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Vasúti menetrend

Bezár a KeyTec gyár?

Mégse volt hírlapi kacsa, amit lapunk annak idején nyilvánosságra hozott, megszüntették az összes gyorsvonatot, csökkentették a
járatok számát, és Budapestre személyvonattal csak átszállással
lehet eljutni. A csak drága pótjeggyel igénybe vehetõ intercity
pedig a Déli helyett a Keletibe fut be.
A vonatritkítás legnagyobb áldozata az országban Sárbogárd térsége, ahonnan ezután csak a legnagyobb nehézségek árán juthatnak el idõben munkahelyükre a Budapesten dolgozók és iskolába
bejáró tanulók.
Írásunk a 9. oldalon olvasható.

Olyan hírek jutottak el szerkesztõségünkbe, hogy bezár a KeyTec,
az utolsó jelentõs létszámú munkaerõt foglalkoztató cég is Sárbogárdon. Információink szerint mintegy 100-120 fõ munkahelye
szûnik meg. A hírek szerint nem csupán idõleges leállásról van
szó, hanem végképp bezárják a gyárat. Senki sem marad, és már
szerelik le a gépeket, amelyeket Sárvárra, Hollandiába és
Csehországba visznek.
Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Kedves Olvasóink
Ez évi utolsó összevont lapszámunkat adjuk
most az Önök kezébe szilveszteri és falinaptár-melléklettel. Legközelebb 2009. január
8-án, csütörtökön jelenik meg a Bogárd és
Vidéke hetilap.
Kérjük elõfizetõinket, hogy aki teheti, jöjjön
be szerkesztõségünkbe, ahol változatlan áron
elõfizethetnek az újságra. Az idén erre december 18-án és 19-én, illetve 2009-ben január 5-étõl naponta 8—17 óráig van lehetõség.
Természetesen mindazokat, akik nem tudnak bejönni, lakásukon felkeressük. Új elõfizetõk lapmegrendelésüket telefonon is bejelenthetik a 06 (25) 508 900-as telefonszámon.
Akik január végéig egész évre elõfizetnek a
Bogárd és Vidéke hetilapra, azok részt vesznek immár hagyományos sorsolásunkon.

BETLEHEM
TINÓDON

Figyelem,
téli szünet!
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége (ahogy
minden évben) december 20-ától január
4-éig téli szünetet tart. Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetésfelvétel valamint
az ügyfélfogadás szünetel, és a szerkesztõség is zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Békés, nyugodt karácsonyt és örömökben,
egészségben gazdag új esztendõt kívánunk
mindannyiuknak!
Szerkesztõség

December 24-én 15 órakor a
tinódi lakóközösség szeretettel vár minden érdeklõdõt közös éneklésre a betlehemi jászol köszöntése alkalmából a
Tinódi úti bolttal szemben.
December 22-én és 23-án 15
órától a környékbeli gyerekek
természetes anyagból ajándékokat és karácsonyfadíszeket
készíthetnek.
A felállított jászol egy hétig
látható majd.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Bezár a KeyTec is?
Olyan hírek jutottak el szerkesztõségünkbe, hogy bezár a KeyTec,
az utolsó jelentõs létszámú munkaerõt foglalkoztató cég is Sárbogárdon. Információink szerint mintegy 100-120 fõ munkahelye
szûnik meg. A hírek szerint nem csupán idõleges leállásról van
szó, hanem végképp bezárják a gyárat. Senki sem marad, és már
szerelik le a gépeket, amelyeket Sárvárra, Hollandiába és Csehországba visznek.
Próbáltam elérni a gyár vezetését, hogy információt szerezzek a
gyárbezárásról, de se a vonalas, se a mobilszámok nem voltak elérhetõek. Még egy kissé kalandos úton megszerzett privát számon se sikerült a cégvezetéssel közvetett kapcsolatot teremteni,
így hát kimentem a gyárhoz, hogy a portán keresztül próbáljak
kapcsolatba kerülni a külvilágtól mindeddig hermetikusan elszigetelõdõ menedzsmenttel.

A gyárhoz tartva örömmel tapasztaltam, hogy az oda vezetõ úton
hosszú kamionsor várakozik. Azt gondoltam naivan, hogy akkor
itt még van termelés, hiszen bizonyára árura várakozik ez a sok
kamion. A porta körül sok ember álldogált. Õket kérdeztem,
hogy árura várnak-e a kamionok.
— Itt áru, megrendelés? Ugyan már! — legyintettek — Ezek itt
mind arra várnak, hogy rakják föl a gépeket, berendezéseket. Innen mindent elvisznek, nem marad más, csak a puszta beton. Mi
se dolgozni vagyunk itt. Ebben a gyárban már nincs munka, csak a
gépeket szerelik szét, és leltároznak. A kamionok jó része Hollandiába, egy másik része a cseh gyárba megy, és van, amelyik Sárvárra viszi a gépeket. Még talán januárban kapunk munkabért, aztán
mind munkanélküliek leszünk.
Közben behívtak a portára a telefonhoz. Egy személy jelentkezett
a menedzsmenttõl. Tájékoztattam jövetelem céljáról és arról,
hogy tudomásomra jutott, hogy bezár a KeyTec, ezzel kapcsolatban szeretnék a vezetés részérõl hivatalos információt kapni. Azt
válaszolta, hogy õ errõl nem mondhat semmit. Kértem, segítsen
abban, hogy az illetékessel, aki tájékoztatást adhat, kapcsolatba
kerülhessek, mert minden telefonvonaluk süket a külvilág felé.
Erre ígéretet kaptam.

KÖSZÖNET
Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretném megragadni az alkalmat mint anyuka és mint egyesületi tag, hogy köszönetet mondjak a Rétszilasért Egyesületnek, hogy idén is megünnepelhettük a Mikulást, és hogy egy
szép délelõttöt tölthettünk el a Mikulás-házban Nagykarácsonyon, amit szintén az egyesület szervezett a gyermekeknek és a
szülõknek!
Valamint szeretnék köszönetet mondani a szülõknek, nagymamáknak a finom sütikért, üdítõkért, a Szûcs családnak, Juhász
János polgármester úrnak, a Bogárd és Vidéke Lapkiadónak és
mindenkinek, akik segítettek!
Reiterné Gotthárd Nóra

Ezután videofelvételeket készítettem a gyárról, az úton várakozó
kamionokról, hogy legyen dokumentum a késõbbi hivatalos tájékoztatóhoz. Azt is láttam, hogy valóban pakolják a gépeket a
kamionokra.
Ezt látva a gyárból kijött egy meglehetõsen indulatos személy, és
távozásra szólított fel. Némi kemény hangú vita után kézfogással
váltunk el egymástól, miután próbáltam értésére adni, hogy a gyár
területén kívül nincs joga senkit se utasítgatni.
Annak idején hordógurítással avatta fel Sárbogárd polgármestere a gyárhoz vezetõ Millennium 2000 utat. Akkor ennek az ipari
zónának, és abban az elsõ gyárnak a létesítése egy szebb jövõt ígérõ ünnepe volt a városnak. Akkor még azt reméltük, hogy rövidesen épül itt a második gyár is, a Mannesmann, s utána sok másik,
míg be nem telik a terület. Aztán a Mannesmann lett az elsõ gyár,
amelyik egyenesen Kínába települt át. Azóta a Videotonban is
végképp megszûnt a termelés.
Az ipari zóna tulajdonosa, a FETÉVSZER azt remélte, hogy az
ipari zóna létesítése jó befektetés lesz. Sajnos nem így lett. Mint
megtudtam, várható, hogy ez a terület rövidesen a fejlesztést hitelezõ bank tulajdona lesz. Az út végén lefényképeztem azt a nagy
táblát, ahol látható az ipari zóna térképe, és rajta a felsorolás,
hogy mely gyárak találhatók itt. A tábla üres. Az elsõ sorszámon a
KeyTec neve volt. A betûket a nap olvashatatlanná tette, a papírt
a szél ronggyá tépte.
A Millennium 2000 út az utolsó gyár bezárásával már nem vezet
sehova.
Hivatalos tájékoztatót lapzártánkig nem kaptam a gyártól. Annyi
információm van, hogy a gyár képviselõi voltak bent a munkaügyi
központban tájékozódni a létszámleépítéssel kapcsolatos teendõikrõl.
Hallani, hogy Székesfehérváron is megindultak több gyárnál az
elbocsátási elõkészületek. Az elsõk, akiket elküldenek, a déli térségbõl ingázók lesznek.
Mi lesz itt ezután?
Hargitai Lajos
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Vélemények az üzenõfalról
Szemezgetés a Bogárdi TV internetes üzenõfaláról
Politikai vélemények
Köpönyegforgatók
— Jól kibabrált velünk a Lengyel Zoli! Mi megválasztottuk, de nem minket képvisel, csak a saját érdeke szerint ül jobbra, balra a parlamentben.
— Óriási kampánnyal választották meg annak idején Lengyel Zoltánt és Juhász Jánost. Akkor meg
voltak gyõzõdve arról, hogy õk tisztességes emberek, a szocik — Szabados és Szabadkai — pedig
nem azok. Most itt a nagy meglepõdés? Pedig rájuk
aztán nem tud senki olyat mondani, hogy Õk nem
tisztességesek. Most egyék meg, amit fõztek! Sok
sikert a rágáshoz!
— A minap a Bogárdi TV közvetítette az önkormányzati ülést. A pusztaegresi klub vezetõje beszámolt a klub mûködésérõl. Döbbenten néztük, hogy
a polgármester meg kinevette, elviccelte az egészet. Választások idején mindenkinek hízelgett a faluban, most meg kiröhögi az egész falut. Szégyellje
magát!

Guru itt, guru ott
— Olvasom az újságot, és elképedve látom, hogy
Juhász János mit megenged magának. Pályázatíró
gurunak nevezi Magyar Józsefet, ami még másból
is ellenérzést vált ki. De valamit nagyon elfelejtett
Juhász, mert annak idején, amikor még „majd a
Magyar elvtárs elintézi” idõszak volt, akkor nagyon
jó volt neki, hogy helyette oldott meg feladatokat, õ
meg bezsebelte az elismerést, mintha õ tette volna.
Büszke arra is, hogy a Fidesz támogatásával került
be a polgármesteri székbe újra, pedig elõtte milyen
aktív MSZP-s volt! A rosszindulat csak úgy süt belõle. Nemcsak a szocikat, hanem általában az embereket utálja, a Szabadkaiakra pedig irigy. A helyében nem lennék olyan nagy arccal, mint ahogyan õ teszi, mert ez visszaüt! Remélem, eljön az az
idõ, amikor az emberek rájönnek, hogy az ilyen fölfuvalkodott, beképzelt alak csak árt a városnak, és
találnak egy megfelelõ embert a polgármesteri
posztra, aki tisztességes, és úgy is él, nem képmutató, és tiszteli a választóit.

Politikáról filozofikusan
— A politika a hazugság, képmutatás és álnokság
legmagasabb fokú mûvészete! Ha én ilyen magas
szinten hegedülnék, ahogy õk hazudnak, akkor Paganinit sehol nem jegyeznék. A gazdasági válság is
csak az ország vezetõinek a felelõssége. Jólétet
ígértek. Ez nem jött be nekik.
— Ez a képviselõ-testület egy nagy korrupt család.
Mindegyik csak a saját zsebének megtöltésével
foglalkozik. Csak a kampánykor szólítanak kedves
választópolgárnak, utána meg mindenki le van sajnálva. Ja, és itt nincs helye a „tisztelet a kivételnek”! Az összes hazudik.
— Mit szapuljátok állandóan a polgármestert? Én
úgy szeretem nézni a cuki kis kopasz fejét!

Munkanélküliség
— Tisztelt képviselõ-testület! Mikor éljük már meg
azt mi, sárbogárdiak, hogy legalább kérdés szintjén
tárgyaltok arról, hogy kellene idehozni valami munkahelyet? Nem az ehhez hasonló dolgokért vagytok
ott? Miért vagytok ott?

— Azért remélem, a Tesco megépül, akkor nem kéne Fehérvárig autózni.
— Naiv vagy! Sok gyárban leépítik a létszámot a
válság miatt, megint nõ a munkanélküliség. A
plázaépítéseket is leállítják, mert kevés a vásárlóerõ. Szépen jártunk volna, ha lebontják a mûvelõdési házat, és úgy marad, mint a bogárdi Tesco.
— Javaslom, hogy a félbehagyott Tescot béleljük
ki nejlonnal, töltsünk bele ásványvizet a Bereczk
papa palackozójából, és már kész is az új uszodánk!

Közlekedés
— Elegem van már abból, hogy a 63-as úton nem
lehet normálisan kerékpározni, mert a biciklisáv
ÉLETVESZÉLYES!!! Javítsák meg már végre a rohadt gödröket, mielõtt valaki a kamion elé esik az
úthibák miatt!
— Aki a 63-as út egyik felérõl át akar menni a másikra, hideg élelmet és váltás ruhát kell magával
vinnie, olyan soká tart az átjutás.
— Döbbenetes az új MÁV-menetrend! Hiába a lakossági tiltakozás, az aláírásgyûjtés, csak lerohasztják a vasutat azzal, hogy nincsenek normális
csatlakozások. Fidesz-bõrbe bújt kommancs városatyáink kussolnak, pedig milyen jó alkalom lett
volna a kormány bírálgatására! Ugye, Bódai úr?!

Táblaharc
— Valami idióta elforgatta az Attila utcában nemrég felrakott „Lakó-pihenõ övezet” táblákat. A fekvõrendõrök körül áll a víz. Az autók meg csak azért
is nyomják a gázpedált. A rendõrök meg sehol nincsenek ilyenkor (sem). Köszi, Nedoba! Nemhogy
csökkent a forgalom és az autók sebessége ebben
az utcában, hanem nõtt. Még egyszer köszi,
Nedoba!!!! Ezt is elintézted!

Felháborító!!!
— Már több mint 2 hete kihelyezték az új táblákat
az Attila utcába, ennek ellenére az átmenõ forgalom semmit nem változott! Hajnaltól késõ estig
boldog-boldogtalan — gyakran biztonsági öv használata nélkül, telefonálva — a megengedett sebességet messze túllépve közlekedik.
— Vajon még meddig??? A táblákat valószínûleg
azért forgatták el, mert semmi értelme! Úgy, ahogy
írtad, valóban nagyobb a forgalom, mint elõtte. De
errõl NEM a Nedoba tehet, hanem a HATÓSÁGOK!!! Senki nem ellenõrzi, hogy ezen a szakaszon
a tisztelt állampolgár betartja-e a közlekedési szabályokat.
— Nem tudom, meddig tart még a türelmi idõ! Ha
nem tetszik Nedoba, akkor legközelebb jobban
gondolják meg, hogy kire szavaznak!

Szerelmi
hûségnyilatkozat
HAJNALKÁMNAK!!!
Az elmúlással feledésbe merül a diploma
S e lapról idõvel lekopik a tinta,
a papír is egyszer elrothad,
De aki papírra vetette e sorokat
Történjen bármi, mindig melletted marad.

Ünnepeink
Télapóvers (részlet)
Leesett már néhol a hó,
Szánon érkezik a télapó.
Leveszi a hátáról puttonyát,
Köszönti a gyerekek hadát.

Kérdés
Most akkor Mikulást, vagy Télapót várjak? Melyik
az EU-konform kifejezés a piros ruhás, szakállas bácsira, aki édességet hoz a gyereknek?

Válasz
Az a szatír, te buta!

Így vásárolj ajándékot
A nagy karácsonyi bevásárlások elõtt jobb tudni: az
új tárgyak 90 %-a 6 hónapon belül szemétre kerül a
„fejlett” világban.

Karácsonyi vers
Álmodik a fenyõfácska
odakinn az erdõn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyére,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak
e verssel a Bogárdi TV szerkesztõi!
Összeállította: Hargitai Lajos
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Karácsonyi muzsika
Csordultig telt a mûvelõdési ház zenekedvelõkkel a sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar hagyományos karácsonyi
koncertjének alkalmából szombaton este.
Még a pótszékek is foglaltak voltak.
Juhász János polgármester megnyitóját
követõen vendégként a Pászti Miklós Vegyes Kórus lépett föl szép repertoárral,
Bolyki Eszter karnagynõ vezetésével. A
biatorbágyi énekkarban két ismerõs arcot
is fölfedezhettünk Dobos Gábor és Nagy
Péter személyében, mivel a két sárbogárdi

származású fiatalember most már a Budapest környéki településen él családjával.
Ugyancsak fellépett a kultúrház színpadán
Várdai István, az idei Genfi Nemzetközi
Zenei Verseny abszolút gyõztese, és megörvendeztetett minket csodálatos gordonkajátékával, édesanyja, Huszics Ibolya
zongorakíséretével.
A sort a házigazda sárbogárdi kórus zárta
— Huszics Vendelné és Huszics Vendel

vezényletével — karácsonyi válogatásával,
melyben magyar és külföldi szerzõk mûvei,
klasszikus és könnyed darabok egyaránt
helyet kaptak. A mennybõl az angyal kezdetû énekbe a közönség is bekapcsolódott,
ami még bensõségesebbé varázsolta az
eseményt.
A hangversenyt a kórusok közös éneke
foglalta ünnepi keretbe.
Hargitai Kiss Virág

Karácsonyváró Alapon
Karácsonyváró mûsoros estre és kiállításra gyûltek egybe az
alapiak vasárnap este a kultúrházban, megtöltve a széksorokat.
Az ajtóban életnagyságú betlehem fogadta a belépõket. Tósoki
Erzsébet köszöntõ szavait követõen dr. Lendvai György két karácsonyi verssel, Méhes Lajosné polgármester pedig az ünnephez kapcsolódó gondolataival nyitotta meg az eseményt. Majd
az általános iskola diákjai léptek színre kedves kis verses—zenés mûsorukkal. A gyerekeket Kaszás Istvánné és Peszt Edit
készítették föl. Nagy sikert aratott a sárbogárdi Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar elõadása is a Huszics házaspár vezényletével, Lajtos Anna zongorakíséretével.
Ezt követõen két kiállítást is megtekinthettek az érdeklõdõk.
Az emeleten a sárszentmiklósi foltvarrók színes alkotásaiban
lehetett gyönyörködni, míg a földszinti kisteremben a helyi emlékek gazdag gyûjteménye várta a látogatókat.
Hargitai Kiss Virág

Ovikarácsony
Sok szeretettel kívánunk minden család
életében meghitt karácsonyi készülõdést és boldog, szeretetteli ünnepeket.
Óvodánkban — hagyományainkhoz híven — idén is megtartjuk karácsonyi ünnepségünket, melyre szeretettel meghívjuk.

Az ünnepség idõpontja:
december 19. (péntek) 10 óra.
Az alapi óvoda gyermekei és dolgozói
nevében: Pekarek Istvánné

Mikulás az alapi óvodában
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Szalagavató a gimnáziumban
A Petõfi Sándor Gimnázium három végzõs osztályának diákjaira
került fel a maturandusok szalagja pénteken este, a Mészöly Géza
Általános Iskola aulájában rendezett szalagavató nyitóakkordjaként. Albert Judit, Huszár Károly illetve Sallai Szilvia, és Schmidt
Lóránd illetve Géró A. Péter osztályai érkeztek életük e jeles állomásához.

tánc következett. Az a osztály egy tangó-modern tánc-chacha
összeállítást mutatott be, míg a b osztály salsat. A c osztály egy lehengerlõen humoros ötvözetet vitt színre diszkóból, balettbõl és
countryból összegyúrva — elõadásukkal viharos sikert arattak.
A tizenkettedikes diákok nagy izgalommal készültek az eseményre már a tanév elejétõl. A táncokat Radnai Zoltán tanította be a
heti kemény próbák során.
Nyitótáncként angol és bécsi keringõt adtak elõ a végzõsök a hagyományoknak megfelelõen, majd tanáraikat és szüleiket kérték
föl egy táncra. Ezt követõen minden órában egy-egy meglepetés-

Utak keresztjei
Keresztutak címmel kiállítás nyílt december 12-én a mûvelõdési
központban. Koppán Viktor fotói adtak alkalmat arra, hogy ezeket a szakrális emlékeket megtekinthette az érdeklõdõk tábora.
Mik is ezek a keresztek, és mit jelképeznek? Mindazok a szabadtéri vallási jelképek, amik nem az egyház liturgikus színterén (pl.
templom, kálvária) emeltek. Nemcsak útszéleken találkozhatunk
velük, hanem egyéb hangsúlyos helyeken is (pl. mezõ, folyópart, baleset
helyszíne). Készítõik egyaránt lehetnek kõfaragó mesterek, falusi ácsok,
tehát a vidéki mûvészektõl a híres
specialistákig sok mindenki. Munkáik közt megtalálhatók öntött, mûkõbõl készült és vaskeresztek is.
Ezek a keresztek nagyrészt jezsuita
népmissziók emlékeit tükrözik. Van, ahol a vezeklõ körmeneten
vitt kereszteket szentelték meg és állították fel a mezõkön, szõlõkben a természeti csapások elkerülése ellen. Az út menti keresztek állításának okai között egyéni fogadalom, vagy hála, de
sokszor a szerencsétlenségek színhelyének jelölése és megörökítése is szerepelt.
A hívõ lakosság, különbözõ testületek és intézmények is kifejezhetik hitbuzgalmukat ilyen keresztek állításával.
A kiállítást Pirosné Kocsis Anna, az önkormányzat szakreferense
nyitotta meg. Kovács Erika és Szabó Anna népdalokat énekelt,
Bakonyi István verssel köszöntötte a megjelenteket. Jákob Zoltán zongorán, Vitéz Mariann oboán játszott. Köszöntõt mondott
Mészáros János plébános, valamint Varga Gábor. Elõadást hallhattunk Balsay Isvántól „A Fejér megyei keresztény emlékek állapota” címmel, és dr. Demeter Zsófiától „Szakrális emlékek az
utak mentén” címmel. Élvezetes elõadásokkal és hiteles, szép
fotók látványával gazdagodtak az érdeklõdõk.
Hepp Zsuzsa

A végzõsök táncára Sütõ Edit és Németh Gábor versenytáncosok
produkciója tette föl a koronát.
A tombolasorsolás után hajnalig ropta a báli sereg a Titán együttes zenéjére. Az energia-utánpótlásról a szülõk által készített
svédasztalos finomságok gondoskodtak, amiket az ebédlõben
tálaltak föl.
Hargitai Kiss Virág

Vidám, mesés est
Nemcsak a gyermekek szeretik a mesét. Ez derült ki december 15-én 17
órakor a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol szép számmal jelentek
meg érdeklõdõk, felnõttek és gyermekek egyaránt. Berecz András mesemondó egyedülálló tolmácsolásában
hallhattunk sok-sok érdekes, humoros
mesét, amiket dalokkal fûszerezett az
elõadó. Megtapasztalhattuk, hogy milyen csodálatos is az anyanyelvünk,
mennyire gazdag kifejezõeszközökben, s hogy milyen sokféleség színesíti
— az ember élvezettel hallgatja változatosságát. Ezt tettük mi is: hallgattuk
Õt. Szem nem maradt szárazon, de
nem a sírástól, hanem a sok kacagástól.
Hepp Zsuzsa
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A MÉSZÖLY-ISKOLA HÍREI

Adventi vásár a Mészölyben
Iskolánkban a szülõi munkaközösség, az iskolaszék és diákönkormányzat újabb, igazán jó ötletet talált ki arra, hogy alapítványunk
pénzhez jusson. A sok segítõkész szülõ segítségével egy héten keresztül saját maguk által készített ajándéktárgyakat vásárolhattak
kicsik és nagyok egyaránt. Láthattunk az aulában felállított „standokon” adventi koszorúkat, ajtódíszeket, ékszereket, díszpárnákat, gyertyatartókat, hûtõmágneseket és még sok-sok apró
ajándéktárgyat, amikkel szebbé teheti mindenki szerettei ünnepét.
Kedves színfolt volt egész héten a sok érdeklõdõ felnõtt és gyermek, ahogy válogattak, keresgéltek.

Amellett, hogy minden vásárló jól járt, iskolánk alapítványa
120.200 Ft-tal gazdagodott, amit Bodoki Györgyné adott át
Fülöpné Nemes Ildikónak, aki a kuratórium elnökeként a tanulók segítésére fogja felhasználni a pénzt.
Úgy gondoljuk, hogy érdemes hagyományt teremteni ebbõl a
megmozdulásból.
Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is azoknak a szülõknek,
akik munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásukkal segítették az
adventi vásár sikerét!
Nagy Ferencné

Sárbogárdi „színészpalánta”
a székesfehérvári Vörösmarty Színházban
A székesfehérvári Vörösmarty
Színház válogatást hirdetett
szeptemberben a Copperfield
Dávid címû elõadás gyermekszerepeire. Mivel a sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolában már évek óta mûködik
színjátszó csoport, ráadásul tanul itt egy fiatalember, aki elsõs
kora óta tagja ennek a csoportnak, kézenfekvõnek tûnt az ötlet, hogy próbáljuk meg, hátha
beválasztják õt egy szerepre.

Köszönet

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Sinka Attilának, aki
Bíró Krisztit fergeteges szintetizátorjátékával kísérte, így
még hangulatosabbá téve Mikulás-futásunkat.
A Mészöly Géza Általános
Iskola apraja, nagyja

A szóban forgó tanuló Tatár
Máté, aki jelenleg a 8. a osztály
diákja. Máté mindig nagyon tehetséges volt a színjátszás terén. Pontosan és gyorsan tanulta meg a szövegeket, otthonosan mozgott a színpadon, mindig lehetett rá számítani, ezenkívül az sem elhanyagolható
tény, hogy a jól tanulók közé
tartozik.
A válogatásra egy komoly és
egy vidám verssel, vagy prózá-

val lehetett benevezni. Az elsõ
rostán jól szerepelt, ezért behívták õt egy második fordulóra is, ahova már a darab részleteivel kellett készülni igen rövid határidõvel. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy
megkapta Hanky szerepét. A
próbákra való készülés, bejárás
komoly feladatot rótt rá, többször hiányzott emiatt az iskolából, de tanárai türelme és az õ

Mészölyös siker
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Vörösmarty Társaság idén is megrendezte a Vörösmarty-szavalóversenyt a költõ születésnapján. A versenyre
az egész megyébõl nevezhettek általános és középiskolás diákok: a megmérettetésen több mint ötvenen
vettek részt.
Az idén a diákok Vörösmarty egy mûvével és egy kortárs költõ versével indulhattak, a megye minden iskolájából kategóriánként egy-egy fõ. A versek elõadását
színmûvészekbõl, pedagógusokból, közmûvelõdési
szakemberekbõl, könyvtárosokból álló zsûri értékelte.
Az alsó tagozat versenyén iskolánk tanulója, Simon
Csaba (4. a) elsõ helyezést ért el. Felkészítõ tanára:
Kocsis Józsefné.
Gratulálunk a kiváló szereplésért!
T.

kitartása nem vetette vissza a
tanulásban.
Most pedig már láthatjuk õt a
színházi elõadásokban. Büszkék vagyunk rá!
Amennyiben tehetik, nézzék
meg õt a színházban.
Kocsis Józsefné,
Máté volt tanítója
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Közmeghallgatás Vajtán
A helyzet nem kilátástalan?
Vajtán közmeghallgatást tartottak múlt
héten. A kis teleülés önkormányzata erején felül is mindent megtett, hogy a megszorítások ellenére talpon maradjanak. Az
iskola már Cecén mûködik, az óvodát térségi társulásban mûködtetik, akárcsak a
szociális feladatokat és az idõsek ellátását.
A körjegyzõség létrehozásával is jelentõs
megtakarítást értek el, mégse tudják pozitív mérleggel zárni az évet.
Térmeg György polgármester nem túl optimista beszámolóját aggodalommal hallgatta a szép számban megjelent hallgatóság. A bajokat tetézte, hogy kétszer is ellopták a fûkaszáikat, a pótlásuk 2 millióba
került. Ezekre az eszközökre pedig nagy
szükségük volt, hiszen Vajta üdülõfalu.
Igazán dicséretes, hogy egész nyáron mindig példás rend, tisztaság volt a falu utcáin,
gondozták a közmunkások a virágokat.
Korán reggel már járták szemeteszsákokkal a falut, és összeszedték a szemetet.
A strand fejlesztése se kezdõdhetett el. Az
elmúlt nyáron a Fejér Megyei Önkormányzat segítségével tudták kinyitni és
üzemeltetni a termálfürdõt.

gek, meg Vajta hátrányos helyzete miatt
sem lehet ennél jobb árat elérni. Az értékbecslést megpályáztatták. A pályázatra
egy jelentkezõ volt, aki elvégezte a munkát. A vevõ a becsült értéket elfogadta.
Szerzõdést ezután kötnek majd.
A sportolók azt fájlalják, hogy tavaly újították fel a volt iskola területén lévõ focipályát, és most az is a vevõ tulajdonába
kerül.

A polgármester elmondta, hogy egyelõre
nincs olyan kikötés, hogy a focipálya ott ne
mûködhetne, bár a strand melletti focipálya talaja sokkal jobb. Az elõzõ években
azt használták a focisták. Az a pálya továbbra is a rendelkezésükre áll.
A homokbánya mûködtetésével kapcsolatban is érdeklõdött a hallgatóság. Feltették a kérdést, hogy megéri-e azt vállalkozóval üzemeltetni.
A polgármester elmondta, hogy a homokbánya évek óta csak 50 %-ban önkormányzati tulajdon. Annak üzemeltetésébõl az
önkormányzatnak évi 2 millió Ft tiszta bevétele származik.
A kritikus hangok mellett többségben voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy bíznak a
testületben és a polgármesterben. Dicsérték, hogy rend, tisztaság van a faluban és a
szegénység ellenére is rendezett a falu képe. Szigorúan megköveteli a polgármester
a közmunkásoktól is a munkát. A legnagyobb gond, hogy nincsenek munkahelyek
és a hátrányos helyzetû önkormányzatokat
vergõdésre ítélték akkor is, ha azok mindent megtesznek azért, hogy boldoguljanak.
Vajtának és az egész hátrányos helyzetû
déli térségnek mit kívánhatunk ezek után
így az év végén? Az ideinél jobb esztendõt.
Erre azonban nincs sok remény az újabb
megszorításokat hozó gazdasági recesszió
miatt.
Hargitai Lajos

Szerették volna a tavaly felvett 25 milliós
likvid hitelt törleszteni, egyelõre ezt sem
sikerült. Ennek egyik oka, hogy a településközpont-rekonstrukciós pályázat terveinek elkészítéséért 12,5 millió Ft-ot fizettek ki, a pályázat elbírálása pedig még
messze van.
Voltak sikeres pályázataik is kisebb összegekre, így iskolabuszra nyertek 500.000
Ft-ot, számítógépre szintén 500 ezer Ft-ot,
ez azonban nem sokat javított a falu
gazdasági helyzetén.
Szó esett arról, hogy a megüresedett iskolaépületbõl, a volt régi kastélyból idõsek
otthonát terveztek létesíteni. Ezt most vállalkozó bevonásával sikerül megoldani. A
vállalkozó erre a célra 35 millió Ft-ért
megvásárolja az épületet a hozzá tartozó
területtel együtt.
A kastély eladása megosztotta a falut.
Vannak, akik kevésnek tartják az árat.
A polgármester elmondta, hogy ez mûemléki jellegû épület. Az ezzel járó kötöttsé-

Tíz kiló liszt
Elnézést kell kérnem, amiért karácsony
elõtt nem a szeretet ünnepérõl írok. Tudom, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak, akárcsak mi, de talán annyira mégsem. Ugyanis Cecén az
öregeknek 10 kg lisztet és 4 doboz pilótakekszet vittek karácsonyra. Ez persze nem
semmi, de megkérdezem én, mit tud kezdeni az a 80, 90 éves idõs ember ezzel az
ajándékkal?
Talán át kellett volna gondolni a falu vezetõségének, hogy ha õk is megérik ezt a
kort, ugyan, mit gondolnak errõl? Csak ez
jutott nekünk? Ez a pár morzsányi a kitömött kosárból, amit valamikor mi töltöttünk meg?
Bízom benne, hogy 2009-ben nem sót kapnak a kisöregek, hanem egy kézfogást, pár
jó szót, ami pénzbe sem kerül.

Ezúton kívánok a liszt és a keksz mellé boldogságban, szeretetben eltöltött karácsonyt és boldog új évet!
Egy idõsödõ polgár, akire talán nem ez vár

Válasz
Varga Gábor polgármester tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy nem az önkormányzat, hanem a Karitász osztott ajándékot Cecén. Anyagi lehetõségeihez mérten
a szervezet 41 családnak tudott adni családonként 10 kiló lisztet és édességet. Sajnos
az önkormányzatok nehéz helyzete nem
teszi lehetõvé az ajándékozást ebben az
évben.
A polgármester kérte, hogy ezúton is tolmácsoljuk jókívánságait minden cecei
polgárnak.
Szerkesztõ
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Vasúti menetrend
Az egész ország felháborodott azon a vasúti menetrenden, amely kifejezetten utasellenes. Mintha a készítõi arra törekednének, hogy tönkretegyék a vasutat, hogy minél kevesebb utas utazzon a vonatokon.
Annak idején lapunk oknyomozó, elemzõ
írásokban járt utána egy lakossági levél
kapcsán, hogy milyen új menetrendet tervez december végétõl életbe léptetni a vasút. Akkor a megszerzett menetrendtervezetek birtokában nyilvánosságra hoztuk,
hogy az új menetrend szerint megszüntetik
a vonalon Budapestre közlekedõ összes
gyorsvonatot, a személyvonatoknak pedig
nem Budapest—Déli pályaudvar, hanem
Pusztaszabolcs lesz a végállomása. Ebbõl
következõen a Baja, Bátaszék, Szekszárd
irányából Budapestre utazók csak két átszállással tudnak eljutni a fõvárosba személyvonattal. A kétóránként közlekedõ
intercityk pedig csak drága pótjeggyel vehetõk igénybe, és azok se a Déli, hanem a
Keleti pályaudvarra futnak be. A számunkra évszázada megszokott Déli pályaudvari közlekedés teljesen megszûnik,
illetve a Déli úgy lesz elérhetõ, ha Pusztaszabolcson átszállunk egy Délibe tartó
másik vonatra.
Amikor mindezt megírtuk, állításainkat a
Fejér Megyei Hírlap újságírója, Gabnai
Gábor is csípõbõl hírlapi kacsának minõsítette. Miután bebizonyosodott tévedése,
nem kért elnézést, nem igazította helyre
állítását, nem kért bocsánatot azért az olvasóktól, hogy olyat írt le, ami nem fedte a
valóságot. Mit törõdik õ egy gumicsizmás
helyi lappal? Köhög a bolha, lehet rá legyinteni. Ezzel sokakat elbizonytalanított,
hogy akkor valóban mi az igazság, ezért jóval kisebb volt a tervezett menetrendi
változtatásokkal kapcsolatos tiltakozás,
mint egyébként várható lett volna.
Mint aztán bebizonyosodott, a gumicsizmás bolha (sajnos) a valóságot köhögte,
mint ahogy azt a múlt héten lapunkban is
megjelent hivatalos menetrend igazolta.
A menetrendi változás különösen súlyosan érintette a környékbeli települések
utazóközönségét. Simontornyáról, Cecérõl, Vajtáról, Nagylókról, Sárosdról csak
személyvonattal van lehetõség ezután sárbogárdi, illetve pusztaszabolcsi átszállással Budapestre eljutni. Na, és jóval kevesebb vonattal, mint eddig.
A sárbogárdiakat és a környékbelieket
még az sem vigasztalja, hogy ezután Sárbogárdon megáll az a nemzetközi intercity,
amely közvetlen nemzetközi hálókocsival
egyenesen Szarajevóba viszi az utasokat.
Szarajevóba, a háborús tûzfészekbe!!!
Jobb helyre nem is mehetnénk. Magyarországról manapság csak az ENSZ békefenntartó alakulatának tagjai utaznak oda.
Némi szomorú elégtétellel olvasom a december 11-ei Fejér Megyei Hírlapban „Az
utasok dühöngenek” címû írást, melybõl
kiderül, hogy még Székesfehérváron is
zûrt kavart az új, zónázó menetrend, amely

„Repül a szánkó,
csörgõs csengõje
csilingeli csendben
Édes Karácsony!...
Tündér Karácsony!...
Boldog Karácsony!...”
(Dsida Jenõ:
Karácsonyi utazás)

Szeretettel várjuk
KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE
2008. december 19-én,
pénteken,
16.30 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus
templomba.
miatt a fõvárosban dolgozók nem tudnak
idõben a munkahelyükre bejutni Székesfehérvárról és környékérõl.
A Magyar Nemzet december 10-ei számát
föllapozva a 12. oldalon, a „Vonatjárataikért küzdenek a települések” címû írásban
ugyancsak azt olvasom, hogy országszerte
rengeteg gondot okozott a járatritkításokkal egybekötött ütemes menetrend. Megemlíti laptársunk többek között a mi térségünket is elrettentõ példaként. Idézem:
„...a Sárbogárd—Bátaszék vonal a ritkítás
legnagyobb áldozata. A 46-os vonal csatlakozásai Budapest felé gyakorlatilag megszûntek, a fõváros csak hosszú várakozással, két átszállással érhetõ el.”
Sárbogárd polgármestere még a nyáron
tudomást szerzett a tervezett változásokról, azonban errõl sem a médiát, sem a sárbogárdi testületet, sem a kistérség polgármestereit nem tájékoztatta, s csupán egy
semmit sem érõ levélben fejezte ki személyes egyet nem értését a vasúttársaságnak.
Ha idõben felhívja az érintettek figyelmét,
idõben sikerült volna a vasút menti településeknek mozgósítani az érdekelt lakosságot, és aláírásgyûjtéssel is tiltakozva fellépni a helyi érdekeket súlyosan sértõ menetrendi változtatások ellen.
Sajnos hónapokkal késõbb, informális
úton jutott el hozzánk a hír, és ezt akkor
nagydobra is vertük. Annak hatására így is
közel 1000 aláírás gyûlt össze, és a kistérség polgármesterei is tiltakozást kezdeményeztek. Ekkor azonban az új menetrend
már nyomdában volt.
Van persze remény most is, hogy az utazóközönségnek kedvezõbb módosítást kényszerítsünk ki a vasúttól. De végre ébredjenek már fel, és szálljanak magukba a közszereplõk, közhatalmat gyakorlók és a hírcsatornák felelõs szakemberei, és a közös
ügyért való felelõsséget átérezve segítsünk
azoknak az embertársainknak, akiknek talán a munkahelye múlik azon, hogy idõben
eljutnak-e a fõvárosba!
Hargitai Lajos

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi
Általános Iskola énekkara,
5. osztályos tanulói,
a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán.

2008. december 20-án,
szombaton, 9—16 óráig

KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS KIÁLLÍTÁS
a Sárszentmiklósi
Klubkönyvtárban.
Ezen alkalommal ünnepeljük
könyvtárunk 50. évfordulóját egy
teadélután keretében 14 órától.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk

2008. december 19-én
17 órakor a
József Attila Mûvelõdési
Központban tartandó

KARÁCSONYI ÜNNEPI
MÛSOROS DÉLUTÁNUNKRA.
A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi
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Hangszeres karácsony
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai tartottak bemutatót a közelgõ ünnepek alkalmából hétfõn este a
mûvelõdési központ színháztermében. Nyitányként a Mészöly Géza Általános Iskola énekkara
elõadásában csendültek föl karácsonyi dallamok Szénásiné Szabó Mariann és Nagy
Ferencné vezényletével, Bereczk Hedvig (zongora), Varnyu Lilla (zongora), Gortva Dániel
(hegedû) és Szummer Ádám (trombita) kíséretével. Majd a legifjabb zenészpalánták léptek
színpadra, akiket aztán a nagyobbak követtek.
Igen színvonalas mûsornak lehettünk részesei,
melyben megszólalt zongora, gitár, fúvós hangszerek, szintetizátor, dob, furulya, ének egyaránt. A zenés mûsort versek színesítették.
Hargitai Kiss Virág

Várunk mindenkit sok szeretettel

Falumikulás

a sárbogárdi mûvelõdési házba

2009. január 10-én,
a 15 órától kezdõdõ

HAGYOMÁNYÕRZÕ
DÉLUTÁNRA,

KÁLOZON
December 5-én este ismét házhoz ment a Mikulás,
és segítõivel (angyal, krampuszok) ajándékot vitt,
ahova kérték.
Köszönjük a szervezõknek, támogatóknak, hogy
segítettek megvalósítani a Mikulásnak, hogy teljesítse kötelességét!
Szervezõk: Diósi Máté, Diósi Ádám, Horváth Gergõ, László Judit, László Zoltán, Pálinkás István,
Fodor Péter, Csizmadia Attila, Balogh Attila.

amelyen lehetõség nyílik a gyermekeknek a népi játékok
megismerésére kézmûves-foglalkozás és gyermekjátszó
keretében!
Ezt követõen 16 órától a néptánc alapjait sajátíthatják el
az érdeklõdõk!
17 órától táncosokat várunk táncházba!
A kézmûves-foglalkozást Gárdonyi Bernadett,
a gyermekjátszót és tánctanítást Nánási Katalin és
Rohár Alexandra tartja!
A jó hangulatról a dödölle zenekar gondoskodik!
A helyszínen büfé mûködik!
Belépõ: 300 forint
Érdeklõdni: 06-20/960-4467

Sárbogárdiak a Vajdahunyadban
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány idén is pályázatot hirdetett
hazai és határon túli magyar alkotók részére, hogy a városligeti
Vajdahunyad várában karácsonykor megrendezett, Betlehemi jászol címû kiállításon részt vehessenek a legjobban sikerült mûvek. A
sárbogárdi alkotók nagy sikert arattak idén is, hiszen a Move Béta
fogyatékkal élõ csoportja, Szabóné Czuczai Katalin valamint
Zocskár Zsuzsanna valamennyi alkotása bekerült a kiállításra. A
tárlat december 17-étõl tekinthetõ meg.
A képeken látható Tiffany ablakkép illetve batikkép Zocskár Zsuzsanna munkái.
Hargitai Kiss Virág
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Az állatok tudomására jutott, hogy a vírusok és baktériumok olyan törzsek kialakításán dolgoznak, amelyek az emberi faj teljes pusztulását is okozhatják. Összeültek ezért, és képviselõik megtárgyalták az ember védetté nyilvánításának ügyét. Ezzel
kapcsolatban az alábbi jegyzõkönyv született:

JEGYZÕKÖNYV
Kelt: 2008. XII. 24-én a sárbogárdi önkormányzati hivatal hivatalosnak mondott helyiségében.
Jelen vannak: az oroszlán, a légy, a patkány, a ló, a bélféreg, a szúnyog, a kutya, a
macska, a nagy fehér cápa kimentette
magát esetleges légzési problémákra hivatkozva.
Oroszlán: Tehát arról van szó, hogy jó-e
az, ha a vírusok, baktériumok kiirtják az
embert. Nekünk, oroszlánoknak nem jó,
mert vadászruhába öltözött változatuk a
mi táplálékláncunk fontos része. De
mondja el mindenki a véleményét, és majd
a többség dönt. Mi az ember védetté nyilvánítását, populációjának ideális szinten
tartását támogatjuk.
Légy: A legyek nevében mondom, hogy
ilyen szemtelen, durva, agresszív lény nincs
még egy a világon. Csak meg akarjuk nyalni, máris üt. Sokunk halálát okozta. Védetté nyilvánítását nem javasoljuk. Megvagyunk nélküle!
Patkány: Csatlakozom. Habár rokonomnak tartom, de a mérgek, a csapdák, hát,
kissé túlzás. Igaz, ha nem lenne, nehezebb
lenne élelemhez jutnunk, de majd megoldjuk valahogy. Önzõ, egoista lény, sõt, még

undorodik is tõlünk, pedig mi, õk és a csótányok rokonok vagyunk, de õk még ezt
sem ismerik el. Védetté nyilvánítását nem
javasoljuk.
Ló: Szóval az ember. Hát igen. Ha éhes vagyok, etet, ha siet valahová, én elviszem.
Jól megvagyunk egymással, semmi bajom
vele, rám van szorulva. Elvégre szegénynek csak két lába van, védetté nyilvánítását
javasoljuk.
Bélféreg: Az ember? Tulajdonképpen egy
csõ alakú képzõdmény, az élõ és az élettelen határán. Mint ilyenrõl, talán nem is
volna érdemes beszélni, viszont nekünk
egyetlen életterünk. Ha nem akarjátok,
hogy átköltözzünk belétek, akkor javaslom, nyilvánítsuk védetté.
Szúnyog: Hát, tulajdonképpen az ember
szerintünk nem más, mint egy nagy bõrfelület, amely alatt olyan csatornák húzódnak, amelyek a mi táplálékunkat jelentik.
Az a piros folyadék nekünk kell. Ha nem
akarjátok, hogy átnyergeljünk rátok, akkor javaslom, nyilvánítsuk védetté.
Kutya: Azt nem tudom, ez a görény légy,
meg patkány hogy szavazhat így, de ha elkapom õket, hát annyi nekik! Az ember a
kutya legjobb barátja! A vacsorám mindig

biztos, mint a kutya vacsorája. Ha hideg
van, nem zavar ki, kutya jól bánik velem.
Mi lesz, ha kipusztul? Menjünk vadászni
rátok falkástól? Gondoljatok már bele!
Normálisak vagytok?! Hát persze, hogy
nyilvánítsuk védetté, sok ökör!!!
Macska: Nekünk mindegy. Simogat, etet,
kényeztet bennünket, de mi tudjuk, hogy
ez csak saját hiányérzeteinek kompenzációja. Ha kipusztul, nekünk egerészni kell,
az egy unalmas étrend. Hát, legyen, támogatjuk a védetté nyilvánítást.
Oroszlán: Megállapítom, hogy az összegyûlt állatok nagy része támogatta az ember védetté nyilvánítását. Az ellenzõket
nem irtjuk ki, de a vírusok és baktériumok
figyelmébe ajánljuk azzal, hogy inkább
õket támadják, mint a számunka oly fontos
emberállatot. Ezzel egyidejûleg felszólítjuk a vírusokat és baktériumokat, hogy
hagyjanak fel emberiségellenes fejlesztéseikkel, mert különben mindenki által meg
lesznek harapva.
Ehhez csatlakozott még a farkas is! Na!!
Kelt: mint fent.
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Szerkesztõségi termések 2008
Az év során bizonyára voltak olyan írások, melyekben kedves olvasóink is fedeztek föl elírást, helyesírási hibát. Ám igyekeztünk szemfülesek lenni —
ennek köszönhetõen az alábbi humoros elírások
nem kerültek nyomtatásba. Most némi körítéssel
mégis közreadjuk e huncut szavakat (lásd: dõlt betûsök).

0-1
1 nézõ, vezette: Kormány, aki Maszlaggal vezette le
a mérkõzést.

89 éves hölgy józan életû, kanos társat keres. Komondorok kíméljenek!
3 fiókos fogyasztószekrény eladó!

Exrém: Fenék, Fink, Pukánszki, Tompor, Szalados.
Toldó: Csere, Éliás, Tóbiás, Idei, Tavalyi.
Folyamatban van a sárbogárdi utcák kráterezése.
A testület korábbi döntésének megfelelõen a kátyúkat foltozás helyett inkább kráterekké mélyítik.
Arra számítanak, hogy a világon egyedülálló
mennyiségû kráter látványa turisták ezreit vonzza
majd ide. Így a város többletbevételhez juthat.
Bugyiban járt Tanga József, a fehérnemûgyár tulajdonosa, hogy ihletet merítsen legújabb termékük
megtervezéséhez. Bugyiban ugyanis több korosztály is szívesen vásárol klasszikus darabokat. Ha
minden egybevág, 2009 márciusában már elérhetõ
lesz az új márka.
A Bogárdi Babok nevû punkegyüttes berobbant a
nemzetközi zenei életbe. Fehér, Tarka, Vaj és Zöld,
a banda tagjainak stílusa hosszú érlelõdés után csírázott ki és szökkent szárba. Pattogó ritmusukkal
és kendõzetlen dalszövegeikkel levették a lábáról a
külföldi közönséget is.
Településünkön járt a falimikulás! Poszterekkel és
színes festékekkel lepte meg az izgatott gyerekeket.
Újabb észleletet tártak fel a Bolondvárban. A megkövült emberi agyat egy feltehetõen kelta vezetõnek tulajdonítják, aki kiemelkedõ alakja lehetett
nemzedékének.
Dr. Paragrafus Béla jogész tartott elõadást a mûvelõdési házban a középkori békafejedelem korát
meghaladó rendelkezéseirõl.

Az Exrém csapata ijesztõen kezdte meg a játékot.
Fenék Tomporra esett egy sikertelen rúgás lendületétõl, mire Pukánszki elszelelt a labda után, amit
végül Szalados kapott el. Fink vette át a vezetést,
és szabályszerûen berobbant a védõk közé, de nem
talált a hálóba. A Toldó csapata visszavágott. Tavalyi passzolását Idei vitte tovább, Éliás és Tóbiás
közben kényelmesen egy tálból dödölléztek, így
Cserét kellett a pályára küldeni, aki nem tétovázott,
0-1.
A gyõztes csapatnak a médiakapát a médiacipzár
nyújtotta át.

19.00 A döglött köd 20.30 Bábeli nyelvek —
Zbrskucmuc

Lottószelet
Vegyünk egy jó marék szerencsediót, pucoljuk
meg, keverjük össze egy marék liszttel, egy marék
cukorral, egy csomag sütõporral, egy tojással, és
közepes sütõben süssük addig, amíg arannyá nem
válik.

Thuját ültettek a buthapesti fiatalok vallási közösségük fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából. Nagy izgalommal készültek a szombati ifjúsági
találkozóra is. Idõsebb tagjaik mindent megettek,
hogy a találkozó sikeres legyen. Vezetõjük, Pap Simon 6 évig készült a papaságra.

Az olvasószerkesztõ még a lekváron is a helyesírási
hibákat vadássza.
A tördelõszerkesztõ az otthoni telefonját e szavakkal veszi föl: — Tessék, szerkesztõség.
A szövegszerkesztõ még otthon is csak szerkeszt,
szerkeszt, szerkeszt.
A nyomdász nem a sör márkáját nézi, hanem hogy
milyen betûtípussal szedték a címkéjét.
A fõszerkesztõ még a táskáját is újságnak hívja.
Végül, de nem utolsósorban a dobozok, papírok,
festékpatronok emelgetése, a hajtogatás, a lépcsõzés, valamint a billentyûk szorgos nyomogatása révén biztosított az egész szerkesztõség rendszeres és megfelelõ testmozgása, kondíciójának
szinten tartása.
Gyûjtögette és szerkesztgette: Hargitai Kiss Virág

GYERMEKDALOK JOGÁSZNYELVEN

Figyelem! Sürgõsen megkérünk minden házzal rendelkezõ puhatestût, hogy
ingatlanát záros határidõn belül hagyja el, az annak külsõ felszínén keletkezett, és azóta is folyamatban lévõ tûzeset miatt. A károsultakat folyékony és
félig megszilárdult tejipari termékekkel kártalanítjuk, amelyek együttes
mennyisége egyelõre kétnapi fejadagot tesz ki.

Nagymosás kéne, nem agymosás!
Megkérünk mindenkit, aki lépéseit nem tudja az általunk megadott ritmushoz
koordinálni: ne álljon sorba este az üzemi konyhán, mivel számukra rétest biztosítani nem áll módunkban. Emellett felhívnánk viszont a figyelmet az említett táplálék pozitív tulajdonságaira, valamint arra, hogy honvédségünk számára kifejezetten ezt az ételtípust írják elõ a hivatalos szervek.

— Ja, egyébként a nagymamát is le kell cserélni, mert õ sem
felel meg az EU-s szabványnak. Addig az unokával sem
foglalkozhat, amíg nincs meg angolból a felsõfokúja!

Teljesen felújított, eredeti meghajtással rendelkezõ nosztalgiavonat indul a
második vágányról Kanizsa állomásra. Megerõsítjük, hogy a vonat a kanizsai
pályaudvarra megy. A szerelvény elején az irányítási funkciókért a gépész
menedzser felel, õ az, aki a szerelvényt hajtó mozdony irányvektorát és sebességét meghatározza. Más források szerint vonatkísérõként az utolsó kocsiban tartózkodik az a töltött tésztaféleség, amelynek feje táplálkozásunk
egyik legfontosabb gumós gyökérnövényévé alakult.
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Tájékoztató a víz- és csatorna-szolgáltatásról
Sárbogárd, Cece, Vajta és Sáregres önkormányzatainak döntése alapján 2009. január 1-jétõl a Sárrét-Víz Kht. helyett a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi ezeken a
településeken a vízellátást és a csatorna-szolgáltatást.

Az érintett települések fogyasztóira
nézve a változások a következõk:
* Az ügyfélszolgálati tevékenység átkerül a
FEJÉRVÍZ ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnökségéhez
a Tinódi u. 146. sz. alá. Itt történik a fogyasztóváltozás bejelentése, az építési és használatbavételi engedélyekhez való hozzájárulás kiadása,
új bekötések kezdeményezése stb. Fontos azonban, hogy a „sárrétvizes” számlák ügyében január-február folyamán még a régi helyen (Ady E. út
112.) lehet számlát egyeztetni!
* Az eddigi kéthavi mérõleolvasás és számlázás
helyett a FEJÉRVÍZ ZRt. hat havi mérõleolvasást
vezet be öt részszámlával és egy elszámoló végszámlával.
* A számlák kiegyenlítése a Fejérvíz részérõl
nem személyes díjbeszedõk közremûködésével
történik, hanem csak folyószámlán keresztüli átutalással, vagy postai csekk befizetésével lehetséges. A folyószámlával fizetõ fogyasztóknak
nem kell a pénzintézethez fordulniuk, ezt a vízmû
rendezi közvetlenül a bankkal!
* Mivel új jogviszony jön létre a fogyasztók és az
új szolgáltató között, új közüzemi szerzõdést kell
kötni mindenkivel. Ennek érdekében az elkövetkezõ hónapokban keresi fel a FEJÉRVÍZ ZRt. a fogyasztókat.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2008. december 9-ei ülésén az I-es számú helyi járatos autóbusz menetrendjének módosítása mellett döntött. A módosítást követõen 2009. január
1-jétõl a helyi járat a Szent István út végén a Bajcsy
Zsilinszky—Esze Tamás úton nem fordul vissza,

Az átállás menete:
* Január elsõ napjaiban a régi és az új szolgáltató teljes körû vízmérõ-leolvasást tart, és ennek
alapján még mindenki „sárrétvizes” záró számlát
kap január végén, illetve február elsõ felében. (A
fogyasztók a mérõleolvasáskor jogosultak az
adatok helyességét ellenõrizni.)
* Február második felében már „fejérvizes”
számlákat kézbesítünk:
– a sárbogárdi és sárszentmiklósi fogyasztók
rögtön elszámoló (vég)számlát,
– a pusztaegresiek és sáregresiek egy,
– a kislókiak, nagyhörcsökiek, sárhatvaniak és a
vajtaiak kettõ,
– a ceceiek pedig három részszámlát kapnak.
* Az így kialakult lépcsõzetes rendben az elszámoló (vég)számlát öt részszámla, majd ismét az
elszámoló számla követi. A részszámlákon a korábbi idõszak átlagfogyasztását vesszük figyelembe, mely vízmennyiséget tárgyhó 14-éig módosíthatja minden fogyasztó az ügyfélszolgálati

hanem a Hantosi úton és az Abai úton haladva tér
vissza az eredeti útvonalhoz. A módosítás eredményeként két új buszmegálló hely — a Hantosi út déli oldalának 63-as út felõli végén és az Abai út 36.
szám elõtt — került be a menetrendbe.
A SÁRBOGÁRD I. HELYI JÁRATOS AUTÓBUSZ
VONAL 2009. január 1-jétõl az alábbi menetrend
szerint közlekedik:
Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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irodában személyesen, telefonon, vagy a honlapon keresztül.
A számlákat havonta, az azokon szereplõ fizetési
határidõig kell befizetni.

Az átállás grafikusan szemléltetve
(lásd. táblázat alul):
Jelmagyarázat: V mérõleolvasás és végszámla
készítése, kiegyenlítése; R részszámlák készítése, az elsõ kiegyenlítése; R részszámla kiegyenlítése.
Az ügyfélszolgálat elérhetõsége:
Cím: 7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146. sz.
Tel.: (25) 460-101, tel./fax: (25) 508-190.
Elektronikus ügyintézés és további információk a honlapon: www.fejerviz.hu.
Észrevételeikkel és kérdéseikkel keressék munkatársainkat, készséggel állunk rendelkezésükre.
FEJÉRVÍZ ZRt.

KÉK HÍREK
Vagyon elleni
bûncselekmények
Lopássorozat
December 15-én egy sárkeresztúri családi
házba ment be ismeretlen tettes hétfõn,
napközben. Lopási kár nem keletkezett, a
rongálással a tettes kb. 30.000 Ft kárt okozott.
Egy másik ingatlanról is érkezett bejelentés. Ismeretlen tettes megkísérelt behatolni a bejelentõ házába, de a lakásban lévõ
tulajdonos meghallotta, hogy betörik az
ablakot és megzavarta a betörõket. 40.000
Ft rongálási kára keletkezett.
Késõbb újabb bejelentés érkezett a településrõl. Egy lakóház tulajdonosa észlelte,
hogy távollétében betörés történt. Három
köves aranygyûrût, két karkötõt és készpénzt vittek el a házából. A rongálási kár
50.000 Ft. Az ismeretlen tettes felkutatása
nem járt eredménnyel.
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A X. forduló eredményei
Reál Margit—Extrém 1:6 (1:4)
Vezette: Szakács I. Reál: Mondovics, Márton, Fövenyi, Rozgonyi G., Dani. Csere: Illyés. Extrém: Kiss, Dévényi, Oszvald, Juhász, Horváth T. Csere: Hajnal. Alig
telt el egy perc, máris megszerezte a vezetést Horváth
T. lövésével az Extrém. A negyedik percben Oszvald
átadását Juhász pöccintette be. Az ötödik percben
Dévényi tört elõre, senkitõl sem zavartatva biztosan
lõtte kapuba a labdát. Néha a Reálnak is voltak helyzetei, de elügyetlenkedték az adódó alkalmat. Oszvald a
tizennegyedik percben 19 m-rõl nagy gólt lõtt. Végre
megszületett a szépítõ gól, Fövenyi csõrrel rúgott labdája kötött ki Kiss kapujában. A második félidõben Dani vagy két óriási helyzetet hagyott ki. Hajnal lõtt kapufát a harmincadik percben. Oszvald megtörte a csendet újabb góljával. Emberelõnybe került a Reál, de
nem tudott élni az elõnnyel. Dévényi újabb találata
már kegyelemdöfés volt. Daninak volt még lehetõsége a szépítésre, de kivárt, és a kapus szerelte. Piros
lap: Horváth T. 2 perc. Góllövõk: Fövenyi, illetve
Horváth T., Juhász, Dévényi 2, Oszvald 2.

Siker FC—Horváth Ker. 5:2 (2:2)
Vezette: Tóth I. Siker: Kiss, Oláh, Kecser, Huszti R.,
Kovács. Csere: Huszti L., Huszti J., ifj. Kiss, Petõ.
Horváth Ker.: Antal, Németh, Nyári, Horváth J., Keresztyén. Csere: Horváth Á., Horváth J., Kovács. A
mérkõzést felvételrõl megtekinthetik a Bogárdi TV
adásában. Góllövõk: Kovács 5, illetve Horváth J.,
Keresztyén.

Pusztaegresi fiúk—
Alba Autósbolt Cece 1:3 (0:2)
Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Ihász G., Ihász B.,
Mogyorosi, Fodor, Csendes B. Csere: Egyed, Csendes
M., Zab. Alba: Fülöp, Klazer, Kun, Danicsek, Pintér.
Csere: Démuth, Gyöpös, Kiss, Kokics, Takács. Jó mérkõzést vívott a két csapat, nem lehetett panasz az
iramra. Pintér szerezte meg a vezetést a harmadik
percben. Kiss lövését Ihász lábbal hárítja. A hetedik
percben elõbb Kun, majd Fodor hagyta ki az adódó
helyzetet. Korszerû támadás végén Kun volt eredményes. Nem adták fel a pusztaegresiek, Ihász B. lövése
Klazeren irányt változtatott, a labda az elmozduló Fülöp mellett a kapuban kötött ki a huszonnegyedik percben. Gyöpös lövését lábbal hárította Ihász. Fokozódott
az iram a fiatalok szemszögébõl. Több lövés ment Fülöp kapujára, azonban az egyenlítés nem sikerült. Emberelõnybe került az Alba, viszont azt nem tudta elõnyére fordítani. Végezetül Kun beállította a végeredményt. Piros lap: Egyed 2 perc. Góllövõk: Ihász B., illetve Pintér, Kun 2.

Sárkeresztúr KIKE—Twister 4:3 (1:1)
Vezette: Tóth I. KIKE: Visi, Madár, Szauervein, Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger J., Hajdinger Z. Twister: Balogh, Killer, Vörös, Bognár T., Budai. Csere: Szabó. A
tabella második és kilencedik helyét elfoglaló csapatok mérkõzését elõre lefutottnak tekintették a nézõk.
Nem így történt! Sütõ kapufára perdítette a labdát.
Geiger emelt kapu mellé. Budai nagy helyzetben Visi
kezébe emelte a labdát. Lõni kellett volna! Madár futtából célozta meg a kaput, lövése célt tévesztett.
Hajdinger Z. labdáját védte Balogh. A tizedik perc

Figyelem!
Az Öregfiúk Karácsonyi Tornája teremhiány
miatt Sárbogárdon elmarad. A torna valószínûleg a nagyvenyimi általános iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre. Érdeklõdni Szakács Istvánnál lehet.
Szervezõk

meghozta az elsõ gólt Geiger lövésével. Vörös szabadrúgásából a kapufát találta telibe. Nem sokáig örülhetett a KIKE a vezetésnek, mert Budai egyéni akció után
egyenlített a tizenkettedik percben. A hátralévõ idõben inkább a Twisternek voltak veszélyesebbek a támadásai. Meglepetés! A második félidõ elején Geiger
lövésébe Sütõ beletette a labdát, melyrõl a labda a kapu bal alsó sarkában kötött ki a harmincharmadik.
percben. Killer nagy cselsorozat után egyenlített a harmincnegyedik percben. A két Hajdinger villanása volt
a harmincnyolcadik percben. János átadását Zoli lõtte Balogh alatt a kapuba. Volt még lehetõsége a
Twisternek az egyenlítésre, de Bognár tétovázott, és
odalett a helyzet. Végül egy küzdelmes mérkõzésen
nehezen nyert a KIKE. Rá sem lehetett ismerni múlt heti játékukra. Sárga lap: Szauervein, illetve Szabó.
Góllövõk: Geiger 2, Sütõ, Hajdinger Z., illetve Budai,
Szabó, Killer.

B. B. Truck SE—Hörpintõ 3:7 (0:4)
Vezette: Szakács I. B. B. Truck: Meilinger, Balázs, Takács, Simon J., Varga. Csere: Kovács, Simon T.,
Zádori. Hörpintõ: Vorsléger, Papp, Nagy, Kéring,
Kurucz. Csere: Falusi, Weiszhaár, Farkas. Alig telt el
pár másodperc, máris a Truck kapujában táncolt a labda, Kurucz volt eredményes. Még fel sem ocsúdtak a
meglepetésbõl, Kurucz a kapufát találta telibe. Az elsõ
lövést a kilencedik percben Simon J. eresztette meg,
a labda kapu mellé szállt. Balázs buktatta Kéringet a
félpálya közepénél. A megítélt szabadrúgást a sértett
végezte el, lövése után a labda a kapuban kötött ki. A
tizennegyedik percben szöglethez jutott a Hörpintõ. A
szemfüles Papp, az elalvó védõk mellett a kapuba lõtte
harmadik góljukat. Még nem volt vége, mert a tizenharmadik percben ismét Kurucz talált a kapuba. Teljesen alárendelt szerepet játszott a B. B. Truck. Kezdõdött a második félidõ Falusi góljával. Ébredni látszott a
B. B. Truck. Egy kipattanó labdát Zádori lõtt a kapuba.
Papp hagyott ki nagy helyzetet, majd Simon J. lõtt kapu mellé. Kéring lekottázta az elõbbi kettõt. Kontrából
végre betalált Simon J. a 26. percben. Falusi vezette
fel a labdát, majd váratlanul lõtt, a labda a kapuban kötött ki. Még Kéring és Simon volt eredményes, így alakult ki a végeredmény. Ezen a mérkõzésen az történt,
amit a Hörpintõ akart. A biztos gyõzelem mellett számos gólhelyzetet ki is hagytak. A mérkõzés eredményét döntõen befolyásolta a két kapus teljesítménye
közti különbség is. Míg Vorsléger remekelt, addig
Meilinger betlizett. Kár volt Balogh kapusteljesítményét kritizálni, tanulni lehetett tõle mentalitást.
Góllövõk: Zádori, Simon J. 2, illetve Kurucz 2, Kéring 2,
Papp, Falusi 2.

Sárbogarak—Pentagri 3:4 (1:3)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó, Czipp, Csuti, Djukic, Kónya. Csere: Dizseri P., Gazdag, Kasza, Németh,
Steinbach, Dizseri B. Pentagri: Györök, Winkelmann,
Csendes, Domján, Bor. Csere: Sebestyén. Alig kezdõdött meg a mérkõzés, Bor bal lába elsült, máris vezetett a Pentagri. Czipp lövése talált utat a kapuba,
egyenlõ az állás. Kontratámadás után Csuti lõtt mellé.
Bor rúgott lyukat, a labda elé pattan, újabb lövés, a kapus véd. Winkelmann lõtt kapu mellé kecsegtetõ helyzetben a hatodik percben. Dizseri P. a kapufát találta
telibe a kilencedik percben. Elõbb Domján, majd Csendes lövése után a labda a kapu mellett kötött ki. Szabadrúgáshoz jutott a Pentagri. Csendes állt a labda
mögé, lövése egy lábon irányt változtatott, és a kapuban kötött ki a tizenötödik percben. Kijátszották a Sárbogarak védelmét, Bor átadását, Csendes továbbította a kapuba a tizenhetedik percben. Dizseri B. lõtt kapu
fölé, majd Djukic nagy helyzetben kapu mellé. A második félidõben Boré volt az elsõ lövés a huszonegyedik percben. Kónya kapu fölé lõtt. Domján próbálkozott. Kónya lövését Györök védte. Djukic szépített a
huszonnegyedik percben. Djukic lövését Györök lábbal szögletre hárította. Domján lõtt gólt a huszonhatodik percben. Djukic szépít a harminchetedik percben.

Rendkívül izgalmas, jó iramú mérkõzést vívott a két
csapat. A rutin szólt a Pentagri mellett, míg a Sárbogarak fiatalos lendülete volt a meghatározó. A szerencsésebb csapat nyert. Sárga lap: Kónya. Góllövõk:
Czipp, Djukic 2, illetve Bor, Csendes 2, Domján.

Bad Boys—Spuri 9:1 (7:0)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Tóth,
Csomai, Soós. Csere: Hajba, Horváth F., Horváth I.,
Juhász. Spuri: Sereg, Simon, Gál, Huszár, Bereczki.
Csere: Kovács, Schmidt. Formás támadás után Mikuli
szorongatott helyzetben talált a kapuba. Gál lõtt távolról mellé. Porkoláb szögletre hárítja a labdát az ötödik
percben. Kapust cserélt a Spuri. Tóth szabadrúgásból
Huszár lába között rúgta a labdát a kapuba a hatodik
percben. Csak egy csapat volt a pályán, mert még az
elsõ félidõben rúgtak egy ötöst. A második félidõben
rengeteg helyzetet dolgozott ki a Bad Boys, melybõl
csak kettõt sikerült értékesíteni. Az utolsó percben
szépített Huszár, meglõtte a becsületgólt. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a gyõztes csapat. Góllövõk: Mikuli 2, Tóth, Horváth F. 2, Csomai 3, Schmidt
öngól, illetve Huszár.

OMV—Haladás 11:0 (3:0)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Killer, Deák. Csere: Lukács. Haladás: Géczi, Balogh, Fülöp,
Flõgl, Szántó K. Csere: Szántó Zs. Nyolc percig tapogatódzó játék folyt a pályán, a kapuk nem kerültek veszélybe. Ritmust váltott az OMV és megfelelõ elõnyt
szerzett. A második félidõben, ha lehet, még egy lapáttal rátettek, és akkor rúgtak gólt, amikor akartak.
Játszottak. Kevés ellenállást tanúsított a Haladás, a
kapura alig voltak veszélyesek. Góllövõk: Halasi 2,
Deák 2, Lukács 3, Killer 3, Nagy.

Toledo 2005—Légió 2000, Fair Bútor
4:3 (2:2)
Vezette: Szakács I. Toledo: Barabás, Kiss L., Dombi,
Horváth Zs., Kiss A. Csere: Horváth I., Orbán, Szabó T.
Légió: Megyesi, Németh, Berta, Lakatos T.,
Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Mondovics, Szilágyi F.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Dombi, Szabó, Orbán, Barabás,
illetve Mondovics 2, Baki.
Felhívjuk a labdarúgók figyelmét, hogy gépkocsijukkal
a HEMO parkolóját vegyék igénybe! Az iskola utcájában parkolni tilos!

A bajnokság állása:
Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Pentagri
2. Sárkeresztúr KIKE
3. OMV
4. Extrém
5. Légió 2000, Fair Bútor
6. Toledo 2005
7. Haladás
8. Sárbogarak
9. Twister
10. Reál Margit

8
8
7
7
4
4
3
2
2
-

1
2
1
2
1
1
2

1
2
1
2
4
5
7
7
8
8

61:27
54:18
56:22
38:16
38:35
32:59
27:41
20:32
29:46
20:78

25
24
23
22
14
13
9
7
6
2

Góllövõlista: Bor József (Pentagri) 22 gól, Geiger Zoltán (KIKE) 21 gól, Kelemen Béla (Pentagri) 17 gól.

Fair Bútor-csoport
1. Siker FC
2. Bad Boys
3. Alba Autósbolt Cece
4. Hörpintõ
5. B. B. Truck SE
6. Pusztaegresi fiúk
7. Spuri
8. Horváth Ker.
9. Vasutas

9
6
6
3
3
3
2
2
1

2
2
1
1
1
1
2

1
1
5
5
5
6
7
5

67:16
46:23
45:27
25:41
30:40
26:33
33:59
32:42
17:40

27
20
20
10
10
10
7
6
5

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény
a döntõ.
Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 28 gól, Horváth János (Horváth Ker.) és Huszti Lajos (Siker FC)
14-14 gól.

Gróf Ferenc
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TEREMFOCI-SORSOLÁS
XI. FORDULÓ

XV. FORDULÓ

2009. 01. 04., VASÁRNAP
30
08 B.B. TRUCK–ALBA AUTO
15
09 SÁRKERESZTÚR KIKE–OMV
00
10 HALADÁS–TOLEDO 2005
45
10 HÖRPINTÕ–SIKER FC
30
11 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–REÁL MARGIT

2009. 02. 01., VASÁRNAP
30
08 VASUTAS–ALBA AUTO
15
09 MAGNUM VBT–TWISTER
00
10 HORVÁTH KER.–HÖRPINTÕ
45
10 SÁRKERESZTÚR KIKE–EXTRÉM
30
11 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–HALADÁS

2009. 01. 05., HÉTFÕ
00
18 VASUTAS–BAD BOYS
45
18 SPURI–PUSZTAEGRESI FIÚK
30
19 SÁRBOGARAK–TWISTER
15
20 EXTRÉM–MAGNUM VBT
Szabad: HORVÁTH KER.

2009. 02. 02., HÉTFÕ
00
18 PUSZTAEGRESI FIÚK–BAD BOYS
45
18 SIKER FC–SPURI
30
19 TOLEDO 2005–SÁRBOGARAK
15
20 REÁL MARGIT–OMV
Szabad: B. B. TRUCK

XII. FORDULÓ

XVI. FORDULÓ

2009. 01. 11., VASÁRNAP
30
08 REÁL MARGIT–TOLEDO 2005
15
09 BAD BOYS–HORVÁTH KER.
00
10 HÖRPINTÕ–ALBA AUTO
45
10 HALADÁS–SÁRKERESZTÚR KIKE
30
11 TWISTER–EXTRÉM

2009. 02. 08., VASÁRNAP
30
08 PUSZTAEGRESI FIÚK–SIKER FC
15
09 ALBA AUTO–HORVÁTH KER.
00
10 TWISTER–TOLEDO 2005
45
10 SÁRKERESZTÚR KIKE–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
30
11 SÁRBOGARAK–EXTRÉM

2009. 01. 12., HÉTFÕ
00
18 PUSZTAEGRESI FIÚK–VASUTAS
45
18 B. B. TRUCK–SPURI
30
19 OMV–SÁRBOGARAK
15
20 MAGNUM VBT–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
Szabad: SIKER FC

2009. 02. 09., HÉTFÕ
00
18 B. B. TRUCK–BAD BOYS
45
18 SPURI–VASUTAS
30
19 OMV–MAGNUM VBT
15
20 HALADÁS–REÁL MARGIT
Szabad: HÖRPINTÕ

XIII. FORDULÓ

XVII. FORDULÓ

2009. 01. 18., VASÁRNAP
30
08 VASUTAS–B. B. TRUCK
15
09 TOLEDO 2005–SÁRKERESZTÚR KIKE
00
10 EXTRÉM–OMV
45
10 SIKER FC–ALBA AUTO
30
11 HORVÁTH KER.–PUSZTAEGRESI FIÚK

2009. 02. 15., VASÁRNAP
30
08 HORVÁTH KER.–SPURI
15
09 REÁL MARGIT–SÁRKERESZTÚR KIKE
00
10 SIKER FC–VASUTAS
45
10 TOLEDO 2005–EXTRÉM
30
11 TWISTER–OMV

2009. 01. 19., HÉTFÕ
00
18 SÁRBOGARAK–HALADÁS
45
18 SPURI–HÖRPINTÕ
30
19 REÁL MARGIT–MAGNUM VBT
15
20 TWISTER–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
Szabad: BAD BOYS

2009. 02. 16., HÉTFÕ
00
18 PUSZTAEGRESI FIÚK–B. B. TRUCK
45
18 BAD BOYS–HÖRPINTÕ
30
19 MAGNUM VBT–HALADÁS
15
20 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–SÁRBOGARAK
Szabad: ALBA AUTÓ

XIV. FORDULÓ

2009. 02. 22., VASÁRNAP
30
08 ALBA AUTO–BAD BOYS
15
09 HÖRPINTÕ–PUSZTAEGRESI FIÚK
00
10 VASUTAS–HORVÁTH KER.
45
10 SÁRKERESZTÚR KIKE–MAGNUM VBT
30
11 EXTRÉM–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR

2009. 01. 26., HÉTFÕ
00
18 BAD BOYS–SIKER FC
45
18 TWISTER–REÁL MARGIT
30
19 MAGNUM VBT–TOLEDO 2005
15
20 OMV–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
Szabad: PUSZTAEGRESI FIÚK

2009. 02. 23., HÉTFÕ
00
18 TWISTER–HALADÁS
45
18 B. B. TRUCK–SIKER FC
30
19 OMV–TOLEDO 2005
15
20 SÁRBOGARAK–REÁL MARGIT
Szabad: SPURI

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2008.
december 9-ei ülésén elfogadta a
43/2008. (XII. 12.) Ktr. sz., a luxusadóról szóló rendelet módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

EL-DENT 96 Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 222.

FOGORVOSI RENDELÕ ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA
SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS:
2008. 12. 22. (hétfõ): 8-10-ig
12. 23. (kedd): 8-10-ig
12. 24. (szerda): ünnep
12. 25. (csütörtök): ünnep
12. 26. (péntek): ünnep
2008. 12. 29. (hétfõ): 8-10-ig
12. 30. (kedd): 8-10-ig
12. 31. (szerda): ünnep
2009. 01. 01. (csütörtök): ünnep
01. 02. (péntek): ünnep

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves betegünknek!

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

XVIII. FORDULÓ

2009. 01. 25., VASÁRNAP
30
08 HALADÁS–EXTRÉM
15
09 SÁRKERESZTÚR KIKE–SÁRBOGARAK
00
10 B. B. TRUCK–HORVÁTH KER.
45
10 HÖRPINTÕ–VASUTAS
30
11 ALBA AUTO–SPURI

Hirdetmény

15

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet kíván
a
Sárbogárdi
Kisebbségi
Önkormányzat
minden sárbogárdi
polgárnak!

A SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN
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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KÖZÖSSÉG

Karácsonyi
üzenet
Nagyon jó lenne, ha a szeretet ünnepére
készülve az újság olvasótábora megszívlelné és magáévá tenné az alábbi „Tanácsot”.
Mert jobb adni, mint kapni. Nincs olyan
kevés, amit ne lehetne még elfelezni! Ha
mást nem, jó szót, egy mosolyt, egy együtt
elmondott imádságot. Szeretetet, ami nem
kerül pénzbe! Mi, öregek már annak is
örülünk, ha jó napot kíván valaki. Sajnos
egyre fogynak a mosolygó emberek. Mindenki rohan, pedig nagyon hamar „kiérünk a temetõbe”. Meghalnak még fiatalon, háború se kell hozzá, csak ez a hajszolt
élet, ahol nincs jövõkép, amit célul elérhetnének. Sajnos, ilyen a világ.
Remélem, más is örül majd ennek a versnek. Áldott ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok!
Oláh Imréné, Cece

Túróczi Zoltán: Tanács
Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belõle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedbõl minden földi kincs.
És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengõ muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szeretõ szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.
Ma kezed még erõs, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy õsz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több idõd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.
De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedbõl minden földi kincs.
Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetbõl adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...

2008. december 18. Bogárd és Vidéke

Reményteljes várakozás
(Gondolatok karácsony ünnepére)
A december hónap esztendõrõl esztendõre sajátos idõszaka életünknek. Sajátos helyet foglal el életünk folyásában, annak érzelmi, lelki, hitbeli megélésében, megnyilvánulásaiban és kifelé való lecsapódásaiban. Decemberben van keresztény világunk egyik legnagyobb ünnepe: Jézus
Krisztus születésének napja, a karácsony.
A karácsonyt megelõzi az „Úrjövet” advent négy hete. Advent a várakozás megélésének nemes idõszaka. A várakozás
sok-sok lemondással jár. A modern ember
számára nem erényes a „lemondás” gesztusa.
Napjaink emberét emberpróbáló lemondásra sarkallja a történelem. Tudja, hogy
felelõs önmagáért, családjáért, környezetéért, nemzetéért. A türelmes várakozás
megedzi az emberi lelkeket, erõsíti az egymás iránti szolidaritást, helytállásra késztet bennünket.
Advent üzenete és lényege mindenkit
megérint. Betlehem fénye iránt óriási az
igény a legszélesebb körben, szeretetre vágyunk.
A négyhetes advent után megérkezik a karácsony, mely a legtöbb embert felrázza,
megmozgatja. Különösen fellángol az adakozó, adományozó kedv, mely a szereteten
alapul. Találkoznak a szavak és a gyakorlat: hajléktalanok, idõs, beteg emberek felkeresése, vendéglátás otthonainkban, kinyújtott kéz felebarátaink irányában. Karácsonyi ünnepélyek bemutatása, kedves-

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2008. december 9-i ülésén elfogadta a
36/2008. (XII. 15.) Ktr.sz., az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló rendelet módosítását; a
37/2008. (XII. 15.) Ktr.sz., a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását;
a 38/2008. (XII. 15.) Ktr.sz., a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását;
a 39/2008. (XII. 15.) Ktr.sz., a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló rendelet módosítását; a 40/2008. (XII. 15.) Ktr.sz., a
távhõ- és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeirõl szóló rendelet módosítását; a 41/2008. (XII. 15.) Ktr.sz.,
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló rendelet módosítását; a 42/2008. (XII.
15.) Ktr.sz., a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosítását.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

kedések, közös családi templomlátogatás
teszi meghitté az ünnepet.
Ajándékot venni és adni, mosolyt sugározni, elesett embertársat talpra állítani, jónak lenni a tegnapi ellenséghez — ez karácsony üzenete számunkra. Megmozdulnak
a nagy lehetõségekkel bíró segélyszervezetek, a szenvedõ, nélkülözõ emberi réteg
felé fordulnak.
A Megváltó születésnapja az V-VI. századtól illeszkedett be a keresztény ünnepek sorába, VII. Gergely pápa a XI. századtól véglegesítette. Tartalma, üzenete
kétezer éves. Fénye beragyogja az egész
földkerekséget. A keresztény kultúrkörön
kívüli országokban is állítanak már karácsonyfát. Talán a hivalkodó áruházláncok
teszik. Reméljük, Betlehem fénye egyszer
majd oda is eljut egymás megbecsülésének
jegyében.
Az évnek a legmisztikusabb idõszakát betetézi a születés, ami a késõbbi golgotai
misztérium nélkül nem volna teljes. Így
kapcsolódik a karácsony a húsvéthoz.
Amikor az adventi és karácsonyi gyertya
lángjába tekintünk, lelki szemünket a közelítõ Megváltóra szegezzük.
Sík Sándor nagy költõ gyûjtésébõl idézem
befejezõ gondolatomat, mely 1651-bõl
származik, azóta nem felejtõdött el:
„Az angyal énekel,
Tekints az égre fel…”
Boldog karácsonyt!
Összeállította: Magyar József

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet

GYERMEKORVOSI
MUNKAKÖR
betöltésére határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban.
Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30. nap — 2009. január 16. A pályázatokat Juhász János polgármester részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: az
elbírálást követõen azonnal.
Juhász János polgármester

Bogárd és Vidéke 2008. december 18.
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Jöjjön moziba, a
mûvelõdési otthonba!
December 20-án, szombaton,
19 órakor

Meghívó

Sasszem
Színes, amerikai film

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a sárbogárdi római katolikus templomban tartandó

karácsonyi hangversenyünkre,
mely 2008. december 28-án 16 órai kezdettel
kerül megrendezésre.
A hangversenyen közremûködnek: Tóka Szabolcs, a székesfehérvári
zeneiskola igazgatója és a sárbogárdi zeneiskola növendékei.

Karácsonyi hangversenyünk egy három alkalomból álló koncertsorozat második
elõadása, mely sorozatot terveink szerint 2009 tavaszán egy harmadik hangverseny fog teljessé tenni. A hangversenyeken befolyt adományokból a sárbogárdi
római katolikus templom új orgonájának önrészét kívánjuk fedezni. A karácsonyi
hangversenyen való részvételüket és e célra szánt adományaikat elõre is köszönjük!
Számlaszám: Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet,
Sárbogárd 58100013-10002986.

Akik nagyobb összegû adományt kívánnak adni,
azoknak közcélú kötelességvállalásnál adóigazolást tudunk adni.

IV. Karácsonyi Szilas Kézilabdatorna
Simontornya, sportcsarnok, 2008. december 22.
Korcsoport: 1994/95 LÁNY
Csapatok:
A-csoport:
1. ASI 94, 2. Bp. Spartacus, 3. Szeged 4. FTC 95

Idõpont
9.25–9.45
10.15–10.35
11.05–11.25
11.55–12.15
12.45–13.05
13.35–13.55
14.00–14.35
14.40–15.15
15.30

Csapatok
Szeged—FTC 95
ASI 94—Bp. Spartacus
Bp. Spartacus—FTC 95
ASI 94—Szeged
Bp. Spartacus—Szeged
ASI 94—FTC 95
A2—B2 3.helyért
A1—B1 1.helyért
Eredményhirdetés

B-csoport:
1. ASI 95, 2. FTC 94, 3. DVSI, 4. Szilas KC

Idõpont
9.00–9.20
9.50–10.10
10.40–11.00
11.30–11.50
12.20–12.40
13.10–13.30

Csapatok
DVSI—Szilas KC
ASI 95—FTC 94
FTC 94—Szilas KC
ASI 95—DVSI
FTC 94—DVSI
ASI 95—Szilas KC

Jerry és Rachel két idegen, akiket összehoz egy rejtélyes telefonhívás. A hívó fél egy nõ, akit egyikük
sem ismer, és aki az életüket és a családjukat fenyegetve egyre veszélyesebb helyzetekbe hajszolja Jerryt és Rachelt, miközben a hétköznapok technológiáját használva követi minden lépésüket, és
úgy tûnik, mindent lát. Ahogy a hajmeresztõ történet halad, a két átlagemberbõl az ország két legveszélyesebb bûnözõje lesz, akiknek össze kell fogniuk, hogy kiderítsék, mi is történik, de ami még fontosabb, hogy miért.

December 27-én, szombaton,
19 órakor

Utazás a Föld
középpontja felé
Színes, amerikai kalandfilm

Lebonyolítás: A csoportmérkõzések során 1x20 perces játékidõ futóórával idõkérés nélkül. A kiállítás 1 perc. A helyosztóknál 2x15 perc, az idõkérés és a kiállítás
a szabálykönyv szerint.
Díjazás: 1-3. helyezett csapatok kupa+
érem+oklevél (16 fõ), 4-8. helyezett csapat oklevél.
Különdíjak: gólkirály: oklevél+tárgyjutalom; legjobb kapus (oklevél+tárgyjutalom); csapatonként a legjobb játékos
(oklevél+tárgyjutalom); legjobb hazai
játékos (tárgyjutalom).
A torna támogatói: Paál Gyula Mezõszilas, Németh László Általános Iskola
Mezõszilas, Szüllõ Balázs és Szüllõ Béla
Mezõkomárom, Irka Papír-Játék Kiskereskedés Sárbogárd, Mayer Kft. Simontornya, DIELNET Kft. Simontornya és a
Select cég hazai képviselete.
A belépés díjtalan.
A torna fõvédnöke, rendezõje: Sokon
Kft., Agárd
Szeretettel várunk mindenkit!

Tudós kétféle van: az egyik sosem hagyja el a laboratóriumát, és unalmas életét unalmas cikkek írásával igyekszik felvidítani. A másik viszont nyughatatlan, a fejében õrült ötletek kergetõznek, és õ boldogan ered a nyomába egyre vadabb elképzeléseinek. Trevor (Brendan Fraser) ennek az utóbbi fajtának a legmegveszekedettebb példánya. Vad elméletei többnyire riadalmat keltenek kollégái körében,
és most talán tanári állását is elveszik tõle. Ideje pihenni: ezért indul kedvenc unokaöccsével izlandi
hegymászótúrára: de pihenés helyett élete legõrültebb, legfurcsább és legveszélyesebb idõszaka következik. Egy kráteren keresztül õ és a srác bezuhannak a Föld gyomrába. Földalatti sárkányok, cápák, lávafolyamok és úszó szigetek között próbálják túlélni a kalandot, melynek során talán a Trevor
eltûnt bátyja körüli titkokra is fény derülhet.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama receptjei

Diós szárnyas-krémleves
Hozzávalók: tyúkhúsleveskocka, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 5 dkg finomra darált dió, 1
evõkanál durvára vágott dió, 1 csapott evõkanál liszt, 1 csokor petrezselyemzöld,
1 csapott teáskanál currypor, 1 késhegynyi törött fekete bors, 5 dkg cérnametélt.
Elkészítés: a megmosott petrezselyemzöldet apróra metélem. A tejszínnel és 1 dl vízzel
összekevert tejfölben simára keverem a lisztet. A cérnametéltet a szokásos módon, forrásban lévõ sós vízben megfõzöm, és meleg vízzel leöblítve, melegen is tartom. 8 dl vízbe beleteszem a húsleveskockákat, beleszórom a finomra darált diót és a fûszereket.
Felforralom és 5 percig fõzöm. Közben a forrásban lévõ levesbe csorgatom a lisztes tejfölt, és beleszórom a petrezselyemzöld felét. Folytonosan kevergetve, kis lángon addig
forralom, amíg a habja elfõ. Ezután rászórom a megmaradt petrezselyemzöldet, és az
edényt lefedve, 10 percig állni hagyom. Tálaláskor levesescsészékbe osztom a fõtt tésztát, majd rámerem a forró levest, és meghintem a durvára vágott dióval.

Tûzdelt pulykamell dióval töltött almával
Hozzávalók: 1,5 kg pulykamell, 10 dkg füstölt szalonna, 3-4 gerezd fokhagyma, só,
zsír, vagy olaj; a töltött almához: 6 alma, 15 dkg darált dió, 6 dkg mazsola, 2 evõkanál méz, 2 evõkanál citromlé.
Elkészítés: a fokhagymagerezdeket megtisztítjuk, hosszában 3-4 darabra vágjuk, a szalonnát vékony csíkokra szeleteljük. Ha a szalonna nem nagyon sós, a pulykamellet enyhén megsózzuk, majd hegyes késsel annyi helyen felszúrjuk, ahány fokhagymadarabunk van, s azokat a nyílásokba tûzködjük. A tepsi aljára kevés olajat öntünk, beletesszük a húst, beborítjuk a szalonnacsíkokkal, hústûvel a húshoz tûzzük. Felforrósított
olajjal az egészet leöntjük. Kevés vizet teszünk alá (kb. egy deciliternyit), fóliával lefedjük
és közepesen forró sütõben, nagyjából egy óra alatt, megsütjük. Amikor a hús már puha,
a fóliát levesszük, és a szalonnát a húson ropogósra pirítjuk. Aki idegenkedik a fokhagymától, az mielõtt feltûzdeli a szalonnát, kevés majoránnával fûszerezheti a húst. Párolt
rizzsel és dióval töltött almával tálaljuk. Tálalásnál a rizst meglocsolhatjuk a felforrósított
pecsenyelével. A töltött almához az almákat meghámozzuk, a magházat karalábévájóval
kiszedjük. A citromlével, mézzel, mazsolával felfõzött diót kihûtjük, és az almákba töltjük. A töltött almákat tûzálló tálon egymás mellé rakjuk, és elõmelegített sütõben egészen kis lángon 12-15 perc alatt megsütjük.

Hókifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg margarin, 1 dl tejföl, 1 ek. cukor, 2 dkg élesztõ, pici
só, kevés tej, ízlés szerint baracklekvár, darált dió, vagy mák a töltelékhez, kb. 10
dkg vaníliás porcukor.
Elkészítés: az élesztõt a cukros tejben megfuttatjuk. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal.
Hozzáadjuk a cukrot, a sót, az élesztõt, a tejfölt és annyi tejet, hogy összeálljon. Hagyjuk
egy órát pihenni. 3 mm vastagra kinyújtjuk, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Megtöltjük a lekvárral, dióval, mákkal, és kifliket formálunk belõle. 200 fokra elõmelegített
sütõben megsütjük, és még forrón megforgatjuk a vaníliás porcukorban.

Mézes sertéskaraj
Hozzávalók: 6 szelet sertéskaraj, 6 kanál méz, 1 csésze pikáns ketchup,1 nagyobb
citrom szeletelve.
Elkészítése: a húst megmossuk, tiszta kendõvel megszárítjuk, és egymás mellé tepsibe
tesszük, majd ráöntjük a mézzel kevert ketchupot. A húsokat 1-1 szelet citrommal díszítjük. Egy órát sütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

Ünnepi puncs
Hozzávalók: fekete tea, 5 evõkanál méz, 0,5 dl gyömbérszirup, 3 dl rum.
Elkészítése: a teát 1 liter vízzel leforrázzuk. Egy külön edényben a rumot, a mézet és a
gyömbérszirupot felforrósítjuk, majd az egészet a teához öntjük. Citrom vagy narancskarikával díszített pohárban kínáljuk.
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MAI MONOLÓG
Mim van? Azaz: minek vagyok a birtokában? Van egy
másfél szobás lakásom. Van egy használt autóm, hûtõgépem, televízióm satöbbi. Ja, és a legfontosabb: van
munkaerõm. Mert ha ez nem volna, semmim sem volna. Vannak, akik rablással, mások becsapásával, szavazataik vagy erkölcsük áruba bocsátásával szerzik a tulajdonukban levõ dolgokat. Én elmondhatom, hogy a
munkaerõmmel szereztem mindenemet, amim van.
Ez a munkaerõ érdekes dolog. A lehetõsége már a születésemkor megvolt: az emberi testem és tudatom. Na,
de aztán huszonöt évig kellett különbözõ helyekre járnom, úgymint óvodába, iskolába, tanfolyamokra, gyakorlati képzésekre, hogy a lehetõségbõl valóság váljon.
Ehhez hozzá kell tennem, nem tudom, hány mázsa kenyeret, húst, gyümölcsöt, könyvet, gyógyszert, apai jó
szót és pofont meg más megszámlálhatatlan dolgot,
hogy tényleg birtokomba kerüljön ez a bizonyos munkaerõ. És az is félelmetesen érdekes, hogy mondjuk
Londonban legalább ötször annyit ér ez a birtokomban
lévõ valami, mint mondjuk Kiskunlacházán. Itthon
kábé havi kétszázezerre taksálom az értékét, Angliában egymilliót is megér.
Mikor elvégeztem az iskoláimat és a többi képzési formát, kikerültem a munkaerõpiacra. Ez volt ám a tarkabarka perzsavásár! A csak sóderlapátolásra alkalmas
egyedek mellett olyan zsenik is ott sorakoztak, akik a
mérnöki rajzlapra tett néhány vonal segítségével ötven
vagy száz sóderlapátoló egy napi munkáját végezték el.
Nekem szerencsém volt, megvettek. Azaz csak a munkaerõmet vették meg, a gondolataimat, érzéseimet, világnézetemet, erkölcseimet nem óhajtották adásvételi
szerzõdés tárgyává tenni. Nem is szándékoztam áruba
bocsátani. Túl drága is lett volna nekik. Akkor még
nem is volt rá szükségük.
A munkahelyemen hasznosítottam a munkaerõmet, s
ennek hozadékát részben ki is fizették bér formájában.
A másik (alighanem nagyobbik) részét a munkáltatóm
és az államom zsebelte be, mint tulajdonosi hasznot
meg adót. Ment minden a maga rendjén, a munkáltatóm a tõlem lecsípett hozadékból fejlesztette, bõvítette
a vállalatát, és tett világ körüli utakat; az állam az én
adómból mûködtette a hivatali rendszerét, rendfenntartó szervezetét, oktatásügyét, közlekedést és mindent, ami a feladata volt, amiért végül is én fenntartottam ezt az államot. De ebbõl loptak a csaló politikusok,
ebbõl vesztegették meg a gerinctelen gilisztákat is. Én
pediglen a bérembõl vásároltam, ami kellett. Nem
dúskáltam, de egy pofa sörre mindig tellett, jöttek a
gyerekek, adni kellett a kezükbe a kiflit, ceruzát.
Na, de mi történt a múlt héten?
Úgy kitettek a munkahelyemrõl, mint a sicc.
Álljunk meg! Hogyhogy kitettek? Hát úgy, hogy a továbbiakban nem vásárolták meg a munkaerõmet. Ilyen
a piac! A vevõ azt vásárol, amit akar, s ha nem akar,
nem vásárol. Csakhogy mellékesen nekem erre a játékra rámegy az életem. Ki törõdik ezzel rajtam és a
családomon kívül?
Hogy is állunk tehát? A huszonkét évig folytatott munkám benne van a körülöttünk levõ világban, az utakban, a rendõrségi üvegpalotában, a miniszter fizetésében, a volt cégem irodaházában. Benne van? Benne!
Hát akkor? Hogy a fenébe mondhatja nekem valaki,
hogy mától kezdve ki vagy rekesztve? Akkor viszont
kérem vissza, amit tõlem levontak.
Tudom, hogy ez hülyeség, és a világ nem így mûködik.
De ne mondja senki, hogy ez jól van!
(L. A.)

Bogárd és Vidéke 2008. december 18.
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A napkeleti bölcsek
Karácsony táján mindig elõkerül az az evangéliumi
rész, amikor a napkeleti bölcsek, ezek a titokzatos
vándorok, meglátják a betlehemi csillagot, és elindulnak Betlehembe.
Hogy kik is lehetnek ezek a napkeleti bölcsek, nem
tudjuk pontosan. De talán az egyik, Gáspár, olyan
király lehetett, akinek minden kívánságát teljesítették, akinek az akaratát udvari emberek százai, ezrei
lesték. Hogyha éppen zenére támadt kedve, akkor
az udvarmester már intett is, jött a zenekar, húzta a
talpalávalót. Amikor látták, hogy Gáspár király figyelme lankad, egy intésbe került és lecserélték az
együttest, jött egy másik, másféle muzsikával. Ha
Gáspár királynak focizni támadt kedve, már elõ is
állt a nemzeti válogatott, és õ is játszhatott. Persze,
meg volt hagyva mindenkinek, hogy csak Gáspár
királynak szabad gólt lõni, úgyhogy az ellenfél játékosai is neki passzolták a labdát, és azt vette észre,
hogy ha a kapura rúg, akkor a kapus direkt a másik
irányba vetõdik, nehogy véletlenül kifogja az õ lövését. Így bizony hamar unalmassá vált az élet.
Ahogy teltek, múltak a hónapok és az évek, Gáspár
király elveszítette a kedvét. Nem telt már öröme
sem a zenehallgatásban, sem a sportban, hanem
csak ült a trónteremben és kedvetlenül nézett maga elé. Pedig az udvari emberek változatlanul megpróbálták kitalálni mindenféle szándékát. Gáspárban pedig lassan megérlelõdött az elhatározás,
hogy világgá megy és új életet kezd. Egyik este,
amikor már mindenki aludni tért, kinézett a trónterem ablakán, és meglátta a csillagot az ég alján. Azt
gondolta, ez alkalmas idõ arra, hogy útra keljen. Lepedõket csomózott össze, leeresztette az ablakból,
majd fogta magát, és lemászott rajta. Odalent nyakába vette a vándortarisznyáját, és elindult a csillag nyomában.
A második napkeleti bölcset, aki a jászol mellett áll,
úgy hívjuk, Menyhért király. Ez a Menyhért talán
egy híres orvos volt, aki sokféle betegséget ismert,
és nagyon sok beteget meggyógyított. Jöttek hozzá az emberek, és nem is kért sok pénzt a gyógyításért, csak annyit, amibõl a legszükségesebbekre
futotta. Örömmel, szívességbõl gyógyította az embereket. De hiába híres orvos valaki, vannak olyan
betegségek, szenvedések, amiken még õ sem tud
segíteni. Ez volt neki a legnehezebb: látnia azt, hogy
emberek szenvednek, s hiába szedi össze minden
tudományát, képtelen rajtuk segíteni. Arra vágyott,
hogy találjon egy tudós könyvet, vagy egy bölcs
embert, akitõl megkérdezheti, miért is szenved az
ember a Földön. Ekkortájt látta meg egyik este õ is
a csillagot. Könyveiben olvasott róla, hogy amikor
ez a csillag megjelenik, egy nagy királyhoz vezeti a

vándorokat, akik követésére vállalkoznak, s arra
gondolt, hogy talán ez a király majd válaszolni tud a
kérdésére.
A harmadik Boldizsár, az arca fekete, ezért úgy is
hívjuk, hogy a szerecsen király. Valahonnan
messzirõl, talán Afrikából jött. Õ talán egy olyan király volt, akinek megtetszett egy szomszédos ország királylánya, és feleségül szerette volna venni.
A királylány apja kihirdette, hogy jöjjenek a kérõk,
álljanak hosszú sorba, és aki megtetszik az õ lányának, annak adja a kezét. Úgyhogy Boldizsár is föltarisznyázott, és elment, beállt a kérõk sorába, de azt
látta, hogy mindegyik kérõ szomorú arccal bandukol ki a trónterembõl; úgy látszik, a királylány nagyon válogatós lehetett. Amikor õ is bekopogott a
trónterem ajtaján, és megállt a királylány elõtt, elámult annak ragyogó szépsége láttán. De a gyönyörû lány ráemelte a tekintetét, és kinevette õt.
— Te meg mit keresel itt, kormos képû? — kérdezte. — Csak nem gondolod, hogy hozzád megyek feleségül? Eredj innét, keress egy csillagot, mosd
meg a fényében az arcodat, és hogyha a csillagfénytõl hófehérré válik a bõröd, akkor gyere vissza!
Akkor talán hozzád megyek.
Boldizsár erõsen elhatározta, hogy õ csak azért is
elveszi ezt a királylányt. Nehéznek találta a feladatot, de arra gondolt, hogy talán mégsem lehetetlen.
Este, amikor feljött a hold és a csillagok, egészen az
ég alján meglátta a betlehemi csillagot. Nem tudta,
honnan került elõ, merre tart, de azt látta, hogy alacsonyan halad. Nagyon megörült.
— Ezt nyakon csípem — határozta el. Vette a királyi lepkehálóját, és elindult a palotából a csillagot
követve.
A három király találkozott egy útkeresztezõdésnél,
ahol elmesélték egymásnak, hogy ki miért indult
útnak. Majd Menyhért, az orvos így szólt:
— Nem tudom, hogy ti megtaláljátok-e, amit kerestek, mert ez a csillag egy királyhoz vezet, de talán õ orvosolni tudja a ti nehézségeiteket, bajaitokat is, úgyhogy azt javaslom, menjünk tovább
együtt.
Így közösen folytatták útjukat. Mentek falvakon,
városokon keresztül, míg végül elérkeztek egy barlanghoz. A barlangban ott állt a jászol szalmával bélelten, és a szalmán ott feküdt a kisgyermek Jézus,
mellette Mária és József. A bölcsek köszöntötték
õket, és megkérték Máriát, hadd vessenek egy pillantást a kis újszülöttre.
Miközben a gyermeket nézték, Gáspár király arra
gondolt, hogy ez a kisbaba mennyire fázhat, hiszen
itt hideg van, csak egy ökör meg egy szamár áll kö-

rülötte, azok fújják rá a párát, azzal próbálják melengetni. Eszébe jutott, hogy a királyi palástját levehetné és ráteríthetné. Meg is tette, és ekkor hirtelen megvilágosodott elõtte, hogy miért volt õ eddig
boldogtalan és kedvetlen. Bizony azért, mert mindenki az õ akaratát, az õ kívánságát leste, és mindenki neki akart szolgálni. Neki játszottak a zenészek, a sportolók, de arra nem volt már lehetõsége,
hogy õ ajándékozzon meg másokat. Hirtelen megérezte, hogy ajándékot adni másnak értelmet és
örömet ad az embernek. Elhatározta, hogy visszatér az országába, és ezt fogja gyakorolni.
Menyhért király pedig, ahogy nézte a jászol mellett
a kicsit, arra gondolt, hogy ez a kisgyerek is felnõ
egyszer, és mintegy látomásként megjelent neki,
hogy felnõttként szenvedni fog, mert az emberek
keresztre feszítik. De a szenvedése nem lesz fölösleges, mert ezáltal ennek a kisgyereknek az apja,
aki maga az Isten, meggyógyítja minden ember
szenvedését. Menyhért egyszerre megnyugodott.
Tudta, hogy néhány nap múlva visszatér a szegényei közé gyógyítani õket, de már nemcsak orvosságot ad nekik, hanem el tudja nekik mondani,
hogy van valaki, aki azoknak a szenvedéseknek a
titkát is ismeri és gyógyítja, amiken õ nem tud segíteni.
Végül a harmadik, Boldizsár, szintén ott állt a jászol
mellett, és azt látta, hogy a kisgyerek ránevet.
Meghökkent.
— Nahát, ilyen fekete az arcom, és mégis mosolyog rám valaki? Így is jó vagyok, így is szeret engem? Akkor nem kell nekem az a királylány. Találok
valaki mást helyette, aki ehhez a kisgyerekhez hasonlóan mosolyogni fog rám. Nem kell nekem csillag meg csillagfény, nem kell nekem az arcomat
tisztára mosni, engem így is lehet szeretni! — És
hirtelen vidám lett a szíve, szökdelni lett volna kedve, hogyha nem lett volna olyan méltóságos király.
Kis idõ múltán a napkeleti bölcsek hazatértek otthonukba, mindegyik azzal az üzenettel a szívében,
amit a jászol mellett kapott az újszülöttõl.
Forrás: internet

Rejtvény
1. Hogyan hívjuk egy szóval a november 30-ától
induló négy hetet, amely a karácsonyi készülõdés idõszaka?
2. Mi a neve annak a német eredetû, jellegzetesen karácsonyi süteményünknek, amelyet cukros dióval, vagy mákkal töltenek meg?
3. Mi a neve annak a népszokásnak, amelyben a
fiatalok énekelve házról házra járnak és megelevenítenek egy dramatikus játékot, közben ajándékokat fogadnak el? (Tárgyi kellékük: egy játék
jászol.)
Beküldési határidõ: 2009. január 6.

Rejtvénymegfejtés
1. Dob. 2. Fazekas Mihály. 3. Nem.
Helyes megfejtést küldött be: Russ Renáta,
Sárbogárd, Gilice köz 9.; Jákob Zsuzsanna, Jákob Mária, Sárbogárd, Tinódi u. 144.
A szerencsés nyertes:

RUSS RENÁTA
Sárbogárd, Gilice köz 9.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.
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TV-RÁDIÓMÛSOR
December 20., 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 11.05 Fogadóóra 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók 12.35 Tudós nõk 14.15 Pizsama-parti 14.40 Ötös
fogat 15.10 Gyermekszínház 16.05 Teknõc a láthatáron 16.40 Klipperek 17.10 Linda 18.05 Szegény milliomosok 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15
Az ismeretlen katona 22.00 Hírek 22.10 68-as Mozi
Klub 22.15 Fényes szelek 23.55 Sporthírek 0.05
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilm
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 A dadus 13.45 Miss World 2008 – A világ legszebb lánya
2008 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Made In
America 18.30 Híradó 19.00 102 kiskutya 20.00
Szombat esti láz 22.45 Oroszlánszív 0.40 A bosszúálló
2.15 Ments meg!
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Mókás állatvilág 10.50
Így készült a Valami Amerika 2. címû film 11.20 Kalandjárat 11.50 Babavilág 12.20 Egy rém rendes család Budapesten 12.50 Hegylakó 13.50 Charlie, majom
a családban 14.50 Bûbájos boszorkák 15.50 A cukorbáró 16.50 Mikulásné kerestetik 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Megasztár 4. 21.45 Szerelem és
egyéb katasztrófák 23.35 Bébiwatch – A betiltott paródia 1.10 Mentõhelikopter 2.00 Drága testek 2.50
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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek! 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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.55
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 21., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így
szól az Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus
krónika 9.35 Katolikus válaszok 10.00 Tanúságtevõk
10.25 A székesfehérvári faragott sekrestye 10.35
Egyházi naptár 10.45 Evangélikus magazin 11.15 Református ifjúsági mûsor 11.20 Biblia éve a Mûvészetek Palotájában 11.45 A nemeskéri evangélikus templom 12.00 Hírek 12.05 Árpi bácsi fiókái 12.35 Iparmûvészeti Múzeum 13.05 Mednyánszky 14.45 Földünk a
magasból 15.40 Unokáink sem fogják látni 16.10 Elisa
Di Rivombrosa 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma
18.30 Presszó 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás
szabadsága 22.05 Békesség, ámen! 23.05 Hírek
23.10 Sporthírek 23.20 Sport7 0.15 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 8.35 Mp4orce 8.55 Godzilla 9.15 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.45 Rendszerváltó
portrék 10.15 Receptklub 10.30 Játék 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti gimi 12.55 Doki
13.50 Dirty Dancing 14.20 A dadus 14.50 M, mint
muskétás 15.40 Tiszta Hawaii 16.45 Banános Joe
18.30 Híradó 19.05 Pókerarc 20.00 Pókember 22.25
Heti hetes 23.40 Rendszerváltó portrék 0.15 Szabotázs 2.05 Ments meg! 2.50 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker
10.50 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.50 Fekete
nyíl 12.50 Psych – Dilis detektívek 13.50 Smallville
14.50 Célkeresztben 15.50 Babe 2. – Kismalac a
nagyvárosban 17.30 Senorita Szöszi 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Oltári nõ 22.15 10! 23.15 A Pelikán
ügyirat 1.35 Nyisd ki a szemed 3.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné

10.04 Ortodox szent liturgia 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 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

December 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Történetek a
térrõl 10.55 Angelina, a balerina – Hercegnõk tánca
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10 Eszem-iszom 13.30
Roma magazin 13.55 Domovina 14.30 Kárpát expressz 14.55 Ízlések és fotonok 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Csináljuk a fesztivált! 17.15 Körzeti híradó
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Zsaroló zsaruk 22.00 Kultúrház ma 22.15 Nyugat est 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 Zsidó
konyha — Hanuka 23.35 Hanuka
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.10 Top Shop
11.20 Ne add fel, mami! 12.00 Hírek 13.05 Disney-rajzfilm 13.30 Játék 15.20 Receptklub 15.35 Kaméleon 16.35 Elnökcsemete 18.30 Híradó 19.05 CSI:
New York-i helyszínelõk 19.55 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Drágám, add az életed! 22.45 A Karib-tenger foglyai 0.35 Reflektor 0.55 Ments meg! 1.50 Régi
idõk harcosai 2.15 Autómánia 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 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 Kalózföldi
kalandok 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25
Nemo kapitány és a víz alatti város 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
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 Fesd
újra, Van Gogh! 2.25 Aktív 2.55 Ingatlanbróker
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
Rádiószínház 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 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 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene
0.10 Éjszaka

December 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Gergely Ágnes köszöntése
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 15.05 Az elsüllyeszthetetlen Molly Brown 17.15 Körzeti híradó
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.40 McLeod lányai 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek 21.50 Kultúrház
ma 22.05 Hamis a baba 23.20 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Az utókor ítélete 0.05 Parttól partig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.10 Top Shop
11.20 Édesek és mostohák 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajzfilm 14.05 Játék 15.15 Receptklub 15.30 Kaméleon 16.30 Bunyó karácsonyig 18.30 Híradó 19.05
150 – A Népszabadság listája a leggazdagabbakról
19.55 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Két túsz között
23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.15 Partypoker.net 1.20 Gandhi 2.55 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 12.15 Vásott szülõk 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Nemo kapi-
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tány és a víz alatti város 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25 Mint
a hurrikán 23.25 A médium 0.15 Tények este 0.45
Borsmenta 2.25 Aktív 2.55 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 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 Rádiószínház 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 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
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 24., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Felejthetetlen karácsony 9.55
Asterix, a gall 11.05 Cicavízió 12.00 Híradó 12.05
Hrvatska krónika 12.35 Ecranul nostru 13.05 Szilágyi
István köszöntése 13.35 Kárpát expressz 14.05 Nyugat 100 – A vetélkedõ 14.55 Halra magyar! 15.55
Alice Csodaországban 17.30 Halhatatlanok Társulata
– Vencel Vera 18.20 Twist Olivér 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Önök kérték! 21.05 A szerelem hullámhosszán 22.45 Karácsonyi házi hangverseny Xavérnál
23.55 Karácsonyi éjféli mise
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmsorozat 9.45 Receptklub 9.20 Szabadítsátok ki Willyt!
10.45 A legszebb karácsonyi ajándék 12.00 Hírek
12.20 Egy varázslatos karácsony 13.50 Bazi nagy amcsi lagzi 15.20 Dennis, a komisz 16.55 Stuart Little kisegér 18.30 Híradó 19.00 Kis vuk 20.20 Télapu 2. 22.15
Kisanyám – Avagy mostantól minden más 0.25
Gandhi 2.05 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.35 Fenyvesvölgyi kalandok
10.15 Minkey, a kémmajom 11.40 Ne szólj szánk (egy
szót se!) 13.20 A hetedik tekercs 14.55 Hui Buh, a butus szellem 16.40 A Grincs 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.05 Shrekbõl az angyal 20.30 Megasztár Karácsony 21.45 Kelekótya karácsony 23.35 Volt egyszer egy karácsony 2. 1.10 Péter, a kõszikla
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnali dallamok 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Anno
– Karácsonyi képeslapok 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió
12.00 Krónika 12.30 Az esztergált kagylótól a
plázacuccig 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 16.03 Angyalok 17.03 Az elsõ karácsony óta 17.30 Hírek 17.33 Tûlevelû versek 18.03 Az
esztergált kagylótól a plázacuccig 18.30 Határok nélkül 19.03 Rádiószínház 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 21.04 Vigyél haza, de csak egy napra
22.00 Hírek 22.03 Szegénység a Bibliában 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Behavazva – A nagy bobhegyi
verseny 10.00 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05
Cicavízió 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.20 A fagyos folyó lovasa 12.35 Hírek 12.40 Slovenski utrinki 13.10
Roma fórum 13.35 Féner Tamás 70 14.05 Nyugat 100
– A vetélkedõ 14.55 Parlamenti karácsony 15.50 Cigányszerelem 18.15 Twist Olivér 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Rómeó és Júlia 21.55 Hírek 22.05
Elizabeth 0.00 A karácsonyi látogató
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40
Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmsorozat 9.40 Receptklub 9.55 Stella 11.35 Mrs. Télapó 12.00 Hírek 13.15
Hogyan fogjunk gazdag feleséget? 14.55 Dennis, a komisz ismét pimasz 16.15 Apád-anyád idejöjjön! 18.30
Híradó 19.00 Oviapu 20.35 Mirõl álmodik a lány?
22.35 Michael 0.35 Amerikai rapszódia 2.30 Egy rém
rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.40 Fenyvesvölgyi kalandok
10.25 A Thornberry család 11.50 Ketten a slamaszti-
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kában 13.30 A hetedik tekercs 15.10 Gézengúzok karácsonya 16.50 Shrek 18.30 Tények
19.05 Hal a tortán 20.05 Madagaszkár 21.35
Igazából szerelem 0.00 A nyomozás 1.55
Péter, a kõszikla 2.
KOSSUTH RÁDIÓ: 0.00 Éjféli szentmise közv.
4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Évszázadok muzsikája 6.00 Ünnep reggelén 8.03 A
szalmabábuk lázadása 9.00 Napközben 10.03
Református istentisztelet közv. 11.05 Életüzenetek 12.00 Krónika 12.23 A csend 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.03
Közelrõl 16.03 Angyalháza 17.03 A Bibliában
mindent megírtak 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.03 A csend 18.40 Zene 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A harmonika királya 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 26., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát
expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Százszorszép
mesék 9.25 Asterix és Kleopátra 10.45 Cicavízió 12.00 Híradó 12.10 Sorstársak 12.40 25
éves a Fesztiválzenekar 13.35 Takács Zsuzsa
70 14.05 Nyugat 100 – A vetélkedõ 14.55 Örvendezzetek és vigadjatok! 15.25 Varázsfuvola 17.20 Halhatatlanok Társulata – Bálint András 18.15 Twist Olivér 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Tiszta kabaré! 20.50 Fenyõ nélkül
nincs karácsony! 21.45 Hírek 21.55 Elizabeth
23.50 Az élet dicsérete
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Digimonok
6.40 Kölyökklub 8.40 Receptklub 8.50 Harisnyás Pippi legújabb kalandjai 10.30 Végtelen
történet 12.00 Hírek 12.10 Télapóka 13.50 Hazárd megye lordjai: A visszatérés 15.20 Istenek fegyverzete 16.50 Az õserdõ hõse 18.30
Híradó 19.00 102 kiskutya 20.45 A kismenõ
22.30 Állítsátok meg Terézanyut! 0.55 Túl
nagy család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 8.45 Fenyvesvölgyi kalandok 10.05 Hüvelyk Matyi 11.35 Karácsonyi
csodavárás 13.15 A hetedik tekercs 14.55 Junior 16.45 Shrek 2. 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.05 Ne folytassa, felség! 21.55
Dreamgirls 0.10 Tulipános Fanfan 1.50 Város
karácsony nélkül
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Világszép lassú tételek 6.00
Ünnep reggelén 8.03 A szalmabábuk lázadása
9.00 Napközben 10.03 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.20 Állandó ügyelet
13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.04
Közelrõl 16.03 Bencések között Pannonhalmán 17.04 Alma és fája 17.30 Krónika 17.50
Sport 18.03 Állandó ügyelet 18.43 Zene 19.05
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A jövõ kulcsszava: Bizalom! 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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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
December 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: Bad Boys—Alba Autósbolt Cece (50’), P.egres—Hörpintõ (50’), Foci-összefoglaló (102’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Simon Aladár verses estje (ism. 62’),
A Sárkány-tó (ism. 45’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Aranydiplomások Cecén (35’), Falumikulás Cecén és Sáregresen (40’), Népdalosok találkozója 6. (45’), London—
Bristol úti film
December 21., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Simon Aladár verses estje (ism. 62’), A Sárkány-tó (ism. 45’)
13.00 Heti híradó 15.00 Roma Mikulás (45’), Faluházavató
Kislókon (40’), Mikulás Sáregresen (30’), Varga Csaba kiállítása (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 3. (50’), Szabó Gábor esperes evangelizációja 3.
(60’)
December 22., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aranydiplomások Cecén (35’), Falumikulás Cecén és Sáregresen (40’),
Népdalosok találkozója 6. (45’), London—Bristol úti film
13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci: Bad Boys—Alba Autósbolt Cece (50’), P.egres—Hörpintõ (50’), Foci-összefoglaló
(102’) 19.00 Heti híradó 20.00 Pingpong (50’), Teremfoci:
Siker FC—Horváth Ker. (50’), Toledo—Légió 2000-Fair Bútor (50’)
December 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 3. (50’), Szabó Gábor esperes
evangelizációja 3. (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Pingpong
(50’), Teremfoci: Siker FC—Horváth Ker. (50’), Toledo—
Légió 2000-Fair Bútor (50’) 19.00 Heti híradó 20.00 Fejér

Megyei Közgyûlés (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’), Közmeghallgatás Vajtán (150’)
December 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’), Közmeghallgatás Vajtán (150’) 13.00 Heti híradó 15.00 Karácsonyváró
Alapon (60’), Violin-koncert (90’), Filmszemle (30’), Természeti
értékeink 5. (13’) 20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 4.
(60’), Karácsonyi kóruskoncert (90’), Szalagavató bál (60’),
Tüskevár 13. (28’), Erdélyi úti film (39’)
December 25., Cs: 8.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 4.
(60’), Karácsonyi kóruskoncert (90’), Szalagavató bál (60’),
Tüskevár 13. (28’), Erdélyi úti film (39’) 15.00 Fejér Megyei
Közgyûlés (30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’), Közmeghallgatás Vajtán (150’) 20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 3.
(50’), Szabó Gábor esperes evangelizációja 3. (60’)
December 26., P: 8.00 Karácsonyváró Alapon (60’), Violinkoncert (90’), Filmszemle (30’), Természeti értékeink 5. (13’)
15.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 3. (50’), Szabó Gábor
esperes evangelizációja 3. (60’) 20.00 Fejér Megyei Közgyûlés
(30’), Bemutatkozik a Fejérvíz (30’), Közmeghallgatás Vajtán
(150’)
A december 27-e és január 9-e közötti mûsorainkról a tv
képújságjában tájékoztatjuk kedves nézõinket!
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 képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül 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, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián. Az ünnepi mûsorváltás december 29-én
lesz. Január elsõ hetének programjáról a képújságban
adunk tájékoztatást.
December 18. és 25. Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 I. oszt. megyei foci (102’), Teremfoci: OMV–
Twister (44’), Sárbogarak–Légió (43’) 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Filmszemle (29’), Sárkány-tó (38’), Tüskevár tábor 15. rész (26’), London—Bristol úti film (45’),
Idõsek világnapja (ism., 73’)
December 19. és 26. P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Mikulás Sáregresen (23’), Cecén és a sáregresi oviban (31’), Simon Aladár verses estje (62’), Roma Mikulás
(51’), Varga Csaba kiállítása (14’) 13.00 Heti híradó 14.00
60 éves a sárszentmiklósi református gyülekezet (31’),
Faluházavató Kislókon (21’), Szabó Gábor evangelizációja 2.
(51’), Erdély úti film (40’), Szabó Imre gondolatai 2. (57’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei aranydiplomások (26’), Fejér Megyei Közgyûlés (31’), Közmeghallgatás Vajtán (149’)
December 20. és 27. Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Karácsonyi hangverseny (91’), Lélekút dr. Huszár
Andrással (120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Aranydiplomások
(26’), Fejér Megyei Közgyûlés (31’), Közmeghallgatás
Vajtán (149’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Mikulás Sáregresen (23’), Cecén és a sáregresi oviban
(31’), Simon Aladár verses estje (62’), Roma Mikulás (51’),
Varga Csaba kiállítása (14’)

December 21. és 28. V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Filmszemle (29’), Sárkány-tó (38’), Tüskevár tábor 15.
rész (26’), London—Bristol úti film (45’), Idõsek világnapja
(ism., 73’) 13.00 Heti híradó 14.00 Teremfoci: Bad Boys—
Alba autósbolt (42’), P.egres—Hörpintõ (44’), Asztalitenisz
(51’), Horvátország 1. (38’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 60 éves a s.miklósi református gyülekezet (31’),
Faluházavató Kislókon (21’), Szabó Gábor evangelizációja 2.
(51’), Erdély úti film (40’), Szabó Imre gondolatai 2. (57’)
December 22. és 29. H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Mikulás Sáregresen (23’), Cecén és a sáregresi oviban
(31’), Simon Aladár verses estje (62’), Roma Mikulás (51’),
Varga Csaba kiállítása (14’) 13.00 Heti híradó 14.00 Karácsonyi hangverseny (91’), Lélekút dr. Huszár Andrással (120’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Aranydiplomások
(26’), Fejér Megyei Köz. (31’), Közmegh. Vajtán (149’)
December 23., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
60 éves a sárszentmiklósi református gyülekezet (31’),
Faluházavató Kislókon (21’), Szabó Gábor evangelizációja 2.
(51’), Erdély úti film (40’), Szabó Imre gondolatai 2. (57’) 13.00
Heti híradó 14.00 Filmszemle (29’), Sárkány-tó (38’), Tüskevár
tábor 15. rész (26’), London—Bristol úti film (45’), Idõsek világnapja ( 73’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Teremfoci: Bad Boys—Alba autósbolt (42’), Pusztaegres—Hörpintõ (44’), Asztalitenisz (51’), Horvátország 1. (38’)
December 24., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Aranydiplomások (26’), Fejér Megyei Közgyûlés (31’), Közmeghallgatás Vajtán (149’) 13.00 Heti híradó 14.00 Mikulás
Sáregresen (23’), Cecén és a sáregresi oviban (31’), Simon
Aladár verses estje (62’), Roma Mikulás (51’), Varga Csaba kiállítása (14’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Karácsonyi hangverseny (91’), Lélekút dr. Huszár Andrással (120’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
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Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
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
VESZÉLYES fák kivágása, gallyazása,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása. 06 20 437 4869
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ GÁZKAZÁN
és egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy
álló GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320
MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717
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
Szerezzen örömet családjának!
Ajándékozzon AUTÓKOZMETIKAI
UTALVÁNYT KARÁCSONYRA!
GYÕRI GÁBOR – 06 20 9840 307
KARÁCSONYI HALVÁSÁR
december 17-24-ig!
TAVALYI ÁRAK! Ponty, amur, kárász, busa.
Sárbogárd, Köztársaság út 199. és a
Penny-vel szemben.
Telefon: 06 20 461 5491
LAKÁS eladó Sárbogárdon,
Túry M. utcában, 4. emeleten.
Egyedi fûtéssel, vízzel, felújítva,
kitûnõ állapotban. Irányár: 7.2 millió Ft.
06 20 4057 838
30 m2-es ÜZLETHELYISÉG
Sárbogárd központjában hosszú távra,
ugyanitt 20 m2-es SZERELÕAKNÁS
GARÁZS KIADÓ. 06 20 389 3258
Árpád-lakótelepen jó állapotban lévõ,
1,5 szobás, erkély nélküli LAKÁS reális áron
ELADÓ. 06 30 9761 797
Papföldön négyszobás CSALÁDI HÁZ eladó.
Lakást beszámítok. 14.5 millió Ft.
06 (30) 361 1210
GAZDAHITEL, földalapú.
Elsõ Agrohitel Zrt. 06 (30) 972 9607
SZIVÁRVÁNY STÚDIÓBAN
csöveket cseréltünk,
az (Ergoline szoláriumban), Kossuth u. 9.
06 (30) 962 4322

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
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.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06
(20) 333 6009.
Sárbogárdon a Barátság és a Park presszó kiadó. 06
(30) 266 5234.
Követelések és adósságok behajtása korrekt jogi
eszközökkel. 06 (30) 266 5234.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. Telefon:
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)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított lakás eladó. 06 (70) 314 1232. (114043)
Akác és egyéb kemény tûzifa, és akác csemete eladó. 06 (30) 947 0899. (114050)
Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592 2029.
(114040)

Digitális mûholdvevõk beállítását vállalom. 06 (20)
279 1081. (114039)
Sárbogárdon egyszobás, földszinti lakás eladó. 06
(30) 819 2563. (114095)
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Dolgozni akaró, kereskedelemben jártas, kezdetben
részmunkaidõs üzletvezetõt keresek. Akár nyugdíjas is lehet. 06 (20) 552 8581.
Töbörzsökön Bajcsy utcában gázkonvektoros parasztház eladó. 06 (20) 596 2472, 06 (30) 902 2597.
(114090)

Sárbogárdon (Papföldön) szigetelt családi ház eladó. Irányár: 15 millió forint. 06 (20) 447 6856.
Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám. 06
(20) 279 1081. (114086)
Bármilyen munkát vállalok (például takarítás)! 06
(20) 248 0100. (114400)
Dióbél eladó, megrendelhetõ! 06 (25) 460 835.
(114150)

Mazda E 2200 VW transporter eladó. 06 (20) 423
5689. (114149)
Ritmus tálalószekrény, fehér, vitrines eladó. Irányár:
29.000 Ft. 06 (30) 916 2373. (114075)
Sárbogárd központjában nagyrészt felújított, negyedik emeleti, kétszobás panellakás hõszigetelt
ablakokkal eladó. Irányár: 7,9 millió Ft. 06 (30) 916
2373. (114078)
Lovári nyelvtanfolyamra érdeklõdõket várok. 06
(70) 943 9338.
Sárbogárdon Szent István utcában parasztház eladó. Irányár: 5.2 millió Ft. 06 (30) 384 4540. (114770)
Sárbogárd központjában Ady-lakótelepen másfélszobás, egyedi fûtésû, gázos lakás azonnal beköltözhetõen eladó. 06 (20) 465 0795, 06 (20) 523 1621.
(114169)

Elektromos mellszívó májusig garanciával, 15.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 860 2815. (114167)
Sárszentmiklóson 2 hektár szántóföld eladó. 06
(20) 369 2996. (114500)
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház
735 m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió
Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)
Egyszobás albérlet a központban kiadó. 06 (30) 936
4371. (114100)

A FÕTÉRI CUKRÁSZDA
KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN
MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓJÁNAK!
KARÁCSONYI AKCIÓ A
FLÓRA BABABOLTBAN!

MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!

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.)

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!

Bogárd és Vidéke 2008. december 18.
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A Fair Bútor ajánlata
VÁSÁROLJON NAGYKER ÁRON,
ITT HELYBEN SÁRBOGÁRDON!

Az óriási akcióink mellett most minden
raktáron lévõ termékünkbõl további

10 %-os kedvezményt adunk

december 18-tól december 31-ig!
Jöjjön el, meglátja, megéri!

Á R U H I T E L
Nyitva: hétfõtõl szombatig,
8–18-ig, vasárnap 9–13-ig.
Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 9826 630, 06 (20) 5451 958
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Gondolkodjunk!
Múlt kedden este 8 óra után értünk haza.
Mivel elfelejtettük beprogramozni a videót, rögtön a testületi ülés közvetítésére
kapcsoltam. Tíz perc után meg voltam gyõzõdve arról, hogy járt mindenkinél orvos,
és jól begyógyszerezte õket. Béke, nyugalom volt a teremben, fél órát kellett várni,
hogy a vezér halványan hozza összeférhetetlen formáját. Mi lekéstük a testületi ülések fénypontját, a Bódai-féle napirend
elõtti monológot, de egy barátom megnyugtatott: semmit sem veszítettem. A
nagyjelenetnek értelme ugyanúgy nem
volt, mint a többinek, de türelmetlenül
várja azt az idõt, amikor az említett képviselõ az általa leírt szöveget el is tudja baki
nélkül olvasni. Jó szurkolást kívánok!
Be kell vallanom, nem volt osztatlan a figyelmem, ki-be járkáltam, és mire észrevettem, halkan, csendben felemelték az
ivóvíz és csatorna, a szennyvízszippantás, a
szemétszállítás, a távhõ és a helyi közlekedés díját. Míg ezt átgondoltam, már a bejelentéseknél tartottak. Nézem az idõt: másfél óra alatt lezavarták a nyílt ülést, maximum fél óra a zárt ülés.
Számoljunk! Ebben a hónapban, ha ez így
marad, két óra bizottsági ülés, két óra testületi ülés, tiszteletdíj összege osztva 4gyel, szép kis óradíj! Mi marhák meg fizetünk.
Nemrég olvastam az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó elképzelésekrõl. A tervek szerint társadalmi munkában kellene a képviselõi feladatokat ellátni. Na, bravó! Ha elõbb nem, akkor jó pár
képviselõtõl megszabadulhatunk. De lesznek a hatalomhoz feltétlenül ragaszkodók,
õket a következõ kép leírásával ábrázolom: ül XY a párnázott székében, gumipókkal bele van rögzítve, erõlködéstõl fehér kézzel markolja a szék karfáját, vöröslõ fejjel harapja az íróasztal lapját. Mindenkinek a képzeletére bízom, ki lehet
XY.
Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SIMON GYÖRGYNÉ
(Etuska)
édesanyánk, nagymamánk
életének 80. évében meghalt.
Temetése december 20-án, 15 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Kérdezték
Ajándékba ennyi
nekem is kellene
Fuvarozó vállalkozóként tudom, hogy milyen nehéz a mai világban a fuvarozóknak
talpon maradni. A testületi ülés beszámolóját a Bogárd és Vidékében olvasva, és az
ülés közvetítését hallgatva a Bogárdi TV-n
érthetõ a helyi közlekedést üzemeltetõ
vállalkozó panasza, hogy nehéz helyzetben
van, és anyagi segítségre szorul.
Az a lezser nagyvonalúság viszont felháborított — és nemcsak engem, hanem más fuvarozókat is —, hogy a képviselõ-testület
megszavazott egyszeri vissza nem térítendõ támogatásként 961.819 Ft-ot a buszosnak a mi befizetett adónkból.
Nekünk se ad senki pénzt ajándékba, mégis megpróbálunk a víz felszínén maradni.
A megrendelõinktõl el se képzelhetõ, hogy
ingyen pénzt kérjünk. Ez esetben az lett
volna a korrekt, ha azt mondják a vállalkozónak: „Ne haragudj, kedves barátom, de
próbálj megtenni te is mindent, szigorítsd
a jegyvásárlást, nézz minden potyautas
körmére, esetleg emeljük meg a jegy árát,
de ajándékot látatlanba ne várj a közös
kasszából! Mi legföljebb annyit tudunk
megtenni, hogy elõleget adunk a jövõ évi
támogatásodra, de azt akkor visszafizeted.” És ha nem fizeti vissza, akkor nincs
áremelés, sõt, a támogatás csökkentésével
kell jobb belátásra bírni az illetõt, és akkor
csinálja más, ha õneki ez nem megy.
Micsoda dolog az, hogy ha valaki elvarázsolja a testületet, az kap pénzt, a másiknak meg semmi nem jár?
Lehet, hogy ez a véleményem nem igazán
fog tetszeni a város vezetõinek, de szálljanak már magukba! Beszedik a súlyadót, a
helyi iparûzési adót, legyen hát legalább
annyi jogunk, hogy véleményt mondhassunk arról, hogyan költik el az általunk
megtermelt milliókat!
Név és cím a szerkesztõségben

Heti idõjárás
Csütörtökön a mediterrán ciklon felhõzetébõl még folytatódik az országos esõ, amit legfeljebb az Alpokalja magasabb
hegyein válthat fel havas esõ, hó. Pénteken várhatóan egy fölénk helyezõdõ hidegcsepp ad
újabb csapadékot, amibõl északnyugaton és a
hegyekben már havazásra, másutt inkább havas esõre, esõre számíthatunk. Szombaton lassanként megszûnik a csapadék, és felszakadozik a felhõzet. Vasárnap csendes, változóan felhõs idõ valószínû, majd hétfõn hidegfront érkezhet szélerõsödéssel, hózáporokkal, de várhatóan jelentõs csapadék nélkül. A hõmérséklet
nyugaton csütörtöktõl, másutt péntektõl viszszaesik néhány fokkal, de napközben így is
fagypont feletti értékek lesznek jellemzõek.
www.metnet.hu
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Továbbra is várjuk
a kisgimibe
jelentkezõket!
Már többször hírül adtuk, hogy az oktatási
miniszter rendelete szerint ettõl a tanévtõl
megváltozott a nyolcosztályos gimnáziumi
felvételi rendszer.
Az általános felvételi jelentkezés december 10-éig tartott, mivel iskolánk nemcsak
befogadó, de felvételit szervezõ intézmény
is, ezért a hozzánk jelentkezõ diákok felvételi szándékát továbbra is fogadni tudjuk,
sõt, szeretettel várjuk!
Hallottam olyan nagymamáról, szülõrõl,
aki kissé megijedt a feladatsoroktól. Nem
szabad félni, bízni kell gyermekünkben!
Bár az igaz, hogy ezeket a feladatokat arra
szánták, hogy az ország legtehetségesebb
negyedikesei között teremtsenek rangsort,
ezért megoldásuk közben kevesebb sikerélményt szereznek a gyerekek, mint egy
dolgozat elkészítése közben, de a felvételi
nem is minõsít, csak rangsorol.
Az évenkénti feladatsorokat tekintve a nehézségi fokok sem egyenlõk. Van olyan év,
amikor az egész mezõny akár egy jeggyel is
eltolódik valamilyen irányba, de ez nem
fontos, mert a rangsor mindegy, hogy hol
jön létre.
Tehát mindenkit arra biztatok, ne hagyja
ki a lehetõséget egy nemes vetélkedésre,
megmérettetésre. Bátraké a szerencse!
Veszítenivalója pedig senkinek sincsen, viszont nyerni annál többet nyerhet vele.
Jelentkezési lapok továbbra is a gimnáziumban kérhetõk és adhatók le.
Bölcs döntést, kellemes ünnepeket és vidám vakációt kívánok!
Boda János igazgató

Bocsánatkérés
Elnézést kérek Nagyné Rehák Juliannától, a sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola igazgatónõjétõl, hogy a Sárbogárdi
Labdarúgó Sport Club évzáróján Reháknéként neveztem meg.
Szakács István, a Sárbogárdi
Labdarúgó Sport Club elnöke

Olvasói vélemény
Tisztelt sárbogárdi képviselõ-testület!
A legközelebbi testületi ülésen nincs kedve véletlenül valakinek valakit „leanyázni”? Mert most, hogy az idén talán elõször
megközelítõleg azt tették, ami a dolguk,
szinte már unalmas volt nézni és olvasni a
testületi ülésrõl készült anyagokat.
P. Zs.

