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Adventi muzsikaszó
Elmaradhatatlan az advent idõszakában a Sárbogárdi Szövetke-
zeti és Városi Vegyes Kar karácsonyváró hangversenye! Nemcsak
az ünnepi hangulatot fokozza ez az esemény minden évben, ha-
nem alkalmat ad arra is, hogy régi ismerõsök találkozzanak egy-
mással.
Most is csordultig telt a József Attila Mûvelõdési Központ szín-
házterme érdeklõdõkkel, zenebarátokkal.

Vendégként a gárdonyi Alborada Vegyes Kar lépett föl Oláh-
Nagy Éva vezényletével. Színvonalas mûsoruk méltán érdemelte
ki a helyi közönség elismerését.
A vendégkórust követõen Bali Dávid zenemûvészeti szakközép-
iskolás nyûgözte le virtuóz zongorajátékával a hallgatóságot,
majd a sárbogárdi énekkar vonult föl, gondosan válogatott reper-
toárral, Huszics Vendel és Huszics Vendelné karnagyok irányítá-
sával, Huszics Ibolya zongorakíséretével.
A hangverseny nyitányaként és záróakkordjaként a két kórus
együtt örvendeztette meg énekével a nagyérdemût.

Hargitai Kiss Virág

Teljes zár a 63-as fõúton
Teljes szélességében lezárták a rendõrök a 63-as fõutat december 16-án, kedden Aba és
Sárkeresztúr között, mert a fõút közelében lévõ Sárvíz-csatornába belezuhant egy sze-
mélygépkocsi.
Az esetrõl 9.53-kor értesítették
az FMRFK központi ügyeletét,
mely egybõl a helyszínre irányí-
totta a tûzoltókat és a mentõket
a járõrökkel és a baleseti hely-
színelõkkel együtt.
Az autó már több órája zuhan-
hatott bele a csatornába, mert a
benne lévõ férfi sofõr kihû-
lésközeli állapotban volt.
A tûzoltók azon dolgoztak,
hogy a férfit a kocsiból — ami-
be folyamatosan szivárgott be a
víz — mihamarabb kiszabadít-
sák.
A mentés idejére a rendõrök
teljes szélességében lezárták a
fõút érintett szakaszát.

Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

SZALAGAVATÓ 2009.
Írásunk a 6. oldalon.
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Félmilliárd vidékfejlesztésre
a Sárvíz LEADER Kistérségben

Novemberben kapta meg a támogatásról szóló határozatot az a
36 vidékfejlesztési projekt, melyek összesen mintegy 519 millió Ft
támogatást nyertek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram III. tengelye keretébõl a Sárvíz LEADER Kistérség terüle-
tén.
Falumegújításra, közterek és épületek külsõ felújítására, játszó-
terek építésére 19 támogatási kérelem nyert összesen 189 millió
Ft-ot.
A vidéki örökség megõrzésére, védett épületek felújítására 3 pro-
jekt több mint 28 millió Ft támogatást kapott.
A mikrovállalkozások fejlesztésére, épületek fejlesztésére, ter-
melõeszközök vásárlására 12 kérelem összesen 224 millió Ft
támogatást nyert.

A turisztikai tevékenységek ösztönzésére, ifjúsági szálláshely ki-
alakítására, borház építése céljából 2 nyertes kérelem került be-
nyújtásra, összesen közel 77 millió Ft értékben.
A Sárvíz LEADER Közösség 30 települése 2013-ig több mint 1,4
milliárd Ft fejlesztési forrás felhasználására jogosult a fenti négy
jogcímen.
A következõ kérelem benyújtási határideje 2009. december 16-a,
azt követõen 2010 tavaszán nyílik új lehetõség kérelmeket be-
nyújtani, egészen a megjelölt forrás kimerüléséig.
A támogatási rendszer sajátos szabályokkal mûködik: a nyerte-
sekkel a kérelmeket kezelõ hivatal nem köt szerzõdést. A nyertes
projektet a támogatási határozatban foglaltak szerint végre lehet
hajtani, majd ezt követõen eszerint történik az elszámolás és a tá-
mogatás folyósítása is.
A bevételt teremtõ beruházások jellemzõen 60-65 %-os, a bevé-
telt nem termelõ, közhasznú fejlesztések 100 %-os támogatást
kaphattak.
Ugyancsak a Sárvíz LEADER térség területén az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program ún. LEADER-intézkedésén belül
32 pályázat vár elbírálásra mintegy 118 millió Ft értékben. A no-
vemberben benyújtott pályázatokban igényelt támogatás elsõsor-
ban civil szervezetek eszközfejlesztésére, rendezvényekhez és
szabadidõs programokhoz szükséges eszközök és infrastruktúra
fejlesztésére, helyi kulturális rendezvények támogatására, illetve
környezeti neveléssel kapcsolatos képzések finanszírozására
használható fel.

/H/

Karácsonyváró Töbörzsökön

A Philia Egyesület — a korábbi évek hagyományaihoz híven — az idén is vendégül
látta a nagycsaládosokat és a rászoruló családok gyermekeit egy karácsonyváró
szombat délelõttön.
A Töbörzsöki Szent István Általános Iskola ebédlõjében Dizseri András és csapa-
ta karácsonyi díszek, rajzok készítésére, kézmûves-foglalkozásra várta a gyereke-
ket. Míg az apróságok készítették a karácsonyi meglepetéseket, a szüleik a torna-
teremben válogathattak a gyerekek és a család számára való ruhaadományokból.
A gyerekek a foglalkozás végén (szintén adományokból származó) játékokat kap-
tak ajándékba. Hogy teljes legyen az élmény, délben meg is vendégelték a cseme-
téket.

Hargitai Lajos

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete a 2009. decem-
ber 8-ai ülésén elfogadta:
— az 54/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, az ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás közterületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló rendelet módosításáról;
— az 55/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló rendelet módosításáról;
— az 56/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról;
— az 57/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, az önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II.
19.) ktr. sz. rendelet módosításáról;
— az 58/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, a gyermek-
védelem helyi rendszerérõl szóló rendelet módosításá-
ról;
— az 59/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, az egyes
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról;
— a 60/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, az önkor-
mányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésé-
nek egyes szabályairól szóló rendelet módosításáról;
— a 61/2009. (XII. 14.) ktr. sz. rendeletet, a lakások és
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 21/2006. (III. 23.) ktr. sz. ren-
delet módosításáról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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BÚCSÚ A MEGYEVASÚTTÓL
E héttõl nem közlekednek személy-
vonatok Sárbogárd és Székesfehér-
vár között. Búcsút mondhatunk a
piros vonatocskának, amely az
utóbbi években csak egy-két kocsi-
val indult a két végállomás közötti
napi útjára.
A mai politikai, gazdasági szemlélet
gazdaságtalannak ítélte a helyi ér-
dekû vonatok közlekedtetését. A
hivatalos indoklás szerint a vonalon
alkalmanként felszálló néhány utas
nem adott annyi jegybevételt, ami-
bõl gazdaságosan fenntartható lett
volna a személyszállítás, s a vasúttal párhu-
zamosan futó 63-as úton autóbusszal ki-
váltható a vasúti közlekedés, nincs tehát
szükség a vasútra.
Egy ideje már valóban nagyon lecsökkent
a székesfehérvári vonalon a személyforga-
lom. Persze, a vasúttársaság se nagyon tör-
te magát az utasokért. Nagyobb gondjuk
volt a fejeseknek, hogy a vasút-privatizáci-
óból kihasítsák a maguk szeletét, mintsem
Baross Gábor, a „vasminiszter” fanatiz-
musával törjék magukat, hogy a közjó ér-
dekében a vasúttársaságot gazdaságos ál-
lami üzemként mûködtessék.
Nem feledhetõ az sem, hogy minden gaz-
dasági érv ellenére jelentõs gond, hogy ez-
zel az intézkedéssel megszûnt egy átszállá-
si lehetõség Komárom, Gyõr irányába, s
megindult a mellékvonalak további lerom-
lása. Gondoljunk csak bele: vasúton ez-
után Székesfehérvár 40 km helyett 140 km
távolságra kerül Sárbogárdtól, mert vagy
Pusztaszabolcson, vagy Budapesten át két
átszállással utazhatunk csak a tõlünk
mindössze 38 km-re lévõ megyeszékhely-
re.
(Az új menetrend az újságban olvasható.
Szerk.)
No, hát akkor sirassuk el együtt a megye-
vasutat, s emlékezzünk a kezdetekre!

„1891-ben részben Zichy Jenõ földbirtokos
és országgyûlési képviselõ interpellációjára a
Kereskedelemügyi Minisztérium engedélyt
adott a Sárbogárd–Székesfehérvár, Bicske
között kiépítendõ helyi érdekû vasút meg-
építésére. Zichy Jenõnek a vasútvonal kiépí-
téséhez gazdasági érdeke is fûzõdött, hiszen
felsõszentiváni nagybirtokos volt.
A Sárbogárd–Székesfehérvár vasút építésé-
vel a Fejér megyei vasúti bizottság 1896. már-
cius 9-én foglalkozott. A helyi érdekû vasutat
1897. június 22-én átadták a forgalomnak.
A helyi érdekû vasutat Bicske és Székesfehér-
vár között is megépítették, és ezt egy újonnan
alakult részvénytársaság finanszírozta. A
társaság … alakult 1898. június 29-én, 7 mil-
lió 135 ezer korona tõkével. A részvénytársa-
ságot magánosok, továbbá a posta képvise-
lõi, a Kereskedelemügyi Minisztérium, Fejér
vármegye, Székesfehérvár sz. kir. város, Sár-
keresztúr és Aba községek alakították. Az rt.
a Székesfehérvár–Sárbogárd között közleke-
dõ vonatok üzemeltetését is biztosította. A
vasútvonal megépítésével az rt. a Zimonyi
Schwarcz Ármin és Fia céget bízta meg."
(Idézet a „Sárbogárd város története” c.
kiadványból, 113. old.)
Azok az évek Sárbogárd mezõvárossá fej-
lõdésében rendkívül nagy jelentõséggel
bírtak, mert ekkor lett a város közlekedési
gócponttá. Néhány évvel korábban, 1882
novemberében adták át a forgalomnak a

Budapest–Pécs közötti fõvasutat, s
Sárbogárd–Szekszárd közt is 1896-
ban indult meg a vasúti forgalom.
Sárbogárd anyagi erejével is áldoza-
tot vállalt a vasútépítésben. 200 igás
és 700 gyalognapszámot adott, és in-
gyen juttatta a vasútállomás terüle-
tét a vasúttársaságnak. Nem mon-
danám, hogy ezt az ajándékot ma-
napság a jó gazda módjára gondoz-
nák, hiszen a vasút környéke lassan
már egy nyomortelep képét tárja az
arra járó elé.
Ekkor épült ki Sárbogárd városa is a
vasútállomásig, szállodák épültek a

vasút környékén, így a Nemzeti Fogadó és
az Egyed Vendégfogadó stranddal, sport-
pályával. Sok száz ide telepedett vasutas
építette meg ezekben az években a vasút
közelében a házát, s a századfordulón
megépült a vasúti villatelep is, ahol a vasúti
gócpont üzemeltetését végzõ vasúti tisztek
laktak családjaikkal.
Ami száztíz éve épült, az az elmúlt 20 év
alatt leépült, s lassan minden az enyészeté
lesz, amit egykoron a közösség javára lét-
rehoztak.
Egy kérdés nem hagy nyugodni: Ugyan,
mikor lesz ennek az országnak újra „vas-
minisztere”, aki a közjót szolgálva, jó gaz-
daként hittel vallja, hogy a közösségi tö-
megközlekedés olcsóbb, az ország gazda-
sági fejlõdését jobban szolgálja, s az abba
befektetett erõ, energia ezerszeresen meg-
térül?! Sokkal inkább megtérül, mint a vá-
ros fõútján nap mint nap átdübörgõ kami-
oncsorda által, amelyektõl a kisváros év-
százados múltjának emlékét még õrzõ,
századfordulós épületek falai megremeg-
nek, s a gyalogjárón közlekedõk a benzin-
gõzben, gázolajfüstben fuldokolnak. Kell
ez nekünk?
Erre a kérdésre a következõ években fele-
letet kell adnunk!

Hargitai Lajos

Ledér tehén?
A legutóbbi szám címlapján megjelent cik-
kekkel kapcsolatban a történeti hûség és a
hivatal védelme érdekében szeretném az
alábbi kiegészítést tenni.

A tejértékesítõ automata engedélyezési
kérelmével egyidejûleg a fõút mellé egy
reklámtábla elhelyezésére kértem enge-
délyt. Ez a tábla a táncoló tehenet mintázó
figura lett volna, életnagyságban kivágva.
A hivatal ezt nem engedélyezte, mivel sze-
rintük ebben a formában az közszemérem-
sértõ lett volna, de hozzájárultak egy ha-
gyományos (négyszög alakú) tábla kihe-
lyezéséhez, amin a tehénke a maga meg-
tervezett valójában megjelenhet. Ez a táb-
la és a Bádogtehén végleges dekorációja is

hamarosan — amint az idõjárás engedi —
kihelyezésre kerül.
A hivatal és a szakhatóságok részérõl
mindeddig maximális segítõkészséget ta-
pasztaltam. Talán õk is fontosnak tartják,
hogy a magyar termelõk a saját jó minõsé-
gû termékeikkel ebben a közvetlen formá-
ban is megjelenhessenek a hazai piacon.
Állatorvosként szembesültem a tehéntar-
tó családi gazdaságok komoly anyagi ne-
hézségeivel, ezért indítottam el az értéke-
sítést elõször mozgóbolttal, majd idén de-
cembertõl Sárbogárd központjában auto-
matán keresztül. Másfél év megfeszített
munkájával sikerült megmentenem gaz-
dálkodó barátaimat a csõdtõl, és az értéke-
sítés volumenének a növelésével, remé-

lem, másokat is be tudok vonni a program-
ba.
Tegyünk együtt a magyar gazdálkodók
megmentéséért! Keressék Önök is Tehén-
két, és fogyasszák az egészséges, teljes ér-
tékû és tartósítószer-mentes magyar tejet!

Köszönettel: dr. Gazdag Tamás
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A honvéd kórus Sárbogárdon
A Honvéd Bajtársi Egyesület december 5-ére találkozóra hívta a
Sárbogárd környékén élõ nyugdíjas katonákat, katonaözvegye-
ket, árvákat és családtagjaikat. Ezen tájékoztató hangzott el a
honvédségi gondozási körbe tartozók érdekvédelmérõl. Az alka-
lomra a régi idõk hangulatát idézõ eseményre is sor került. A vi-
lághírû Honvéd Mûvészegyüttes férfikara adott mûsort. A hazafi-
as mûsorban elhangzott többek között a Bánk bán nagyáriájának
kórusfeldolgozása is.

A mûsor végén a házigazda
egyesület elnöke, Gál Sán-
dor különleges ajándékot
adott át az együttesnek: a
sárbogárdi RT-sek 1978-as
oroszországi sivatagi éleslö-
vészetérõl származó emlé-
ket — egy felrobbant rakéta
megmaradt darabját, amely
a régi Magyarország formá-
ját vette föl.

Kár, hogy nem úgy volt, mint a régi szép idõkben, amikor a Hon-
véd Mûvészegyüttes zsúfolt teltház elõtt mutatkozhatott be Sár-
bogárdon. Most, bizony, nagyon sok szék üresen maradt a szín-
házteremben.

/H/

Autó a pálfai
polgárõröknek

Hétvégén rendezték a pálfai kultúrházban a pálfai polgárõrség
vacsorával egybekötött évadzáró közgyûlését. Ezen vendégként
tiszteletét tette dr. Kuti István paksi rendõrkapitány és Mukli Zol-
tán nagydorogi rendõrõrsparancsnok is. Az eseménynek az adott
külön jelentõséget, hogy a pálfai polgárõrök ekkor vehették át ün-
nepélyesen az Országos Polgárõr Szövetség ajándékát, egy járõr-
autót.
A 38 fõs pálfai polgárõrség, mint azt a paksi rendõrkapitány el-
mondta, a térség leglelkesebb közössége. Mindeddig — nem kis
áldozatot vállalva — saját autóikon végezték a járõrözést, csak a
tankolást fizették ki nekik az önkormányzat támogatásából. A ka-
pitány úr azt is elmondta, hogy a bûnmegelõzésben és a bûnüldö-
zésben nagy segítséget jelent a polgárõrség és a polgárõrök körül
szervezõdõ civil összefogás.
Bérdi Imre polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy a pol-
gárõrök sokat tesznek azért, hogy a település polgárai biztonság-
ban érezzék magukat.
Horog Csaba, a pálfai polgárõrök egyesületének elnöke beszá-
molójában méltatta a tagság önzetlen közösségi feladatvállalását,
s elismerõ oklevelet adott át a legtöbb munkát végzõ polgárõrtár-
saknak. Miután a tagság részérõl több javaslat is elhangzott a jö-
võbeli feladatokról, közös vacsorán vettek részt a meghívott ven-
dégekkel együtt, melyen egy helyi specialitásnak, a káposztás
birkapörköltnek volt a legnagyobb sikere.

Hargitai Lajos

Hírek Sáregresrõl
December 5-én a Sáregres Polgárõr Egyesület szervezésében Er-
zsébet-, Katalin- és Mikulás-bált tartottunk. Köszönjük támoga-
tóink felajánlásait, segítõink munkáját! A bevételbõl december
23-án polgárõreinknek vacsorával egybekötött évzáró gyûlésen
köszönjük meg, hogy éjszakáikat településünkön járõrözéssel töl-
tik. Erre a vacsorára meghívást kapnak egyesületünk támogatói
is. A báli bevételt kiegészítve polgárõreink formaruhát kapnak.

Kakuk Tiborné, az egyesület vezetõje

Betlehemi csillagunk
Lapunk elõzõ számának 4. oldalán olvashattak egy tudósítást a
Múzeumbarát Egyesület által rendezett karácsonyi kiállításról. A
beszámolóból kimaradt a megnyitó egyik szép eseménye. A Kipp-
kopp Óvoda nagycsoportosai karácsonyt köszöntõ mûsorral lep-
ték meg a közönséget. Erre a gyerekek és az óvó nénik is nagyon
készültek. Utána nagy tapsot kaptak.
Köszönjük!

Szerkesztõ

Karácsonyi rendezvények Alapon
HELYSZÍN: MÛVELÕDÉSI HÁZ.

2009. december 20. (vasárnap) 16 óra

KARÁCSONYI MÛSOR
Fellépnek: Szironta Csengettyû- és Citerazenekar, Sárbogárdi
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar, Mezõföld Népi Együttes,
Radnai Zoltán és alapi növendékei.

KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS

2009. december 22. (kedd) 16 óra

FALUKARÁCSONY (MILLENÁRIS PARK)

Gyertyagyújtás, közös éneklés, vendéglátás
Közremûködnek: az Arany László Általános Iskola tanulói.

2009. december 27. (vasárnap) 16 óra

ORGONAHANGVERSENY (KATOLIKUS TEMPLOM)
Fellépõ: a BARÁTOK együttes Kecskemétrõl.

Ünnepi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!



Bogárd és Vidéke 2009. december 17. HÍREK, ESEMÉNYEK 5

VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

(2009. 12. 08.)

Más disznaját szúrta le
karácsonyra

Egy pusztaegresi lakos tett feljelentést is-
meretlen tettes ellen, aki kerítésletaposás
módszerével behatolt tanyájára, és ott le-
szúrt, majd eltulajdonított egy 130 kg súlyú
hízót.

Megfújta a drága hûtõkocsit
Egy sárbogárdi lakos tett feljelentést isme-
retlen tettes ellen, aki 10.00 óra és 14.00
óra között a sárbogárdi vasúti lakótelep
elõtti parkolóból eltulajdonította Schmitz
típusú nyerges pótkocsiját, melyen egy hû-
tõfelépítmény volt. Az okozott kár
6.000.000 Ft.

Elvitték a táskáját
A sárbogárdi Kippkopp Óvodába ismeret-
len tettes eltulajdonított a bejelentõ táská-
ját, benne személyes irataival.

Télen kertészkednek
(2009. 12. 09.) Egy sárkeresztúri lakos tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
20.00 óra és 24.00 óra között a garázsa
elõtt álló gépkocsija ajtaját felfeszítette,
majd hátratolva az autót, a zárt garázsajtót
felfeszítette. A garázsból eltulajdonított 1
db Stihl láncfûrészt, 3 db Kenwood hang-
falat, és a kerítésrõl lefeszített két gömb
alakú díszítõ elemet.
Másnap egy sárkeresztúri lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki elõzõ es-
te, 21.00 óra és 7.00 óra között, lakatfelfe-
szítést módszerével behatolt az ingatla-
nukhoz tartozó melléképületbe, és onnan
kapálógépet, mûszaki eszközöket tulajdo-
nított el.

Autótolvajt fogtak
(2009. 12. 13.) Hajnalban Sárkeresztúron
vont ellenõrzés alá a körzeti megbízott egy
személygépkocsit. Az ellenõrzés során ki-
derült, hogy azt Nagyigmándról tulajdoní-
tották el. Így a körzeti megbízott az autó-
ban lévõ három személyt (egy 24 és egy 21
éves versendi férfit, valamint egy 26 éves
jánosházai nõt) elõállította a Székesfehér-
vári Rendõrkapitányságra, ahol a jármû
önkényes elvétele miatt mindhármukat
gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.
A 21 éves fiatalemberrõl (aki a gépkocsit
vezette) az is kiderült, hogy a Mohácsi
Rendõrkapitányság 2010 szeptemberéig
eltiltotta a vezetéstõl. Így a férfit a rend-
õrök szabálysértési õrizetbe vették. A bûn-
cselekményen túl a szabálysértés miatt is
felelnie kell. Az autót a rendõrök lefoglal-
ták, azt a tulajdonos visszakapta.

Elkapták a fatolvajokat
(2009. 12. 15.) Szabálysértési õrizetbe vet-
ték a rendõrök azt a két sárbogárdi férfit és
két sárbogárdi nõt, akik Sárbogárd és
Nagyhörcsök között, a Nádor-csatorna
partján lévõ fasornál egy motoros láncfû-
résszel kb. 450 kg akácot és egyéb fajta fát
vágtak ki, illetve tulajdonítottak el. A lopá-
si kár 10.000 Ft. A személyeket a rendõrök
elfogták, és megindították velük szemben
a szabálysértési eljárást.

Szintén szabálysértési õrizetbe került az a
két kálozi férfi és egy kálozi nõ, akik Káloz
külterületérõl vágtak ki és loptak el egy
köbméter, kb. nyolc mázsa fát. Amikor a
járõrök ellenõrzés alá vonták a három sze-
mélyt, akik egy lovas kocsival közlekedtek,
nem tudtak elszámolni a kocsin lévõ fák
származásával. A lopási kár kb. 16.000 Ft.
A szabálysértési eljárás megindult az ügy-
ben.

BALESETEK,
ITTAS VEZETÉS

Hazadöcögõk
(2009. 12. 07.) A sárbogárdi rendõrkapi-
tányság járõrei igazoltattak egy helyi ke-
rékpárost, aki ittasan közlekedett. Az al-
koholszonda 0,8 ezrelék alatti értéket mu-
tatott. Rajta kívül még három ittas kerék-
párost kaptak rajta Sárbogárdon ezen a
napon, és kettõt a következõ napon.
(2009. 12. 10.) A sárbogárdi rendõrkapi-
tányság járõrei igazoltattak Szabadegyhá-
za területén 1 fõt, aki ittasan közlekedett
személygépkocsijával. Vezetõi engedélye
elvételre került.

Semmi se passzolt
az igazoltatásnál

Ugyanezen a napon Kálozon is megállítot-
tak 1 fõt, aki bukósisak és hátsó világítás
nélkül közlekedett motorkerékpárjával.
Az ellenõrzés során kiderült, hogy ez a sze-
mély vezetõi engedéllyel nem rendelkezik,
valamint az alkoholszonda 0,48 mg/l érté-
ket mutatott. Vele szemben a megfelelõ
intézkedéseket végezték el.

Jóval túllépte a megengedett
sebességet a Golf

Halálos baleset történt a 64-es fõúton, a
dégi bekötõnél hétfõn a déli órákban.
Az elsõdleges szakértõi vélemény szerint
valószínûleg jóval túllépve a megengedett
90 km/órás sebességet, és mintegy 140-150
km/órás sebességgel haladhatott a balese-
tet okozó VW Golf, amikor eddig tisztá-
zatlan körülmények között átsodródott a
szemközti sávba, és ott frontálisan ütkö-
zött a szembõl érkezõ Ford Transittal. A
Golfban három dégi fiatal ült, egy 26, egy
29 és egy 30 éves férfi. A baleset során
mind a hárman életüket vesztették.
A Ford sofõrjét — miután a tûzoltók kisza-
badították a roncsok közül — mentõheli-
kopter szállította a székesfehérvári kór-
házba; elsõdleges információink szerint
bordatörést szenvedett.
A 64-es fõutat teljes szélességében lezár-
ták több órára.

KÉK HÍREK

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazok támogatását, akik a sár-
szentmiklósi Retro Disco szervezésé-
ben, lebonyolításában részt vettek, illet-
ve hozzájárulásukkal segítették a ren-
dezvény sikerét: Koncz Attila, Horog
Attila, Klár András, Batári Andrea,
Domján János.

A jó hangulatért DJ Space volt a felelõs,
akinek ezúton is külön köszönet!

ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola, SZMK

„Vizek felett, népek felett egy nagy csillag fényt hinteget,
zengedezzünk néked, szép csillag!”

Meghívó

Szeretettel várjuk karácsonyi hangversenyünkre

2009. december 18-án, pénteken, 16.30 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus templomba.

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara, 5. osztályos tanulói,
a Zeneiskola hangszeres szólistái.

Vezényel: Horváth Ferencné. Közremûködik: Jákob Zoltán.

Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendõt kívánunk!
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Eseménydús õszi hónapok állnak mögöt-
tünk: a gimnázium tanulói számos verse-
nyen értek el szép eredményeket, és írunk
a nyílt napról és a tablóbálról is.
A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázi-
um idén is megrendezte a Bolyai városi és
régiós matematikai csapatversenyt 8. és 9.
osztályosok számára. Gimnáziumunk csa-
pata a második legmagasabb pontszámmal
jutott tovább a döntõbe. A döntõben is re-
mekelt a csapat, csak 2 ponttal maradtak le
az elsõ helyrõl, míg a harmadik helyezett
csapatot majdnem 30 ponttal elõzték meg.
A csapat tagjai: Takács Anna, Farkas An-
na Mária, Gebhardt Éva és Szõnyegi Dóra
9. évfolyamos tanulók. Felkészítõ tanáruk:
Takács Sándor.
A Múltunk Öröksége Alapítvány, a Régi-
ók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesü-
lete, a budapesti Orosz Kulturális Központ
és a budapesti „Orosz Kurir” orosz nyelvi
versenyén az országos döntõbe jutott
Arany Ariella, Kutasi Mónika, Makkos
Bence, Németh Éva és Pelyhe Fatime (12.
c). A döntõben Makkos Bence 2., Németh
Éva pedig 3. helyezést ért el. Felkészítõ ta-
náruk: Barabás Irén.
Nagy Tímea (12. b) a 2009. évi székesfe-
hérvári Széchenyi-napok keretében ren-
dezett vers- és novellaíró pályázaton 3. he-
lyezést ért el az alábbi verssel:

Holdbéli álom

Csõdör vágtat
gyorsan vágtat
gyorsasága álmot láttat

Pata dobog
széllel dobog
dobbanását szívnek hordod

Sörény lángol
vágyva lángol
lángolása vérrel vádol

Éjjel játszol
álmot játszol
játékodban vadnak látszol

Kezed piros
vértõl piros
véredényben kendõt ki mos?

Rongyot ki mos?
éjig mossa
éjszakája lassú, lomha

Ménes vágtat
vérben vágtat
vérfolyamként törnek gátat

Kanca nyerít
csõdör nyerít
nyihogásuk vihart hevít

Felleg zörren
nagyot dörren
dörgésétõl csikó hörren

Ménes rohan
õrült roham
sörényükön holdfényfolyam

Holdfény ásít
álmot ásít
ásítása táltost ámít

Csõdör vágtat
gyorsan vágtat
vágtatása álmot láttat

A székesfehérvári Munkácsy Mihály Álta-
lános Iskola rangos ’j’ vagy ’ly’ megyei he-
lyesírási versenyén Kiszl Fanni 6. c osztá-
lyos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítõ
tanára: Barabás Irén.

Az õszi idõszak nyelvvizsgaeredményei:
— francia nyelv: Makkos Bence (12. c) kö-
zépfok C;
— angol nyelv: Kéri Zoltán (12. c) közép-
fok C, Várady-Szabó Bence (11. c) közép-
fok C, Huszár Rózsa (11. c) középfok C,
Nagy András (11. c) középfok A, Láposi
István (12. b) középfok C, Szakács Rita
(12. b) középfok C, Balogh Alexandra (12.
b) középfok C, Csepregi Anna (12. b) kö-
zépfok A, Magyar Zsanett (12. b) közép-
fok A, Farkas Andrea (12. b) középfok A.
Felkészítõ tanárok: Némethné dr. Müller
Viktória, Bögyösné Lustyik Csilla, Hor-
váth Veronika és Dombi Zoltánné.
November 28-án nyílt napot tartottunk,
melyre nemcsak az 5–8. osztályos kisgim-
nazisták szülei, de a hagyomány szerint az
érdeklõdõ 4. osztályosok is eljöhettek, míg
szüleik Boda János igazgató tájékoztató-
ján kaptak ismertetést a nyolcosztályos
gimnáziumi képzésrõl.
A négy évfolyamon (5–8.) különféle órák-
ra ülhettek be az érdeklõdõk. Volt anya-
nyelv, matematika, természetismeret, an-
gol és latin nyelv, informatika, ének és bio-
lógia. A szünetekben szendvics és ital várta
a szombati napon „túlórázó” osztályokat.
A kollégium aulájában az érdeklõdõk ké-
pes bemutatót láthattak az iskolai életrõl,
valamint két alkalmi kiállítást: az egyik a
diákok rajzórán készült munkáit mutatta
be, a másik a gimnázium átépítésérõl,
megszépülésérõl készült fotókból állt.
Az elmúlt pénteken került sor a gimnázi-
um végzõs tanulóinak éves báljára. A ha-
gyományosan este 7 órakor kezdõdõ sza-
lagavatón a 11. évfolyam tanulói adtak mû-
sort. Ezt követték nyolc órakor a látványos
keringõk, majd a végzõsök tanáraikat és
szüleiket kérték fel táncra. A három meg-
lepetéstáncnak (hiphop, rock’n’roll,
country) fergeteges sikere volt. Hajnalig
állt a bál.

Várjuk a leendõ kisgimnazisták
jelentkezését! A jelentkezési lapot
letölthetik az iskola honlapjáról

(www.petofi-sbogard.sulinet.hu), illetve
kérhetik az igazgatói irodában.

G I M I S A R O K
2009. DECEMBER — Írta és szerkesztette:
Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea

Maturandusok bálja
Pénteken rendezte hagyományos szalag-
tûzõjét a Petõfi Sándor Gimnázium három
végzõs osztálya. E tanévben Lovászné Tó-
bel Katalin, Horváth Veronika és Horváth
István osztályfõnökök maturandus diákjai
búcsúznak az iskolától.
A gimnázium eme eseménye impozáns
bállá nõtte ki magát az évek során. A höl-
gyek közül ma már többen nagyestélyiben
jelennek meg a tablóbálon, az urak elegáns
öltönyt viselnek, és élõzenekar muzsikál az
est folyamán. A diákok a keringõket és a
meglepetéstáncok egyikét-másikát is a stí-
lushoz illõ öltözékben adják elõ.
E kiemelkedõ estét, persze, lázas készülõ-
dés elõzi meg mindig, már a tanév elejétõl

fogva. A táncosok idén is Radnai Zoltán
versenytáncos segítségével sajátították
el a lépéseket, koreográfiákat.
A szalagtûzõ ceremóniát követõen szin-
te minden érettségi elõtt álló diák felvo-
nult a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájának táncparkettjén. A keringõk
után countrynak és rockynak tapsolha-
tott a népes közönség, és egy különleges
hiphopnak, amit osztálytársainak Far-
kas Margaréta, a Black Time táncosai-
nak egyike tanított be.
A frissítõkrõl a végzõsök szülei gondos-
kodtak, s nem maradt el a tombola sem.

Hargitai Kiss Virág
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A cecei iskola hírei
Szépkiejtési verseny

A Cecei Általános Iskola tanulói már most készülnek a „Szép Ma-
gyar Beszéd” elnevezésû országos versenyre. A januárban sorra
kerülõ területi verseny elõtt, december 15-én került megrende-
zésre az iskolai háziverseny, ahol egy begyakorolt és egy ismeret-
len szöveg elõadásával mérték össze tudásukat iskolánk tanulói.
A megmérettetésre két korcsoportban került sor. Az 5-6. évfolya-
mosok között Lestár Melinda végzett az elsõ helyen, Héricz Ildi-
kó a második helyezést érdemelte ki, míg Czinkon Csaba és
Klazer Ferenc osztozott a harmadik helyezésen. A 7-8. osztályos
diákok között Molnár Dóra érdemelte ki az elsõ helyezést, Már-
kus Mónika második, Potyondi Dorina pedig harmadik helyezést
ért el. Minden résztvevõ emléklapot vehetett át, a legjobbak

könyvjutalomban részsültek, illetve õk képviselhetik iskolánkat a
területi versenyen.

Karácsonyi ünnepségek
A Cecei Általános Iskola tanulói több rendezvénnyel is készülnek
a közelgõ ünnepekre. Iskolánk 4. osztályos tanulói december
21-én, hétfõn kis karácsonyi mûsorral köszöntik a helyi nyugdíjas-
klub tagjait. December 22-én, kedden az iskola ünnepségére ke-
rül sor a mûvelõdési ház színháztermében. Reggel az alsó tagoza-
tosok, utána pedig a felsõs évfolyamok tekinthetik meg a tanító és
tanár nénik által összeállított mûsorokat. Diákjaink az ugyancsak
december 22-én 17 órai kezdettel megrendezésre kerülõ faluka-
rácsonyon is bemutatják elõadásukat.

Természettudományos
verseny Székesfehérváron

A székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola adott otthont az
Apáczai Kiadó által szervezett komplex természettudományos ver-
seny második fordulójának. A megmérettetésen az egész megyébõl
részt vettek csapatok. A Cecei Általános Iskolát három nyolcadik
osztályos tanuló képviselte. Bende Bianka, Farkas Virág és Szász
Hajnalka egy nagyon izgalmas és élvezetes versenyen a második he-
lyezést szerezték meg. A megmérettetésen a diákoknak 75 perc állt a
rendelkezésükre, hogy feladataikat megoldják, melyeknek központi
témája a mindennapi életbõl merített. A gyermekeknek a természet-
tudományos feladatokat bizonyos szakmák, végzettségek szemszö-
gébõl kellett megvizsgálniuk, kiértékelniük.

Cecei iskola

Mozgással teli nap
A Cecei Általános Iskola diákjai december 11-én, pénteken a
Sárszentmiklósi Általános Iskola által megrendezett játékos
sportvetélkedõn vettek részt. Az alsó tagozatos diákokból álló, 18
fõs csapatunk a harmadik helyezést szerezte meg a jó hangulatú
versenyen.
Ugyanezen a napon 16 órai kezdettel a kistérség ifjú focistái mér-
ték össze tudásukat a Mészöly Géza Általános Iskola sportcsarno-
kában. A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által megrende-
zett versenyen a sárbogárdi, sárszentmiklósi, alapi és cecei iskolák
csapatai mérték össze tudásukat. A II. korcsoportos, vagyis 3-4.
osztályosok között csapatunk a 3. helyezést szerezte meg.
Az I. korcsoportosok, vagyis az 1-2. osztályosok versenyére decem-
ber 19-én, szombaton, 13 órai kezdettel kerül sor a sárbogárdi
sportcsarnokban.

Cecei iskola
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Induló vonatok — Sárbogárd állomás
Érvényes: 2009. december 13-ától

Érkezõ vonatok — Sárbogárd állomás
Érvényes: 2009. december 13-ától
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A IX. forduló eredményei:

OMV–Alba Autósbolt Cece 7:0 (3:0)
Vezette: Szakács I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy,
Gráczer, Deák. Csere: Herczeg, Lukács. Cece:
Fülöp Gy., Klazer, Pintér, Fülöp T., dr. Erdélyi. Cse-
re: Démuth, Hegedûs, Kiss, Tóth. A mérkõzést fel-
vételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg. Piros lap: Nagy 2 perc. Góllövõk: Deák 4,
Gráczer 2, Halasi.

Sárkeresztúr KIKE–Twister Galaxy
3:1 (2:1)

Vezette: Tóth Z. KIKE: Visi, Szauervein, Hajdinger
J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Gyöpös,
Killer. Csere: Szántó. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Geiger, Hajdinger Z. 2, illetve Roszkopf.

Horváth Ker.–Spuri 5:2 (2:0)
Vezette: Szakács I. Horváth Ker.: Antal, Kovács
A., Oláh, Horváth J., Kovács S. Csere: Paudics.
Spuri: Kiszl, Deli, Palásti, Huszár, Rohonczi. Cse-
re: Schmidt, Simon, Varga. 4. perc: Rohonczi óriá-
si helyzetet hagyott ki. 6. perc: Horváth lövését
védte Kiszl. 7. perc: Huszár elé pattant a labda,
két lépésrõl a földön fekvõ Antalba rúgta a labdát.
9. perc: Horváth J. lõtt kapu fölé. Állandósulni lát-
szott a Horváth Ker. fölénye, bizonyítja ezt, hogy
Horváth J. centiméterekkel lõtt a kapu mellé, úgy,
hogy Kiszl beleért. Egy szöglet után Oláh fejelte
kapura a labdát, melyet Kiszl beejtett. 11. perc:
Kovács S. lövésébe Kiszl beledobta magát, róla
pattant a mezõnybe. 12. perc: Horváth J. lövésé-
vel szemben Kiszl tehetetlen volt. 15. perc: Ko-
vács A. lövése Kiszlrõl pattant a mezõnybe. 16.
perc: Oláh a kapus mellett elhúzta a labdát, az üre-
sen álló kapu helyett a kapufát találta el. 17. perc:
Horváth lövése után a labda a feslõ lécrõl vágó-
dott a mezõnybe. 19. perc: Huszár egyedül állt a
kapussal szemben, lövése elkerülte a kaput. 21.
perc: Rohonczi lövése Antalról vágódott a me-

zõnybe. 25. perc: Rohonczi a kapufát találta el.
28. perc: Varga egyedül állt a kapussal szemben,
Antal nem tudta fogni a labdát, az a mellérõl vágó-
dott a mezõnybe. 30. perc: Horváth átadása után
Oláh nagy gólt lõtt. 33. perc: Oláh lövése a kapu-
fán csattant. 36. perc: Rohonczi révén szépített a
Spuri. 37. perc: Horváth a kint álló kapus felett 18
méterrõl emelt a kapuba. 39. perc: Palásti szépít.
40. perc: Kovács A. egy csel után lõtt a kapuba.
Góllövõk: Oláh 2, Horváth 2, Kovács A., illetve
Rohonczi, Palásti.

Nyiki FC–Légió 2000, Fair Bútor
5:4 (2:2)

Vezette: Tóth Z. Nyiki: Huszti L., Felker, Kecser,
Huszti R., Huszti N. Csere: Huszti P., Kovács,
Németh. Légió: Szilágyi F., Lakatos Gy., Németh,
Mondovics, Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Laka-
tos T., Szilágyi Cs. 2. perc: Németh A. lövése utat
talált a kapuba, Huszti L. még a kezét sem tudta
felemelni. Ezután a találat után nemigen találták
el a kaput. Egy szöglet után szögletet rúgott, vagy
dobott a Nyiki. 15. perc: Baki ügyesen emelte a
labdát a kapuba a kifutó Huszti L. felett. 16. perc:
Huszti R. szépített. 17. perc: szabadrúgás után
Huszti R. elé került a labda, aki kilõtte a hosszú
sarkot. 18. perc: Baki nagy helyzetben hibázott.
21. perc: Szilágyi F. Verbóczki elé gurította ki a
labdát, aki a saját térfelérõl, mintegy 28 méterrõl
rúgta elõre, az a felsõ lécrõl Huszti L. hátára, on-
nét pedig a kapuba került. 26. perc: Verbóczki vá-
ratlan lövését Huszti L. ütötte ki szögletre. 28.
perc: az elmozduló kapus mellett Kovács okos
gólt lõtt. 30. perc: Felker átadásnak szánt labdája
a kapufáról alapvonalon kívülre került. 34. perc:
Kovács nagy helyzetben Szilágyi F. lábát találta
telibe. 36. perc: kijátszották a Légió védelmét,
Huszti R. lõtt gólt. 38. perc: szabadrúgáshoz jutott
a Légió, Mondovics kapta a labdát, aki egyenlí-
tett. 40. perc: Kovács elé került a labda, három
védõ csak nézte, ahogy beállítja a végeredményt.
Elég kemény mérkõzés volt, sok szabálytalanság-
gal tarkítva, s hogy lap nélkül megúszták, az csak
a játékvezetõ jóindulatán múlt. Góllövõk: Huszti
R. 3, Kovács 2, illetve Németh, Baki, Verbóczki,
Mondovics.

BB. Truck–Bad Boys 2: 5 (1:2)
Vezette: Tóth Z. BB. Truck: Meilinger, Fekete,
Strausz, Horváth, Sztojka. Csere: Dravecz,
Gábris, Gilicze. Bad Boys: Horváth I., Hajba, Ju-
hász, Kuti, Mikuli. Csere: Horváth F., Tóth. 2. perc:
Kuti beköszöntött a BB. Trucknak. 4. perc: Sztojka
lövése Horváthról a mezõnybe pattant. 11. perc:
Horváth F. tiszta helyzetbe kapta a labdát, 4 mé-
terrõl a kapu fölé lõtte. 13. perc: Gábris kisodró-
dott, helyzetbõl az oldalhálóba lõtt. 14. perc:
Strausz lõtt kapu mellé. A kidobott labdából Kuti
lõtt gólt. 18. perc: Gábris lövése után a labda a bal
alsó sarokba lõtt. 21. perc: Kuti kezdés után azon-
nal gólt ért el. 35. perc: Tóth átadásából Juhász
lõtt gólt. 40. perc: Dravecz szépített. Sárga lap:
Juhász. Góllövõk: Gábris, Dravecz, illetve Kuti 4,
Juhász.

Toledo 2005–Pentagri Kft. 1:3 (1:2)
Vezette: Szakács I. Toledo: Barabás B., Barabás
R., Horváth, Kiss, Dombi. Pentagri Kft.: Györök,
Tóth, Palotás, Drávucz, Csendes. Csere: Bor,
Domján, Kelemen. 3. perc: Drávucz lövését védte
Barabás. 4. perc: Palotás kapu fölé vágta a lab-
dát. 7. perc: Palotás újból nem találta el a kaput.
9. perc: Kelemen nagy lövése a bal felsõ sarokban
akadt meg. 11. perc: Dombi lövése Györökben
akadt el. 12. perc: egy szöglet, majd Domján lövé-

se után a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 15.
perc: Tóth végigszlalomozott a pályán, a bal ka-
pufát találta telibe. 19. perc: Barabás dobta ki a
labdát, Dombi fejjel megcsúsztatta, és az a meg-
lepett Györök mellett, a bal felsõ sarokban kötött
ki. 19. perc: Kiss egy csel után az oldalhálóba lõtt.
23. perc: Kiss lövése alig kerülte el a kaput. 25.
perc: Bor lövése után a labda a felsõ lécrõl vágó-
dott a mezõnybe. 33. perc: Bor elé került a labda,
sokadik kísérletét góllal fejezte be. 34. perc: Palo-
tás — kapufa. 35. perc: Bor — kapufa. 36. perc:
Bor még egy kapufás lövése. Árnyéka volt önma-
gának a Pentagri. Gólarányt kellett volna javítani,
de ez már a második hete nem megy. Jól tartotta
magát a csere nélkül játszó Toledo. Sárga lap:
Bor. Göllövõk: Dombi, illetve Kelemen, Domján,
Bor.

Extrém–Sárbogarak 8:2 (4:1)
Vezette. Tóth Z. Extrém: Fekete, Hajnal, Dévényi,
Juhász, Major. Csere: Derecskei, Horváth T.
Sárbogarak: Csuti, Dizseri B., Gászler, Dizseri P.
Németh Cs. 3. perc: Dévényi visszagurította a
labdát lövésre Juhásznak, aki nagy erõvel rúgta a
kapuba. 4. perc: Dévényi a kapus kezébe emelt.
5. perc: Dévényi a kapufát találta el, a kipattanó
labdát Hajnal lõtte kapura, az Csutiban elakadt.
11. perc: Hajnal lõtt gólt. 13. perc: Gászler átját-
szotta Dévényit, higgadtan lõtte a labdát kapuba.
Egy kezdés után Dévényi góllal hozta helyre elõb-
bi hibáját. 17. perc: Major lövését Csuti védte. 18.
perc:, Juhász átadásából Major lõtt gólt. 21. perc:
góllal kezdte a második félidõt Horváth révén az
Extrém. Rá 15 másodpercre Derecskei volt ered-
ményes. 24. perc: Major lövésével szemben
Csuti tehetetlen volt. 25. perc: Dizseri P. átadásá-
ból Gászler szépít. 26. perc: Németh is eltalálta a
labdával a kapufát. 39. perc: tisztára játszották
Horváthot, aki mintegy 8 méterrõl lõtt gólt. Az el-
ért eredmény ellenére nem játszott jól az Extrém.
Sok hiba jellemezte a mérkõzést. Góllövõk:
Juhász, Hajnal, Dévényi, Major 2, Horváth 2,
Derecskei, illetve Gászler 2.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 8 1 - 50:14 25
2. OMV 7 1 1 45:19 22
3. Pentagri Kft. 7 1 1 38:18 22
4. Extrém 6 1 2 45:20 19
5. Alba Autósbolt Cece 4 1 4 25:26 13
6. Sárbogarak 2 2 5 21:45 8
7. Toledo 2005 1 2 6 17:50 5
8. Twister Galaxy 1 1 7 14:49 4
9. Nyiki FC 1 3 5 21:43 3
10. Légió 2000, Fair Bútor - 3 6 19:33 3
A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 16 gól
II. Gráczer László OMV 15 gól
III. Hajdinger Zoltán KIKE 12 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 6 1 - 39:11 19
2. Horváth Ker. 5 1 - 39:13 16
3. BB. Truck 2 - 5 19:46 6
4. Reál Margit 2 - 4 24:32 3
5. Spuri 1 - 5 15:30 3
A Reál Margittól -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Kuti Kálmán Bad Boys 16 gól
II. ifj. Soós József Bad Boys 14 gól
III. Horváth János Horváth Ker. 11 gól

Az LSC Sárbogárd vezetõsége

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 Ku-
pa” 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!
Szervezõk
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FEJÉRVÍZ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Tel.: (22) *535-800 • Fax: (22) 315 - 598

• e-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu

Ügyfélszolgálataink ünnepi ügyfélfogadási rendje

december 19., szombat nincs ügyfélfogadás

december 21., hétfõ, 22., kedd, 23., szerda 7.30-14.30

december 24., csütörtök pihenõnap

december 28., hétfõ, 29., kedd, 30., szerda 7.30-14.30

december 31., csütörtök 7.30-11.00

január 1., péntek pihenõnap

MINDEN KEDVES FOGYASZTÓNKNAK BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

***

Télen a vízmérõk és a használaton kívüli vízvezetékek elfagyhatnak. Az elfa-
gyott mérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a jogszabályok szerint
a fogyasztónak kell megfizetnie. Használaton kívüli ingatlanja bekötési vízmé-
rõjének téli víztelenítését szolgáltatási területünkön lakossági fogyasz-
tóinknak bejelentés alapján díjtalanul elvégezzük. Keressék munkatársa-
inkat Sárbogárdon és környékén a 25/508-190, Szabadbattyán térségé-
ben a 40/200-344, telefonszámon.

Hibabejelentések fogadása: 80/203-895.

Elektronikus ügyintézés és hibabejelentés a honlapról:
www.fejerviz.hu

Ügyfélszolgálataink munkanapokon 7.30-14.30-ig,
csütörtöki napokon 20 óráig tartanak nyitva.

Keressen bennünket, észrevételeit mondja el, vagy írja meg,
készséggel állunk rendelkezésére!

FEJÉRVÍZ ZRt.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2009. december 18-án (pénteken) 10 órakor

RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART
a polgármesteri hivatal dísztermében (Hõsök tere 2.).
Napirend: A Sárrét-Víz Kht. vagyonfelosztási tervének elfogadása.

Juhász János polgármester

Közlemény
A hulladékszállítási közszolgáltatást végzõ

VERTIKÁL Zrt. értesítése alapján tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd közigazgatási

területén a 2009. évi karácsonyi ünnepeket és a
2010. évi január 1-jei ünnepet érintõ

hulladékszállítás rendje
az alábbiak szerint alakul:

— a 2009. december 24-én (csütörtökön) esedékes hulladék-
szállítási közszolgáltatás változatlan idõpontban történik;
— a 2009. december 25-én (pénteken) esedékes lakossági hul-
ladékszállítási közszolgáltatást 2009. december 27-én (vasár-
nap);
— a 2010. január 1-jén (pénteken) esedékes hulladékszállítási
közszolgáltatást 2010. január 3-án (vasárnap) fogja elvégezni a
közszolgáltató.

Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd
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Csillaghódolás
Karácsony eredetileg éjszakában elkezdõ-
dött ünnep volt, amikor a pásztorok „vi-
gyáztak éjszaka az õ nyájuk mellett” (Luk
2,8). Annak az elsõ csodálatos „Jézus-fé-
nyû” éjszakának a „díszletei” csillagok,
pásztorok, állatok voltak. Korábban a nap-
keleti bölcsek már látták a zsidók királyá-
nak csillagát feltûnni (Mát 2,2), ezt követ-
ve indultak el messzi földrõl, csillagvizsgá-
lójuk mellõl, tiszteletet tenni a megszüle-
tett Megváltónak. Ez a titokzatos csillagjel
ott ragyogott az ószövetségi ígéretek haj-
nalán is, amikor Bálám, Beór fia, a „meg-
nyílt szemû ember”, aki „látja a Mindenha-
tónak látását”, szózatában kijelentette:
„Látom õt, de nem most. Nézem õt, de
nem közel. Csillag származik Jákóbból…”
(Móz 24,17). A mindenség Királya a koz-
mikus jelenségeket is hírnökévé fogadta. A
karácsonyt megszületésével ünneppé
emelõ Krisztus a világ világossága, az igazi
napforduló. Születésének ünnepe nem vé-
letlenül került a téli napforduló idejére, hi-
szen ez is tudatosítja az újabb és újabb
nemzedékekben: Õvele kezdõdik a mind
hosszabb nap. Vele kezdõdik az üdvösség
szép napvilága, az új élet kikelete, az em-
beri szívben felragyogó hajnalcsillag véget
nem érõ uralma és világkorszaka.
A keresztyén egyházi énekkincsben szerte
a világon már nagyon korán megjelent
Krisztusnak, mint hajnalcsillagnak a ma-
gasztalása. Énekeskönyvünkben Nicolai
Fülöp soraival énekeljük: „Szép tündöklõ
hajnalcsillag. Ki kegyelemmel felra-
gyog…” (296,1), vagy Szõnyi Benjamin so-
raival ezt: „Dávid gyökere, s ága, Fényes
Hajnalcsillag…” (304,7). Régebbi festmé-
nyeken szabály volt Máriát az éjszakai ég-
bolt mélykékjével festett felöltõben ábrá-
zolni. Nem ritkán feltûnik a képeken jobb
válla felett egy csillag, Krisztus jeleként.
Az aranyló, vagy vörös kosztüm, amit alat-
ta hord, színében is az isteni szeretet és ke-
gyelem drága voltát, élõ, lángoló valóságát
jelképezi.
A betlehemi barlangistálló jászolbölcsõjé-
hez vezetõ jel is a csillag volt és maradt.
Régi ószövetségi hagyomány szerint min-
den csillagra egy-egy angyal felügyel. Így a
csillagok Istennek követei. Ezért sok kö-
zépkori ábrázoláson láthatjuk megjelenni
az angyalokat, amint a bölcseket Betlehem
felé vezetik. Mivel pedig Isten egyetlen és
igazi követe, közbenjárója Krisztus, ezért
az Õ monogramjaként gyakran szerepel
csillag is. Ez jelzi azt, hogy ami Krisztus ál-
tal a Földön történik, az érvényes a
Mennyben is, sõt elõzetesen ott már min-
den „elvégeztetett”.
Így a karácsonyi ünnepen a templomok-
ban, karácsonyfák díszein feltûnõ „csilla-
gok”, vagy a híres Zinzendorf gróf által
alapított herrnhuti közösségben gyártott,
ma már világszerte ismert csillagok többfé-
le formát öltöttek a századok során. De va-
lamennyien Krisztus születésének csodá-

járól vallanak látványos formában, a testet
öltés kimeríthetetlen gazdagságából vil-
lantanak fel valamit. Legfõképpen pedig a
csillagvilág, a kozmosz hódolata mellett az
emberi szív hódolatát is megjelenítik vizu-
álisan.
Egyik közismert formája a pentagramm,
vagy ötágú csillag. Ezt megszakítás nélkül,
kezünk öt mozdulatával lerajzolhatjuk,
felsõ kiindulópontja egyben a rajzvégi záró
pontot is jelenti. Csúcsa felfelé mutat,
ezért régóta „üdvösségre mutató jelként”
fogták fel. Alsó szárai lefelé mutatnak, az
emberi élet bûntõl terhelt tragikus mélysé-
geire, ahonnan mégis van felemelkedés,
kivezetõ út.
Másik változata a nyolcágú csillag. Ez az
igazi, eredeti, karácsonyi csillag. Érdekes
módon ezt is megrajzolhatjuk egyetlen ce-
ruzavonással, megszakítás nélkül. Az
ókorban áldáskívánó értelme volt: akár
mélységeket járunk, akár jobbra vagy balra
döntenek sorserõk, Isten ereje által mégis
felülemelkedünk a mélypontokon, kilába-
lunk a bajból. Ugyanakkor a figyelmes
szemlélõ felfedezi benne a dõlt alakú ke-
resztet. A megdõlt keresztben kétféle betû
jele is kivehetõ. Az egyik az M, ami nem-
csak Jézus anyját, Máriát jelöli, hanem az
egyházat is (Mater=anya). Ugyanígy felfe-
dezhetjük az X betût is, ami viszont
Xhrisztosznak, Krisztus görög nevének a
kezdõbetûje. Mindegyik nyolcszor jelenik
meg. Végezetül pedig a nyolcágú csillag
tartalmaz még 12 egyenlõ szárú háromszö-
get is, ezek a 12 tanítványt szimbolizálják.
Csillagjelnek számítanak azok az egymást
metszõ vonalak is, melyek a fénysugarak
„szálait” jelenítik meg. A görög ábécében
Krisztus nevének kezdõbetûje, ahogy már
említettük, az X. A latinban a IX a kilences
számot jelöli. Az I és az X összecsúsztatá-
sával keletkezik a hatsugarú rajzolat, ami a
változatos gazdagsággal képzõdõ hókris-
tályok szokásos egyszerûsített jele. A ke-
reszt jelének összedolgozása az X jellel ad-
ja a nyolcsugarú csillagképet. Ami azt üze-
ni a szemlélõnek: Krisztus és a kereszt
összetartoznak, együtt Isten Országának
jelét alkotják.
Jó nekünk az ég csillagainak hódolásából
meg az emberi gondolat alkotta csillagké-
pekbõl is megérteni: személyes hódolásra
indítanak ezek, hogy mi is, ma is megérkez-
zünk Õhozzá, aki a Jelenések könyvében
ezt mondja magáról: „Én, Jézus… vagyok
ama fényes és hajnali csillag” (22,16). Mert
Õ arról is szólt, hogy eljön majd az idõ,
amikor „a csillagok az égrõl lehullanak”
(Mát 24,29), s akkor valóban egyedül Õ
lesz és marad az egyetlen fényforrás, az
emberek Világossága. Leszünk-e akkor
vajon mi is „megnyílt szemû emberek”, s
látjuk-e majd Õt megnyílt szemekkel —
örökre?

Dr. B. L.

Mezõszilas Község
Önkormányzata

is segített
H1N1

Mezõszilas történetében nem elõször segít az ön-
kormányzat képviselõ-testülete a lakosság érdeké-
ben — legtöbbször anyagi támogatásban, élelmi-
szer kiosztásban, a falu fejlesztésében stb.
A 2009. december 14-ei ülésen valami nagyon
fontos dologban döntöttek egyhangúlag.
A médián keresztül nap mint nap halljuk az elretten-
tõ híreket a H1N1-vírusfertõzéssel kapcsolatban.
Elõször a betegség megjelenését az emberek fenn-
tartással fogadták, hiszen egy teljesen új típusú be-
tegséget regisztráltak az orvostudományban.
Van-e félnivalónk? Ezt sem tudtuk kezdetben. Aztán
jöttek a döbbenetes hírek, amelyek elgondolkod-
tattak bennünket, embereket. Rövid idõ alatt már a
36. ember is életét veszítette hazánkban e kór mi-
att.
Az ország felkészült a vírussal szemben, hiszen az
oltóanyagot biztosította és biztosítja azok számára
ingyenesen, akiknek a körét a törvény pontosan
megjelölte. Akik nem tartoznak a rendelet szerinti
körbe, azoknak fizetniük kell. A vakcina fogyasztói
ára 1.930 Ft, az oltóanyag beadásáért a háziorvos
maximum további 1.930 Ft-ot kérhet, így a vég-
összeg 3.860 Ft is lehet, ezt pedig nyilván épp a
szegényebb rétegek nem tudják kigazdálkodni. Az
oltópontokon valamivel olcsóbban, 3.000 forintért
juthatunk oltáshoz. Egy olyan négytagú családban,
ahol senki sem jogosult a térítésmentes oltás fel-
vételére, ez 12-16 ezer forint kiadást jelent, ami ka-
rácsony elõtt sokaknak komoly gondot okoz.
Mezõszilason egyre nagyobb lett az igény, az ér-
deklõdés az oltással kapcsolatban. A lakosok közül
bárki bejöhetett és bejöhet a rendelõbe, ingyen
kapja a védõoltást. Ennek egy részét — mint már
elõzõ soraimban említettem — a Magyar Állam
finanszírozza, egy részét a háziorvos, és most az
önkormányzat is szerepet vállalt ebben.
Azt hiszem, példa lehet minden önkormányzat szá-
mára e szép gesztus, hiszen a képviselõ-testület
vállalta 100 fõ védõoltásának kifizetését.
Eddig több mint 600 fõ kapta meg a 2360 fõs lakos-
ságból az oltást. (Vannak, akik nem kaphatják meg,
koruk, betegségük miatt.)
Köszönet illeti még az orvos mellett dolgozó
asszisztensnõt is, aki felvállalta az ezzel járó több-
letmunkát ingyen. Hiszen amíg más körzetekben
vagy kijelölt helyeken a meghatározott összeget ki
kell fizetni, addig a mi falunkban nem az anyagi ol-
dala dominál az oltásnak, hanem a betegség és fer-
tõzés kialakulásánakmegakadályozása, terjedése.
Saját érdekünk, hogy a vírussal szemben védekez-
zünk, és mindenki önmaga dönt ebben. A sárbogár-
di körzetben Mezõszilason éltek legtöbben ezzel a
lehetõséggel. Nem dicsõítésképpen, de azt hi-
szem, ez a tájékoztatásnak és az ingyenes oltás-
nak köszönhetõ.
Hány emberben merül fel a kérdés: „Beoltatnám
magam, de mibõl?”
Természetesen vannak, akik nem hisznek az oltás-
ban — amihez joguk van. Csak remélni tudjuk,
hogy õket (akik nem éltek és élnek az oltás beada-
tásának lehetõségével) elkerüli a H1N1-vírus.

Dr. Abdul Wahab háziorvos, Mezõszilas
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Szavak és dalok
Dunai Tamás színmûvész lélekemelõ esttel ajándékozta meg a sárbogárdi mûkedvelõ kö-
zönséget a közelgõ karácsony alkalmából. Zenével díszített, prózával átkötött verseket
nyújtott át jelképesen hallgatóságának „Szavakat fúvok” címû elõadásában hétfõn este a
díszteremben, a városi könyvtár meghívására. Többek között Márai Sándor, Radnóti
Miklós, Babits Mihály, József Attila, Nagy László költeményei szerepeltek válogatásá-
ban, s oly természetesen, önmagát adva szavalt és énekelt, játszott klarinéton illetve sza-
xofonon, hogy közvetlensége pillanatok alatt családias hangulatot teremtett a teremben.
Mûsora révén bepillantást nyerhettünk Dunai Tamás személyiségébe is, hiszen legkedve-
sebb sorait, dalait, történeteit hozta el nekünk Sárbogárdra.

Hargitai Kiss Virág

Idõsek karácsonya

Rendhagyó lelki alkalom keretében tartották meg a református
idõsek otthonában az idõsek karácsonyát advent harmadik vasár-
napján, délután. Agyagási István esperes a következõ igét válasz-
totta az alkalom mottójául: „Szabadításodra várok, Uram!” (I.
Mózes 49:18), s ennek üzenetét bontotta ki az egybegyûlt közös-
ségnek.
Az adventi koszorún égõ három gyertya fénye meghitt hangulatot
varázsolt az otthon ebédlõjébe. De nemcsak ez melengethette
meg a szíveket, hanem a lelki alkalmat és az úrvacsorát követõ
szeretetvendégség mellett folytatott beszélgetések is.

Hargitai Kiss Virág

GAZDANAPTÁR — December
Zöldségeskert: A rebarbarát szedjük ki és ültessük új helyére. Fejezzük be
a talajmunkákat.

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

Díszkert: A gyep sérült részeit gyeptéglával pótoljuk. Ha nem fagyos a föld,
fektethetünk le új gyepszõnyeget is. Az elvirágzott hangákat vágjuk vissza.
Elkezdhetjük a cserjék és a fák téli metszését. Ültessük el edényekbe a
fagyhatást igénylõ alpesi növények magjait, s helyezzük ki õket a szabad-
ba. A fagyérzékeny növényeket viszont tartóikkal együtt vigyük be az üveg-
házba. Ha mégis a szabadban akarjuk õket teleltetni, gondoskodjunk szige-
telõ takarásról. Becserepezett hagymásainkat, amint a hajtások elérik az 5
cm-es hosszúságot, vigyük a lakásba. Örökzöldjeinkbõl készíthetünk ad-
venti koszorút.

Üvegház: A létesítmény minden részét tisztítsuk meg, fertõtlenítsük. Ha
szõlõt is nevelünk benne, azt fektessük a talajra.

(Forrás: Madách Kalendárium 2006,
Sztrecskó Rudolf írása alapján)

Gondolkodjunk!
Ne szépítsük, megint eltelt egy év. Vérmérséklete, kora, élet-
szemlélete alapján mindenki másképpen éli meg ezt a tényt.
Egyesek már „lazítanak”, szabadságon vannak, mások „pörögnek
ezerrel”. Ez utóbbit teszem én is.

Keresem a felelõst, a felelõsöket. Ez újabban olyan „menõ” do-
log, meg különben is, vannak ügyek, amik az idén még nem kaptak
megfelelõ hangsúlyt, így majd csak jövõre kerülnek terítékre.

Most csak halkan, csendben — rám jellemzõ módon — felteszem
a kérdéseimet.

Ki, kik a felelõsök azért, hogy a munkanélküliség a városban 22
%-os arányt mutat? Ne ragozzuk, hogy a nyilvántartott, vagy a be-
csült adatokat néztük, mert estig vitatkozhatnánk.

Tapasztalataim szerint, aki ebben a városban azt állítja, hogy nagy
a munkanélküliség, az hazudik. Úgy tele vagyunk munkahellyel,
mint „kutya bolhával”! Mindenki hetekig válogathat, milyen fel-
adatot kíván ellátni, mihez ért, mit kíván dolgozni, hogy a családja
fenntartását, a kiadásait fedezni tudja.

A következõ kérdésem: Ki, kik a felelõsök azért, hogy a városban
nincs egy független városi pszichológus? Manapság nem a torna-
csarnok ügyét kellene „passzírozni”, mert az kell. A városvezetés-
ben lévõ kóros eseteket kellene nagyon gyorsan lokalizálni! A vá-
rosi pszichológus úgy kellene, mint egy falat kenyér! Õ lenne a
legfontosabb szakember a városban.

Többen kérdezték tõlem, így továbbítom: Ki, kik a felelõsök
azért, hogy a polgármesteri hivatalban olyan a személyzeti politi-
ka, amilyen? Rám jellemzõ módon már a tényt is megkérdõjele-
zem. Személyzeti politika 7 éve nincs. Hatalomfitogtatás viszont
létezik, de remélem, hogy csak nagyon rövid ideig. (Mindenkinek
felajánlom a segítségemet, aki a mostani rendszert meg akarja
szüntetni, a „romlott árut” ki akarja selejtezni.)

Úgy érzem, most komoly erõszakot kell a természetem ellen elkö-
vetni, de csak megkérdezem: Ki, kik a felelõsök azért, hogy a kü-
lönbözõ helyi köztisztviselõi pályázati kiírások utolsó soraként
nem szerepel az a kitétel, hogy „sárbogárdiak kíméljenek”? Egy
idõ óta ugyanis szinte csak és kizárólag vidéki dolgozókat alkal-
maznak a polgármesteri hivatalban köztisztviselõként. A helyie-
ket, akik értik a szakmát, és tudnak valamit, kirugdalják, a helyis-
merettel nem rendelkezõket meg felveszik. Logikát senki ne ke-
ressen, az itt szigorúan kizáró ok!

Legyünk egészen konkrétak: Ki, kik a felelõsek azért, hogy Sárbo-
gárdon ez a természetes? Ki, kik fogják kideríteni, hogy ez ne-
künk milyen pluszköltséget jelent? Ki, kik fogják a felelõsségre
vonást kezdeményezni?

Az utolsó kérdésem pedig: Ezt is nekem kell intézni?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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Gesztenyekrémleves
rumos mazsolával

Hozzávalók (6 személyre): 8 dl tej, 1 cso-
mag vaníliás pudingpor, 3 evõkanál cukor,
25 dkg édes gesztenyemassza, 1 csomag
vaníliás cukor, 0,5 dl rum, 10 dkg mazsola.

A tejbõl egy merõkanálnyit elveszünk, a pu-
dingport és a cukrot simára keverjük benne.
A többi tejet felforraljuk, a pudingporos tejet
kevergetve beleöntjük, a villával összetört
gesztenyemasszát hozzáadjuk, és 1-2 percig
fõzzük. A tûzrõl lehúzva vaníliás cukorral íze-
sítjük, majd merülõmixerrel habosítjuk. Rum-
ba áztatott mazsolával megszórva (a legjobb,
ha egy napig elõtte érlelõdik), juharsziruppal,
vagy karamellel díszítve, melegen, vagy jég-
be hûtve kínáljuk.

Gombás ponty
tejfölben sütve

Hozzávalók (6 személyre): 1 nagyobb
ponty (kb. 2 kg), só, 1 közepes vöröshagy-
ma, 5 dkg vaj, 1,5 dl száraz fehérbor, 25
dkg csiperke, õrölt bors, fél citrom leve, 1
csapott evõkanál finomliszt, 4 dl tejföl, 2
tojássárgája, 1 kis csokor petrezselyem.

A pontyot lepikkelyezzük, megmossuk, és
vágódeszkára fektetjük. Fejét, farkát levág-
juk, törzsét kifilézzük. Az összes halcsontot
— miután a fejbõl a méregfogát is kiszedtük
— lábasba rakjuk. Kissé megsózzuk, a lehé-
jazott, apróra vágott vöröshagymát beleszór-
juk, és annyi vízzel öntjük fel, hogy jócskán el-
lepje. Nagy lángon fölforraljuk, majd 10-15
percig kis lángon fõzzük. Egy tepsit kivaja-
zunk, a kissé besózott pontyfiléket belefek-
tetjük. A bort és ugyanannyi leszûrt hal-
alaplét ráöntjük, megvajazott alufóliával leta-
karjuk, és közepesen forró sütõben (180 °C,
légkeveréses sütõben 165 °C) 15 percig süt-
jük. A gombát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk,
a maradék, fölolvasztott vajon kb. 5 perc alatt
megpirítjuk. Kissé megsózzuk, megborsoz-
zuk, a citrom levével ízesítjük. A liszttel meg-
hintjük, 1-2 percig pirítjuk, majd a tejföllel fel-
öntjük, és 2-3 percig forraljuk. A tûzrõl levéve
a tojássárgájával dúsítjuk, és a fölaprított
petrezselyemmel fûszerezzük. A félig puha
halra öntjük, majd — immár fedetlenül —
még 15 percig sütjük. Köretnek rizibizi illik
hozzá.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZTÁLIN FÜLE
Mármint a Sztálin-szobor füle, nem magáé
a diktátoré. A napokban hallom a rádió-
ból, hogy valaki árverésre bocsátotta a bir-
tokában lévõ bronz fület. A kikiáltási ár,
azt hiszem, másfél millió forint.
Némely fiatalabb olvasók számára itt szük-
ség van egy kis magyarázatra.
1949-ben volt ez az ember hetvenéves. Azt
hiszem, neki volt a legnagyobb hatalma a
világon, amióta emberiség létezik. Már
csak azért is, mert a vezetése alatt álló
Szovjetunió volt a leghatalmasabb, tartó-
san fennálló birodalom a világtörténelem-
ben, nem beszélve a csatlós államokról,
például Magyarországról. Õ azt csinálta,
amit akart. Egész népeket irthatott ki, ha
erre szottyant kedve. A tatár népet úgy,
ahogy volt, a Fekete-tenger partvidékérõl
áthurcoltatta Szibériába. Az volt ám a hur-
colkodás! Hogy hányan haltak meg ebbõl
kifolyólag, azt senki nem tudja. Mikor em-
lítették neki a magyarok izgágáskodását,
állítólag azt találta mondani, hogy „a ma-
gyar kérdés vagonkérdés”. Általában senki
nem tudja, hogy hány ember halála száradt
Sztálin lelkén. Vannak, akik nyolcvanmil-
lióban maximálják. Ez nyolcszor annyi,
mint az elsõ világháború összes áldozata,
nyolc Magyarország. Úgy bizony! Nem
volt és nincs az az isten a vallások történe-
tében, akit annyira imádni kellett, mint õt.
Ha csak a neve nyilvánosan elhangzott, fel
kellett állni, és ütemes tapsolás közben
kiabálni kellett, hogy „Éljen Sztálin!”. Ne-
hogy azt higgye valaki, hogy ez mese! Átél-
tem. Én is tapsoltam. Próbáltam volna
nem tapsolni!
Szóval mikor hetvenéves lett, nyilvánvaló-
an meg kellett tartani az elképzelhetõ leg-
nagyobb szabású ünnepségeket. Micsoda?
Magyarországon még nincs Sztálin-szo-

bor? Nosza, el kell készíteni a hetvenéves
leghatalmasabb országos szobrát! Legyen
akkora, mint egy templomtorony! Minden
valamirevaló szobrásznak meg kellett min-
táznia a diktátort. Nem irigylem õket.
Könnyen megüthették a bokájukat. Vala-
mi fontos embernek valami nem tetszik, és
még börtön vagy akármi is lehet belõle. A
bizottság végül elfogadta a Kossuth-díjas
Mikus Sándor tervezetét. Egy teljesen
semleges, minden mûvészi bátorság nélkül
való elgondolást. Így legalább nem lehet
baj belõle.
Összeszedtek minden fellelhetõ bronzot,
magyar nagyságok (például Tisza István)
eltávolított szobrait, mindet összeolvasz-
tották, és óriási cirkusz közepette felállí-
tották a szoborhegyet egy felrobbantott
templom helyére. Szép elgondolás: maga a
talapzat egy nagy ház lett szobákkal, er-
kéllyel: május elsejéken ezen integettek
kormányférfiak, Rákosiék a felvonuló szá-
zezreknek.
No, de eljött 1956. október 23-a, és az egy-
kori felvonulók nagy üggyel-bajjal ledön-
tötték a kolosszust, elvontatták a Nagykör-
útra, feldarabolták, s aki tehette, hazavitt
magának egy darabot belõle. Akinek a füle
jutott, az jól járt, ma egy kis vagyont kap ér-
te. Ha jól emlékszem, harmincöt kiló. Csak
a fül! Alaposan csökkent a nagy zsarnok
uralma a lelkek felett. Még Moszkvában is
leretusálták az arcát a hatalmas falfestmé-
nyekrõl.
Na, de milyen hírek szállonganak? Orosz-
országban visszafestik Sztálint a falakra.
Valahol Szibériában már a szobrát is visz-
szaállították. Lehet, hogy több embert kel-
lett volna megöletnie?

(L. A.)

Heti idõjárás

A hét végén és a jövõ hét elején kemény téli idõ-
járás várható. Északkelet felõl jórészt száraz,
igen hideg levegõ érkezik hozzánk. Pénteken el-
szórtan havazhat, a hétvége idõjárása még bi-
zonytalan, mivel érintheti térségünket egy csa-
padékrendszer. A jövõ hét elején ismét a száraz
idõjárásra mutatkozik esély. A hõmérséklet az
idõszak folyamán igen alacsonyan alakul, a nap-
pali csúcshõmérséklet is bõven fagypont alatt
várható, éjszakánként pedig többfelé -10 fok
alá, a szélcsendes, kevésbé felhõs, hóval borí-
tott tájakon -15 és -20 fok közötti értékre is süly-
lyedhet. Enyhülés a jövõ hét közepére várható.

www.metnet.hu

SÍC — hírek
Legutóbb december 5-én, a pécsi PTE
PEAC íjászszakosztálya rendezett orszá-
gos meghívásos teremíjászversenyt.
Egyesületünket Széplaki Zoltán felnõtt és
Lovász Balázs ifjúsági versenyzõ képvisel-
te. Zoli a felnõttek között az 5. helyen, Ba-
lázs az ifik között az 1. helyen végzett.

Gilicze László
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Hit és tudomány
— avagy létezik-e Isten? —

Az ateista filozófiaprofesszor arról beszél
a tanítványainak, mi a problémája a tudo-
mánynak Istennel, a Mindenhatóval. Meg-
kéri az egyik új diákját, hogy álljon fel, és a
következõ párbeszéd alakul ki:
Prof: — Hiszel Istenben?
Diák: — Teljes mértékben, uram.
Prof: — Jó-e Isten?
Diák: — Természetesen.
Prof: — Mindenható-e Isten?
Diák: — Igen.
Prof: — A bátyám rákban halt meg, annak
ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy
gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne ar-
ra, hogy segítsen másokon, akik betegek.
De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehet-
ne akkor jó Isten? Hmm?
A diák hallgat.
Prof: — Erre nem tudsz választ adni, ugye?
Kezdjük elölrõl, fiatalember! Jó-e Isten?
Diák: — Igen.
Prof: — Jó-e a Sátán?
Diák: — Nem.
Prof: — Honnan származik a Sátán?
Diák: — Istentõl?
Prof: — Így van. Mondd meg nekem, fiam,
van-e bûn ebben a világban?
Diák: — Igen.
Prof: — A bûn mindenhol jelen van, nem-
de?
Diák: — Igen.
Prof: — És Isten teremtett mindent. Így
van?
Diák: — Igen.
Prof: — Tehát ki teremtette a bûnt?
A diák nem válaszol.
Prof: — Vannak-e betegségek? Erkölcste-
lenség? Gyûlölet? Csúfság? Mindezen
szörnyû dolgok léteznek ebben a világban,
ugye?
Diák: — Igen, uram.
Prof: — Tehát, ki teremtette mindezeket?
A diák nem felel.
Prof: — A tudomány állítása szerint 5 érzé-
künk van, melyekkel felfogjuk és megfi-
gyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd
meg nekem, fiam, láttad-e már valaha Is-
tent?
Diák: — Nem, uram.
Prof: — Mondd meg nekünk, hallottad-e
már valaha a te Istenedet?

Diák: — Nem, uram.
Prof: — Érezted-e már valaha a te Istene-
det, megízlelted-e a te Istenedet, vagy
érezted-e már a te Istened illatát? Külön-
ben is, volt-e már valamilyen kézzelfogha-
tó tapasztalatod Istenrõl?
Diák: — Nem, uram, attól tartok, nem.
Prof: — És mégis hiszel benne?
Diák: — Igen.
Prof: — A tapasztalati, igazolható, bemu-
tatható bizonyítékok alapján a tudomány
kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik.
Na, erre mit mondasz, fiam?
Diák: — Semmit. Nekem csak a hitem van.
Prof: — Igen. A hit. Pontosan ezzel van
problémája a tudománynak.
Diák: — Professzor, létezik-e a hõ?
Prof: — Igen.
Diák: — És létezik-e a hideg?
Prof: — Igen.
Diák: — Nem, uram. Nem létezik.
Az események ezen fordulatára az elõadó-
terem elcsendesedik.
Diák: — Uram, lehet sok hõnk, még több
hõnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még
annál is jobban felhevíthetjük, lehet fehér
hõnk, kevés hõnk, vagy semennyi hõnk. De
nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak.
458 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a
hõ nélküli állapotot jelenti, de annál lej-
jebb nem mehetünk. A hideg nem létezik.
A hideg szót a hõ nélküli állapot jellemzé-
sére használjuk. A hideget nem tudjuk le-
mérni. A hõ: energia. A hideg nem az el-
lentéte a hõnek, uram, hanem a hiánya.
Az elõadóteremben ekkor már egy gom-
bostû leejtését is meg lehetne hallani.
Diák: — És mi van a sötétséggel, Pro-
fesszor? Létezik-e a sötétség?
Prof: — Igen. Hogyan beszélhetnénk az éj-
szakáról, ha nem lenne sötétség?
Diák: — Ismét téved, uram. A sötétség va-
laminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk,
normális fényünk, nagy erejû fényünk, vil-
lanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, ak-
kor nincs semmi, s azt hívjuk sötétségnek,
így van? De a valóságban a sötétség nem
létezik. Ha létezne, még sötétebbé tud-
nánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: — Tehát, mire akarsz rámutatni
mindezzel, fiatalember?

Diák: — Uram, azt akarom ezzel mondani,
hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.
Prof: — Hibás? Meg tudod magyarázni,
miért?
Diák: — Uram, Ön a kettõsségek talaján
mozog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána
pedig a halál, van egy jó Isten és egy rossz
Isten. Az Istenrõl alkotott felfogást véges-
nek tekinti, mérhetõ dolognak. Uram, a
tudomány még egy gondolatot sem tud
megmagyarázni. Elektromosságot és mág-
nesességet használ, de sohasem látta egyi-
ket sem, arról nem is szólva, hogy bárme-
lyiket megértette volna. Ha a halált az élet
ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok
vagyunk arról a tényrõl, hogy a halál nem
létezhet különálló dologként. A halál nem
az élet ellentéte, csak annak hiánya. Most
mondja meg nekem, Professzor: azt tanítja
a diákjainak, hogy majmoktól származ-
nak?
Prof: — Ha a természetes evolúciós folya-
matra célzol, akkor természetesen igen.
Diák: — Látta-e már valaha az evolúciót a
saját szemével, uram?
A professzor mosolyogva megrázza a fejét,
kezdi látni, mi lesz a vita kimenetele.
Diák: — Mivel eddig még senki sem látta
az evolúciós-folyamatot végbemenni, sõt
azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy fo-
lyamatos történés, azt jelentené mindez,
hogy Ön a saját véleményét tanítja, pro-
fesszor? Akkor Ön nem is tudós, hanem
prédikátor?
Nagy zajongás támad az osztályban.
Diák: — Van-e valaki az osztályban, aki
látta már valaha a Professzor agyát?
Az osztály nevetésben tör ki.
Diák: — Van-e itt valaki, aki hallotta már a
Professzor agyát, érezte, megérintette azt,
vagy érezte az illatát? … Úgy tûnik, senki
nem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó,
kimutatható bizonyítékok megalapozott
szabályai szerint a tudomány kimondja,
hogy Önnek nincs agya, uram. Ne vegye
tiszteletlenségnek, uram, de hogyan ad-
hatnunk így bármilyen hitelt az elõadásai-
nak?
A teremben síri csend. A professzor a diá-
kot nézi, arca kifürkészhetetlen.
Prof: — Azt hiszem, hit alapján kell elfo-
gadnod, fiam.
Diák: — Errõl van szó, uram! Ember és Is-
ten között a HIT a kapcsolat. És ez
mindennek a mozgatója és éltetõje.
A diák … Albert Einstein volt.
„A tudomány hit nélkül sánta, a hit tudo-
mány nélkül vak.” (Albert Einstein)

Forrás: internet

BUDAPESTI KONCERTLÁTOGATÁS
A Bogárd-Dal Egyesület koncertlátogatást szervez a Mûvészetek Palotájába – MÁV Szimfonikusok, 2010. január 27. (szerda).
A mûsorban Mozart-nyitány, Beethoven-szimfónia, Bartók-zongoraverseny. Közremûködik: Kocsis Zoltán. A várható összes költ-
ség 2000 Ft – a buszon fizetendõ.
A különbusz 17 órakor indul a Hõsök terérõl. Jelentkezni lehet december 20-ig a 06 (25) 460 244, 06 (30) 532 2757-es
telefonszámokon.
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December 19., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Hír-
adó 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 Design 11.30 Stílus 12.00 Hírek
12.10 Fogadóóra 12.40 Egészség ABC 13.05 Együgyû Jankó 13.20 Sarajevo
14.50 Az aranyrózsa barlangja 16.25 Extra – Kultúrháttér 16.55 Visszajátszás
17.30 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 sorsolá-
sa 21.05 Rózsaszín sajt 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 23.00 A por 0.45
Szerencsétlen Michel 2.10 Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa
teknõcök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 9.05 Disney-rajzfilmek 10.20 Játék
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Miss World 2009 –
Döntõ 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Szökésben 16.45 Az idõgép 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 22.25 A falu 0.30 Alias 1.20 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2-matiné 9.25 414-es küldetés 10.00
Szurikáták udvarháza 10.30 A világ legerõsebb emberei 11.00 Babavilág 11.35
Kalandjárat 12.05 Charlie – Majom a családban 13.05 Hegylakó 14.10 Bajno-
kok Ligája magazin 14.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.50 90210
16.50 Hóból is megárt a sok 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Segítség, el-
raboltam magam! 21.35 Ütközetben eltûnt 2. 23.30 Kvízió 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 Rá-
diókabaré 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 más-
ként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról
19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.02 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 20., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Hír-
adó 8.05 Sporthírek 8.08 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 10.30 Egyházi naptár 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református
ifjúsági mûsor 11.20 Az utódok reménysége 11.45 Gutenberg Bibliája 12.00
Hírek 12.05 Teknõc a láthatáron 12.40 Rudi 14.20 Légfrissítõ 14.50 Unokáink
sem fogják látni 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 ma-
gad! 18.25 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.00 Aranycsapat 21.50 A szólás szabadsága 22.55 Kultúrház 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.55 Alice a városokban 2.00 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 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.35
Menetrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.40 A dadus 13.05 Doki 14.00 Tuti
gimi 14.55 Nem szentírás 15.45 Titkos küldetés 16.40 Jackie Chan: Városi va-
dász 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Charlie és a csokigyár 22.15 Heti he-
tes 23.35 Portré otthon 0.05 Kemény zsaruk
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 Borkul-
tusz – Borkultúra-magazin 12.25 Száguldó vipera 13.25 Psych – Dilis detektí-
vek 14.30 Smallville 15.30 Tequila és Bonetti 16.35 Öcsikém 2: A londoni kül-
detés 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Hirtelen 30 22.00 Idõzsaru 2. – Verseny
az idõvel 23.30 Napfivér, Holdnõvér 1.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 „Tetszettek volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kaba-
rématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv. 11.05 Gondolatjel 11.32
Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népze-
ne 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 Rádiószín-
ház 21.04 Rádiószínház 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 21., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Fõtér 11.45 Sokszínû vallás 12.00 Híradó
12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55
Roma Magazin 14.25 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 Megy a gõzös 23.45 Hírek 23.55 TS – Motorsport 0.30 Nappali 1.30
Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilm-
sorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Hóbarát 16.25 Máso-
dik esély 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Karácsonyi celeb-széf 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Kardhal 23.20 Vészhelyzet 1.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Tv2 matiné 10.20 Fenyvesvölgyi kalandok 12.00 Barbie mesés
karácsonya 13.25 Kvízió 15.05 Miniszoknyás Mikulás 16.45 Babe 18.30 Té-
nyek 19.05 Cápasrác és Lávalány kalandjai 20.45 Szellemes karácsony 22.50
Tények este 23.20 Csodás álmok jönnek
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 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Hétköznapi tudomány
15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 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 Kul-
túrkör 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 22., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.55 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55 Srpski Ekran 14.25
Unser Bildschirm 14.55 Átjáró 15.25 Unokáink sem fogják látni 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 Az agyfürkész totál kész 23.50 Hírek 0.00 Az utókor ítélete
0.30 Nappali 1.30 Mondom a magamét!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilm-
sorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Mikulás-hadmûvelet
16.20 Második esély 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Karácsonyi
celeb-széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Tucatjával olcsóbb 23.15
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.05 Fulltiltpoker.com
Red Rock
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Tv2 matiné 10.05 Fenyvesvölgyi kalandok 11.50 Anya kereste-
tik 13.30 Kvízió 15.10 Mikulásné kerestetik 16.45 Babe 2 – Kismalac a nagyvá-
rosban 18.30 Tények 19.05 Sky Kids – Az ég lovagjai 21.10 Lemony Snicket –
A balszerencse áradása 23.10 Tények este 23.40 Tulipános fanfan
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 Rádió-
színház 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 Sportvi-
lág 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 23., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 10.00 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Afrika gyöngyszeme 13.55 Hrvatska krónika
14.25 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 Volt egyszer egy táncdalfesztivál 21.05 Sztársáv 21.35 Hajónapló 22.35
A herceg 23.35 Hírek 23.40 Memento 23.50 125 éves az Opera 0.45 Prizma
1.00 Visszajátszás 1.30 Nappali
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilm-
sorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Karácsonyi szerelem
16.25 Második esély 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Karácsonyi
celeb-széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szeretném, ha szeretnél
23.25 Ripley és a maffiózók 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Tv2 matiné 10.05 Fenyvesvölgyi kalandok 11.30 Karácsony
13.10 Kvízió 14.50 Mindenáron karácsony 16.30 A Grincs 18.30 Tények 19.05
Télapu 21.00 Kelekótya karácsony 23.00 Tények este 23.30 Utolsó tangó
Párizsban
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 refor-
mátus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Hétköznapi tu-
domány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
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A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
December 19., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfo-
ci (2x40’), Halország hírei 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Fahidi
Éva: Ki emlékszik még? 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Mikulás
2009, Itt járt a Honvéd együttes, Betlehemi kiállítás
December 20., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fahidi Éva:
Ki emlékszik még? 13.00 Heti híradó 15.00 Dr. Fülöp Gyula elõ-
adása (90’), A sárbogárdi polgárõrség 19.00 Heti híradó 20.00
Elõadások az evangélikusoknál 1.
December 21., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mikulás 2009, Itt
járt a Honvéd együttes, Betlehemi kiállítás 13.00 Heti híradó
15.00 Teremfoci (2x40’), Halország hírei 19.00 Heti híradó 20.00
Adventi kórushangverseny
December 22., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Elõadások az evan-
gélikusoknál 1. 13.00 Heti híradó 15.00 Adventi kórushangver-
seny 19.00 Heti híradó 20.00 Polgárõrgyûlés Pálfán (30’), Matu-
randusok bálja (60’)
December 23., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Polgárõrgyûlés
Pálfán (30’), Maturandusok bálja (60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Dunai Tamás: Szavakat fúvok… (60’), Rigó Ferencék ékszerdo-
boza (ism. 40’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci
(2x40’)
December 24., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Polgárõrgyûlés Pálfán
(30’), Maturandusok bálja (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Elõadások az evangélikusoknál 1.
December 25. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dunai Ta-
más: Szavakat fúvok… (60’), Rigó Ferencék ékszerdoboza (ism.
40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Elõadások az evangélikusok-
nál 1. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Polgárõrgyûlés Pálfán (30’),
Maturandusok bálja (60’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségé-
ben: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 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!

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

December 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Caillou karácsonya 10.25 Hótündér 11.20 Hogyan lett Bobból mester 11.45
Magyar népmesék 12.00 Hírek 12.10 Slovenski utrinki 12.40 Együtt 13.10
Napkirálynõ 14.30 Az elvarázsolt kastély 14.50 Tom és Thomas 16.40 Margat
lovagjai 17.35 Sabrina 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Én,
Pán Péter 21.40 Varnus Xaver és a Talamba Jazz Bach-koncertje 22.30 A kará-
csonyi látogató 23.55 Karácsonyi éjféli szentmise élõ közvetítés 1.10 Teresa
Hennert románca
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.30 Disney-rajzfilmsorozat 8.50
Laura és a csillaga 10.10 A muzsika hangja 12.00 Híradó 13.10 DUMA – A va-
don hívó szava 15.00 Eb a titka mindennek 16.35 Huncutka 18.30 Híradó 19.00
Táncoló talpak 20.55 Reszkessetek betörõk 22.50 Evelyn 0.35 Sorsjegyesek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tv2 matiné 9.25 Mókás állat-
világ 9.55 Fenyvesvölgyi kalandok 11.20 Karácsonyi ének – A musical 13.05
Marco Polo 14.45 Fegyverszünet karácsonyra 16.50 Túl a sövényen 18.30 Té-
nyek 19.05 Shrekbõl az angyal 19.35 Harmadik Shrek 21.15 Híd Terabithia
földjére 23.00 Esthajnalcsillag
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 12.20 Te röppenõ madár… A béké-
rõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 14.35 Rejtett arcok – Híres magyarok más oldalról 15.05 Közelrõl 17.30
Hírek 17.33 Egyedül – Kiss Anna rádiójátéka 18.03 Te röppenõ madár… A bé-
kérõl 18.30 Határok nélkül 19.03 Rádiószínház 19.50 Zene 19.55 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A „Betlehemi láng” 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.00 Éjféli szentmise közv.

December 25., PÉNTEK
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Tél a
Yellowstone parkban 10.00 Karácsonyi református istentisztelet 11.05
Kodiak: Az óriási medvék szigete 12.00 XVI. Benedek pápa karácsonyi áldása
12.50 Hírek 12.55 A repülõ osztály 14.50 Maria Montessori – Egy élet a gyer-
mekért 16.30 Halhatatlanok Társulata – Eperjes Károly 17.25 Római vakáció
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szulák Andrea-koncert
21.05 Álom luxuskivitelben 23.00 Hírek 23.10 Home – Otthonunk, a Föld 1.10
Mária, Jézus anyja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmsorozat 9.35
Eh, badarság! Egy bolondos karácsony 10.25 Kisasszonyok 12.00 Híradó
12.30 Rénszarvas mentõakció 14.00 Minizsenik 2.: Újra akcióban 15.35 Ku-
tyák és macskák 17.05 Stuart Little kisegér 2. 18.30 Híradó 19.00 Polar Exp-
ressz 20.40 Télapu 22.20 Zene és szöveg 0.15 Férfi és nõ koncert
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.55 Mókás állatvilág 10.25 Fenyvesvölgyi kalandok
12.10 Barney nagy kalandja 13.35 Marco Polo 15.15 Túlélni a karácsonyt
16.55 Madagaszkár 18.30 Tények 19.05 MadagaszKarácsony 19.35
Mézengúz 21.10 Dreamgirls 23.35 Októberi égbolt
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Évszázadok muzsi-
kája 6.00 Ünnep reggelén 8.03 Csoda és Kósza – Meseregény 9.03 Én rózsa,
Te viola 10.03 Régi ünnepek új fényben 11.03 Evangélikus istentisztelet közv.
12.00 Krónika 13.20 Harangkönyv 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Rejtett arcok – Híres magyarok más ol-
dalról 15.03 A „Betlehemi láng” 16.03 Közelrõl 17.03 Karácsonyi kecskézés
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.03 Harangkönyv 18.30 Határok nélkül
19.04 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 Én rózsa, Te viola
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Rejtett arcok – Híres magyarok más oldalról 0.10 Éjszaka
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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 bébihordozó, valamint biztonsági üléssé ala-
kítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. 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.

Sárszentmiklóson ház sürgõsen eladó. 06 (30)
366 7426. (2073297)

120 kg-os hízók eladók. 06 (70) 615 6120. (2073295)

Fakivágás, gallyazás! 06 (20) 437 4869. (2073475)

Gyógyszerészeket keresünk a cecei gyógyszer-
tárba. Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06 (70) 382
4358-as telefonszámon. (2073349)

Családi ház 25.000 Ft-ért kiadó. 06 (30) 9895 861.
(2070477)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, kétszo-
bás, elsõ emeleti, erkélyes lakás, tárolóval sürgõ-
sen eladó. 06 (70) 314 6417. (2073499)

Amerikai cég vezetõ munkatársakat keres. Felté-
tel: minimum érettségi. Jelentkezni SMS-ben. 06
(70) 453 0017. (2314078)

Simson Enduro eladó. 06 (70) 376 6959. (2314074)

Fizikából, matematikából, angolból korrepetálást
vállalok. 06 (30) 465 7865. (2314092)

Lakás kiadó-eladó. 06 (70) 3356 399. (2314094)

Lakás eladó József A. utcában 06 (30) 246 4365.
(2314132)

ABC udvarban garázs kiadó. Vegyes tüzelésû kály-
hák, terménydaráló eladók. 06 (30) 682 1210.
(2314126)

Amatõr olajfestmények eladók. 06 (30) 533 9893.
(2073395)

Kismamaruhák –30 %-os kedvezménnyel a Baby
Mamiban, amíg a készlet tart.

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

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.

Sárbogárdon jó adottságú SÖRÖZÕK
KIADÓK, valamint PULTOSOKAT
FELVESZÜNK. 06 20 552 8581

Hideg-meleg BURKOLÁST,
JAVÍTÁST vállalok. 06 20 954 2635

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

Tájékoztatjuk
kedves betegeinket

FOGORVOSI RENDELÕNK
ünnepi nyitva tartásáról.

Sürgõsségi ellátás:
december 21., 8-11 óráig,
december 22., 8-11 óráig,
december 23., 8-11 óráig,
december 28., 8-10 óráig,
december 30., 8-10 óráig.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

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

KARÁCSONYI
VÁSÁR

a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN!
Egyes szõnyegek, padlószõnyegek,

PVC-padlók, tapéták

5–10–15 %-os
engedménnyel

vásárolhatók meg karácsonyig.
Telefon: 06 (25) 463 587

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-12-ig, 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR
TANFOLYAM

indul Sárbogárdon

2010. január 16-án
a Légió 2000 Security Kft.

szervezésével.
Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

NYÍLT NAP
A pusztaszabolcsi

Szabolcs Vezér Gimnázium
és Szakközépiskola

2010. január 7-én 8-12 óra
között

NYÍLT NAPOT TART.

Várjuk a 6. osztályos tanulókat
a hatosztályos gimnáziumba,

a 8. osztályosokat pedig
a kereskedelmi/marketing és

közgazdasági tagozatos
szakközépiskolai osztályainkba.

Jöjjenek el,
ismerjenek meg minket!
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Nyílt tér

Megújult a Domján pékség
Nem akartam hinni a szememnek, amikor
a minap beléptem a Domján pékségbe egy
délután, hogy friss kiflit, zsemlét vegyek.
Hirtelen azt gondoltam, hogy egy belga sü-
teményes és kenyérboltba tévedtem. Egy
nap alatt átalakult, csinos, cseresznyefa
színû pult fogadott, egy üvegszekrényben
márványos pozsonyi kiflik kínálták magu-
kat, mákos linzer, házi rétes, pogácsa, nem
beszélve a polcokon sorakozó, finom, illa-
tos magvas kenyerekrõl, fehér cipókról. A
kiszolgálás pedig gyors és kedves.

Öröm számomra, hogy Sárbogárdon ma
már több pékség is van. Most is nyílt egy új
a fõutcán, nem beszélve a központban a
Sáfrány vagy a Tóth pékség kiváló sütemé-
nyeirõl, pogácsáiról, sajtos rúdjairól és
finom kenyereirõl.

Több évvel ezelõtt mindig Székesfehérvár-
ról vásároltam, hoztam a süteményeket,

ha ott jártam. Ma már bõséges Sárbogár-
don is a kínálat, azt sem tudja az ember,
hová térjen be vásárolni.
Nagy kedvelõje vagyok a péksütemények-
nek. Én magamnak, mivel egyedül élek,
soha nem sütök süteményt, mindig veszek
1-2 darabot. De az utóbbi idõben a sok fi-
nomság láttán bajban vagyok, az új, szép,
fényes 200 Ft-osaimat süteményekre köl-
töm. Nem tehetek róla, nem tudok ellen-
állni az üzletek finom kínálatának, ha arra
visz az utam. A kis bugyellárisom meg
folyton azt sziszegi a táskámban: „Menj be,
menj be!”
Ha ez így megy tovább, már alig merek el-
menni a háziorvosomhoz cukorszintet
méretni!
Gratulálok Domján úrnak!

Egy vevõ: dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett

halottunk,

FRESCHL FERENCNÉ
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet valamennyi

dolgozójának lelkiismeretes
munkájukért, valamint

Varga László hitoktatónak,
Födelevics Józsefnek,

Németh Attilánénak és
Héricz Józsefnek.

Gyászoló család

„Csak a jók
mennek el…”

Az ünnepek közeledtével az emberek ün-
neplõbe öltöztetik a lakásukat és a lelkü-
ket. Az én lelkem feketébe öltözött, mert
pár napja elveszítettem azt az embert, aki
nagyon fontos volt nekem, és közel állt
hozzám: az Anyukámat.
Bárhova vitt az utam ezekben a napokban,
az emberek megállítottak, részvétüket fe-
jezték ki, és mindenki kivétel nélkül fon-
tosnak tartotta elmondani, hogy jó ember
volt. Soha nem használt nagy szavakat. Egy
bölcs asszony volt, aki arra nevelt engem,
hogy legyek jó az emberekkel, mert ugyan-
annyi erõfeszítésbe kerül gonoszkodni,
mint meghallgatni és segíteni.
Temetésének intézése során volt, aki azt
mondta: „Tiszta édesanyád vagy.” Hát, et-
tõl nagyobb bókot életem 38 éve során
még nem kaptam. Igyekezni fogok ennek a
mondatnak megfelelõen élni, és tudom, ha
eljön az ideje, Anyu ugyanolyan szeretettel
fogad majd új otthonának kapujában, mint
ahogyan azt tette ezen a földön, ahol örök
békére lelt.
Nagy szavak? Lehet, de aki egy kicsit is is-
merte Õt, tudja, hogy minden szavam igaz.

Soha nem múló szeretettel, lányod: Erika

Karácsonyvárás
a Kippkopp Óvodában

Eseményekben, programokban gaz-
dag idõszak az adventi készülõdés a
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvodá-
ban.
A szülõkkel november végén kará-
csonyi díszeket, koszorúkat készítet-
tünk, amiket meg is vásárolhattak az
érdeklõdõk. Nagy élmény volt a ze-
neiskolások hangversenye! Jákob
Zoli bácsi és Jelena néni tanítványai
hangszeres játékukkal, közös éne-
kekkel örvendeztették meg gyerme-
keinket. Az udvari kis házunkban

Betlehemet készítettünk, gyertyagyújtás-
kor a csillogó szemû gyerekekkel énekelve
járjuk körbe a szent családot, pásztorokat,
királyokat.
A Mikulást izgalommal, örömmel vártuk.
Köszönjük Magyar József segítségét.
Karácsonyi ünnepünket sok-sok készülõ-
dés elõzi meg: a gyerekekkel közösen sü-
tünk mézes kalácsot, búzát vetünk, ajándé-
kokat készítünk.

Már hagyomány nálunk,
hogy a szülõk is készítenek,
varrnak minden csoport-
ban ajándékokat, ezzel a
meglepetéssel is nagy örö-
met szerezve a gyerekek-
nek. A nagycsoportosok
betlehemes játékukat az
óvodai ünnepélyünkön és
az iskolában is elõadják,
eljátsszák a szülõknek is.
Köszönjük Horváthné Ber-
náth Tímeának a szép fe-
nyõfákat, a Sárszentmikló-
si Katolikus Megújulásért
Alapítványnak az étkezési
utalványokat, az Eurest

konyha ajándékát, Dala Lajos és So-
mogyvári András ajándékát. Köszönjük
Varga Mónika, Lepsényi Lászlóné, Simon
Imre, Soós Józsefné segítségét.

Boldog, békés karácsonyt és új évet kívá-
nunk a gyermekeknek és a családoknak!

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete

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


