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Advent a foltvarróknál
A sárszentmiklósi foltvarrók adventi készülõdésre
hívták múlt héten szerdán a lakásotthonos
gyerekeket, hogy velük együtt készítsenek
karácsonyi meglepetéseket,
adventi és karácsonyi díszeket.

Körúton
a megyeelnök

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke közös beszélgetés-
re hívta Sárbogárd és környéke né-
hány vállalkozóját, polgármesterét,
képviselõjét, civil szervezetét, intéz-
ményvezetõjét, polgárát a sárbogár-
di gimnáziumba hétfõn este.

Az összejövetel egyrészt azt célozta
meg, hogy megyejáró körútján az el-
nök ismertesse, milyen kitûzött célo-
kat ért el a megye az elmúlt két év-
ben, és milyen feladatok állnak még
elõttük. Másrészt az volt a cél, hogy
megismerhesse az elnök a különbözõ
településeken élõk gondjait, gondo-
latait, és azokból építkezhessenek
tovább.

Szóba kerültek a mai rendszer, az önkormányzatok, megyék és ré-
giók problémái, a pályázatok, a hagyományos szakmák támogatá-
sának kérdése, a túlzott állami ellenõrzés és az emberek túlzott
megfelelni akarása, a munka, segélyezés, oktatás.

Nem mindenért kell a kormányt hibáztatni — mondta az elnök —
magunkba is kell nézni, hogy változtatni tudjunk.
Sudár Gábor, a Fenstherm tulajdonosa a vállalkozókat sújtó ter-
hek csökkentésének szükségességérõl beszélt, illetve arról, hogy
helyi vállalkozókat kellene a különféle beruházásoknál megbízni.
Varga Gábor, Cece polgármestere, a közgyûlés tagja üdvözölte
dr. Balogh Ibolya kezdeményezését, és szólt a pályázatokról, az
önkormányzatok, intézmények nehéz helyzetérõl.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere konkrét kérdésekkel fordult
az elnökhöz a településükkel kapcsolatban.
Dr. Pátzay István a felszámolásokat, elvonásokat nehezményezte
az állam részérõl. Fõképp ott jelent ez problémát, ahol valóban
szükség van minden fillérre, mint például a fogyatékkal élõk ellá-
tása. Rendet kell tenni a fejekben — mondta — és valóban együtt
gondolkodni.

Hargitai Kiss Virág

Polgármesteri fórum
Rétszilason

(Írásunk a 4. oldalon.)
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Fogyatékkal élve
Az ember elõször egy kicsit félszegen, bá-
tortalanul lép be a fogyatékkal élõk közös-
ségébe, mert nem tudja, hogyan is visel-
kedjen, nehogy megsértsen akaratlanul
bárkit akár egy szóval, tekintettel, mozdu-
lattal. De aztán megtapasztalhatja, hogy
ha valahol, hát éppen a fizikailag, vagy
szellemileg sérült emberek között nem kell
feszengeni és modoroskodni, mert õk úgy
fogadnak el, ahogy vagy. Viszonzásképpen
õk is „csupán” ennyit várnak el.

A fogyatékkal élõ embereknek szervezett
kedves kis ünnepségen, szombaton dél-
után, a sárbogárdi mûvelõdési házban, en-
nek lehettem részese.
Jó volt látni, milyen nagy örömmel készül-
tek az eseményre a szervezõk és a mûsor-
ban fellépõk. Magával ragadó volt a han-
gulat, a tombolasorsolás izgalma, ahol
szinte mindenkinek jutott valami ajándék.
A lelkes arcokat figyelve az fogalmazódott
meg bennem, hogy fogyatékkal élve is le-
het teljes életet élni. Csak a teljes élet más

értelmet nyer. De ehhez nem könnyû út
vezet, hanem lelket próbáló, kacskaringós
ösvények mind a sérült emberek, mind a
családjuk számára.
Mély nyomot hagytak bennem az itt látott
arcok, pillanatok. Döbbenettel és csodá-
lattal figyeltem például a fiatal párokat,
akik a játszóházban istápolták sérült gyer-
meküket. Több napig járt a fejemben: a
mai fejlett orvostudomány mellett miért
születnek fogyatékkal élõ gyerekek; ho-
gyan lehet elfogadni ezt a kemény tanítást
és boldogan élni?
Az utóbbi két kérdésre ebben a közösség-
ben kaptam szavak nélkül is választ, és
minden tiszteletem azoké az embereké,
akik fogyatékkal élnek, vagy sérült embe-
rekrõl gondoskodnak.
És az is fölmerült bennem: vajon mi joggal
gondoljuk-e magunkat normálisnak és
egészségesnek? Mi a jobb: lelki fogyaté-
kossággal élni egy teljesnek hitt életet,
vagy testi/szellemi fogyatékossággal egy
teljeset?

Hargitai Kiss Virág

Fogyatékkal élõk világnapja
2008. november 29-én délután megtelt
gyermekekkel és felnõttekkel a József At-
tila Mûvelõdési Központ. Ezen a délutá-
non köszöntötte Sárbogárd Város Önkor-
mányzata a fogyatékkal élõket a világnap
alkalmából. A vérnyomás-, vércukor-, ko-
leszterinszint-mérés, látásvizsgálat után
Szakács Benõné képviselõ köszöntötte a
megjelenteket.
Beszédében többek között elmondta:
1992-ben az ENSZ nyilvánította december
3-át a fogyatékkal élõk világnapjává. Ha-
zánkban közel 600 ezer fogyatékos él, de
hozzátartozókkal, gondozókkal együtt 2
millió ember érintett.
A fogyatékosság nem a sérült emberek
ügye, hanem mindenkié. Hiszen bárkinek
az életében történhet valami, ami egy pil-
lanat alatt sérültté teheti. Tehát a fogyaté-

kosok sorsa iránt nem lehetünk közömbö-
sek, mert segíteni mindenki tud. Nemcsak
pénzzel, hanem erõvel, kapcsolatokkal, ér-
telmi képességgel, szeretettel.
A fogyatékkal élõk is lehetnek a társada-
lom hasznos tagjai. Bizonyítja ezt, hogy
Szabóné Czuczai Katalin és tanítványai:
Dudar Judit, Erlichné Németh Márta,
Nagy Károlyné, Németh Lászlóné, Szabó
Zsuzsanna, Szakács Zsóka és Tinódy Mó-
nika csuhéból készült betleheme országos
versenyen megkapta a zsûri különdíját és
kiállításon is látható lesz Budapesten.
A beszéd után mûsor következett. Megha-
tó volt hallgatni Erlichné Németh Márta
lelkes versmondását, énekét. Szakács
Zsóka saját versét olvasta fel nagy izga-
lommal. A finom arcvonású Szabó Zsuzsi-
ka is szépen énekelt.

Szájtátva, aztán együtt tapsolva, végül a
mûsorba bekapcsolódva figyeltük és élvez-
tük az Alapi Ápoló—Gondozó Otthon la-
kóinak és dolgozóinak vidám hangulatú
zenés, táncos mûsorát.
Közben a kicsi gyermekeknek a Mikulás
(aki Schmidt Lóránd képviselõ volt) osz-
totta a csomagokat és a játékokat.
A tombolasorsolás után süteményeket,
pogácsát, szendvicseket lehetett majszol-
ni, üdítõt inni.
Asztali díszek és adventi koszorúk készíté-
sével zárult ez a nap.
A rendezvény támogatói voltak: Sárbo-
gárd Város Önkormányzata, Korona
Gyógyszertár, Domján János Erzsike cuk-
rászdája, Somogy Mega 2000 Kft., Fõtéri
cukrászda, Fruzsi bizsu—ajándék, Vörös
Rózsa virág- és ajándékbolt: Tóthné Nagy
Krisztina, Mini ABC: Horváth István, Vi-
rág—ajándék: Molnárné Krisztina, Nagy
Tibor látszerész, Medeco Kft., Eurest Kft.,
Demax Halláscentrum, Katolikus Meg-
újulásért Alapítvány (Sárszentmiklós), Ju-
hász János, Lakatos Ilona, dr. Lendvai
Györgyné, Gotthárd János, Krencz Nagy-
ker.
A rendezvény lebonyolításában segítettek:
az Egyesített Szociális Intézmény, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Move Béta Szivárvány Támogató Szolgá-
lat dolgozói és a Csipike Egyesület tagjai.
Mindenkinek köszönjük a segítséget!

Pirosné Kocsis Anna szakreferens

KARÁCSONYRA VALAMI MÁST!
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az alábbi honlapot, mert egy kedves, 3
gyermekes, fiatal családnak segítenek, ha megnézik, és rendelnek valami
kedvükre valót a saját tervezésû, kézzel készült ajándéktárgyakból, me-
lyek neves iparmûvész által készített kékfestõbõl, idõs nénike levendulá-
jából, nemezbõl, vászonból készültek.

UNOKÁKNAK, GYEREKEKNEK érdemes rendelni a magas minõségû, biz-
tonságos és készségfejlesztõ FAJÁTÉKOKBÓL, melyeket magyar, német
és cseh gyártók készítettek!

RENDELJEN MOST, HOGY ODAÉRJEN A KARÁCSONYFA ALÁ!

www.teddszebbe.hu
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A NAGY városalakítás
November 15-én este a civil mûhely által,
„A nagy városalakítás” címmel szervezett
rendezvényen vettem részt a József Attila
Mûvelõdési Központban. A rendezvényre
névre szóló meghívót kapott városunk pol-
gármestere, a képviselõ-testület bizottsá-
gainak elnökei, a városfejlesztési bizottság
tagjai, szervezetek képviselõi.
A célt a meghívóban egyértelmûen megfo-
galmaztuk:
„A jövõ évben minden bizonnyal ismét le-
hetõség nyílik arra, hogy Sárbogárd pályá-
zatot nyújtson be a Település(al)központok
kialakítása, értékmegõrzõ rehabilitációja cí-
mû pályázati kiírásra.
A pályázatban való sikeres részvétel egyik
feltétele, hogy a pályázat a lakosság minél
szélesebb-körû részvételével és támogatá-
sával készüljön el. Úgy gondoljuk, hogy a
pályázatra való felkészülés érdekében
szükséges, hogy idõben történõ egyeztetés
és párbeszéd kezdõdjék a város települési
képviselõi, a város lakossága és a különbö-
zõ társadalmi szervezetek között.
Ennek elõsegítése érdekében a Sárbogár-
don mûködõ civil szervezetekbõl és ma-
gánszemélyekbõl laza szövetségként létre-
jött Polgárok a Városért Civil Mûhely e fo-
lyamat elsõ lépéseként egy nyitott megbe-
szélést szervez, amelynek célja, hogy
együtt gondolkodjunk a pályázat ügyében,
hogy az olyan tartalommal kerüljön be-
adásra, amely összhangban van a városban
élõ polgárok akaratával és elgondolásai-
val. Meggyõzõdésünk, hogy a pályázatban
való sikeres részvétel a város minden lakó-
jának érdeke.”
A közel háromórás találkozó eredményes-
nek mondható, hiszen a testületbõl jelen-
lévõ Sinka Attila, Gábris István, dr.
Berzeviczy Gábor, dr. Szabadkai Tamás és
Bártfai Antal önkormányzati képviselõk
mellett jelen voltak az egyházak és civil
szervezetek képviselõi. A polgármester és
a két alpolgármester sajnálatos módon

nem voltak kíváncsiak a civilek gondolatai-
ra. Külön öröm volt számunkra, hogy Tóth
Zoltán építész, várostervezõ ismét meg-
tisztelte a várost és egyúttal a civil fórumot
jelenlétével, és a fõtér rekonstrukciójához
értékes gondolatokkal, megvitatható el-
képzelésekkel járult hozzá. A találkozón
senki nem beszélt kõbevésett gondolatok-
ról, senki nem állította, hogy csak ezek az
elképzelések a megvalósítandóak, de ab-
ban megegyezésre jutottunk, hogy csak ér-
telmes párbeszéddel, a polgárok vélemé-
nyét figyelembe vevõ elképzelésekkel le-
het elõrelépni. Ezzel mindenki egyetér-
tett, még a megjelent 5 önkormányzati
képviselõ is.
Sajnálatos módon a város internetes hon-
lapján a valósággal nem egyezõ, lekicsinylõ
„hangulatjelentés” látott napvilágot errõl
a fórumról. Ez felháborított engem és
mindazokat, akik jelen voltak.
Remélem, sokan látták a helyi tévé tudósí-
tását a sajtótájékoztatóról, és azt látták,
amit én is: a civilek megszólaló két képvise-
lõje nemcsak a saját szervezetük, hanem a
civil mûhely munkájában résztvevõk nevé-
ben is korrektül összefoglalta, hogy mi tör-
tént a városközpont rehabilitációjával
kapcsolatos pályázattal, és további közös
gondolkodásra, együttmûködésre kérte a
város vezetõit és lakosságát. „Mindössze”
ennyi volt a tájékoztató hírértéke. Az
elektronikus tudósítás tartalma is csupán
ennyi lehetne. Az önkormányzat hivatalos
honlapjának „tudósítása” azonban a té-
nyekkel, sajnálatos módon, köszönõvi-
szonyban sem volt; a képviselõ-testület
legutóbbi ülésérõl készült tudósításra is
ugyanez a stílus jellemzõ. Idézet a hivata-
los önkormányzati honlap beszámolójá-
ból:
„Arról nem szóltak, hogy az a civil közösség,
amelynek tagjai sértettségük okán megfúr-
nak mindent, ami nem egyezik az elképzelé-
seikkel, azok vajon politikai szervezetek-e,

vagy politikailag aktív civilek csupán, és kü-
lön-külön támogatandók?”

Ez a gondolat a tudósításba nem illõ, rossz-
hiszemû, szubjektív véleményt, rossz szín-
ben való feltüntetést tartalmaz (ez pedig
már talán büntetõjogi kategória is lehet-
ne!). Mert honnan tudja a tudósító, hogy
sértõdöttek a civilek? Mi az a minden, amit
megfúrnak? Egyáltalán: a regnáló hata-
lom döntéseit vajon hogyan tudja bárki
„megfúrni”, ha az a döntés jogszerû és mû-
ködõképes?! Jómagam még ettõl is sértõ-
dés nélkül el tudok tekinteni. Sõt, a „tudó-
sítás” egyetlen szavával még egyet is tudok
érteni. Tudniillik mint civil, mint sárbogár-
di polgár bizony sértve érzem magam a je-
lenlegi képviselõ-testületünk és annak ve-
zetõje által. Sértve érzem magam, mert
nem szeretem, ha hülyének néznek. Sértve
érzem magam, mert nehezen viselem, ha a
köz szolgálatát a hatalommal való vissza-
élésre használják érdekcsoportok, általam
megválasztott, az általam befizetett adók-
ból fenntartott képviselõk. És visszautasí-
tom a lesajnáló, lekicsinylõ, cinikus meg-
nyilvánulásokat! Ugyanakkor szégyenke-
zem és sértve érzem maga a lesütött
szemmel, elvtelenül, a polgármester ve-
zényszavára szavazó képviselõk helyett,
akik az õket megválasztó sárbogárdi pol-
gárok helyett idegen érdekeket képvisel-
nek.

Kitüntetõ figyelemmel nézem az egyik ke-
reskedelmi csatornán a NAGY HÁZ-
ALAKÍTÁS címû sorozatot. Tudom, hogy
az ott AMERIKA, tudom, hogy tévémû-
sort látok, amiben kell a jó befejezés, de
vajon mikor tudjuk mi is valóban sikerre
vinni közös ügyeinket összefogással? Leg-
alább annyira, hogy végre egy szerethetõ,
mindenkinek életteret adó kisváros lehes-
sünk!

Varga László nyugdíjas

Megújul a játszótér

A sárszentmiklósi iskola sportpályáján na-
gyon elhasználódtak a régi, vasból készült
játszótéri játékok. Több letörött, ezért bal-
esetveszélyes volt már. Most a veszélyessé
vált játékokat fölszedték, és elõkészítették
a terepet új, fa játszótéri elemek számára.

/H/

Meghívó
Szeretettel meghívom

Kislók faluközössége nevében

FALUHÁZUNK
ÜNNEPÉLYES
AVATÁSÁRA,

melyre 2008. december 5-én
15 órakor kerül sor.

A faluházat átadja:
Juhász János polgármester.

Az ünnepség után
lakossági fórumot,

majd Mikulás-napi bált tartunk.

Ferencz Kornél,
Kislók képviselõje
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Régi szép hagyományok
November 30-án, vasárnap, 15 órára hagyományõrzõ délutánra
csalogatták a gyermekeket a sárbogárdi mûvelõdési házba, ahol
kézmûves-foglalkozáson vehettek részt, megismerkedhettek kü-
lönféle népi játékokkal, és a néptánc alapjaiba is betekintést nyer-

hettek. Aki kedvet érzett, az táncra is perdült Rohár Alexandra és
Nánási Kata jóvoltából, akik remek hangulatot teremtettek.
A népi játékok során elõkerült egy kalap, és seprû is járt körbe;
akinek a kezében maradt, az „járt pórul” — mindez hangos gye-
rekkacajjal fûszerezve, és a szülõk is csatlakozhattak csemetéjük-
höz.
A tánctanítás keretében a dunántúli és szatmári táncok lépéseit
sajátíthatták el az érdeklõdõk a lányoktól. A zenét a Dödölle ze-
nekar szolgáltatta, Török Marianna, Resch Gergely, Somogyi
Barnabás közvetítésével, akik tovább fokozták az amúgy is jó
kedvet.
Aki elfáradt, fûzhetett gyöngyöt is. A kézmûvesség rejtelmeibe
Gárdonyi Bernadett vezette be a gyerekeket, akik érdeklõdéssel
figyelték a mozzanatokat.
Sárbogárdról és környékérõl is jöttek érdeklõdõk.
Ezt a délutánt havonta, kéthavonta szeretnék megrendezni, aho-
va várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Hepp Zsuzsa

Polgármesteri
fórumok keddtõl

Juhász János polgármester illetve a két alpolgármester
hagyományosan fórumot tartanak a város különbözõ
pontjain ilyenkor, év végén. Elsõ állomásuk Rétszilas
volt kedden délután.
Juhász János fõképp a város költségvetésérõl szólt, mi-
vel a legutóbbi testületi ülésnek is ez volt az egyik ki-
emelt témaköre. Elégedetten konstatálta, hogy míg sok
önkormányzat csõdbe ment, õk a 2007-ben tett megszo-
rító intézkedésekkel és 59 ember elbocsátásával meg-
elõzték ezt. Jelenleg stabil az önkormányzat költségve-
tési helyzete — mondta. Arról is beszélt, hogy ismét pá-
lyázni kívánnak azoknak az elképzeléseknek a megvaló-
sítására, melyek idén nem nyertek.
Rigó László alpolgármester, Rétszilas képviselõje arról
számolt be, hogy a 2009-es költségvetés elsõ tervezeté-
ben szerepel a közösségi ház nyílászáróinak cseréje, a
temetõ parkolójának durva murvázása és a ravatalozó-
hoz vezetõ út finom murvázása. Szeretnének faragott
üdvözlõtáblát kihelyezni a település két végére, azonkí-
vül szeretnének még egy buszmegállót, valamint egy
zebrát a kocsma és a játszótér közötti útszakaszra.
Erre reagálva Juhász János elmondta: egy zebra terve-
zése, kivitelezése 5 millió forintba kerül, úgyhogy ez a
terv nem a közeljövõben valósulhat meg.
A fórumra mintegy 15-20 lakó jött el, ami jelentõsnek
mondható a település lakosságszámához és a másutt ál-
talában mutatott érdeklõdéshez mérten.
A lakók sérelmezték, hogy a temetõgondnok sárszent-
miklósi, és kocsit kell érte küldeni, ha temetés van.
Ugyancsak kellemetlen, hogy az E.ON rossz címre kül-
dözgeti a számlákat, és az APEH különbözõ cégek nevé-
re postáz felszólításokat rétszilasi címekre. Szorgalmaz-
ták az elkerülõ út megépítését, mert Rétszilast nagyon
leterheli az átmenõ forgalom.
A polgármester kifejtette: ha meg is épül az elkerülõ, az
még Rétszilas elõtt visszatér a 63-asra a tervek szerint.
A fórumok a héten folytatódnak.

/Zs/

Megújuló intézmények
A sárosdi önkormányzat a nehéz körülmények
közt is próbálja megtalálni a lehetõséget a fej-
lesztésre. Most egy többlépcsõs beruházás utol-
só szakaszában akadálymentesítették a polgár-
mesteri hivatal és az orvosi rendelõ épületét. Az
orvosi rendelõnél rokkantkocsik mozgatására
alkalmas liftet is felszereltek. Erre a feladatra
2007 nyarán nyújtottak be pályázatot, amelyen
10 millió Ft-ot nyertek. A beruházás keretébõl
belsõ átalakításra is futotta. Korszerûsítették a
fûtésrendszert egy CÉDE-pályázatból, a világí-
tást pedig a „Szemünk fénye” címû pályázaton
nyert pénzbõl újították föl.

Az ünnepélyes átadásra csütörtökön délután került sor. Erre meghívták a
kivitelezésben résztvevõ vállalkozások képviselõit is. A polgármester
asszony, Lehotainé Kovács Klára Kajdi Ákossal együtt vágta át a nemzeti-
szín szalagot. A polgármester asszony köszöntõjében elmondta, hogy a pol-
gármesteri hivatal és az orvosi rendelõ akadálymentesítésére azért is nagy
szükség volt, mert a falu lakosságának közel 10 %-a, mintegy 350 személy
rendelkezik valamilyen fogyatékossággal, és számukra ezzel a beruházással
lehetõvé tették, hogy akadálytalanul igénybe tudják venni az egészségügyi
és közigazgatási szolgáltatásokat.

Hargitai Lajos
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Adventi készülõdés Sáregresen
A sáregresi református közösség közös ko-
szorúkészítésre hívogatta az óvodásokat,
kisiskolásokat, majd az ifjúságot szomba-
ton délután a gyülekezeti terembe. A
tiszteletesné egy karácsonyi történettel te-
remtett kellõ hangulatot az alkotáshoz,
majd Gulyásné Marika és Turiné Aranka
irányításával nekiláttak a munkának a szü-
lõk és a gyerekek közösen. Aki tudott, ho-
zott magával kellékeket a koszorúhoz, de a
többiek sem maradtak alapanyag nélkül. A
gyülekezet szorgos asszonyai és lányai kis
fenyõágakat vágtak, és elõkészítették a
természet kincseit a díszítéshez.
Miközben készültek az adventi koszorúk,
lehetett falatozni is az ez alkalomra sütött
süteményekbõl.

Hargitai Kiss Virág

Különleges Mikulás
(Visszaemlékezés 1944. december 6-ára)
1944-ben korán beköszöntött a tél. Hideg,
ködös idõ volt. A községben majdnem
minden háznál német és magyar katonák
szállásolták be magukat, megszállták a kö-
zépületeket is.
December 5-én reggel észre lehetett ven-
ni, hogy gyorsabban pattognak a német ve-
zényszavak, gyors csomagolásba kezdtek a
németek, és egyre erõsödött, egyre köze-
lebbrõl hallatszott az ágyúk, géppuskák,
gépfegyverek ropogása.
A magyar honvédtisztek — élükön a lakta-
nyaparancsnokkal — lovas szekereken
családtagjaikkal együtt menekültek a falu-
ból. A magyar katonák (honvédek, tisztek)
közül többen civil ruhát vettek fel, és nem
követték csapattestüket, hiszen értelmet-
lennek tartották a harc folytatását. Vállal-
ták inkább a katonaszökevények veszélyes
sorsát.
Délutánra minden katonai egység elhagy-
ta a falut, üresek lettek az udvarok, az ut-
cák. Utolsó szörnyû gaztettként a németek
felgyújtották a sárbogárdi vasútállomás
épületét, és megrongálták a vasúti pálya-
szakaszt, felszedték a síneket.
Az idõs vasutasok megdöbbenve könnyez-
ték, siratták a — mindig piros muskátlival
díszített — kedves, öreg állomásépületet.
A falu lakói padlásokról, padláslépcsõkrõl
figyelték, hogyan emelkednek az ég felé a
szörnyû vörös lángnyelvek és az iszonyú
fekete füst.
Estére félelmetes csend telepedett a köz-
ségre, az emberek behúzódtak házaikba, s
félve várták, mi következik.
Lassan megszûnt a távolból néha hallatszó
fegyverek hangja is. Néma lett a község.
Hajnali 3 óra után halk morajlásra, kato-
nák menetelésének zajára figyeltünk fel.
Kinéztünk az ablakon. Lassan, csendben,

terepszínû köpenyekben, nyakba akasztott
géppisztollyal jöttek a szovjet katonák az úttes-
ten, a járdán, teljes egészében elborítva az ut-
cát, 12—15-ös rendezetlen sorokban. Úgy jöt-
tek, mint az áradat. Hosszú ideig vonultak, na-
gyon sokan voltak. (Valószínûleg ekkor kelet-
kezett, illetve innen ered az a szóláshasonlat,
ami így szól: „Olyan sokan vannak, mint az
oroszok.” — „Annyian voltak, mint az oro-
szok.”)

Egy puskalövés sem hallatszott sehonnan sem.
A gyalogságot a jellegzetes orosz egylovas ko-
csis alakulatok követték. Végigmentek a köz-
ségen elsõnek a legbátrabbak, az elsõ vonal-
ban harcolók. Hajnali 5 óra felé érkeztek meg
a falut „felderítõ” katonák. Minden házba be-
zörgettek, megkérdezték: — Nyemci szoldát
jeszty? (Német katona van?)

December 6-án, szerdán, reggel a rádió a 8-as
hírekben közölte, hogy a szovjet csapatok is-
mét elõrenyomultak, és elfoglalták többek kö-
zött Sárbogárdot is. Utána röviddel megszûnt
az áramszolgáltatás. Délelõtt 9 óra felé lovas
kozákok vonultak végig a fõutcán, a Hõsök te-
rén megálltak, tájékozódtak. Kíváncsi gyere-
kek vették körül õket.

Mi akkor az hittük, hogy vége a háborúnak, de
nem így történt. Megkezdõdött a másfél hóna-
pos frontállapot. Január elején még egyszer
visszafoglalták a községet a németek, és csak
január 22-én foglalták el véglegesen az oro-
szok. (A haditudósító január 24-ét jelentette a
központnak, ezért hivatalosan ezt a dátumot
fogadták el.)

64 éve léptek elsõ ízben Sárbogárd földjére
szovjet katonák, és olyan jól érezték magukat,
hogy közel 50 évig itt is maradtak. 1991 júniu-
sában vonultak ki végleg Magyarországról.

(Sz. I.-né)

Megjelent a Bogárd és Vidékében, 1997-ben.

DECEMBERI
TRAFFIPAX-

INFORMÁCIÓK
A Fejér Megyei

Rendõr-fõkapitányság
illetékességi területén

2008. december hónapra
tervezett sebességellenõrzések:

december 2., 9—12-ig: 63-as fõút,
Sárbogárd területe
december 4., 13—16-ig: 63-as fõút,
Sárkeresztúr területe
december 8., 11—14-ig: Dunaújvá-
ros területe
december 11., 10—12.15-ig: Duna-
újváros területe
december 16., 9—12-ig: 63-as fõút,
Sárbogárd területe
december 18., 9—12-ig: 64-es fõút,
Mezõszilas területe
december 21., 13—16-ig: 63-as fõ-
út, Sárkeresztúr területe
december 28., 13—16-ig: 63-as fõ-
út, Sárbogárd területe
december 29., 10—13-ig: 63-as fõ-
út, Sárbogárd területe
december 30., 9—12-ig: 63-as fõút,
Rétszilas területe

Meghívó
A Honvéd Bajtársi Egyesület

elnöksége tisztelettel meghívja
nyugdíjas katonáit

2008. december 16-án 16 órakor

egy kötetlen beszélgetésre,

a HEMO klubhelyiségébe.

Vezetõség
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Ismét a FEJÉRVÍZ szolgáltat
Sárbogárdon és környékén

Sárbogárd, Cece, Vajta és Sáregres önkormányzatainak döntése
alapján 2009. január 1-jétõl a Sárrét-Víz Kht. helyett a FE-
JÉRVÍZ ZRt. végzi e településeken a vízellátást és a csatorna-
szolgáltatást. A régi-új szolgáltató átveszi az alkalmazottakat és
megveszi a szükségesnek ítélt eszközöket, a Sárrét-Víz Kht. pedig
végelszámolással megszûnik.
A döntés mögött az áll, hogy az önkormányzatok és a FEJÉRVÍZ
közös tulajdonában álló kht. — viszonylag kis mérete miatt —
nem volt gazdaságosan üzemeltethetõ, a fejlesztésekre, felújítá-
sokra sohasem volt elég pénz, sõt, az elkerülhetetlen azonnali hi-
bajavítások és más sürgõs közbeavatkozások is gondot okoztak.
Ez utóbbi miatt például 2008-ban évközi díjemelésre volt szükség.
A változás azt célozza meg, hogy az ellátás biztonsága érdekében
a gazdasági erõ nõjön, a szakmai, kiszolgálói háttér erõsödjön. De
azt is belátta minden érintett, hogy nem érdemes fenntartani azt a
gyakorlatot, hogy ugyanannak a tevékenységnek az elvégzésére
két szervezet mûködjön. A döntést az sürgette, hogy törvény teszi
kötelezõvé a közhasznú társaságok átalakulását jövõ év közepéig.
Az elõzményekhez tartozik, hogy a FEJÉRVÍZ ZRt. megalaku-
lásakor, 1994-ben, Sárbogárd és a másik három település kivált az
anyacégbõl és önálló szervezetet alakított a víziközmû-rendsze-
rek üzemeltetésére. Négy éve a négy település tulajdonrészt szer-
zett a Fejérvízbõl, melynek fejében a Fejérvíz társtulajdonosává
vált a kht.-nak, átvéve annak szakmai irányítását. A közös üze-

meltetés során jó volt az együttmûködés, megszûnt a bizalmatlan-
ság, de csak iszonyú gazdasági és takarékossági kényszerekkel, fo-
lyamatosan kiélezett pénzügyi körülmények között volt fenntart-
ható a nyolcezer fogyasztási hely megfelelõ színvonalú ellátása.
Nagyon fontos, hogy a változás nem jár az inflációs hatásokon fe-
lüli díjemeléssel (5,7 % várható), ami hasonló a FEJÉRVÍZ ZRt.
más településekre érvényes díjemeléséhez. Mégis több forrás ma-
rad a biztonságos mûködtetésre, mert nem kell helyben (négy te-
lepülésre) külön biztosítani azokat az eszközöket és háttérszol-
gáltatásokat, javítókapacitásokat, melyek elengedhetetlenek az
üzemeltetéshez. Így például szükségtelen külön könyvelési, pénz-
ügyi és számlázási rendszer, ugyanaz az ügyelet tudja ellátni az
egész üzemmérnökségi területet, mint Sárbogárdot stb. Az ön-
kormányzatok döntöttek arról, hogy vízi közmûveik üzemelteté-
sére hosszú távú szerzõdést kötnek a Fejérvízzel.
A Sárrét-Víz Kht. alkalmazottjait a FEJÉRVÍZ ZRt. átveszi, de a
munkakörök egy részében — a másfajta mûködési rend miatt —
változások lesznek. A Fejérvíz a szolgáltatás egész folyamatát az
ISO 9001-es minõségirányítási rendszer és a SAP ügyviteli, illetve
az IS-U számlázási rendszer alapján végzi, mely a megfelelõ mi-
nõségû szolgáltatás garanciája.
A fogyasztókat a helyi sajtó útján és közvetlenül részletesen tájé-
koztatjuk.

FEJÉRVÍZ ZRt.

VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Visszavágyott az oviba

November 26-án Sárkeresztúron a helyi
óvodába ismeretlen tettes hatolt be a hátsó
zárt ajtót kifeszítve. A kazánház ajtaját és
az ablakokat megrongálta. Eltulajdonítás
nem történt.

Szeret bütykölni

Egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki a bekerítetlen lakóháza
udvarán lévõ melléképületbe behatolt, be-
feszítette annak ajtaját, és onnan kisgépe-
ket, speciális villanyszereléshez való alkat-
részeket, hosszabbítót, valamint Stihl fû-
kaszát tulajdonított el.

A házi ízek kedvelõje

Szintén egy cecei lakos tett bejelentést is-
meretlen tettes ellen, aki lakóházának ud-
varába, a lezárt kertkaput beemelve beha-
tolt az udvarban lévõ melléképületbe,
melynek ajtaja nem volt lezárva, és onnan
füstölt sonkát, füstölt szalonnát lopott el.

Retikül helyett övtáskát

November 27-én Kálozon egy hölgy kezé-
bõl ismeretlen személy kitépte a táskáját,
amibõl a pénztárcája kiesett. A tettes fel-
kapta azt, majd elszaladt. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy bármerre is járnak, a táská-
jukat ne csak úgy lóbálják maguk mellett,

hanem fogják azt kicsit magukhoz, így
elkerülhetõvé válnak az ilyen esetek.

Szemfüles tolvajok

November 30-án egy cecei lakos tett felje-
lentést illetéktelen behatolók ellen, akik a
lakóházának kertjében található nyitott
melléképületbõl eltulajdonítottak 1 db
Stihl motoros láncfûrészt, illetve a kazán-
házból 1 db ütvefúrót.

Álkulccsal jutott be

Egy sárszentágotai lakos tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki körbekerített
lakóháza udvarába behatolt, majd mellék-
épületébe hamis, vagy álkulcs használatá-
val bejutott, és onnan benzint és hajtómû-
olajat lopott el.

Kiszúrta magának

November 30-án egy mezõszilasi lakos je-
lentette, hogy valaki lezárt állapotú sze-
mélygépkocsiját feltörte, és abból a kézi-
táskáját elemelte.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS

Vagyok, aki vagyok — de ki vagyok?

November 25-én a járõrök Sárbogárdon
igazoltatták egy gépkocsi vezetõjét, aki az
ellenõrzés során hitelt érdemlõen igazolni
nem tudta magát. Vele szemben szabály-
sértési feljelentést kezdeményeztek.

November 27-én ellenõrzés alá vontak egy
személygépkocsi-vezetõt és annak utasát,
aki szintén nem tudta magát hitelt érdem-
lõen igazolni.

Miért nem mosott fogat?
November 28-án egy ittas kerékpárost iga-
zoltattak. Leheletén alkoholszagot érez-
tek, vele szemben alkoholszondát alkal-
maztak, amely 0,8 ezrelék alatti értéket
mutatott, melyet aztán elismert az érintett
személy.

Ablakmosó helyett kóla?
November 30-án bejelentés érkezett a ka-
pitányságra, hogy egy személygépkocsi
Cece irányába haladt Rétszilas lakott terü-
letén kívül, amikor haladása során a be-
szennyezõdött szélvédõt próbálta a sofõr
mûanyag flakonból lelocsolni, mivel az ab-
lakmosó kifogyott. Ennek következtében
letért az úttestrõl a menetiránya szerinti
bal oldalra. Az útárkon haladt, majd jobb-
ra kormányzott, de a személygépkocsi fel-
borult. A baleset során 2 személy könnyeb-
ben sérült.

SZEMÉLY ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Kocsmabunyó
November 30-án Kálozon egy kocsmában
több személy összeverekedett. Elõállítot-
ták és kihallgatták õket. Csoportos garáz-
daság ügyében nyomoz hatóságunk. A ve-
rekedés során egy személy 8 napon túl
gyógyuló, egy személy pedig 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Késsel fenyegetõzött
December 1-jén egy sárosdi lakos tett fel-
jelentést férje ellen, aki késsel a kezében
mászkált a lakásukban és válófélben lévõ
feleségét szidta, fenyegette. Bántalmazás
nem történt. (Szerk. összeállítás)

KÉK HÍREK
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2008. december 9-én
(kedden) 9 órakor

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

Napirend:
1. A víz-, és csatornadíjak megállapítása.
2. A települési folyékony hulladékkal kapcsola-
tos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj
megállapítása 2009-re vonatkozóan.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rende-
let módosítása. A közszolgáltatási díj megálla-
pítása 2009-re.
4. A menetrendszerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
5. A helyi buszközlekedés útvonalának módosí-
tása.
6. A helyi buszközlekedés közszolgáltatási szer-
zõdésének módosítása.
7. A távhõszolgáltatás díjáról szóló rendelet mó-
dosítása, a közszolgáltatási díj megállapítása.
8. Teljesítménykövetelmények meghatározása
a polgármesteri hivatalnál.
9. Teljesítménykövetelmények meghatározása
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál.
10. Az 5/2008. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet módosí-
tása.
11. A kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés mó-
dosítása a vállalkozói díj tekintetében.
12. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosí-
tása.
13. 2008. évi téli közmunkapályázat.
14. Közmûvelõdési megállapodás a pusztaeg-
resi klub üzemeltetésére.
15. A városüzemeltetési szerzõdés módosítása
a vállalkozói díj tekintetében.
16. Létszámkeret biztosítása takarítónõi mun-
kakörre.
17. Részvétel az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
18. A katasztrófavédelem költségvetési elõi-
rányzatának átcsoportosítása.
19. A luxusadóról szóló rendelet módosítása.
20. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és az általános tartalék alakulásáról.
21. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
22. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
23. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Védõnõi pályázatok elbírálása.
2. Bejelentések

Juhász János polgármester

Nem tûntek el nyomtalanul
A XX. század világháborúi,
forradalmai mély nyomokat
hagytak a magyar családok-
ban. Emlékezni az utódok
kötelessége. Egy-egy fény-
kép, tábori képeslap, haszná-
lati tárgy emlékeztet ükapák-
ra, nagyapákra, családtagok-
ra, rokonokra.
Az I. világháború után szerte a megszaba-
dult kis hazában emlékmûvek sokasága
készült, mely a magyar hõsökre emlékez-
teti az utókort. Emellett találkoztam kü-
lönbözõ egyházi felekezetek templomai-
nak falán elhelyezett emléktáblákkal, me-
lyek neves középiskolák ifjan bevonulta-
tott diákjainak elvesztését jelzik kõbe vés-
ve.
Talán a legfájóbb a különbözõ országok-
ban magukra hagyott katonai temetõk,
emlékhelyek gondozatlansága. Az állami
szintû hadisír-gondozás a két világháború
között alakult ki, 1945-tõl megszakadt, a
kilencvenes évektõl újraindult. Isonzó,
Doberdó belevésõdött a nemzet emléke-
zetébe.
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg
november közepén a szlovéniai Júliai-Al-
pokban a hagyományos emlékmenetet —
értesültünk a tudósításokból. Az egykori
monarchia népei az elsõ világháború szen-
vedéseit idézik fel. A különösen ünnepé-
lyes kilencvenedik évforduló nekünk,
magyaroknak nem mellékzönge nélküli.
A szlovéniai Kobarid város polgárainak ta-
lálékonysággal sikerült összekapcsolni a
turisztikai érdeket és a kegyeleti kultúrát.
Kezdeti garázsmúzeumokra, magángyûj-
teményekre épülve jött létre két évtized
alatt egy világszínvonalú tudományos köz-
pont, ahol hadtörténeti konferenciákat,
idõszaki kiállításokat szerveznek.
Civil szervezetek, felmenõiket keresõ csa-
ládtagok is jelen vannak magyar részrõl.
Hiányos névtáblák, hiányzó keresztek, és
néha ékezet nélküli magyar nevek jelzik,
hogy ezeken a helyeken tízezer honvé-
dünk, hõsünk nyugszik.
A kegyelet õrzõi közül kiemelkedõ a szom-
bathelyi diákok kopjafa-elhelyezése. Be-
décs Gyula tanár szervezõmunkáját dicsé-
ri. Megjelent egy speciális útikönyvük „Az
I. világháború emlékezete Galíciában, az
Isonzó völgyében és Doberdóban” cím-
mel. A kiadványt támogatta a székesfehér-
vári Krajczáros Alapítvány, melynek elnö-
ke Németh István nyugállományú ezredes.
Fejér megye emlékezõ lakói büszkék le-
hetnek tevékenységükre.
A történelem, az ideológiai távolság halvá-
nyította az emlékezés lehetõségeit, a fájda-
lom is csökkent. A húszas, harmincas évek
szép tervei nem valósultak meg.
Az 1917-es törvénycikk elõírta: „Õrizze
meg a késõ utókor hálás kegyelettel azok
áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak
a veszélyben forgó haza védelmében.”
Az I. világháború után volt mód teljesíteni
ezt az elvárást, a második utáni évtizedek

erre nem adtak lehetõséget.
Napjainkban az emlékezõ
utókor pótolja ezt. Falum-
ban 1925-ben Kallós Ede
szobrászmûvész alkotása,
dombormûve örökítette
meg a 49 hõsi halott emlé-
két. Ezt egészítettük ki a II.
világháborús emlékfalak-

kal. Említésre méltó — Kallós Ede több
országos alkotása mellett — a híres ópusz-
taszeri emlékmûvön elhelyezett Árpád-
szobor is.
Még ma is 1-2 ezer fõre tehetõ azok száma,
akik családtagként, emlékezõként kutat-
nak nagyapáik, ükapáik után. Bécsben
Balla Tibor hadtörténész vezeti az állandó
magyar kirendeltséget. A fõvárosban Bu-
dapesten mûködik a Hadisír-gondozó Iro-
da, Horváth Lajos irodavezetõ irányításá-
val. Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér
2-4.
A II. világháborús áldozatok után érdeklõ-
dõk száma lényegesen többszöröse az I. vi-
lágháborús érdeklõdõknek.
Hosszas kutatás után került hozzám a
megemlékezésemhez csatolt felvétel, ami
1916. április 14-én készült, és a raranczei
(6. és 19. honvéd gyalogezredek) hõsi te-
metõjét ábrázolja. Mivel az alakulatok
Fejér megyébõl származó honvédekbõl
álltak, sokan alusszák ott örök álmukat a
Mezõföld, valamint Sárbogárd és vidéke
hõsei közül.
Kedves olvasó! Talán többen felfigyelnek
erre a honvédsírokat ábrázoló temetõre.
Kérem, emlékezzünk, fogjuk meg gyerme-
keink kezét, szánjunk néhány meghitt órát
unokáink tájékoztatására, mert ez erõsít-
heti a családok, nemzetünk összetartó ere-
jét.
Talán nem veszik szerénytelenségnek,
hogy elmondhatom: ebben a temetõben
álmodik 90 év óta apai nagyapám (Magyar
György) is szerettei, hazája boldogulásá-
ról.
Mire emlékeztet a 90 évvel ezelõtti mellék-
zönge? A belgrádi egyezményre, mely egy
lépés volt Trianon felé. Ezt 1918. novem-
ber 13-án kötötte meg Károlyi Mihály az
Antanttal.
Az elcsatolt területek magyarjai is emlé-
keznek a templomaik kertjében elhelye-
zett emlékmûveknél, emléktábláknál.
Unokáimmal nézegetjük azt a doxa zseb-
órát, mely a harctérrõl került haza nagy-
anyám kezébe. Nagyapám sárbogárdi baj-
társa a harcok elmúltával vette ki a zsebé-
bõl, hogy szeretteinek átadja. Jelen volt a
temetésén is Raranczenben (ma Ukrajná-
hoz tartozik). Bízom abban, hogy újra fel-
újítható lesz a temetõ, ami jelzi a magyar
honvédek hõsi helytállását!
Reményik Sándor gondolataival köszö-
nöm meg, hogy megtiszteltek a cikkem el-
olvasásával: „Lángot adok, ápold, és add
tovább!”

Összeállította: Magyar József
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.:
06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16,
Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25)
470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163,
H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás: 11-12, Sze:
8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9, P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12,
P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573
4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: ta-
nácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, Ist-
ván u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, ta-
nácsadás: 11-12, P: 13-14.

***

Dr. Nemes Mária
rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.:
06 (25) 460-163.

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: bizonytalan ideig a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. December 22-étõl 2009.
január 5-éig a rendelés szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájá-
ban új beteget nem fogadnak.

Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. December 22-31-ig a rendelés
szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig. December 20-31-ig a rende-
lés szünetel.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. December
20-ától 2009. január 4-éig a rendelés szünetel.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést:
„Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor
az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt
azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova fordul-
junk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P: 7.30-
15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon le-
het tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leolva-
sással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõ-
déssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekö-
tésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 06(80)820-143-as, ingyenes telefonon lehet a
hibát bejelenteni. Minden más kérdésben fordul-
janak a tudakozóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefon-
számon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:

Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül a

szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a
Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja hívható éj-
jel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõ-
ben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefono-
kon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Közút-
kezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei
utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta
közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.

2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a
katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30)5300-858 számon bármikor riaszt-
ható.
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JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2008. december hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,

Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
dec. 6-7.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
dec. 13-14.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
dec. 21.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
dec. 24-25.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
dec. 26-27-28.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30.,
06-20-3557-213.

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

dec. 6-7.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
dec. 13-14.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
dec. 21.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
dec. 24-25.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
dec. 26-27-28.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
07-20-9749-065.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhe-
tõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Me-
zõkomárom, Szabadhídvég, Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Gazdanaptár (kertésznaptár)
December
Zöldségeskert

A rebarbarát szedjük ki és ültessük új helyére. Fejezzük be a talajmunkákat.

Gyümölcsös
Ha van fügénk, annak vesszõit kössük össze és szalmával, zsákvászonnal,
fóliával takarjuk be. Vágjuk le a tavaszi oltásra kiszemelt ágakat. A raktárt
ellenõrizzük, szellõztessük, készítsük elõ a karácsonyi asztal gyümölcseit.

Díszkert
A gyep sérült részeit gyeptéglával pótoljuk. Ha nem fagyos a föld, fektethe-
tünk le új gyepszõnyeget is. Az elvirágzott hangákat vágjuk vissza. Elkezd-
hetjük a cserjék és a fák téli metszését. Ültessük el edényekbe a fagyhatást
igénylõ alpesi növények magjait, és helyezzük ki õket a szabadba. A fagyér-
zékeny növényeket viszont tartóikkal együtt vigyük be az üvegházba. Ha
mégis a szabadban akarjuk õket teleltetni, gondoskodjunk szigetelõ taka-
rásról. Becserepezett hagymásainkat, amint a hajtások elérik az 5 cm-es
hosszúságot, vigyük a lakásba. Örökzöldjeinkbõl készíthetünk adventi ko-
szorút.

Üvegház
A létesítmény minden részét tisztítsuk meg, fertõtlenítsük. Ha szõlõt is ne-
velünk benne, azt fektessük a talajra.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.
Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti
napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
Sárbogárd, Hantos, Nagylók

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta

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

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

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

DR. BÖGYÖS GÁBOR, tel.: 06 (30) 6257-807,
DR. SZÉNÁSI KÁROLY, tel.: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

Tájékoztatás
Sárbogárd Város Önkormányzata a KITE Zrt. kérelmére a Sárbogárd—
Sárszentmiklós déli részén található, sárbogárdi KITE-központ területére
vonatkozó szabályozási rerv módosítását határozta el. A KITE Zrt. a módosí-
tást azért kérelmezte, hogy az érintett ingatlanjaik azonos építési övezetbe
kerüljenek, hogy a tervezett fejlesztéseiket meg tudják valósítani.

A kifüggesztett dokumentáció megtekinthetõ a hivatali órák alatt a polgár-
mesteri hivatalban. A dokumentációval kapcsolatos írásos észrevételeiket
az elõtérben elhelyezett gyûjtõládában helyezhetik el.

Juhász János polgármester

Munkáltatók, figyelem!
A KDRMK Sárbogárdi Kirendeltsége várja azoknak a munkáltatóknak a je-
lentkezését, akik szívesen foglalkoztatnának olyan embereket, akik most
fejezték be az Európai Unió által finanszírozott tanfolyamokat.
A támogatás mértéke: 6 hónapig bruttó 90.000 Ft/hó. Továbbfoglalkoztatá-
si kötelezettség nincs.
Most befejezett, illetve befejezõdõ tanfolyamaink: nehézgépkezelõ, köny-
nyûgépkezelõ, CNC-gépkezelõ, tb-ügyintézõ.

Érdeklõdni lehet a sárbogárdi munkaügyi központban
Hier Erzsébet TÁMOP-ügyintézõnél, vagy telefonon

a 06 (25) 461-528-as számon.

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala versenytárgyalás útján történõ
bérbeadásra meghirdeti a Sárbogárd, Ady E. út 131. szám alatti, 19 m2

nagyságú garázst. A fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa: 2.900
Ft/m2/év, 2009. január 1-jétõl 3.100 Ft/m2/év.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatalban, vagy telefonon a 06-25-520-260-as
számon lehet.
A versenytárgyalás ideje: 2008. december 15-e, 10.00 óra. A versenytár-
gyalás helye: Sárbogárd város díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—
LSC Sárbogárd városi teremlabdarúgó-bajnokság

A VIII. forduló eredményei

Spuri—Horváth Ker. 2:5 (0:3)

Vezette: Tóth I. Spuri: Huszár, Kovács, Si-
mon, Bereczki, Sereg. Horváth Ker.: An-
tal, Nyári, Németh, Horváth J., Keresz-
tyén. Csere: Kovács, Horváth Á. A nyolca-
dik percben, Horváth J. jól eltalált lövése
után a labda a kapuban kötött ki. Nem so-
kat kellett várni a második találatra, mert
Horváth J. ismételt. Gólhelyzet a Horváth
Ker. kapuja elõtt, de Arnold nagyot védett
a tizenegyedik percben. Aztán jött a baki!
Németh lövését Huszár lábbal akarta vé-
deni, azonban az a fránya gömbölyû becsú-
szott alatta. A biztos vezetés tudatában jöt-
tek ki a második félidõre a Horváth Ker.
játékosai, mert a kapust cserélõ Spuri —
Huszár két találatával — szorossá tette a
mérkõzést. A jobbnál jobb helyzeteket ki-
hagyta a Horváth Ker. csapata. Végre be-
jött két szép támadás, melyet góllal fejez-
tek be. Megvan az áhított elsõ gyõzelem,
így nincs már pontnélküli csapat a bajnok-
ságban. Sárga lap: Simon, illetve Horváth J.
Góllövõk: Huszár 2, illetve Horváth J 2, Né-
meth, Keresztyén, Kovács.

Sárkeresztúr KIKE—
Reál Margit 13:0 (8:0)

Vezette: Tóth I. KIKE: Visi, Szauervein,
Madár, Sütõ, Geiger. Csere: Hajdinger Z.
Reál: Rozgonyi G., Márton, Rozgonyi J.,
Dani, Fövenyi. Csere: Strausz. Nem sokáig
kellett várni az elsõ gólra, mert öt perc
alatt hármat rúgott a KIKE. Tízpercnyi ját-
szadozás után jött az újabb gólhenger,
mert az elfáradó Reál egy újabb ötöst pro-
dukált negatív értelemben, így nem csoda
a nagy gólarányú vezetés a szünetben. A
második félidõ tizenegyedik percéig tudta
tartani magát a Reál. Ezután megint a
KIKE percei következtek, gólarányukat
javítva. Sárga lap: Máton. Góllövõk: Geiger
5, Szauervein 2, Hajdinger Z. 2, Madár 2,
Sütõ 2.

Vasutas—Siker FC 0:10 (0:3)

Vezette: Szakács I. Vasutas: Csuti, Bakos,
Bozsoki, Czeiner, Gászler. Csere: Varga.
Siker: Kiss, Oláh, Kecser, Kovács, Huszti
R. Csere: Huszti L., Huszti J., ifj. Kiss, Pethõ.

Nem sokat cécózott a listavezetõ a Vasuta-
sokkal. Mindezt úgy, hogy közben Csutit
naggyá tették a kapuban. Azért a biztos ve-
zetés már megvolt az elsõ félidõben. A má-
sodik félidõt csere nélkül végigjátszó Vas-
utas már nem tudott ellenállni a Siker FC
rohamainak, így újabb gólokkal terhelték
meg Csuti kapuját. A bajnokság egyetlen
csapata, amely nem vesztett még pontot.
Góllövõk: Huszti R., Kovács 2, Huszti L. 5,
Pethõ, Huszti J.

Extrém—Toledo 2005
10:1 (3:1)

Vezette: Tóth I. Extrém: Kiss, Dévényi,
Oszvald, Hajnal, Horváth D. Csere: De-
recskei, Horváth T. Toledo: Németh, Bodo-
ki, Huszár, Dombi, Kiss L. Csere: Barabás,
Horváth, Szabó. Jobb csapat az Extrém, így
nem szégyen tõlük kikapni, mely eredmé-
nyes is volt. Az elsõ félidõben nem erõltet-
ték meg magukat. A másodikban rendez-
ték soraikat, az elfáradó Toledo nem tu-
dott kellõ ellenállást tanúsítani; a vége:
nagy gólarányú vereség. A közönség sorai-
ból a lányok erõsen szurkoltak az Extrém-
nek — minden rúgott gól után felhangzott
a taps. Már csak a sikoly hiányzott! Pá, lá-
nyok! Góllövõk: Dévényi 3, Horváth D. 2,
Derecskei 3, Horváth T. 2, illetve Szabó.

Haladás—Pentagri 2:4 (2:1)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Ba-
logh, Fülöp, Varga, Szántó K. Csere: Szán-
tó Zs. Pentagri: Györök, Winkelmann,
Csendes, Kelemen, Bor. Csere: Domján,
Máté, Sebestyén. Az elsõ félidõben szenve-
dett a Pentagri. Semmi sem sikerült. Meg-
lepetésre a Haladás szerzett vezetést a ti-
zenhetedik percben. Ezután felgyorsultak
az események, mert az utolsó percben egy
gól esett ide, egy oda, vezetett a Haladás.
Jól telt a szünet a Pentagri játékosainak,
bár nem játszottak jól, de az elfáradó Hala-
dást végül, ha nagy nehezen is, legyõzték.
Kikínlódott három pont, csak a Haladás
kitartó játéka dicsérhetõ. Sárga lap: Kele-
men. Góllövõk: Varga, Szántó Zs., illetve
Kelemen, Csendes 2, Bor.

B. B. Truck SE—
Pusztaegresi fiúk 3:1 (2:0)

B. B. Truck: Meilinger, Zádori, Takács,
Zobák, Simon J. Csere: Bognár, Gilicze,
Kovács, Varga. Pusztaegres: Ihász G.,
Ihász B., Mogyorosi, Fodor, Csendes M.
Csere: Csendes B., Kolonics, Magyar, Zab.
Három másodperc alatt ért el gólt Zobák,
a B. B. Truck játékosa. A fiúk közben ki-
hagytak három nagy helyzetet. Nem ízlett
a kemény játék a pusztaegresieknek,
Mogyorosi nem gyõzte nyugtatni a fiatalo-
kat. Még egy Zobák-gól, és vége az elsõ fél-
idõnek. Továbbra sem hagytak fel a táma-
dó játékkal a pusztaegresiek, végül ez õket
igazolta, mert szépítettek. Szorossá vált a
mérkõzés egy percig, mert Simon beállí-
totta a végeredményt. Jó iramú volt a mér-
kõzés. Sárga lap: Simon J., illetve Fodor.
Góllövõk: Zobák 2, Simon, illetve Ihász B.

Hörpintõk—Bad Boys 5:1 (2:0)
Vezette: Szakács I. Hörpintõk: Vorsléger,
Papp, Kurucz, Hegedûs, Kéring. Csere:
Nagy, Bernáth, Horváth, Falusi, Bácsi, Far-
kas. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Horváth
F., Soós, Csomai. Csere: Hajba, Horváth I.,
Juhász. A mérkõzést a Bad Boys megóvta,

jogosulatlan játék miatt. Az érintett játé-
kos december 7-én személyi igazolvánnyal
jelenjen meg a szervezõk elõtt! Addig a
mérkõzés eredményét a tabellán nem írjuk
jóvá. Góllövõk: Kéring 3, Papp, Bácsi, illetve
Soós.

OMV—Twister 5:3 (1:2)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Halasi,
Nagy, Lukács, Iván. Csere: Deák, Killer.
Twister: Bognár I., Vörös, Balogh, Bognár
T., Budai. Sárga lap: Budai. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekint-
hetik meg. Góllövõk: Deák 3, Lukács, Ha-
lasi, illetve Bognár T., Vörös, Budai.

Sárbogarak—
Légió 2000, Fair Bútor

2:3 (0:2)
Vezette: Szakács I. Sárbogarak: Futó,
Gazdag, Csuti, Dizseri P., Dizseri B. Csere:
Czipp, Kasza, Kónya, Németh, Steinbach.
Légió 2000: Megyesi, Németh, Berta, Ver-
bóczki, Lakatos T. Csere: Banda, Baki, La-
katos Gy., Mondovics, Szilágyi. A mérkõ-
zést felvételrõl a Bogárdi TV adásában te-
kinthetik meg. Góllövõk: Czipp, Kónya, il-
letve Verbóczki 2, Banda.

A bajnokság állása:

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Pentagri 7 1 - 57:16 22
2. Sárkeresztúr KIKE 6 - 2 41:17 18
3. OMV 5 2 1 40:13 17
4. Extrém 5 1 2 31:15 16
5. Légió 2000, Fair Bútor 4 2 2 35:30 14
6. Toledo 2005 3 1 4 25:51 10
7. Twister 2 - 6 25:39 6
8. Sárbogarak 2 - 6 14:25 6
9. Haladás 2 - 6 24:29 6
10. Reál Margit - 1 7 16:69 1

Góllövõlista: Bor József (Pentagri) 21 gól, Kelemen
Béla (Pentagri) 17 gól, Geiger Zoltán (KIKE) 15 gól.

Fair Bútor-csoport:
1. Siker FC 7 - - 55:11 21
2. Alba Autósbolt Cece 5 1 1 37:21 16
3. Bad Boys 4 1 1 27:17 13
4. B. B. Truck SE 3 1 3 24:26 10
5. Pusztaegresi fiúk 3 - 4 23:28 9
6. Spuri 2 1 5 32:50 7
7. Hörpintõ 2 - 4 16:31 6
8. Vasutas 1 2 4 17:36 5
9. Horváth Ker. 1 - 6 26:37 3

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 19 gól,
Huszti Lajos (Siker FC) 14 gól, Horváth János (Hor-
váth Ker.) 13 gól.

A tabella összeállításánál az alábbiak döntöttek:
egymás elleni eredmény, több rúgott gól, gólkü-
lönbség, büntetõ.

Gróf Ferenc
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Hogy ne legyen szomorú az ünnep
KARÁCSONYI LÁNGOK!

A meghitt karácsonyi ünnepek alatt sem szabad megfeledkez-
nünk a ránk leselkedõ veszélyekrõl.
Felhívjuk az olvasók figyelmét az év végi ünnepek jellemzõ tûz ke-
letkezési okaira, illetve a megelõzés fontos szabályaira.

ÉG A GYERTYA, ÉG...
Már javában tart az advent egy hónapos idõszaka, ahogy telnek a
hetek, egyre szárazabbak az adventi koszorúk, ugyanakkor a pis-
lákoló gyertyák száma nõ.
Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen a koszorú anyaga.
Legyen az valódi fenyõ, vagy mûfenyõ, egyformán tûzveszélyes.
Mire érdemes odafigyelni?
A koszorún elhelyezett gyertyák stabilan legyenek rögzítve. Ha
könnyen elmozdulnak, vagy eldõlnek, rögzítsük dróttal, vagy ra-
gasztóval azokat.
A gyertyákat nem éghetõ anyagú tartóban helyezzük a koszorúra.
A koszorút nem éghetõ, lehetõleg fém tálcán helyezzük el.
Ne tegyük a koszorút éghetõ anyagra, vagy azok alá (könyvespolc,
abrosz, televízió stb.).
A gyertyákat csak felnõtt felügyelete mellett égessük, gyermeket
ne hagyjunk felügyelet nélkül a koszorú környezetében.
A gyertyákat ne engedjük teljesen leégni.
Az elõírások figyelmen kívül hagyása, a kellõ körültekintés nélkül
elhelyezett koszorú, a nem megfelelõen rögzített gyertya tüzet
okozhat.
Ha mindez felügyelet nélkül történik, a tûz akár 8 perc alatt az
egész szobára továbbterjedhet.
A karácsony egyik legfontosabb kelléke és szimbóluma a kará-
csonyfa. Karácsony napján elhelyezzük szobánkban a fenyõfát, és
felkerülnek rá a látványos díszek, izzósorok. Készenlétbe kerül-
nek a csillagszórók, esetleg gyertyák. Ahogy telnek a napok, a me-
leg szobában kiszáradó karácsonyfa egyre tûzveszélyesebbé válik.
Mitõl gyulladhat meg a fenyõfa?

Legkönnyebben a fenyõfán égetett gyertyától.
Karácsonyfára csak díszítésként helyezzünk gyertyákat, azokat ne
gyújtsuk meg.

CSILLAGSZÓRÓ ÉS VILLANYGYERTYA
A csillagszóró is rejt veszélyt, ha hozzáér a tûlevelekhez, díszek-
hez, valamint a szikrázás is okozhat tüzet.
A bevizsgálatlan, hazai forgalmazási engedéllyel nem rendelke-
zõ, elektromos díszégõk zárlata, elektromos mûszaki meghibáso-
dása okozhat gyújtási veszélyt a fenyõfára.
A fenyõfa eldõlése, ledõlése esetén a gyertyák, díszégõk ugyan-
csak meggyújthatják a fát.
Az alapvetõ tûzvédelmi elõírások megszegésével egy élet munká-
ja semmisülhet meg, válhat a tûz martalékává néhány perc alatt.
A legnagyobb körültekintés ellenére keletkezhet tûz a lakásunk-
ban, különösen ebben az ünnepi idõszakban.
A kezdõ tüzek oltásában nagy segítséget nyújthat egy nagyméretû
takaró, tûzoltó készülék, szódásszifon, szénsavas italok. Figyel-
jünk oda az áramtalanításra.

A TÛZIJÁTÉK VESZÉLYEI
A mámoros szilveszter napján, de már napokkal elõtte is repül-
nek a csillagszórók, robbannak az illegális petárdák, csillognak,
villognak a tûzijátékok. A tûzijátékok felhasználásakor figyeljünk
arra, hogy a csillogó, villogó részecskék merre repülnek, azokat
ne irányítsuk lakóházak és egyéb épületek fele. A visszahulló, égõ
részecskék éghetõ anyagra hullva tüzet okozhatnak, megsérthe-
tik a személygépjármûvek festését, fényezését.
Ne legyen rá szükség, de ha baj van, segítünk! A tûzoltóság segély-
hívószáma: 105.

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság ezúton kíván minden kedves

olvasónak tûzmentes, kellemes karácsonyt
és reményteljes, boldog új évet!

Suzuki Barta kézilabdakupa
A hagyományokhoz híven az idén is meg-
rendezésre kerül az amatõr nõi és férfiké-
zilabda-bajnokság. A férfiaknál kettõ, a
nõknél öt csapat nevezett.

Szép számú közönség elõtt zajlanak a mér-
kõzések. A lebonyolítási rendszer lehetõvé
teszi, hogy felváltva játsszanak a nõk és a
férfiak, így mindenki találhat kedvére való
mérkõzést.

A nõknél a második fordulót rendezték
pénteken, ahol az alábbi eredmények szü-
lettek.

Gázmodul—Légió 2000 31-14

Seregélyes—Ferta Gumi 28-4

Szabadnapos: ÖTYE.

Az állás:
1. Seregélyes 2 2 - - +26 4p

2. Gázmodul 2 1 - 1 +15 2p

3. ÖTYE 1 1 - - +14 2p

4. Ferta 1 - - 1 -14 0p

5. Légió 2000 2 - - 2 -31 0p

A férfiaknál már elõrébb járnak a csapa-
tok, a negyedik fordulóra kerül sor.

Eredmények:
T-34—Légió 2000 24:16
Alap—Lelkes ifjak 33:20
Gréta—Toledo 33:16
Szabadnapos: Simontornya.

Az állás:
1. Simontornya 3 3 - - +49 6p
2. Gréta Bútor 2 2 - - +32 4p
3. Alap 2 2 - - +30 4p
4. T-34 3 2 - 1 +8 4p
5. Légió 2000 4 1 - 3 -22 2p
6. Toledo 4 1 - 3 -47 2p
7. Lelkes ifjak 4 - - 4 -60 0p

A következõ forduló december 5-én, pén-
teken, lesz a Mészöly csarnokában, ahová
mindenkit várunk szeretettel!
17.00 Toledo—Alap,
18.00 Gázmodul—ÖTYE,
19.00 T-34—Gréta Bútor,
20.00 Légió 2000—Ferta Gumi,
21.00 Simontornya—Légió 2000.

Rehák Sándor

Meghívó
A Fejér Megyei Önkormányzat Kos-
suth Zsuzsanna Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye tanulói
és dolgozói szeretettel meghívják

KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGÜKRE

2008. december 20-án 8.30-kor.

Helyszín: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme,

Hõsök tere 2.
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ZENÉS
KARÁCSONY-

VÁRÓ

Meghívjuk Önt és kedves családját

hagyományos
karácsonyi

kóruskoncertünkre

december 13-án,
szombaton, 18 órára

a mûvelõdési központba.
Fellépnek:

„Pászti Miklós” Vegyes Kórus
(Biatorbágy),

Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar (Sárbogárd),

Várdai István gordonkamûvész
— a 2008. évi Genfi Nemzetközi

Zenei Verseny gyõztese
Zongorán közremûködik:

Huszics Ibolya.
Vezényelnek:

Bolyki Eszter, Huszics
Vendelné, Huszics Vendel.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár

a Bogárd-Dal Egyesület!

Ádvent a vonaton
Mint vonatot a füstje, úgy követett apám bú-
csúzása:
— Mikor jössz megint?
Most már mindig ezzel a kérdéssel búcsúzik
tõlem. Bátyám arca is eltûnik a vonat mellõl,
amint a mozdony nekiiramodik és belefúrja
magát a decemberi ködbe. Körül se nézek,
milyen emberekkel utazom. Behúzódom a
meleg fülke sarkába, és fogasra akasztott
kabátomnak támasztom a fejem, engedem
magam rázatni a vonattal. A mögöttem levõ
ülésen egy asszony csöppnyi gyerekkel hop-
pázik.
— Kilenchónapos — felel egy elmosódó
kérdésre. Akaratlanul megfordulok, mert
nagyon érdekelnek az ilyen kilenchónapos
emberkék. Kék, bolyhos, kötött sapka mo-
solygó gyermekarcot keretez, bár úgy lát-
szik, hogy a hoppázó nagymamának jobban
tetszik a kicsi mosolya, mint a gyermeknek a
zötykölõ hoppá. Az utasok beszélgetésének
zajába süppedek, és nézem ismét a rohanó
vidéket.
Otthon voltam, és most megyek haza. Ahol
kilencvenéves apám él, az az otthonom,
ahol én vagyok az egyik szülõ, az a haza. Ta-
lán így jönnek majd hazulról haza az én
gyermekeim is. Mivel karácsonykor — a hi-
vatásom miatt — én nem utazhatom, így ád-
venti idõben ruccanok haza, hogy megcsó-
koljam apámat és testvéreimet. Emlékek és
gondolatok kergetõznek bennem, és a múlt-
ba röppentenek, hogy a jelenbe rántsanak,
és a jövõbe száguldjanak. A vonat dohogva
rohan, kattogó kerekekkel vonszol elõre.
Az idõ is rohan velük, és vele múlik az élet!
Istenem! Apám elmúlt kilencvenesztendõs!
Elém tûnik botorkáló alakja, és fülembe
cseng nõvérem szava, amint vezeti:
— Nem arra! Egy kicsit jobbra tessék for-
dulni, ott az ajtó!
Látom tapogató kezét, amint el akar igazod-
ni az elsötétedett világban.

Jászolágyon szunnyad
Az édes Megváltó…,
Ott fénylik õ, az új nap,
Kit várva vártunk rég,
Kezdet õ és vég,
Kezdet õ és vég.

A szomszéd ablaknál ülõ férfi mondja az
ének szövegét a vele szemben ülõ kisfiúnak.
Úgy vélem, apa és fia. Hasonlítanak egy-
máshoz.
— No csak, mondd utánam: Jászolágyon…
szunnyad.
— Mi az a jászolágy? — kérdi félénken a fiú.
— Az én ágyam is jászolágy?
— Nem! Te nem istállóban alszol. A jászol
az istállóban van. Abból esznek a tehenek,
borjak vagy a csacsik. Ugye, tudod, hogy Jé-
zus Krisztus miért született istállóban?
— Igen, most már emlékszem, hiszen el-
mondtad, hogy még a szállodában sem kap-
tak helyet a szülei, hanem csak egy istálló-
ban.
— Jól emlékszel. No, hát, amikor megszüle-
tett, ott, a jászolban csináltak neki ágyat fi-
nom, illatos szénára.
Aztán csendesen együtt dúdolják az éneket.
Nem figyel rájuk senki. Mindenki mondja a

maga élete nehézségeit az eddig soha nem
látott útitársnak. A második fülkében egy
rádió az „Almát eszem…” türelmetlen dal-
lamát keveri a kattogó kerekek és az utasok
beszédének hangzavarába. A karácsonyi
ének elhallgat a szomszéd ablaknál. A vonat
egy akácerdõben rohan.
— Nézd csak! Tudod, milyen fák ezek? —
kérdezi az apa a fiától, de meg sem várja a
feleletet. — Valamikor egy evangélikus lel-
kész ültette az elsõt az Alföldön, ahol sok a
homok. Én a nevét is tudom: Tessedik Sá-
muelnek hívták. Nagyon jó fa ám ez, mert
ahova elültették, onnan nem tudta elfújni a
homokot a szél, és hasznos termõfölddé tet-
ték vele az olyan földet, amelyen addig csak
szamártövis termett.
Szava belevész a kupé lármájába. Nemsoká-
ra látom, hogy vöröspecsenyét játszanak.
Felcsendül a gyermek vidám kacagása, és
megritkítja a kupé sûrûsödõ levegõjét, mint
napsugár a ködöt.
Elszunnyadtam, és arra nyitottam ki a sze-
mem, hogy a vonat zökkenve megáll, vala-
hol a nyílt pályán, mert nem látszik sehol ál-
lomás.
Megunhatta a fiú a vöröspecsenyét, mert
most már az ablakon néznek ki. A mozdony
türelmesen pöfög, majd sikolyként hasítja a
ködöt a sípja, és megrándult a vonat, hogy
behúzzon az állomásra. Talán egy kis néze-
lõdésre hagyták abba a beszélgetést, vagy az
éneklést, mert az apa ezzel fordul a fiához:
— Énekeljük csak még egyszer: „Jöjj, népek
Megváltója! Így kér a föld lakója.”
Halkan, egyszerûen énekelnek, fénye van a
hangoknak, és lebeg a dallam a kupé nehéz
levegõje felett. Magával ragad engem is.
Amikor új volt nekem ez az ének, belém vé-
sõdött ez a kép az énekbõl: „Az éjszaka vilá-
gos, Az ösvény barátságos.” Karácsonyi szü-
netre mentem haza mint diák. Az állomás-
ról ballagtam hazafelé. Élesen rajzolódott
elém a táj. Este volt, a hold éles árnyékokat
metszett a csikorgó, havas útra, és olyan fe-
szítõ örömmel énekeltem: „Az éjszaka vilá-
gos, Az ösvény barátságos.” Talán azért,
mert a kis, filiabeli templomunkban éppen
ádvent esti istentisztelet volt, és édesapám
éppen ezt a Krisztus-hívogató õsi éneket ját-
szotta a harmóniumon. Most, amikor emlé-
ke felvillant, lelkendezõ örömmel velük dú-
doltam magamban: „Jöjj, népek Megváltó-
ja! Így kér a föld lakója.”
Arra ocsúdtam fel, hogy mindenki mozgoló-
dik körülöttem. A kalauz is végigsiet a fül-
kén, és azt közli a kötelesség unott hangján:
— Sárbogárd következik!
Ádventi útitársaim már az ajtónál álltak.
Utánuk igyekeztem, hátha egy úton me-
gyünk tovább, de mire én leszálltam, elkeve-
redtek a tömegben. Végigjártam a vonatot,
amelyikre átszálltam, hátha együtt megyünk
tovább. Õk másik vonatra szálltak, de itt
hagyták a két ének dallamát a szívemben, és
akaratlanul dúdoltam: „Jöjj, népek Megvál-
tója…” és „Jászolágyon szunnyad az édes
Megváltó…”

Mátis István: Küszöb elõtt
(Evangélikus sajtóosztály, Bp. 1996.)

MEGHÍVÓ

2008. december 5-én
14.30-kor

a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

MIKULÁS- és KARÁCSONYI
AJÁNDÉKMÛSORT rendez,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel vár.

Helyszín: a mûvelõdési központ
színházterme.

Program:
14.30 megnyitó;

15.00 a sárkeresztúri
„Csillagfény” együttes mûsora;

közben: 200 db Mikulás-csomag kiosztása
roma gyerekek részére;

16.00 sztárvendég: Bódy Csabi;
17.00 a Töbörzsöki Táncegyüttes fellépése.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Sárbogárdi Cigány Kisebbségi

Önkormányzat
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Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba!
December 6-án, szombaton, 19 órakor

M Á Z L I
Színes, magyar—német vígjáték

Ógyarmat egy szegény zsákfalu az osztrák—magyar határon. Egy napon azon-
ban rájuk mosolyog a szerencse: felfedezik, hogy a temetõjük alatt húzódik egy
olajvezeték. Egy gyorsan jött ötlettõl vezérelve megfúrják, és közösen elkezdik
árulni a gázolajat, temetésnek álcázva az árusítást. Dõl a pénz! Mindenki bol-
dog és elégedett. Egészen addig, amíg mindenki el nem kezdi a saját zsebére
árulni az olajat, egymás árai alá ígérve. A baj pedig nem jár egyedül. Megjele-
nik a faluban az olajtársaság embere, hogy elsimítsa az ügyet, de a falu elker-
geti a válságmenedzsert — egyenesen a rendõrség karjába. A falusiak elszán-
tak, és nem hajlandóak lemondani az olajról. Ellenállnak a karhatalomnak egy
remeknek tûnõ terv révén. Csakhogy a remeknek tûnõ tervek nem szoktak jól
elsülni.

Szerdán mégis nyitva a klub
Szerda esténként Varga László nyugdíjas népmûvelõ még bejár a
foltvarrók miatt a miklósi klubkönyvtárba. A régi klubos gyerekek,
persze, amint ezt megtudták, megjelentek és kérték, hogy tölthes-
sék ott, a klubban az estét, mint régen. Laci bácsi szívesen fogadta
õket, és elõkerültek a régi játékok, kártyacsomagok, és körülülték
az elõtérben a kis asztalt. Itt azért mégis jobb, mint a téli hidegben
a templom lépcsõjén üldögélni.
Szeretnék, ha egyszer eljönne hozzájuk a polgármester a képvise-
lõkkel együtt, és szemtõl szemben választ adnának arra a kérdésre,
hogy miért zárták ki a sárszentmiklósi fiatalokat a klubból.

Hargitai Lajos

Igazi ékszerek
A mûvészetek iránt ér-
deklõdõk valódi éksze-
rekre bukkanhatnak a
városi könyvtárban.
Monhaltné Patkós Má-
ria festményei önma-
gukért beszélnek. A
szikrázó színek magukra
vonzzák a tekinteteket,
a képek sokfélesége és
egyedisége hangulatos-
sá teszi õket, s egyben
tükrözik az alkotó személyes látásmódját. Csodálhattuk a naple-
mentét, barangolhattunk a téli erdõben, szedhettünk pipacsokat
csokorba, így a nyár kicsit visszaköltözött belénk, s annak
melegsége bujkált a hótakaróval fedett táj lankái között is.

Hepp Zsuzsa

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Varga Csaba
KONTRASZTOK II.
címû fotókiállításának
megnyitójára, melyet

2008. december 8-án (hétfõn)
17 órakor tartunk

a Madarász József Városi Könyvtárban.
A kiállítást megnyitja:

Nagy Ottó, a Székesfehérvári Fotóklub elnöke.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Falatkák
kétféle sajttal

Hozzávalók: 4 kifli, 10 dkg vaj, 15 dkg gouda
sajt, 15 dkg ementáli sajt, 1 kisebb jégretek,
20 dkg nagyon apró csemegeuborka.
Elkészítés: a kifliket karikára vágjuk, és vajjal
vékonyan megkenjük. A sajtokat fél centi vas-
tag szeletekre vágjuk, és a pogácsaszaggatóval
a kiflikarikákkal megegyezõ nagyságú korongo-
kat szúrunk ki belõle. A jégretket meghámoz-
zuk, és szintén fölkarikázzuk. A vajas kiflidara-
bokra elõbb egy sajtkorongot, majd egy retek-
karikát fektetünk. Beborítjuk a másik fajta sajt-
ból való koronggal, és fogpiszkálóval egy apró
csemegeuborkát tûzünk a tetejére. A többi saj-
tos falattal vegyesen tálra tesszük.

Frankfurti
sertésszelet

Hozzávalók: 6-8 szelet sertésszelet, 3 pár
virsli, fél fej kelkáposzta, 1 db sûrített para-
dicsom, 2-3 szelet bacon szalonna, majo-
ránna, fehérbor.
Elkészítés: a szalonnát kockára vágjuk, lesüt-
jük, majd félretesszük. A szelet húsokat kicsit
kiverjük, sózzuk, borsozzuk, majd lisztbe márt-
juk, és a zsíron elõsütjük mindkét oldalát. Ki-
vesszük a húst, a visszamaradt lébe teszünk 1-2
kanál paradicsompürét, lehintjük egy kis liszt-
tel, egy keveset pirítjuk, majd hideg vízzel felen-
gedjük. A kelkáposztát forró, sós, szódabikar-
bónás vízzel leforrázzuk. A paradicsomos léhez
adjuk a szalonnát, a szeletelt, leszûrt kelkáposz-
taleveleket és a felkarikázott virslit. Sózzuk, bor-
sozzuk, majoránnát és egy kis fehérbort adunk
hozzá, pároljuk, majd végül a húsokat visszaté-
ve összefõzzük.

Raffaello
hóemberkék

Hozzávalók: 2 dl víz, 30 dkg cukor, 25 dkg vaj
(fontos, hogy vaj legyen, mert a margarintól
sárga lesz), 30 dkg kókuszreszelék, 30 dkg
tejpor, 10 dkg mandula.
Elkészítés: felforraljuk a vizet, beletesszük a
cukrot, keverjük, míg elolvad, beletesszük a va-
jat, a kókusz háromnegyedét és a tejport. Hûtõ-
ben 2-3 órát pihentetjük, majd vizes kézzel kis
gombócokat formálunk, mindegyik közepébe
egy szem hámozott mandulát teszünk, és a ma-
radék kókuszreszelékbe forgatjuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ELBOCSÁTÁSOK
Van tudásunk a tökéletesrõl. Álmodozá-
sunk is van róla. Könyvek szólnak a tökéle-
tes társadalomról, tökéletes házasságról,
tökéletes nevelésrõl. Tudjuk, hogyan ké-
ne, de nem csináljuk. A valóságban semmi
sem tökéletes, amit az ember létrehoz. Pél-
dául a társadalom, amely körülvesz ben-
nünket, az olyan messze van a tökéletestõl,
hogy szinte az ellentéte. Odaszólnak vala-
kinek a mûhelyben:
— El van bocsátva. Szedje össze a holmiját.
A pénztárnál felveheti a járandóságát.
Holnap már be se jöjjön.
Az illetõ kilép a gyárkapun. Körülnéz. Pár
perccel ezelõtt még minden biztos volt.
Most meg minden bizonytalan. Mert vala-
kik úgy döntöttek, hogy õrá nincs szüksé-
gük. Úgy eldobták, mint egy csikket, egy
használt zsebkendõt. Jelképesen õ most a
szemétvödörbe került.
Jogilag megtehették, hogy elbocsátották.
Övék a gyár, õt csak alkalmazták. Nincs
szükség a munkájára, akkor meg miért fi-
zessék? Így néz ki a kérdés a felszínen.
Ha kissé megkapargatjuk, elgondolkodha-
tunk. Ki az, aki õt elbocsátotta? Ki az, aki
— közvetve — elvette tõle a reggeli parize-
res szendvicset, a fûtött szobát, a gyerme-
kei cipõjét? Egy úr (vagy hölgy), aki Mal-
lorca szigetén nyaralt, az Alpesekbe megy
síelni, Oxfordban tanul a gyereke, és két
palotája van Pesten, meg egy Nizzában.
Azt mondják, ne irigykedjünk, õ megdol-
gozott azért, amije van. Mert vállalkozni,
mert kockázatot vállalni, mert belevágni
olyasmibe, amibõl nagy haszon szárma-
zott.

Elbocsátott emberünk hazafelé ballagván,
betérvén az útbaesõ talponállóba elmél-
kedhet azon, hogy ugyan, mibõl származ-
hatott volna a nagy haszon, ha nincs száz és
száz kétkezi munkás, íróasztal fölé görnye-
dõ hivatalnok, számítógépet kattogtató
irodakukac, rakodómunkás, kereskedelmi
dolgozó, aki megteremti az árucikkeket és
a forgalmazásukhoz szükséges körülmé-
nyeket. És ki tudná megmondani ezen a vi-
lágon, hogy ki tesz hozzá többet a boltok
polcán vagy a raktárak millió és millió köb-
méternyi légterében fekvõ áru értékéhez:
az, aki megcsinálta, odatette, eladja, vagy
akinek a zsebében ott a széf kulcsa, mobil-
jában a szükséges telefonszámok? Nem tu-
dom, létezik-e számítás eme hozzáadott
értékekrõl, de azt tudom, hogy minden
számítástól függetlenül az, akinek a zsebé-
ben ott van az a bizonyos kulcs, mérhetet-
len fölényben van azzal szemben, akinek
kormos, olajos a keze a mûhelyben. Amaz
kirúghatja emezt, emez szidhatja a rohadt
világot. És ha megjön a gazdasági válság,
amelyet nem az olajos kezûek, hanem
igenis a kulcstulajdonosok okoztak, akkor
amaz karácsonyra kevesebb brilliánst
tartalmazó nyakéket vásárol a szeretõjé-
nek, és kirúgja emezt, aki aztán magáno-
san rugdoshatja az utcán a kiürült sörös-
dobozokat, és karácsonyra a nagy semmit
vásárolja.

Így mûködik a világ, kérem szépen. Töké-
letesség? Csak a könyvekben. Vagy leg-
szebb álmainkban. Hát álmodozzunk!

(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.

Irka Mikulás-kupa 2008

ASZTALITENISZ-VERSENY
A verseny célja: az asztalitenisz népszerûsítése, versenyzési lehetõség biztosí-
tása az érdeklõdõk és játszani kívánók számára.

A verseny ideje: 2007. december 7. 9.30 óra.

A verseny helye: Sárbogárd, a Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.

Egyéni verseny amatõr indulók részére, létszámtól függõen, egyenes kiesés, vagy csoportmérkõzések
és fõtábla. Nevezés: a helyszínen 8.45 óráig. Díjazás: az elsõ helyezetteknek érem és kupa, a további
helyezettek éremben részesülnek. Költségek: a rendezés költségei a rendezõket, egyéb költségek a
résztvevõket terhelik. Egyebek: minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályai-
ban foglaltak az irányadók.

Az öltözõben hagyott értékekért a rendezõség nem vállal felelõsséget. A helyszínen asztalitenisz-fel-
szerelések, ütõk, borítások, mezek stb. vásárlására lesz lehetõség.

A Sárbogárdi Asztalitenisz Klub vezetõsége
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Az egyetlen ajándék
Nem meséltem semmit magam, magam-
nak, magamról úgy, ahogy szoktam, mert
azt vártam, hogy egészen beesteledjen, és
Télapó becsöngessen az ajándékommal.
– Ugye, anyu, nekem a Télapó hozza az
ajándékot?
– Õ, õ, persze hogy õ – bólogatott anyu. –
Mindenkinek, Bucikám – erõsítette meg,
és gyanakvó pillantást vetett rám. Nem ér-
tette, hogy mit akarok ezzel a faggatózás-
sal.

– És mondd, anyu, õneki ki ad ajándékot?
– Õneki? – értetlenkedett anyu. – Kinek,
Bucikám?
– Hát õneki. Télapónak.
Anyu elõször elképedt. Aztán gondolko-
dóba esett.
– Hát... Úgy gondolom – töprengett magá-
ban –, úgy gondolom... Erre egyes-egyedül
õ maga tud felelni. Ha ugyan tud.
Ekkor elhatároztam, hogy odamesélem
hozzá magamat. És megkérdezem tõle ott
a valaholban.
És amint elhatároztam, máris mesélni
kezdtem.
Magam. Magamnak. Magamról.
Én pedig hol voltam, hol nem voltam, már-
is a kerek erdõben voltam.
A gyönyörûségesen csodálatos ezüstfehér
kerek erdõben. Ezért hát hol voltam, hol
nem voltam, ott maradtam, ahol voltam, és
keresni kezdtem Télapót. Keresés közben
még kiáltottam is:
– Hol vagy, Télapó? Hol vagy...?
– Itt vagyok – mondta egyszer csak egy
olyan igazi télapós hang, kedves is, meg
dörmögõs is, lágy is, meg egy kicsit reszelõs
is. – Pontosan itt vagyok.
S csakugyan! Hol volt, hol nem volt, ponto-
san ott volt.
Türelmetlenül topogott a hóban, megrez-
dült a szakálla, a jégcsapok csilingeltek,
ezüstös jégpor-hópor szitált belõle. Ekkor
megkérdeztem:
– Mondd, Télapó, mindenkinek Te hozol
ajándékot?

– Mindenkinek hát. Ez tudnivaló.
– Tudom is – mondtam. – Csak tõled ma-
gadtól akartam hallani. Hogy utána meg-
kérdezhessem: mondd, kedves Télapó, ne-
ked ki ad ajándékot?
– Nekem, azt kérded, Buci, hogy nekem? –
csodálkozott.
– Igen, neked. Tudni szeretném. Ez na-
gyon fontos.
– Buci királyfi – suttogta halkan, megha-
tottan, és megsimogatta a fejemet –, tudd
meg, hogy tõlem ezt még soha senki nem
kérdezte meg. Te vagy az elsõ. A legelsõ.
Szipogni kezdett, mire megkérdeztem tõ-
le, hogy náthás-e. De azt felelte, méghozzá
nagyon náthás hangon:
– Deb vagyok dáthás, csak beghatódtab.
– Szegény jó Télapó – mondtam –, igazán
sajnállak, hogy te mindig csak adsz, és so-
hase kapsz.
– Azért ne sajnálj! – mosolyodott el Tél-
apó. – És ne is búsulj – mondta, mert látta,
hogy egészen nekibúsultam magam a saját
mesémen. – Mert igaz ugyan, hogy én min-
dig csak adok, de ajándékot adni jó.
– De kapni is jó ám – világosítottam fel. –
Tudod, mit kapsz tõlem, Télapó? Persze,
hogy nem tudod, de én elárulom. Van ne-
kem egy Télapó-igézõm. Azt adom neked.
Kell?
– Az kell csak igazán! – ujjongott Télapó. –
Itt van nálad? A zsebedben?
– Nem, a fejemben – mondtam. És most
neked adom.

Karácsonykor hull a hó,
hóban topog Télapó.
Nem látható-hallható,
zajtalan jár télapó.
Szakálla fagy, bajsza dér,
az üstöke zúzmara,
otthonunkba õ betér,
de nem marad ott soha.
Ajándékot ad nekem,
és elsuhan nesztelen.
Édes-kedves Télapó,
ajándékot adni jó.

– És ez igazán az enyém? Egyedül az
enyém? – kérdezte boldogan Télapó. Én
intettem, hogy igazán, mire hálálkodni
kezdett:
– Köszönöm, Bucikám, ez a legszebb aján-
dék, amit életemben kaptam. Igaz, az
egyetlen is. Köszönöm az egyetlen ajándé-
kot. Ígérem, vigyázni fogok rá, mint a sze-
mem fényére. Gyönyörû ajándék... Látod,
már megint szipogok – mondta szemrehá-
nyóan –, mert már megint meghatódtam.
De lehet, hogy csak nátha. Mindenesetre
most már sietek. És te is siess haza, Buci ki-
rályfi, nehogy lekéssed a velem való ottho-
ni találkozást.

(Hárs László nyomán)

Rejtvény

1. Hogy hívják a Mikulást kísérõ ördögsze-
rû figurát, aki ijesztget és büntet?
2. A XIX. sz. végétõl Miklós szlovák nevén
hívjuk azt a piros kabátos, nagy szakállú,
jóságos öreget, aki december elején meg-
ajándékozza a gyerekeket. Ki is õ?
3. Mikulást ilyen néven is ismerjük. Neve?

Beküldési határidõ: december 9.

Adventi készülõdés
az óvodában

A sárszentmiklósi óvodában múlt héten
gyûltek össze a szülõk egy délelõtt, hogy
tea és pogácsa mellett a hozott díszítõ-
anyagokból az óvó nénikkel elkészítsék az
adventi díszeket.

/H/

Kézmûves-játszóház

december 6-án, szombaton
14 órától a mûvelõdési központban.

Témánk:
karácsonyi készülõdés.

Ollót, ragasztót hozz magaddal!



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2008. december 4. Bogárd és Vidéke

December 6., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Stílus 10.35 MotorVízió 11.00 Fogadóóra 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók 12.35 Kacsa-
mesék: Az elveszett lámpa kincse 13.55 Pizsamaparti
14.20 Ötös fogat 14.50 Gyermekszínház 15.35 Teknõc a
láthatáron 16.05 Klipperek 2. 0 17.10 Linda 18.10 Sze-
gény milliomosok: Így kezdõdött 19.00 Luxor-sorsolás
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Ötöslottó-sorsolás 20.15 Shackleton 22.05 Hírek 22.15
68-as Mozi Klub 22.20 Ha 0.25 Sporthírek 0.40
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilm
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Hír-
adó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.20 Miért ne
Emily? 13.45 A hálózat csapdájában: Aratás 14.45 Ro-
bin Hood: A keleti herceg 15.40 Eltûntnek nyilvánítva:
Fanatikusok 16.35 Wing Commander – Az ûrkom-
mandó 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szombat
esti láz 21.50 Az egyetlen 23.20 Öld, ahogy éred! 1.30
Ments meg!: Meleg ügy 2.20 Régi idõk harcosai 2.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.25 Barbie és a gyémánt kastély
10.45 Mókás állatvilág 11.15 Kalandjárat 11.45 Babavi-
lág 12.15 Egy rém rendes család Budapesten 12.45
Hegylakó 13.45 Charly – Majom a családban 14.45 Bû-
bájos boszorkák 15.45 A Cukorbáró 16.45 Milliomos
Mikulás 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Megasztár
4. 21.45 Popdaráló 22.15 Megasztár 4. 23.05 Delta
Kommandó 1.05 Mentõhelikopter 2.05 Drága testek
2.55 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 Nyugat 1908-1941 20.22 Rádiószínház 20.55
Zene 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 7., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így szól az
Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus krónika
9.35 Egyházi naptár 9.45 Unitárius magazin 10.10 Uni-
tárius templomok 10.30 Református ifjúsági mûsor
10.35 Útmutató 11.05 2008 a Biblia éve 11.30 Biblia és
irodalom 11.40 Zsidó konyha 12.00 Hírek 12.10 Bajno-
kok Ligája Magazin 12.40 Nõi kosárlabda-mérkõzés
14.45 Földünk a magasból 15.40 Nyugat mesék 16.10
Elisa Di Rivombrosa 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma
18.30 Presszó 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás sza-
badsága 22.00 MAD MEN – Reklámõrültek 22.55 Hírek
23.00 Sporthírek 23.10 Sport7 0.05 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40 Kö-
lyökklub 8.15 Mp4Orce – A megmentõk 8.35 Godzilla
8.55 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Recept-
klub 9.40 Portré - Rendszerváltók 11.15 Európai idõ
11.30 MeneTrend 11.55 Tuti gimi 12.00 Híradó 12.50
Doki 13.50 Dirty Dancing 14.20 M, mint muskétás
15.15 Tiszta Hawaii 16.15 Bûnvadászok 18.30 Híradó
19.05 Cobra 11 20.00 Beépített szépség 22.10 Heti he-
tes 23.30 Portré - Rendszerváltók 0.00 Rali-vb 0.35
Blueberry – A fejvadász 2.40 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.45 Joey 10.15 Ingatlanbróker 10.45
Két testõr 11.15 Stahl konyhája 11.45 Fekete nyíl 12.45
Psych – Dilis detektívek 13.45 Smallville 14.45 Célke-
resztben 15.45 Hátulgombolós hekus 17.30 Senorita
Szöszi 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Peacemaker
22.25 10! 23.25 Kegyetlen bánásmód 1.05 Szerelem az
éjszakában 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Baptista istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét

17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

December 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Történetek a tér-
rõl 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lo-
vasa 13.10 Eszem-iszom 13.30 Roma magazin 13.55
Domovina 14.30 Kárpát expressz 14.55 Pénz-vidék
15.30 Jó kis bagázs 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20
Csináljuk a fesztivált! 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje
21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00
Nyugat mesék 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Aki-
ket a pacsirta elkísér
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflek-
tor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 V.I.P. – Több mint testõr 12.00 Hírek 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kamé-
leon 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Gyõzike 22.15 Showder Klub 23.25 Világví-
rus 1.05 Reflektor 1.25 Bundesliga 2.35 Autómánia
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.25 Romuald és
Juliette 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25
NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.25 Gyilkos számok
23.25 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 A
rettegés hangja 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben
11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka
rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.21 Kincsesládikó 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

December 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Srpski ekran 13.55 Unser
Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 14.55 Sírjaik hol dom-
borulnak 15.30 Ízlések és fotonok: A fény 15.55 Derek, a
fenegyerek 16.20 A tévé ügyvédje 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Életképek 21.50 Kedd este 22.25
Kultúrház 22.45 Az utókor ítélete 23.10 Hírek 23.15
Sporthírek 23.25 Fiúk az életembõl
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflek-
tor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Angyalok beszéde 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajz-
film 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon
16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Vészhelyzet 22.10 A Grace Klinika 23.15 XXI. szá-
zad – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10
Partypoker.net 1.15 Boszorkánypenge 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.25 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.25 Hátsó ablak
14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi Bharat
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25 Halál-
ugrás 23.25 A médium 0.15 Tények este 0.45 Valaki
kopog 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45

Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.22 Kincsesládikó 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka
rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul
nostru 14.30 Kárpát expressz 14.55 Kormányváró 15.30
Ízlések és fotonok: A lencse 15.55 Derek, a fenegyerek
16.20 Önök kérték! 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.45 Egy lépés elõre 18.40 McLeod lányai 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája
Labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.35 Lapozó
0.05 Hírek 0.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflek-
tor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Egykének áll a világ 12.00 Hírek 13.05 Dis-
ney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kamé-
leon 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Ítéletnap 23.40 Az egység 0.35 Reflektor
0.55 Kabinláz 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 9.00 Jóban-Rosszban 9.35 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.45 Kvízió 12.30 Csoda
a 8. utcában (Elem nélkül nem megy) 14.25 Az ügyosz-
tály 15.25 Zorro 16.25 Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel
suttogó 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rossz-
ban 20.20 Hal a tortán 21.25 Doktor House 22.25 Shark
– Törvényszéki ragadozó 23.25 Eureka 0.25 Az ügy 0.55
Tények este 1.25 Gong Show 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.27 Kincsesládikó 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.40 Zene 19.48 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.05 Vezérlõ fény 11.30 Nyári álmok 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.25 Slovenski utrinki 13.55 Rondó
14.30 Kárpát expressz 14.55 Esély 15.30 Ízlések és fo-
tonok: Expozíció 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Beug-
ró 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés
elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte
22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00 Euro Taxi
23.30 MTV-hangerõ 0.25 Hírek 0.30 Sporthírek 0.40
Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflek-
tor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Három szökevény 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajz-
film 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon
16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Meseautó 23.20 Házon kívül 23.55 Boszorkák
1.00 Reflektor 1.15 Egy rém rendes család 1.45
Infománia 2.15 Házon kívül 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Nya-
kunkon az élet 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25
Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián, vala-
mint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
December 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: Bad Boys—B. B. Truck (50’), Kézi: Légió—Gáz-
modul (50’), Alap—Lelkes Ifjak (50’), Pingpong: Sárbo-
gárd—Kodolányi (40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Házimozi: Táncversenyek (90’), Beszélgetés Zichy Aladár-
ral (ism. 56’), és Varga Gáborral (ism. 84’) 19.00 Lapszem-
le, Sziréna 20.00 Téli fuvolaszó (25’), Népdaltalálkozó 5.
(40’), Tüskevár 12. (26’), Aerobic 2. (ism. 55’), Útvesztõk
(37’)
December 7., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Házimozi: Táncversenyek (90’), Beszélgetés Zichy Aladár-
ral (ism. 56’), és Varga Gáborral (ism. 84’) 13.00 Heti híradó
15.00 Alsószentiváni polgárõrök (50’), A kettõsfogatosok
eredményei (50’), 7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub
(120’) 19.00 Heti híradó 20.00 Adventi beszélgetés Szabó
Imrével, Szabó Gábor esperes evangelizációja
December 8., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Téli fuvola-
szó (25’), Népdaltalálkozó 5. (40’), Tüskevár 12. (26’), Aero-
bic 2. (ism. 55’), Útvesztõk (37’) 13.00 Heti híradó 15.00
Teremfoci: Bad Boys—B. B. Truck (50’), Kézi: Légió—Gáz-
modul (50’), Alap—Lelkes Ifjak (50’), Pingpong: Sárbo-
gárd—Kodolányi (40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Interjú a lo-
vasokkal (45’), Fogyatékkal élõk ünnepe (55’)
December 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi be-
szélgetés Szabó Imrével, Szabó Gábor esperes evangeli-
zációja 13.00 Heti híradó 15.00 Interjú a lovasokkal (45’),
Fogyatékkal élõk ünnepe (55’) 19.00 Heti híradó 20.00 Tes-
tületi ülés

December 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Polgármesteri fórum Rétszilason
(45’), Hagyományõrzõk (15’), Dr. Balogh Ibolya megyeelnök
sárbogárdi látogatása (55’), A Sárbogárd LC évértékelõje (55’)
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: OMV—
Twister (50’), Légió—Sárbogarak (50’), Kézi: Gázmodul—
ÖTYE (50’), S.tornya—Légió (50’)

December 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: OMV—Twister (50’), Légió—Sárbogarak (50’), Kézi:
Gázmodul—ÖTYE (50’), S.tornya—Légió (50’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével, Szabó Gábor espe-
res evangelizációja

December 12., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Pol-
gármesteri fórum Rétszilason (45’), Hagyományõrzõk (15’),
Dr. Balogh Ibolya megyeelnök sárbogárdi látogatása (55’), A
Sárbogárd LC évértékelõje (55’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével, Szabó Gábor espe-
res evangelizációja 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi
ülés

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig.
Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40)
200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
December 4., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Megyei I. oszt. foci (101’), Sárszentmiklós–Alba Regia
(100’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nemzetközi
táncverseny (78’), Aerobic – 2. (55’), Bódi Csabi énekel
(31’)
December 5., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Népdalo-
sok találkozója 1994-ben – 6. (45’) 13.00 Heti híradó 14.00
Evangelizáció Sáregresen – 5. (54’), A hely szelleme (49’),
Az élet szava (84’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Polgárõrgyûlés Alsószentivánon (38’), Megyei ket-
tesfogathajtók eredményhirdetése (35’), Lovai-show (71’),
15 éves a Fodor és Molnár cég (41’)
December 6., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Lélekút Varga Gáborral (84’), Tüskevár tábor – 13.
(26’), Beszélgetés Zichy Aladárral (56’) 13.00 Heti híradó
14.00 Polgárõrgyûlés Alsószentivánon (38’), Megyei
kettesfogathajtók eredményhirdetése (35’), Lovai-show
(71’), 15 éves a Fodor és Molnár cég (41’) 18.00 Lapszem-
le, Heti híradó, Sziréna 20.00 7 éves az alapi Margaréta
nyugdíjasklub (120’), Népdalosok találkozója 1994-ben –
6. (45’)
December 7., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nemzetközi táncverseny (78’), Aerobic – 2. (55’), Bódi Csa-

bi énekel (31’) 13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: Bad
Boys–B. B. Truck (43’), Kézilabda: Alap–Lelkes Ifjak (42’), Lé-
gió–Gázmodul (43’), Asztalitenisz (42’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Evangelizáció Sáregresen – 5. (54’), A
hely szelleme (49’), Az élet szava (84’)

December 8., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 7
éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Népdalosok ta-
lálkozója 1994-ben – 6. (45’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút
Varga Gáborral (84’), Tüskevár tábor – 13. (26’), Beszélgetés
Zichy Aladárral (56’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Polgárõrgyûlés Alsószentivánon (38’), Megyei kettes-
fogathajtók eredményhirdetése (35’), Lovai-show (71’), 15
éves a Fodor és Molnár cég (41’)

December 9., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Evangelizáció Sáregresen – 5. (54’), A hely szelleme (49’), Az
élet szava (84’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nemzetközi táncver-
seny (78’), Aerobic – 2. (55’), Bódi Csabi énekel (31’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Teremfoci: Bad
Boys–B. B. Truck (43’), Kézilabda: Alap–Lelkes Ifjak (42’), Lé-
gió–Gázmodul (43’), Asztalitenisz (42’)

December 10., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Polgárõrgyûlés Alsószentivánon (38’), Megyei kettes-
fogathajtók eredményhirdetése (35’), Lovai-show (71’), 15
éves a Fodor és Molnár cég (41’) 13.00 Heti híradó 14.00 7
éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Népdalosok ta-
lálkozója 1994-ben – 6. (45’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Lélekút Varga Gáborral (84’), Tüskevár tábor –
13. (26’), Beszélgetés Zichy Aladárral (56’)

21.25 Sodró lendület 23.20 Csillagkapu 0.15 Té-
nyek este 0.45 Strucc 1.15 Csillagkapu 2.05
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.21 Kincsesládikó 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parla-
menti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 12., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám 10.10 Vezérlõ fény 11.30 Jó kis ba-
gázs 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Euro
Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Körzeti magazinok
14.20 Kárpát expressz 14.50 Fórum 15.35 Ablak
16.20 Szempont 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hí-
rek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Zsaruvér és csigavér I: A királyné nyakéke
21.20 Beugró 22.15 Péntek este 22.50 Múlt-kor
23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Bajnokok
Ligája Labdarúgó-mérkõzés felvételrõl
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35
Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15
Top Shop 11.25 A jó unoka aranyat ér 12.00 Hí-
rek 13.05 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Fogd a pénzt és
fuss! 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI:
New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék
23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55
Stephen King: A fûnyíróember 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.45 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Az ezüst oroszlán
birodalmában 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro
16.25 Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó
18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Jóban-Rossz-
ban 20.20 Hal a tortán 21.25 Elvált nõk klubja
23.25 Hõsök 0.25 Tények este 0.55 Cápa 3. 2.30
Drága testek 3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Kró-
nika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35
Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Háromrészes ülõgarnitúra eladó. Érdeklõdni 16
óra után: 06 (30) 632 7249.
Kiskertekben szántást vállalok. 06 (20) 436 0171.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújí-
tott családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Tollpaplankészítés, Sárszentágota, Széchenyi u.
5/b, Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114748)

Élelmiszerbolt Sárbogárdon, bérleti joggal, áru-
készlettel, berendezéssel eladó. Berendezés: hûtõ-
láda, polcok stb. külön is megvásárolhatók. 06 (30)
380 7205. (114428)

Konvektor eladó. 06 (30) 209 9371. (114424)

Anyadisznó, vágásra eladó. 06 (30) 570 0329.
(114417)

Stafford kiskutyák eladók, 3 lány és 1 fiú. Nagyon
aranyosak! 06 (30) 266 1412. (114330)

Sárbogárd és környékén, szántóföldet vennék,
vagy bérelnék. 06 (30) 422 5712. (114329)

Hízók eladók! 06 (30) 276 4742. (114327)

Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374.
Renault Clio ’99-es évjárat, 1200 cm3, ötajtós,
leszervizelve, megkímélt állapotban eladó. Irányár:
790.000 Ft. 06 (30) 474 1423.(114434)

IH négyfejes, félig függesztett eke, új ekevasakkal
eladó. Irányár: 400.000 Ft. 06 (30) 474 1423. (114434)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 3255
903. (114437)

Csiszológép, disznópörkölõ eladó. 06 (25)
466 161. (114031)

Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó. Ady
E. út 115., K&H Bankkal szemben. 06 (70) 583
8941. (114028)

Óbudai albérletbe társbérlõnõt keresek 15 ezer
Ft/fõ/hó, rezsivel együtt. 06 (30) 433 8449.
Albérlet kiadó. 06 (30) 467 8928. (114450)

Gyapjú Merino ágynemûgarnitúra 5.000 Ft-os, ak-
ciós áron megrendelhetõ. 06 (20) 214 2130. (114449)

Sárbogárdon a Barátság és a Park presszó kiadó.
06 (30) 266 5234.
Követelések és adósságok behajtása korrekt jogi
eszközökkel. 06 (30) 266 5234.
Eladó Ady-lakótelepen jó állapotú, egyedi gázfûté-
ses, 4. emeleti lakás. 06 (20) 928 7768, 06 (20) 912
8578. (114373)

Alsószentivánon gazdálkodásra alkalmas terület
és parasztház eladó. 06 (20) 588 9071. (114440)

Hûtõszekrény 200 l-es eladó. 06 (30) 406 3214.
(114134)

Kisméretû bontott tégla eladó. 06 (70) 503 3653.
(114130)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. Tele-
fon: 06 (20) 414 4860.
Berendezett lakás kiadó. 06 (20) 213 3184.
ABC felett lakás eladó Sárbogárdon. Telefon: 06
(30) 354 4825, 17 óra után. (114047)

Angol cocker spániel black & tan kiskutyák eladók.
06 (30) 482 6407. (114044)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított la-
kás eladó. 06 (70) 314 1232. (114043)

Akác és egyéb kemény tûzifa, és akác csemete el-
adó. 06 (30) 947 0899. (114050)

Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592
2029. (114040)

Digitális mûholdvevõk beállítását vállalom. 06
(20) 279 1081. (114039)

180 kg-os hízó eladó. 06 (25) 461 288. (114122)

Pingpongasztal eladó. 06 (25) 460 041. (114117)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,

hitelre is eladók! 06 70 341 9532

LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059

GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!

06 (30) 568 9411

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
bontás nélkül, garanciával.

06 70 310 8086

VESZÉLYES fák kivágása, gallyazása,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása.

06 20 437 4869

ELADÓ egy FÉG H120-as felsõ bekötésû,
fali vagy álló GÁZBOJLER.

Megbízhatóan mûködik! 06 30 3483 320

CSALÁDI HÁZ ELADÓ Sárszentmiklóson.
06 30 424 5643

HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen
HITELTÍPUSRA, nyugdíjasoknak is.
AKTÍV, PASSZÍV BAR nem akadály.

PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.
06 70 322 5593, 06 20 333 1590

RÉGI bútort, festményt, porcelánt,
képcsarnokos képet és hagyatékot KERESEK.

06 20 314 9026, 06 30 532 6507

ANGOL NYELVVIZSGÁKRA felkészítõ
TANFOLYAMOK január közepétõl

a sárbogárdi gimnáziumban.
700 Ft/tanóra. Tanár: Bodoki Tamásné,

06 70 3765 261 (16 óra után).

ANGOL BÁLÁSRUHA-VÁSÁR
minden KEDDEN 8 órától Sárbogárdon

a mûvelõdési házban.

MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717

Építõipari vállalkozás vállal
GÉPI FÖLDMUNKÁT,

ÉPÜLETEK BONTÁSÁT, CSALÁDI HÁZAK
KIVITELEZÉSÉT, FELÚJÍTÁSÁT,

PARKRENDEZÉST.
06 30 3533 042

MASSZÕR vállal GYÓGY-, KISMAMA- és
BABAMASSZÁZST,

valamint MÛTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓT.
06 20 334 2955

SZEMÉLYI KÖLCSÖN FÉL ÓRA ALATT!
Felsõ korhatár 100 év. 3 NAP ALATT

nyugdíjának akár TÍZSZERESÉT felveheti!
06 30 4411 653, 06 30 502 6088

SELECTIVE HAJSTÚDIÓ és hajhosszabbító
szalon KOZMETIKAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL

is várja régi és új vendégeit. Bejelentkezés:
FODRÁSZAT: 06 30 482 6407,
KOZMETIKA: 06 20 220 3207

Szerezzen örömet családjának!
Ajándékozzon

AUTÓKOZMETIKAI UTALVÁNYT
KARÁCSONYRA!

GYÕRI GÁBOR – 06 20 9840 307

Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!

MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
BEJÁRATI AJTÓK 5 ponton

záródó vasalattal 76.500 Ft+áfa
6 légkamrás ablakok 3 rétegû

üveggel -10 %! K=0,8 W/m2K!!!

2008. november 1-jétõl december 31-éig!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

BERECZK RÓBERT
HEVES THERM márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168., 06 (30) 9377 545,

e-mail: bereczkr@invitel.hu
Válassza a minõséget!

KARÁCSONYI AKCIÓKARÁCSONYI AKCIÓ
Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alattiSárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN!SZÕNYEGÜZLETBEN!
* Szõnyegpadlók 3-4-5 m-es szélességben,* Szõnyegpadlók 3-4-5 m-es szélességben,
** PVC-padlók 2-3-4 m-es szélességben,PVC-padlók 2-3-4 m-es szélességben,
** szegett szõnyegek különbözõszegett szõnyegek különbözõ
méretekben kaphatók.méretekben kaphatók.

Egyes termékekEgyes termékek 5-10-15%-os5-10-15%-os
engedménnyelengedménnyel
november 15-étõl december 23-áig.november 15-étõl december 23-áig.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig,Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.szombaton 8-12-ig.



A SPURI KERÉKPÁR-
SZAKÜZLETBEN

MINDEN KERÉKPÁR
december 1-jétõl
KARÁCSONYIG

10%-os KEDVEZMÉNNYEL kapható.

Sárbogárd,
Ady E. út 213.

(a gazdabolttal szemben)
Telefon: 06 30 425 9736,

06 25 461 837
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Ki mástól, mint Barabástól!

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!

Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES
szakmai tapasztalattal.
Ajándék extrákkal,

kedvezménnyel!
06 (30) 290 8313

KARÁCSONYI AKCIÓ A
FLÓRA BABABOLTBAN!

Siesta és Carlo téli cipõk –10%
Egyes téli overallok –15%
Babakocsik –15% kedvezménnyel
DECEMBER 24-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG!

MAM, AVENT, NUK, BABY NOVA termékek
bõséges kínálatával, mesekönyvekkel,

játékokkal, kismamaruhákkal és megújult
téli ruha készlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Kicsiknek nagyra szabva!
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo: 8-12-ig.

Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(Gréta Bútorral és Szõnyegbolttal egy udvarban.)

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

SÜTEMÉNYVÁSÁRT!SÜTEMÉNYVÁSÁRT!
Aki elõre megrendeli az ÜNNEPI SÜTEMÉNYEKETAki elõre megrendeli az ÜNNEPI SÜTEMÉNYEKET

december 23-24-ére, annakdecember 23-24-ére, annak 5 %-os5 %-os
kedvezményt adunk. Bejglire is vállalunk elõrendelést!kedvezményt adunk. Bejglire is vállalunk elõrendelést!

Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.

Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDAFÕTÉRI CUKRÁSZDA
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Nyílt
tér

Képeslap
Afganisztánból
Meglepõdtem, amikor a postás a kezem-
be adott egy képeslapot, amelyen egy ke-
leti város és keleti emberek láthatók.
Ugyan, honnan jött? — fordítottam meg
kíváncsian a lapot, majd a hátoldalon ol-
vastam: „Kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és békés, boldog új esztendõt kívá-
nok a Bogárd és Vidéke hetilap olvasói-
nak Afganisztánból! Tóth Attila, Sárbo-
gárd szülöttje”.
Ezúton kívánunk mi is (legfõképpen)
BÉKÉS ünnepeket Attilának a távoli
háborús országban!

A Bogárd és Vidéke szerkesztõi

Száguldó autók
A Baross utcán sok gyerek jár az iskolába.
Nagyon veszélyes, szûk az utca, és félelme-
tes, hogy egyesek minden tolerancia nélkül
közlekednek rajta. A múltkor majdnem el-
sodort minket egy rendszeresen ott szágul-
dozó bordó Corsa. Fekvõrendõrt ide is!

Egy szülõ

Ez se lett tökéletes!
A Tinódi utca végén lakók tiltakoztak ko-
rábban, hogy a TESCO áruház területérõl
a csapadékvizet rajtuk keresztül vezessék
ki a vasútig. Attól félnek, ha nem fúrnak új
átereszt a vasút alatt, akkor egy csapadé-

kosabb idõjárás esetén megismétlõdik az
1999-es nagy árvíz, amikor Tinódon házak
dõltek össze.
Aggodalmaikat figyelmen kívül hagyták,
és végül megépült a fedett csatorna. Mivel

rosszul szintezték be, Pordánék
elõtt a hét végén a hirtelen jött
esõ miatt megállt az árokban a
víz, és nem tudott tovább folyni.
Mint kiderült, a szennyízcsatorna
egyik csöve keresztezte az egyik
háznál az árkot, és emiatt nem
tudták megadni az árokfenéknek
a kellõ lejtést. Pordánék panaszt
tettek az önkormányzatnál, mert
ha ez így marad, elõttük fog bûzö-
lögni egész nyáron a csatornában
megrekedt víz, ami miatt még
ablakot se tudnak majd nyitni.
Az önkormányzatnál érdeklõd-
tem. A mûszaki osztályon el-
mondták, hogy helyszíni szemlén
bizonyosodnak meg arról, mi a
gond. Ígérték, hogy csak akkor
veszik át a kivitelezõtõl a munkát,
ha kijavítják a hibát.

Hargitai Lajos

Heti idõjárás

A következõ napokban az idõjárásunk változé-
kony jellege megmarad. Pénteken és szomba-
ton erõsen felhõs égre számíthatunk, és esõ, zá-
poresõ is kialakul. Vasárnap egy hidegfront ha-
tására lehûlés kezdõdik. A szél északnyugatira
fordul és megélénkül, helyenként megerõsödik.
Záporok, majd hózáporok kialakulása várható. A
jövõ hét elsõ napjaiban már az átlagosra esik
vissza a hõmérséklet, az éjszakák már fagyosak
lesznek, nappal kevéssel fagypont fölé meleg-
szik fel a levegõ.

www.metnet.hu

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KISS JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Szentlélek temetkezés

dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

TIRINGER JÓZSEFNÉ
alapi lakos

életének 94. évében elhunyt.

Temetése december 5-én, pénteken,
13 órakor lesz az alapi temetõben.

Gyászoló család

Kiegészítés
A Munkáspárt 2006 sárbogárdi csoportjá-
nak megalakulásakor — melyrõl néhány
hete adtunk hírt — családi okok miatt nem
tudott jelen lenni Görömbölyi József tit-
kárhelyettes, így a neve is lemaradt a cso-
port tagjainak sorából. Ezt a hiányt pótol-
juk most.

Szerkesztõség

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


