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Kiégett a lakás
December 5-én éppen Mikulás-ünnep volt
a tûzoltóságon, amikor jött a riasztás: ég
egy lakás az Ady úti lakótelepen.
A tûzoltók két kocsival vonultak ki, s három perc múlva már a helyszínen voltak. A
hátsó soron, a 150-es számú ház 4. emeletén dõlt ki a füst az ablakon, pattogva hullottak ki az ablaküvegek és a redõny.
A tûzoltók a 60 m-es, nagynyomású fecskendõvel, a lépcsõházon keresztül közelítették meg a lángokban álló lakást, így pillanatok alatt eloltották a lángokat.

Mint a lakásban egyedül élõ tulajdonos elmondta, elektromos meghibásodás okozta
a tüzet, s az olyan gyorsan terjedt, hogy hiába próbálta egy szõnyeggel elfojtani, nem
sikerült, s percek alatt az egész lakás lángokban állt. Akkora volt a hõ, hogy az
egyik radiátor megolvadt, és fölötte megégett az ablakkeret is. Mindent korom lepett be. Semmi használható nem maradt a
berendezésbõl. Szerencsére volt biztosítás
a lakásra.
Hargitai Lajos

Tehénre gatyát? Parázna tehén
Egy friss termelõi tejet áruló automatát állítottak föl Sárbogárd üzletközpontjában.
Mivel ez nyilvános területen került elhelyezésre, az önkormányzat illetékes osztályának hozzájárulása volt szükséges ahhoz
is, hogy milyen ennek az automatának a
külsõ megjelenése.
A vállalkozó egy kedves tehénfigurát terveztetett meg egy reklámgrafikussal. Ezt a
grafikát azonban közszeméremsértõnek
találta a hivatal illetékese, mivel látszik a
tehén tõgye. Ezért végül arra kényszerült a
grafikus, hogy egy felirattal diszkréten eltakarja a tõgyet (mert gatyát talán mégis
röhejes lett volna ráadni).
Aki nem hiszi, az megnézheti az új üzletközpontban. Közben akár vehet egy liter
tejet is.

Felhívás! Hivatalunk ezúton is felhívja a
település minden mozgó és mozdulatlan
lakója — emberek, állatok, növények, kõzetek, sejtek, mikrobák, vírusok, baktériumok, részecskék — figyelmét: szigorú
rendszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Nem lehetnek kivételek, mert azok
bomlasztóan hatnak társadalmunk egészére!
A következõ elrettentõ példa tanúskodik
arról, hogy a bitang elemek sohasem nyugszanak, ezért résen kell lenni minden
pillanatban.
Egy szemérmetlen (pléh)tehén ugyanis arra vetemedett, hogy tejét — s a nagyobb
haszon végett: testét — kereskedelembe
bocsátotta fényes nappal, településünk
központjában. A põre állat négy helyett
két lábon állva mutogatta csecseit, gondol-

(Föl sem tételeztük, hogy ilyen magas szintû az erkölcsi érzékenység a sárbogárdi önkormányzatnál.)
Figyelem! Tiltsák be a Milka csokit! A tej
pedig nem a tehéntõl való, hanem a gólya
hozza, s ezután madártejjel koccintunk a
marhák tiszteletére!
E történet ihlette a „Parázna tehén” címû
írásunkat.
Szerk.

IGYÁL

SOK

TEJET!

ván: mi szemnek, az szájnak is ingere, vegyék-vigyék pirospozsgás tõgyébõl a frissen termelt nedût. A parázna ráadásul
nem fajtársaival kívánt ily módon kapcsolatot teremteni, hanem emberekkel, ami
súlyos vétség Hivatalunk szerint. Félõ
ugyanis, hogy a fajtalankodás génmanipulált egyedekhez vezet, melynek hosszú
távú hatásai beláthatatlanok.
Hatóságunk ezért közszeméremsértésért
e tehenet eljárás alá vonta, melynek keretében arra utasítottuk, hogy tõgyeit fedje
el. Az eljárás alá vont állat nem ellenkezett.
A további esetek elkerülése végett felhívjuk a többi szarvasmarha figyelmét is, hogy
közterületen illetve nyilvános helyeken
csak fedett kebellel jelenhetnek meg.
Egyébiránt õket is eljárás alá vonjuk.
Dr. Havasi Gyopár jogész
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Napló
— a sárbogárdi képviselõ-testület
december 8-ai nyílt ülésérõl —
Már az elsõ napirendi pontnál „a közepébe vágtak” a képviselõk,
mivel a tornacsarnok ügye került rögtön terítékre. A tájékoztatót
elfogadták, de még mindig nem jutottak dûlõre a kérdés végsõ
megoldásának tekintetében. Az elhangzottak alapján: 1) a
hosszabbítás olcsó, de nem oldja meg a problémát; 2) mindkét
irányba az eredeti szerkezetet drága lenne bõvíteni, a futópálya is
megrövidülne; 3) egy teljesen új, különálló csarnok jóval kevesebb pénzbe kerülne (a második lehetõségnél), de annak meg a
fenntartása kérdéses.
Juhász János: Varga István a vázlatterv elkészítésére a megbízást
megkapta, és határidõn belül teljesítette.
Varga István: Olyan szinten
próbáltam összehozni a dolgokat, hogy majdnem megfelel
egy elvi engedélyezési tervnek.
Szét lehetne választani a mûszaki és a gazdasági részét is a tervnek. A 300 fõ fölötti tömegközlekedésnél a parkoló meghatározása kötelezõ, 20 négyzetméterenként kötelezõ egy parkolót biztosítani. Amennyiben ezt
a nagy terjedelmû tornacsarnokot megépítjük, a meglévõ futópálya teljesen alkalmatlanná
válik, mivel 1/6-a elveszik. Ebben a dokumentációban azt próbáljuk megoldani, hogy a jelenlegi
területi elemek felhasználásával, megerõsítésével készülne a
csarnok, de ez a lehetõ legdrágább megoldás lenne. Egy minisztériumi anyagban látszik, hogy 1992-es árszinten egy hasonló nagyságú épületet 228-241 millió Ft.
Juhász: Egy új csarnok építése jelentõsen kedvezõbb.
Nedoba Károly: És mi a legkedvezõbb megoldás?
Varga I.: A legolcsóbb az lenne, ha más területen épülne föl a
csarnok, ahol a közmûvek ki vannak hozzá építve. Az orosz laktanya mellett, a volt kijevi ház környékén mindez biztosított, a parkolónak is lenne hely. Oda egy erre alkalmas szerkezettel 240 millióból megvalósítható, ami itt kijön a duplájára.
Juhász: Tehát amire kértük a vázlattervet, az a legdrágább megoldás, hogy a mostani csarnok legyen hosszában és oldalirányban
bõvítve. Azon kell esetleg gondolkodni, hogy teljesen kész tervet
csináltassunk-e, ami azért millió fölötti nagyságrendû, és aztán
várjuk, hogy legyen olyan típusú pályázati kiírás, ahol be lehet adni.
Fülöp Sándor: Azért arra jó volt ez a terv, hogy láthassuk, hogy a
tényekkel is lehet manipulálni. Bebizonyosodott számunkra,
hogy így nem lehet megcsinálni a tornaterem-bõvítést. Szerintem
nem is ez volt a szándékunk, hogy így csináljuk meg, de a tervezõ
erre kapott megbízást, és õ nyilván meg is csinálta úgy, ahogy tõle
a megrendelõ megrendelte.
Juhász: A képviselõ-testület választotta ki 2 tartózkodással a múlt
ülésen.
Fülöp: Nem ez a képviselõ-testület szándéka, nyilván nem akarunk 450 millióért tornatermet bõvíteni. Fölmerült-e az a verzió,
hogy esetleg hosszában bõvítsük? Lehetne egy olyan megoldást
találni, hogyha akarnánk, ami alkalmasabbá tenné ezt a tornatermet arra, hogy ott sporttevékenység folyjon úgy, hogy csak 50 milliót költünk rá.

Dr. Krupa Rozália: Arra, hogy alkalmasabb legyen a sportolásra,
van egy jogerõs építési engedély. Annak az összegszerûségét, a kivitelezési összegét vitatta Szabadkai Tamás és Etelvári Zoltán.
Innen indult el az egész, hogy akkor legyen egy más variáció. Tehát van jogerõs terv 162 nézõ befogadására, hosszanti bõvítésre,
de nem versenyszerû kézilabdára alkalmas pályamérettel.
Sinka Attila: Jövõre azon kell majd gondolkodni, hogy megszûnjenek a csapatok, vagy ne, mert a játékvezetõi szövetség így nem
fogja hagyni ezt a pályát tovább mûködni, és nem lesz hol játszani.
A kézilabdaélet ugyancsak fellendült, és nem szabadna hagyni,
hogy ez kútba essen, mindenképpen valami megoldást kellene találni.
Bódai Gábor: Álmodik a nyomor. Nagyon jól látja a polgármester
úr, hogy pályázatot kellene benyújtani, és ha azon nyerünk, akkor
építsünk egy olyat, ami sportcsarnok.
Nedoba: Az elmúlt hónapokban nem szólaltam meg sem az újságokban, sem a testületi ülésen. Ennek megvolt az oka. Nem azért,
mert nem volt véleményem. Azért nem szólaltam meg eddig, mert
vártam, hogy eljöjjön az igazság pillanata. Valamikor kijelentettem egy gyermektornán, hogy vérszerzõdést kötöttünk a polgármester úrral, hogy egy 30 éves tartozás megvalósuljon, és legyen
komfortosabb, modernebb ez az ún. tornaterem. Akkor arról volt
szó, hogy hosszabbítás, erre meg is volt az akarat, és nem forintális
probléma van jelenleg sem, ezt meg is lehetne oldani. Akkor történt egy olyan külsõ nyomás, bizonyos párthoz való oldal olyan
magasra emelte a lécet, amit egyszerûen nem lehetett átugrani,
hogy széltében is meg legyen hosszabbítva. Tudom, hogy az az
ideális, hogy széltében is lehessen látni, de akkor is mondtam,
hogy nem tudom elképzelni, hogy 80 millióból meg lehet oldani.
Elbizonytalanodtunk, hogy nehogy az legyen megint, hogy a tízek
erõbõl átnyomják választási érvvel, és egy kirakatprojektet megvalósítanak. Többször elhangzott a 80 millió, most itt van ez a hatalmas összeg. Eljött az igazság pillanata. Varga István is elmondta, hogy 35 millióból valamit meg lehetne oldani. Ha ez többséget
kapna, én föltenném a kezem, és akkor valami történne.
Etelvári Zoltán: A hosszabbítás nem ér semmit.
Ferencz Kornél: Nagy kérdés, hogy fönn tudnánk-e tartani egy
különálló épületet, amikor két évvel ezelõtt intézményeket kellett bezárnunk. Ha ebbõl indulok ki, akkor sajnos ezt a verziót el
kell vetni. Marad az eredeti javaslat.

Árváltozások
2010 januárjától (vízkezelés nélkül) a vízdíj a lakosság részére
bruttó, közületeknek bruttó 493 Ft/m3, a csatornadíj a lakosságnak ugyancsak bruttó 304 Ft/m3, közületeknek 581 Ft/m3. A
sárhatvani vízminõség javítása érdekében végzett kezelés folytatásának finanszírozása végett a polgármester tárgyalást folytat a
Fejérvíz Zrt.-vel, és a témában külön elõterjesztés készül januárra.
A szilárd hulladék kezelési díjai kapcsán a Vertikál képviselõje
úgy nyilatkozott, hogy a költségek alapján 24 %-os emelés lenne
az indokolt, de nem kívánják a lakosság terheit ilyen jelentõs mértékben emelni, ezért 12 %-os emelésre tettek javaslatot. A testü-
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let 8 %-os emelést fogadott el a lakosság és az önkormányzati intézmények esetében, a többi díj 12 %-kal emelkedik.
A folyékony hulladék elszállításának ára ugyancsak 12 %-kal
emelkedik, azaz a lakossági fogyasztókat 1.943 Ft/m3 + áfa terheli
szippantás esetén.
4-4 %-kal többet fizet jövõre az önkormányzat a Közév Kft.-nek a
városüzemeltetési feladatok elvégzéséért, valamint a kegyeleti
közszolgáltatásért, a cég 10-10 %-os kérésével szemben.
A könyvtár díjai a következõképpen alakulnak 2010-ben: beiratkozás egy évre, teljes díj — 1.200 Ft, kedvezményes — 600 Ft (16
év fölötti diákok, pedagógusok, kismamák, munkanélküliek), térítésmentes 16 év alatt, 70 év fölött és könyvtárosoknak,
DVD-kölcsönzés — 1.200 Ft/hó.

Tiszta, virágos Sárbogárdért
Vita támadt a képviselõk között a „Tiszta, virágos Sárbogárdért”
elnevezésû program kapcsán.
Etelvári: Javaslom, hogy a tábla maradjon, mert az oklevél csak ki
van téve a falra otthon. Azt is javaslom, hogy a helyezettek maradjanak. Legalább 5 civil legyen a bizottságban. A díj az augusztus
20-ai ünnepségen legyen átadva, különbözõ kategóriákban.
Õri Gyula: Én ezzel az egész pályáztatással nem értek egyet. Egy
bizottságnak nyitott szemmel kellene járnia a várost, és a bizottsági tagok javaslatot tehetnének arra, hogy õk melyik ingatlant látják alkalmasnak erre a címre.
Nedoba: Nem kellene ebbõl versenyt csinálni. A 3 legszebbnek az
augusztusi testületi ülésen adjuk át a díjat.
Végül a következõket fogadták el: a „Tiszta virágos Sárbogárdért” cím pályázat alapján kerüljön odaítélésre. A díj mellett csak
oklevéllel ismerje el a pályázat nyerteseit. Ne legyen két kategória, hanem Sárbogárd 3 legszebb ingatlana legyen elismerve
egyenként 20.000 Ft-tal. Évente július 15-e legyen a pályázat benyújtásának határideje, az elbírálás határideje pedig július 31-e.
Az augusztusi testületi ülésen kerüljön átadásra az elismerés. A
testület a pályázat elbírálására 5 fõs ideiglenes bizottságot hozzon
létre. Az ingatlan tulajdonosának megkérdezése után a bizottság
javaslatot is tehet jelöltekre. A pályázat kiírásának határideje
2010. április 30. Az áprilisi testületi ülésen a bejelentéseknél a
polgármester tesz javaslatot a bizottság tagjaira.

A közfoglalkoztatás keretei
A 2010. évi közfoglalkoztatás kereteit is megszabták ezen az ülésen a képviselõk. Január 1-je és február 28-a között 8 órában, március 1-jétõl december 31-éig 6 órában foglalkoztatnak közmunkásokat, 179 fõs átlaglétszámmal. Ennek összköltsége 5.340.050 Ft.
Juhász: 55 év fölöttieknek is lehetõséget adnánk. A saját intézményeink mellett a Fejér Megyei Önkormányzat által fönntartott intézményeknek is nyújtanánk segítséget. A szakképzetteket hoszszabb idõre foglalkoztatnánk, a nem szakképzetteket csak a szükséges mértékig, 90 napig.

Bejelentések
Rigó László: A Mátyás király utcánál az utolsó póznánál nem világít a lámpa még mindig.
Ferencz: Kislókon a fõutcán, a Szabadság utca nagy részén a közvilágítás nem mûködik.
Õri: A mûszaki osztálytól kérem, hogy ha lehet, a Hatvani utca
kátyúzását, valamint a Rákóczi utcai járda javítását hozzák elõre,
mert jönnek a fagyok.
Etelvári: A murvás utakra maradt-e még pénz? Mert a Szélsõ utcától a Damjanich utcáig nagy lyukak vannak. Egyre több panasz
van a Tarr Kft. kábeltévés szolgáltatására, mivel napokon keresztül nincsen adás, mégis ugyanazt a havi díjat számlázzák ki.
Juhász: Ma reggel értesültem róla, hogy szándékos károkozás
volt a rendszeren több esetben is, ezért már a rendõrség felé is tettek feljelentést. Több kirakatot betörtek a szombati diszkó után.

Szerencsére nem tudták ellopni a holmikat. Lehet-e azért tenni,
hogy ilyenkor, amikor a diszkónak vége van, kicsit többet mozogjanak a rendõrök az utcán? Fölháborító, hogy több tízezer forintos károkat okoznak, és szabadon garázdálkodhatnak ezek a gyerekek.
Horváth Tibor: Én is tapasztalom, hogy hetek óta hiányos a közvilágítás Sárszentmiklóson a Magyar utcánál. A 257-es oszlopon
nincs közvilágítás, és a Vezér utcával szemben lévõ oszlopon, de
ugyanez tapasztalható a fõutcán is több helyen.
Gábris István: Elég sok házalót látok a városban, sok a besurranó
tolvaj. Nem tudom, hogyan lehetne ezt megakadályozni. Lenne
mód a helységnévtáblák alá kitenni, hogy a házalás tilos ebben a
városban?
Dr. Krupa: Házalókereskedelemre a jogszabály lehetõséget ad.
Akinek olyan engedélye van, az jogszerûen járhatja az utcákat. Az
önkormányzatnak fölhatalmazása nincsen, hogy rendeletet alkosson. Van egy törvény erre a tevékenységre vonatkozóan.
Gábris: Akkor legalább azt, hogy polgárõrséggel védett. Más: ha
valaki gombát szed és szeretné bevizsgáltatni, Sárbogárdon van-e
erre lehetõség?
Juhász: Bérel egy gombaszakértõt, és lefolytatja az eljárást.
Gombaszakértõ jelenleg a csekély felhozatal miatt nincs.
Gábris: Több család megkeresett, hogy nincs tüzelõanyaguk.
Tud-e a város valamit segíteni?
Juhász: Csak úgy segíthetnénk, ha vásárolnánk nagy mennyiségben fát. De igazságosan elosztani azt nem lehet; több elégedetlen
ember lenne a végén, mint elégedett.
Varga László: Zetelakán voltunk, megtörtént a hivatalos aláírása
a testvér-települési megállapodás díszokiratának. A szíves fogadtatás teljesen meghatott minket. Meghívtuk a Sárbogárdi Napokra a település megbízottjait. Egy fillérjébe sem került ez a városnak. Viszont meg kell említeni Nagy Károly nevét, aki nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez az utazás létrejöhessen. Köszönöm a lámpácskák megjavítását az emlékparkban. Megépült a
László és Jókai utca végén a két buszmegálló, köszönet érte. Reményeink szerint a lakók használni fogják. Továbbra is jogos
igény Miklóson, hogy legyen a Vasút utca torkolatánál legalább
két lámpa. Életveszélyes ott elmenni. Mivel az utolsó testületi
ülésünk van 2009-ben, szeretném mindenkinek megköszönni a
köz szolgálatában végzett áldozatos munkát.
Szõnyegi Lajos: A Mátyás király utcai lámpa javítását a novemberi testületi ülés napján bejelentettük, egy hétre rá jelentették,
hogy a hibát kiküszöbölték, de ezek szerint nem volt tartós. A
kislóki Szabadság utcáról nem jött jelzés a mûszaki osztály felé.
Egy kistraktor van, ami már egy hete hibás, az alkatrész beszerzése folyamatban van, de a pusztaegresi kátyúzásra és a járdára is
megoldást fogunk keresni. A Damjanich utca kátyúzására lehetõség van. A Vasút utcai két égõ régóta visszatérõ probléma; nem
hely kell neki, hanem elektromos vezeték, amirõl villamos energiával táplálni lehet. Erre 2,5 millió Ft volt a tavalyi árajánlat. A régi
tulajdonossal tárgyaltam, aki nem járult hozzá a helyhez.
Juhász: Két képviselõ is vállalja, hogy õk is beszélni fognak a tulajdonossal.
Hargitai Kiss Virág
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Akik elõttünk jártak...
A Múzeumbarát Egyesület ismeretterjesztõ elõadássorozata egyre több érdeklõdõt vonz.
Köszönhetõ ez az érdekes, sokak kíváncsiságát felkeltõ témáknak és a jó elõadóknak is.
Legutóbb december 1-jén a
sárbogárdi kötõdésû dr. Fülöp
Gyula régész tartott elõadást
„Akik elõttünk laktak e tájon...” címmel.
Fülöp Gyula maga is részt vett
a sárbogárdi régészeti lelõhe-

lyek feltárásában, s fõként az
ehhez kapcsolódó élményanyagra építette gazdag vetített képes anyaggal illusztrált
elõadását.
Az õsi titkok mindenki kíváncsiságát felkeltik. Kik laktak régen ezen a vidéken? Miféle népek fordultak meg erre? Milyen az a vatyai kultúra, aminek
sok ezredéves maradványait a
Bolondvárban tárták fel? Kik
voltak a kelták, az avarok, s mikor telepedtek le itt? Milyen
kocsisírt találtak a Szecsõdi homokosban? Hol van a Pusztatemplom helye? És azt is megkérdezték: Honnan ered a Bolondvár neve? Hol volt itt, Sárbogárd határában római villa?
Persze, minden kérdésre nem
lehet pontos választ adni, hiszen sok emlék az írásbeliség
elõtti idõkbõl származik, s az
akkor itt élt emberek életmód-

jára egy-egy edénytöredékbõl,
egy sírleletbõl lehet valamelyest következtetni, ezért a régész munkája ott nem fejezõdik be, hogy a megtalált muzeális anyagot beszállítják a múzeum raktáraiba. Sok összehasonlító elemzés, más kutatók
eredményeinek megismerése,
a lelõhely és a környezetének
alapos tanulmányozása és sok
egyéb dolog vezet el odáig,

hogy egy muzeológus megközelítõ biztonsággal kijelentsen
egy leletrõl, arról a korról valami biztosat.
Gyula minderrõl rendkívül lebilincselõ stílusban beszélt, s a
végén méltán tapsolták meg
Õt.
Köszönjük neki ezt a nagyszerû
estét!
Hargitai Lajos

Betlehemi csillagunk
A fenti címmel hirdetett pályázatot a Sárbogárdi Múzeumbarát Egyesület gyermekek és felnõttek körében, hogy természetes anyagokból készítsenek a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokat, díszeket, ajándékokat, ékszereket.
A pályázatnak óriási sikere lett. Rengeteg,
szebbnél szebb tárgy készült, s a bírálóknak nem volt könnyû dolgok, hogy a legjobbakat kiválogassák a kiállítás anyagának. Készültek szalmából, fûzfavesszõbõl,
kukoricacsuhéból, agyagból betlehemek,
díszek a karácsonyfára.
A díjakat, okleveleket adományokból
gyûjtötték össze. A pályázaton résztvevõk
számára ezeket a hétfõi kiállítás-megnyitón adták át.
A megnyitó két részletben került megrendezésre. Hétfõn délután a gyerekeknek,
este pedig a felnõtteknek. Örvendetes,
hogy rendkívül nagy volt az érdeklõdés,
szinte alig fért be az elõtérbe a nagy tömeg.
Köszönet mindazoknak, akik támogatták
ezt a szép kezdeményezést. Név szerint:
sárbogárdi polgármesteri hivatal, Varga

zsi Bizsu — Gödör Gáborné, Gázmodul,
Kadlecsik és Társa — Gazdabolt, evangélikus egyház, dr. Szabadkai Tamás ügyvéd,
országgyûlési képviselõ, Gréta Bútorbolt
— Sinka Attila, Bódai Gábor, Totó Lottó
— Rehákné Szontágh Rózsa, Aranyorsó
— Mikó Gyuláné, Kossuth utcai virágbolt
— Bandáné Kovács Erzsébet, Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület, Sárközi
Imre, Gulyás Erzsébet, katolikus egyház.
László hitoktató, Rozbora Piroska, a
nagyvenyimi mûvelõdési ház vezetõje,
Bodoki Györgyné, Fõtéri Cukrászda, Irka
Papírbolt, Szentkirályi Attila, Rózsa Szalon, Bártfai Antal és Bártfai Antalné, Fru-

A kiállítás megtekinthetõ december
7–23-áig, hétfõn és csütörtökön 10–16 óráig, pénteken 10–13.30 óráig.
Hargitai Lajos
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Mikulásvárás és adventi készülõdés
Cecén az iskolában
Pénteken iskolánkba is ellátogattak a Mikulás és képviselõi.
Reggel már a bejáró tanulókat
is Mikulás fogadta a kistérség
autóbuszán, a volán mögött,
aminek nagyon örültek kisdiákjaink és szüleik.
Az iskolába belépve vidám
énekszó fogadta az érkezõket,
hiszen a Télapó és munkatársai, a krampuszok csak azokat engedték továbbmenni az osztálytermekbe, akik énekeltek nekik.
A délelõtt folyamán vidám jelenettel kedveskedtek diáktársaiknak Fésü Fanni és Vagyócki Patrik 4. osztályos, valamint Bali Péter 8. osztályos tanulók, nagy- nagy sikerrel. A történet két krampusz vidám civódásáról, munkájuk tanulságairól szólt, melyet természetesen a Mikulás oldott meg. E történet betanításában
Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ mûködött közre.
Az ünneplés Kovács István Mikulás-nagykövet látogatásával folytatódott, aki az egész iskolát a mozgás, az egészséges életmód szeretetére, az állatvédelemre buzdította, majd ennek jegyében közös Mikulás-futást is kezdeményezett.
Idõközben megérkezett pónifogaton a község Mikulása is, aki az
alsó tagozatosokat látogatta meg, és megszívlelendõ intéseket
intézett hozzájuk.
A délután folyamán minden csoport zenés, játékos délutánon ünnepelt tovább, életkoruknak és igényeiknek megfelelõen.

Adventi készülõdés
Hétfõtõl délutánonként, immár hagyományosan, adventi készülõdésre várják pedagógusaink a diákokat és szüleiket.

Mindenki kézügyességének, türelmének megfelelõen választhatta ki, mivel szeretné ráhangolni magát a várakozás idõszakára.
Volt, aki faliképet festett az aulába, adventi koszorút, karácsonyfadíszt, mézeskalácsot készítettek, díszeket festettek stb.
Állíthatom, hogy kicsik és nagyok igen jó hangulatban töltik ezeket a délutánokat a cecei iskolában.
sz-vk

Dunaújvárosi sikeres szereplés
A nyolcadik osztályos tanulókból álló négyfõs csapat képviselte
az iskolánkat a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által megrendezésre kerülõ vetélkedõn, amelynek középpontjában az egészséges életmód
szerepelt.
A gyerekek változatos, igen ötletes, a fantáziájukat is megmozgató feladatokban bizonyították tudásukat, kreativitásukat.
Diákjaink gazdag élményekkel és egy második helyezéssel tértek haza. A csapat tagjai: Bende Bianka, Czaffer Fanni, Márkus
Mónika, Vas Olivér 8. b osztályos tanulók voltak.
sz-vk

Szakmai továbbképzés
Iskolánk az idei évben a szeptemberi, decemberi idõszakban is sikeresen pályázott a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók képesség-kibontakoztató programjára, melynek részeként ismeretbõvítéseken veszünk részt.
December 14-én délután 2 órától Hargitai Enikõ gyógypedagógus, szakértõ tart elõadást pedagógusainknak és az érdeklõdõknek az egyre inkább elharapódzó agresszió megjelenési formáiról, a rá adandó válaszokról és lehetséges kezelési módjairól,
megelõzésérõl.
Pénteken pedig jó gyakorlati hospitációra, látogatásra utaznak
pedagógusaink a Gödöllõi Damjanich János Általános Iskolába,
ahol azt tanulmányozzuk, hogy mások milyen eredményeket értek el, milyen gyakorlati tanácsokkal szolgálhatnak, melyeket
átvehetnénk ezen diákjaink nevelése során.
sz-vk
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Oroszországi nyaralás
5. rész
Borisz Alekszejevics a palehi mesterek elvei szerint dolgozik. (Paleh városából indult el a híres orosz fekete lakkdobozok
festõmûvészete. A város már a XV. században az ikonfestészet egyik központja
volt.) A mesterség apáról fiúra szállt. A
forradalom után tértek át a palehi mesterek a papírmasé lakkdobozok miniatûr
festésû díszítésére. Technikájuk egyszerû:
az ábrázolás elõbb a fekete papírmasé
alapra kerül, ezt követõen vonják be átlátszó lakkal, majd tükörfényesítik. Történelmi, irodalmi és mesetémákat örökítenek
meg. A hatást saját keverésû festékreceptjükkel, aranyozással és ezüstözéssel fokozzák.
Tipikus faházuk tipikus konyhájában, tipikusan két szendvics elfogyasztása között a
feleség elmesélte, hogy õ is levelezett annak idején egy cseh fiúval, de miután férjhez ment, többé a fiú nem válaszolt neki.
A család egyszerûen él. A vécé kint van a
ház mögött és pottyantós. Az orosz potytyantós vécékkel eléggé hadilábon állok,
bár lehet, hogy nem vagyok eléggé akrobata. Roppant nehéz úgy elvégezni a dolgomat, hogy be ne piszkítsam közben a kagyló szélét, vagy magamat, és még fogódzkodnom is kell. Vagy ez, vagy az. Túl meszsze áll az üreg a lábamtól és az iránytól.
Miután Borisz Alekszejevics az összes mûvét nagy szeretettel és gyorsasággal bemutatta nekünk, visszakísért minket a buszmegállóhoz. Még maradt annyi idõnk,
hogy elvezessen minket egy kedvenc helyére, a folyóhoz.
Balra, a nyitott falú mosóházban két idõs
asszony mosott éppen, jobbra pedig ott állt
egy tó, sárga liliomszirmokkal beterítve. A
háttérben egy hófehér falú, zöldes hagymakupolás templom szunnyadt a melegben. A parton gyerekek fürödtek, egy
asszony pedig vizet merített. Mintha egy
orosz regénybe kerültem volna hirtelen.
Ezzel a képpel zárhattam le az egyhetes
orosz vidéki kirándulásomat. Álmodni
sem lehetett volna szebbet!
Próbáltam képeslapot is venni, de sehol
sem árultak. Az üzletek a városban különös módon vannak eldugva. Van egy lakóépület, ugyanolyan beton, mint a többi, és
csak az a felirat látható, hogy „Termékek”.
Miután a felfedezésre vágyó lélek belép az
ajtón, láthatja a különbözõ áruosztályokat.
Bizsuk után DVD-k, utána ingek, aztán
porcelán, a kanyar után néhány telefon, elosztók és különféle zsinórok. A legvégén
könyvárus. Az egyik polcon láttam néhány
képeslapot. Mivel a legelején Tánya már
megkérdezte, hogy árulnak-e a városról
képeslapot, az eladónõ ezeket nem mutatta meg, mert nem a várost mutatták, hiába
kértem. Valami módon nem nézhettem és
vehettem meg õket. Ilyenkor ugrik be a
képbe Kafka abszurd világa, és jut eszem-

be a Kastély címû regénye. Oda sem lehetett bejutni.
Itt egyébként semmi sem logikus.
A konyha kicsi, talán ezért nincs benne
szemetes. Minden szemetet a vécében álló
szemetesbe kell dobni. A szemetet innen a
harmadik utcában lévõ konténerhez viszik, tehát jó kis séta minden alkalommal.
A konténerek nyitva, borzos szõrû macskák és kutyák gazdag lelõhelyei.
Ahol alszunk, ott a család háromszemélyes. Kirill ötéves, egész nap a számítógépen lóg. A szülõk hagyják, mert akkor tehetik a saját dolgukat. Estefelé a gyereket
leszidják, hogy túl sokat ül a gép elõtt. Az
erkélyajtó nem lehet nyitva még a nagy
melegben sem, nehogy a gyerek megfázzon. Én úgy kivágnám egy labdával a ház
elé a zöldbe a kint üldögélõ nénik szeme
elé, hogy csak úgy nyekkenne. Tánya nõvérének kisebbik fia, Aljosa harmincéves,
meglett férfi, de még nem számít felnõttnek, mert nem házas.
Tánya nagy nekibuzdulással ismét fõz.
Ebédet, meg valamit az útra. A hûtõ tele
van szalámival, tegnapi pizzával, piroggal,
hallal, pelemenyivel (orosz tortellini), tejjel, sajttal. Ennek ellenére Tánya még a
biztonság kedvéért vett három gyorslevest
(az árukon egy percig sem gondolkodott)
és szalámit, hogy legyen húsunk is. Szerencsére én a piacon egy nénitõl vettem egy
kiló áfonyát, azt eszegettem Glebbel.
A vonatunk este nyolckor indult, másnap
reggel tízre értünk Szentpétervárra.
Moszkván keresztül mentünk. A kedves és
szolgálatkész kalauznõ kérésemre hajnalban felébresztett, így láthattam pár épületet az állomás környékén. A legszebb a
Leningradszkaja Gosztinyica volt, amire
emlékszem.

Mivel egész Oroszországban való tartózkodásom alatt egyetlen jóképû hapit sem
láttam, most meglepett, hogy a mellettünk
lévõ vagon tele volt szebbnél szebb szál
orosz legényekkel. Már arra gondoltam,
hogy a helyi „csipendélcsapat” ruccant ki,
de kiderült, hogy egy kosárlabdacsapat
tagjai utaztak valamerre.
Érkezésünkkor ott állunk a folyosón ajtónyitásra várva, kezünk tele csomagokkal,
mikor is oldalazva odakerültem a mellettünk álló kupé nyitott ajtajához. Szemmagasságból, a felsõ ágyról egy gyönyörû, barna csíkos kandúr nézett rám unottan, mély
zöld szemével. Ha én ezt tudtam volna az
út elején!
Hazaérve Tánya azonnal hozzákezdett a
fõzéshez, nehogy elfogyjon az energiánk.
Isten bizony, nagyon jól éreztem magam
Oroszországban, de alig vártam a pillanatot, hogy az étkezéseimen magam uralkodjak! A derekamon kellõ nagyságú úszógumi keletkezett az elmúlt két hét folyamán,
elég lesz letornázni, ne csináld ezt velem,
Tánya! Hosszú ideig nem akarok csirkét,
szalámit, fehér kenyeret és tésztát látni!
Spenótra, brokkolira, padlizsánra, kukoricára és kõlevesre vágyom! (Ez utóbbi mély
nyomott hagyott az emlékezetemben, a
harmadikos olvasókönyvembõl való.)
Utoljára még elsétáltunk egy közeli bevásárlóközpontba, ahol Gleb ismét egy számítógépes játékot kapott, meg valami üdítõt, én pedig boldogan szoríthattam magamhoz újdonsült DVD-szerzeményemet:
Andrej Rubljov oroszul!
Az elmúlt két hétben hiába próbálkoztam
a világról híreket szerezni. Különbözõ csatornák szolgálták a nép szórakoztatását:
vörös csillaggal jelzett, régi szép idõkbõl
való filmek, romantikacsatorna, fõzõs csatorna, eladásos csatorna, könnyed csevegõs csatorna, zenei csatorna és így tovább.
A BBC orosz adásában csak a csecsenekrõl tudhattam meg, hogy már megint rossz
fát tettek a tûzre, egy másik politikai csatornán pedig egész nap Medvegyev beszélt. Jobbára Glebbel néztem néha rajzfilmeket, ahol régi ismerõsként köszönt
rám a ’No, megállj csak!’ — utazás a múltba.
A vacsorához a pezsgõ is elõkerült, és még
utoljára tele kellett enni magam.
Taxi vitt ki késõ este a reptérre, óriási zivatarban. A felhõk hirtelen megszürkültek,
aztán antracitszínûvé váltak, dörgött és villámlott, alig látott a sofõr a lezúduló esõtõl.
A reptér zsemleszínû, kedves pofájú, hoszszú szõrû és fülû kutyája ügyesen nyalogatta ki a mûanyag dobozkából a vámosok által neki kitett maradékot.
Isten veled, Tánya, isten veled, oroszhon!
Vszjo csiki-piki!
VÉGE
Gulyás Ibolya
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Mikulás
PUSZTAEGRESEN
Egész délutánt betöltõ, színes programmal
várták az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai a gyerekeket a helyi
kultúrban szombaton délután.

KÖZÖSSÉG
gyertyatartót, szalvétaképet készíteni, a
színpad elõtti tér pedig nagyszerû helyet
adott a táncra és fogócskára, majd a trambulin kipróbálására. Itt zajlottak a Bihar
Feri bácsi által levezényelt vetélkedõk is:
lufifújó-verseny, találós kérdések, hulahoppverseny, majd a bábelõadás és a Mikulás (Szolga József) jövetele.
A gyerekek közül senki sem ment haza
üres kézzel.

7
A kellemes, közös családi programról nem
hiányozhatott a zene és a tánc sem.
Habár nem tudtuk lencsevégre kapni, de
egy kivilágított csacsifogaton két Mikulás
is feltûnt Sárbogárdon, nagy derültséget
keltve a szemtanúk körében.

ALAPON

SÁRBOGÁRDON
A tûzoltóságon forró tea, pizza és még számos meglepetés várta a tûzoltóság állományának gyermekeit szombaton délután. (A
felnõtteknek azért jutott forralt bor is.) A
dunaújvárosi Bartók néptáncegyüttes egy
kis csapata kis mûsort adott elõ, majd a
Nagyszakállú toppant be az ünnepségnek
helyt adó szertárba sok-sok ajándékkal. A
Mikulás még a tûzoltóparancsnokot is elszámoltatta arról, hogyan viselkedett az
elmúlt esztendõben.
„Megjött a Mikulás” címmel láthattak
hangulatcsináló elõadást az érdeklõdõ
gyerekek és szülõk az alapi mûvelõdési
házban december 6-án este. Sajnos kevesen jöttek el, pedig remek, könnyed színdarabot láthattunk arról, hogyan várják az
állatok az erdõben a Mikulás érkezését.
Bagoly anyó meséje révén megismerhettük Szent Miklós történetét, és az elõadás
végén egy kis szaloncukorral ajándékozott
meg mindenkit a várva várt Mikulás.

Már az ajtóban egy-egy szaloncukorral köszöntötték a folyamatosan érkezõket, a teremben meg aztán finomságokkal roskadásig megrakott asztalok fogadták a játék
hevében megéhezõket, megszomjazókat.
Lorbert Andrea (aki eredeti hivatása szerint fodrász) egy különleges, Mikulás-formájú grillázstortát készített erre az alkalomra.
Az ezernyi zsibongó gyerkõc sokféle tevékenység közül válogathatott. Az asztaloknál lehetett színezni, alkotni, karácsonyi

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani a hétvégi
Mikulás-ünnepség kapcsán a pusztaegresi
asszonyoknak, a sütemények készítõinek
és a tálalásban, kínálásban segítõknek,
mindenkinek, aki süteménnyel és üdítõvel
hozzájárult a rendezvény sikerességéhez.
Köszönet a helyi polgárõrcsoport tagjainak, Vagyóczki Gyulának, Juhász Györgynek, Cseszneki Tibornak, a Mayer és Mayer Kft.-nek, a Bogárd és Vidéke Lapkiadónak, a Bogárdi TV-nek.
Köszönet illeti azokat az egyesületi tagokat is, akik a délután szervezésében, lebonyolításában velem együtt tevékenyen
részvettek.
Az Összefogás Pusztaegres Jövõéért Egyesület nevében:

Hargitai Kiss Virág

Retro Party Pályázatírókat
képeztek

Gyertek, elevenítsük fel együtt
az elmúlt évek zenéit!

Az Europe Direct Hálózat Fejér Megyei
Információs Pont szervezésében a „Kristályvölgy” területi és Vidékfejlesztési
Egyesület trénerei közremûködésével 30
órás tréningen rendezvényszervezési és
pályázatírási ismereteket oktattak a térségünkben élõ érdeklõdõk (fiatalok és idõsek) számára.
Kedden délelõtt adták át a József Attila
Mûvelõdési Központban a tanfolyamot sikeresen elvégzõknek az ezt igazoló oklevelet.

Magyar Ferencné

Adventi lelkigyakorlat
Alapon
december 10-11-12-én
18 órakor az alapi
római katolikus templomban
Busz indul Alsótöbörzsökrõl 17 órakor. A
sárbogárdi katolikus templom elõtt is felveszi a híveket, kb. 17.15-kor. Mellékhelyiség megoldott a templomban.

A zenérõl a TITÁN zenekar
gondoskodik, természetesen
ÉLÕ ZENÉVEL!

Idõpont:
december 12-én 22 órai
kezdéssel.
Helyszín: SÁRSZENTÁGOTAI
MÛVELÕDÉSI HÁZ.
Belépõ: 500 Ft.

Az okleveleket Varga Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat tagja, bizottsági elnöke, valamint Szili Valéria programfelelõs
adták át, s gratuláltak a résztvevõknek a
tanfolyam eredményes elvégzéséhez.
/H/
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KÖZÖSSÉG

Adományok a rászorulóknak
Ilyenkor karácsony táján mindig látom,
amint sürgölõdõ asszonyok a polgármesteri hivatal dísztermében ajándékcsomagokat készítenek, s azokat viszik ki a hiányt
szenvedõ családoknak. Így volt ez ebben az
évben is. Szerdán délelõtt a sárbogárdi katolikus Szent Erzsébet Karitász Csoport
tagjait leptem meg éppen, amikor a csomagokat készítették, majd vitték ki a házakhoz.
Mint elmondták, ebben az évben is adományokból gazdálkodik a Karitász. Elsõsorban vállalkozók, magánszemélyek adományai teszik lehetõvé mûködésüket.
A csoportban sok önzetlen segítõ dolgozik. Együtt próbálják felkutatni a rászorulókat, s odafigyelni rájuk. A csoport saját
pénzébõl, amit felajánlásokból gyûjtenek
össze, az egyedülálló idõseket és néhány
nagycsaládost tudnak támogatni.

Húsvétkor és ilyenkor, karácsony elõtt
élelmiszercsomagokat is készítenek. Az
idén karácsonyra száz csomag készült,
amelyet a csoport tagjai és önkéntes segítõk hordanak ki.
Részt vesznek az EU élelmiszer-adomány
programjában is. Ebbõl a rászorulókat segítõ nemzetközi programból lisztet, cukrot, tésztát, s egyéb élelmiszereket tudnak
eljuttatni évente 2-3 alkalommal családokhoz a reformátusokkal közösen. Ez nem
kis munka, és komoly szervezési munkát
igényel, ami érzékeltethetõ azzal is, hogy
legutóbb 419 csomagot juttattak el
munkatársaik a szükséget szenvedõknek.
Emellett a nehezebb sorsú hittanos gyerekeknek is szerveznek tábort nyáron.
A látványos adományoknál azonban fontosabb számukra az a láthatatlan munka,
amit a csoport tagjai nap mint nap, hétrõl
hétre végeznek. Felkutatják a betegeket,

magányos idõseket, meglátogatják õket,
beszélgetnek velük, s igyekeznek nekik vigaszt nyújtani. Sokszor az odafigyelés, egy
jó szó többet ér minden adománynál.
Segítsék a szervezetet adományokkal, támogatással, s akik tehetik, önkéntes munkájukat is felajánlhatják! Ezzel kapcsolatos tájékoztató anyag található minden katolikus templomnál. Tájékoztató füzetet a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében is tudunk adni.
Hargitai Lajos

H1N1-védõoltás és reumás betegségek
Sok a bizonytalanság a H1N1-védõoltást illetõen. Van, aki a védõoltástól tart, van, aki a betegségtõl.
A gyulladásos reumatológiai betegségek egymagukban is, de a
szükségszerûen szedett gyógyszerek mellékhatásaként gyengítik
az immunrendszert és az immunválaszt.
Az esetleges fertõzõdés, a kialakult betegség ezeknél a betegeknél
súlyosabb formában zajlik és nehezebben gyógyul. A szövõdmények fellépésének kockázata jóval nagyobb. Az ilyen betegeknek a
védõoltás feltétlenül ajánlott.
A leggyakoribb gyulladásos reumatológiai betegségek a következõk: Rheumatoid arthritis, Systemás Lupus, Systemás sclerosis,
Bechterew-kór.

A TÜNETEK: felsõ légúti, hurutos megbetegedés, láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság,
hasmenés, hányás.
Az immunválaszt csökkentõ gyógyszerek: Steroidok (Medrol,
Solu-Medrol injekció, Diprophos injekció), és az úgynevezett bázis-therápiás szerek (Trexan, Metotrexate, Arava, Salazopyrin).
A csontritkulás, a kopásos ízületi betegségek, arthrosis egymagukban nem jelentenek fokozottabb veszélyt, hacsak egyéb veszélyeztetõ betegség nem kíséri (pl. Diabetes, Asthma stb.) õket.
A védõoltás beadhatóságáról természetesen minden esetben az
orvos dönt, hiszen sok más egyéb tényezõt is figyelembe kell venni.
Ezért bizonytalanság esetén forduljon háziorvosához.

Köszönet

Dr. Abdul Wahab reumatológus szakorvos
Sárbogárd, rendelõintézet; Mezõszilas, háziorvosi szolgálat

Dr. Abdul Wahab

Az ENSZ 1992 óta december 3-át nyilvánította a fogyatékkal élõk világnapjává. Ebbõl az alkalomból rendezte meg Sárbogárd Város Önkormányzata — már hagyományosan —november 28-án a József Attila Mûvelõdési Központban a fogyatékosok világnapját.
A rendezvény szervezõi ezúton is köszönetet szeretnének mondani a
következõ támogatóknak: Sárbogárd Város Önkormányzata, Korona
Gyógyszertár, Domján János Erzsike cukrászdája, Fõtéri cukrászda,
Fruzsi bizsu–ajándék, Irka Papír- és Játékbolt, Vianni — Úrfi Józsefné,
Kínai áruház, Menõ-Manó, 100 Ft-os bolt — Kazsoki Olga, Somogy
Mega Kft., Zöldség–Gyümölcs — Molnárné Gyõri Szilvia, Medeco Kft.,
Eurest Kft., Nagy Tibor látszerész, Lakatos Ilona, dr. Lendvai Györgyné,
Kondor Józsefné, Horváth Istvánné, Pirosné Kocsis Anna, Szabóné
Czuczai Katalin, Szabó Károlyné, Simon Krisztike szülei, Szakács Attila, Juhász János, Ferencz Kornél, Rigó László, dr. Szabadkai Tamás,
Etelvári Zoltán, Gábris István, Horváth Tibor, Õri Gyula, Schmidt Lóránd, Szakács Benõné, Varga László.
Segítõk voltak az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói: Csurgó
Zsuzsanna, dr. Horváthné Lang Erika, Czaker Lászlóné, Berta Jánosné, Soós Magdolna, Rozgonyi Jánosné, Madarász István, Jokli Mariann, Németh Péterné, Horváth Istvánné, dr. Karl Péterné, Szalai Sándorné, valamint a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói és a
MOVE BÉTA Szivárvány Támogató Szolgálat dolgozói.
Szervezõk

REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
Hétköznap naponta 16 órától

Mezõszilas, Fõ u. 113.
Idõpont-egyeztetés a 06 (30) 5550 687-es
telefonszámon.

* Infúziós kúrák * Fizioterápia, lézerkezelés
* Gyógyfürdõ-beutalás * Gyógyszerjavaslat
Térítési díjak:
ELSÕ VIZSGÁLAT:
rendelõben: 3000 Ft, beteg lakásán: 5000 Ft.
TOVÁBBI MEGJELENÉSEK:
rendelõben: 2000 Ft/alkalom, beteg lakásán: 3000 Ft/alkalom.
Infúziós kúra: 1000 Ft/alkalom+beadott gyógyszer és infúziós
szerelék ára.

További információ:
a 06 (30) 5550 687-es telefonszámon

Bogárd és Vidéke 2009. december 10.

HIRDETÉSEK

Kislángi Golgota
Temetkezési Kft.
SÁRBOGÁRDON, az Ady E. út 111. szám alatti
virágüzletben teljes körû temetkezési ügyintézés
és kellékválasztás fényképek alapján, illetve
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Köztársaság út 180/a. szám
alatti bemutatóteremben teljes körû ügyintézést és
kellékválasztást lehet igénybe venni.
Temetést vállalunk:

Sárbogárd területén és vonzáskörzetében, valamint
a gyászoló család kérésére az ország bármely részén.
Áraink:

Teljes körû koporsós temetés 95.000–155.000 Ft-ig.
Teljes körû hamvasztásos temetés 105.000 Ft.
Elérhetõségeink:
Sárbogárd,
virágüzlet:
06 (25) 460 049
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Fejér megyei autószalon
munkatársat keres:

ÜGYINTÉZÕ
MUNKAKÖRBE
Elvárások:
– mérlegképes könyvelõi vagy közgazdasági
végzettség
– számviteli és pénzügyi ismeretek
– német nyelv középfokú ismerete
– jó kommunikációs képesség
Elõny:
– értékesítésben szerzett tapasztalat
– informatikai ismeretek

Állandó ügyelet:

Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét
az alábbi email-címre várjuk:

06 (20) 570 7104
06 (20) 460 7151

auto.szalon@freemail.hu
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2009. december 10. Bogárd és Vidéke
szaloncukrokat és a virgácsokat az adott
üzletek ajánlották fel.
Azok az autósok, akik értékeket hagytak
gépkocsijukban, virgácsot, míg akik üresen
hagyták hátra az utasteret, azok szaloncukrot kaptak.
A bûnmegelõzési elõadók mellett egyenruhás járõrök, polgárõrök is részt vettek az
akcióban.
A kampány célja fölhívni a figyelmet arra,
hogy az ünnepek elõtti bevásárlás során saját magunk is tehetünk az ellen, hogy ne
váljunk bûncselekmény áldozatává. Egy kis
odafigyeléssel ugyanis sok lopás, gépkocsifeltörés megelõzhetõ lenne. Amennyiben nem hagyjuk értékeinket, vagy esetleg
a már megvásárolt ajándékokat az autónk
utasterében, akkor az nem szúr szemet a
bûnelkövetõknek.

KÉK HÍREK
Tetten érték a favágót
December 3-án névtelen bejelentés érkezett az ügyeletre a délelõtt folyamán, miszerint Sárosdon, a 6228-as út mellett az
akácosból fát vágnak ki. A sárbogárdi járõrök a helyszínen tetten értek egy 41 éves
sárosdi férfit, aki egy 8-10.000 Ft értékû
akácfát vágott ki. A személyt a rendõrök
elõállították a kapitányságra, majd õrizetbe vették.

Súlyos baleset Sárkeresztúrnál
bõl, Sárkeresztúr felõl érkezõ Lada Samara
az elejével a Nissan jobb oldalába hajtott. A
Lada keresztbe fordult az úton. Az autóban
elöl utazó idõs férfit a székesfehérvári tûzoltók szabadították ki a roncsok közül. A
mentõk a Ladát vezetõ idõs nõt és utasát,
valamint az Opelt vezetõ férfit és a Nissant
vezetõ férfit kórházba szállították. A
sérültek nem használták a biztonsági övet.

Mikulás helyett rendõrök
ajándékoztak
December 7-én 9.14-kor Aba belterületén
a 63-as fõúton, a Fehérvári utcán a Rákóczi
Ferenc utca felõl Sárkeresztúr irányába
tartó Nissan Navara terepjáró balra akart
lefordulni a Székesfehérvár–Sárbogárd közötti vasútvonal vasúti átjárója felé, ám ekkor a mögötte érkezõ Opel Vectra személygépkocsi a Nissan hátuljába hajtott. A terepjáró keresztbe fordult az úton, s a szem-

Mikulás-napi szaloncukor- és virgácsosztásos bûnmegelõzési akciót szervezett a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztálya, a megyében lévõ valamennyi rendõrkapitányság bûnmegelõzési
elõadóival közösen, a gépkocsifeltörések
visszaszorítása érdekében. A kampány a
Fejér megyei városok, települések nagyáruházainak parkolóiban zajlott, amire a

Közlemény

Az LSC Sárbogárd vezetõsége

A TARR Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy ismeretlen elkövetõk
több alkalommal feltörték a Túry M. u.
és a Tompa M. u. keresztezõdésénél,
közterületen található csillagponti dobozt, majd ezt követõen az áramforrást
biztosító automata lekapcsolása miatt
közel 500 háztartásban megszûnt a szolgáltatásunk. A TARR Kft. a szükséges
lépéseket már megtette az illetékes hatóságok felé, és bízunk benne, hogy a
szándékos rongálás mihamarabb megszûnik.
A rajtunk kívül álló okból bekövetkezett
kellemetlenségért elnézést kérünk!
Megértésüket és türelmüket kérve,

2009. december 20-án
8.30 órai kezdettel

MEGHÍVÁSOS

KARÁCSONYI
KUPÁT
rendez az öregfiúk számára
a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnokában.
2009. december 30-án „Szilveszter Kupa” 8.30 órai kezdettel a Mészöly Géza
Általános Iskola tornacsarnokában. Az
elsõ 10 csapat nevezését fogadja el a
szervezõbizottság. Nevezési díj: 12.000
Ft/csapat. A nevezéseket és a nevezési
díjat december 20-áig Németh Attilánál
kell rendezni.
Várjuk a nézõket!

tisztelettel: TARR Kft.

Szervezõk

A bûnmegelõzési szakemberek azt tanácsolják, hogy az adventi bevásárlások alkalmával mindenki legyen körültekintõbb,
óvatosabb! A tolvajok ugyanis még a karácsonyra sincsenek tekintettel. Vegyük ezt
figyelembe!
Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

SAK-hírek
Megérkezett a Mikulás az asztaliteniszezõkhöz is az elmúlt hét végén.
A megyei csapat a móriakhoz látogatott, és
próbálta folytatni az elmúlt hetek jó eredményét, de sajnos most nem sikerült.
12-6-os vereséget szenvedtek. A megyei
csapatnak ez volt az utolsó mérkõzése ebben az évben, legközelebb februárban játszanak bajnoki fordulót.
Az NB III-as csapat december 5-én (szombaton) fogadta itthon a Polgárdi II-es csapatát. Az eredmény sajnos hasonlóra sikeredett, mint a megyei csapat eredménye,
15-3-as vereséget szenvedtek a fiúk.
Az NB III-as csapatnak még van egy mérkõzése ebben az évben — Balatonalmádi
az ellenfél, december 13-án, vasárnap lesz
a mérkõzés Almádiban.
Reméljük, a jövõ héten jobb eredményrõl
tudunk beszámolni.
A SAK csapata
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A VIII. forduló eredményei
Twister Galaxy–Nyiki FC
2:2 (1:1)
Vezette: Tóth Z. Twister: Bognár I., Killer I., Roszkopf, Szabó, Bognár T. Csere: Balogh, Gyöpös,
Szántó. Nyiki: Huszti L., Kecser, Felker, Huszti R.,
Kovács. Csere: Németh, Huszti P. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg. Góllövõk: Szántó, Bognár T., illetve
Huszti R., Németh.

Alba Autósbolt Cece–
Toledo 2005 7:2 (1:2)
Vezette: Tóth Z. Cece: Fülöp Gy., Klazer, Pintér,
Pudelka, Fülöp T. Csere: Danicsek, Démuth, dr.
Erdélyi, Hegedûs, Kiss, Tóth. Toledo: Fûrész, Orbán, Csuti, Dombi Z., Barabás R. Csere: Barabás
B., Dombi V., Horváth I., Horváth Zs., Gazsó, Kiss,
Szabó. 6. perc: Fülöp T. lövése találta el a kaput, a
labda Fûrészrõl a mezõnybe vágódott ki. 9. perc:
meglepetésre a Toledo Barabás R. lövése után
kezdésre kényszerítette a cecei fiúkat. 10. perc:
dr. Erdélyi fordult le védõjérõl, kisodródott szögbõl leadott lövése után egyenlõ az állás. 11. perc:
dr. Erdélyi nagy helyzetben a kapufát találta el.
16. perc: Dombi Z. nagy gólt lõtt. 21. perc:
Pudelkához pattant a labda a Toledo kapuja elõtt.
Elõbb Pudelka, majd Kiss hibázott. Érvényesülni
látszott a nagyobb cecei rutin, sorba kerültek
helyzetbe, de mindig közbe tudtak avatkozni a
Toledo játékosai. 30. perc: dr. Erdélyi újból kilõtte
a jobb felsõ sarkot. 31. perc: ziccerhelyzet a cecei
kapu elõtt, de az egyenlítés elmaradt. 32. perc:
Pudelka hozta helyzetbe dr. Erdélyit, aki közelrõl
nem hibázott. Összeroppant a Toledo. 34. perc:
Fülöp T. hagyott ki nagy helyzetet, majd a következõ támadásnál õ játszotta a labdát Pudelka elé,
aki nem hibázott. 37. perc: Tóth A. hozta helyzetbe Kisst, akinek a lövését Fûrész szögletre ütötte.
A szögletbõl Tóth szerzett gólt. 38. perc: Démuth
lövését Fûrész nagy bravúrral szögletre ütötte.
39. perc: Hegedûs a bal oldalon tört elõre, a tiszta
helyzetbe lévõ Démuth elé passzolta a labdát,
utóbbi gólt lõtt. Góllövõk: dr. Erdélyi 3, Pudelka 2,
Tóth, Démuth, illetve Barabás R., Dombi Z.

Pentagri Kft.–Sárkeresztúr
KIKE 2:3 (1:0)
Vezette: Tóth Z. Pentagri: Györök, Tóth, Palotás,
Kelemen, Bor. Csere: Domján, Csendes, Drávucz.
KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg. Sárga lap: Domján, illetve Sütõ. Góllövõk:
Bor, Tóth, illetve Sütõ 2, Geiger.

Reál Margit–BB. Truck
8:2 (2:1)
Vezette: Szakács. Reál: Géczi, Márton, Rozgonyi
J., Fövenyi, Dani. Csere: Berzeviczy. BB. Truck:
Meilinger, Strausz, Fekete, Horváth, Gábris. Csere: Dravecz, Gilicze, Sztojka, Takács. 2. perc:
Meilinger két esetben is tisztázott. 3. perc: Géczi
nagy bravúrral kiütötte a labdát, mely Dravecz elé
került, lágyan emelte a kapuba. Maga a góllövõ is
meglepõdött. 7. perc: Dravecz szerelte Fövenyit,
közelrõl leadott lövését Géczi hárította. 8. perc:

Fövenyi lefordult védõjérõl, lõtt, gól. Ettõl kezdve
érvényesült a Reál-fölény. 9. perc: Berzeviczy lõtt
kapu mellé. 13. perc: Dani lövése szállt kapu fölé.
17. perc: Rozgonyi egyéni akciója gólt eredményezett. 18. perc: Dani 2 méterrõl leadott lövése
Meilingerrõl pattant ki a mezõnybe. 19. perc: a
Márton kezezése után megítélt büntetõt a BB. kihagyta. 21. perc: Strausz kezére pattant a labda,
ez is büntetõ volt. Rozgonyi a felsõ lécet találta el.
24. perc: Horváth az üres kapu mellé lõtt. 26.
perc: újabb Fövenyi-gól. 29. perc: Horváth nagy
helyzetben a kapu fölé emelte a labdát. 30. perc:
Berzeviczyt hozták gólhelyzetbe, növelte az
elõnyt. 31. perc: Dani sarokkal továbbította a labdát kapura, Meilinger hárított. 32. perc: Dani lövését Meilinger elnézte, a labda a jobb alsóban
kötött ki. 34. perc: Berzeviczy kezezett, újabb
büntetõ, melyet Meilinger belõtt. 35. perc: egy
szöglet után Fövenyi volt eredményes. 36. perc:
Márton is feliratkozott a góllövõk közé. 37. perc:
Strausz, majd Sztojka lövése után Géczirõl vágódott ki a mezõnybe a labda. Utóbbi fölé lõtt. Megérdemelt Reál-siker. Sárga lap: Strausz, Dravecz.
Góllövõk: Fövenyi 3, Rozgonyi, Berzeviczy, Dani,
Márton 2, illetve Dravecz, Meilinger.

Spuri–Bad Boys 1:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Spuri: Kiszl, Kovács, Palásti,
Rohonczi, Huszár. Csere: Deli. Bad Boys: Horváth I., Mikuli, Juhász, ifj. Soós, Kuti. Csere: Hajba, Horváth F. 2. perc: Soós lövése után hálóban
a labda. 4. perc: Rohonczi ziccerhelyzetben a kapu mellé lõtt. 10. perc: Rohonczi egyenlített. 14.
perc: Soós lövése akadt el Kiszlbe. 17. perc: Palásti hagyott ki nagy helyzetet. Még ugyanebben
a percben emberelõnybe került a Spuri, de nem
élt a felkínált lehetõséggel. 24. perc: Juhász nagyon erõs lövése után Kiszl a mezõnybe ütötte a
labdát. 29. perc: szabadrúgáshoz jutott a Spuri,
Huszár legurított labdáját Rohonczi lõtte kapura,
Horváth szögletre tenyerelt. 31. perc: Kuti lövését
a gólvonalról mentették. 34. perc: szabadrúgáshoz jutott a Bad Boys. A letett labda mögé Soós
állt, aki elnyesett a sorfal mellett, mely a kapuban
kötött ki. 35. perc: Kovács a kapu torkában lyukat
rúgott. A mutatott játék alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Nem ízlett a Spuri játéka a
listavezetõnek. Piros lap: Horváth I. Góllövõk:
Rohonczi, illetve ifj. Soós 2.

OMV–Extrém 4:1 (2:1)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Nagy, Halasi,
Deák, Gráczer. Csere: Herczeg, Lukács. Extrém:
Kiss, Hajnal, Oszvald, Major, Horváth T. Csere:
Derecskei, Dévényi, Juhász, Szabó. 2. perc: Oszvald lövését védte Plézer. 3. perc: Deák lövését
Kiss védte. 6. perc: összehozta az Extrém védelme a gólt. Gráczer közelrõl lõtte kapuba a labdát.
10. perc: Major erõs lövését Plézer kiütötte. 14.
perc: Dévényi nem találta el a kaput kecsegtetõ
helyzetben. 18. perc: Major visszajátszotta a labdát a támadást követõ Oszvald elé, aki egyenlített. 19. perc: a védõk nem figyeltek Halasira, aki
nagy gólt lõtt. 21. perc: Derecskei a kapufát úgy
találta el, hogy a labda a mezõnybe pattant. 28.
perc: Herczeg–Deák volt a labda útja, aki egy
csellel elfektette a kapust, és a hálóba gurította.
34. perc: Juhász lõtt tiszta helyzetben kapu mellé.
35. perc: szöglet után Gráczer szorongatott helyzetben a kapuba emelte a labdát. 37. perc: Plézer
kidobta a labdát, Szabó fején megcsúszott, majd-

nem öngól. A helyzeteit jobban kihasználó OMV
megérdemelten gyûjtötte be a három pontot. Ezt
Gráczer foga bánta: eggyel kevesebb van. Sárga
lap: Szabó. Góllövõk: Gráczer 2, Halasi, Deák, illetve Oszvald.

Légió 2000, Fair Bútor–
Sárbogarak 2:2 (0:2)
Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Németh, Lakatos Gy., Verbóczki, Baki. Csere: Banda, Berta,
Lakatos T., Mondovics, Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Sárbogarak: Futó, Gazdag, Németh T., Dizseri P.,
Németh Cs. Csere: Csuti, Kiss, Steinbach. 3.
perc: Baki fejelt kapu mellé. 4. perc: Verbóczki
hagyta ki a helyzetet, kontrából, Dizseri révén,
megszerezte a vezetést a Sárbogarak csapata. 8.
perc: Verbóczki megint nem találta el a kaput. 9.
perc: Gazdag rúgott lyukat kecsegtetõ helyzetbe.
12. perc: Steinbach lövését Megyeri védte szögletre. 15. perc: Mondovics lõtt keresztbe a kapu
elõtt. 16. perc: összehozták a Légiósok a második
gólt, újból Dizseri volt eredményes. 22. perc: Németh T. lövése szállt kapu fölé. Iramot váltott a
Légió. 26. perc: Baki átadását Lakatos Gy. a kapu
mellé lõtte. 27. perc: Dizseri hagyott ki 100 %-os
helyzetet. 29. perc: Berta erõs lövését Futó lábbal
hárította. 29. perc: Kiss lábáról Megyesi szedte le
a labdát. 31. perc: Lakatos T. szépített. 34. perc:
Berta lövését ütötte ki Futó. 35. perc: Lakatos T.
lövését Futó lábbal hárította. 38. perc: szabadrúgáshoz jutott a Légió, Berta–Baki–Mondovics
volt a labda útja, utóbbi egyenlített. A Légió 30
perc elõnyt adott a Sárbogaraknak, akik könyörtelenül kihasználták ezt. Sportszerû mérkõzésen
igazságos eredmény született. Góllövõk: Lakatos
T., Mondovics, illetve Dizseri P. 2.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE
7 1 - 47:13
2. OMV
6 1 1 38:19
3. Pentagri Kft
6 1 1 35:17
4. Extrém
5 1 2 37:18
5. Alba Autósbolt Cece
4 1 3 25:19
6. Sárbogarak
2 2 4 19:37
7. Toledo 2005
1 2 5 16:47
8. Twister Galaxy
1 1 6 13:46
9. Légió 2000, Fair Bútor - 3 5 15:28
10. Nyiki FC
- 3 5 16:39
A Nyiki FC össz teljesítményébõl –3 pont levonva.

22
19
17
16
13
8
5
4
3
0

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán
II. Gráczer László
III. Hajdinger Zoltán

KIKE
OMV
KIKE

15 gól
13 gól
10 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys
5 1 34:9
2. Horváth Ker.
4 1 - 30:11
3. BB. Truck
2 - 4 17:41
4. Reál Margit
2 - 4 24:32
5. Spuri
1 - 4 13:25
A Reál Margit teljesítményébõl -3 pont levonva.

16
13
6
3
3

Góllövõlista:
I. ifj. Soós József
II. Kuti Kálmán
III. Horváth János

Bad Boys
Bad Boys
Horváth Ker.

14 gól
10 gól
9 gól

Gróf Ferenc
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KÖZÖSSÉG
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2009. december 17-én,
csütörtökön, 17 órára
a polgármesteri hivatal dísztermében
megrendezésre kerülõ

2009. december 10. Bogárd és Vidéke

Zenés karácsonyváró
A Bogárd-Dal Egyesület december 12-én
(szombaton) 18 órakor rendezi

HAGYOMÁNYOS HANGVERSENYÉT

karácsonyi hangversenyünkre.
A koncerten közremûködnek
a zeneiskola hangszeres növendékei.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A József Attila Mûvelõdési Központban.
Közremûködnek:

Violin Zeneiskola

„Alborada” Vegyes Kar, Gárdony
(vezényel: Oláh-Nagy Éva), Bali Dávid zenemûvészeti
szakközépiskolás, Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar (vezényel: Huszics Vendelné és Huszics Vendel)

Meghívó

Zongorán közremûködik: Huszics Ibolya.

Sok szeretettel várunk mindenkit

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2009. december 12-én
(szombaton)
a rétszilasi klubhelyiségben tartandó

Mikulás-bálra.
A mulatság 20 órakor veszi kezdetét.
A bálon a talpalávalót Efka–Tomi szolgáltatja.
Támogatói jegy: 500 Ft/fõ.

Szakmai nap
a Zengõ Óvodában
A sárbogárdi Zengõ Óvodában 2009. december 3-án szakmai napot tartottunk, melyen vendégünk volt Antal Judit óvodai szakértõ, mentálhigiénés szaktanácsadó.
A munkája során gyûjtött tapasztalatokat osztotta meg mindazokkal, akik „pedagógusként önmagukból mindig többet szeretnének adni, úgy, hogy közben maguk is gazdagodjanak”.
Oldott légkört teremtve, élményszerûen segítette a résztvevõket,
formálta a szemléletmódjukat, gazdagította az eszköztárukat, fejlesztette önbizalmukat, önértékelésüket.

Rétszilasért Egyesület

Mikulás-köszöntõ
a nyugdíjasoknál

Az egyre jobban felgyorsult és feszültségekkel teli életünkben
egyre nehezebb, embert próbálóbb feladat a gyermeknevelés
nemcsak a szülõknek, hanem a pedagógusoknak is.
Ezt nehezíti még az a „kényszertörvénykezés” is, melynek következtében jelentõsen megnõtt a csoportok létszáma, kevesebb idõ
jut az egyéni bánásmódra, odafigyelés az egyedi problémákra.
Már az óvodáskorú gyermekek is egyre változatosabb és nehezebben érthetõ, kezelhetõ magatartási formákat mutatnak, mellyel
elfogadtatásukat, beilleszkedésüket, fejlesztésüket egyaránt
megnehezítik. Ezekhez a sokunkat érintõ nehézségekhez kaptunk olyan támpontokat, amivel élve és gyakorolva hatékonyabban kezelhetjük a problémákat.
A legnagyobb nehézséget a kommunikáció és annak gátjai okozzák. A kapcsolatrendszerek kiépítésénél és megtartásánál ezt a
„szeretetnyelvet” kell mûködtetni, amely a másiknak fontos és
meghatározó.
Az önérvényesítés szempontjait az óvodában kedvelt állati jellemeken keresztül mutatta be, nagyon színesen érzékeltette velünk
a jellembeli különbségeket.

A sárbogárdi nyugdíjasklubban hétfõn este énekkel köszöntötték
a Mikulást, aki két krampusz kíséretében érkezett. A termet erre
az alkalomra nagyon szépen feldíszítették a mûvelõdési ház dolgozóinak a közremûködésével. A Mikulás bácsi a virgács mellé
ajándékot is hozott, s minden klubtagot külön kis jellemzéssel
szólított meg, mielõtt átadta azt.
Hargitai Lajos

Nagyon tartalmas, sok új információt tartalmazó elõadást hallottunk, tele gyakorlati ötletekkel, tanácsokkal, játékokkal, melyek
felhasználásával az óvodai nevelõmunkánk is könnyebbé válhat.
Az elõadó ajánlott e témához kapcsolódó szakirodalmat, melyekbõl az elõadás végén vásárlási lehetõség is biztosítva volt.
Nagy odafigyeléssel felépített, érdekes, jó ízû humorral tálalt, tanulságos, de vidám délelõttöt tudhattunk magunkénak.
Palotás Beáta óvodapedagógus

Bogárd és Vidéke 2009. december 10.

KÖZÖSSÉG

Szegény
gazdagok

Juhász Gyula:

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

A KÖNYVTÁR ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA
december 24-25-26-27-28-án: ZÁRVA;
december 29-én, 30-án: nyitva 9–16 óráig;
december 31-én: ZÁRVA;
január 1-2-3-4-én: ZÁRVA.

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
A Madarász József Városi Könyvtár
munkatársai

Egyszer egy jól keresõ apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves fiát azzal a céllal, hogy
megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, a gyerek meglássa a dolgok
értékét, és felfogja, milyen szerencsés családban él. Egy egyszerû falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén
tartottak, az apa megkérdezte a fiát:
— Nos, mit gondolsz errõl az útról?
— Nagyon jó volt, apa!
— Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
— Igen.
— És mit gondolsz?
— Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van,
nekik négy. Nekünk egy medencénk van
otthon, õk egy tó partján laknak. A mi kertünket a lámpák árasztják el fénnyel, az
övékre pedig a csillagok világítanak. A mi
udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig,
amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és
boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak
benneteket.
Az apa csak fogta a kormányt és vezetett
csendben, mire a kisfiú hozzátette:
— Köszönöm, apa, hogy megmutattad,
milyen gazdagok is lehetnénk.
Beküldte: Nagy Gábor

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját

DUNAI TAMÁS
„Szavakat fúvok…” címû önálló estjére,
amelyet

2009. december 14-én (hétfõn) 17 órakor
tartunk az önkormányzat dísztermében (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A belépés ingyenes.

Acélember élménybeszámolója
A komáromi Szõnyi Ferenc nyerte a világ legnehezebb szupertriatlon versenyét, a
Mexikóban rendezett „Deca Ironman”-t.
A résztvevõk 10 nap alatt napi 3,8 km-t úsztak, 180 km-t kerékpároztak, és 42 km-t futottak. Összesítve olyan a verseny távja, mintha Franciaország és Anglia között átúsznák a La Manche-t, majd Londontól Szegedig kerékpároznának, utána pedig elfutnának Grazba. E versenyt 114 óra 59 perc alatt teljesítette Szõnyi, amivel több mint 10
órával javította meg a korábbi világcsúcsot.
A fentiekrõl tart élménybeszámolót a világbajnok december 17-én 18 órától
a sárszentmiklósi klubban, ahová mindenkit szeretettel várunk!
Szilveszter János
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Döbbenet
Még mindig van mit mondani a holokausztról, haláltáborokról, „faj”üldözésrõl
és -gyûlöletrõl. És bármennyit beszélünk
ezekrõl, úgy tûnik, nem elég. Hiszen nap
mint nap tapasztalhatjuk, hogy még mindig rágja a társadalom lelkét a megkülönböztetés férge. Pedig ki tudná már megmondani, hogy kik is az õsei valójában —
az ember több millió éves létezésének távlatában?

Fahidi Éva „Ki emlékszik még?” címû elõadásán néma csönd honolt pénteken este a
kultúrház kamaratermében, ahogy hallgattuk a nyolcvanas éveiben járó asszonyt,
aki auschwitzi–buchenwaldi fogolyként a
halál torkából menekült meg.
Habár mintegy két órán át, számos történeten keresztül igyekezett bemutatni közönségének az elképzelhetetlen poklot,
hogy miket élt át ott, majd hazatérve, mégis csupán ízelítõt kaptunk borzalmas hányattatásaiból. Az elhangzott szavak az
ajkakra forrasztották a kérdéseket.
Valódi csoda, hogy Éva néni miként képes
derûvel emlékezni rettenetes megaláztatásaira, miként volt képes túlélni és méltóságát a körülményekhez képest megõrizni.
A Philia Egyesület által rendezett beszélgetés hangulatát zsidó dallamok alapozták
meg egy kis alkalmi kamaraegyüttes révén.
Fahidi Éva beszélgetõtársa dr. Dizseri
András volt.
Érdemes megvásárolni Éva néni Anima
Rerum — a Dolgok Lelke címû könyvét,
mivel nemcsak a témája és a stílusa rendkívüli, hanem maga az igényes, keménykötésû borító is nagyszerûen tükrözi a tartalmat.
Hargitai Kiss Virág

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl
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Nagymama
receptjei

Kókuszos háromszögek
ananászdarabokkal

Hozzávalók: 12 dkg kristálycukor, 3 zacskó vaníliás cukor, 4 tojás, 7-8 dkg liszt, 2-3
dkg étkezési keményítõ, 8 dkg kókuszreszelék, 1 doboz (850 ml) körszeletes
ananászbefõtt, 10 dkg narancslekvár, 12
g (4 lap) színtelen zselatin, 20 dkg
krémtúró, kb. 6 evõkanál kókuszlikõr (elhagyható), 2 evõkanál citromlé, 5 dkg porcukor, 2,5 dl tejszín; a díszítéshez: ananász, kókuszpehely.
Elkészítés: a tojások fehérjét a cukorral és 1
zacskó vaníliás cukorral kemény habbá verjük. Belevegyítjük a tojások sárgáját, beleforgatjuk a keményítõvel elkevert lisztet, és sütõpapírral kibélelt, 32 x 38-as tepsibe simítjuk. Elõmelegített sütõben, 175 fokon 15 percig sütjük. A tepsibõl kiborítva hûlni hagyjuk.
A kókuszreszeléket szárazon aranybarnára
pirítjuk. Az ananászbefõttet lecsöpögtetjük,
levét felfogjuk. A piskótát keresztben félbevágjuk. A tálra fektetett alsó lapot 6 evõkanál
ananászlével meglocsoljuk, a lekvárral megkenjük, és a félbevágott ananászkarikákkal
kirakjuk. Alufóliából keretet hajtogatunk köréje. A zselatint hideg vízbe áztatjuk. A túrót a
likõrrel, a citromlével és a porcukorral ízesítjük. A tejszínt a maradék vaníliás cukorral
habbá verjük. A feloldott zselatint kevés túrókrémmel elvegyítjük, és a maradék krémmel
összekeverjük. Beleforgatjuk a habot, és két
adagra osztjuk. Az egyiket a kókuszreszelékkel ízesítjük, és az ananászokra kenjük. A másik piskótalappal befedjük, ananászlével
meglocsoljuk, és a maradék krémet hullámosan rásimítjuk. Legalább 6 órára hûtõszekrénybe állítjuk. Az alufólia keretet eltávolítjuk. A tésztát hosszában félbevágjuk, majd
mindkét csíkot 6 háromszögre osztjuk. Tetszés szerint ananászdarabokkal és kókuszpehellyel díszítjük.

CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

2009. december 10. Bogárd és Vidéke

Botticellitõl Tizianoig
Fölültem egy vonatra, és a Szépmûvészeti
Múzeumban megnéztem a fenti címmel
megrendezett kiállítást.
Fél tízkor értem a múzeum elé. Még nem
nyitották ki. Csoportok álldogáltak a vasrács elõtt, egyesek a majdan kinyitandó kapu elõtt tömörültek, mások a járda szélén
beszélgettek. Cseperészni kezdett az esõ,
esernyõk nyíltak, néhányan felvonták a
csuklyát a fejükre, de senki nem ment el.
Nézegettem a várakozókat. Van érdekessége annak, hogy ma kik szánják rá magukat arra, hogy kiállítást nézzenek. A nyugdíjasok alkották a többséget: õsz hajú mamókák és bácsikák. Talán egy busz hozta
õket, mert egy csoportban álltak. Az egyetemista korosztályt is elég sokan képviselték, borostás és szakállas legények, furcsa
ruhákba öltözött, komoly leányok. Bevonult egy osztálynyi tíz éves körüli, csivitelõ
gyerekcsoport is.
Aligha rendeztek még Magyarországon
ilyen kiállítást, nemzetközileg is híre van.
Sikerült szinte az egész világból olasz reneszánsz festményeket kölcsönvenni, a legnagyobb nevek sorakoznak a prospektuson, némelyik kép milliárdokat megér, például Leonardo da Vinci Hermelines hölgy
címû festménye. Talán ezért hallottam
több angol, francia, német nyelvû párbeszédet a várakozók között.
Tíz óra után megszállták a látogatók a
jegypénztárt. Háromezer-hatszáz a beugró, nem csekélység. A tárlat helyiségeibe
kettõs üvegajtón át engedték be a népet.
Nagy az óvatosság! Itt egy géppisztoly segítségével percek alatt sokszoros milliomossá válhatna valaki, ha nem vigyáznának.
A falakról sok ismerõs kép köszönt rám.
Ezek a nagy reneszánsz olaszok tényleg
nagyon tudtak. Legalább kétszáz képet
néztem meg elég alaposan. Megállapítottam, hogy mennél nagyobb név valaki, an-

Heti idõjárás
Mozgalmasan alakul a következõ napok idõjárása, mely a
folyamatos lehûlés jegyében
telik majd. Pénteken az esõ
mellett (fõként a hegyekben) már elõfordulhat
havas esõ, havazás is. A hétvégén, fõként keleten, felszakadozik a felhõzet, a sok napsütés
mellett hózáporok fordulhatnak elõ. A nyugati,
délnyugati megyékben élõk viszont tartósabban borongós idõre, kisebb havazásra is számíthatnak. Nem lehet kizárni, hogy egy-két kistérségben kifehéredik a táj. A megélénkülõ északi
széllel fagyos levegõ érkezik a Kárpát-medence
térségébe. A jelenlegi számítások szerint hétfõn
a késõ délutáni óráktól a Kárpát-medence fölé
helyezõdik az észak felõl érkezõ hideg és a délkelet felõl érkezõ enyhe levegõ keveredési zónája, így sokfelé várható kiadós csapadék.
www.metnet.hu

nál jobb. Itt nem a sztárcsinálás mûködött,
hogy aki többet szerepel a tévé képernyõjén, azt vélik a legjobbnak. Leonardo vitathatatlanul a legjobb. De Raffaello erõsebb
mûvész, mint Botticelli, viszont Botticelli
valószínûleg nagyobb, mint ma akárki a
világon.
A termeket járva elmélkedhettem azon,
hogy miképpen jöhetett össze egyetlen kis
országban egyetlen korszakban ennyi hatalmas alkotó. Kell, hogy legyen valami
magyarázata. Az biztos, hogy nagyon megbecsülték õket. Uralkodók, pápák kedvencei voltak. Ezek a fejesek tudtak valamit,
amit a maiak nem tudnak. A mai vezetõ
szavazatokra vadászik, a legkisebb gondjai
közé tartozik, hogy magánál tartson valakit, aki valami nagyon szépet tud csinálni.
Egy autóversenyzõ vagy ökölvívó ma kétségtelenül nagyobb név, mint egy festõ.
Számomra nem kétséges, hogy aki át van
itatva az emberi lét csodálatával, és ezt
meg is tudja ragadni azzal a vacak ecsettel,
az jelentõsebb fickó, mint aki nagy összpontosítással tud forgatni egy kormánykereket, vagy nagyobbat tud ütni az öklével.
A mai kor ezt fordítva látja. Az õ baja.
A hermelines hölgy képe elé zsinórból korlátot feszítettek ki, nehogy túl közel menjen hozzá valaki. Ezt a mûtárgyat külön õr
figyelte, egy marcona képû férfi. Mikor
szemléltem a képet, le nem vette rólam a
tekintetét. Van abban valami lenyûgözõ,
hogy egy voltaképp semmire nem használható tárgyat ekkora megkülönböztetés
vesz körül. Nagyon kíváncsi volnék, hogy
az az õr mennyire fogja fel a kép lényegét.
Õ abban a festményben nem esztétikai értéket õriz, hanem millió dollárokat.
Szegény Leonardo! Ha tudta volna, hogy
évszázadok múlva milyen cirkuszt csapnak
az õ munkája körül, talán elszomorodott
volna.
(L. A.)

Drót

A József Attila utcai lakótelepen a sportpályák körül drótkerítés van. Sajnos olyan
az állapota, hogy emiatt a gyerekek sok sérülést szenvednek. Minden héten van,
hogy egy gyerek kezét, lábát felhasítja a
szakadt drótkerítés.
Ki a felelõs ezért?
Egy édesanya
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Miklósi hírek

Ékszerdoboz

A cikket az iskola újságíró szakkörösei készítették: Zobák Dominika, Bögyös Tamara, Szõke Fanni, Boros Dóra, Tõke Ferenc,
Fett Tibor, Varga Júlia, Szabó Tünde és Kiss Erika.

Van egy kis város, abban egy pici utcácska, abban is egy icipici
házikó, azon meg egy pirinyó, faragott erkély. Az apró lak egy
csöpp család, Rigó Ferkó, Ági és Roland felbecsülhetetlen értékû
birodalma.

ISKOLANAP
December 4-én ünnepeltük iskolánk névadójának, Szent Miklósnak a napját egy színes, eseményekben bõvelkedõ délelõtt és
délután keretében.
Idén is, mint mindig, a 6. évfolyam feladata volt megszervezni ezt
a napot. A diákok Parnicsán Alice és Németh Mária tanárnõk vezetésével igazán kitettek magukért, nem volt idõnk unatkozni.
A reggel Balázs Kati néni beköszöntõjével és a megnyitóval kezdõdött, melynek során megérkezett a várva várt Télapó népes
krampuszainak kíséretében. A kicsik kedves dallal, mi, nagyok
pedig üdvrivalgással köszöntöttük. Ezt követõen az osztályok a
tornateremben ügyességi, a termekben pedig szellemi vetélkedõn
vehettek részt.

A sport helyszínén részünk volt Télapó képének kirakásában, célba dobásban, váltófutásban, dióterelésben, sõt, sítalpakon futásban is. Rengeteget kacagtunk hol a másik ügyességét elismerve,
hol a saját ügyetlenségünkre rádöbbenve. Mókásak voltak a tornatermi feladatok, még azokat is mozgásra csábították, akik nem
éppen jelesek testnevelésbõl.
A szellemi vetélkedõ is tartogatott izgalmas feladatokat. Többek
között meg kellett oldanunk egy totót, amelybõl megismerhettük
más országok, például Anglia, Németország és Franciaország karácsonyi, illetve szilveszteri szokásait. Egy újabb feladat betûtengere tartalmazta a téli ünnepek minden fontos szavát, a megmaradt betûkbõl pedig kiolvashattunk két angol, illetve két német
szót. Ezeket kellett megértenünk és lerajzolnunk.
Számomra minden feladat közül a legérdekesebb az adventi naptár készítése volt. Együtt dolgozott az egész osztály, és végül csodaszép alkotások születtek. Volt, aki házikó formájú naptárt készített, volt, aki kis borítékokat, mások ajándéktasakokat ragasztottak. Megjelentek a mûveken a karácsony színei: a piros, az
arany és a zöld.
Ebéd elõtt egy új mûsorszámmal bõvült a nap programja: Csillag
születik címmel játékos Ki mit tud? zajlott iskolánkban. A gyerekek között a legnépszerûbb a tánc mûfaja volt, de érdekes produkciók születtek hangszeres elõadóink bemutatásában is.
Egy órakor indult a 8. osztályosok Télapó-járása az alsó tagozatos
osztályokhoz. Ezzel párhuzamosan a felsõsöket különbözõ kézmûves-foglalkozások várták. Lehetett mézeskalácsot sütni, gipszképet és karácsonyi díszeket készíteni, vagy sakkozni. Az asztali
díszek készítését Tauzné Marika nénitõl lehetett megtanulni, aki
Mezõfalváról érkezett. Mézeskalácsot kedves, nyugdíjas tanáraink: Nagy Sándorné Ancika néni és Huszár Ignácné Marika néni
tanított készíteni.
A nap végén fájó szívvel búcsúztunk el a Mikulástól, de tudtuk, rövidesen otthonainkban viszontláthatjuk õt.

— Ez egy rom volt régebben — mesélték, amikor betértem hozzájuk megcsodálni különleges otthonukat a Németh Lajos utcában.
— Itt minden saját ötletünk alapján, a saját kezünk munkája
nyomán készült; a legapróbbat, a legértéktelenebbnek tûnõ anyagot
is felhasználtuk a felújításhoz. … Kõ-, fa- vagy tégladarab nélkül egy
kirándulásról sem jövünk haza.
S valóban, ha az ember körbetekint, minden teljesen egyedi. Ettõl
olyan mesebeli az egész házikó. A konyha–étkezõ falát patinás faburkolat díszíti régi ajtókból; két, kõbõl, téglából rakott kandalló
melegíti a fürdõt, konyhát és a hálót, elõteret. Egy régi tükrös cipõs szekrénybõl elegáns tálalószekrény lett.
De kint és bent szinte minden megtalálható, amire egy igazi otthon birtokosa vágyhat: télikertnek is való fedett veranda, pavilon,
kemence, kerti kút, virágtartók, kerti kunyhó, a kutyusoknak téli
és nyári lakás … és még nincs minden készen.
— Mindig szívem vágya volt egy ilyen parasztházat felújítani. Nem
tanultam, hogy hogyan kell csinálni, csak úgy jön — mondta a ház
ura, akit többen talán Boksziként ismernek. Feri a húszas éveiben
került el Bogárdról Pestre, majd Olaszországba dolgozni mûkövesként, aztán amikor néhány éve egyszer hazajött, meglátták
egymást Ágival, aki itt lakott a szomszédban, és egymásba szerettek. Ági fiával, Rolanddal együtt átköltözött hát az utca másik
oldalára, és így hárman új családot alapítottak.
A házba belevitték a szerelmüket, s közös kézlenyomatuk a megálmodott, majd megvalósított ötletek révén ott van mindenütt,
ahova csak tekintünk. Ez pedig többet ér minden luxusnál.
A kis ékszerdobozról és a családról készült felvételt megtekinthetik a Bogárdi TV adásában.
Hargitai Kiss Virág

Meghívó
2009. december 19-én, szombaton, 10–16 óráig

karácsonyi kézmûvesvásár és kiállítás
a Sárszentmiklósi Könyvtár és Klubban.
Ezen alkalommal apróbb ajándékokat és dísztárgyakat
vásárolhatnak és készíthetnek szeretteiknek.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 12., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó
8.05 Sporthírek 8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black Rose
vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzolatok – Budapest 10.30 A világ legjobb konyhafõnökei 11.00 Autóguru 11.30 Stílus 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra
12.40 Egészség ABC 13.10 A csúnya lány 14.45 Az aranyrózsa barlangja 16.25 Extra – Kultúrháttér 16.55 Visszajátszás 17.25 TS – Sport 7 18.25 Úri házak titkai 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Maupassant történeteibõl 22.10 Hírek 22.15
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.25 Házon
kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Miss EARTH – A Föld legszebb lánya
14.30 Tengeri õrjárat 15.30 Szökésben 16.25 Szóbeszéd 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 22.05 Kígyók a fedélzeten 0.10 Alias 1.05 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2-matiné 9.25 414-es küldetés 10.00
Szurikáták udvarháza 10.30 Így készült a Poligamy címû magyar film 11.00 Babavilág 11.35 Kalandjárat 12.10 Charlie – Majom a családban 13.10 Hegylakó 14.15
Bajnokok Ligája magazin 14.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.55 90210
16.55 Calcium kölyök 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Jól áll neki a halál 21.35
Ütközetben eltûnt 23.35 007 – Halálvágta 1.45 Drága testek 2.35 Kalandjárat 3.05
Teleshop
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 20.56 Hírek 20.59 Rádiószínház 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 13., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 6.55 Fõtér 7.45 A szerencse fia 8.00 Híradó 8.05 Mézga Aladár különös kalandjai 8.30 Spuri 9.00 „Így szól az
Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus válaszok
10.05 Egyházi naptár 10.15 Református magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor
10.50 Útmutató 11.15 Papírhídon 11.45 Zsidó konyha 12.00 Hírek 12.05 Utazóna –
Utazási magazin 12.40 Tüskevár 13.50 Teknõc a láthatáron 14.20 Légfrissítõ 14.50
Delta 15.20 Múlt-kor 15.55 Most a Buday! 16.25 Euro-Taxi 16.55 Panoráma 17.25
Magyarország története 17.55 Hankiss Elemér: Találd ki magad! 18.25 Yorkshire-i
szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Maupassant történeteibõl 21.05 A szólás szabadsága 22.10 Kultúrház 23.05 Berlin, drágám 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 A Grönholm-módszer 1.50 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.35 Menetrend
12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Doki 13.35 Tuti gimi 14.30 A dadus 14.55 Nem
szentírás 15.50 Titkos küldetés 16.55 Stuart Little kisegér 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Pókember 22.30 Heti hetes 23.55 Kemény zsaruk 1.00 Portré 1.30
A Mick Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.15 Nagy
vagy! 10.15 Joey 10.45 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.55 Borkultusz – Borkultúra-magazin 12.25 Száguldó vipera 13.25 Psych – Dilis detektívek 14.25 Smallville
15.25 Tequila és Bonetti 16.30 Idétlen idõkig 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Az
50 elsõ randi 21.55 Pitch Black – 22 évente sötétség 23.50 Vámpírok: A gyilkos
csapat 1.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 „Tetszettek volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise 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 20.53 Zene 21.04 Rádiószínház 21.45 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 14., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50
Roma Magazin 14.20 Domovina 14.55 Átjáró 15.25 Panoráma 15.55 Autóguru
16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6
órai tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Kékfény 21.05 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.20 Elveszett bizalom
23.50 Hírek 0.00 TS – Motorsport 0.30 Nappali 1.30 Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Antwone Fisher története 16.20
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fó-
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kusz 20.40 Barátok közt 21.20 Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.40
Hullámhegy 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Keselyûk karmaiban 13.15 Kvízió 14.50 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal
a tortán 21.25 Ne szólj száj! 23.55 Különleges ügyosztály 0.55 Tények este 1.25
Melegházi átverés 3.00 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 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 15., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Srpski Ekran 14.20 Unser
Bildschirm 14.55 Átjáró 15.25 Delta 15.55 Múlt-kor 16.20 Prizma 16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó
barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Mondom a magamét!
21.05 Sztársáv 21.40 Kedd este 22.10 Memento 22.20 Itt a piros, hol a piros? 23.45
Hírek 23.55 Esti beszélgetés Müller Péterrel 0.25 Nappali 1.25 Mondom a magamét!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 Simone 16.20 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Vészhelyzet 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor
0.15 Fulltiltpoker.com Red Rock
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 18 évvel késõbb
(Három apának mennyi a fele?) 13.15 Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Nincs alku 0.20 A médium 1.20 Tények este 1.50 Fekete kefe
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Hétköznapi
tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 16., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Hrvatska krónika 14.20
Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfrissítõ 16.20 Prizma
16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Életképek
20.50 Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10 Memento 22.20 A rivális 23.50 Beszélõ fejek 0.20 Hírek 0.30 Magyarország története 1.00 Nappali 1.55 Életképek 2.30 A
„Lélek könyvének” árnyékában
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Agatha Christie: Tükrökkel csinálják 16.20 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Véres gyémánt 0.15 Reflektor 0.35 Kemény
zsaruk
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Álomhotel 13.15
Kvízió 14.50 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Lélegzet 23.20 A Harper-sziget 0.25 Tények este 0.55 Ne nézz vissza!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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December 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Rondó 14.50 Átjáró 15.20
Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.05 Sztársáv 21.40 Csütörtök
este 22.10 Memento 22.20 Hajónapló 23.15 Beszélõ fejek 23.45 Hírek 23.55
Visszajátszás 0.25 Nappali 1.20 Új rabszolgaság: Az ellopott gyermekkor 2.15
Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Nõt akarunk! 16.20 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.45 Alias
0.40 Reflektor 1.00 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Út a vadonba
13.15 Kvízió 14.50 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal
a tortán 21.25 Drakula halott és élvezi 23.10 Jericho 0.10 Tények este 0.40 Csillagkapu 2.25 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 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 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 18., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55 Körzeti magazin 14.45
Közlekedõ 14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 16.20 Prizma
16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.05 Sztársáv 21.40 Péntek este 22.10 Memento 22.20 Pók 0.00 Hírek 0.10 Gorbacsov, egy romantikus politikus 1.05 Nézõpont – Szentpétervár 1.30 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Élet a farmon 16.20 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök
0.35 Reflektor 0.55 Itthon 1.20 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Út a vadonba
13.15 Kvízió 14.50 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal
a tortán 21.25 Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? 23.50 Macsolabor 0.25 Tények este
0.55 Karácsonyi láz 2.25 A Donnelly klán 3.15 Borkultusz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi
Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 12., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Pingpong (43’), Hogyan tovább, kézilabda? (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Egy keresztény mérnök Pakisztánban (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fogyatékkal élõk ünnepe 2009 (50’), Cecei projektzáró (40’), Rigó Ferencék ékszerdoboza
December 13., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Egy keresztény
mérnök Pakisztánban (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00
Heti híradó 20.00 Zenés áhítat Sáregresen
December 14., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fogyatékkal élõk ünnepe
2009 (50’), Cecei projektzáró (40’), Rigó Ferencék ékszerdoboza 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’), Pingpong (43’), Hogyan tovább, kézilabda? (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Fahidi Éva: Ki emlékszik még?
December 15., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés áhítat Sáregresen
13.00 Heti híradó 15.00 Fahidi Éva: Ki emlékszik még? 19.00 Heti híradó
20.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (90’), A sárbogárdi polgárõrség
December 16., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (kb. 90’), A sárbogárdi polgárõrség 13.00 Heti híradó 15.00 Mikulás
2009, Itt járt a Honvéd együttes, Betlehemi kiállítás 19.00 Sziréna 19.30
Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’), Halország hírei
December 17., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Halország hírei 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Fülöp Gyula
elõadása (kb. 90’), A sárbogárdi polgárõrség 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Zenés áhítat Sáregresen
December 18. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Mikulás 2009, Itt
járt a Honvéd együttes, Betlehemi kiállítás 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Zenés áhítat Sáregresen 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Fülöp
Gyula elõadása (kb. 90’), A sárbogárdi polgárõrség

***
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!

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, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ INFRAÉGÕS GÁZ
HÕSUGÁRZÓ, valamint
TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
lemez, öntvény kivitelben,
GARANCIÁVAL. 06 70 341 9532
LAMBÉRIA 998 Ft-tól,
HAJÓPADLÓ 1598 Ft-tól,
FA PARKETTA 2490 Ft-tól,
DESZKA 29.900 Ft-tól.
06 74 570 064
NÉMET HASZNÁLTBÚTOR-VÁSÁR
szombatonként 8-13-ig
az Árpád-lakótelepen.
06 20 993 7248
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
TÛZIFA ELADÓ!
Aprított cser, tölgy, akác,
INGYENES házhoz szállítással.
06 30 720 9100
Horváth Sándor, Tamási.

Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)
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.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Eladó kézi mellszívó, lenyitható tetejû pelenkázó és
fürdetõállvány, vízleengedõs kád és fóka. Telefon:
06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Árpád-lakótelepen lakás eladó. Irányár: 4.5 millió
forint. 06 (20) 974 3975. (2073144)
Sárbogárdon presszó hosszú távra kiadó. 06 (20)
552 8581.
József A. u. 17. földszinti lakás eladó. 06 (30) 663
0111. (2073329)
Sárszentmiklóson ház sürgõsen eladó. 06 (30)
366 7426. (2073297)
200 kg-os hízók eladók. 06 (20) 510 2673. (2073296)
120 kg-os hízók eladók. 06 (70) 615 6120. (2073295)
Fakivágás, gallyazás! 06 (20) 437 4869. (2073475)
Gyógyszerészeket keresünk a cecei gyógyszertárba. Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06 (70) 382
4358-as telefonszámon. (2073349)
Családi ház 25.000 Ft-ért kiadó. 06 (30) 9895 861.

Kiadó egyszobás, I. emeleti lakás Ady E. út 144. 06
(70) 371 2167. (2073497)
2 q körüli vágósertés eladó. Berkei István, Sárbogárd, Szélsõ u. 4. 06 (25) 460 897. (2073495)
Amerikai cég vezetõ munkatársakat keres. Feltétel: minimum érettségi. Jelentkezni SMS-ben. 06
(70) 453 0017. (2314078)
Fizikai munkára férfi alkalmazottat keresek. Telefon: 06 (30) 285 1041. (2314075)
Simson Enduro eladó. 06 (70) 376 6959. (2314074)
Kislóki dombok alatt 1,0763 ha, 28,33 Ak. szántó
eladó. Irányár: 1,5 M Ft. 06 (30) 486 2314. (2073486)
Töbörzsökön összkomfortos parasztház eladó! Ár:
2,5 M + 2 M lízing. Telefon: 06 (30) 384 4540.

(2070477)

(2314091)

Nagysúlyú hízó eladó. 06 (30) 269 5353. (2314090)
Elcserélném alapi 3 szobás gázfûtésû kertes házam sárbogárdi panelre. 06 (30) 506 4193.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, kétszobás, elsõ emeleti, erkélyes lakás, tárolóval sürgõsen eladó. 06 (70) 314 6417. (2073499)

Fizikából, matematikából, angolból korrepetálást
vállalok. 06 (30) 465 7865. (2314092)
Turka a Csendes fagyizó mellett már 40 m2-en! Olcsó gyerekruhák, 300 Ft-os darabáruk, 15-50 %-os
akciók! Sárbogárd, Ady E. út 204.
Lakás kiadó-eladó. 06 (70) 3356 399. (2314094)

KARÁCSONYI
HALÁSZLÉ
a Patkó csárdából —
elvitelre!
Rendelje meg a december 24-ei karácsonyi
ebéd elmaradhatatlan fogását – elõre!

Egy adag ára: 990 Ft.
Rendelését december 20-ig adhatja le.
Telefon: 06 (30) 2266 707,
06 (25) 461 077

Ismét megrendezzük
a már hagyományos, engedményes

SÜTEMÉNYVÁSÁRT!
Aki elõre megrendeli az ÜNNEPI SÜTEMÉNYEKET
december 23-24-ére, annak 5

%-os

kedvezményt adunk.
Bejglire is vállalunk elõrendelést!
Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.

VENTONA-TRANS KFT.
Dunaharaszti telephelyre
SZAKKÉPZETT, GYAKORLOTT
AUTÓBUSZSZERELÕKET keres.
Szálláslehetõség megoldott.
Bér megegyezés szerint.
Jelentkezni: 06 24 260 440-es vagy
06 70 932 6105-ös telefonszámokon.
NÉMETORSZÁGI munkavégzésre
HENTESEKET felveszek.
06 30 312 5861
Sárbogárdon jó adottságú
SÖRÖZÖK KIADÓK,
valamint PULTOSOKAT FELVESZÜNK.
06 20 552 8581

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

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2009. december 12-én, szombaton, 9-12 óráig.
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Mikulás-futás ötödször

Gondolkodjunk!
A közelmúltban, csak úgy „háttérzajként”
halottam, hogy „ma a listák korát éljük.”
Elõször nem gondoltam bele, mit jelent ez,
aztán belegondoltam. Tényleg, ebben van
valami, listák voltak, vannak és lesznek, lehet, hogy azért, mert nagy ember vagyok,
nekem is vannak listáim.
Decemberben van, ugye, a „karácsonyi lista”. Ez talán a legveszélytelenebb, egyre
rövidebb, és biztos, hogy csak a szeretett
személyeket tartalmazza.
Van olyan listám, amelyen azok a személyek szerepelnek, akiket különbözõ emberi tulajdonságai miatt kedvelek, telefonszámuk alapján tartom õket nyilván. A mai
napon 334 fõ a listán szereplõk száma, jó
társaságba kerültek, számuk bõvíthetõ.
A következõ listámon azok szerepelnek,
akikrõl feltételezem, hogy elfogadnak harsány természetem ellenére, nem zavarja
õket a nagy hangom és a sokszor „gyilkos”
humorom.
Van egy rövid listám azokról, akiket — ne
szépítsük — zsigerbõl utálok. Õk kevesen
vannak, viszonyom velük képletesen szólva olyan, hogy bármikor megtisztelném
hátsó fertályukat vizes lábbal, hogy jó nagyot csattanjon.
A következõ listámon azok szerepelnek,
akik elõször számomra szimpatikusak, de
késõbb úgy viselkednek, mint az „õsember”; vagy „tudatlanok” szegények, vagy
„túlképzettek”, de számomra mindkettõ
ugyanaz a kategória: feledhetõ.
Ha gondolkodunk, megállapíthatjuk: az
én listáim egészen emberiek, átlagosak,
mindenkinek vannak ilyenek; ha jól számba veszi ismerõseit, mindenki felállíthat
ehhez hasonlókat.
Más megítélés alá kell vennünk a következõ egy év listáit, a politikai listákat. Nem
kell hozzá nagy jóstehetség: lesz „ereszd el
a hajamat”. Emberek tûnnek fel tõlük eddig idegen listákon, de a „konc” reményében. Nem én, nem mi soroljuk oda õket,
hanem saját maguk, önként és dalolva. Ne
áltassuk magunkat! Nem a pórnép érdekli
õket, csak a hatalom — vagy azért, mert
már megszokták, vagy azért, mert bele
akarnak kóstolni.
„Háttérzajként” a tévé képernyõjén most
olvasom a hírek között: Kínában hûtlen
kezelés miatt halára ítéltek egy köztisztviselõt. Még szerencse, hogy Kína nagy ország, ez meg sem „kottyan” nekik, rend a
lelke mindennek.
Ha ez nálunk is így lenne, kis hazánkban
már térdig járnánk a vérben, de egyvalami
egészen biztos: nem tülekednének a listákra.

2009. december 4-én immár ötödik alkalommal rendezte meg iskolánk a szülõi
munkaközösséggel és az iskolaszékkel
együtt a Mikulás-futást. Mára elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk ebbõl
a megmozdulásból.

tisztelõ számunkra, hogy idén is tudott idõt
szakítani a Mészöly diákjaira.
A lelkesen futó csapatot az iskolába visszaérve dobozos gyümölcslével és szaloncukorral várták. Az aulában a már feldíszített
fa mellett meglepetés várt bennünket:

A szokásostól eltérõen idén motorkerékpáron, két motoros kíséretében érkezett a
Mikulás — Balogh István —, majd Kovács
István, a Mikulás nagykövete vezetésével
két kilométert futott iskolánk apraja-nagyja sok szülõvel, akiket nem tántorított el az
õszi szomorkás idõ sem. A rendõrség által
biztosított útvonalon színpompás látványt
nyújtott a sok-sok piros sapkás kocogó.
Kovács István 1988-ban elfutott Európán
át Rovaniemiig, a Világ Mikulásáig. Meg-

vers, ének és egy jelenet, amiben pedagógusok és szülõk szerepeltek. Hangulatos
volt a krampusznak öltözött felsõs lányok
tánca is.
A megmozdulás befejezéseként Kovács
Istvánnal együtt a fenyõfa elõtti emléktáblára feltettük a mai futás idõpontját is az
elõzõek alá.
Vidáman, jól telt el ez a délután mindanynyiunknak!

Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak,
akik szeretett hozzátartozónk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MAGYAR IMRE

életének 67. évében elhunyt.

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
A gyászoló család

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Nagy Ferencné

FRESCHL FERENCNÉ
született Mészáros Irén

Temetése december 11-én, 14.30 órakor
lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

