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Falukarácsony Pusztaegresen

December 27-én zsúfolt teltházzal rendezték meg Pusztaegresen civil összefogással a
falukarácsonyt.

(Írásunk a 13. oldalon olvasható.)

KÉK HÍREK
Siettek a doktor bácsihoz

December 28-án 19.50-kor történt egy
könnyû kimenetelû közlekedési baleset
Pusztaegresen, a Kossuth utcában. Egy Nis-
san Primera Mezõszilas felõl Sárbogárd felé
haladva egy jobbra ívelõ útkanyarulatban el-
vesztette uralmát a jármûve felett, és árokba
csúszott, ahol megpördült, majd jobbra dõlve
állapodott meg, miközben az orvosi rendelõ
kerítésének ütközött. A baleset során a gép-
kocsi három utasa — akik mindannyian be
voltak kötve — könnyen sérültek.

Koccanás a keresztúton

December 30-án 10.40-kor Sárbogárdon, az
Ady Endre úton egy Opel nekiütközött hátul-
ról egy Suzukinak. A baleset során a Suzuki
sofõrje könnyen sérült.

Kaszával búcsúztatták az óévet

December 30-án tömegverekedésrõl érke-
zett bejelentés a déli órákban Sárkeresztúrról
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A rend-
õrök a helyszínre mentek, ahol kiderült, hogy
egy négyfõs társaság gereblyével, kaszával,
bottal és egyéb eszközökkel felfegyverkezve
egy korábbi incidens miatt lakásán támadott
meg egy négyfõs családot, akik ennek során
könnyû sérüléseket szenvedtek. Ahogy a
rendõri intézkedés véget ért, és a négy elköve-
tõt a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságra, újabb három fõ jelent meg a
családnál, akik (hasonlóan a korábban tör-
téntekhez) ugyancsak a családra támadtak.
Ennek is a rendõrök vetettek véget. A három
elkövetõ szintén elõállításra került a kapi-
tányságra. Mindkét esetben csoportos garáz-
daság miatt indult büntetõeljárás a csoportok
tagjai ellen. A négyfõs társaság tagjait a nyo-
mozók õrizetbe vették, míg a háromfõs cso-
port tagjai szabadlábon védekezhetnek.

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

Szoros volt neki az utca

Hogy kinek volt útjában az ünnepekben Wimmerék kerítése a Dörögdy közben, nem
tudni. Bizonyára egy kis erõmutatvánnyal szerette volna bizonyítani valaki, hogy erõs
ember.
Wimmer Józsi üzeni az ismeretlen tettesnek, hogy ha sok a felesleges ereje, jöhet hoz-
zá fát vágni. Elõtte azonban jól tenné, ha kicserélné a kettétört kerítésoszlopot.

/H/
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Egyre többen
munka nélkül
térségünkben

Tizenöt éve nem volt a mostanihoz ha-
sonlóan magas a regisztrált munkanél-
küliek száma.
A megyében több mint 23.000 álláskere-
sõt tartanak nyilván. Az utóbbi hetekben
a térség valamennyi körzetében nõtt a
munkanélküliek száma. A legnagyobb
mértékben (9,1 %-kal) az enyingi kistér-
ségben emelkedett az állástalanok szá-
ma, a legkisebb mértékû (0,4 %-os) nö-
vekedést pedig Székesfehérváron és
környékén tapasztalták.
A korábbinál csaknem ötödével keve-
sebb álláslehetõséget kínáltak számuk-
ra, november végén mindössze 494 üres
álláshely volt a megyében. A helyek több
mint 77 %-ára fizikai dolgozók jelentke-
zését várják.

Az álláskeresõk negyede
fiatal

Nõtt a tartósan munkanélküliek száma
is. Jelenleg 400.240-en vannak, 700-al
többen, mint tavaly novemberben vol-
tak. Õk teszik ki a regisztrált munkanél-
küliek 18,4 %-át. Az álláskeresõk több
mint fele nõ. A fiatalok aránya magas,
negyedük 26-35 év közötti. Az állásra vá-
rók 37,5 %-a szakmunkás, egyharmada
betanított munkás.
Az elõzõ év azonos idõszakához képest
mindenhol több álláskeresõt tartanak
nyilván. Közülük is kiemelkedõ az állás-
keresõk számának emelkedése Székes-
fehérváron, ahol 3.290-en keresnek
munkát. A novemberben bejelentett új
állások száma 557, ami az elõzõ havinál
20,8 %-kal kevesebb. Az állások többsé-
ge szám szerint 409, a fizikai állomány-
csoportba tartozó embernek nyújtott el-
helyezkedési lehetõséget. A munkálta-
tók az állások 9,7 %-át segédmunkások-
kal, kétötödét szakmunkásokkal kíván-
ták betölteni. Betanított munkások szá-
mára 129 db, szellemiek számára 148 db
üres állás állt rendelkezésre.
A regisztráltak több mint egyötöde (21,8
%) ötvenévesnél idõsebb, és hasonló a
36-45 évesek aránya is (22,5 %). A mun-
kanélküliek legnagyobb hányada legfel-
jebb általános iskolai végzettséggel ren-
delkezik, arányuk megközelíti a kétötö-
döt. Szakmunkásképzõt, szakiskolát
egyharmaduk, szakközépiskolát, techni-
kumot 17,3 %-uk végzett. A gimnáziumi
érettségivel rendelkezõk aránya 8,0 %, a
fõiskolai, egyetemi diplomával rendel-
kezõké 5,0 %. A pályakezdõ álláskere-
sõk száma 1.948, ami az elõzõ havinál 48
fõvel kevesebb.

/H/

Kérdezték
Vasúti „villasor”

A sárszentmiklósi volt vasútállomás mellett
van egy utca. Ez volt a valamikori vasúti la-
kótelep, ahol az állomáson szolgáló vasuta-
sok laktak. Egy kicsit elõkelõsen nevezhet-
nénk vasúti villasornak is, de hát lepusztult

állapotában a házak régi fénye megkopott.
Évtizedekkel ezelõtt már az állomást is
megszüntették, azóta itt nem állnak meg
vonatok. A házak azonban maradtak, s ben-
nük családok laknak, a várostól távol, tanyai
elszigeteltségben. Állítólag ez a kis lakóte-
lep is a városhoz tartozik, de erre senkinek
sincs gondja. Itt nem lakik önkormányzati
képviselõ, mint Kislókban, Rétszilason,
ahol lassan már a buszmegállók tetejére is
aranylemezt terítenek. A vasúti villasor
egyetlen utcája a képen látható dûlõút, aho-
va talán még egyetlen helyi képviselõnek se
volt érkezése kijönni, körülnézni, hogyan
élnek itt az emberek, és aztán testületi ülé-
sen interpellálni, hogy legalább néhány ko-
csi követ hozzanak ki ebbe a rövid kis utcá-
ba.
E képpel is szemléltetve, kérjük, legyen már
ránk is gondja az önkormányzatnak!

Bodoki Gábor, Sárszentmiklós, Vasút utca

Gárdisták betiltott
egyenruhában

Betiltották a gárdista egyenruha viselését,
ami félelmet kelt a cigányságban. Ennek el-
lenére mégis vannak olyanok, akik a tiltást
nem veszik figyelembe, és ezzel riogatnak
bennünket. A rendõrség miért nem bünteti
ezt?

Sárközi Rudi, Tinódi utca

Szerkesztõi megjegyzés

A rendõrség több alkalommal is indított
szabálysértési eljárást betiltott egyenruha
viselése miatt. Errõl lapunkban is hírt ad-
tunk több alkalommal. A rendõrség teszi a

dolgát, mindent megtesz a szabálysértések,
bûncselekmények felderítéséért.

Mások azt teszik szóvá, hogy a rendõrök mi-
ért nem fogják el azokat, akik illegálisan ki-
hordják a veszélyes hulladékot, TV, számí-
tógép bontott maradványait a határba, és
mindenfelé leborítják az utak mentén.

A gazdák a rendõröknek azért tesznek
szemrehányást, hogy nem fogják el a ter-
ménytolvajokat, nem büntetik meg a gyors-
hajtókat, rendszám nélküli autókkal közle-
kedõket.

Tettenérés, állampolgári tanúskodás nélkül
azonban a rendõrség nem tud intézkedni.
Nem állhat rendõr minden dûlõúton, min-
den kukoricacsõ mellett.

Nézzen mindenki magába! Õ maga meg-
tett-e mindent, mint állampolgár, hogy ja-
vuljon az országban a közrend, közbizton-
ság helyzete?

Elsõsorban nekünk, állampolgároknak kell
törvénytisztelõbbé válni, s megkövetelni
másoktól is a törvények betartását.

Az én személyes véleményem az, hogy ha a
gárdista szeretne segíteni, hogy javuljon a
közbiztonság, akkor egyenruhás vonulga-
tás, fenyegetõ megjelenés helyett vegyen
részt a polgárõrség munkájában, ahol tör-
vényes keretek közt nagyon sokat tehet a
bûnmegelõzésért.

Te pedig, Rudikám, nézz magadba és gon-
dolkodj el, hogy mint állampolgár, mit te-
hetsz azért saját hatáskörödben, hogy javul-
jon a közrend, közbiztonság helyzete Sár-
bogárdon. Biztos vagyok benne, hogy na-
gyon sokat tehetsz, ha igazán akarsz.

Hargitai Lajos

Vasúti menetrend

Örömmel tapasztaltam sok utastársammal
együtt, hogy a MÁV komolyan vette a me-
netrenddel kapcsolatos kifogásokat, amik
miatt kistérségi összefogással aláírásgyûjtés
is indult. Megoldódott az a probléma, hogy
a munkába menõk idõben Budapestre ér-
kezzenek, s munka után hazajussanak a tér-
ség településeire. Beállítottak Budapestre
közvetlen gyorsvonatokat, amelyekkel át-
szállás és helyjegy nélkül lehet utazni, s a
menetidõ is jelentõsen lerövidült.

A sárbogárdi váróterem bezárása miatt is
tettek panaszt, erre is történt intézkedés. A
csarnokot felújították, és ott padokat, aszta-
lokat helyeztek el. Itt fûtött helyen, kultu-
rált körülmények közt lehet a vonatra várni.
Sajnos sok más állomásról ugyanez nem
mondható el. Elrettentõ példa erre Kelen-
föld, ahol kosz, bûz, hideg van, nincs WC.
Sajnos a Déli pályaudvar se sokkal különb.
Lehangoló látványt nyújt a hajdan nagyon
elegáns, mára szégyenletesen lepusztult ál-
lomásépület.

Szerkesztette: Hargitai Lajos
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„Valahol Oroszországban…”
(1943. január 12. a 2. magyar hadsereg tragédiája)

Ebben az idõben gyakran lehetett hallani a búgó hangú énekes-
nõt, ahogyan a fenti dalt énekelte; miközben a 2. magyar hadsereg
katonái 35-40 °C-os hidegben vívták élet-halál harcukat a Don-
kanyarban.
Izgatottan várták a hozzátartozók a „katonaüzeneteket” is a rádi-
óban. Ebben a mûsorban személyesen, névre szólóan üzenhettek
a katonák „a doni pokolból” az otthoniaknak.
„Drága Édesanyám! Drága Feleségem! Kicsi kisfiam! Én jól va-
gyok. Ne aggódjatok! A csomagot megkaptam. Mi újság otthon?
… (stb.)” — próbálták megnyugtatni szeretteiket.
Közel két évig harcoltak a 2. magyar hadsereg katonái a keleti
fronton Hitler határozott kérésére, és Horthy kormányzó bele-
egyezésével. 1942. június 4-én Kállay Miklós miniszterelnök bú-
csúztatta a frontra induló katonákat.

1942 õszén korán bekö-
szöntött a kemény tél. Az
ígért segítség (meleg ru-
ha, élelem, lõszer stb.) el-
maradt. Ilyen nehéz kö-
rülmények között még
nem harcolt magyar kato-
na, mint akkor ott a Don
mentén.
A tragédia 1943. január
12-én elkezdõdött. A Vö-
rös Hadsereg ellentáma-
dásba lendült, a túlerõ és
a Sztálin-orgonák szinte
megsemmisítették a 2.
magyar hadsereg katoná-
it. (Kivonuláskor a lét-
szám: 207.500 fõ, veszte-
ség: 125-128 ezer fõ.)
A Bogárd és Vidéke heti-
lap minden évben meg-
emlékezik errõl a szomo-
rú, tragikus évfordulóról, és méltósággal, részvéttel idézi fel az
idegenben, tömegsírokban nyugvó hõsi halottak emlékét, akik
életüket adták hazájukért. Nyugodjanak békében!
Fölidézve az iszonyatos állapotokat, közöljük Németh József tize-
des, 17. gyalogezred, III. zászlóalj-naplójából az alábbi részletet,
mely egy nap krónikáját rögzíti.
1943. január 14-én.
A mai éjszaka kissé meleg volt. Hajnali négy órakor az orosz az
egész vonalon végig általános támadást hajtott végre. Én, mint kis
család parancsnok, szolgálatot teljesítettem rajommal a Don
partján. Kissé meglepett ez a hajnali váratlan támadás, bevallom

õszintén, e hosszú frontszolgálati idõm alatt most lepett meg elõ-
ször az a gondolat, hogy netovább úgy is ez lesz az utolsó éjsza-
kánk, és hogy innen már úgysem fogunk tudni visszamenni. Gon-
dolatban mindenkitõl búcsúztam, mert úgysem fogom látni többé
õket. Ezt úgy írom, ahogy megtörtént, és valósággal átment raj-
tam. Erõs harc következett, hogy hányat találtam el, azt megmon-
dani úgysem tudnám, és azokat a gondolatokat, és az éjszakai tör-
ténteket pontosan leírni úgysem tudnám, és felõle képet alkotni
nem tudnék. A tüzérek gyönyörûen lõttek, pontosan, és mire vilá-
gosodott, elõttünk az orosz visszavonult. Hálát adok a jó Isten-
nek, hogy minden baj nélkül végzõdött, és ezeket a nehéz válságos
órákat átéltem. Borzasztó hideg volt, 45 fokra süllyedt a hõmérõ.
Január 27-én.
Hajnali négy órakor indultunk hátrafelé. Mi voltunk az utolsók,
kik utolsókig kitartottunk az elsõ vonalban. Hosszú éjszakákon
szabad ég alatt dermesztõ hidegben nagyon sokat szenvedtünk
valamennyien, míg 27-én hajnalban búcsút intve, mindent a he-
lyén hagyva visszavonultunk Sztarij Oszkolba. Innen még valószí-
nû, hogy az éjjel továbbmegyünk. Éjjelente nagy a hideg. Itt min-
den fölösleges holmit és anyagot tönkretettünk, hogy ne jusson
épen az ellenség kezébe. Úgy látszik, még csak most kezdõdik iga-
zi harcunk, de nem az ellenséggel, hanem az éhséggel, és a kegyet-
len hideggel, mely próbára tesz embert, állatot egyaránt. A jó
Isten megsegít bennünket.
(Forrás: Molnár András–Szabó Péter: Frontnaplók a Don-ka-
nyarból, 1992., Zala Megyei Levéltár)
Sárbogárd, 2010. január 6.

(Sz. I.-né)

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2010. január 12-én 18 órai kezdettel

csendes megemlékezést

szervez a 67 évvel ezelõtti doni áttörés
áldozatainak emlékére

a sárbogárdi hõsi emlékmûnél.

A megemlékezésre tisztelettel várjuk városunk lakóit.

Gyújtsunk gyertyát az áldozatokért!
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M I K L Ó S I H Í R E K
Iskolánk ezen tanév szeptemberében a mese ünnepe alkalmából
mese- és novellaíró pályázatot hirdetett. A versenyre rengeteg pá-
lyamû érkezett, ezért a zsûrinek igazán nehéz volt a döntést meg-
hoznia. Mégis rangsorolni kellett, így a következõ végeredmény
született, melyet az iskola karácsonyi ünnepségén hirdettek ki:
1. helyezett: Tõke Luca — A verseny (5. b)
2. helyezett: Nyikos Nóra — A csodát tévõ gyöngy (5. a)
3. helyezett: Horváth András — A királylepke (5. a)
Rajtuk kívül jól sikerült mûvek voltak még a következõk:
Danicsek Fruzsina — Vajon tényleg csak álom volt? (5. a), Bátai
Nóra — A világ legszebb királykisasszonya (5. a), Boros Bianka —
A három jó barát (6. b), Kósa Petra — Milli (8. a).
Repüljünk együtt a mesék birodalmába! Válogatás a legjobban si-
került történetekbõl.

Tõke Luca: A verseny
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt
a világon egy állatkereskedés.
Sok állat élt itt: kanárik, pintyek, aranyhalak, teknõsök, tengeri-
malacok és hörcsögök. A hörcsögök egy nagy akváriumban lak-
tak. Forgácsból és vattából valóságos falut építettek maguknak.
Ebben a közösségben élt egy Pufi nevû hörcsög.
Egy napon a szokásos reggeli futkosás közben meglátott egy gyö-
nyörû hörcsöglányt. Elsõ látásra beleszeretett. A lány szeme is
megcsillant, amikor meglátta Pufit. A hörcsögfiú odament a lány-
hoz, köszönt neki, és bemutatkozott:
— Szia! Én Pufi vagyok. És téged hogy hívnak?
— Helló! Az én nevem Kócos.
A szomszédos vattakupac alól elõbújt egy másik hörcsögfiú, és
odaszaladt a beszélgetõkhöz. Befurakodott Pufi és Kócos közé.
— Helló! Én Béla vagyok — mondta a lánynak.
Pufinak nem tetszett, hogy félrelökték, és megpróbált visszafura-
kodni a lány mellé. De Béla sem hagyta magát, így kitört a vereke-
dés. A lány megpróbálta szétválasztani õket.
A verekedõ hörcsögök köré odagyûlt az akvárium többi lakója is.
A legöregebb és a legbölcsebb hörcsög kivált a tömegbõl, és szét-
választotta a marakodókat, aztán megkérdezte tõlük:
— Miért verekedtek?
A fiúk egymás szavába vágva elmesélték a történteket. Miután a
végére értek, az öreg hörcsög így szólt hozzájuk:
— Majd én eldöntöm a vitátokat. Három próbát kell kiállnotok,
és amelyikõtök nyer, jutalmul összeköltözhet Kócossal.
A fiúk rábólintottak.
— Az elsõ próba — folytatta az öreg —, hogy építsetek egy vac-
kot! Amelyikõtöké jobban tetszik Kócosnak, az nyerte az elsõ
próbát.
A fiúk nekiláttak az építésnek. Szorgalmasan hordták a forgácsot
és a vattát. Körülbelül tíz perc múlva el is készültek. Kócos oda-
szaladt Béla építményéhez és megszemlélte. Nem tetszett neki a
rendetlen vatta és forgácskupac. Aztán odaszaladt Pufi
gyönyörûen összerendezett házikójához.
Az öreg hörcsög kihirdette az eredményt:
— Az elsõ próbát Pufi nyerte.
Béla haragos pillantást vetett ellenfelére.
— A második feladat az lesz, hogy minél több ennivalót hordjatok
be öt perc alatt a házatokba.
— Elkészülni! Vigyázz! Rajt! — vezényelt Kócos.
A fiúk elrohantak gyûjtögetni. Sebesen futkostak az etetõ és a há-
zaik között. A többi hörcsög izgatottan figyelte õket.
Amikor az öt perc letelt, az öreg hörcsög megszemlélte az össze-
gyûjtött eledelt, és ismét Pufit hirdette ki gyõztesnek. A harmadik
próbát Kócos mondta el a fiúknak.
— Hozzátok el nekem a hibiszkusz egyik piros virágát!

Pufi a barátai segítségét kérte, akik egymás hátára álltak. A fiú fel-
mászott a hörcsögtorony tetejére, és kiugrott az akváriumból. El-
kezdett az ajtó mellett álló virág felé szaladni. Látta, hogy a nyo-
mában ott lohol Béla is. Odaért a cseréphez. Egy földig érõ ágon
felmászott a növényre. Már közel járt a virághoz, ami egy ág he-
gyén nyílott. Béla csak most mászott föl a hibiszkuszra. Pufi
leharapta a hatalmas virágot.
Ekkor odament a növényhez a bolt tulajdonosa, és meglátta a le-
felé szaladó Bélát. Elkapta a hörcsögöt, és visszatette az akvári-
umba. Pufi eközben egy levél mögött rejtõzött el, hogy észre ne
vegyék. Miután a veszély elmúlt, szaladni kezdett az akvárium fe-
lé. Felszaladt az akvárium fölötti polcra, onnan a virággal a szájá-
ban beugrott a vatta és a forgács közé. Odaszaladt Kócoshoz, és
átadta neki a piros virágot.
Nagy lakodalmat csaptak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

Horváth András: A királylepke
Egyszer volt, hol nem volt, még az öregapám krumpliföldjén is túl,
ahol a csíkos hátú krumplibogár túr, volt a világon egy király.
Annak a királynak volt egy lánya, akinek minden kívánsága telje-
sült. Már szinte mindene megvolt, egyetlenegy dolgot kivéve: ez
pedig egy aranyládika volt gyémántlakattal és rézfogantyúval. A
király a királykisasszony kezét és az országa felét ígérte annak a
bátor királyfinak, aki megszerzi ezt az értékes ládát. Sokan pró-
bálkoztak, de az aranyládát senki sem találta meg. Egyszer a ki-
rálylány vállára repült egy királylepke, és ezt súgta a fülébe:
— Elhozom neked a ládikát, ha feleségül jössz hozzám.
A lány ígéretet tett, hogy hozzámegy, de magában azt gondolta,
hogy egy pillangó úgysem képes erre.
A pillangó szárnyra kapott és elindult, át a kerekerdõn, át a nagy
üveghegyeken, át a végtelen tavon, míg egy icipici házhoz nem ért.
Abba aztán bement, és mit lát? Egy aprócska törpe üldögélt ott
egy ládikán. A törpe azt kérdi tõle:
— Mit keresel itt, hol még a madár se jár?
— Én biz egy aranyládát keresek gyémántlakattal és rézfogantyú-
val.
— Hát akkor jó helyen jársz, az a láda az enyém. Odaadom neked,
ha megteszel nekem három dolgot. Menj fel a sárkányhegyre, és
hozd el nekem a sárkányok tûzkövét, hozz nekem forrásvizet a tü-
körtóból, hozd el a sáskahegy aranyszõlõjét! Ha mindezt
megteszed, tiéd a láda.
— Kiállom a három próbát.
— Adok neked egy kardot, egy tálat és az aranyfurulyámat.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nagylókon járt
a Jézuska

Nagylók Község Önkormányzata a 2009. év második felében sike-
resen vett részt a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
TEKI- és CÉDE-pályázatán, amelynek eredményeként 14,3 mil-
lió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert. Az elnyert támo-
gatás felhasználásával járdafelújítás és kommunális feladatokat
ellátó eszközök beszerzése valósult meg. A szükséges képvise-
lõ-testületi döntések meghozatala után és az egyéb elõkészületi
munkákat követõen mindkét beruházást sikerült az év vége elõtt
lebonyolítani.

December 23-án — a település jelképes karácsonyfája alá — a
vállalkozó leszállította azt a gépcsomagot, amelynek részét képe-
zi egy 50 lóerõs traktor, pótkocsi, padkakasza, fûnyíró, sószóró,
hótoló. A beszerzett eszközökkel és megfelelõ kezelõ bevonásá-
val az önkormányzat a jövõben könnyebben és színvonalasabban
tudja ellátni azokat a feladatokat, amelyek a település üzemelte-
tése és közterületeinek karbantartása kapcsán merülnek fel.

A támogatás másik részébõl a község egyik forgalmas utcája (a
Rákóczi u.) melletti járdát újították fel mintegy 380 fm hosszúság-
ban. Ennek köszönhetõen a gyalogosok az 1,2 m széles, térköve-
zett felületen maximális biztonságban közlekedhetnek a telepü-
lés szilfai és központi része között. A felújítással tovább fejlõdött
a település infrastrukturális hálózata, javult a gyalogosok közle-
kedés-biztonsága, valamint rendezettebb településkép került ki-
alakításra.

A két beruházás megvalósításához az önkormányzat a kapott tá-
mogatáson kívül mintegy 2,5 millió forint önrészt biztosított. Ez
köszönhetõ jelentõs mértékben a településen mûködõ vállalko-
zások által befizetett iparûzési adónak és a lakosság kommunális
adó vállalásának.

A képviselõ-testület az év vége elõtt a településen mûködõ és je-
lentõs iparûzési adót fizetõ vállalkozóknak, valamint azon lako-
soknak, akik egész évben rendszeresen segítették az önkormány-
zat munkáját, közös vacsorával egybekötött évzáró rendezvényt
szervezett.

Nagylók önkormányzata

A lepke felrepült a sárkányhegyre, és bement egy barlangba. Ott
találkozott a hegy sárkányával. Megküzdött a szörnyeteggel, le-
vágta a fejét, és megtalálta a tûzkövet.
Ment a tóhoz, hogy hozzon vizet. Sajnos ez sem volt veszélytelen,
hiszen ha valaki belenéz a tükörtóba, azonnal kõvé válik. A lepke
leszállt, és feslõ szárnyaival eltakarta a szemét.
Belemerítette a tálat, és megvolt a víz is.
Már csak a harmadik volt vissza, tehát elindult a sárkányhegyhez.
Amint odaért, sáskák ezrei ugrottak fel, de ezek nem ám közönsé-
ges sáskák voltak, hanem húsevõ vadsáskák. A lepke már-már föl-
adta, de ekkor eszébe jutott a síp. Belefújt, és hát láss csudát, a sás-
kák úgy megszelídültek, mint a bárányok, és így már megvolt az
aranyszõlõ is.
Visszament a törpéhez, megköszönte a ládát, és repült vissza a ki-
rálykisasszonyhoz. A királylány megcsókolta a lepkét, aki átválto-
zott királyfivá.
— Te megtörted az átkot, házasodjunk össze! — mondta a király-
fi.
Nagy lakodalmat csaptak, amit a nagyapám krumpliföldjénél még
mostanáig is emlegetnek.

A karácsonyi
hangversenyünkrõl

Iskolánk énekkara, a zeneiskolások legjobbjainak és a betlehe-
mezõ, regölõ ötödikeseknek a közremûködésével, ötödik alka-
lommal szervezett karácsonyi hangversenyt a katolikus templom-
ban. Ez a szép hagyomány alkalmat nyújt tehetséges tanulóink
számára a bemutatkozásra, mi pedig büszkén gyönyörködünk
bennük ilyenkor — a játszók: 5. évfolyam, a versmondók: Varga
Júlia, Kiss Erika tiszta, csengõ beszédében; szép hangú lányaink
szólóénekében: Boros Dóra, Pörgye Nikolett, Stefán Judit. Szíve-
sen hallgattuk Paczona Boglárka, Bátai Nóra furulya-, Madarász
Martin zongorajátékát, Danicsek Fruzsina, Nyikos Nóra gitárdu-
óját, és a már rutinos csapatnak számító, Hegedüs Judit, Hegedüs
János, Varga Júlia alkotta klarinéttriót. Külön öröm, hogy a ko-
rábbi évek fellépõi, régi tanítványaink is visszajönnek közénk. Az
idén Bogárdi Tamara, Kék Otília zongora-négykezessel, Bruzsa
Csilla ének-, Szummer Ádám trombitaszólóval örvendeztetett
meg bennünket.
Szívet melengetõ érzés volt együtt énekelni gyerekeknek, felnõt-
teknek. Ezek az ünnepi alkalmak segítik megélni az összetartozá-
sunkat, kiemelve bennünket a hétköznapok szürkeségébõl. A ze-
ne- és énektanulás, mûvészeti nevelés (drámajáték, tánc, kézmû-
vesség) ehhez nyújthat támaszt és alapot.
Köszönöm a szülõknek, akik ezt látják, és az egyre nehezülõ kö-
rülmények között anyagi áldozatot is vállalva fontosnak tartják,
hogy gyermekeik muzsikáljanak, daloljanak, színpadra lépjenek,
mert tudják, mennyire nélkülözhetetlen fogódzó ez az egyre
kevesebb kapaszkodót nyújtó világunkban.

Horváth Ferencné

Tájékoztatás
A jelentkezõk magas száma miatt a nyolcosztályos gimnáziumi
képzésben idén nem lesz mód második körös jelentkezésre. Így
azok a diákok, akik ebben a képzési típusban szeretnék folytat-
ni tanulmányaikat, csak a január 22-ei írásbeli feladatsorok
eredménye alapján nyerhetnek felvételt. A jelentkezéseket
január 21-éig várjuk.

További információkért látogassanak el honlapunkra:

www.psg.hu

Folytatás az elõzõ oldalról.
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A SZERKESZTÕ
BEÁJUL

—

Kará

Karácsony település a karácsony közeled-
tét ünnepelte meg a karácsonyt megelõzõ
hétvégén, a helység szívében felállított ka-
rácsonyfa alatt, a Karácsonyi Mûvelõdési
Ház elõtt. A hangulatot karácsonyi muzsi-
ka fokozta, valamint sok-sok karácsonyvá-
ró finomság, amit a szervezõk maguk ké-
szítettek. Karácsonyi ajándékból sem volt
hiány, a gyerekek örömére. Az ünnep vé-
gén kicsi és nagy együtt énekelte a „Kiska-
rácsony, nagykarácsony”-t.

A közizgatásért felelõs testület legutóbbi
ülésén tárgyalta a Kr.e. 2010/1. sz. rendele-
tének módosításának módosított változa-
táról szóló módosító határozati javaslatát,
melynek kisebb módosítására a pébégáz
bizottság tett javaslatot. A módosító indít-
ványt a testület elfogadta. Az eredeti ren-
delet értelmében a testület különféle ked-
vezményekkel segítette a városlakókat; a
többszörös módosításnak köszönhetõen
azonban éppen ellenkezõleg: osztogatás
helyett fosztogatni fognak.

Ezúton hívjuk fel valamennyi tehén figyel-
mét, hogy 2010. október 4-én, az állatok vi-
lágnapján, 9.00 órakor a Magyar Szarvas-
marhák Szakszervezetének Sárbogárdi
Tagozata tüntetést rendez.
A tiltakozás helye: a polgármesteri hivatal
elõtt, a Hõsök terén.
Kérünk minden marhát, hogy csatlakoz-
zon kezdeményezésünkhöz! Ne hagyjuk,
hogy alkotmányos jogainkat megcsorbít-
sák, s szégyenszemre fedett tõggyel kelljen
járnunk!
Megjelenés: marhabõrben.

Az egész világot megrémítõ Hö1nö1-rõl az
elmúlt napokban kiderült: valójában egy
szokványos influenzavírus, ami a náthás
mexikói kormányszóvivõ félreértett nyilat-
kozata miatt okozott világszerte pánikot.
Amikor ugyanis Senorita Margarita

Tequila arról számolt be, hogy idén az át-
laghoz képest többeket betegített meg az
influenza, köhögési roham fogta el.
A magyar kormányszóvivõ az eset kapcsán
úgy nyilatkozott: akik már kaptak oltást,
azoknak nincs okuk aggodalomra, mivel az
oltóanyagot gyártó cég bevallotta: enyhe
sóoldatot értékesítettek a nagyobb haszon
végett.

A rendõrkapitányság szolgálatban lévõ
járõre nyakon csípett egy tolvajt, aki kem-
pingbiciklin, kezében mobiltelefonnal sû-
rûn kereszteket vetve menekült a bûntény
helyszínérõl. Igazoltatása során fény de-
rült arra, hogy a bicikli lopott, a telefon
másé, a rajta lévõ ruházat és ékszerek az
egyik butik tulajdonát képezik, és hamis
személyazonossággal rendelkezik. Ráadá-
sul enyhén ittas volt, a járdán közlekedett,
és még a szeme se állt jól. Bûneiért a bíró-
ság és Isten elõtt is felelnie kell.
A tûoltóknak a kellemetlen izzadtsággal is
meg kellett birkózniuk, amikor egy kisma-
mánál elment a szülõlé.

Tüzesen süt le a déli nap sugára a
hasziendára. Verejtékezõ mucsácsók sora
áll a kapu elõtt, hogy bebocsássák õket, s az
uradalom nagyasszonya, Donna Rozalin-
da elé járulhassanak ügyeikkel.
Mióta a donna szívét összetörték, jégpán-
célt növesztett maga köré, mely oly átha-
tolhatatlan, hogy nincs, mi felolvaszthat-
ná, vagy megtörhetné. Keserû boldogta-
lanságáért pedig minden alattvalóján
bosszút áll.
Így hiába a forróság, mégis reszketve lép
be a soron következõ a kapun. Marcona
testõrök és szolgák között lépdel fölfelé a
kanyargós lépcsõn, a legmagasabb torony-
ba, fejét lehajtva. Hirtelen Don Karlosz
állja útját:
— Ki itt belépsz, hagyj fel minden re-
ménnyel!
De emberünk vissza már nem fordulhat.
Becsukja szemét, nagy levegõt vesz, s be-
nyit a rettegett fogadószobába.

Roletták zárják el a fény útját, hogy még a
nap ragyogó mosolya se hirdesse az életet.
Azért itt-ott belopakodik egy-egy csintalan
fénysugár, s a félhomályban az alattvaló
megpillantja a nagyasszony tekintetét,
mely a sûrû fátyolfüggönyök közül is átha-
tóan mered rá.
— Mit akarsz itt? — kérdezi hidegen a
donna.
— Én … én csak …
— Bökd már ki!
— Én csak … készítettem magának egy
tortillát, és szeretném, ha a családom köré-
ben fogyasztaná el velünk. Hátha a család
melege gyógyír lenne a szíve fájdalmára.
A donna lélegzete eláll, majd lávaként tör
ki belõle:
— Menj innen, meg ne lássalak többé!!! —
rikoltja haraggal és kétségbeeséssel a
hangjában, majd a földre borul és zokogni
kezd megállíthatatlanul.
A mucsácsó félrevonva a függönyöket oda-
lép hozzá, és átöleli Rozalindát.
— Hagyja, hogy szeressék magát az embe-
rek — suttogja.
Ám ekkor belépnek a testõrök, és kemé-
nyen megmarkolva a mucsácsó karját, ki-
rángatják õt, és kidobják az utcára.

A tömegközlekedés drágulása és problé-
mái miatt, ha valaki Budapestre autóval
utazik, és visz magával még egy embert, ak-
kor nem biztos, hogy fideszes, de biztos,
hogy jobban jár, mintha vasúton utazna.

Figyelem! Pénteken lomtalanítás lesz.
Megunt feleségüket vagy férjüket reggel 7
órára helyezzék ki a kapu elé. Az ufók min-
den utcán csak egyszer mennek végig.

A Petting áruház szóvivõje, Cseh Mirinda
a Lapzsemlének elmondta: az orrgazdák
az állmennyezeten keresztül menekültek
el, amikor tevékenységüket a riasztó és a
biztonságiak megzavarták.

Szerkesztette és legyezte: Hargitai Kiss Virág
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T E H É N P A R Á D É
Bõgatya

Két tehén nadrágot vásárol a boltban.
Mondja az egyik:
— Bõõ!
Mondja a másik:
— Honnan tudod? Még fel sem próbáltad!

Miért zsíros a tehéntej?
Hogy amikor fejik, a tehén tõgye ne nyiko-
rogjon.

A szopós borjú és az elnök
(Ezt sárbogárdi történetként hallottam a fa-
luban.)
A fejõlányok mindig panaszkodnak az el-
nöknek, amikor reggelente meglátogatta a
tehenészetet, hogy rosszak a munkakörül-
mények, kevés pénzt kapnak a munkáju-
kért. Kérték, hogy vegyen a téesz korszerû
fejõgépeket, mint más gazdaságokban,
hogy ne kelljen állandóan rángatni a több
száz tehén csöcseit minden nap. Az elnök
mindig csak ígérte, de mégsem vettek fejõ-
gépet. Az asszonyok utóbb már megfenye-
gették az elnököt: ha nem lesz fejõgép, ki-
kötözik éjszakára a karámban a nagy eper-
fához. Az elnök nem vette komolyan az
asszonyok fenyegetését.
Annál inkább komolyan vették az asszo-
nyok, és egy holdvilágos nyári estén elkap-
ták az elnököt, levetkõztették, kikötötték a
karám közepén álló nagy eperfához, és
otthagyták éjszakára.
Hajnalban mennek dolgozni az asszonyok.
Látják ám, hogy ott rogyadozik az elnök ki-
kötözve, meztelenül, összeszakadva az
eperfa tövében. Odamennek, eloldják. Le-
öntik egy vödör hideg vízzel. Amikor föl-
eszmélt az elnök, azt mondta a körülötte
álló asszonyoknak:
— Azt hogy meztelenre vetkõztettetek,
még elviseltem. Hogy kikötöttetek az
eperfához, még azt is elviseltem. De hogy
beeresztettétek mellém a karámba a szo-
pós borjút is, és az egész éjjel az anyjának
nézett, ez már több a soknál!

Tehén a buszmegállóban
Áll egy tehén a buszmegállóban. Ha meg-
jön a busz, hova fog felszállni? — Legelõ-
re.

Ló és tehén
Hogyan lehet a tehenet a lótól megkülön-
böztetni? — Egymás mellé állítod õket, és
amelyik a ló mellett áll, az a tehén.

Változás
A honvédségnél az õrmester a katonáknak
a logikát tanítja.
— Kovács honvéd, álljon fel! — mondja az
õrmester. — Elmondom magának, mi a lo-
gika. Itt van maga. Megszületett, felnõtt,
majd meghal, eltemetik. Kinõ a sírján egy
szál fû, egy tehén arra megy, lelegeli, letesz

egy szép nagy lepényt. Én arra megyek, be-
lelépek, és azt mondom: „Kovács honvéd,
maga de megváltozott!” Na, érti, mirõl van
szó?

— Igen — mondja Kovács.

— Akkor mondja vissza! — szólítja fel az
õrmester.

Kovács belekezd:

— Az õrmester úr megszületett, felnõtt,
majd meghal, eltemetik. Kinõ a sírján egy
szál fû, egy tehén arra megy, lelegeli, letesz
egy szép nagy lepényt. Én arra megyek, be-
lelépek, és azt mondom: „Hej, õrmester
úr! Maga semmit sem változott!”

Kádár és Brezsnyev

Annak idején Kádár és Brezsnyev azon vi-
tatkoztak, hogy melyik az erõsebb: a bika,
vagy a tank. Kádár azt mondja, hogy a bika,
Brezsnyev azt, hogy a tank. Nem tudják el-
dönteni, ezért egy próbában egyeznek
meg. Szembeállítanak egy magyar bikát és
egy orosz tankot, de mielõtt megkezdõdne
a viadal, Kádár odamegy a bikához, és súg
neki valamit. Összeugrasztják a bikát és a
tankot, és a bika pillanatok alatt összeti-
porja a tankot.

Brezsnyev azt mondja:

— Hát, ez szinte hihetetlen! Ha nem lá-
tom, senkinek sem hittem volna el. De
azért áruld már el, hogy mit súgtál küzde-
lem elõtt a bikának!

— Csak annyit mondtam neki, hogy ezek
vitték el 45-ben a teheneket.

Mi a legbiztosabb módszer
a tejtartósításra?

Benne kell hagyni a tehénben.

Ötujjas kesztyû

Nyuszika sétál a tisztáson, és egyszer csak
talál egy ötujjas kesztyût. Felemeli, és sétál
tovább. Találkozik a tehenekkel, akik a
tisztás másik szélén legelésznek. Odaszól
nekik a kesztyût lobogtatva:

— Hé, csajok! Melyikõtök vesztette el a
melltartóját?

Néhány állat

— Sorolj fel néhány állatot! — mondja a
tanár az iskolában.

— Kutyuska, tehénke, disznócska.

— Jó, de nem kell mindig utána mondani a
kicsinyítõ képzõt!

— Macs, kecs, csir, puly.

Szerkesztette: Hargitai Lajos
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12,
Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339:
H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007,
mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan:
P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25)
460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs: 13-15, P:
12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214: H:
8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) 463-489,
mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás:
11-12, P: 13-14.

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

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

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD,
ADY E. ÚT 79-83. SZAKRENDELÉSEK

TEL.: 06(25)460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.

Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.

Gégészet: minden kedden és csütörtökön, 9-12-ig. Rendelés szünetel 2010.
január 8-ig.

Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-13-ig, kedden 7.30-9.30-ig, szerdán 12-14-ig,
csütörtökön 12-13-ig, pénteken 11-12-ig.

Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.

Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegel-
látás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új be-
teget nem fogadnak.

Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Reumatológia: pénteken 7-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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ÁLLATORVOSI
RENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.

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

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,

valamint fogadóóráinak
helye és ideje

Szûcs József r.tzls., Sárbogárd,
Belváros–Kislók

páros hét csütörtök, 9.00-10.00 Sárbogárd, rendõr-
kapitányság
páros hét csütörtök, 10.30-11.30 Kislók, kultúrház

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök

páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõr-
kapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy

páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hi-
vatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

Pécsi Zoltán r.ftzls. Mezõszilas
páros hét kedd, 14.00-16.00, Mezõszilas, kmb. iroda

Erdélyi Imre r.tzls. Sárosd
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Sárosd, rendõrõrs
épülete

Veres János r.tzls. Szabadegyháza
páratlan hét szerda, 14.00-16.00, Szabadegyháza,
kmb. iroda

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos

páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri
hivatal

Juhász Gábor r.törm. Vajta
páros hét szerda, 16.00-18.00, Vajta, kmb. iroda

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes

páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, pol-
gármesteri hivatal

Sepsi Zsolt r.zls. Sárkeresztúr
páros hét szerda, 13.00-15.00, Sárkeresztúr, polgár-
mesteri hivatal

Badics Ferenc r.zls. Cece-Sáregres
páros hét szerda, 16.00-17.00, Cece, rendõrõrs épü-
lete
páros hét szerda, 17.00-18.00, Sáregres, kultúrház

Badics Zsolt r.zls. Alap-Alsószentiván
páros hét szerda, 17.00-18.00, Alap kmb. iroda
páros hét szerda, 10.00-11.30, Alsószentiván, házas-
ságkötõ terem

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök

páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iro-
da
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

Somogyvári László r.törm. Káloz
páratlan hét péntek, 15.00-17.00, Káloz, kmb. iroda

Tóth Zsolt r.törm. Sárkeresztúr
páratlan hét szerda, 10.00-12.00, Sárkeresztúr, pol-
gármesteri hivatal

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas

páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõr-
kapitányság

Budainé É. Beáta r.törm. Káloz
páros hét szerda, 14.00-16.00, Káloz, kmb. iroda

Jogosult állatorvosi
és betegellátási

ügyelet,
2010. január hó

A belföldi szállítást is végzik.

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

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

Sáregres

2010. január 9-10.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;

2010. január 16-17.: dr. Földi József,
Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213;

2010. január 23-24.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

2010. január 30-31.: dr. Krencz Ferenc,
Sárbogárd, Ady E. út 50.,
06-20-4719-054.

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

Sárszentágota, Szabadegyháza

2010. január 9-10.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;

2010. január 16-17.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;

2010. január 23-24.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;

2010. január 30-31.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.

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

érhetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá
Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)

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

Halálos baleset
szemtanúit keressük
December 23-án 20.00 óra körüli idõpontban
Sárszentágota és Felsõkörtvélyes között, a 63-as
számú fõút 65+200 km szelvényében halálos ki-
menetelû közlekedési baleset történt.
Egy csõszi lakos Sárszentágota lakott területén kí-
vül, a 63-as számú fõútvonalon gyalogosan közle-
kedett Felsõkörtvélyes irányába, a menetiránya
szerinti jobb oldalon, az úttest szélén. Vele azonos
irányban közlekedett egy ismeretlen személy által
vezetett, ismeretlen forgalmi rendszámú és típusú
(feltehetõleg) pótkocsis tehergépkocsi. A jármû a
gyalogos kikerülése közben a pótkocsi hátsó sarká-
val a gyalogost elütötte. A gyalogos az elütés kö-
vetkeztében olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a helyszínen elhunyt. A tehergépkocsi vezetõ-
je megállás nélkül a helyszínrõl továbbhajtott, az el-
ütést valószínûleg nem is észlelte.
A rendõrség kéri mindazok jelentkezését, akik a
megadott idõpontban a baleset helyszínén, vagy
annak közelében jártak, és a balesettel kapcsolat-
ban információval rendelkeznek.
Jelentkezni lehet a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztá-
lyán, vagy bármelyik rendõri szervnél személye-
sen, vagy telefonon a 06 (25) 460 116, 06 (25)
460 046, vagy a 107-es és 112-es telefonszám-
okon.

Hamis személyivel
vett fel több mint
1,5 millió forintot

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság eljárást
folytat csalás bûntette elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2009.
október 12-én egy hamis személyi igazolvánnyal
1.650.000 forintot vett fel az Erste Bank által veze-
tett egyik folyószámláról a bank Székesfehérvár,
Palotai úton lévõ fiókjában a folyószámla tulajdono-
sának tudta és a beleegyezése nélkül. A sértett sze-
mélyi igazolványa ez idõ alatt a sértett tulajdoná-
ban volt, az nem került eltulajdonításra.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság kéri, hogy
aki a mellékelt fényképeken látható férfit felismeri,
vagy a személlyel kapcsolatban releváns informá-
cióval rendelkezik, az értesítse a rendõrséget a
107-es, vagy a 112-es segélykérõn, vagy hívja az
ügy elõadóját a 06 (22) 541 600 (24-15) telefonszá-
mon.
Segítségüket elõre is köszönjük!

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A X. forduló eredményei:

Sárbogarak–Alba Autósbolt Cece
2:1 (1:0)

Vezette: Szakács István. Sárbogarak: Futó, Gaz-
dag, Gráczer, Németh T., Steinbach. Csere: Csuti,
Dizseri B., Dizseri P., Kiss, Németh Cs. Cece: Fü-
löp, Hegedûs, Pintér, Pudelka, Kiss. Csere: Dani-
csek, Démuth, Klazer, Takács, Tóth. Pudelka ve-
szélyeztette a Sárbogarak kapuját két esetben is,
de lövései célt tévesztettek. 4. perc: egy támadás
után Steinbach megszerezte a vezetést. Felváltva
forogtak veszélyben a kapuk, több gólt ígérõ hely-
zete a Sárbogarak csapatának volt. Klazer átadá-
sát Pudelka nem érte el. 9. perc: Gászler szerelte
Pudelkát, végigvezette a labdát, majd lõtt, Fülöp
vetõdve hárított. 10. perc: Kiss került gólhelyzet-
be, de hibázott. Még ugyanebben a percben Fü-
löp kifutva tisztázott. 11. perc: Tóth lövését Futó
bravúrral védte. 12. perc: Tóth elé pattant a lab-
da, kapáslövése a kapu fölé szállt. A kidobott lab-
dával Dizseri P. ment el a bal oldalon, szoronga-
tott helyzetben a kapu mellé lõtt. Nagy gólhelyzet
volt. Küzdött az egyenlítésért a Cece csapata,
kontrázott a bogárdi gárda. Kiss elgurította a lab-
dát a kifutó Fülöp mellett, gyengén gurított kapu-
ra, a labdát a gólvonal elõtt Fülöp elcsípte. 19.
perc: Hegedûs lövését Futó lábbal hárította. 22.
perc: Steinbach lövését, mely középre tartott, Fü-
löp biztosan védte. 24. perc: Németh T. került gól-
helyzetbe, lövése után a labda a felsõ lécrõl vágó-
dott a mezõnybe. 25. perc: Dizseri P. egyedül állt
a kapussal szemben, lövése azonban elkerülte a
kaput. 26. perc: Dizseri P. megint kihagyta az adó-
dó helyzetet. 28. perc: Klazer nagy erejû lövése
középre tartott, Futó biztos kézzel hárította. 34.
perc: Démuth fejesét Futó bravúrosan szögletre
ütötte. 36. perc: Steinbach bal oldalt leadott lövé-
se után a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 37.
perc: tovább növelhette volna elõnyét a Sárboga-
rak csapata, Gászler emelt kapu fölé. 40. perc: a
végig nagy akarással küzdõ Hegedûs szépített.
Küzdelmes mérkõzést vívott a két csapat. A hely-
zeteiket jobban kihasználó Sárbogarak megérde-
melten gyûjtötték be a három pontot. Kiemelkedõ
játékot nyújtott Futó, Steinbach, illetve Hegedûs.
Gólszerzõk: Steinbach 2, illetve Hegedûs.

Toledo 2005–Twister Galaxy
6:6 (4:2)

Vezette: Tóth Z. Toledo: Fûrész, Gazsó, Dombi Z.,
Barabás R., Dombi V. Csere: Kiss, Szabó.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Killer, Sza-
bó Gy. Csere: Bognár T., Szántó. 2. perc: Barabás
fejérõl ütötte le a labdát Bognár kapus. 5. perc:
Roszkopf lövése után a labda elkerülte a kaput. 5.
perc: Killer váratlan lövése a jobb alsó sarokban
kötött ki. 7. perc: a szemfüles Barabás egyenlít.
13. perc: Killer átadása után Balogh nem hibázott.
17. perc: Killer került gólhelyzetbe, addig cselez-
getett, amíg elrontotta a gólhelyzetet, Fûrész me-
rész vetõdése vetett végett a cselsorozatnak. 18.
perc: Barabás harcosságát dicséri az egyenlítõ
gól. Kezdés után Dombi Z. megszerezte a labdát,
átadását Barabás értékesítette. 19. perc: Dombi
Z. tovább növelte az elõnyt. 23. perc: Gazsó nö-
velte az elõnyt, bár elõtte Kiss a büntetõ területén
belül kezezett, a büntetõ elmaradt. Ez az esemény
felpaprikázta a Twister játékosait, mert sorra dol-
gozták ki a helyzeteket. 28. perc: Szántó szépített.
29. perc: Barabás elcselezte magát jó helyzetben.
30. perc: Killer talált kapuba. 31. perc: Bognár T.
hagyott ki tiszta helyzetet. 33. perc: Barabás do-
bott szögletet, melyet Bognár a saját kapujába

ütött. 34. perc: Roszkopf fejesével szemben Fû-
rész tehetetlen. 37. perc: Szabó váratlan lövése a
kapu jobb alsó sarkában kötött ki. Fûrész nem lát-
hatta a labdát. Az elfáradó Toledo ellen az utolsó
percekben egyenlített a második félidõt végigda-
ráló Twister. Kiemelkedett Barabás gólerõs játé-
ka, valamint Roszkopf védõmunkája. Góllövõk:
Barabás 4, Dombi Z., Gazsó, illetve Killer 2, Ba-
logh, Szántó, Roszkopf, Szabó Gy.

Sárkeresztúr KIKE–Nyiki FC
8:1 (3:0)

Vezette: Tóth Z. Kike: Visi, Szauervein, Hajdinger
J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Madár. Nyi-
ki: Huszti L., Kecser, Oláh, Felker, Huszti R. Csere:
Huszti P., Huszti N., Kovács. 4. perc: Felker hagy-
ta ki adódó nagy helyzetét. 6. perc: Geiger fejelte
kapu mellé a labdát. 8. perc: Visi rossz kidobását
Felker fülelte le, lövését Visi szögletre ütötte.
Felker szöglete Huszti N.-t találta tiszta helyzet-
ben, aki a kapu mellé lõtt. 11. perc: Hajdinger Z.
lövését Huszti védte. 12. perc: Geiger kihasználta
Huszti L. hibáját, megszerezte csapatának a veze-
tést. 14. perc: Hajdinger Z. növelte az elõnyt. 19.
perc: Sütõ góljával alakult ki az elsõ félidõ ered-
ménye. A Nyiki hibáit kihasználva biztos elõnyre
tett szert a Kike. 23. perc: egy szép és gyors tá-
madás után Sütõ újabb gólt szerzett. 25. perc: Sü-
tõ átadását Geiger értékesítette. 28. perc: Huszti
R. szépített, Felker nagy helyzetben hibázott. 29.
perc: Sütõ lekopírozta Felkert. 30. perc: Hajdinger
Z. perdítette kapuba a labdát. 31. perc: Kovács
saját magát is kicselezte. 37. perc: Geiger lövése
a felsõ lécrõl kifelé pattant. 40. perc: két Kike-gól.
Elõbb Hajdinger J., majd Geiger góljával zárult a
mérkõzést. Jobb csapat a Kike. Góllövõk: Geiger
3, Hajdinger Z. 2, Sütõ 2, Hajdinger J., illetve
Huszti R.

Horváth Ker.–Bad Boys 1:7 (1:5)
Vezette: Tóth Z. Horváth Ker.: Antal, Kovács R.,
Oláh, Horváth J., Kovács S. Csere: Horváth D.,
Paudics. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Juhász,
Horváth I., Kuti. Csere: Horváth F., Tóth S. 2. perc:
Kuti kilõtte a bal felsõ sarkot. 4. perc: Juhász a ka-
pusról visszapattant labdából szerezte a második
gólt. 6. perc: Horváth J. a kapufát találta el. 8.
perc: Kuti szép cselek után lett eredményes. 12.
perc: hibázott a védelem és ezt Juhász kihasznál-
ta. 15. perc: kontratámadás után Horváth I. kapta
a labdát, melyet higgadtan a kapuba helyezett.
17. perc: Horváth J. kapáslövésével szemben
Porkoláb tehetetlen. 27. perc: Horváth J. elvesz-
tette a labdát Kutival szemben, és újabb gólt lõtt.
40. perc: Juhász kapta a labdát Kutitól, aki elfek-
tette a kapust, és biztosan lõtt a hálóba. Ez a mér-
kõzés végig a Bad Boys játékáról szólt. Gyõzel-
mük nagyobb arányú is lehetett volna, ha a máso-
dik félidõt is teljes gõzzel hajtották volna. Góllö-
võk: Horváth J., illetve Kuti 3, Juhász 3, Horváth I.

Reál Margit–Spuri 14:6 (7:3)
Vezette: Tóth Z. Reál: Géczi, Márton, Kiss, Föve-
nyi, Németh. Csere: Rozgonyi J. Spuri: Szász, De-
li, Palásti, Huszár, Rohonczi. Csere: Kovács, Se-
reg, Varga. 4. perc: Márton a gólvonalról mentett.
7. perc: Fövenyi megszerezte a vezetést. 8. perc:
Németh növelte az elõnyt. 11. perc: Márton vé-
gigment a támadással, pazar gólt lõtt. 12. perc:
Rozgonyi nagy gólt rúgott. 13. perc: Németh a
második gólját szerezte. 14. perc: Varga huncut
góllal szépített. Még ugyanebben a percben Né-
meth okosan lõtt a kapuba. 16. perc: Huszár tiszta
helyzetben a kapu mellé lõtt. 17. perc: Kiss is fel-

iratkozott a góllövõk közé. 18. perc: Kovács szépí-
tett. 19. perc: Rohonczi is eredményes. 23. perc:
Márton hibáját Huszár használta ki. 24. perc:
Márton góllal korrigálta elõbbi hibáját. 27. perc:
Márton kezére pattant a labda, Sereg értékesítet-
te a büntetõt. 30. perc: Fövenyi a kapuba csõröz-
te a labdát. 31. perc: Fövenyi újból eredményes.
33. perc: Márton a harmadik gólját lõtte. Még
ugyanebben a percben Németh a sokadik talála-
tát érte el. 36. perc: Rohonczi kapott egy átadást,
melyet értékesített. 38. perc: Némethet nem tud-
ták tartani a Spuri védõi, ezt góllal hálálta meg.
39. perc: Németh kapott Mártontól labdát, me-
lyet higgadtan a kapuba lõtt. A Reál Margit ma
játszotta a labdarúgást, bár az iram nem volt túl
nagy. Mindkét csapat szépen leosztotta a gólokat
a félidõknek megfelelõen. Góllövõk: Fövenyi 3,
Németh 6, Márton 3, Rozgonyi, Kiss, illetve Var-
ga, Kovács, Rohonczi 2, Huszár, Sereg.

Extrém–Pentagri Kft. 2:4 (2:2)
Vezette: Tóth Z. Extrém: Fekete, Dévényi, Osz-
vald, Derecskei, Drávucz. Csere: Hajnal, Horváth
D., Horváth T. Pentagri: Györök, Palotás, Tóth,
Kelemen, Bor. Csere: Domján, Sebestyén. Sárga
lap: Fekete. Góllövõk: Dévényi, Derecskei, illetve
Kelemen, Tóth, Domján, Bor. A mérkõzést felvé-
telrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg.

Légió 2000, Fair Bútor–OMV
4:8 (1:3)

Vezette: Tóth Z. Légió: Kasos, Németh, Verbócz-
ki, Lakatos T., Mondovics. Csere: Banda, Szilágyi
Cs., Szilágyi F. OMV: Plézer, Halasi, Nagy, Killer
G., Gráczer. Csere: Derecskei J., Herceg. Sárga
lap: Lakatos T. Góllövõk: Verbóczki, Mondovics 3,
illetve Deák, Lukács 4, Derecskei, Herczeg. A
mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 9 1 - 58:15 28
2. OMV 8 1 1 53:21 25
3. Pentagri Kft. 8 1 1 42:20 25
4. Extrém 6 1 3 45:20 19
5. Alba Autósbolt Cece 4 1 5 26:28 13
6. Sárbogarak 3 2 5 23:46 11
7. Toledo 2005 1 3 6 23:56 6
8. Twister Galaxy 1 2 7 20:55 5
9. Nyiki FC 1 3 6 22:51 3
10. Légió 2000, Fair Bútor - 3 7 23:41 3
A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 19 gól
II. Gráczer László OMV 15 gól
III: Hajdinger Zoltán KIKE 14 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 7 1 - 46:12 22
2. Horváth Ker. 5 1 1 40:20 16
3. Reál Margit 3 - 4 38:38 6
4. BB. Truck 2 - 5 19:46 6
5. Spuri 1 - 6 21:44 3
A Reál Margittól -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Kuti Kálmán Bad Boys 19 gól
II. ifj. Soós József Bad Boys 14 gól
III. Horváth János Horváth Ker. 12 gól

G. F.
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Légió 2000 Security — Szilveszter Kupa
December 30-án 13 csapat részvételével kezdõdött meg a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában a 2009-es év Szil-
veszter Kupája. A szervezõk a 13 csapatot két selejtezõ csoportba
sorolták, kiemelve a tavalyi gyõztes Rendõrség és Alba Autósbolt
Cece csapatait. Itt jegyzem meg, hogy a városi bajnokságban sze-
replõ Pentagri Kft. csapata a tabellán elõkelõbb helyet foglal el. A
selejtezõ mérkõzéseket 1 x 12 perces, míg az elõdöntõt és a helye-
zéseket eldöntõ mérkõzéseket 1 x 15 perces idõtartamban játszot-
ták a csapatok, melyrõl a Bogárdi TV felvételt készített, amit a
képernyõn megtekinthetnek a sportot kedvelõ nézõk.

Az „A” csoport eredményei:
Rendõrség – Lelencek 1:2
Pentagri – Gecco 1:2
NO-Feer – Pentagri 1:0
Pentagri – Lelencek 1:1
NO-Feer – Gecco 2:2
Töbörzsök – Pentagri 1:5
Rendõrség – Pentagri 4:0
Lelencek – NO-Feer 1:0
Töbörzsök – NO-Feer 1:1
Lelencek – Töbörzsök 3:1
Gecco – Rendõrség 0:2
Töbörzsök – Rendõrség 1:4
Rendõrség – NO-Feer 3:0
Gecco – Lelencek 0:1
Töbörzsök – Gecco 1:5

Továbbjutott: I. helyen a Lelencek, II. helyen a Rendõrség csapata.
A „B” csoport eredményei:

Nyiki FC – Másnaposok 2:1
Sárbogárdi fiatalok – Fater FC 1:1
Nagyvenyim – Sárbogárdi fiatalok 2:0
Alba Autósbolt Cece – Rámás csizmák 1:2
Nagyvenyim – Fater FC 3:1
Nyiki FC – Rámás csizmák 0:2
Alba Autósbolt Cece – Fater FC 4:0
Nagyvenyim – Rámás csizmák 2:0
Alba Autósbolt Cece – Másnaposok 0:1
Fater FC – Rámás csizmák 0:2
Nyiki FC – Sárbogárdi fiatalok 4:1
Alba Autósbolt Cece – Sárbogárdi fiatalok 4:0
Nagyvenyim – Másnaposok 1:1
Nyiki FC – Nagyvenyim 1:2
Rámás csizmák – Másnaposok 0:1
Rámás csizmák – Sárbogárdi fiatalok 5:1
Alba Autósbolt Cece – Nagyvenyim 2:1
Sárbogárdi fiatalok – Másnaposok 3:4
Alba Autósbolt Cece – Nyiki FC 3:0
Fater FC – Másnaposok 1:0
Nyiki FC – Fater FC 5:1

Továbbjutott: I. helyen a Nagyvenyim, II. helyen a Rámás csizmák
csapata.

Az azonos pontszámot elért csapatok közötti sorrendet az egymás
elleni eredmény határozta meg.

Kezdõdtek az elõdöntõk, melyen az alábbi párosításban játszot-
tak a csapatok:

Eredmények:

Nagyvenyim – Rendõrség 1:0, a gól szerzõje Oszvald. Lelencek –
Rámás csizmák 0:1, a gól szerzõje Takács. A Szilveszter Kupa
III-IV. helyéért: Rendõrség – Lelencek 1:1.

Jöttek a büntetõk, melybõl mindegyik csapat hármat-hármat lõ-
hetett. A Rendõrség csapata kezdett. Deák kihagyta, Salamon (a
Lelencek csapatából) értékesítette. Hajnal kihagyta, Csikó pedig
berúgta, így a III. helyet a Lelencek csapata érte el. Következett az
I.-II. helyezést eldöntõ mérkõzés: Nagyvenyim – Rámás csizmák,
mely 1:1-re végzõdött. Természetesen itt is büntetõrúgásokra ke-
rült sor. Nagyvenyim kezdett, Varga kihagyta, a Rámás csizmák-
ból Takács értékesítette, 0:1, Král kihagyta, Vámosi értékesítette,
0:2. Balaskó belõtte, 1:2, Arany biztosan értékesítette, hisz már
megnyerték a tornát, 1:3.

Különdíjasok

A torna legjobb kapusa Farkas Zoltán (Rámás csizmák), a torna
legjobb mezõnyjátékosa Král László (Nagyvenyim), a torna gól-
királya Kovács Krisztián (Nyiki FC) 10 találattal.

Az okleveleket, kupákat és emléktárgyakat Szakács István, az
LSC elnöke, valamint a torna fõvédnöke, a Légió 2000 Security
részérõl Németh Attila adta át. A zárszót a hagyományokhoz hí-
ven Tóth Zoltán celebrálta. Megköszönte a csapatoknak, hogy je-
lenlétükkel megtisztelték a szervezõket. Megítélése szerint jó és
sportszerû mérkõzéseket játszottak a csapatok. Mindenkinek
eredményekben, sportsikerekben gazdag, boldog új évet kívánt.

G. F.

S P O R T B Á L C E C É N
2010. január 16-án, szombaton, 19 órától

sportbált rendezünk a cecei mûvelõdési házban a cecei utánpótlás-nevelés megsegítésére.
A rendezvény során értékeljük a 2009-es év eseményeit is.

A vacsorás bál belépõdíja felnõtteknek 2.000 Ft, gyermekeknek (14 éves korig) 1.000 Ft. Zenél: Szabó László.
Jegyek vásárolhatók elõvételben a mûvelõdési házban Sárvári Ilonánál és a Cecei Általános Iskolában.

Érdeklõdni a 06 (25) 234 153-as és a 06 (25) 505 140-es telefonszámon lehet.
Tombolával, vidám hangulattal várjuk kedves vendégeinket!

Rámás csizmák
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Bontási engedély az óvodára
Tények

2008. július 28-án kelt határozatával Szé-
kesfehérvár megyei jogú város jegyzõje en-
gedélyezte Sárbogárd Város Önkormány-
zatának a Hõsök terei óvoda elbontását,
Varga István tervezõ tervdokumentációja
alapján (õ tervezte meg a Tompa Mihály
utcai Mészöly-kúria timpanonjának beépí-
tését, valamint az õ nevéhez fûzõdik az is,
hogy a volt ládagyár — jelenlegi Tesco —
területén álló helyi védett épületrõl leke-
rüljön a védelem „könnyezõ gomba mi-
att”).

Székesfehérvár jegyzõje indoklásában
megállapította, hogy az épület elbontása
építésügyi jogszabályt, helyi rendeletet
nem sért, védelmet nem élvez. „A sárbo-
gárdi önkormányzat a felszabaduló terüle-
ten városközpont-fejlesztést kíván végre-
hajtani.”

A határozat ellen fellebbezett a civil mû-
hely, melynek tagjai közül négy civil szer-
vezetet elismerte ügyfélnek Székesfehér-
vár jegyzõje, a magánszemélyeket nem.

A civil mûhely fellebbezésében amellett
érvelt, hogy az óvoda Sárbogárd város tu-
lajdona, azaz közvagyon. Éppen ezért az
azzal való gazdálkodással kapcsolatban ál-
lampolgári joguk és kötelességük véle-
ményt nyilvánítani — már csak azért is, mi-
vel az óvodát közel 30 millió Ft-ra becsülte
az önkormányzat által megbízott érték-
becslõ a 2007. decemberi testületi ülésre,
(ez alapján is vélhetõen) a több mint 100
éves óvoda jó állapotban van, jól illeszke-
dik mûemléki környezetéhez, így bontás
helyett inkább helyi védelem alá kellene

helyezni, valamint mûemlékké nyilvánít-
tatni, és közösségi célokra felhasználni.
A helyi önkormányzatnak az óvoda épüle-
tével kapcsolatos bontási terveit a lakosság
jelentõs része — részben érzelmi kötõdé-
sénél, részben más oknál fogva — ellenzi,
melynek több fórumon is hangot adtak
már (polgármester tájékoztatója, lakossá-
gi fórumok, testületi ülés, hivatalos levelek
és javaslatok stb.), ám a lakosság vélemé-
nye süket fülekre talált.
A sárbogárdi képviselõ-testület megszeg-
ve saját szervezeti és mûködési szabályza-
tának 76. § (5) és (6) pontját, nem tartott
közmeghallgatást a városrészt, azon belül
is az óvodát érintõ településrendezéssel
kapcsolatos és fejlesztéshez kapcsolódó
döntése elõtt, a téma testület elé terjeszté-
se elõtt legalább 60 nappal. Ezt a mulasz-
tást a közigazgatási hivatalnál is megkifo-
gásolta a civil mûhely.
1859 sárbogárdi lakó aláírásával is kérte,
hogy a város képviselõ-testülete a telepü-
lés lakóival együttmûködve fejlessze a vá-
rost (az aláírások ügyvédnél lettek letétbe
helyezve a polgárok védelmében). Ennek
sem volt foganatja.
Végül, de nem utolsósorban az óvodával
kapcsolatos önkormányzati tervek egy — a
bontási engedély megkérésekor — elbírá-
lása alatt lévõ, majd elutasított városköz-
pont-rehabilitációs pályázat (KDOP-
2007-3.1.1/B) részei. A civil mûhely szerint
ezért érthetetlen és indokolatlan az óvoda
épületének lebontása.
2009. november 4-ei határozatával a Kö-
zép-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal helybenhagyta Székesfehérvár

jegyzõjének a bontás engedélyezésére vo-
natkozó határozatát. Ennek indoklásában
többek között ez áll:
„A fellebbezés alapján megállapítottam,
hogy a civil szervezetek fellebbezése elsõ-
sorban érzelmi kötõdésen alapul. A bontá-
si engedély iránti kérelemhez csatolt terv-
dokumentáció alapján az épület elavult
mûszaki állapotban van, gazdaságosan
nem felújítható. … Az építési hatóság bon-
tási engedélye csak egy jogot, lehetõséget
biztosít a tulajdonos számára, nem kötele-
zõ érvényû a bontás, de a fellebbezésben
foglaltak alapján az építési hatóság a bon-
tást nem tagadhatja meg.”

Kérdések
Miért kért már akkor bontási engedélyt az
óvodára az önkormányzat, amikor a város-
központ-rehabilitációs pályázat (melynek
az óvoda is részét képezte) még elbírálás
alatt volt? Miután elutasításra került a pá-
lyázat, milyen városközpont-fejlesztést kí-
ván végrehajtani az önkormányzat az óvo-
da helyén? Ha vannak erre vonatkozó, új
elképzelései a testületnek, azokat mikor
kívánják megvitatni a lakossággal?
Székesfehérváron figyelembe veszik a vá-
rostervezésnél a lakók érzelmi kötõdését,
a megye más helyein, így Sárbogárdon
nem? Meggyõzõdött-e személyesen a me-
gyei hatóság az óvoda valós állapotáról?
Az építési hatóság akkor sem tagadhatja
meg a bontást, ha a sárbogárdi képviselõ-
testület — megszegve saját mûködési sza-
bályzatát — jogsértõ eljárás útján döntött
az óvoda bontásáról?

Hargitai Kiss Virág

A Városi Természetbarát Bizottság 2010-es programja
Január 23.

Somogyi-dombság
Somogyvár Nemzeti Emlékhely–

Somogysámson Krisna-völgy
Indulás: 7 óra.
Vagy kellõ jelentkezõ híján:

Velencei-hegység
Pázmánd–Pázmándi sziklák–

Téglaházi-forrás és pihenõpark
Indulás: 8 óra.

Február 27.
Balaton-felvidék

Badacsonyörs–Öreghegy–
Salföldi kolostorromok–Ábrahám-

hegy–Badacsonyörs
Indulás: 7 óra.

Március 13. v. 14.
Balaton-felvidék

Balatonfüred–Papsoka templom-
rom–Noszlopy-forrás és vissza

Indulás: 7 óra.

Április 24.

Tolnai-dombság

Várong–Rózsa-hegy–Patkó-kút–
Várong kaktuszgyûjtemény

Indulás: 7 óra.

Május 15.

Mezõföld

Hagyományos nyílt túra a rétszilasi
halastavak mentén. Halászlé (ebéd-
lehetõség Killer Gáboréknál). Külön
meghívó készül.

Május 22–24.

Hagyományos pünkösdi túra

Helyszín: Felsõszölnök, Julianna
Panzió (Õrség, Vend vidék) Cél-
pontok: Hármashatár, Szentgott-
hárd, Hársas-tó, Nemesmedves,
Jeli-arborétum, Körmend stb.)

Indulás: 5 óra (az érdeklõdõk külön
tájékoztatást kapnak).

Június 12.
Somogyi-dombság

Kötcse–Aszó-völgy–Alman-tetõ-
kilátó–Kopjafa és vissza

Indulás: 6.30 óra.
Július 31. és augusztus 8.

között
6, 7 éjszakás túra külföldön,

vagy itthon
(SZERVEZÉS ALATT)

Szeptember 11.
Tolnai-dombság

Sötét-völgy–Gyermektábor– Óriás-
hegy–Haramia-forrás–

Farkas-völgy–Sötét-völgy
Indulás: 6 óra.
Szalonnasütési lehetõség!

Október 9.
Mecsek

Máré-csárda–Vörösfenyõ kulcsos
ház–Kata-forrás–Máré csárda

Indulás: 6 óra.

November 6.
Mecsek

Mecseknádasd–Török-kút–Erdész-
forrás és vissza

Indulás: 7 óra.
December 4.

Mezõföld
Alsószentiván–Zedreg–Tóház-dû-
lõ–Benedeki-tó–Benedek-pusz-
ta–Kálvária-hegy–Alsószentiván

Indulás: 8 óra.
A túrákon mindenki saját felelõssé-
gére vesz részt. Azokra bárki jelent-
kezhet. Kérjük, hogy a jelzett elérhe-
tõségen a szándékot a túrát megelõ-
zõ napon 17 óráig jelezzék! A túrák
idõpontja és helyszíne változhat a
jelentkezõktõl függõen. Ezekrõl a
változásokról a lapból tájékozódhat-
nak, vagy Németh Páltól kérhetnek
felvilágosítást. (06 30 429 8964,
nemeth-pal@freemail.hu)

Szép idõt és kellemes túrázást
kíván a városi bizottság!
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Falukarácsony Pusztaegresen
Zsúfolásig megtelt december 27-én délután a pusztaegresi kultúr-
ház nagyterme. Szinte minden pusztaegresi család eljött gyere-
kestõl együtt az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület által
szervezett falukarácsonyra.
Az egyesület tagjai az ajtóban fogadták az érkezõket. A gyerekek-
nek apró ajándékot adtak, s teával, szendviccsel, süteménnyel,
itallal kínálták a vendégeket. A színpadon gazdagon feldíszített
karácsonyfa állt. A diszkós pult mögött az egyesület néhány tagja
számítógéprõl szerkesztette a zenei mûsort. A karácsonyi hangu-
lat megteremtését segítette a karácsonyi dalokból készített
összeállítás, ami a hangszórókból szólt, míg gyülekeztek a vendé-
gek.

Bihar Ferenc, az egyesület tagja köszöntötte a vendégeket, majd
Sipos Attila, az egyesület elnöke mondott ünnepi köszöntõt.

Ellenbruck Krisztina karácsonyi verse nyitotta a mûsort. A
pusztaegresi falunapon nagy sikerrel szereplõ Csajok együttesét a
falukarácsonyra is meghívták. Õk nagyon színvonalas táncos, ze-
nés karácsonyi összeállítással szórakoztatták a közönséget. Nagy
sikert arattak a dégi néptáncosok is.
A pusztaegresi gyerekek betlehemes játéka ugyancsak nagy tap-
sot kapott, bár az idén ez nem sikerült olyan jól, mint a tavalyi,
amikor végigjárták a falut, és több családhoz is bekopogtak a bet-
lehemesek, és a templomban is igen jól szerepeltek a karácsonyi
misén.
Zárásként az egyesület tagjai felmentek a színpadra, és a közön-
ség bevonásával elénekeltek egy karácsonyi dalt, majd felhívták a
gyerekeket is a színpadra, ahol minden apróság vehetett az aszta-
lokra kirakott szaloncukrokból.

Hargitai Lajos

Ünnepség a község karácsonyfájánál
December 22-én köszöntöttük a karácsonyt a mûvelõdési házban
a község közös karácsonyfájánál 2009-ben is. Mint minden évben,
most is az adventi gyertyák meggyújtásával kezdõdött az ünnep-
ség. A négy gyertya történetével a Hölgyklub öt tagja és B. Hor-
váth Margitka gyújtotta meg jelképesen a gyertyákat a szeretet
lángjával, ami az idén is Betlehembõl érkezett Magyarországra,
Sárkeresztúrra pedig Virág Miklós polgármester hozta el Rácke-
resztúrról.
Köszöntõ beszédében a polgármester a szeretetrõl, a békességrõl
beszélt, ami kiveszni látszik az emberek életébõl: „Karácsony van.
Ünnepeljük Jézus születését, a szeretetet, a békességet! A szüle-
tésnapi fények nem a tortán, hanem itt, a karácsonyfán és a szí-
vünkben gyúlnak. A fény nemcsak világosságot, hanem meleget is
áraszt. Oly ritka ez a ma emberének, aki rohanásban, állandó fe-
szültségben, indulatok viharában, érdekellentétek halmazában,
küzdelemben él. Csendesedjünk el, s átértékelõdnek dolgaink!
Elõtérbe kerülnek az igazi értékek, melyek megváltoztathatják
életünk irányát. Törekedjünk arra, hogy ezek az értékek az ünnep

elmúlásával ne röppenjenek ki a szívünkbõl, a gyertyák fényei ne
halványuljanak el! Maradjon meg a karácsony csodálatos varázsa
a nehéz hétköznapokban is.”
Az ünnepségen a legkisebbektõl a legidõsebbekig minden korosz-
tály képviseltette magát valamilyen mûsorszámmal. Az ovisok és
az iskolások versekkel, énekekkel és betlehemes elõadással, a
nyugdíjasok, a kamarakórus és a Csillagfény együttes karácsonyi
dalokkal köszöntötték a közelgõ ünnepet.
Az ünnepségen a legkisebbektõl a legidõsebbekig minden korosz-
tály képviseltette magát valamilyen mûsorszámmal.
Az év végét, és az új év beköszöntét mulatozással töltöttük, szin-
tén a mûvelõdési házban. A Vihar Lovas Egyesület rendezte bál
igazi évbúcsúztató buli volt. Remek hangulatban, finom ételek és
italok, vérpezsdítõ, talpalávaló zene társaságában repült át az óév
az újévbe.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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Gyergyói rakott tojás

Hozzávalók: 6 db tojás, 1 dl tejföl, 4 db
zsemle, 2 nagyobb fej vöröshagyma, só,
õrölt fekete bors, 4-5 evõkanálnyi zsemle-
morzsa, 2-3 evõkanál sertészsír, 2-3 evõ-
kanál liszt, néhány szál lestyánlevél.

Elkészítés: a tojásokból 4 darabot kemény-
re fõzünk, majd megtisztítjuk és szeletel-
jük. A hagymát megtisztítás után karikára
vágjuk, lisztben megforgatjuk, és a forró
zsírban átsütjük, majd kiszedjük. A zsem-
léket kb. 1 centiméteres vastagságúra fel-
szeleteljük. A visszamaradó 2 tojást felver-
jük, és a tejföllel elkeverjük (ha nagyon
sûrû, kevés vizet is adhatunk hozzá).

Zsírral kikenünk egy hõálló edényt, majd
az aljára tesszük a felszeletelt zsemlét, rá a
kemény tojást és a sült hagymát. Megön-
tözzük a sült hagymás zsír felével, és foly-
tatjuk a rétegezést. Lényeges, hogy legfe-
lülre zsemleszeletek kerüljenek. Ekkor
meghintjük az egészet a hagymás zsír má-
sik felével, és az egészet leöntjük a tejfölös
tojással. A tetejét zsemlemorzsával meg-
szórjuk, majd a sütõbe tesszük, és 15-20
perc alatt készre melegítjük. Tálaláskor
apróra vágott lestyánlevéllel megszórva kí-
náljuk. Csemegeuborka, saláta, kovászos
savanyúság illik hozzá.

Tarhonya olaszosan

Hozzávalók: 2 dl tarhonya, 5 dl paradi-
csom ivólé, 4 ek. olaj, 5 dkg reszelt sajt, 1
db tyúkhúsleveskocka, 1 kis vöröshagyma,
1 tk. pirospaprika, 1 mk. kakukkfû vagy
bazsalikom, fél csokor petrezselyem, só íz-
lés szerint.

Elkészítés: a felforrósított olajon meg-
fonnyasztjuk a finomra vágott vöröshagy-
mát. Majd ráöntjük a tarhonyát, és néhány
percig tovább pirítjuk. Ezután felöntjük 2
dl vízzel, belekeverjük a paradicsomlevet,
pirospaprikát, kakukkfüvet vagy bazsali-
komot, majd a húsleveskockát is hozzáad-
juk. Kis lángon fedõ alatt addig fõzzük,
amíg az összes levét fel nem szívta. Ekkor
belekeverjük a sajtot, és egy kiolajozott
formába jó szorosan belenyomkodjuk.
Elõmelegített sütõbe rakjuk 10 percre, ez-
után kiborítjuk egy meleg tálra.

ÉV ELEJI GONDOLATFUTAMOK
A legnagyobb tudósoknak a neve sem ma-
radt fenn. Ha egyáltalán volt nevük. Ki le-
hetett például az a mezopotámiai pap vagy
mágus, aki feltalálta a naptárt? Azt már az
õsember is tudta, hogy az életben vannak
visszatérõ mozzanatok. A nappal néha fur-
csa módon megrövidül, egy idõ múlva pe-
dig szembetûnõen hosszabb lesz. Azt is na-
gyon jól tudta a kõkorszaki szaki, hogy a
nappal hosszának változása összefügg az
idõjárás változásaival, a csapadékkal. A
sumérek a toronytemplomuk tetején áhí-
tattal lesték a Holdat. Türelem kellett ah-
hoz, hogy tisztába jöjjenek a fényváltozás-
ok törvényszerûségeivel. Elõször nyilván a
hónap (Hold-nap) fogalma tisztázódott.
Idõ kellett ahhoz, hogy az emberi tudás el-
jusson az év fogalmáig. A téli napforduló
ünnepei, amelyekbõl a karácsonyt is leve-
zetik, már magas fokú kronológiai ismere-
tet feltételeznek.

Hogy az idõfolyamat szakaszosságát mi
okozza, arról eleinte keveset tudtak. Em-
berfeletti erõk hatásának tulajdonították.
Csakis valami isteni lény lehet, aki akkora
hatalommal rendelkezik, hogy a nappalból
lecsíp egy darabkát. Már réges-rég kész
volt a naptár, mégis évszázadoknak kellett
elmúlniuk, míg kiderítették, hogy az év
nem más, mint a Föld bolygópályájának
egy fordulója. A Föld, az égi vándor rója
egymás után a köröket, pontosabban ellip-
sziseket (viszi magával a Holdat is), és eb-
bõl kifolyólag néha esik a hó, néha napo-
zunk a Balaton partján. És a nappalok nem
véletlenül hosszabbodnak vagy rövidül-
nek. Rend van itt, nagyszerû rend, és ma-
gától mûködik. Ki csinálta? Senki. Magá-
tól állt össze. És te, ember, aki néha fölné-
zel az égre, szintén csak ennek a körforgás-

nak vagy a képzõdménye. Ne törd a fejed!
A fejtörésed is csak képzõdmény. S ha elhi-
szed, hogy a te szívdobogásod és az égi kö-
rök rendje magától állt össze, akkor már le
is állhatsz a töprengéssel, tiszta és világos
minden. Már csak az a kérdés, hogy ha az
anyag olyan bölcs, hogy a porból embert,
zenéket és hatalmas költeményeket tud
csinálni, akkor neked mi a tennivalód. Az
anyag kapcsolódásainak hatalmas erõi és
titokzatos szándékai mellett a te erõid és
szándékaid nevetséges bolhaugrálások.
Van a világ rendje és van a naptár, s ez
ellen te nem tehetsz semmit.

Tényleg? De akkor minek élünk? Minek
söpörgeti odaát lihegve Sári néni a havat a
járdán, miért fognak ebben a pillanatban is
milliók szerszámot a kezükben, miért a
számítógépek zümmögése, és például én
minek írom most ezeket a sorokat? Mi-
nek? Mert az ember olyan, hogy nem nyu-
godhat bele abba, ami van. A Föld pályáján
egy millimétert sem változtathatok, de a
magam pályáján igenis. Meg a hozzátarto-
zóim pályáján. Meg az ország pályáján.
Tökkelütött hülye volnék, ha belenyugod-
nék abba, ami van. Léteznek iszonyatosan
szánalmas, kataton elmebetegek, akik
csak ülnek, csorog a nyál a szájukból, és
nem csinálnak semmit. Maguk alá vizel-
nek. Szándék, akarat, cél nélkül vegetál-
nak. Nehogy már én is ilyen legyek! A nap-
tár gyönyörû dolog. Milyen szép a hóhul-
lás, és milyen szép lesz tavasszal a feltáma-
dás! Eszemben se lenne megváltoztatni. A
szabadságom köre másutt van. Az ásó,
gereblye most pihen a kamrában, de ta-
vasszal majd sor kerül rájuk.

(L. A.)

Heti
idõjárás

A következõ napokban változé-
kony marad hazánk idõjárása.
Csütörtökön átmenetileg keve-
sebb helyen várható csapadék,
majd az éjszakai óráktól nyu-
gat-délnyugat felõl egyre többfelé
alakul ki havazás, amit egyre na-
gyobb területen havas esõ, esõ
válthat fel. Pénteken és szombaton
is több alkalommal kell esõre, ha-
vas esõre számítani, majd ismét
egyre inkább hó hullhat. Átmene-
tileg erõsödik a nappali felmelege-
dés, és az ország nagy részén meg-
szûnnek az éjszakai fagyok, késõbb
ismét lehûlés veszi kezdetét.

www.metnet.hu

Sárbogárd, 2009. december
Jákob Zoltán fotója

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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Gyermekmese felnõtteknek

Régen volt,
és ma is így van

Egyszer volt egy Marcika,
Rengõ bölcsõ lágy ölén, õ vidáman gõgicsélt.
Bársonyos kicsi kéz, tapogat, már fogni kész.
Zörgõ, csörgõ, kaucsukgömb, benne kavics zörgicsél.
Felfedezés nagy öröme, Marcikának lett a kedve.
Ireg-forog egy év, kettõ, állva-járva ujjong ettõl.
Felfedezõútra indul:
Magára ránt, kiborít, mennyi mindent felderít.
Az idõ jár, Marcikából cseperedik Mártonka.
Kezében már alkotás van, formáz õ már egymaga.
Egy nap aztán csoda dolog, kincses fiókot talált.
Abban mi volt?
Válogatott mohón, és nagy szaporán.
De sok minden…! Nem is tudja, mi. Melyik is szebb talán?
Nem tudta még, mi mire jó, mire is használható.
Talán az lesz, ami csillog, számára az érdekes.
Cifraságos üveggyöngyre tévedett most két szép szeme.
Mohón kap utána kézzel… ismét fürkész érdeke:
Amott is egy… jajj, de szép! Ismét egy üvegbuborék!
Már egész halomra valót kiszed, ez mind-mind hiú élvezet.
Mártonná lett gyermekünk tovább nemigen keres.
A csillogó kõ, az a jó — motyogja õ —
Pedig a kincses doboz rejt ám még sok más egyebet
Márton ebbõl véletlenül kettõt is úgy kiemelt, nézi-nézi
Álláspontja: az elõzõ jobban megnyerte tetszésemet.
Nem is kutat a fiókban ifjúságunk már tovább,
Pedig a sok limlom között van bizonyos érték ám.
Nem csillog, és nem káprázik tõle az ember szeme,
Kicsi fehér kõnek látszik… Mit kezdenék én vele?
Azonban a fehér kövecske ékszer, nem is láthatja azt a szem.
Az ékszerész megvizsgálta: Márton, ezt bizony kivedd!
Évezredek távolából érkezett e kicsi kõ.
Kagyló mélyén, belsõ részén, szenvedésen érett meg.
Ha vizsgálod ezt a követ, minek a neve drágakõ,
Fellelheted, belsejébõl találsz majd lelkierõt.
Keresztyén hit az alapja… Márton, ne habozz sokat,
Ha tied lesz ez a nagy kincs, te lehetsz a legboldogabb.
Kincsed terem gyümölcsöket, s belõle másoknak adsz,
Minél inkább pazarlod, annál több a tiéd marad.
Mert a hit gyümölcsöt terem, ez pedig lélekbõl fakad.
Így szól a gyümölcsök sora, „szeretet, öröm, békesség,
Béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.”
De bár a hit nem jön csak úgy magától
Kérni kell, úgy adatik.
A fehér kövecskét a Mindenség Ura, Fia érdeméért osztogatja
És aki megkapja, tudja: „a kövecskére írva az új nevet,
Amelyet senki más nem tud, csak az, aki kapja” (jel. 2,17b)

Református Otthon, Sz. J.-né

Micsoda világ
Tegnap felhívott telefonon egy ismerõsöm.

— Megszületett a negyedik dédunokám. Szörnyen aggódom,
mi lesz vele ebben a zûrzavaros, bizonytalan világban.

Mea culpa, mea culpa — az én bûnös lelkem a múltba pillan-
tott. Látta ismerõsömet egy cselédember gyermekeként a hat
között. Amikor iskolás volt, libát õrizgetett a grófi szérûn. Ké-
sõbb, amikor megházasodott, hárman laktak a kisszobában,
egy cselédházban. A nagyszobában a szülõkkel együtt öt gye-
rek lakott. A konyhát tízen használták. Ma ismerõsöm min-
den gyerekének, unokájának saját háza, lakása van; majdnem
mindnek nyaralója is. Saját autójukon látogatják az öreg szü-
lét, akinek saját háza van a városban. A ház körüli kertet nem
mûveli senki — nem érnek rá, meg aztán nem is éri meg vele a
veszõdség. Ha azzal foglalkoznának, a nyáron se tudtak volna
nyaralni menni, mert a kertet nem lehet külföldre vinni.

Ismerõsömnek egyébként nagyon rendes gyerekei vannak,
mindennap meglátogatják. A bolti bevásárlást is elvégzik
neki.

Templomba nem jár, mert már nem úgy imádkoznak ott, mint
régen. Helyette nézi a tévét, s elgondolkodik a régi dolgokon:

Amikor felosztották a grófi birtokot, pár holdacskát kaptak
õk is. Egy részébe búzát vetettek, más részébe krumplit. Reg-
gelente felültek a kis szekérre, indultak a földre kapálni. A
szekér elõtt a két kis ökör lassacskán ballagott.

Emlékezésébõl felriasztja a telefon. Az orvos szólt: a heti vi-
zitre délután jön, megkapja az influenza elleni oltást, ingyen.
Az ablak alatt az utcán autók száguldoznak.

Micsoda világ ez, hogy örökké zajonganak ezek a masinák!?
Milyen boldog, nyugodt lehetne az öreg szüle élete, ha a csa-
ládtagok, ismerõsök nem riogatnák apró, néha felesleges
gondjaikkal!

Kíméljék az öregeket! Nyolcvan, kilencven éven túl már za-
varja õket a jólét utáni örökös hajsza.

G. I.

Köszönet
A „Flórián 07” Lövészklub megköszöni azon személyek-
nek a támogatását, akik az adójuk 1 %-os felajánlásával,
összesen 85.990 Ft-tal segítették munkánkat a 2009-es év-
ben. A lövészklub továbbra is várja nagylelkû felajánlásu-
kat, segítségüket.

2010-ben felajánlásukat a következõ adószámra tehetik
meg: 19098320-1-07. Az egyesület neve: „Flórián 07” Lö-
vészklub.

Köszönettel: ifj. Kiss András elnök

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Január 9., SZOMBAT
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.40 Gyerekdalok 8.45 Magyar népme-
sék 8.50 Gyerekdalok 8.55 Magyar népmesék 9.05 Spuri 9.35 Paddington
medve kalandjai 10.00 Ötösfogat 10.35 Ókori kalandok 11.00 Teknõc a látha-
táron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Egészség ABC 13.05
Hogy volt!? – Tévések más szerepben 14.55 Stílus 15.25 Extra 15.55
Bólyai-díjas tudósok 16.50 Az aranyrózsa barlangja 18.30 Úri házak titkai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó
és a Joker sorsolása 20.40 Megálmodtalak 22.05 Hírek 22.15 Edmond 23.40
Dzsungelhal 0.40 Koncertek az A38 hajón 1.35 Menekülés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.25 Disney-rajzfilmek 10.05 Pók-
ember 10.30 Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Doki
13.45 Míg a halál el nem választ 14.10 Daybreak – Idõbe zárva 15.00 Tengeri
õrjárat 16.00 Szökésben 16.45 Nicsak, ki beszél! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 A hihetetlen család 21.40 Pánikszoba 23.50 Ördögûzõ: Dominium
1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 10.40 414-es küldetés 11.00
Szurikáták udvarháza 11.25 Babavilág 11.55 Borkultusz 12.25 Hegylakó 13.20
A láthatatlan ember 14.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.10 Rejtélyek
kalandorai 16.05 A parti õrség 17.05 Jackie Chan: Elsõ csapás 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Casting minden 21.40 Bordertown – Átkelõ a halálba
23.35 Casino Royale 1.45 Dakar 2.15 Kalandjárat 2.45 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaré 14.04 Világóra 15.05 Zöld-
övezet 15.30 Magyarországról jövök 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.05 Rádiószínház 20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
0.10 Éjszaka

Január 10., VASÁRNAP
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus króni-
ka 9.40 Útmutató 10.05 Rejtekben élve 10.55 Református magazin 11.25 Re-
formátus ifjúsági mûsor 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Kállai Bori énekel
12.35 Hogy volt!? – Alfonzó 14.50 Karácsonyi Cupido 15.35 Yorkshire-i szív-
ügyek 16.30 Térerõ 17.00 Panoráma 17.30 Magyarország története 18.00
Pécs 2010 Európa Kulturális Fõvárosa 19.00 Fõtér 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.00 A szólás szabadsága 21.00 Volver 23.05 Kultúrház 23.55 Esti beszél-
getés Müller Péterrel 0.25 Hírek 0.35 Az utókor ítélete 1.05 TS – Motorsport
1.35 Magyarország története 2.00 Panoráma 2.25 Egy nap boldogság
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Így készült – Spamalot –
Gyalog galopp musical 10.35 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.05
Havazin 12.35 Doki 13.30 Tuti gimi 14.20 Nász-nap 14.50 Nem szentírás 15.35
Titkos küldetés 16.35 Csak veled 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Álmom-
ban már láttalak 22.00 Heti hetes 23.20 Gátlástalanul 1.00 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 10.40
Mókás állatvilág 11.10 Dokik 11.35 Két testõr 12.05 Stahl konyhája 13.05 Szá-
guldó vipera 14.00 Tequila és Bonetti 14.55 Baywatch 15.50 Áldott jó nyomo-
zó 16.45 Meg vagyunk lõve 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Apolló 13 22.45
Ha eljön Joe Black 1.50 Dakar 2.20 American Graffiti
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Koppenhága, klímacsúcs 9.05 Kabarématiné 10.04 Unitári-
us istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Ez tör-
tént Ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 Gyilkos társak 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.30
Teadélután 0.15 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.10 Dallas: Ahogy kezdõdött 16.35 Má-
sodik esély 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 Dr. Csont 22.10 Dollhouse – A felejtés ára 23.15 Vészhely-
zet 1.05 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Tintin kalandjai 9.30 Telekvíz 10.25 Teleshop
11.40 A titokzatos Schut 13.45 Kvízió 14.45 Charlie, majom a családban 15.35
Bostoni halottkémek 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.15 Gyilkos szá-
mok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este 0.40 Dakar 1.10 Amikor
egy bérgyilkos is több a soknál 2.45 Holló – Út a mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Boltosmesék 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré
15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 12., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Ez
történt ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Önök kérték! 21.00 Kedd este 21.30 Casanova 23.00 Prizma 23.15 Hírek 23.15
Teadélután 0.10 Nappali 2.15 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A legendás trombitás 16.25 Második
esély 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Bará-
tok közt 21.15 Beverly Hills-i nindzsa 23.05 XXI. század – A legendák velünk él-
nek 23.35 Halhatatlanok 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Tintin kalandjai 9.50 Telekvíz 10.45 Teleshop
12.00 Trója – Az elveszett város nyomában 13.45 Kvízió 14.45 Charlie, majom
a családban 15.35 Bostoni halottkémek 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Elektra
23.00 A médium 0.00 Tények este 0.30 Dakar 1.00 Solymász Tamás
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 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Boltosmesék 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Január 13., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Ez
történt ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Montalbano felügyelõ 21.05 Szerda este 21.35 Casanova 23.05 Prizma 23.20
Hírek 23.30 Teadélután 0.15 Nappali 2.20 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 A fiú és a csavargó 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Bará-
tok közt 21.20 Én és én, meg a tehén 23.10 Lelkek tengere 1.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Tintin kalandjai 9.55 Telekvíz 10.50 Teleshop
12.05 Lökött testõrök 3. – Haláli hajózás 13.45 Kvízió 14.45 Charlie, majom a
családban 15.35 Bostoni halottkémek 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.15 Született feleségek 23.10 Szellemekkel suttogó 0.05 Tények este
0.35 Dakar 1.05 A nagy fehérség
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Boltosmesék 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr
Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Január 9., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Violin kon-
cert (60’), Dr. Fülöp Gyula elõadása (ism. 90’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 A Kossuth fenyõünnepe (kb. 40’), Karácsonyvárás
Alapon (100’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Karácsonyi kon-
cert Miklóson (60’), Nyugdíjasok karácsonya (90’)
Január 10., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Adventi kó-
rushangverseny 13.00 Heti híradó 15.00 Filmszemle (30’), Ki-
sebbségi számadás (20’), Mészöly-karácsony (90’) 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Elõadások az evangélikusoknál 3.
Január 11., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsonyi koncert
Miklóson (60’), Nyugdíjasok karácsonya (90’) 13.00 Heti híradó
15.00 Violin koncert (60’), Dr. Fülöp Gyula elõadása (ism. 90’)
19.00 Heti híradó 20.00 Dunai Tamás estje (ism. 60’), Idõsek
napja Alapon (ism. 90’)
Január 12., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Elõadások az evangé-
likusoknál 3. 13.00 Heti híradó 15.00 Dunai Tamás estje (ism.
60’), Idõsek napja Alapon (ism. 90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Fejér
Megyei Közgyûlés (35’), Pusztaegresi karácsony (100’)
Január 13., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér Megyei Köz-
gyûlés (35’), Pusztaegresi karácsony (100’) 13.00 Heti híradó
15.00 Fahidi Éva elõadása (ism.) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle
20.00 Szilveszter Kupa (35’), Teremfoci (4x40’)
Január 14., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szilveszter
Kupa (35’), Teremfoci (4x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Pusztaegresi karácsony (100’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Elõadások az evangélikusoknál 3.
Január 15. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fahidi Éva elõ-
adása (ism.) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Elõadások az evan-
gélikusoknál 3. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fejér Megyei
Közgyûlés (35’), Pusztaegresi karácsony (100’)

***
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!

Január 14., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Rondó 14.00 Együtt 14.30 Ez történt Ma reggel
16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 17.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20
A palota ékköve 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Montalbano felügyelõ 21.00 Csütörtök este 21.30 Hajónapló 22.25 Prizma
22.40 Hírek 22.50 Teadélután 23.40 Nappali 1.30 Prizma 1.50 A pókok világa

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Gloriett a hullának 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Bará-
tok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon kívül 23.40 Európai
Idõ EU-magazin 0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.10 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Tintin kalandjai 9.50 Telekvíz 10.45
Teleshop 12.00 Micsoda házasság 13.45 Kvízió 14.45 Charlie, majom a csa-
ládban 15.35 Szentek kórháza 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A kábelbarát
23.05 Agy-kontroll 0.00 Tények este 0.30 Dakar 1.00 Rabló menyasszony

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Boltosmesék 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 15., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 10.05 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Körzeti magazin 14.20 Közlekedõ 14.30 Ez tör-
tént ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Üdítõ 21.00 Péntek este 21.30 A sátán kutyája 23.00 Prizma 23.15 Hírek 23.25
Teadélután 0.10 Nappali 2.00 Prizma

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.25 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Viva Las Vegas 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.20 A hatalom
hálójában 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát 1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Tintin kalandjai 9.40 Telekvíz 10.35
Teleshop 11.50 Az Ezüst-tó kincse 13.45 Kvízió 14.45 Charlie, majom a család-
ban 15.35 Szentek kórháza 16.30 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Hal a tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Az ördög maga 23.20
Jericho 0.15 Tények este 0.45 Dakar 1.15 Csillagkapu

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.22 Boltosmesék 13.30 A Hetednapi Adventista
Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Hétköznapi tudomány
15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 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 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.

Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé
alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Te-
lefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel, kedvezõ
áron pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06 (30)
9275 627. (2314185)

Groupama Garancia Biztosító Zrt. munkatársa-
kat keres alkalmazotti munkakörbe. Önéletrajz
leadása Sárbogárd, Hõsök tere 11. (2314041)

Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R tí-
pusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.

Házi füstölt egész sonka eladó 1500 Ft/kg. 06
(30) 501 6970. (2314038)

Tollpaplankészítés, kész paplanok kaphatók,
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051. (2314246)

Háromszobás konvektoros családi ház eladó.
Érdeklõdni: Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051. (2314246)

Mangalica hízó eladó. 06 (70) 450 3292. (2314245)

170 kg-os, 240 kg-os hízó eladó. 06 (20) 510
2673. (2314238)

21 hektár termõföld eladó. Érdeklõdni a 06 (30)
382 4133-as telefonon.

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, er-
kélyes, kétszobás lakás eladó vagy kiadó.
20.000 Ft+rezsi/hó. 06 (70) 314 6417. (2314047)

Csirkevásár! Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.

Kiadó kétszobás lakás. 06 (70) 6156 120. (2314042)

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

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,

órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,

ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.

SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.

„16 éve a vállalkozások
szolgálatában”

Egyéni és társas vállalkozások
KÖNYVELÉSÉT, ADÓTANÁCSADÁSÁT,

MUNKAÜGYI FELADATAIT ellátjuk
szerzõdés alapján, GARANCIÁVAL.

Referenciákkal rendelkezünk.
Akar partnerünk lenni?

Kezdõ és már mûködõ vállalkozások
jelentkezését egyaránt várjuk.

Telefon: 06 30 956 4664

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
minden hónap elsõ péntekén

18.00 órakor.
Következõ idõpont: január 8.

FÛRÉSZ JÓZSEF, 06 30 290 3744

Sárbogárd, Ady E. út 158/c.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (fényképészet).

06 70 611 3636

KERESHET akár 250.000 Ft-ot is
MÁSODÁLLÁSBAN!

06 70 941 6039

Központban CSALÁDI HÁZ KIADÓ.
06 30 9895 861

MÛSZAKI VIZSGA AZ
ÚJ FELTÉTELEKNEK MEGFELELÕEN!

Szerviz MINDEN jármûtípusra!
Szerviz esetén az

ÁTVIZSGÁLÁS INGYENES.
Mindent egy helyen: Pentagri Kft.,

Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
06 70 338 4954

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M

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.)

Dr. Abdul Wahab
REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Hétköznap naponta 16 órától

Mezõszilas, Fõ u. 113.

Idõpont-egyeztetés
a 06 (30) 5550 687-es

telefonszámon.

* INFÚZIÓS KÚRÁK

* FIZIOTERÁPIA, LÉZERKEZELÉS

* GYÓGYFÜRDÕ-BEUTALÁS

* GYÓGYSZERJAVASLAT

Térítési díjak:
Elsõ vizsgálat:

rendelõben: 3000 Ft,
beteg lakásán: 5000 Ft.

további megjelenések:
rendelõben: 2000 Ft/alkalom,
beteg lakásán: 3000 Ft.
Infúziós kúra: 1000 Ft/ alkalom
+beadott gyógyszer és infúziós szerelék ára

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

Jógaórák a sárbogárdi
mûvelõdési házban
A foglalkozások szerdánként
18–20 óráig tartanak.

Elsõ foglalkozás: január 10-én.

Érdeklõdni és jelentkezni a 06 25 460 031-es
telefonszámon és a mûvelõdési házban lehet.

Bérlet 5 alkalomra: 3.000 Ft.
Alkalmankénti díj: 700 Ft.

Sztari Béla jógaoktató



Bogárd és Vidéke 2010. január 7. HIRDETÉS 19

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat,
hogy Sárbogárdi üzemmérnökségünk ügyfélszolgálata

január 14-én és 15-én
technikai okok miatt zárva tart,

továbbá telefonon sem érhetõ el.
Hibabejelentéssel keressék központi ügyfélszolgálatunkat a
80/203-895-ös telefonszámon, egyéb ügyekben pedig – munkaidõben –
a 30/3802-756 számú telefonon érhetik el munkatársainkat.
Január 18-tól változatlan címen (Sárbogárd, Tinódy u. 146.), megújult
ügyfélszolgálati irodánkban várjuk Önöket.

FEJÉRVÍZ ZRT.



Becsület és
becstelenség

Két eset történt velem a közelmúltban. Az
egyik jó, a másik rossz tapasztalatokhoz
juttatott. Ezeket szeretném megosztani az
újság olvasóival.

A becsületes megtaláló
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Ki-
rály Miklós papföldi lakosnak, aki decem-
ber 24-én elhozta a miklósi buszmegálló-
ban hagyott ajándékcsomagot, mert
rosszul lettem. A csomagban lévõ gáz vá-
lasz-levelezõlap alapján jött rá, kié a cso-
mag.

A cinikus becstelenség
Tévedésbõl rossz számra adtam fel az
egyik számlámat. Felhívtam az illetõt, aki-
nek tévedésbõl küldtem a pénzt, és kér-
tem, hogy lenne szíves visszaküldeni. A vá-
lasz rövid volt: „Naná!” Kinevetett, és le-
csapta a telefont.

Sz. Feri
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Nyílt tér

Gondolkodjunk!
Az újévre tekintettel kíméletes leszek, rö-
vid, gyengéd és nõies.
Több ismerõsöm értesített, hogy megint az
ország nyilvánossága elõtt szerepelt, azaz
leszerepelt Sárbogárd város neve. Még
nem vagyok egészen tökéletes, én sem tu-
dok egyszerre több tévécsatornát nézni,
így hát errõl a felemelõ érzésrõl élõben le-
maradtam.
De pótoltam a hiányosságaimat, utólag
megnéztem a felvételt, és rögtön a követ-
kezõ megállapításra jutottam: nekem
ennyibõl ennyi pontosan elég!
Miután sikerült elérni, hogy egy kereske-
delmi tévé adása kapcsán az egész ország
Sárbogárd vezetõin röhögött, felkérem a
város vezetõit, hogy távozzanak (egyéb-
ként is „kényelmetlen”) székeikbõl. Nem
miattuk, miattunk!
Országos, régiós rendezvényekkor már
elég régóta nem mondom meg, hogy hon-
nét jöttem. Áthidaló megoldásként Fejér
megye déli részét határozom meg, mint jö-
vetelem kiindulási pontját, mert több eset-
ben olyan reakciókat váltottam ki a város
nevének említésekor, hogy finoman fogal-
mazva is kellemetlen volt a helyzet. Nekem
volt kellemetlen!

Az érintett városi vezetõknek miért nem
kellemetlen, hogy nevetség „tárgyai” va-
gyunk?

Rendben van, hogy õk nagyon elfoglalt
emberek, csak az nincs rendben, hogy egy-
mással elfoglaltak, és ez köztudomású.

Egy ideig mindenki játszhat egy bizonyos
szerepet, a homokba dughatja a fejét, te-
het úgy, mintha nem õ lenne az „illetékes
elvtárs”. De ez az idõ elmúlt, kész, vége,
betelt az a bizonyos pohár.

A szerintük felsõbb köröktõl valahogyan
elszakadtam, nem vagyunk baráti viszony-
ban, így nem tudom velük konkrétan kö-
zölni, milyen feltételeim, határidõim van-
nak a visszavonulásuk megvalósítására.

Egy biztos: „ismeretlen tettes elleni” felje-
lentésemet kezdem megfogalmazni. Nem
miattuk, miattunk!

Jogi nyelvrõl lefordítva, hogy mindenki
értse: ürülék került a ventilátorba, egyre
több lesz az érintett személy, kezdõdhet-
nek az „elhatárolódások”. Nem miattuk,
miattunk!

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
férjem, édesapánk és testvérünk,

SÁRKÖZI JÁNOS
okleveles építészmérnök

életének 74. évében elhunyt.

Temetése január 9-én, szombaton,
14 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család

Csúszós utak
Kedden leesett a hó. Ezzel még nem is lett volna olyan
nagy baj, ha idõben letakarították volna az utakat és a há-
zak elõtt a járdákat. Aztán szerdán reggel a hóra esõ és jég
esett.
Amikor besétáltam a központba, alig tudtam menni ebben
az esõs, havas keverékben. A 63-as fõutat se takarították
hajnalban, mint régen tették. A fõutcán állt a víz, a mellék-
utakon a hó miatt esett-kelt mindenki, akadozott a forga-
lom. És sehol egy hótoló. A buszmegállók merõ dagonyák
voltak. Fiatalok és idõsek várakoztak a buszokra. A jármû-
vek fölverték rájuk az útról a jeges latyakot.
Azt kérdezem, hogy miért nem teszi a dolgát ilyenkor idõ-
ben mindenki: a háztulajdonosok, az üzletek tulajdonosai,
a közterület gondozója, az önkormányzat és a közútkeze-
lõ? Mindent nem lehet a válságra fogni!

Egy járókelõ

Halálra gázolta a vonat
A 21 éves fiatalember a sínekre feküdt, a bajai gyors mozdonyvezetõje már nem tudott
megállni.

Január 5-én, kedden, este egy 21 éves fiatalember Sárbogárdon, a Tinódi úti vasúti átjáró
közelében a sínekre feküdt, így várta, hogy érkezzen a vonat.

A késõ este Baja felõl Sárbogárdra érkezõ bajai gyors vezetõje a vasúti átjárót elhagyva
észlelte, hogy egy ember fekszik a síneken. Fékezett, de a gázolást nem tudta elkerülni. A
fiatalember a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Nem tudni egyelõre, hogy mi okból történt a tragédia. A rendõrség közigazgatási eljárás
keretében vizsgálja az ügyet.


