
Várakozás
a váratlanra

Bíbor rotring tûhegyût kaptam egyszer ka-
rácsonyra. Életem elsõ igazi rotringját,
amire nagyon vágytam, mert talán már
mindenkinek volt az osztályban, csak még
nekem nem. Ám ezen örömöm a saját kí-
váncsiságom miatt némileg megbicsaklott.

Mert kíváncsiságom odáig vezetett, hogy a
szenteste elõtt kikutattam a karácsonyi
ajándék titkos helyét a szekrényben. Majd
kiugrottam a bõrömbõl, amikor felfedez-
tem a ceruzát, de gyorsan vissza is dugtam
a rejtekhelyre, mielõtt csalásomat észre-
vennék a szülõk. Milyen más érzés volt a fa
alatt látni azt a rotringot: elillant a váratlan
meglepetés izgalma, az ujjongás, és egyfaj-
ta szégyenérzet, kiábrándultság lett rajtam
úrrá, hogy elrontottam a saját örömömet,
az ajándékozás lényegét.
De eszembe jut egy varázslatos gyermek-
kori élmény is, amikor minden igyekeze-
tünk ellenére nem sikerült felfednünk bá-
tyámmal a Mikulás lényét, aki valamikép-
pen a kéményen át szórta nekünk a szalon-
cukrot, aztán tovatûnt a szánján.
E két karácsonyi történettel kívánok min-
den kedves Olvasónknak örömteli várako-
zásban és váratlan, kellemes meglepeté-
sekben bõvelkedõ karácsonyi ünnepeket
családjuk, szeretteik körében, munkatár-
saim és egész családunk nevében!
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ádventi készülõdés AlaponÁdventi készülõdés Alapon

TÉLI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy a Bogárd és Vidéke Hírház

2013. december 23-ától 2014. január 5-éig zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke hetilap,
az ügyfélfogadás és a hirdetésfelvétel szünetel.

Nyitás: január 6-án (hétfõn) 8 órakor.
Minden kedves Olvasónknak és Ügyfelünknek
ezúton kívánunk meghitt, szeretetteljes ünnepeket!

A Bogárd és Vidéke hetilap változatlan áron és
feltételekkel elõfizethetõ 2014-re.

A szerkesztõség csapata

Karácsonyi énekszó
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Rettegjen a csibész!
December 13-án, pénteken ülésezett a sárbogárdi képviselõ-tes-
tület, mely Etelvári Zoltán napirend elõtti felszólalásával vette
kezdetét. A képviselõ megfogalmazta, hogy pozitív változást re-
méltek a sárbogárdi rendõrség munkájában, de a közbiztonsági
helyzet egyre rosszabb: Sárbogárdon szinte naponta van egy vagy
több betörés, bár a rendõrségi statisztika nem ezt mutatja. Profik
az elkövetõk, mert nem akadály nekik az 50 kilós kutya, a bizton-
sági zárral ellátott, vasrácsos ajtó, riasztó. Viszik az ékszereket,
készpénzt. Bogárdon becslések szerint 100 milliós a kár. Volt
olyan károsult, akitõl a vásárolni szánt traktor árát, 18 millió Ft-ot
vitték el. A rongálási káron és az elvitt értékek árán kívül a lakás
úgy néz ki utánuk, mintha háború dúlt volna. „Természetesen”
nem lett meg az elkövetõ sem, a nyomozás lezárva. Milyen világ
az, ahol nem mehetek el nyugodtan dolgozni, vagy a húgomat
megköszönteni, mert mire hazajövök, kirámolják a lakást; ahol
szabadon garázdálkodhatnak a profi betörõk, a legintimebb szfé-
ránkba beletaposva; ahol huszonéves srácoktól nem kérdezik
meg, honnan van 10-15 milliós dzsipjük, kilós aranylánc a nyakuk-
ban; ahol egy életében egy órát sem dolgozó egyéntõl nem kérde-
zik meg, mibõl van kacsalábon forgó palotája? Ha véletlenül el-
kapnak egyet, honnan vannak a sztárügyvédekre kifizetett milli-
ói? Bezzeg a dolgozók világa az más. Ötperces túlvezetésért
400.000 Ft-tal köszön a hatóság. Egy nyugta véletlen elmaradása
százezrekre rúg. A zebránál meg nem álló autós sem ússza meg
30.000 alatt. Ha a rendõrség megpróbál keményen fellépni, szol-
gálni, védeni azokat, akiknek az adójából fizetik õket, akkor meg-
jelennek a jogvédõ szervezetek. Amíg a rendõr a zebránál büntet
havi fizetésre, vagy a meleg autójában les áldozatára traffipaxával
ott, ahol emberemlékezet óta nem volt gyorshajtásból baleset, ad-
dig a fél falut, várost kirabolják. Milyen világ az, ahol az elkapott
bûnözõ életveszélyesen megfenyegeti a rendõrt és családját kö-
vetkezmények nélkül; ahol a törvény a bûnözõket védi, nem a tisz-
tességes embereket? Mit csináljon az idõs ember, aki egy ember-
öltõt végigdolgozott, fillérenként összekuporgatott öreg napjaira,
hogy ne szûkölködjön vagy legyen mibõl eltemetni? Ki védi meg
õket? Bízom benne, hogy a betörõ urak nézik a tévét, amit a mi el-
rabolt pénzünkbõl vettek, és üzenem: a Jóisten megbocsát, én
nem. Mert azt megbocsátanám, ha a mélyhûtõbõl elvitte volna a
karácsonyra eltett pulykát, mert a gyereke éhezik, de azt sose bo-
csátom meg, hogy nem lesz a gyerekeinknek, unokáinknak kará-
csonyi ajándék, mert elrabolták a félretett pénzünket. Nem bo-
csátom meg sosem, hogy az anyámtól és a feleségem szüleitõl örö-
költ ékszereket elrabolták. Azokat az ékszereket, amik anyánk
nyakában voltak, azokat a gyûrûket, amiket drága apáink vettek
nekünk. (A képviselõ sírva fakadt, így Nedoba Károly olvasta tovább
Etelvári felszólalását.) Ki védi meg Bogárdot, Magyarországot,
bennünket a rablóktól? Addig nem lép a politika, a kormány,
amíg nem lincselik meg az elkapott betörõt? Testületi szinten kér-
jük intézkedésre Orbán Viktort, dr. Pintér Sándort, dr. Navra-
csics Tibort, Rogán Antalt, Mesterházy Attilát és a többi párt
frakcióvezetõit, hogy kemény törvényekkel állítsák meg az elural-
kodó betöréshullámot, hogy a becsületes ember nyugodtan alud-
hasson, a csibész betörõ meg rettegjen, ne legyen egy nyugodt pil-
lanata sem.

Események
Dr. Sükösd Tamás ezt követõen beszámolt az elmúlt idõszak fõbb
eseményeirõl: November 15-én az LSC Sárbogárd által üzemel-
tetett sporttelepen megtörtént a mûfüves pálya mûszaki átadása.
Az új könyvtárépületbe reményeink szerint mielõbb elindul a pol-
cok, egyéb eszközök telepítése. Székesfehérváron a gyermekvé-

delmi héten többek között a sárbogárdi családotthonosok alkotó-
tábori munkáiból lehetett egy kiállítást megtekinteni. Látszik,
hogy ott is pedagógusok dolgoznak, és megfeszített munkával ér-
nek el eredményt. Az ide települt mûanyag-feldolgozó vezetõjé-
vel a munkaügyi központban megvizsgáltuk, hogyan tudnak mun-
kanélkülieket foglalkoztatni. Ha mindhárom mûszak elindul, 24
ember foglalkoztatását fogják megoldani. Megnyitották egy
internetes felületen is a pályázás lehetõségét. Januárban szeret-
nének indulni a munkával. Teljes egészében magyar tulajdonú
vállalkozásról van szó. A fõtulajdonos fehérvári.

Nem rendõrfõnöknek jöttem
Nedoba Károly: Sokszor türelmetlenek vagyunk bizonyos képvi-
selõtársakhoz, és úgy gondoljuk, hogy az õ mondandójuk nem
fontos. Szeretném kérni, hogy hallgassunk végig mindenkit.
Dr. Sükösd: Rendben van. 2010 végén megegyeztünk abban, hogy
nem rendõrfõnöknek jöttem ide, hanem mindenki tartsa meg a
parlamenti demokrácia szabályait. Éppen ezért ritkán szoktam
ilyen eszközhöz folyamodni, ezután se szeretnék. Mindannyian
felnõtt emberek vagyunk ahhoz, hogy ezt a rendszert tudjuk ke-
zelni.

Önkormányzati segély
Dr. Sükösd: Markáns változás a szociális törvényben az önkor-
mányzati segély intézménye, amibe a temetési segély, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás és az átmeneti segély épül bele. Ez
önmagában egyszerûsítést jelent, viszont a gyakorlatban nem, mi-
vel a végrehajtásra 15 nap a határidõ.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ: A méltányossági közgyógyellátás is
képviselõ-testületi hatáskörbe kerül 2014. január 1-jétõl. Évente
kb. 10-12 eset van, amelyben el kell járni, amit a megfelelõ felké-
szültséggel rendelkezõ ügyintézõ jegyzõi hatáskörben el tud vé-
gezni, ezért javasoljuk, hogy a hatáskör kerüljön átruházásra a
jegyzõre. A nyugdíjminimum mindenkori havi legkisebb összegé-
nek 130 %-ánál alacsonyabb szabályozót nem lehet beépíteni a
rendeletbe. Aki aktívkorú-ellátásban, lakásfenntartási támoga-
tásban részesül, ott összeszámítással, a beadható kérelmek meny-
nyiségével próbáljuk visszafogni a lendületet.

Új temetési forma
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A temetésrõl, temetkezésrõl
szóló törvény 2014. január 1-jétõl új kötelezettséget ró az önkor-
mányzatokra. A szociális temetés biztosítása céljából parcellákat
kell kijelölnünk, illetve a szociális temetés eljárási szabályait kell
meghatároznunk.
Nedoba: Ha valaki elhunyt, akkor automatikusan fel kell hívni a
családtagjait az önkormányzatnak, hogy van lehetõsége közteme-
tésre?
Demeterné: Igen. Ez a jogszabályból, a kormányrendeletbõl idé-
zett szakasz.
Dr. Sükösd: Maradjunk a szociális temetés kifejezésnél. A közte-
metés más.

Nem vagyok birka – mit szólna Jézus?
Nedoba: Ez a törvény döbbenet és gyalázat. Még halálukban is
megkülönböztetik a szegényeket, szociális parcellát jelölnek ki a
Varga-temetõben. Mindenki tudná, kiket temettek oda. Ezt nem
kötelezõ megszavazni, csak mulasztásos törvénysértés történne.
Ilyet megtenni az emberekkel, hogy vigyék ki a koporsót, saját
maguk ássák ki a sírt, öltöztessék fel az elhunytat! Nem tudom, én
nem vagyok vallásos, hogy Jézus ehhez a törvényhez mit szólna.
Dr. Sükösd: Valóban ki kell jelölni a szociális parcellát, de nem
lesz rajta megkülönböztetõ jelzés. Nem hiszem, hogy ide kellene
kevernünk az Úrjézust. 1960-70-ig Magyarországon általános
rend volt, hogy a hozzátartozók vitték ki az elhunytat.

NAPLÓ
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Ha valaki a szociális temetést választja, de a személyes közremû-
ködést nem tudja megtenni, vagy megegyezik mással e tekintet-
ben, akkor ez a kötelezettség meg is szüntethetõ. Miután a városi
önkormányzati táplálékláncban nem túl magas szinten helyezke-
dünk el, a mulasztásos jogszabálysértésnek markánsabb követ-
kezményei lehetnek. A szociális temetés annyiban tér el a közte-
metéstõl, hogy közremûködési kötelezettség van, illetve nem je-
lent hagyatéki terhet. Lehet köztemetést is kérni.
Nedoba: Ha nem vesz részt, akkor köztemetés lesz és örökli a
költséget.
Dr. Sükösd: Eddig is ez volt. A szociális temetés viszont teljesen
ingyen van.

Egyenlõtlen holtak
Nagy Tibor: A legnagyobb problémát ott látom, hogy van egy köz-
megegyezés az élõk között, hogy minden ember egyenlõ, és ez a
törvény óhatatlanul is kimondja, hogy a szociálisan eltemetette-
ket külön helyre temetik.
Juhász János azt a kérdést feszegette, hogy mennyit kell vinni a
koporsót gépi erõ igénybevétele nélkül. Hozzátette: A szociális
parcella fel lesz tüntetve, hiszen itt van, hogy csak az állam által
biztosított sírjel használható. A büntetés-végrehajtási szervezet
csinálja majd a koporsókat, szállítja a halottakat, urnákat. A fel-
zaklatott állapotban lévõ családtagokat ezzel a lehetõséggel meg-
szólítani – embertelen törvény, a szegényeket abszolút megaláz-
za.
Demeterné: A szállítás temetõn belüli szállítást jelent, a ravatalo-
zótól a sírhelyig. Nem értesítünk mindenkit, hanem ha valaki ér-
deklõdik, miben tud az önkormányzat segítséget nyújtani, tájé-
koztatjuk õt a szociális temetés lehetõségérõl. Amennyiben a
képviselõ-testület nem alkotja meg a rendeletet, úgy a kormány-
megbízott fogja ezt a rendeletet megalkotni.
Macsim András a döntés elnapolására tett javaslatot.
Demeterné: A rendeletet meg kell alkotni december 31-éig.
A szavazás nem vezetett eredményre, ezért késõbb visszatértek e
kérdésre.
Dr. Varnyu: 2010-ben 74, 2011-ben 64, 2012-ben 51, 2013-ban ed-
dig 62 személy hunyt el Sárbogárdon, akikkel egészen biztosan ta-
lálkoztunk. Az ezekkel az elhunytakkal kapcsolatos eljárásban
kötelezõ az értesítés, illetve azon esetekben (ami kb. ennek maxi-
mum a duplája lehet), amikor hozzánk fordulnak segítségkéré-
sért, mert az elhunyt eltemettetése akadályokba ütközik.
Másodszorra elfogadta a testület a rendelettervezetet.

Közfoglalkoztatás
Dr. Sükösd: Nem dolgunk eldönteni, hogy a közfoglalkoztatás
rendszere jó-e. Az a dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudunk
a közfoglalkoztatással a legtöbb sárbogárdinak segíteni. Ezt a célt
már az elõzõ testület is kitûzte maga elé. Minden évben megválto-
zott a közfoglalkoztatás rendszere. A „hagyományos” közfoglal-
koztatás 6 és 8 órás munkarendben történt, emellett a Start prog-
ramokban veszünk részt folyamatosan (utak, árkok karbantartá-
sa, illegális hulladéklerakók felszámolása, járdaépítés). 2012-ben
468 fõt fordítottunk meg a rendszerben, most sikerült elérni
500-ig. Valamennyi közfoglalkoztatott tette a dolgát. Biztos tu-
dunk kiemelni olyat, akinek a munkavégzése hagyott némi kíván-
nivalót maga után, de ha azt nézzük, milyen mennyiségû kaszálást
végeztek a közfoglalkoztatottak, mennyi négyzetméter utat sike-
rült rendbe tenni, akkor mindenképpen tisztelet illeti õket. Akár-
csak azokat, akik intézményekben vannak. 2013-ban a téli közfog-
lalkoztatás képzéssel egybekötött. Az ezen belüli szakképzés
OKJ-s, vagy akkreditált végzettséget ad. Akik részt vesznek a
programban, azok részérõl pozitív a hozzáállás. Az év legnehe-
zebb idõszakában 6 órás elfoglaltság mellett 8 órás munkabért ad
a téli közmunka. Utána egyhónapos továbbfoglalkoztatási köte-
lezettség van áprilisra. Akik eredményesen vesznek részt a szak-
képzésben, õket szívesen látjuk a brigádjainkban. A Start progra-
mok 2014 májusában indulnak, és mezõgazdasági termelésbe is

fognak a közmunka keretében a Zengõ Óvoda melletti területen,
valamint a glóbusznál. A lakosság számarányhoz viszonyítva 3
megyében mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztatók.

Nedoba: A közfoglalkoztatásra mindig is szükség volt. Rétszi-
lason a ravatalozó, a térkövezés, a fõutca stb. is így készült el ko-
rábban. Az 500 fõ nagyon sok. Ez annak a munkahelyteremtésnek
a része, amit bejelentettek a kormányváltáskor. Ha tudjuk kezel-
ni, ha nem, fel kell mutatni, hogy ennyi munkahely van. Szociáli-
san ez segít, de nem végsõ megoldás. Ennyi emberre az önkor-
mányzatnak nincs szüksége. Szerintem óriási szervezési problé-
mát okoz a mûszaknak, hogy tudjanak munkát adni nekik. Ez búj-
tatott munkanélküliség.

Dr. Sükösd: Nem a munkaadás jelenti a legnagyobb problémát,
hanem az adminisztráció. Az elektronikus ügyintézés sokat segí-
tene rajtunk, de egyelõre a jogszabály azt nem teszi lehetõvé.

Nagy: A közmunkaprogram beindítása a jelenlegi javadalmazás-
sal a társadalmi igazságtalanságot rögzíti. Van egy minimum
összeg, ami a dolgozó embereknek kijár, amit bruttó 100.000 Ft
fölé emelnek mostanság. Ez szúrja az emberek szemét az egyik ol-
dalon. A másik oldalon állóknak viszont az szúrja a szemét, hogy
nem megfelelõ munkáért is megkapja valaki azt a kicsi összeget.

Etelvári: Engem azzal bíztak meg többen, hogy megkérdezzem,
ezek az urak miért most végzik el azt az iskolát, amit 6-tól 14 éves
korig elvégezhettek volna. Melegben vannak, kapják érte a fize-
tést. Másnak ezért föl kell kelni 4 órakor.

Dr. Sükösd: Nem dolgunk megítélni ezeket az embereket. A mo-
dulrendszerû képzéssel magas szintû ismereteket is lehetne eb-
ben a rendszerben oktatni, ha sikerül eljutni egy csoporttal odáig.
Bízom benne, hogy sok ilyen csoport lesz.

Bejelentések

Nagy: A Németh sarokban van három zsákutca. Latyakos idõben
nehéz a kijárás gyalogosan. Kérem a mûszaki osztályt, hogy ezt
oldjuk meg. Az LSC Sárbogárd tartozásairól is érdeklõdnék,
mert sok információ kering. Kaptunk egy durván 27 millió Ft-os,
gyönyörû pályát, teljesen odavan érte mindenki. De az egyesület
még nem kötött egyezséget az önkormányzattal, hogy azt milyen
formában használhatja. Mindannyiunk érdeke, hogy ez a pálya
sokáig használható legyen. Ennek a pályának az egyik legnagyobb
ellensége a sár. Az öltözõ és a pálya között szükséges kialakítani
egy járdát. A közmunkások engedélyt kaptak arra, hogy a régi öl-
tözõ mögötti bozótot levágják. Nyártól új idõszámítás kezdõdött a
klub életében, 80 ember rendelkezik a megfelelõ papírokkal,
ennyien pályára tudnának lépni akár most.

Erõs Ferenc: A Homoksor mart aszfaltozása elindult, és kará-
csonyra, úgy néz ki, kész is lesz. A Munkácsy és a Rákóczi utca kö-
zötti rövid szakaszra is kellene mart aszfalt.

Macsim: Mindenki fél a betörések miatt. A rendõrkapitány úr
még a székében ül?

Dr. Sükösd: Egyeztetést kezdeményeztünk a kapitánnyal, aki vár-
ja egyenként és összességében is a képviselõket. Közbiztonsági
egyeztetés is lesz az összes térségi vezetõnek.

Szóba került az E.ON által megbízott cég elvégzett munkája is: a
vezetékek körüli fák megcsonkítása. Az ezzel kapcsolatos lakos-
sági felháborodásnak Etelvári ment utána, egészen a környezet-
ügyért felelõs államtitkárig, nem sok sikerrel, amirõl számot adott
a testületnek.

Erõs azzal érvelt, hogy az ingatlantulajdonosok ültették a fákat,
az õ dolguk lenne metszeni is. A cég csak a megbízatását végzi.

Nagy: Meg van bízva, hogy jó munkát végezzen.

Etelvári: Rendes pénzt fizetek a villanyért, õ rendes pénzt kap
azért, hogy rendesen megcsinálja ezt.

Folytatás a következõ oldalon.
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Gyújtópontok
Etelvári: Most, hogy tüzelési idõ van, elõszedtem az elmúlt évi
elõterjesztéseket – három napig tudok velük tüzelni, jó meleget
csinálni. Meg kellene nézni, mennyibe kerül a papír, és mennyibe
kerülne 11 laptop.
Dr. Sükösd: Lehet kérni most is elektronikusan az anyagot.
Etelvári: Köztéri kamerák lesznek-e és mikor?
Dr. Sükösd: Megnyitott pályázat nincs. Ha lett volna, már indul-
tunk volna.
Etelvári: Árajánlatot lehetne kérni.
Dr. Sükösd: Megbeszéltem két lehetséges szolgáltatóval, hogy tá-
jékoztató jelleggel adnak árajánlatot.
Etelvári: A betörésekkel kapcsolatban 30 emberrel fölvettem a
kapcsolatot, akikkel összejövünk január közepén és aláírásunkkal
tiltakozunk a belügyminiszternél, miniszterelnöknél.
Dr. Sükösd: A betörések közül egyik helyen sem volt riasztó. Ér-
demes tehát fölszereltetni és beköttetni egy központba. A fanye-
sés most elõzetes értesítés nélkül történt, így nehéz lett volna bár-
mibe beavatkozni. Az is elfogadhatatlan, hogy azt mondták, azért
nem kezdték el a levágott gallyak elszállítását, mert elromlott az
ágaprító.

Meghúzkodott égõsor
Nedoba: Hol vannak a város díszvilágításai?
Szõnyegi Lajos: Elöregedtek.
Dr. Sükösd: Élõ fát díszítettünk föl az idén, és jól néz ki. Újabb fé-
nyekre nem költöttünk.
Nedoba: A közmunkások húzták a betonon, elhiszem, hogy elöre-
gedtek. A Templom köz balesetveszélyes az ott közlekedõ autók
miatt.
Dr. Sükösd tájékoztatta a képviselõket hogy a hungarocellbõl ké-
szült feliratot a városházáról, a mûvelõdési házról és a piacról a
rongálások miatt leszedték, helyette festett felirat lesz.
Nedoba: Ne siessük el a dolgot. Ha lesz rá pénz, 100.000-150.000
Ft-ból meg lehet oldani, és akkor szebben is néz ki.
Dr. Sükösd: Meg tudjuk oldani úgy, hogy ne okozzon számottevõ
költséget. Sajnos várni nem tudunk, miután mûszaki átadási köte-
lezettségünk van. Azért került rá festék, mert ez nem minõsül az
eredeti tervtõl való eltérésnek. Ha külön pénzért külön anyagot
teszünk oda, az a közremûködõ szervezetnél fejtörést fog okozni.

Galamblelkû, nagy bunkó parasztok
Nedoba: Reagálnék a paraszt-dologra. Örülök, hogy ennyire fel-
kavarta az érzelmeket, mert legalább napirenden lehet tartani a
témát. Gondolkoztam, miért is írhatott Pluhár Pista bácsi, mert
nem õróla szólt ez a történet. Talán azért, mert én nem õt javasol-
tam díszpolgárnak? Egy díszpolgárnak napi ügyekbe nem kellene
beleavatkozni. Az önkormányzat kitett táblákat a Petõfi utcában.
Két külsõs képviselõ külön kérte, hogy 20 tonna, illetve 15 tonna
legyen a traktorokkal való behajtás. Két külsõs képviselõ, akik
ugyanúgy a paraszti munkát végzik, vagy gazdák, vagy földesurak,
nekem oly mindegy, hogy mi kell a galamblelküknek. Kitettük a
táblákat. Mi történt utána? Ellopták, vagy ellopatták. Gondolom
nem mûvészek, újságírók, rendõrök vitték el, hanem olyan embe-
rek, akiknek ez zavarta a ténykedésüket. Erre azt mondtam, hogy

akik ilyet tesznek, azok nem gazdák, hanem parasztok. Megállí-
tottak többen, és azt mondták, hogy helytelenül fogalmaztam:
ezek nem parasztok, hanem nagy bunkó parasztok. Hogy fizetik
az adójukat? Én is fizetem. Boruljak eléjük? Azt írja, hogy abból
lett osztogatva a Sárbogárdi Napok. Valószínû. Nem én döntöt-
tem el, hanem a testület, illetve átruházta a bizottságra. Egyénileg
megválasztott képviselõ voltam akkor. A körzetéért a képviselõ-
nek kötelessége kõkeményen harcolni. Juhász úr, te tudhatod,
hogy küzdöttem a körzetemért.
Juhász: Így van, ezt kijelenthetem, eskü alatt vallom.
Nedoba: Javaslom, hogy a tisztességes gazdák alakítsanak egy cso-
portot, beszéljük meg, hogy meg kell erõsíteni annak az aszfalt-
nak a vastagságát, hogy be tudjanak jönni a 20 vagy 25 tonnával.
Pista, az energiád inkább abba fektesd, hogy nézzed meg majd
aratáskor vagy a tavaszi munkáknál, milyen gépekkel járkálnak és
milyen vágóasztalokat hordanak. Az egész Petõfi meg Kossuth
utca el van foglalva. Nem vonom vissza, sõt, megerõsítettem, amit
mondtam: nem parasztok, hanem nagy bunkó parasztok, akik ezt
teszik.

Gáz a sporttelepen
Ezután a képviselõ érdeklõdött: amit az oktatási és sportbizottság
odaítélt a sárbogárdi labdarúgókörnek, az az összeg ki van-e fizet-
ve.
Dr. Sükösd: A szerzõdést velem írja alá az egyesület, a kifizetés is
rajtam keresztül történik. Az elsõ fele az összegnek kifizetésre ke-
rült a szerzõdés szerint, a második felébõl kifizettük az egyesület
tartozását a labdarúgó-szövetség felé. Az egyesületnek ennél jó-
val nagyobb problémája van a közmûvekkel. A közös megoldás az
lesz, hogy megpróbálunk az E.ON gáz-üzletágával egy olyan
egyezséget kötni, amivel ebbõl a gödörbõl ki lehet mászni. Az
egyesület két szerzõdése van, az egyik tartalmaz egy olyan rendel-
kezést, aminek az egyesület elnöke folyamatosan nem tudott ele-
get tenni. Addig automatikusan fölfüggesztõdik az összes kifize-
tés a társadalmi szervezet felé, ameddig ezt az akadályt nem tudja
elhárítani. Valószínûleg ez a jövõ héten történik meg.
Harmath Józsefné gazdasági osztályvezetõ: A megállapodás sze-
rint mindenképpen elszámolási kötelezettségük van a sportegye-
sületeknek.
Nedoba: Kikötötték a gázt a sporttelepen, így van?
Dr. Sükösd: Így van. Hogy mi vezetett idáig, azt most fogjuk kide-
ríteni. Ha tudjuk, mekkora a tartozás, akkor tudjuk kezelni.
Juhász: A családsegítõt sikerült-e eladni?
Dr. Sükösd: Kereskedelmi egység lesz. Sikerült eladni az igazság-
ügyi szakértõ által legutóbb meghatározott áron. Egy ajánlat ér-
kezett.
Juhász: 10 garnitúra munkásruha, bakancs meg 3.000 homokzsák
eltûnt valamikor mostanában. Meglett?
Dr. Sükösd: Megtettük a büntetõfeljelentést. Akinek a leltárfele-
lõsségi lehetõsége fönnáll, azoknak részletes tájékoztatót nyúj-
tottunk, hogy eredménytelen rendõrségi eljárás esetén mire lehet
számítani.
Juhász: A kisebbségi önkormányzat számára van egy iroda. Most
virággal betelepítettétek, így kevésbé használható az elnök úr szá-
mára.
Dr. Sükösd: Az elnök úr számára használható lenne, ha be akarna
menni. Az iroda rendelkezésére áll.

Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Ádventi készülõdés Alapon
Ádventtõl karácsonyig

Ádvent harmadik hetében már áll az alapi
klubban a karácsonyfa, és elkészült a ha-
gyományos karácsonyi asztal is, amelyhez
kilenc nappal karácsony elõtt várják a
szentképpel körbejáró köszöntõket.
Ezen a héten a 91 éves özv. Bertók Fe-
rencné volt a vendégünk, akivel Méhes
Lajosné beszélgetett a régi karácsonyi em-
lékekrõl. A család behozta erre az alka-
lomra Bertók néni házi oltárát is, amely
egyébként egész évben háza tisztaszobájá-
ban áll. A háromemeletes oltár tetején lát-
ható egy régi, kerámiából készült betle-
hem a Szent Családdal. Mint Bertók Feri,
Bertók néni fia elmondta: ez a családi
ereklye még az 1800-as évekbõl származik,
dédnagyanyja lánykorában kapta a nagy-
nénjétõl.
Ádvent harmadik hetében két hagyomá-
nyos karácsonyi étel készítését mutattuk
be a Bogárdi TV-ben. Ifj. Bertók Ferencné
konyhájában készült a karácsony elsõ nap-
jának reggeli étele, a kocsonya helyi alap-
anyagokból. A kocsonyát este teszik fel
nagy lábosban, hideg vízben, és egész éjjel
fõzik lassú lángon. Van benne malac füle,
farka, csülke, s fejhús is csemegének. Pi-
káns ízt ad neki egy kis füstölt hús. Fõ ben-
ne még sárgarépa, hagyma, fokhagyma,
paprika, kerül bele bors, só is, mint egy
húslevesbe. Az idõben kiszedett, felkari-
kázott zöldséget és a kicsontozott, fõtt hús-
darabokat, bõrt, miegyebet belerakják
kuglóf- és õzgerincformákba, erre öntik a
kocsonyalét. Mikor megszilárdul, gyúró-
deszkára borítják, majd egy tálca közepére
kerül a fagyott, kuglóf alakú kocsonya, kö-
ré sugarasan rakják az õzgerincbõl kiborí-
tott, felszeletelt kocsonyafalatokat. Az
üres területekre lilahagyma kerül díszítés-
ként. Na, és van finomabb a világon a ko-
csonyánál lilahagymával, friss kenyérrel,
amikor éjféli misérõl hazaérkeznek a házi-
ak, és éhesen belekóstolnak a reggelre
szánt étekbe? Az elkészült kocsonyát mi is

megkóstoltuk. Különlegesen finom, és
igazán könnyû volt. Mint Bertókné el-
mondta: a könnyûség titka, hogy az elké-
szült kocsonyalérõl leszedik a zsírt.

Karácsonyünnep

Karácsony estére Jézus jelképe, hal is ke-
rül az asztalra. Méhes Lajosné harcsapap-
rikást készített kapros-túrós galuskával,
mellé Molnár Istvánné hájas kiflit sütött.
A hájas kifli nem a ma ismert, hajtogatott
hájas, hanem a tésztát csak begyúrták háj-
jal, kis cipókat formáztak belõle, elnyújtot-
ták, fölcikkezték, és megtöltötték lekvár-
ral. Amikor kisült, meghintették vaníliás
cukorral.

Míg a konyhában készül a karácsonyi va-
csora, a hagyományosan megterített kará-
csonyi asztalnál várják a köszöntõket, akik
kilenc nappal karácsony elõtt a szent csa-
lád képét viszik házról házra. Szentének-
kel kopognak be a házhoz, ahol szívesen
fogadják õket. Köõ Imréné és alapi viselet-
be öltözött társai az asztal köré telepedve
elevenítik fel a karácsonyi történetet, amit
Kanyóné Somogyi Tünde hitoktató olvas
fel. Bertók néni a házi oltárnál, mellette kis
széken a dédunokája, Kis Fanni hallgatják
a szép történetet. Az asztalnál Bernáth
Imréné, Kissné Bertók Anita, Takács Szil-
via, ifj. Bertók Ferencné, Somogyi Imréné,
Bertalanné Major Boglárka ülnek imára

kulcsolt kézzel. A történet elolvasása és
éneklés után a vendégeket diós és mákos
kaláccsal kínálják a háziak. Ennek elfo-
gyasztása után egy régi karácsonyéji ének-
kel búcsúznak: „Adjon Isten jó éjszakát…”
Ennek régi változatát Bertók néni és Ber-
náthné éneklik el.
Amire elkészült minden, s megterítették a
nagy asztalt, körülötte helyet foglalt min-
denki, aki részt vett az ádventi és a kará-
csonyi mûsorban, s elfogyasztottuk az asz-
talra kerülõ fenséges harcsapaprikást, s
megkóstoltuk a hájas kiflit. Bernáth Imré-
né régi karácsonyi verset olvasott fel, majd
karácsonyi ének mellett meggyújtottuk az
ádventi koszorún a harmadik és a negyedik
gyertyát is.

Karácsony elsõ napjára egyszerû étel, má-
kos guba kerül az asztalra. Ennek készíté-
sét is ifj. Bertók Ferencné mutatta be. A
kemencében megpirított, kockára vágott
kalácsra frissen fejt, cukros, forralt tejet
öntött, a tetejére darált, cukrozott mákot
hintett, aztán máris lehetett fogyasztani.
Az ünnep december 19-én 17 órakor a mil-
lenniumi téren gyertyagyújtással, faluka-
rácsonnyal folytatódik, amelyre forralt
borral, süteménnyel várják nagy szeretet-
tel az érdeklõdõket a szervezõk.
Boldog, békés karácsonyt kívánnak az új-
ság olvasóinak és a Bogárdi TV nézõinek
az alapiak!

Hargitai Lajos

K A R Á C S O N Y I H A N G V E R S E N Y
„Hogy ültem a tûz melegén
Hát, íme, egy fényes legény
Hirdet glóriát, örömet
Mely megnyitja szíveinket”

Szeretettel várjuk
karácsonyi hangversenyünkre

2013. december 19-én,
csütörtökön, 17 órai kezdettel a

sárszentmiklósi katolikus templomba.

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

Áldott karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendõt kívánunk!

Mûsor:
* Pásztorok, pásztorok –

énekkar, közös ének
* Adventi ének – énekkar, oboa, fuvola
* Betlehemesek, regösök – 5. osztály
* Mind ez világ örvendezzen
* Báránykámon csengõ szól – énekkar
* Boismartier: Menüett/Furák A. –

altfurulya
* Varázskréta – énekkar, zongora
* Jingle Bells Boogie – Horváth Zsombor
* Szeretet éj – énekkar, Szummer Ádám

* Ave Maria – énekkar, zongora

* Vivaldi: Fülemüle – Strasszer Virág

* Fogom kezed – énekkar, zongora

* Dandrieu: Csillagfényes éjszakán –
Szummer Ádám (trombita)

* Mily gyönyörûség –
énekkar, gitár, fuvola

* Mennybõl az angyal –
énekkar, közös ének

* Mûsorközlõ és vers: Rick Alma
Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Advent Nagylókon
Az adventi hétvégéken benépesült a Közösségi Ház. Szombaton-
ként a már hagyománnyá vált adventi kézmûves-foglalkozásokon
vehetnek részt a gyerekek és a felnõttek. Az idei évben készítet-
tünk kopogtatót, fontunk kosarat asztaldíszhez, majd díszítettük
azokat, színeztünk képeslapot, karácsonyi képet, elkészítettük
Rudolfot, varrtunk filcbõl karácsonyfadíszt, és angyalkát csinál-
tunk papírból. Az utolsó foglalkozáson megsütjük és feldíszítjük a
falu mézeskalácsházikóját.

A tavalyi évben a Nagylóki Faluvédõ Egyesület által életre keltett
adventi gyertyagyújtás az idei évben is megrendezésre került, és
felállították a Közösségi Ház elõtt az életnagyságú betlehemet.
Az elsõ alkalommal az óvodások léptek színpadra, táncokkal és
énekekkel örvendeztették meg a vendégeket. A második vasárna-
pon az iskolások énekkarrá alakultak, és együtt énekeltek adventi

dalokat, verseket mondtak. A harmadik gyertyagyújtáson a Szö-
szölõ néptánccsoport a kotyolás hagyományát elevenítette fel
mûsorában, majd az évben tanult táncokat mutatták be a közön-
ségnek. Aranyvasárnapon a Nagylók Kultúrájáért Egyesület a
betlehemezés szokását eleveníti fel. Tóth Szilárd énekkel teremt
karácsonyi hangulatot a vendégek számára. Meglepetéssel is ké-
szülnek a szervezõk erre az alkalomra.
Kívánok mindenki számára kellemes karácsonyi ünnepeket és si-
kerekben gazdag új évet!

Bakonyi Ágota

Karácsonyi Varázskuckó Sárszentágotán
Kreatív foglalkozásokkal, játékokkal, édességgel várták az érdek-
lõdõket a Varázskuckó szervezõi.
Miért várjuk annyira a karácsonyt? Az ajándékok miatt? Vagy
hogy végre több idõt tölthessünk a családunkkal és a szeretteink-
kel?
A modern és népszerû ünneppel együtt jár az ajándékozás, a ka-
rácsonyi zene, a különbözõ mintázatú üdvözlõlapok küldése,
templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tár-
gyakkal való díszítés, karácsonyfa-állítás.
A Sárszentágotai IKSZT szervezte meg a Karácsonyi Varázskuc-
kó programját, közremûködve a helyi általános iskola egyik taná-
rával, Molnár Veronikával és egy ifjúságsegítõvel, Handa Ediná-
val. Ez a program lehetõséget adott arra, hogy a családok együtt
készüljenek az ünnepekre.
A Varázskuckó délután három órakor nyitotta meg kapuit. Színe-
sebbnél színesebb programokkal várták az érdeklõdõket. Az
egyik asztalnál a gyerekek és felnõttek egyaránt találhattak szá-
mukra érdekes elfoglaltságot. Fagyöngyöket, díszeket és hógöm-
böt is készíthettek ajándékba szeretteiknek. A másik asztalnál egy
kiskanalas édesség receptjét és elkészítését tanulhatták meg a
szülõk és a gyerekek. Emellett mûködött egy babasarok, valamint
körjátékokkal is várták a kisebbeket.

A helyi tehetségeket is bevonták a programba, hiszen Siák Mag-
dolna és Zádori Ferenc, két helyi fiatal gitározott és énekelt, ezzel
is meghitt hangulatot varázsolva a kultúrház színháztermébe.
A napot és a rendezvényt advent ezüstvasárnapjára való tekintet-
tel egy közös énekkel és a falu óriási adventi koszorúján három
gyertya meggyújtásával zárták.
Egy faluban, kis közösségben fontos, hogy legyenek ilyen és ehhez
hasonló programok, hogy idõsek, felnõttek, fiatalok, gyerekek
egyaránt érezhessék azt, hogy fontosak a helyi közösség számára,
szerepet tudjanak vállalni egy-egy program szervezésében, lebo-
nyolításában. Csitáry-Hock Tamás idézete is rávilágít ennek lé-
nyegére, miszerint: „Nem csak a karácsony adhat neked ajándé-
kot. Nem csak a karácsonyfa alatt lehet csomag. Bármikor, bárhol
rátalálhatsz.”

Handa Edina

KÖSZÖNET
Köszönet Sárbogárd ügyes kezû, hobbitevékenységeket végzõ,
alkotó hölgyeinek, urainak, valamint a József Attila Mûvelõ-
dési Központ vezetõjének, Horváth Istvánnak a helyiség bizto-
sításáért. Sárbogárd lakóinak pedig azért, hogy kíváncsiak
voltak az adventi vásárra.

Pálné Margitka
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Gyémántdiplomás
Ili néni

Méltóképpen megadták a módját Molnár Lászlóné pedagógus
köszöntésének azon alkalomból, hogy átvette gyémántdiplomá-
ját múlt héten pénteken a díszteremben családja, volt kollégái,
tanítványai szeretõ körében.

Mûsor nyitotta a jeles eseményt, melyen fellépett a Violin Mûvé-
szeti Iskola sárszentmiklósi kamaraegyüttese Jákob Zoltán veze-
tésével, Bõjtös Attila közremûködésével, Szummer Ádám trom-
bitán, Rick Alma szavalattal, a Tücsökmadár énekhármas pedig
délvidéki és rábaközi köszöntõkkel.
Miközben vetített, régi fotókon nosztalgiázhattak az egybegyûl-
tek, Horváth Ferencné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola igaz-
gatója méltatta Ilike néni pályafutását:
– „Nem a gyémánt szép, hanem a fény, ami tükröz” – mondja Füst
Milán. Csodálatos ajándék a gyémánttal jelzett 60 év. Ám ennél na-
gyobb ajándék nekünk az a fény, ami ott csillog a szemedben mindig.
A fény, amiben gyermeki, felnövekvõ önmagunkat látjuk viszont,
ami világít, óv és melegít bennünket évtizedek múltán is. Milyen igaz
a bölcs közmondás: a tanító és a tanított együtt hozzák létre a taní-
tást, amit nem lehet esténként vagy szombaton levetni, majd reggel
vagy hétfõn újra felvenni, amibõl nem lehet nyugdíjba menni, és amit
nem lehet abbahagyni sem. Az hozzá van nõve az igazi tanítóhoz,
mint a bõre.
Molnár Lászlóné, született Hart Vilma tanítói diplomáját a szé-
kesfehérvári Ferenc József Nõnevelõ Intézetben szerezte 1944-
ben. Tanítani a Sárszentmiklósi Általános Iskolában kezdett az
1947/48-as tanévben.
– Legeza Géza kísérte a 4 tantermes iskola középsõ tantermébe, és
azzal a mondattal hagyta magára: „Vilmácska, itt van az osztálya.”
Mintegy 60 szempár nézett vele farkasszemet kíváncsian. Kicsik vol-
tak, másodikosok, csak a fejük látszott ki a magas padok mögül. A
tanteremben egy asztalnál akkor hatan ültek a lócán, délelõtt az al-
sósok, délután a felsõsök. Nem volt tankönyv, a táblára írtak minden
tudnivalót, ott kellett az iskolában mindent megtanulni.
1953-tól, matematika–kémia fõiskolai szakképzettsége megszer-
zése után szakos tanárként folytatta a tanítást. Emellett a telepü-
lés könyvtárának elsõ vezetõje volt évekig. Munkáját mindig ma-
gas színvonalon, nagy hivatástudattal látta el. Személyes példa-
mutatása mély benyomást gyakorolt nevelõtársaira, tanítványai-
ra. Hatására többen választották a pályát. Irányító szerepet vállalt
úttörõvezetõként a tanulók szabadidõs foglalkoztatásában. Fe-
lejthetetlen kirándulásokat szervezett, tanítványaival bejárta az
országot. Számos jeles elismerésben részesült.
A díszdiplomát Ilike egyik volt tanítványa, dr. Sükösd Tamás pol-
gármester adta át a pedagógusnak, s köszöntötte õt a Sárbogárdi
Tankerület nevében Pirosné Kocsis Anna, valamint a jelenlévõk
sokasága megindultan, puszikkal, ölelésekkel, virágokkal.
Ilike néni néhány emlékezetes iskolai élményét osztotta meg ve-
lünk cserébe.
Isten éltesse még sokáig a gyémántdiplomást!

Hargitai–Kiss Virág

Karácsonyi énekszó
A sárbogárdi iskolák énekkarai és a Huszics Vendel Kórus adtak
koncertet a közelgõ karácsony alkalmából a mûvelõdési ház szín-
padán, zsúfolásig telt nézõtér elõtt.

A Mészöly Géza Általános Iskola kórusa Szénásiné Szabó Mari-
ann vezetésével adott frappáns mûsort, amiben felcsendült a wa-
lesi Karl Jenkins szép alkotása, az Adiemus is. A Sárszentmiklósi
Általános Iskola vokalistái Horváth Ferencné vezényletével töb-

bek között a Varázsceruza címû darabbal és öltözékükkel hoztak
színt a terembe. A Petõfi Sándor Gimnázium kórusa Bereczk
Hedvig irányításával lépett színre, s csatlakozott hozzájuk egy
csokornyi fiatalember, sõt Géró A. Péter is egy szám erejéig. Nagy
sikert aratott és rendkívüli élményt nyújtott a Rushing Water
énekkvartett elõadása, amelyben ismerõsként üdvözölhettük
Makkos Bencét és Makkos Ambrust. A Huszics Vendelné vezette

Huszics Vendel Kórus Kodályra és Karaira emlékezett két mûvel,
Jézus születésének ünnepére pedig altatódalokkal.
A kórusok közös éneke zárta a hangversenyt. Gryllus Vilmos kü-
lönlegesen szép dallamú szerzeményéhez a közönség soraiból is
többen csatlakoztak.

Hargitai–Kiss Virág
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Szalagtûzõ a gimiben
Boga Ibolya, Dombi Zoltánné és Huszár Károly osztályai sorakoztak fel a Petõfi Sándor
Gimnázium aulájában pénteken öt órakor az ünnepélyes keretek között megtartott sza-
lagtûzõre. Mivel az aulában nem fértek volna el sokan, csak a közeli hozzátartozók ve-
hettek részt az esten.

Szép mûsorral köszöntötték a végzõs osztályt a tizenegyedikesek. Hallhattunk útravaló
gondolatokat, éneket, szavalatot, s közremûködtek hangszeresek is gitáron, zongorán,
hegedûn. Boda János igazgató beszédében szólt a régi szalagtûzõ-hagyományokról, an-
nak okairól, miért más helyszíneken, több felvonásban rendezik az idei szalagtûzõt és
tablóbált rendhagyó módon. Felkészítette a diákokat a rájuk váró feladatokra is, mert
hamar elszalad az idõ a pályaválasztásig, az érettségi vizsgákig.

A mûsor után sorban minden végzõs diákra, valamint az osztályfõnökeikre, az igazgató-
ra és két helyettesére is fölkerült a szalag.
Szombaton este aztán három helyen, Alapon, Sárszentmiklóson és a Mészölyben zajlott
zárt körben a vigasság, ahol az osztályok keringõt, meglepetéstáncokat adtak elõ.

Hargitai Gergely, Hargitai–Kiss Virág

Jó tanuló,
jó sportoló

2013. december 17-én vette át Sükösd
Gergõ a székesfehérvári Megyeháza dísz-
termében a sárbogárdi diáksportkörzet
legeredményesebb tanulója, sportolója dí-
jat.
Jacó Jenõ, a Fej-
ér Megyei Diák-
sport Egyesület
elnöke nyitó be-
szédében méltat-
ta azokat a diá-
kokat, akik nem-
csak a sportban
jeleskedtek, ha-
nem a tanulás-
ban is eredmé-
nyeket értek el.
Tolmácsolta
még a diáksport-
vezetõk azon cél-
kitûzését, hogy
ezeket a fiatalo-
kat fontos jutal-
mazni, és példaként kell állítani társaik
elé.
Gergõt közel háromezer tanuló közül vá-
lasztották ki a megyei sportbizottságban.
A díjátadón elhangzott méltatásból kide-
rült, hogy valóban kiemelkedõ képességû
gyerek. A 2012-13-as tanév során angol
nyelvbõl komplex C-típusú alapfokú
nyelvvizsgát tett, a Zrínyi matematikaver-
seny megyei X. helyezettje lett, az Orszá-
gos Szépkiejtési Versenyen Kazinczy-díjat
kapott, a J-Ly megyei helyesírási verse-
nyen III. helyezést ért el, számos vers-
mondóverseny díjazottja, a 7. c-s színjátszó
kör darabjainak egyik címszereplõje.
Sporteredményei ugyanilyen színes palet-
tát mutatnak: kispályás labdarúgó orszá-
gos diákolimpián III. helyezést ért el csa-
patával, kézilabdában országos elõselejte-
zõt játszott, asztaliteniszben megyei dön-
tõbe jutott, Dunaújvárosban vízilabdázott,
a megyei labdarúgó döntõ után Disztl
László hívására a Videoton csapatához
igazolt. Mindezek mellett a 2012-13-as
tanévet kitûnõ tanulmányi eredménnyel és
hét tantárgyi dicsérettel zárta.
Az ünnepség után a Megyei Hírlap újság-
írója azt kérdezte tõle, hogyan képes ezt a
rengeteg dolgot egy idõben ilyen szinten
teljesíteni. Talán gyermekfejjel nem is le-
het erre még a jó választ megtalálni, hiszen
nagyon összetett. Sok apró mozaikból áll
össze a kép. De az biztos, hogy a kitüntetés
hallatán sok edzõnek, pedagógusnak csil-
lan meg a szeme, s érzi úgy, hogy érdemes
küzdeni a gyerekekért. És csillogott a sze-
me annak a szülõpárnak is, akik a gyõzte-
sek fotózásakor fiuk mellé állhattak, s egy
szikrányit kaptak abból a dicsõségbõl, ami-
ért õk legalább annyira megharcoltak,
mint gyermekük.
Gratulálunk, Gergõ!

Horváthné Szabó Judit osztályfõnök

A Madarász József Városi Könyvtár
ünnepi nyitva tartása:
2013. december 21. (szombat) 9.00–14.30 óra
2013. december 23.–2014. január 1. ZÁRVA
Minden kedves olvasónknak, barátunknak
békés karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!

A könyvtár munkatársai
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Mészöly-hírek
A könyvtár múltja, jelene és jövõje

A Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd és a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtár könyv-
tárhasználati vetélkedõt szer-
vezett az általános iskolák
felsõ tagozatos diákjai szá-
mára. Az apropót az adta,
hogy a könyvtár az eredeti
tervek szerint most nyitotta
volna meg kapuit új helyén. Sajnos a költözés még kicsit csúszik,
de ez látszólag nem okozott gondot annak a 12 csapatnak, akik
nagy lelkesedéssel töltötték szombat délelõttjüket a vetélkedõn
való részvétellel.
Iskolánkból három csapat is részt vett a megmérettetésen, s na-
gyon ügyesen vették diákjaink az eléjük állított akadályokat, bizo-
nyítva, hogy nemcsak a betûrenddel, a katalógusokkal, de a
könyvtárak mûködésével is tisztában vannak. A verseny végén a
dobogósok jutalmát Szilágyiné Németh Sarolta, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Sárbogárdi Tankerületének vezetõje
adta át.
Gratulálunk a díjazottaknak és a résztvevõknek egyaránt!

Három láng
Már ennyi kis gyertya ég az adventi
koszorúnkon. Az elmúlt két hét-
ben új elõadókat láthattunk vendé-
gül hagyományos adventi gyertya-
gyújtásunkon. A második lángocs-
kát Varga László hitoktatóval, ka-
tolikus világi lelkipásztorral együtt
gyújtottuk meg, aki nemcsak az el-
következõ szép ünneprõl mesélt
nekünk, de kicsit közelebb hozta
hozzánk Szent Miklós püspök sze-
mélyét is. A harmadik gyertya
meggyújtáshoz Agyagási István es-

peres úr nyújtott számunkra segítõ kezet, aki bölcs gondolataival
felhívta figyelmünket arra, hogy szívünk ajtajában kopogtat most
a szeretet, s a várakozás végén az igazi csillag, aki megszületik,
nem más, mint a Megváltó. Ezekkel a gondolatokkal kívántak õk
nekünk áldott ünnepeket, s tették szebbé mindannyiunk advent-
jét. Köszönjük nekik!

Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

Ügyes fotósok
A Honvéd Bajtársi Egyesület fo-
tópályázatot hirdetett „A könyv-
tár múltja, jövõje, jelene” cím-
mel, melyre iskolánkból két ta-
nuló, Révész Péter (6. a) és
Bardon Mercédesz (7. a) neve-
zett. Mercédesz az iskola könyv-
tárát mutatta be fotóival, és di-
csérõ oklevelet kapott az értéke-
lésen. Révész Péteréknél hagyo-
mány a fotózás, videokészítés.
Otthonukban, testvére, Fruzsina
segítségével készített három fo-
tót arról, miért fontos az olvasás,
a könyv napjainkban is. Nagy
örömünkre a 2. helyezett lett képeivel; a József Attila Mûvelõdési
Központban a kiállítás megnyitóján vehette át az oklevelét.
Gratulálunk!

MGÁI

Zenés évzáró
Miklóson

A miklósi zeneiskolások adventi koncertjére december 12-én,
csütörtökön, délután került sor a Sárszentmiklósi Általános Isko-
la aulájában. Az ünnepi hangulatot a Pásztorok, pásztorok közös
éneklése és az iskola tanítványainak szépen zengõ kara alapozta
meg, Horváth Ferencné vezényletével.

A kórus népszokásokat is fölelevenített mûsorában furulyakísé-
rettel. Ezután karácsonyi dallamok sokasága töltötte be a teret gi-
táron, furulyán, dobon, zongorán, fuvolán.

A nagyobbaktól mívesebb darabokat hallhattunk, elsõsorban ba-
rokk és klasszikus tételeket. A gazdag mûsort a zeneiskolások
Bõjtös Attilával kiegészült, Jákob Zoltán vezette kis kamara-
együttesének zenélése (Mindez világ örvendezzen), Szummer
Ádám trombitaszólója (Dandrieu Noel-részlete), valamint a Di-
csõség kezdetû ének zárta.

Hargitai–Kiss Virág

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!

Kaphatók szerkesztõségünkben 50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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TÁMADÁS A VÉCÉBÕL
2013. december 9-én a délutáni órákban
Igar–Vámról érkezett bejelentés a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra lakásbetörés
miatt. A sértett elmondta, hogy a lakásába
betörtek a WC-ablakon keresztül, majd a
házból különbözõ élelmiszereket és ciga-
rettát tulajdonított el ismeretlen személy
kb. 2.000 forint értékben. Az eltulajdoní-
tott dolgokat Igar–Vámon a Kloppán Pin-
ce mögötti területen a bokrok között talál-
ták meg egy szatyorban. A bûncselekmény
gyanúsítottja egy igar–vámi férfi, akit a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
még aznap elõállítottak a rendõrkapitány-
ságra és gyanúsítottként kihallgatták do-
log elleni erõszakkal elkövetett lopás vét-
sége miatt.

NYAKLEVES EBÉDRE
2013. december 12-én a délutáni órákban
egy sárkeresztúri hölgy tett bejelentést,
hogy lányát barátja szóváltást és dulako-
dást követõen ismeretlen helyre vitte. A
járõrök a két személyt a sárkeresztúri foci-
pálya közelében találták meg, a sértetten
sérülések voltak. A férfi elmondta, hogy
napok óta dolgozik étlen-szomjan, nem
készített ebédet neki a barátnõje, ezért
bántalmazta. A lányt a mentõszolgálat el-
szállította, a mentõtiszt elmondása szerint
a foga kitört, orra eltört, fülsérülést szen-
vedett. A bántalmazó férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
kihallgatását követõen õrizetbe vételére
került sor. A Székesfehérvári Járásbíróság
a 2013. december 14-én tartott tárgyaláson
a bántalmazó férfi elõzetes letartóztatását
rendelte el.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánok

minden kedves
Olvasónak

a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság
állománya nevében.

Lasancz Zoltán r. ezredes,
rendõrségi fõtanácsos,

rendõrkapitány

Rigónak adott
igazat a bíróság
ÁFÉSZ-ügyben

Mint emlékezetes, a 2013. május 29-ei kül-
döttgyûlésén a sárbogárdi ÁFÉSZ kizárta
tagjai sorából Rigó József felügyelõbizott-
sági tagot. A határozatot Rigó József sérel-
mezte, ezért a bírósághoz fordult. A Szé-
kesfehérvári Törvényszék november 16-
án elsõ fokon helyt adott Rigó panaszá-
nak, és hatályon kívül helyezte megalapo-
zatlanság miatt a küldöttgyûlési határoza-
tot. A bíróság egyúttal megállapította,
hogy Rigó József nem tanúsított a kizárá-
sára okot adó sértõ, illetve veszélyeztetõ
magatartást, mint azt az elõterjesztésben
Tóth József elnök állította. A szövetkezet
elnöke ezt az állítását igazolni nem tudta.

E határozatból következõen Rigó József
nemcsak tagja maradhatott a szövetkezet-
nek, de a Székesfehérvári Törvényszék az
ügy jogerõs elbírálásáig a felügyelõbizott-
ságból való kizárás végrehajthatóságát is
felfüggesztette, így Rigó József továbbra is
a felügyelõbizottság tagja maradt.

Mint lapunkban errõl korábban beszámol-
tunk, a májusi küldöttgyûlésen Rigó József
és jogi képviselõje megjelent és tájékoztat-
ta a küldötteket arról, hogy a küldöttgyûlés
törvényi feltételei hiányoznak. A jelenlévõ

Tóth József szövetkezeti elnök határozot-
tan állította, hogy a jogszabály nem így
szól, és Rigó valamint jogi képviselõje
megtéveszteni akarja a szövetkezet tagsá-
gát.
A bírósági határozat ezzel ellenkezõen
rendelkezik. Tóth József ezt követõen
kénytelen volt összehívni a szövetkezet fe-
lügyelõbizottságát december 18-ára, s erre
meghívni Rigó Józsefet is tényleges felü-
gyelõbizottsági tagként. Az errõl szóló írá-
sos anyagban az elnök tájékoztatja a tagsá-
got, hogy a küldöttgyûlést törölni kell az
alapszabályból, tekintettel arra, hogy a
mûködési feltételei (500 fõs taglétszám)
hiányoznak.
Ebbõl az is következik, hogy az új alapsza-
bályt egy majdan összehívandó taggyûlés
teheti csak jogszerûvé.
Ezzel persze még nincs vége, mert Rigó Jó-
zsef Tóth József állításai miatt becsületsér-
tési pert is akasztott az elnök nyakába.
Hogy itt mi lesz, én ezt nem tudom.

Hargitai Lajos

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket,

boldog új esztendõt
kívánok minden

sárbogárdi lakosnak!

Etelvári Zoltán
önkormányzati képviselõ

Tinódi Télapó
A tinódi Mikulás idén is meglátogatta a
pergamenjén szereplõ családokat. Mivel
nem hozta magával szarvasait és szánját,
igazi magyar módra, lovas fogaton járta
körbe a gyerekeket krampuszostul. Az ap-
róságok énekért és versért cserébe kaphat-
ták meg a nekik hozott, finomságokkal teli
csomagot.
Köszönet a Télapónak és segítõinek a ked-
ves, önzetlen meglepetésért!

Hargitai–Kiss Virág

FELHÍVÁS
Kérem azokat a bogárdi polgárokat,
akikhez betörtek, akiket kiraboltak,
vagy autójukból üzemanyagot loptak el
és meg szeretnék állítani a rablók garáz-
dálkodását, keressenek személyesen,
vagy telefonon, hogy összefogva, cso-
portosan kérjük, követeljük a védelmet
és a segítséget a biztonságunkért és
megnyugvásunkért a felelõs belügymi-
nisztertõl.

Etelvári Zoltán önkormányzati képviselõ
Telefon: 06 (70) 334 9149

Hargitai nagymama
szakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban

és az újságot
árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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TÁJÉKOZTATÓ
A DÉSZOLG Kft. értesítése alapján tá-
jékoztatom a tisztelt Lakosságot és az
érdekelteket, hogy a Sárbogárd–Kislók
területén lévõ térségi hulladéklerakó
2013. decemberi és 2014. januári ünne-
pi nyitvatartási rendje a következõ:

2013. december 23., hétfõ, 7.00–16.00

2013. december 24., kedd, 7.00–15.00

2013. december 25., szerda, zárva

2013. december 26., csütörtök, zárva

2013. december 27., péntek, 7.00–16.00

2013. december 28., szombat, zárva

2013. december 29., vasárnap, zárva

2013. december 30., hétfõ, 7.00–16.00

2013. december 31., kedd, 7.00–15.00

2014. január 1., szerda, zárva

2014. január 2., csütörtök, 7.00–16.00

2014. január 3., péntek, 7.00–16.00

2014. január 4., szombat, zárva

2014. január 5., vasárnap, zárva

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédel-
mi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri (augusztus-november) támogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására
felhasználható 5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány formában kell nyújtani a 2013. november 1. napján is fennálló jogosultság esetén a
jogosultak részére.
Az utalványokat a jogosultak egy része még nem vette át.
Az utalványok 2013. december 30-áig átvehetõk a polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) fszt. 17. számú irodájában
munkanapokon Huszár Gabriella hatósági ügyintézõnél hétfõ–csütörtök 8–11.30 óra és 12.30–15.30 óra, péntek 8–13 óra, továbbá
2013. december 21-én (szombat) 8–13 óra között ügyfélfogadási idõben.
Kérjük a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalma-
zottja útján a jelzett idõpontokban átvenni.

Sárbogárdi polgármesteri hivatal hatósági osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2014 „A” és
„B” típusú pályázatok
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének oktatási, közmûvelõ-
dési és sportbizottsága 2013. december
3-ai zárt ülésén elbírálta a Bursa Hunga-
rica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2014. évre beérkezett pá-
lyázatait.
A típusú pályázat B típusú pályázat
darab % darab %
Beérkezett pályázatok száma

28 100 4 100
Támogatott pályázatok száma

26 92,8 0 0
Elutasított pályázatok száma

1 3,6 4 100
Pályázatot visszavont pályázók száma

1 3,6
A támogatott pályázóknak megítélt ösz-
töndíjak 1.000-5.000 Ft között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került fel-
osztásra, azaz havonta a támogatott pá-

lyázóknak 80.000 Ft-ot biztosít Sárbo-
gárd Város Önkormányzata.
Az „A” típusú pályázatokra megítélt ösz-
töndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %
5.000 Ft 4 14,3
4.000 Ft 6 21,4
3.000 Ft 4 14,3
2.500 Ft 2 7,1
2.000 Ft 8 28,7
1.500 Ft 2 7,1
Nem támogatott 2 7,1
Összesen 28 100
A „B” típusú pályázatokra megítélt ösz-
töndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %
Nem támogatott 4 100
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
2014. január 31-éig értesíti a nem támo-
gatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza dön-
tését 2014. január 24-éig.
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
2014. március 21-áig értesíti az „A” és
„B” típusú támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi
összegérõl.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Lakossági fórumok városszerte
Ádvent idõszakára nemcsak a karácsony-
várás esett, hanem az éves kötelezõ lakos-
sági fórumok is, melyeken a polgármester
és az alpolgármester tájékoztatták a város-
részek lakóit az elmúlt idõszak fõbb törté-
néseirõl.
A sárbogárdi mûvelõdési házban rende-
zett fórumon dr. Sükösd Tamás szólt az
idén tesztelt, sikeres belvizes beruházás-
ról, a város-rehabilitáció jelenlegi állásá-
ról. Mint mondta: reményeik szerint leg-
késõbb február 1-jén már nyitva lehet a
könyvtár az új helyén, a volt Hõsök terei
óvoda épületében. A piac hivatalos nyitá-
sához hiányzó engedélyeket is minden pil-
lanatban várják. Említést tett a polgármes-
ter a projekthez kapcsolódó rendezvé-
nyekrõl is.
Célul tûzték ki, hogy minden lehetséges
pályázaton indulnak oly módon, hogy ma-

radandó hitelt ne vegyenek föl. Eddig ez a
célkitûzés teljesült. Többek között pályá-
zatok révén újulhatott meg a miklósi iskola
egy része, a klub, Sárbogárdon mûfüves
pálya épült.
A közmunkaprogramot részletesebben is
kifejtette a polgármester (amirõl lapunk-
ban több alkalommal is olvashattak már, a

mostani számban is téma a Naplóban).
Hozzátette: közmunka elõtt 23 % volt a
munkanélküliség Sárbogárdon, most pe-
dig 19 %.
Két termelõ vállalkozás: az Alisca-Mag
Kft. és egy PET-palack feldolgozó üzem
költözött Sárbogárdra, melyek összesen
75-80 embert foglalkoztatnak, remélhetõ-
leg hosszú távon.
Röviden beszélt a polgármester a közbiz-
tonsági helyzetrõl, orvosi ügyeletrõl, ren-
delõintézetrõl, intézményi átalakulásról
is.
Egy lakó az ügyelet egyik orvosára panasz-
kodott, Lendvai Gábor pedig a kõbánya
helyzetérõl, valamint a tervezett sportcsar-
nokról érdeklõdött, kifejezve: kár lenne a
meglévõ pályákat, csarnokot elbontani.

Hargitai–Kiss Virág
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ASZALTSZILVA-LEVES PÖRKÖLT DIÓVAL
Hozzávalók: 20 dkg magozott aszalt szilva, 8 szem szegfûszeg, 1 kis darab fahéj, 4 dkg tisztított dió, 6 dkg cukor, 1 dl vörösbor, 1 teáskanál étkezési
keményítõ, 1 dl tejszín.
Az aszalt szilvát kis darabokra vágjuk. A szegfûszeget, a fahéjat teatojásba tesszük. A diót serpenyõben, zsiradék nélkül megpirítjuk, majd azonnal kiborítjuk
és összevagdaljuk. Felteszünk forrni 1 liter vizet, beletesszük a cukrot, egy csipet sót, és belelógatjuk a teatojást. A borral együtt a szilvákat is a forró, fûsze-
res vízbe tesszük, és kíméletesen fõzzük 10 percen át. A keményítõt elkeverjük pici vízzel, és besûrítjük vele a levest. Forraljuk még 5-6 percig, majd ki-
vesszük a teatojást, belekeverjük a tejszínt, és tálaljuk. A tetejét megszórjuk a dióval.

KACSACOMB FEHÉRBOROS SÜTÕTÖKKEL
Személyenként 1 egész kacsacomb, 2-3 gerezd fokhagyma, só, frissen õrölt bors; a fehérboros sütõtökhöz: 15 dkg sütõtök, 3-4 dkg vaj, 1 csipet
kristálycukor, 1/2-1 dl száraz fehérbor; a tálaláshoz: citrom.
Megsózzuk a tisztított, szárazra törölt kacsacombot, bedörzsöljük zúzott fokhagymával, és a bõrös felével lefelé egy fedeles, sütõben is használható edény-
be tesszük. 8-10 percig sütjük zsiradék nélkül, majd megfordítjuk, és 4-5 perc alatt a másik felét is megpirítjuk a kisült zsíron. Kevés vizet és szeletelt fok-
hagymagerezdeket adunk hozzá, és fedõ alatt közepes lángon 1,5 órán keresztül pároljuk, közben szükség esetén pótoljuk a vizet. Miután megpuhult, 200
fokra melegített sütõben 20-25 perc alatt pirosra sütjük. A sütõtökös körethez 1/2-1 cm vastag szeletekre vágjuk a hámozott sütõtököt. Mindkét oldalát elõ-
sütjük a vajban, meghintjük cukorral, majd felöntjük fehérborral, puhára pároljuk és lepirítjuk. (A párolás végeztével ne maradjon leve, akkor könnyen
pirítható.)

KONYAKMEGGYES SZELET BABAPISKÓTÁVAL
Hozzávalók a lapokhoz: 30 dkg liszt, 1 ek kakaó, 5 dkg cukor, 1/2 cs sütõpor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 dl tej; a töltelékhez: 1 üveg magozott
meggy, 2 ek konyak, vagy bonbonmeggyaroma, 10 dkg babapiskóta; a krémhez: 2 cs tejszínes, vagy vaníliás pudingpor, 5 dl tej, 20 dkg cukor, 20
dkg vaj; a mázhoz: 10 dkg étbevonó, 2 ek étolaj.
A lapokhoz a hozzávalókat összegyúrjuk, majd kettévesszük, kisodorjuk, és lisztezett tepsi hátán 2 lapot sütünk. A meggyet összekeverjük 2 ek aromával,
egy kicsit állni hagyjuk, és alaposan lecsepegtetjük. A pudingport 2 dl tejjel csomómentesre keverjük, és a maradék tejet felforraljuk. Hozzáöntjük a puding-
porral elkevert tejet, és folytonos keverés mellett sûrûre fõzzük. Még forrón belekeverjük a cukrot, majd teljesen kihûtjük. Ha kihûlt, a szobahõmérsékletû
vajjal habosra keverjük. A babapiskótát feldaraboljuk, majd a lecsepegtetett meggyel együtt belekeverjük a krémbe. Az alsó lapot megkenjük a krémmel,
befedjük a másik lappal, és csokimázzal vonjuk be. A mázhoz a csokit és az olajat összemelegítjük, és ha hûlt, a sütire kenjük. Összeállítás után egy éjszakán
át alufóliával lefedve hagyjuk a hûtõben, és másnap szeleteljük.

PÓRÉHAGYMÁS–TÚRÓS RÉTES
Hozzávalók: 20 dkg túró, 5 dkg szalonna, 1 póréhagyma, 10 dkg fehér krémsajt, bors, petrezselyem, 1 cs réteslap, vaj (olvasztott).
A szalonnát és a karikára vágott póréhagymát serpenyõben lepirítjuk. Hozzáadjuk a túrót és a krémsajtot, megfûszerezzük és összedolgozzuk. Hagyjuk kihûl-
ni. A réteslapokat (4 réteg) megvajazzuk, és egymásra helyezzük. Két batyunak megfelelõ részre osztjuk a krémet, és a tésztával beborítjuk. A tetejét vajjal
megkenjük. Elõmelegített sütõben 180 fokon megsütjük pár perc alatt.

KARÁCSONYI ANGYALTORTA
Ez a kuglófformában sütött tortácska azért kapta az angyal jelzõt, mert olyan szép fehér a színe. A karácsonyi sütésekkor felgyülemlõ tojásfehérjékbõl készít-
sen Ön is ilyen süteményt! Õzgerincformába öntve püspökkenyérként is elkészíthetõ.
Hozzávalók 3 kisebb, vagy 1 nagy kuglófformához: 6 tojásfehérje, csipet só, 20 dkg cukor, 10 dkg liszt, 2 tk sütõpor, 20 dkg vegyes aszalt gyümölcs
(pl. sárgabarack, meggy, mazsola) és cukrozott citrushéjak, 5 dkg tört, pirított mogyoró, vaj és liszt a forma kikenéséhez.
A tojásfehérjéket kezdjük el habosra verni a csipet sóval. Amikor már kezd a hab keményedni, fokozatosan adjuk hozzá a cukrot is. Addig verjük (géppel
könnyebb), amíg sûrû, fényes habot nem kapunk. Akkor jó, ha a habverõrõl nem folyik le. Ekkor óvatos mozdulatokkal keverjük bele a sütõporos lisztet. A
gyümölcsök közül a barackot vágjuk kisebb darabokra, majd a többi gyümölccsel és a mogyoróval együtt keverjük a masszába. A formát vajazzuk és lisztez-
zük ki.

VAJAS–PETREZSELYMES SÜLT PONTY
Hozzávalók: 1 ponty (a méret a család étvágyától függ), só, bors, zúzott fokhagyma, vaj, sok-sok petrezselyem.
Az elõkészített halat kívül-belül sózzuk, borsozzuk, a fokhagymával átdörzsöljük, majd a vajjal átmasszírozzuk. A belsejébe jó sok aprított petrezselymet ra-
kunk. A külsejét is megszórjuk a friss fûszerrel. Elõmelegített sütõben elõször fólia alatt megpároljuk, ez kb. 10-15 perc, majd fólia nélkül kissé megpirítjuk.
Köretként sült, héjas burgonyát, friss salátát és sajtszószt kínálhatunk.

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ ÜNNEPEKRE
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Egy háborús éjszaka csodája
Nem sokkal a háború vége elõtt, 1945. február 13-a éjszakáján, angol–
amerikai bombázók repültek szülõvárosom, Drezda fölé. Édesanyám-
mal és Greger nagyapámmal el kellett hagynunk a házunkat. Órákig ku-
porogtunk a pincében, mielõtt az is kigyulladt. Az égõ házat nem lehetett
eloltani, én pedig két kanárimadaramat sirattam, akiket ott kellett hagy-
nunk. A sötét ég vöröslött a lángoló város fényétõl, és olyan forróság volt,
mint egy nyári éjszakán. Sohasem felejtem el azt a szagot, amely hosszú
napokig megtöltötte a levegõt.
Édesanyám még ki akarta menteni a gyerekkocsit, hogy gyorsabban ha-
ladhassunk. Nem kellett messze mennie. Egy kertbõl elérte az épület
hátsó bejáratát, hogy a kocsit kihozza a pincébõl.
Közben süket Greger nagyapámmal az utcán várakoztunk. Mellettünk
két hátizsák és egy bõrönd állt a holmijainkkal. Fejvesztetten összevissza
szaladgáló, félig felöltözött emberekre emlékszem – s ezt mulatságosnak
találtam. Nemsokára azonban elfogott a félelem: újra feltûntek a repülõ-
gépek és ledobták hátborzongató terhüket. Greger nagyapa gyorsan be-
szállt velem egy ott álldogáló villamoskocsiba. Hangosan sírni kezdtem.
Bombázás közben végül elértük az utca túloldalán az egyik olyan ház pin-
céjét, amely még sértetlen maradt. A fáradtságtól elaludtam. Csak ké-
sõbb ébredtem fel, és megláttam magam mellett édesanyám mosolygó
arcát. Édesanyám újra itt volt!
Amikor elkezdõdött a bombatámadás második hulláma, édesanyám ép-
pen akkor akart visszajönni a gyerekkocsival. Lehetetlen vállalkozás! A
pince ajtajait bezárták: „Senki sem mehet ki, kint elszabadult a pokol!”
Idegenek között kellett ülnie, és arra várt, hogy végre eljuthasson gyer-
mekéhez. Vajon hol lehet?
Természetesen nagyon aggódott, mi történhetett velem és Greger nagy-
apával. Csak egyet tehetett: Jézus Krisztus kegyelmébe ajánlott. Erre a
hatalmas Úrra és Istenre már kiskorában rábízta az életét. Biztosan min-
denki megérti, hogy a hosszú várakozás közben – ennek ellenére – irtóza-
tos félelmet állt ki. Hallotta a bombák tompa becsapódását. Minden
egyes találatba beleremegett az egész ház, ám még inkább a szíve! Leg-
többen, akik vele együtt rejtõztek a pincében, félálomba merültek, sõt,
aludtak, miközben a már parázsló szén gázokat bocsátott ki. Édesanyám
imádsága szívbõl feltörõ segélykiáltás és könyörgés volt.
Hirtelen, mintha a semmibõl került volna oda, valaki megjelent elõtte és
így szólt:
– Kövess!
Édesanyám gyorsan felállt és követte az elõtte haladó alakot. Az út a fa-
lakban keletkezett lyukakon vezetett át, melyeket biztonság kedvéért
házról házra a pincék falába vágtak. Majd hirtelen a szabadban találta
magát. Ám azt az alakot, aki olyan csodálatosan kivezette, többé nem lát-
ta! Még csak köszönetet sem tudott mondani neki. Rögtön utána hangos
sikolyt és recsegõ-ropogó hangot hallott abból a pincébõl, melyet pilla-
natokkal azelõtt hagyott maga mögött. A ház beomlott!
Isten küldötte idõben érkezett! Csodálatos megmenekülés Isten segítsé-
gével! Most azonban villámgyorsan meg kellett találnia gyermekét!
Szinte izzóan forró utcákon futott keresztül, elhaladt az égõ házak, a le-
zuhanó tárgyak és a halottak mellett. Végül ránk talált a menedéket adó
pincében. Csak most – miután fellélegezhetett – értette meg igazán, mi-
lyen csoda történt. Hálát adott és teljes szívébõl dicsérte Istent.
Én akkoriban alig négyéves voltam, ám az egész eseményt tökéletesen
felfogtam és megõriztem emlékezetemben. Késõbb is pontosan tudtam
mindent, és édesanyám is elmesélte a vele történteket. Már akkor világos
volt számomra, hogy anyám megmenekülése Isten beavatkozása volt, aki
egy angyalát küldte el – igen, olyan csoda volt, mint amilyenekrõl a Biblia
történeteiben olvashatunk. Hiszen hála édesanyám segítségének, már
gyerekkoromban Jézusnak adtam a szívemet.
Késõbb Bautzenban laktunk. Itt édesanyám rokonai és barátai támoga-
tásával új otthont találtunk. Ismét és ismét tapasztaltam, hogy édes-
anyám a mindennapok legkisebb dolgait is Jézussal beszélte meg. Telje-
sen megbízott benne. Egész gyerekkoromban éreztem azt az áldást, mely
édesanyám értem mondott imái nyomán fakadt.

Waltraud Hoffman

Forrás: Hadd üljek le a csillag mellé… (Szerkesztette: Elisabeth Mittelstädt)

A fény útján

Fényesen ragyogott a betlehemi csillag,

lámpásként szolgált azon a titokzatos, csendes éjszakán,

utat mutatott az angyali seregeknek,

akik énekelve követték a fény útját.

Fontos hírt hoztak a földre az embereknek:

Betlehem városában,

rongyos istállóban

megszületett Isten fia, a Kisded Jézuska!

Mária karján ringatja

fázó gyermekét.

Nincs ágya, bársonytakarója,

meleget csak az odavetett széna

s az állatok lehelete ád Nékik.

A kis Jézus ég és föld ura, mégis

rongyos istállóban jött e világra,

hogy megváltást hozzon a Földre

az emberfiának!

Fényesen ragyog Betlehem csillaga,

utat mutat a hív pásztoroknak.

Örvendezve sietnek a szegényes jászolhoz,

térdre rogyva köszöntik a Megváltót.

Sok-sok éve a szeretet ünnepén,

karácsonykor ünnepeljük Jézus születését.

Ez a legszebb ünnep a világon.

Jó szívvel és szeretettel gondolunk Rátok!

Gyertyát gyújtunk a fenyõfán,

kézen fogva énekeljük a „Mennybõl az angyal”-t.

Eszünkbe jutnak régi, szép karácsonyok,

amikor még mindnyájan együtt voltunk.

S az éjféli misére sietve

felnézünk az égre s látjuk,

fényesen ragyog Betlehem csillaga,

mely ezen a csendes éjszakán utat mutat

minden földi halandónak!

Áldott békés, ünnepeket!

Mihályné Taksás Margit, Sárbogárd
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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VII. forduló

A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Légió 2000, Pentagri–
FLD Ászok Ásza 2:1 (1:0)

Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Csuti, Né-
meth, Kelemen, Dombi V.
Csere: Baki, Dombi Z., Örkényi, Vereczkei.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Mihalkó, Ma-
gyar, Géczi, Bor.
Csere: –
1. perc: Dombi V. átadását Németh a kapu
mellé lõtte. 2. perc: Kelemen a kapu elõtt
keresztbe rúgta a labdát. 3. perc: Géczi lö-
vését Szilágyi kirúgta a mezõnybe. 4. perc:
Csuti lövését Farkas védte. 6. perc: Bor sza-
badrúgása súrolta a felsõ lécet. 8. perc: Ma-
gyar erõs lövése kapu fölé szállt. 10. perc:
Dombi Z. lövését kivetõdve védte Farkas.
12. perc: Baki, majd Vereczkei lövését véd-
te Farkas. 14. perc: Dombi Z. lövése az el-
mozduló Farkas mellett a kapu jobb sarká-
ban kötött ki, 1:0. 15. perc: Bor lövése Szil-
ágyi lábáról szögletre vágódott. A bedobott
szögletbõl Mihalkó nagy helyzetben kapu
mellé lõtt. 16. perc: Bor szabadrúgását Szil-
ágyi Géczi elé ütötte, fejese alig ment mellé.
17. perc: Magyar szabadrúgása szögletre
került. 18. perc: Magyar szabadrúgása a fel-
sõ lécet súrolva hagyta el a játékteret. 21.
perc: Kelemen lövése a kapu elõtt suhant
el, majd a következõ támadásból növelte az
elõnyt, 2:0. 22. perc: Magyar megint nem ta-
lálta el a kaput. 23. perc: Németh a kapu fö-
lé bombázott. 24. perc: Bor sem találta el a
kaput. 25. perc: Bor gólhelyzetben rosszul
találta el a labdát. Még ugyanebben a perc-
ben szabadrúgáshoz jutott az FLD, a labda
Csuti kezérõl vágódott le. 7 méteres. Bor
hetesbõl szépített, 2:1. 26. perc: Magyar,
majd Géczi lõtt kapu fölé. 27. perc: Bor ka-
pu mellé lõtt. 30. perc: Magyar szabadrúgá-
sát Szilágyi a felsõ léc segítségével tisztázta.
31. perc: Vereczkei óriási gólhelyzetet ha-
gyott ki. A Légió az eredmény tartására
rendezkedett be! 32. perc: Bor lövése kerül-
te el a kaput. 34. perc: Bor lövését védte
Szilágyi. 37. perc: Magyar lövését Szilágyi
ütötte szögletre. 40. perc: Magyar lövése
Szilágyiról vágódott szögletre.
Jó iramú mérkõzést vívott a két csapat! A
csere nélkül játszó FLD hõsiesen küzdött a
döntetlenért, de a lövésekkel hadilábon áll-
tak! Ez az eredmény az Extrémnek kedve-
zett!
Sárga lap: Csuti.
Góllövõk: Dombi Z., Kelemen ill. Bor.

Twister Galaxy–Spuri 3:3 (1:0)
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Killer G., Simon.
Csere: Szántó, Salamon, Kristóf, Killer I.,
Palásti.
Spuri: Kiszl – Szabó, Huszár, Imre, Fésû.
Csere: Banda, Bozsoki,
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.

Sárga lap: Szabó, Fésû.
Góllövõk: Kaló, Kristóf, Salamon ill. Huszár,
Szabó, Imre.

Toledó 2005–Sárkeresztúr Kike
1:19 (1:11)

Toledó 2005: Csuti J. – Csuti T., Barabás R.,
Kiss, Szilágyi.
Csere: –
Sárkeresztúr Kike: Szauervein – Kiss,
Hajdinger, Geiger, Sütõ G.
Csere: Jancski, Sütõ Z.
1. perc: Kiss lövését Csuti lábbal hárította,
majd a következõ lövés már a kapujában
táncolt, 0:1. Hamar megszerezte a vezetést
a Kike. 3. perc: Sütõ G. lövését védte Csuti
kapus. 4. perc: Sütõ G. a kapu mellé durran-
tott, majd a következõ támadásnál a kapu-
ba, 0:2. 5. perc: Kiss tört elõre, de hosszan
szöktette magát. 6. perc: Hajdinger jól elta-
lált lövése a jobb alsóban kötött ki, 0:3. 6.
perc: az elsõ Toledó-támadás után Barabás
lövése szögletre pattant. A bedobott labdát
Csuti T. pofozta a hálóba, 1:3. 8. perc: Szil-
ágyi távoli bombája nem okozott gondot
Szauerveinnek. 10. perc: Sütõ G. átadását
Sütõ Z. a kapufára rúgta. 11. perc: Jancski
lövése akadt meg a kapuban, 1:4. Ugyaneb-
ben a percben Sütõ G. átadásából Sütõ Z.
lõtt gólt, 1:5. Sütõ Z. találatával 1:6-ra mó-
dosult az eredmény. 13. perc: a kapujából
kifutó Csuti mellett Sütõ G. perdített a ka-
puba, 1:7. 15. perc: Kiss az elé került labdá-
ból szerezte csapata nyolcadik gólját, 1:8.
16. perc: Jancski lõtt gólt, 1:9. 17. perc: Kiss
újabb gólt lõtt, 1:10. 18. perc: Geiger a kapu
fölé lõtt. 20. perc: Barabás lövését védte
Szauervein. A kidobott labdából Kiss állí-
totta be az elsõ játékrész végeredményét,
1:11. 22. perc: Csuti T. perdített kapu fölé.
24. perc: Kiss A. szorongatott helyzetben a
kapu mellé lõtt Barabás átadásából. 25.
perc: Hajdinger megunta a tétlenséget. Tá-
voli lövése talált utat a kapuba, 1:12. 26.
perc: Szilágyi lövését védte Szauervein. 33.
perc: Kiss A. a saját kapujába gurított. Ön-
gól! 1:13. 35. perc: Sütõ G. újabb találatával
1:14. 37. perc. Sütõ Z. gólt lõtt, 1:15. 38.
perc: Geiger is betalált, 1:16. Még ebben a
percben Sütõ G. növelte az elõnyt, 1:17. 39.
perc: Geiger lövése után 1:18. 39. perc:
Jancski állította be a végeredményt, 1:19.
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat!

Az elért eredmény ellenére szórakozott a
Kike!
Sárga lap: Sütõ Z.
Góllövõk: Csuti T. ill. Kiss 4, Sütõ G. 4, Haj-
dinger 2, Sütõ Z. 3, Jancski 3, Kiss ög, Geiger
2.

Cece Old Boys–Extrém 2:11 (1:7)
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Szikszai,
Mikuli.
Csere: –
Extrém: Fekti – Flõgl, Huszár, Horváth.
Csere: Dévényi, Szabó.
1. perc: Szikszai kapu mellé talált. 2. perc:
Huszár lõtt mellé. 3. perc: Szikszai lövését
védte Fekti. Az ellentámadásból Horváth
T. szerezte meg a vezetést, 0:1. 4. perc: Hor-
váth T. elé pattant a labda, közelrõl nem hi-
bázott, 0:2. 5. perc: Huszár távoli lövése vá-
gódott a kapuba, 0:3. 8. perc: Tóth lövését
Fekti szögletre tolta. 10. perc: Horváth T-t
nem tudták tartani, újabb találata után 0:4.
12. perc: Tóth emelését védte Fekti. 14.
perc: Szabó is feliratkozott a góllövõk közé,
0:5. 17. perc: Huszár átadását Szabó lõtte
be, 0:6. 18. perc: Szabó újabb gólja, 0:7. 19.
perc: Mikuli egy felpattanó labdából meg-
szerezte a szépítõ gólt, 1:7. 23. perc: Dévé-
nyi unta meg a semmittevést. Gólt szerzett,
1:8. 25. perc: Flõgl lövését Fülöp szögletre
ütötte. 26. perc: Ha már kijöttek a szülõk
megnézni Flõgl Attilát, akkor nem hiába
tették, mert fiuk növelte az elõnyt, 1:9. 27.
perc: Mikuli lövése Dévényi hátáról vágó-
dott szögletre. 29. perc: Flõgl lövését védte
Fülöp. 30. perc: Horváth T. találatával 1:10.
31. perc: Szikszai lõtt kapu fölé. 32. perc:
Horváth T. nagy helyzetben az üres kapu
fölé vágta a labdát. Mikuli lövését megvéd-
te Fekti. 33. perc: Mikuli szépített, 2:10. 34.
perc: Szabó újabb találatával 2:11. 35. perc:
Szabó elhamarkodottan kapu fölé lõtt. 36.
perc: Tóth kapu mellé. Flõgl sarokkal kapu
mellé. Elfáradtak a fiúk. Sportszerûségbõl
jelesre vizsgázott az Extrém, ugyanis lett
volna lehetõsége teljes csapattal kiállni, de
figyelembe vették, hogy a Cece létszámhiá-
nyos volt, így õk is 3 fõvel vették fel a küz-
delmet. Gyõzelmével az Extrém 6 pontra
növelte az elõnyét az FLD-vel szemben!
Góllövõk: Mikuli 2 ill. Horváth T. 4, Huszár,
Szabó 4, Dévényi, Flõgl.

Tabella

1. Extrém 7 7 - - 45:8 21
2. FLD Ászok Ásza 7 6 - 2 28:12 15
3. Légió 2000, Pentagri 7 4 1 2 15:11 13
4. Twister Galaxy 7 3 2 2 36:24 11
5. Spuri 7 3 1 3 22:20 10
6. Sárkeresztúr Kike 7 3 - 4 37:22 9
7. Cece Old Boys 7 1 - 6 18:45 3
8. Toledó 2005 7 - - 7 8:67 0

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Extrém, l6 gól.

Gróf Ferenc
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A BOGÁRD és VIDÉKE–
ARANY ÁSZOK

városi teremlabdarúgó-
bajnokság

tavaszi sorsolása

VIII. forduló

8.30–9.10 Extrém–Twister Galaxy
9.15–9.55 FLD Ászok Ásza–Toledó 2005
10.00–10.40 Sárkeresztúr Kike–Spuri
10.45–11.25 Légió 2000-Pentagri–

Cece Old Boys

IX. forduló

8.30–9.10 Cece Old Boys–Spuri
9.15–9.55 Toledó 2005–

Légió 2000-Pentagri
10.00–10.40 Twister Galaxy–

FLD Ászok Ásza
10.45–11.25 Sárkeresztúr Kike– Extrém

X. forduló

8.30–9.10 Légió 2000-Pentagri–
Twister Galaxy

9.15–9.55 Cece Old Boys–Toledó 2005
10.00–10.40 FLD Ászok Ásza–

Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 Extrém–Spuri

XI. forduló

8.30–9.10 Sárkeresztúr Kike–
Cece Old Boys

9.15–9.55 Twister Galaxy–Toledó 2005
10.00–10.40 FLD Ászok Ásza–Spuri
10.45–11.25 Légió 2000-Pentagri–Extrém

XII. forduló

8.30–9.10 Toledó 2005–Spuri
9.15–9.55 Twister Galaxy–Cece Old Boys
10.00–10.40 Sárkeresztúr Kike–

Légió 2000-Pentagri
10.45–11.25 Extrém–FLD Ászok Ásza

XIII. forduló

8.30–9.10 Toledó 2005–Extrém
9.15–9.55 Légió 2000-Pentagri–Spuri
10.00–10.40 Twister Galaxy–

Sárkeresztúr Kike
10.45–11.25 Cece Old Boys–FLD Ászok Ásza

XIV. forduló

8.30–9.10 Sárkeresztúr Kike–Toledó 2005
9.15–9.55 Spuri–Twister Galaxy
10.00–10.40 Extrém–Cece Old Boys
10.45–11.25 FLD Ászok Ásza–

Légió 2000-Pentagri

BOGÁRD ÉS VIDÉKE
SZILVESZTERI

KUPA
December 29-én ismét megrendezésre
kerül a már hagyományossá vált szil-
veszteri kispályás labdarúgókupa.
A csapatok maximális létszáma 12 fõ (a
tornán igazolt játékosok is részt vehet-
nek). A nevezési díj 10.000 Ft (a csapa-
tok számától függõen az összeg mini-
mális mértékben változhat).
A mérkõzések után az eredményhirde-
tés a sárbogárdi mûvelõdési házban tör-
ténik (terveink szerint 20.30 órakor).
Az eredményhirdetés után a JAM zene-
kar zenél egy elõszilveszteri buli kereté-
ben. A rendezvényre a tornán résztvevõ
játékosok belépése díjtalan.
Nevezési határidõ: december 20.
További információk és nevezés a szer-
vezõknél: Gróf Ferenc 06 (30) 301 6321
és Bereczki Tamás 06 (30) 581 2043.

Szervezõk

Bozsik-teremtorna

Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Program elsõ
téli teremtornáján 6 egyesület vett részt: az
Alap KSE, Cece PSE, Mezõszilas KSZSE,
LSC Sárbogárd, A Sikeres Csapatjátékokért
Alapítvány és a Sárszentmiklósi SE.
Az U9-es korosztály 9.00–12.00-ig, az U11-es
12.00–15.00-ig játszotta a mérkõzéseket a sár-
bogárdi tornacsarnokban. 90 gyermek sport-
szerû, izgalmas meccseken mutatta meg tudá-
sát az õket biztató, nagyszámú szurkolónak. A
játék volt a lényeg, eredményt nem hirdet-
tünk. A kiemelkedõ egyéni teljesítményeket
oklevéllel és csokival jutalmaztuk. Az összes
fiatal labdarúgó kapott apró ajándékot.
Gratulálok a játékosoknak és az edzõknek az
egész éves nagyszerû munkához!

Pajor László körzetvezetõ

Csütörtökön az ország nagy részén folytatódik a
borult, párás, helyenként tartósan ködös idõ. A
Dunántúlon azonban megélénkül a déli, délkeleti
szél, és jó eséllyel felszaggatja a hidegpárnát,
tehát több-kevesebb napsütésre is lehet számí-
tani. Éjszakára aztán ismét záródik a felhõtakaró,
zúzmarás köd képzõdik. Pénteken napközben vi-
szont ismétlõdik a forgatókönyv, bár valamivel
kisebb eséllyel, de ismét felszakadhat a felhõzet,
és ismét kisüthet a Nap a Dunántúl szerencsé-
sebb tájain. Szombatra virradó éjszaka egy
gyenge front hatására átmenetileg többfelé szá-
míthatunk kisebb csapadékra: szitálásra, ónos
szitálásra, gyenge ónos esõre vagy akár hószál-
lingózásra is. Napközben marad a sok felhõ, de
helyenként kisüthet a Nap. Vasárnap és hétfõn
sûrû ködfoltokra, borult égre számíthatunk, nap-
sütésre csekély az esély.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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December 21., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi er-
dõnk 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Pecatú-
ra 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25
Égig érõ fû 13.50 Holdtánc és Pepita 15.25 A kisfiú és a pingvin 15.55 Vad Szi-
getköz 16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Télapu 22.00 A nagy karácsonyi
izzócsata 23.30 Tökös átverés 1.10 MüpArt koncertek – Nagy karácsonyi
Kaláka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.00 Chima legendái
10.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.50 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.20 Házon kívül 11.55 A la Car 12.25 4ütem 12.50 Gossip Girl – A pletykafé-
szek 13.40 Kõgazdagok 15.10 A hõs legendája 16.00 Jóbarátok 16.30 Pénz áll
a házhoz 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.50 Alvin és a mókusok 21.35
Wasabi – Mar, mint a mustár 23.20 Szemet szemért 1.15 Jóbarátok
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.45
Astro-világ 11.50 Állatõrség 12.20 Tûsarok 12.50 Stílusvadász 13.20 Eureka
14.20 Xena 15.20 13-as raktár 16.20 A macska – Le a kalappal! 18.00 Tények
19.00 Aktív Extra 19.30 Az elsõ lovag 22.15 Újabb parajelenségek 0.10 Hullá-
mok ördöge 2.05 13-as raktár 2.55 Kalandjárat Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népze-
ne 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvi-
lág 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport
23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

December 22., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Nemzeti
nagyvizit 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságte-
võk 10.05 Hét szentség 10.15 Útmutató 10.45 A sokszínû vallás 10.55 Kérdé-
sek a Bibliában 11.10 Református magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor
11.45 Adventi üzenet 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Magyar ba-
jusz 13.15 TS – Sport7 13.50 Épül a park 14.45 Szabadság – Különjárat 15.45 A
megújult Zeneakadémia 16.25 Mentsük meg a karácsonyt! 17.55 Gordon cso-
dás karácsonya 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Magyarország, szeretlek! 21.40 JFK – A nyitott dosszié 0.45 A sziget
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lel-
kek 12.20 Havazin 12.50 Alvin és a mókusok 14.35 Jóbarátok 15.25 Helló,
Dolly! 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 19.55 Négy karácsony 21.30 Miért éppen
Minnesota? 23.25 Portré 23.55 Cobra 11 0.50 Jóbarátok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egész-
ségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Aktív Extra
13.05 Psych – Dilis detektívek 14.00 A szépség és a szörnyeteg 15.00 Doktor
House 16.00 Halálos iramban 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Megaagy
22.00 Bad Boys 2. – Már megint a rosszfiúk 0.55 A keresztapa III. 4.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti
nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap
20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 23., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A Lényeg 6.00 Roma magazin 6.25
Domovina 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.15 A királyi ház titkai 9.50
Lovasterápiás verseny 2013 10.15 A gyermek, akit Jézusnak hívtak 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 A gyermek, akit Jézusnak hívtak 14.05 Rejtélyek,
mítoszok és legendák madártávlatból 14.55 Melissa és Joey 15.45 Híradó+
16.00 Mikulás anyó New Yorkban 17.30 Híradó 17.35 Gordon csodás karácso-
nya 18.30 Ákos 20 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Én, a séf 21.50 12 ka-
rácsonyi randi 23.15 A hivatal 0.05 30 éves a Budapesti Fesztiválzenekar
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 –
Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.40 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Miért éppen Minnesota? 14.50 Négy
karácsony 16.25 Bombajó bokszoló 18.30 Híradó 18.50 Fókusz 19.15
Télbratyó 21.35 Anyád napja 23.30 Aglaja 1.35 Reflektor 1.50 Télbratyó

TV2: 6.00 TV2 matiné 8.15 Gondos bocsok 2. 9.25 TeleShop 10.25 Astro-világ
11.30 Barbie: A hercegnõképzõ 12.55 Paulie 14.45 Z, a hangya 16.15
Megaagy 18.00 Tények 19.10 Pata-csata 21.05 Mint a kámfor 23.30 A.I. –
Mesterséges értelem 2.05 Elit egység
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 24., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Útmutató 6.00 Srpski ekran 6.25 Unser
Bildschirm 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Noé barátai 7.55 Gordon csodás
karácsonya 9.40 A vadonmentõ akció 10.35 Csingiling 12.00 Hírek 12.05 A
koppányi aga testamentuma 13.35 A kutya, aki megmentette a karácsonyt
15.10 Attenborough – 60 éve a vadonban 16.05 Diótörõ 17.50 Lassie 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 101 kiskutya 21.50 Twist Olivér 0.00 Karácso-
nyi éjféli szentmise közv. 1.10 Mennybõl az angyal – Kormorán és vendégei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.30 Az elveszett csillag 9.55 Szá-
non nyert örökség 11.50 A muzsika hangja 14.55 Karácsony a kastélyban
16.40 Dennis, a komisz karácsonya 18.30 Híradó 18.50 Jégkorszak 20.20
Ilyen az élet 22.30 Férj és féleség 0.15 Cserebere szerelem
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.35 Hattyúhercegnõ 2. – A kastély titka 10.45 Karácso-
nyi csodavárás 12.30 Város karácsony nélkül 14.15 A grincs 16.10 Pata-csata
18.00 Tények 19.10 Harmadik Shrek 20.55 Kutyaszálló 22.55 Hepiendek 1.15
A grincs
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Bihari gyöngyök 15.30 Az igazság nyomkövetõje 16.04 Betlehemi játé-
kok 17.05 Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik 17.30 Krónika 18.00 Bet-
lehemi képeskönyv 18.30 „Jó estét, jó estét, Ég s Föld fia…” 19.03 Határok
nélkül 19.30 „A szeretet, mint gyógyszer” 20.00 Hírek 20.04 Szent karácsony
eljött 21.00 Csángók karácsonya 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Ez az
én szeretett fiam, akiben kedvem telik 22.30 A születés csodája 23.00 Szent
karácsony eljött 0.00 Római katolikus szentmise közv.

December 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Hrvatska krónika 5.55 Ecranul nostru 6.25
A kutya, aki megmentette a karácsonyt 7.50 Attenborough – 60 éve a vadon-
ban 8.50 Lassie 10.30 Parlamenti gyermekkarácsony 11.00 Református isten-
tisztelet közv. 12.00 Ferenc pápa karácsonyi üzenete és Urbi et Orbi áldása
12.35 Hírek 12.50 A kutya, aki megmentette a karácsonyi vakációt 14.20
Attenborough – 60 éve a vadonban 15.15 Cápa csali 16.35 Szekeres Adrien
szimfonikus karácsonyi koncertje 17.30 Verdák 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.10 A galamb papné 22.00 Egy varázslatos karácsony 23.35 Engem a szél
idesodort és letett 0.30 Mennybõl az angyal – Kormorán és vendégei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.25 Mikulás szabadságon 9.55
Csavargó kutya 11.25 Jégkorszak 12.45 Ilyen az élet 14.45 Flicka 16.20 Sze-
retném, ha szeretnél 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 18.50 Jégkorszak 2. – Az olva-
dás 20.30 Megint 17 22.20 Jó társaság 0.20 Szeretném, ha szeretnél
TV2: 6.00 TV2 matiné 10.15 Õslények országa II. – Kaland a virágzó völgyben
11.30 A legdinkább diótörõ 12.25 A fiú és a csavargó 14.20 Karácsonyi fények
16.15 Harmadik Shrek 18.00 Tények 19.10 Shrek a vége, fuss el véle! 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.55 Csillagpor 23.15 Egy csodálatos elme 1.40
Segítség, karácsony!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Karácsony szom-
szédjainknál 6.00 Hírek 6.03 Betlehemi jászol 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Nap-
közben 10.03 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Apa palástja 12.00 Króni-
ka 12.23 Sportvilág 12.30 Hit-év, hit-élet 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.04 Királyi ajándék 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Karácsonyi vers-kívánságmûsor 19.03 „Kará-
csonykor hirdetnek?” 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek
20.04 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kul-
turális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Jónak lenni jó 22.30 A
szeretet a Nyugat értékrendjében 23.00 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.

December 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Adventi hagyományok Alapon 3. rész
(hagyományõrzõ mûsor), Zenés áhítat Rétszilason (ism. 64p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 50 éves galambászok (ism. 33p), Lendvai Gábor dupla
missziója (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 50 éves galambászok (ism. 33p), Lendvai Gábor dupla
missziója (ism. 60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Középmezõnyben az Acta Diurna
(~30p), A sárkeresztúri rendõrõrs megnyitója (~20p), 8 éves a Búzavirág
(~65p), Zeneszó a Kippkopp és a Zengõ oviban (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 50 éves galambászok (ism. 33p),
Lendvai Gábor dupla missziója (ism. 60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Középme-
zõnyben az Acta Diurna (~30p), A sárkeresztúri rendõrõrs megnyitója
(~20p), 8 éves a Búzavirág (~65p), Zeneszó a Kippkopp és a Zengõ oviban
(60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Adventi hagyományok Alapon 4. rész (hagyo-
mányõrzõ mûsor), 40 éve Isten szolgálatában (ism. 2x70p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

December 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi hagyományok Alapon 4. rész
(hagyományõrzõ mûsor), 40 éve Isten szolgálatában (ism. 2x70p) 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Betlehemi kiállítás (ism. 33p), Zeneiskolások adventi
hangversenye Sárszentmiklóson (47p), A Huszics Vendel Kórus és a MÁV
Szimfonikusok koncertje 1-2. rész (ism. 2x60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Kapocs 4. rész (magazinmûsor 20p), Lakossági fó-
rum Sárbogárdon (15p), Gyémántdiploma-átadó Molnár Lászlóné tiszteletére
(40p), Alapítványi iskolabál Cecén (ism. 75p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Betlehemi kiállítás (ism. 33p), Zene-
iskolások adventi hangversenye Sárszentmiklóson (47p), A Huszics Vendel
Kórus és a MÁV Szimfonikusok koncertje 1-2. rész (ism. 2x60p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (ism. 60p) Te-
remlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabda-mérkõzés (ism.
60p) Teremlabdarúgás (40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Adventi hagyo-
mányok Alapon 4. rész (hagyományõrzõ mûsor), 40 éve Isten szolgálatában
(ism. 2x70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és
a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogardi-
tv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futó-
szövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják
a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

December 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Rondó 6.25 A kutya, aki megmentette a ka-
rácsonyi vakációt 7.55 Attenborough – 60 éve a vadonban 8.50 Matula ka-
landpark 10.00 Verdák 12.00 Hírek 12.05 A megújult Zeneakadémia 12.45 A
kutya, aki megmentette a Halloweent 14.10 Attenborough – 60 éve a vadon-
ban 15.10 Segíteni jó 15.40 Vad galamb 16.55 Szekeres Adrien szimfonikus
karácsonyi koncertje 17.50 Rex, a kölyökfelügyelõ 19.30 Híradó 20.05 Sport-
hírek 20.15 Télapu 3.: A számbitorló 21.45 Életrevalók 23.40 Anyátlanok –
Életed nagy kalandja 1.20 A bálvány
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.50 A két Lotti 10.15 Csavargó ku-
tya 2. 11.50 Jégkorszak 2. – Az olvadás 13.20 Megint 17 15.05 Karácsonyi va-
káció 16.50 Dr. Dolittle 2. 18.30 Híradó 18.50 Éjszaka a múzeumban 20.45
Marley meg én 22.55 Szerelmes szerzetes 0.30 Karácsonyi vakáció
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.40 Barbie csodás karácsonya 10.50 Volt egyszer egy
karácsony 12.30 Salamon király kincse 14.25 Kelekótya karácsony 16.15
Shrek a vége, fuss el véle! 18.00 Tények 19.10 Madagaszkár 20.55 Mr.
Magórium meseboltja 22.40 I.Q. – A szerelem relatív 0.30 Elizabeth: Az arany-
kor 2.25 Salamon király kincse
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Ízekben gazdag ünnep 5.00 Népszerû
karácsonyi könnyûzene 6.00 Hírek 6.04 Pásztorok, pásztorok, Betlehembe?
7.00Ünnep reggelén 9.00 Napközben 10.03 Református istentisztelet közv.
11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Mé-
zeskalács-illatú ünnepek 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.04 Élet-
mentõ történetek 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Króni-
ka 17.54 Sportvilág 18.00 A diplomácia költészete 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Hírek 20.04 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.00
Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 „Jézus,
kinek szállása sárga irka” 23.00 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 27., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Életkerék 6.00 Esély 6.25 Noé barátai 7.00
Híradó 7.20 A kutya, aki megmentette a Halloweent 8.45 100 kép az XX. szá-
zadból 9.00 Attenborough – 60 év a vadonban 9.55 Csendes gyarmatosítók
10.25 Télapu 3.: A számbitorló 12.00 Hírek 12.05 Az élõ örökség 12.25 Ke-
ménykalap és krumpliorr 13.20 Gasztroangyal 14.15 Melissa és Joey 15.25
Fölszállott a páva Párizsban 16.00 Sir David Attenborough 16.30 A legyõzhe-
tetlenek 17.30 Szerencsehíradó 17.40 Pillangó 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Bízunk benned! 21.20 Életmûvész 22.15 Hõskeresõk 23.15 A hivatal
0.10 Che Guevara: A motoros naplója
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.05 Csavargó kutya 3. 10.45
Marley meg én 12.40 Éjszaka a múzeumban 14.35 Trisztán és Izolda 16.40 Dr.
Dolittle 3. 18.30 Híradó 18.50 Fókusz 19.15 Garfield 20.40 A függetlenség nap-
ja 23.15 Ellenséges terület 1.05 Bazi nagy latin lagzi
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.05 Õslények országa III. – A nagyszerû ajándékozás
10.15 Astro-világ 11.20 Barbie: Tündértitok 12.35 Volt egyszer egy karácsony
2. 14.20 Öri-hari 16.20 Madagaszkár 18.00 Tények 19.10 Mézengúz 20.50 Az
utolsó léghajlító 22.40 Doom 0.30 Wimbledon – Szerva itt, szerelem ott!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.04 Visszapillantó – Árvíz 2013 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószín-
ház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Alma és
fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Hírek 15.07 Prémium Hely 15.30 Az I.
világháború elõestéjén 16.30 Az év sportja 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.06 Belépõ – Kulturá-
lis magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történe-
tei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történe-
lem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

IKEA Beddinge kanapé, ami egy mozdulattal ággyá alakítható, kisebb hibákkal
eladó. Mérete 140 x 200. 06 (30) 951 3367

Redõnyös. 06 (30) 966 8446 (7953539)

Fenyõfa árusítás a termelõnél darabáron. Sárszentmiklós, Deák Ferenc utca 6.
06 (30) 406 3214

Hízók eladók 06 (30) 448 0022 (7953148)

Karácsonyi akció! Ismét fut a mézfutár. Több mint 15 fajta mézbõl választhat.
Sárbogárd területén ingyenes kiszállítás. Minden 1 kg-os méz vásárlása után,
ajándékkal kedveskedünk. Farkas Tibor méhészete Sárbogárd 06 (30) 380
7206

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház eladó. 06 (30) 752 6569 (7953143)

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszent-
ágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051 (7953142)

Burgundi vörösbor eladó. Telefon: 06 (25) 460 766

2 ha szántó eladó Sárszentmiklóson. Érdeklõdni: 06 (30) 690 6477, 06 (20) 499
3118

Akciós luc- és ezüstfenyõ 2.000 Ft/darabtól, kis és nagy tételben ingyenes
házhoz szállítással kapható. 06 (70) 342 4495 (7953742)

Nem tápos hízók eladók 06 (25) 460 278

Singer varrógépet vennék! 06 (25) 460 512 (7953077)

Keresek egy 3 éves Lüszi névre hallgató rajzos, németjuhász szuka kutyát. A
kutya szombat reggel tûnt el. Azonosító száma: 312700. Aki információval tud
szolgálni kérem a 06 (30) 532 6170-es számon, vagy a Szent István utca 18.
szám alatt jelezze.
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

FENYÕFA ÁRUSÍTÁS,
frissen vágva a helyszínen,

Sárbogárd-Sárszentmiklós, László utca 3.,
Kazsoki József õstermelõ

ADVENTI KÉZMÛVES VÁSÁR
Sárbogárdon a mûvelõdési központban.

2013. december 22-én 9-12.30-ig.
Gilicze Tamástól:

* GYÓGYNÖVÉNYEK *
* BEJGLI: 750 FT *

* MOSÓDIÓ *

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSÜNNEPI NYITVA TARTÁS
December 23., hétfõ 8-11 óráig
december 30., hétfõ 8-11 óráig.
EL-DENT 96 Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 222.

Ügyelet: Székesfehérvár,
Berényi u. 33.

Telefon: 06 (22) 501 008
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Sárbogárdi Járási Hivatal
Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2013. december, 2014. január
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sza-
badegyháza.
december 22.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. út 3.,
06-20-9749-065;
december 24-25-26.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út
30/a, 06-30-3557-213;
december 27-28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos út 1/a, 06-30-6393-977;
január 1.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. út 3.,
06-20-9749-065;
január 4-5.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376;
január 11-12.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.30.,
06-30-9939-404;
január 18-19.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 6.,
06-30-9398-629;
január 25-26.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06-30-9563-168-as számú
telefonon érhetõ el.

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP
15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104

Lakossági tájékoztatató
a háziorvosi ügyeleti ünnepi rendrõl

december 6. munkanapi rend szerint
december 7. (december 24., kedd helyett) munkanapi rend szerint
december 20. munkanapi rend szerint
december 21. (december 27., péntek helyett) munkanapi rend szerint
december 23. munkanapi rend szerint
december 24–29. ünnepi és hétvégi munkarend
december 30. munkanapi rend szerint
december 31. munkanapi rend szerint
január 1. ünnepi munkarend
január 2. munkanapi rend szerint
január 3. munkanapi rend szerint
A munkanap-áthelyezésekbõl adódóan 2013 decemberében a karácsonyi ünne-
pekhez kapcsolódóan 6 napos ünnepi és munkaszüneti idõszak lesz érvényben. Ez
idõ alatt az egészségügyi szolgáltatók is ügyeleti rendnek megfelelõen fognak mû-
ködni, ennek megfelelõen az alapellátás mellett a járóbeteg-ellátás, a gyógyszertá-
rak és a mentés is ügyeleti kapacitással lesz csak elérhetõ.
A biztonságos és hatékony betegellátás érdekében az alábbi javaslatokkal fordu-
lunk Önökhöz.
A tartós gyógyszerszedésre szoruló krónikus betegek a kezelésükhöz szük-
séges gyógyszerek beszerzésérõl idõben gondoskodjanak!
A háziorvosi ügyeleten rendszeresen szedett gyógyszerek kiírására nincs le-
hetõségünk, csak sürgõsségi esetekben lehetséges rendszeresen szedett
gyógyszerek felírása.
Javasoljuk néhány alapvetõ, vény nélkül kapható gyógyszer beszerzését.
Az ügyeletet az ünnepek alatt is csak a jogszabályokban meghatározott ese-
tekben vegyék igénybe!
A várakozási idõ a várhatóan nagyobb forgalom miatt a hosszabb lehet, ezért
kérjük a lakosság fokozott türelmét.
Indokolt esetekben ne késlekedjenek segítséget kérni!

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
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