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Legyen kerek a világ!
Projektzáró a cecei iskolában

A kompetencia alapú oktatás elnevezésû
pályázat záró rendezvényét, s egyúttal be-
mutatóját múlt pénteken rendezték a
cecei iskolában. A rendkívül hangulatos,
színes bemutatót a tornateremben tartot-
ták.
Az oklevelek átadása után a legsikeresebb
produkciókat láthatták a jelenlévõk, töb-
bek között „Készen áll már a híd” címmel a
4. évfolyamosok körjátékát, a 6. évfolya-
mosok hulahoppbemutatóját, Arany Já-
nos „Családi kör” címû versének elõadá-
sát, egy táncos összeállítást és Edda-
karaoket. Nagy sikere volt a gyerekek által
zenére vágott videoklipeknek, amelyek-
nek szintén a kör volt a gondolati közép-
pontjában.
A rendezvényt az iskola igazgatója, Király
László nyitotta meg, s õ adta át a legjob-

baknak a díjat is. Elmondta, hogy a világ
minden jelenségében megtalálható kör
jelképére, a kapcsolatok alapgondolatára
épült fel az iskolai oktatás fejlesztését segí-
tõ projekt, amelyben alsós és felsõs csopor-
tok vettek részt.
Az elõcsarnokban a gyerekek munkáiból
kiállítás volt látható, s egy hatalmas pano-
rámakép, amely végig beborította a fala-
kat. A rendezvény közös palacsintasütés-
sel és –evéssel, valamint tánccal zárult.
Volt túrós, kakaós, lekváros palacsinta és
pizza is száz. Minden palacsintának és piz-
zának akadt gazdája.
Csak ennek a fránya „projekt” szónak ke-
resnének már valami normális magyar ki-
fejezést!

/H/

Betlehem közös összefogással
Kálozon gyönyörû betlehem készült a ka-
tolikus templomnál közös összefogással.
Schneider Gyula fejében fogalmazódott
meg a gondolat, hogy — mivel olyan szép
betlehem van Székesfehérváron — milyen
szép lenne, ha Kálozon is készülne egy
ilyen. Harangozó Gyula, Hufnágel József,
Weisengruber Imre polgármester és má-
sok is lelkesen támogatták az elképzelést.
A Kálozi Környezetvédelmi és Természet-
védõ Egyesület tagsága magáévá tette az
ötletet, és a gondolatból igazi nagy össze-
fogás kerekedett. Szabó József, a falu te-
hetséges fafaragója felajánlotta, hogy
megfaragja az alakokat. Tósoki István a fi-
gurák vázát készítette el. Vincellér József
építette meg segítõivel a betlehemi istál-
lót. Szelesné Csizmadia Márta tervei alap-
ján varrták a ruhákat. Lászlóné Nagy Edit
segített a kivitelezésben. Mária, Szent Jó-

zsef, a kis Jézus és a napkeleti bölcsek gyö-
nyörû öltözetet kaptak.
Horváth László, a falu 79 éves apát plébá-
nosa szentelte meg advent vasárnapján és
gyújtotta meg a jászol mellett az elsõ betle-
hemi gyertyát. Errõl vitték a lángot a temp-
lomba, az adventi koszorú elsõ gyertyájá-
ra.

A templom advent vasárnapján zsúfolásig
megtelt. A káloziak nagyon örülnek, hogy
az összefogás eredményeként nekik is lett
szép betlehemük. Aki arra jár, megcsodál-
hatja azt az ünnepekben.

Hargitai Lajos
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Megkérdeztem
A rendõrkapitány

a fa- és terménylopásokról
Lapunk elõzõ számában, a Nyílt tér rovatban gazdák pana-
szolták, hogy egyre gátlástalanabbul fosztogatják a tolvajok az
erdõket, és ellopják a földekrõl a terményt. Valóban tehetetlen a
fosztogató bandákkal szemben a rendõrség? Errõl kérdeztem
dr. Ozsváth Zsoltot, Sárbogárd rendõrkapitányát.
Dr. Ozsváth Zsolt: Valóban nem könnyû a helyzetünk, de a
rendõrség a maga eszközeivel mindent megtesz annak érde-
kében, hogy felderítse a bûncselekményeket, s elfogja a tet-
teseket. A számok beszéljenek helyettem. 2009-ben 17 eset-
ben indult nyomozás falopás miatt ismeretlen tettes ellen.
Nyolc esetben sikerült megfogni a tetteseket, s vádemelési
javaslat született az ügyben. Egy ügy pedig jelenleg is folya-
matban van. Terménylopás miatt hat büntetõeljárás indult, s
három esetben lett meg az elkövetõ. Amikor kisebb mennyi-
ségû az ellopott termény, vagy fa, szabálysértési eljárás indul.
Ebben az évben 20 esetben volt szabálysértési feljelentés fa-
lopás miatt, és 17 esetben megvan az elkövetõ. Terménylo-
pásnál 19 esetbõl 10 esetben megvan az elkövetõ, és 25 sze-
mély került õrizetbe. Gondot jelent, hogy a gazdák késõn
észlelik a lopást, amikor már nem sok remény van megtalálni
a tetteseket. Ennek legfõbb oka, hogy Sárbogárdon nincs
megoldva a mezõgazdasági területek õrzésvédelme, nincs
mezõõrség, hegyõrség.
Hargitai Lajos: Több helyen, pl. Kálozon ezt megoldották, s
ezzel hatékonyan meg tudják elõzni a bûncselekményeket.
Dr. Ozsváth: Ez persze pénzbe kerül, de a feladat megoldá-
sához állami támogatást is kapnak. Kálozon van mezõõrség,
a szõlõskertekben hegyõrség, vannak településõrök, sõt még
éjjeliõr is járja az utcákat, és emellett hatvan fõnél magasabb
létszámú polgárõrség mûködik abban a faluban. Így többnyi-
re sikerül az elkövetõt idõben tetten érni, a gazda nem egye-
dül áll szemben a bûnözõvel, vannak tanúk, s az ellopott ter-
mény visszaszolgáltatható a tulajdonosnak. Sok esetben hiá-
ba van meg a tettes késõbb, az ellopott termény nehezen
azonosítható, vagy már nincs is meg.
Hargitai: Mondják a gazdák, hogy azért nem tesznek felje-
lentést, mert megfenyegetik õket a határt fosztogató bandák,
hogy felgyújtják a házukat, kiirtják a családjukat.
Dr. Ozsváth: Azt én sem tanácsolnám, hogy a tulajdonos
egyedül lépjen fel az elkövetõkkel szemben. Amint észlelik a
bûncselekményt, ne kerüljenek kapcsolatba, ne keveredje-
nek vitába semmilyen formában az elkövetõkkel, hanem
azonnal értesítsék a rendõrséget. A rendõrség munkáját
nagyban segítik a velük együttmûködõ polgárok. Az összefo-
gás vezethet csak eredményre. Ebben a munkában segítenek
a minden településen mûködõ polgárõrségek, ahol vannak,
ott a mezõõrök, településõrök, éjjeliõrség, a vadászok, vad-
õrök, a sárosdi és cecei rendõrõrsök körzetében a Vadex
Zrt., illetve Sárbogárd, Hantos körzetében a Mezõfalvi Zrt.
vagyonõrei. Velük egyeztetett szolgálatellátást szervezünk,
hiszen az óriási területen nem lehetünk egyszerre minden-
hol. Egy észrevétlenül figyelõ szem többet ér, mint bármilyen
tettleges fellépés, amire a törvények szigorú betartása mel-
lett egyébként is csak a rendõrség jogosult. Felhívom a gaz-
dák figyelmét az újságon keresztül is, hogy a vagyonuk, ter-
ményük védelme elsõsorban az õ felelõsségük. Nem állítha-
tunk minden erdõ, minden kukoricatábla mellé egy rendõrt,
de közösen biztosan sokkal eredményesebben tudunk fellép-
ni a bûnelkövetõkkel szemben, és megelõzhetõ a jelentõs
kár.

Hargitai Lajos

Fogyatékkal élõk
ünnepe

Fogyatékkal élni, fogyatékkal élõkkel foglalkozni küzdelmes út — de
egyáltalán nem örömtelen. Errõl gyõzõdhettünk meg idén is a fogya-
tékkal élõk tiszteletére megrendezett városi rendezvényen szombaton
délután, a sárbogárdi mûvelõdési házban. Jóval kevesebben voltak
ugyan ebben az évben, mint tavaly, de a mûsor, a kiállítás és a vendég-
látás a szerényebb létszámú közönségnek is ugyanolyan szeretettel
készült, mintha teltházas esemény lett volna.
Szakács Benõné, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje és Juhász
János polgármester megnyitóját követõen az alapi otthon csapatának
elmaradhatatlan elõadása következett. Vidám, zenés jelenetekkel ké-
szültek erre az alkalomra, de utolsó, megható mûsorszámuk többek
szemébe könnyet csalt. Egymás kezét fogva, körbe álltak a színpadon.
Szép jelképe volt ez annak, ahogyan a mindennapokban is járják közös
útjukat.
Aztán hallhattuk még Schönborn Józsefné, Erlichné Németh Márta és
Szakács Zsóka szavalatát, valamint Szabó Zsuzsika zongorajátékát.
A meghívottakat különféle egészségügyi mérésekkel, finomságokkal
és tombolával is meglepték a szervezõk. Ahogy megszokhattuk már,
Mikulás megbízottja is jelen volt az eseményen.
Az egyik teremben a Kossuth Zsuzsa iskola, a Move Béta Szolgálat, va-
lamint az alapi otthon alkotóinak munkáit tekinthettük meg, így pél-
dául csodálatos díszdobozokat, textilmunkákat, bõrbõl készült hasz-
nálati tárgyakat, ékszereket, csuhéból készült betlehemeket. Érdemes
lenne egy vásárt rendezni ezekbõl!

Hargitai Kiss Virág
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Gyászol a lovassport...
Meghalt Bálint László

Amitõl féltünk, bekövetkezett: november
27-én éjjel elhunyt Bálint László.
Bálint Laci 2009. május 12-én szenvedett
lovasbalesetet. Súlyos balesete, fejsérülése
után bízott a család és bíztak a sportbarát-
ok is felépülésében. Egy ideig állapota ja-
vult, reménykedtünk. Az utóbbi hetekben
azonban újra intenzív osztályon kezelték,
sajnos életét nem sikerült megmenteni.
Hosszú éveken keresztül válogatott szí-
nekben versenyzett, legjobb eredménye
Szikrázóval a Hadseregbajnokság Nagydíj
gyõzelme volt. A Határõr Dózsa SE fény-
korában kiskunhalasi sportolóként mindig
számítani lehetett eredményeire.
Az utóbbi idõkben nehéz lovaglású lovak
edzését vállalta, fiatalokkal foglalkozott,
tanítványai rajongtak érte. Tanítványai,
családja, két felnõtt és két kicsi gyermeke
gyászolja.
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége Bálint
Laci unokahúgától, Iványi Zsuzsától érte-
sült a szomorú hírrõl, aki az alábbiakat ír-
ta:

„Álmodtam…, pedig küzdöttem ellene,
hogy ne tegyem…, mert amit annyira akar-
tam, hogy valóra váljon, nem sikerült!
Bálint Laci balesete óta nagyon akartam
hinni a csodákban, az álmokban! Egyszer
meg is álmodtam, hogy szeptemberre fel-
épül… és nagyon akartam hinni benne!
Darai Attila a Lovasélet c. lap júliusi szá-
mában szívhez szóló levelet írt hozzá…
Néhány sor ebbõl:
’…Nagy terveket szõtt, hiszen szeretne
gyermekének kinevelni és belovagolni egy
igazi nagypályás lovat. Csillogó szemmel
és fiatalos lendülettel beszélt terveirõl,
nem elfeledkezve, hogy vidéki gyermek-
ként milyen rögös úton jutott a bajnoki
címhez…
Gyõzni akarásod mindig elismerésre mél-
tó volt, ezért kérlek, kérünk téged, NE
ADD FEL, küzdjél, hiszen Bálint Lacira
szüksége van a családodnak, és nem utolsó
sorban a lovas társadalomnak! Mi innen a
pálya szélérõl csak szurkolni tudunk, de
azt nagyon. Bent a pályán, már jól tudod,
egyedül vagy. KÜZDJÉL, LACI!...’

Nem sikerült… ez a verseny nem sike-
rült… Hiába küzdött, akart és tett meg
mindent… nem sikerült… Lacit — lová-
nak ellenszegülése miatt - kizárták a ver-
senybõl. 2009. november 26-án éjszaka
örökre kizárták.
Álmodtam… tudom, hogy megvolt már az
égi pályabemutató… és kezdõdik egy
újabb verseny..., ott van és teszi a dolgát...,
ahogy egész életében tette... nyeregbe
száll, a zsûri elé lovagol, megigazítja a ha-
ját, visszateszi sisakját, majd széles moso-
lyával elindul a pálya felé, és veszi az újabb
akadályt… csak most már ott fenn, az égi
lovaspályán…”

Iványi Zsuzsa

Bálint Lászlót 2009. december 7-én
13 órakor Balatonendréden helyezik

végsõ nyugalomra.

Gyümölcsvarázs Ágotán
Kevesen tudják, hogy a szomszédos Sár-
szentágotán 2003 óta egy gyümölcsfeldol-
gozó üzem mûködik. A kis manufaktúrát a
Botész (Bodzatermelõk Értékesítõ Szö-
vetkezete) hozta létre pályázati források
segítségével. A szövetkezet tagjai gyü-
mölcstermelõk, az ország minden tájáról.
A piaci igényekhez igazodva nemcsak bo-
dzából, hanem például meggybõl, körté-
bõl, almából, csipkebogyóból is készítenek
leveket, lekvárokat, szörpöket. Elsõsorban
saját termelésû gyümölcseiket dolgozzák
fel, de vállalnak bérfeldolgozást is.
Arra törekszik a Botész üzemében dolgo-
zó kis csapat, hogy olyan minõségi termé-
keket állítsanak elõ, melyekkel kitûnhet-
nek a hatalmas kínálatból. Ezért a termé-
keik nem tartalmaznak hozzáadott cukrot
és tartósítószert, hanem hõkezeléssel tar-
tósítják azokat.
Egyelõre legfõképp budapesti bioboltok-
ban és étrendkiegészítõ-üzletekben talál-
hatók meg a Sárszentágotán elõállított fi-
nomságok, de folyamatosan keresik, és szí-
vesen várják újabb partnereiket, a viszont-
eladókat, kereskedõket. Állandó raktár-
készletükbõl bárkit ki tudnak szolgálni.
A Botész termékei egyébként felismerhe-
tõk a gyümölcsöket cipelõ süncsaládról, a
Gyümölcsvarázs, valamint a SAMBO fel-
iratról, és nem utolsósorban a cég nevérõl

és elérhetõségeirõl: Sárszentágota, köz-
ponti major, telefon: 06 (20) 469 9784,
www.botesz.hu.

A BODZA
A középkori német néphit szerint a bodzá-
ban lakott a parasztudvar jó szelleme,
amely megóvta a családot a tûztõl és más
bajoktól.

Európa néhány országában a palacsinta-
tésztába mártott és forró olajban kirántott
bodzavirágzat a különleges csemegék közé
tartozik. Ha a virágját borban áztatják, an-
nak muskotályszerû ízt kölcsönöz.

A bodza bogyójából bort és pálinkát is ké-
szítenek. A bodzából házilag pezsgõ is ké-
szíthetõ.

A citromból készült limonádé ízesíthetõ
1-2 darab bodzavirágzattal.

A bodza gyógyászatban felhasználható ré-
sze a virágzata és a bogyója. Virágzatát
május, június környékén, érett bogyóit az
augusztus-szeptemberi idõszakban gyûj-
tik.

A virágzat flavonoidokat (kvercetint, kem-
pferolt), fahéjsav-származékokat, illóola-
jat és nyálkát tartalmaz. A bogyó gyü-
mölcssavat, C-vitamint, A-vitamint, flavo-
noidokat, valamint antociánokat (szambu-
cint) tartalmaz. A levél nagy koncentráció-
ban tartalmaz kéksav-glikozidokat, mint a
szambunigrint.

A bodzateát meghûléses megbetegedések,
hurut esetén izzasztószerként és immun-
rendszeri serkentõként használják. A bo-
gyókból készített savanyú lekvár kiváló
hashajtó, vizelethajtó. Használják még
vértisztításra, köhögéscsillapításra is.

A bodzából készült termékek fogyasztása
ajánlott vérszegénységben szenvedõknek,
fejlõdésben lévõ szervezeteknek, kisma-
máknak, idõs, vagy betegségbõl lábadozó
embereknek, és mindazoknak, akiknek
fontos az egészségük.

Hargitai Kiss Virág
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Cigi, pia, csoki, pénz
November 23-án egy cecei lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki az éjsza-
ka folyamán ablakbetörés módszerével be-
hatolt bárjába, és onnan különféle do-
hányárut, szeszes italt, csokoládét, kész-
pénzt, erõsítõt és faxot tulajdonított el.

Betört és elszelelt
November 25-én egy kálozi lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki ajtóbe-
feszítés módszerével behatolt lakóházába,
ott kutatást végzett, ám a helyszínrõl eltu-
lajdonítás nem történt. Az elkövetõ meg-
van, de ismeretlen helyen tartózkodik.

Koccantak
November 25-én két személy haladt sze-
mélygépkocsival Felsõkörtvélyes irányá-
ból Sárbogárd irányába. Szembõl érkezett
egy másik személygépkocsi, és az egymás
melletti elhaladás közben a visszapillan-
tó-tükrök összeakadtak és megrongálód-
tak. A repülõ tükördarabok a mögöttük
közlekedõ személygépkocsi szélvédõjét
megrongálták.

Megcsúszott, felborult,
piás volt

November 26-án egy perkátai lakos közle-
kedett személygépkocsival a 62. számú fõ-
úton Székesfehérvár irányából Dunaújvá-
ros irányába. Elvesztette uralmát a gépjár-
mûve felett, megcsúszott, majd jármûve
többször is megpördült. A sofõr és utasa 8
napon belül gyógyuló sérüléseket szenved-
tek. A sofõr által megfújt alkoholszonda
pozitív értéket mutatott, ezért vér- és vize-
letvételre került sor.

Kipakolta a házat a betörõ
November 26-án egy somlóvásárhelyi la-
kos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
akinek sárosdi lakóházába ismeretlen tet-
tes hatolt be. Onnan villanybojlert, ruhát,
függönykarnist, faliórát, hûtõgépet és még
rengeteg más használati tárgyat tulajdoní-

tott el. A kár 400.000 Ft. A lefolytatott eljá-
rás során a cselekménnyel megalapozot-
tan gyanúsítható személy elfogásra, az el-
tulajdonított tárgyak egy része — egy má-
sik, szintén eljárás alá vont személynél —
lefoglalásra került. A fenti betöréses lopás
bûncselekményével gyanúsítható, bünte-
tett elõéletû személy ellen az eljárást elõ-
zetes letartóztatása mellett folytatjuk.

Gépkocsi-feltörések
Eljárást kezdeményeztünk ismeretlen tet-
tes ellen, aki november 30-án a Káloz köz-
ség egyik lakóingatlanának udvarán par-
koló személygépkocsiból mobiltelefont tu-
lajdonított el. A lopási kár 25.000 Ft. Az
ügyben sértettként szereplõ személy ven-
dégségben volt Kálozon, aki a cselekmény
felfedezését követõen a házigazdával az el-
követõk keresésére indult. A keresés ered-
ményeként a vélt elkövetõ személye meg-
állapítást nyert, a bizonyítási eljárás folya-
matban van.
November 30-án kezdeményeztünk eljá-
rást ismeretlen tettes ellen, aki november
5-étõl kezdõdõen eddigi adataink alapján
legalább három alkalommal behatolt egy
sárbogárdi magánlakás udvarára, majd az
ott parkoló személygépkocsiból mindhá-
rom alkalommal készpénzt tulajdonított
el. A lopás során a zárt autót megrongálta.
A lopási kár kb. 65.000 Ft, a rongálással to-
vábbi kb. 30.000 Ft kárt okozott. Az is-
mertté váló elkövetõ a terhére rótt bûncse-
lekmények elkövetését elismerte, indító-
okként megromlott anyagi helyzetére hi-
vatkozott.
A fenti bûncselekmények kapcsán megál-
lapítható, hogy az elkövetõk elõnyben ré-
szesítik a felügyelet, vagy biztonsági beren-
dezés nélkül hagyott ingatlanokat, illetve a
nyitott állapotú személygépkocsikat.

Fellökte a kerékpárost
December 1-jén 18.35-kor Sárbogárdon, a
Lehel u. 2. szám elõtt egy Suzuki sofõrje
kanyarodás közben jármûve bal elejével
ellökött egy elektromos kerékpárral közle-

kedõ személyt. A kerékpáros elesett,
könnyen sérült. A Suzuki sofõrje enyhén
ittas volt, vezetõi engedéllyel nem rendel-
kezett.

Sárbogárd és Mezõszilas között egy VW
Golf egy, az út szélén álló VW Passat há-
tuljának ütközött. A Golf sofõrje könnyen
sérült.

Elfogták a betörõket

December 1-jén egy sárbogárdi lakos sé-
relmére elkövetett betöréssel gyanúsítot-
ták meg azt a két férfit, akiket 9.40-kor állí-
tottak elõ a nyomozók. A két férfit kihall-
gatták.

Vigyázat, csaló!!!

Az elmúlt idõszakban új csalási módszer
jelent meg. A kiszemeltek fõként egyedül
élõ, idõs emberek, akiket az elkövetõ tele-
fonon hív fel lakásukon. A telefonban ma-
gát családtagnak (leggyakrabban unoká-
nak, gyermeknek) adja ki, hivatkozva arra,
hogy náthás, ezért szokatlanul más a hang-
ja. Kétségbeesetten adja elõ, hogy bajban
van, éppen ügyvédnél ül, sürgõsen pénzre
van szüksége. Elõadja, hogy a pénzért egy
barátját fogja elküldeni, akit egyébként
meg is nevez. A szûkszavú barát szerepé-
ben megjelenik egy férfi az idõs ember la-
kásán, bemutatkozik a telefonban is el-
hangzó néven, majd a pénz átvétele után
sietõsen távozik.

A bûncselekmény ténye már csak akkor
derül ki, amikor az idõs személy ténylege-
sen az unokájával, gyermekével beszél, aki
értetlenül áll a kérdés elõtt, hogy mire is
kellett neki több százezer forint, melyet
sürgõsen kölcsönkért.

A módszer mellett tevékenykednek az ál
villany- és vízóra-leolvasók is. Az elköve-
tõk magukat a közmûvek alkalmazottai-
nak kiadva jutnak be a lakásba, és az ott-
hon tartózkodó személy figyelmét elterel-
ve készpénzt, arany ékszert tulajdonítanak
el.

A közüzemi szolgáltatók az éves leolvasá-
saik idõpontjáról mindig elõre, írásban tá-
jékoztatják a lakosságot, ezért igazoló irat
nélkül, kérjük, ne engedjék be a lakásukba
az erre hivatkozó személyeket!

Az ünnepek közeledtével újra elterjedõ-
ben van az a módszer is, amikor az elköve-
tõ személyek azzal kopogtatnak be idõs
emberekhez, hogy részükre a polgármes-
teri hivatal, vagy más, civil szervezet a kö-
zeljövõben ajándékot, segélycsomagot
szeretne eljuttatni, ehhez azonban adat-
egyeztetésre és néhány irat aláírására van
szükség. A „papírmunka” elvégzése alatt
az elkövetõk egyike a lakásban fellelhetõ
értékeket kutatja fel.

Kérjük, ügyeljenek értékeikre, biztonsá-
gukra! Ne segítsék könnyelmû magatar-
tással a bûnözõk munkáját, figyeljenek la-
kásukra, idõs családtagjaikra, szomszédja-
ikra!

Szerkesztette: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

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

18 órakor rendezi
hagyományos hangversenyét a József Attila Mûvelõdési Központban.

Közremûködnek:
„Alborada” Vegyes Kar, Gárdony (vezényel: Oláh-Nagy Éva)

Bali Dávid zenemûvészeti szakközépiskolás
Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar

(vezényel: Huszics Vendelné és Huszics Vendel)
Zongorán közremûködik: Huszics Ibolya.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Ne higgyenek el mindent!
A Gazdasági Versenyhivatal 2009 februárjában 3 millió forintos
bírságot szabott ki egy kft.-re, mivel a víztisztító berendezéseket
forgalmazó cég valótlanul állította, hogy a vezetékes ivóvíz és az
ásványvíz fogyasztása árt az egészségnek. A versenyhatóság
közleménye hangsúlyozza: a vizsgálat során kiderült, hogy nem
megfelelõ használat esetén éppen a hirdetett víztisztító beren-
dezés lehet veszélyes az egészségre. A társaság által reklámozott
terméket az Országos Tisztifõorvosi Hivatal is megvizsgálta, és
egyebek mellett arra a megállapításra jutott, hogy a berendezés
által kezelt víz csak „visszasózó egységgel” használható ivó-
vízként, mivel egészségügyi szempontból nem javasolt a nagyon
kis keménységû, lágy víz tartós fogyasztása — húzta alá a GVH. A
hivatal hozzátette: a kft. valótlanul állította azt is, hogy az „RO
100 reverz-ozmózis technológiát” alkalmazó készülékét a NASA
fejlesztette volna ki, valamint hogy az a legmodernebb, legprakti-
kusabb és legolcsóbb berendezés lenne a piacon.

A hírben szereplõ cég hamis állításaival szemben az ivóvíz a legin-
kább ellenõrzött élelmiszerek közé tartozik, a vízmû saját akkre-
ditált laboratóriumában rendszeresen vizsgálja, de az ÁNTSZ is
végez kontrollvizsgálatokat. Emellett az ivóvíz az egyetlen olyan
élelmiszer, amit a fogyasztó helyébe visznek, nincs eldobható pa-

lack (környezetvédelmi szempontok), a többi szomjoltásra alkal-
mas itallal összehasonlítva messze a legolcsóbb, és tartalmazza az
összes ásványi anyagot, melyre a szervezetnek szüksége van.
A fentiek ellenére Sárbogárdon is megjelent egy házi víztisztító
berendezést forgalmazó cég. Ügynökei felajánlják, hogy díjmen-
tesen megvizsgálják a víz minõségét. A helyszínen elõvesznek egy
berendezést, és a csapból vett tiszta vízbe elektrolízissel vasat visz-
nek. Az így barnává varázsolt vízre azt mondják: lám, ilyen
szennyezett vizet fogyasztanak. (A barna vízben a vastartalmat
ezerszeresére növelik!) Rögtön hozzáteszik: nekik van olyan ké-
szülékük, ami a vizet teljesen megtisztítja, ennyibe és ennyibe ke-
rül. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a „tanácsadók” becsapják az er-
re fogékonyakat, mert a víz magas vastartalmát õk idézik elõ, és az
így elõállított gusztustalan folyadékot használják fel üzleti érde-
keik érvényesítésére.
Nem jelenthetõ ki, hogy ne vegyen senki se víztisztító készüléket,
de az igen, hogy az ivóvíz tisztítása házi berendezéssel indokolat-
lan. Jó esetben felesleges pénzkidobást jelent, rossz esetben — ha
tartósan csak lágy vizet fogyasztanak, és a készülékeket nem az
elõírások szerint használják — betegséghez vezethet.

Fejérvíz Zrt.,
Zsebõk Lajos kommunikációs és minõségfejlesztési fõmérnök

Polgárõrök a közbiztonságért
Hétvégén tartotta éves beszámolóját és tisztújító közgyûlését a
sárbogárdi polgárõrök egyesülete. Rozman Gábor elnök beszá-
molt az éves munkáról és a jövõ évi feladatokról, s tájékoztatást
adott a jogszabályi változásokról, az új polgárõrtörvényrõl. Re-
mélhetõleg a polgárõrség mûködését is jobban támogatja majd az
állam.
A közrend és közbiztonság területén nagy jelentõségû a civil szer-
vezõdésû polgárõrmozgalomnak az egész országra kiterjedõ te-
vékenysége. Hogy mit jelent a mûködésük, akkor tudnánk csak
igazán, ha nem lenne. A rendõrség statisztikái beszélhetnének ar-
ról, hogy amikor egy településen megalakul
a polgárõrség, felére, negyedére csökken a
bûnesetek száma. S mindez annak ellenére
történik, hogy a polgárõrök sem fegyverrel,
sem önvédelmi eszközzel nem rendelkez-
nek. Az alapelv ugyanis az, hogy a bûncse-
lekmények számának visszaszorításához
nem fegyverre, nem erõszakra van szükség;
sokkal fontosabb a bûnesetek megelõzése
figyelõ járõrszolgálatok szervezésével, ösz-
szefogás a polgárokkal, egymásra figyelés,
kölcsönös vagyonvédelem, s ennek tudato-
sítása a lakosságban. A polgárõrség alapel-
ve a szolidaritás. S természetesen ha bûn-
cselekmény történik, szemtanúkra is szükség van, hiszen bizonyí-
tékok nélkül nincs az a bíróság, amely el tudná marasztalni a bûn-
elkövetõt.
A polgárõr nem intézkedhet, csak az erre jogosult hatósági sze-
mélyek, bûncselekmények esetén pedig a rendõrség. Nagyon fon-
tos ezért, hogy a polgárõrök ismerjék a jogaikat és kötelességei-
ket. Ez egy önkéntes munka, amiért nem jár semmiféle ellenszol-
gáltatás és elõny. Mindennek ellenére szinte minden településen
van aktívan mûködõ polgárõrség. Ezek munkájáról lapunkban
több alkalommal beszámoltam már. S öröm hallani, hogy az ön-
kormányzatok, a rendõrség és a helyi lakosok is elismeréssel szól-
nak a polgárõrök tevékenységérõl. Alsószentivánon számtalan
esetben sikerült megakadályozniuk, hogy a településen az utazó
bûnözõk kifosszanak idõs polgárokat. Kálozon, Sárkeresztúron a
pincebetörések ellen tudnak hatásosan fellépni. Nagyon jó, ahol

mezõõri szolgálatot is megszervezett a
település, mert itt a mezei terménylopások-
kal szemben is hatásosan fel tudnak lépni.
Lapunkban többször olvashattak tetten-
érésrõl, s az elkövetõk felelõsségre vonásá-
ról. Ezeknél a mezõõrök, polgárõrök is köz-
remûködtek több esetben. Említhetjük azt
is, hogy halottak napján a polgárõrök bizto-
sítják sok településen a temetõk környékén
a járõrszolgálatot, ezzel megelõzve pl. azt,
hogy erre specializálódott bûnözõk ki-

fosszák a temetõnél parkoló autókat. Sok esetben figyelmeztetik
az érkezõ gépkocsivezetõket, hogy rakják el az utastérbõl a kívül-
rõl szemmel látható értékeket, ami csábítja a betörõket, mert
alkalom szüli a tolvajt.
A polgárõrség független civil szervezõdés. Független a rendõr-
ségtõl, önkormányzatoktól és a politikától. S bár van országos
szövetségük, de végsõ soron minden település polgárõregyesü-
lete önálló és mindenféle hierarchiától független.
Ha valaki komolyan segíteni szeretné, hogy javuljon a közbizton-
ság Magyarországon, lépjen be a polgárõrségbe, s tettekkel bizo-
nyítsa, hogy valóban ez a szándéka!
A közgyûlés megerõsítette elnöki posztján Rozman Gábort, tit-
kári posztján Németh Zoltánt, s alelnöknek megválasztotta Petõ
Lajost.

Hargitai Lajos
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2009. december 8-án
(kedden) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a Mészöly Géza Általános
Iskola sportcsarnoka tervezésének hely-
zetérõl.
2. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás kö-
zületi és lakossági díjának megállapításá-
ról szóló rendelet módosítása. A közszol-
gáltatási díjak 2010. évi megállapítása.
3. A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgálta-
tásról szóló rendelet módosítása. A köz-
szolgáltatási díj megállapítása 2010. évre.
4. A települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgál-
tatásról szóló rendelet módosítása. A
közszolgáltatási díj megállapítása 2010.
évre.
5. A városüzemeltetési szerzõdés módo-
sítása.
6. A kegyeleti közszolgálati szerzõdés
módosítása.
7. A Madarász József Városi Könyvtár
2010. évi térítési díjainak megállapítása.
8. A Városi Bölcsõde Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának módosítása.
9. A Városi Bölcsõde módosított szakmai
programjának és házirendjének jóváha-
gyása.
10. Sárbogárd Város Közoktatási Intéz-
kedési Terve (2009–2014) módosítása.
11. Az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. ren-
delet módosítása.
12. „Tiszta virágos Sárbogárdért” prog-
ram.
13. A gyermekvédelem helyi rendszeré-
rõl szóló 41/2002. (XII. 17.) ktr. sz. rende-
let módosítása.

14. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) ktr. sz. rendelet módo-
sítása.
15. Az önkormányzat tulajdonáról, a tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyon-
nal való gazdálkodásról és értékesítésé-
nek egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.
9.) ktr. sz. rendelet módosítása.
16. A lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 21/2006. (III. 23.) ktr. sz.
rendelet módosítása.
17. A 2010. évi közfoglalkoztatás kereté-
nek meghatározása.
18. A teljesítménykövetelmények meg-
határozása a polgármesteri hivatalnál.
19. A teljesítménykövetelmények meg-
határozása a hivatásos önkormányzati
tûzoltóságnál.
20. Egyes költségvetési intézmények ala-
pító okiratának módosítása.
21. Pályázat kiírása könyvvizsgálatra.
22. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás sport- és szabadidõs stratégiájá-
nak véleményezése.
23. Tájékoztató az elõirányzatok felhasz-
nálásáról és a tartalék alakulásáról.
24. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
25. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
26. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
által adományozható kitüntetésekre.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
3. Ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezés
elbírálása.
4. Rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás elutasításával kapcsolatos fellebbezés
elbírálása.
5. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Kisebbség Önkor-
mányzat képviselõ-testülete
2009. december 18-án (pénteken) 8.30
órakor közmeghallgatást tart, melyre
meghívom.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. A roma kisebbségi önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciója.
Elõadó: az RKÖ elnöke.

Lakatos Péter, az RKÖ elnöke

Nehézkes ügyfél’szolgálat’
Több hónapja adtam be egy kérelmet a polgármesteri hivatalhoz. Mintegy két hónap
telt el, míg reagáltak rá. Számos dokumentumot is be kellett szerezni, illetve kitölteni
ügyem intézéséhez. Ám hiába adtam le minden papírt idõben, addig tologatták azo-
kat ide-oda, hogy lejárt a határidejük, és csináltathatom újra!
Volt olyan irat is, amire délelõtt még azt mondták, hogy jó, délután viszont már azt,
hogy mégsem jó.
A nyitvatartási idõrõl meg ne beszéljünk.
Hát milyen ügyfélszolgálat ez? Ha nem az én hibámból csúsznak ki a határidõbõl, ak-
kor miért én igyam a levét? Miért nekem kell újra szaladgálni a papírok után?

Egy ügyfél

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Babakiállítás
a könyvtárban

A városi könyvtár folyosóján egy babakiál-
lítás látható. Lehoczkyné Tesinszki Rita
babakészítõ, a Duna-Folt Mûhely vezetõ-
jének munkái láthatók a tárlókban.
Ennyi babát együtt ritkán lát az ember, s
mind más. Gyönyörû jelmezekben pózol-
nak a felsõ polcokon a divatbabák: egy gót
úrhölgy, Medici Mária, aztán egy rokokó
baba. Egy másik polcon norvég tildas ka-
rakterbabák. Alul Waldorf-babák, köztük
egy gyönyörû csillagszemû baba. Vagy
húszféle maci, majom, aztán egy japán ba-
ba kimonóban, alatta skót babapár ül,
francia babák, flamand figurák. Ezek gyûj-
teményi darabok. Fent egy kockás fülû
rénszarvas Mikulás bácsi szánkóját húzza.
A gyerekeket érdemes elvinni, biztosan
nagyon nagy élvezettel nézegetik majd a
sokféle babát!

Hargitai Lajos
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Reagálás
2009. október 22-én jelent meg Hargitai Lajos írása „A Jobbik és a
gárda Cecén, Vajtán, Sárbogárdon” címmel a Bogárd és Vidéke
(A Dél-Mezõföld független hetilapja) címû lapban. Csak nemrég
jutottam hozzá, de még ennyi idõ elteltével is úgy érzem, köteles-
ségem reagálni rá. Mégpedig azért, mert a körülmények, tények,
események egyoldalú szemléletmódot tükrözõ és több helyen
pontatlan leírása mellett egy számomra tûrhetetlen, hamis kép-
zettársítást sugall.
Gárdista vagyok és jobbikos, de hangsúlyozom, hogy az itt általam
leírtak csak és kizárólag a magánvéleményemet, saját egyéni meg-
jegyzéseimet tükrözik!
A cikk elolvasása után vegyes érzelmeim, sejtéseim és gondolata-
im alakultak ki. Kérdések dübörögtek az agyamban, de tudtam,
hogy ezekre õszinte választ nem is remélhetek.
Kétségtelenül tájékoztatásnak szánta cikkét az író olvasói széles
köre számára, melyben látszólag függetlenül beszámol egy füg-
getlennek nevezett hetilapban a térségben zajló eseményrõl. Füg-
getlenségének látszólagossága nyilvánvaló, hiszen már az írás ele-
jén pszichológiailag és érzelmileg manipulál, befolyásol, ezáltal
negatív hangulatot, indulatot próbál gerjeszteni az olvasójában.
Mert mire is asszociál, mivel társítja a rendezvény idõpontját, mi-
re tereli már az elsõ mondatok során a gondolatokat? Arra, hogy
a lakossági fórum és az apostoli kettõs kereszt felszentelésének
idõpontja egybeesik a 65 évvel ezelõtti nyilas hatalomátvétellel!
A szerzõ nem hivatkozhat arra, hogy mellékesen csak egy tényt
közöl, ugyanis a szövegkörnyezetbõl kiemelten hangsúlyozza az
idõpontok egybeesését, ezt különleges gondolati többlettel nyo-
matékosítva.
Na, hát gratulálok! Fantasztikus történelmi tárgyi tudás (esetleg
meg lehet kísérelni akadémiai székfoglaló elõadás tartását is a
nyilas vészkorszakról), villogó elme! De milyen elme? Milyen
szív? Magyar?? Félek, hogy távolról sem. Mert milyen szív, mi-
lyen elme kell ahhoz, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
és az Új Magyar Gárda Mozgalom rendezvényéhez ez a nyilas
képzettársítás párosítódjék? Miért nem más gondolatok társul-
nak, kapcsolódnak egymással, jutnak a szerzõ eszébe? Például
Szögi tanár úr Olaszliszkán való brutális meggyilkolásának évfor-
dulója. Vagy a 2006-os tiszacsegei gyilkossággal szinte egybeesõ
évforduló. Vagy egy fiatal lány megerõszakolásának és meggyil-
kolásának évfordulója. És még hosszasan sorolhatnám…

Mit akar sugallni burkoltan, félig nyíltan a szerzõ? Nyilasok va-
gyunk, vagy bármi közünk van a nyilasokhoz? Ezt a leghatározot-
tabban visszautasítom, mert valótlanság! Egyúttal felhívom a fi-
gyelmét, hogy a jövõben tegyen rendet elméjében, gondolja át azt,
hogy kit, mivel és hogyan akar manipulálni, mert az ilyen jellegû
asszociációi minimum az etikai vétség megalapozott gyanúját
vetik fel.

Sajnálom Önt, Hargitai Lajos. Egy független hetilap szerkesztõjé-
tõl, újságírójától nem ezt a hangvételt, manipulatív próbálkozást
várja a tisztességes olvasó. Higgye el, a résztvevõk közül senkiben
sem merültek fel ordas gondolatok, senki sem nyilasként vett
részt a rendezvényen. És ezzel a lap becsületes olvasói is tisztában
vannak.

Manapság divat undorító és hazug módon a hazafiságot, hazasze-
retetet, a magyarság eszméinek, értékeinek és érdekeinek hirde-
tését, képviseletét különbözõ, a fasizmusra, rasszizmusra, anti-
szemitizmusra stb. utaló jelzõkkel illetni, vagy ezekkel összekap-
csolni. Ez egy borzalmasan gerinctelen, szánalmas magatartás-
mód, és csak a nagyon gyávák, becstelenek élnek ilyen jelzõkkel,
összekapcsolásokkal. Akiket hajt valamilyen megfelelési kény-
szer, akik megtagadják nemzetünket, õsi értékeinket, szülõföl-
dünket. Akiknek romlott a szíve, lelkük elevenen elkárhozott,
többszöri agymosáson átment agyukban elméjüket páncél bur-
kolja, és nem hajlandóak nyitott szemmel járni és látni a világban.

Vagy Ön komolyan gondolja, állítja, hogy nyilasok lennénk? Ha
igen, ez már hamis vád! Vagy csak poénkodott? Nem feltétele-
zem, hogy ilyen hatásvadász frázispufogtatásra, értelem és gon-
dolkodás nélkül való divatszlogen szajkózására kényszerül. Ak-
kor meg mi a helyzet? Önt milyen megfelelési kényszer hajtja? Ki,
vagy mi elõtt, kiknek a szemében akar objektív tudósítóként tet-
szelegni? A rendezvényen résztvevõ és a rendõri vegzálástól meg-
rettent idõs nénik és bácsik, kisgyermekek szemében? A szabály-
talan rendõri intézkedéstõl súlyosan megzavart elõadók szemé-
ben? Vagy az intézkedéssel szembeni nemtetszését hangosan ki-
fejezõ tömeg, a hallgatóság elõtt? Ezt a hangulatot, reakciót, fel-
háborodást miért nem tükrözi vissza a cikke? Ezekrõl a szem-
pontokról, az emberek többségének a megélt eseményekkel kap-
csolatosan kialakult véleményérõl miért nem ír? Vagy a hatalom
várja el magától a cikkében alkalmazott gondolattársítást, negatív
hangolást? Ha igen, kérem, ne nevezze lapját függetlennek!

Kelt Cecén, 2009. november 30-án

Kiszl Tibor gárdista, Jobbik-tag

Szerkesztõi vélemény
Kiszl úr írását teljes terjedelmében közlöm. Döntse el az olvasó,
miképp vélekedik róla.
Határozottan kijelentem, továbbra se tud senki megfélemlíteni se
jobbról, se balról, se szélsõjobbról. Akart már rendet rakni a fe-
jemben magát kommunistának valló pártember, aztán ugyanaz a
személy próbált megtanítani a rendszerváltás után keresztet vet-
ni. Begõzölt pártfunkcionáriusok nem elõször próbálnak nekem
észt osztani, s fenyegetni, hogy gyáva nemzetáruló, zavaros fejû
vagyok, ha nem úgy táncolok, ahogyan õk fütyülnek.
Igazából nem értem, hogy miért akar ilyen hevesen elhatárolódni
valamitõl Kiszl úr.
A masírozó gárdistákat látva az a gondolat fogalmazódott meg
bennem, hogy ez a sok ember, aki itt masírozik, milyen jó lenne a
települések polgárõrségeiben! Úgy gondolom, hogy a bûnmeg-
elõzésért, a polgárok közti civil szolidaritás erõsítéséért konkré-
tan tenni sokkal célravezetõbb, mint félreérthetõ jelképekkel, na-
gyon is félreérthetõ, egyenruhának tûnõ jelmezekben vonulgatni,
s felemelt kézzel „Szebb jövõt” felkiáltással köszönni.
Miért akarnak olyan valamihez hasonlítani a gárdisták, amitõl a
szavak szintjén elhatárolják magukat? S kinek kaparják ki a pa-
rázsból a forró gesztenyét? Én ezt nem tudom.

Hargitai Lajos

Fejér megyei autószalon munkatársat keres:

ÜGYINTÉZÕ MUNKAKÖRBE
Elvárások:

– mérlegképes könyvelõi vagy közgazdasági
végzettség

– számviteli és pénzügyi ismeretek

– német nyelv középfokú ismerete

– jó kommunikációs képesség

Elõny:

– értékesítésben szerzett tapasztalat

– informatikai ismeretek

Fényképes önéletrajzát és motivációs
levelét az alábbi e-mail-címre várjuk:

auto.szalon@freemail.hu
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig. Rendelés szünetel 12. 07-én és 14-én.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. Rendelés szünetel 2009. 12.
19-tõl 2010. 01. 08-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-13-ig, kedden 7.30-9.30-ig, szerdán 12-14-ig,
csütörtökön 12-13-ig, pénteken 11-12-ig. Rendelés szünetel 12. 28-31-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegel-
látás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új be-
teget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig. Rendelés szünetel 12. 28-án.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig. Rendelés szünetel 12. 19-én és 23-án.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig. Rendelés szünetel 12. 9-én,
14-én, 23-án és 28-31-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Rendelés szü-
netel 2009. 12. 19-tõl 2010. 01. 03-ig.
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ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd,

Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,

telefon: 06 (30) 9751-715.

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

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjainak névsora,

valamint fogadóóráinak
helye és ideje

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

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

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök

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

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy

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

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

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

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

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos

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

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

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes

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

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

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

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

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

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

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

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

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas

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

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

Jogosult állatorvosi
és betegellátási

ügyelet

2009. december hó

A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

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

Vajta, Sáregres

December 5-6.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;

december 12-13.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;

december 20.: dr. Krencz Ferenc, Sárbo-
gárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;

december 24-25.: dr. Szénási Károly, Sár-
bogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

december 26-27.: dr. Krencz Ferenc, Sár-
bogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;

január 1-2-3.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.

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

December 5-6.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;

december 12-13.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;

december 20.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

december 24-25-26-27.: dr. Keszthelyi Gá-
bor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;

január 1-2-3.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977.

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

telefonon érhetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas,
Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom, Sza-
badhídvég, Pélpuszta.)

Dr. Bögyös Gábor
hatósági fõállatorvos,

dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

2009. november 27-étõl
kezdõdõen

OLTÓPONT
mûködik Sárbogárdon.

Az oltópont helye:

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.,

a Fejér Megyei Szent György Kórház
Rendelõintézete,

II. emelet, 68. sz. rendelõ.

Rendelési idõ: hétfõ, kedd, szerda,
péntek: 8.00–14.00 óráig,

csütörtök: 8.00– 18.00 óráig.

SAK-hírek
Folytatja jó szereplését az asztaliteni-
szezõk megyei csapata. A héten Pol-
gárdiba látogattak a játékosok, a Pol-
gárdi III-as csapata volt az ellenfél.
Sikerült a Szõnyegi Tibor–Vincellér Ist-
ván és a Németh Jani–Lajtos Józsi pá-
rosnak is megnyerni a mérkõzéseiket,
így már 2-0 nekünk.
Az egyéni mérkõzések is hasonlóan jól
sikerültek. Lajtos Józsi, Németh Jani és
Vincellér Isti két-két mérkõzést tudott
nyerni, míg Szõnyegi Tibi hármat, így
alakult ki a 11-7-es sárbogárdi gyõze-
lem. Csak így tovább a még hátra levõ
mérkõzéseken is!
Az NB III-as csapat azonban már nem
dicsekedhet hasonlóan jó eredménnyel,
igaz, az ellenfél is erõsebb volt: a DASE
tavalyi NB II-es csapat volt szombaton
az ellenfél.
A párosok mérkõzésén még nem igazán
látszott a két csapat közötti különbség,
mivel a Dörögdi Gábor–Papp László
páros is csak nagy csatában veszített, a
Lovász L.–ifj. Papp L. páros pedig közel
állt a gyõzelemhez. 3-2-re kaptak ki. Az
egyéni mérkõzéseken is nagy csaták vol-
tak az asztaloknál, bár ezt az eredmé-
nyek nem tükrözik. Ifj. Papp L. két mér-
kõzést tudott nyerni, Dörögdi Gabi pe-
dig egy mérkõzést, ezzel alakult ki a
15-3-as végeredmény.
Lovász L. és id. Papp L. betlizett, nem
sikerült nyerni.
A következõ hét végén a Polgárdi II-es
csapata látogat Sárbogárdra, reméljük,
hogy ellenük jobb eredményt sikerül el-
érni. Akit érdekel a mérkõzés, az de-
cember 5-én 10 órára látogasson ki a
töbörzsöki csarnokba. Mindenkit szere-
tettel vár a

SAK-csapata
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Újabb leányfocis siker Sárszentágotán
A tavalyi megyebajnoki
cím megszerzése után az
idén is szép sikert ért el a
sárszentágotai leány foci-
csapat. A kétfordulós
rendszerben lebonyolí-
tott tornán az ágotai leá-
nyok négy gyõzelmet, há-
rom döntetlent és három
vereséget gyûjtöttek ösz-
sze. Összesítésben Mór és
Székesfehérvár mögött a
3. helyen végeztek.

A bronzérmes csapat tag-
jai: Nagy Kamilla, Kovács
Tímea, Polyák Vivien,
Berta Klaudia, Nagy Re-
náta, Polyák Dorina, Ma-
yer Felícia, Mayer Rózsa,
Török Tünde, Bauer Nó-
ra. Csapatvezetõ: Gerse
Ferenc.

Gratulálunk!
Tudósítónktól

A szilasi kézilabdások a magasabb
osztályokban is megállják a helyüket!

A szilasi kézilabdamûhelybõl kikerült lányok és fiúk példásan
megállják helyüket a nemzeti bajnokságokban is.

Kaszás Ivett az Alcoa Fehérvár KC nagycsapatának keretében van,
s mellette stabil tagja az 1992-es születésûek válogatottjának.

Takács Tímea a Gyõr Audi ETO serdülõ és ifjúsági csapatának ke-
retében van.

Danicsek Fanni, Varga Nikolett, Nagy Éva, Káldi Blanka, Somogyi
Nóra, Schmidt Nikolett, Raffael Bianka, Raffael Aranka, Jakab Joze-
fina, Biber Zita, Csendes Szabina és Schneider Éva a szintén NB I-es
Siófok KC korosztályos csapatainak meghatározó játékosai.

Nagy Éva, Csendes Szabina és Schneider Éva továbbra is tagjai a
serdülõ válogatott keretének.

Az NB II-es ifibajnokságban veretlenül elsõ helyen áll a csapat,
úgyhogy 4 évvel idõsebb korosztályban versenyeznek.

Az NB I-es serdülõbajnokságban — két évvel idõsebbek között —
a 7. helyen van a csapat.

Az NB II-es góllövõlistán Schneider Éva jelenleg a második he-
lyen áll, de két mérkõzés góljait még nem vették figyelembe, s az-
zal már biztos, hogy elsõ helyre kerül.

Schneider Évának az NB I-ben is jól megy, hisz az elsõ osztályú
góllövõlistán a harmadik helyen áll.

Aki kíváncsi a gyerekek játékára, aki jó mérkõzéseket szeretne lát-
ni, azt szeretettel várjuk 2009. december 12-én Siófokra, ahol 9.00
órától rangos serdülõ- és ifjúsági torna lesz NB I-es csapatok rész-
vételével.

NB II Dél-Nyugat, nõi ifjúsági
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Siófok KC II. 10 10 0 0 431 217 20
2. TAM-BAU Tamási KC 10 8 0 2 303 217 16
3. Mohácsi TE 10 7 1 2 286 224 15
4. Hosszúhetény SE 10 7 0 3 329 255 14
5. UKSE Márker Szekszárd II. 10 6 1 3 313 273 13
6. Bácsbokodi NKSE 10 5 0 5 299 312 10
7. Szigetszentmiklósi NKSE 10 4 0 6 285 327 8
8. Balatonboglári SC 10 3 0 7 207 332 6
9. Szekszárdi FGKC 10 2 0 8 253 322 4
10.Csurgói NKC 10 1 0 9 188 267 2
11.Kaposvári KSE 10 1 0 9 211 359 2

NB I nõi serdülõ
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Gyõri ETO KC 10 9 1 0 376 204 19
2. FTC 10 9 0 1 380 267 18
3. Mondi Békéscsabai ENK SE 10 8 0 2 306 245 16
4. Hódmezõvásárhelyi NKC SE 10 7 1 2 312 242 15
5. Dunaújvárosi NKKSE 10 5 1 4 291 281 11
6. Váci NKSE 10 4 2 4 274 264 10
7. Siófok KC 10 5 0 5 280 277 10
8. DVSC-KORVEX 10 4 0 6 272 251 8
9. Hunnia KSK 10 3 1 6 301 281 6*
10.Kiskunhalasi NKSE 10 2 0 8 197 277 4
11.Alcoa Fehérvár KC 10 1 0 9 266 325 2
12.Veszprém Barabás KC 10 0 0 10 115 456 0

Jelmagyarázat: H. — Helyezés, J. — Játszott, Gy. — Gyõzött, D. — Döntet-
len, V. — Vesztett, Dob. — Dobott, Kap. — Kapott, P. — Pontszám.
*

A csapattól pontot vontak le.
NLÁI
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Évadzáró a sárszentmiklósi focicsapatnál
Hétvégén rendezte a sárszentmiklósi foci-
csapat évadzáró estjét. Ezen megjelentek a
játékosok, törzsszurkolók és a csapat tá-
mogatói. Id. Nagy László, az egyesület el-
nöke elismeréssel szólt a csapat eredmé-
nyérõl, s annak a reményének adott han-
got, hogy a tavaszi szezonban a jó eredmé-
nyek még jobbak lesznek, s a csapat dobo-
gós helyen végez majd. Jó az utánpótlás is.
Dicsérte az edzõk munkáját.
Szó esett a csapat gazdasági helyzetérõl.
Ez, köszönhetõen ifj. Nagy László anyagi
támogatásának és az önkormányzati tá-
mogatásnak, mindeddig biztosított volt.
Abban bíznak, hogy a jövõben sem lesz ez-
zel nagyobb gond. Nagyon sokba kerül a
csapat és a pálya fenntartása, drága az
utaztatás is. Ezúton is kérik, hogy aki tudja,
támogassa a csapatot.
A beszámoló után Juhász Laci kitûnõ vad-
pörköltjébõl készült vacsorát fogyasztot-
tak el, s beszélgettek a jelenrõl és a jövõ le-
hetõségeirõl a játékosok és sportbarátok.

Hargitai Lajos

Légió 2000 Security–Gréta Bútor
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A VII. forduló eredményei:
Sárkeresztúr Kike–Sárbogarak

14:1 (10:0)
Góllövõk: Sütõ 4, Madár 3, Hajdinger J. 2,
Geiger 4, Szauervein, illetve Dizseri B.

Horváth Ker.–Reál Margit 5:0
Elmaradt, mert a Reál Margit létszáma
nem felelt meg a versenykiírásnak, így a 3
pontot 5:0 eredménnyel a Horváth Ker.
csapata kapta.

Extrém–Alba Autósbolt Cece 6:2 (1:0)
Góllövõk: Dévényi, Horváth D. 3, Derecskei,
illetve Tóth A., Fülöp T.

Twister Galaxy–
Légió 2000, Fair Bútor 4:2 (2:1)

Góllövõk: Bognár T., Gyöpös 2, Szántó K. 2,
illetve Banda, Verbóczki.

Toledo 2005–OMV 1:5 (1:2)
Góllövõk: Orbán, illetve Gráczer 3, Herczeg,
Lukács.

BB. Truck–Spuri 5:3 (1:1)
Góllövõk: Strausz, Sztojka, Gábris 2,
Horváth, illetve Rohonczi 3.

Nyiki FC–Pentagri Kft. 3:10 (1:7)
Góllövõk: Huszti R. 3, Kelemen 4, Bor 3,
Tóth 2, Palotás.
Az elõzõ fordulóban megóvott Cece–
Nyiki FC-mérkõzés 3 pontját 5:0 gólkü-
lönbséggel az Alba Autósbolt Cece csapa-
ta javára igazoltuk.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 6 1 - 44:11 19

2. Pentagri Kft. 6 1 - 33:14 19

3. Extrém 5 1 1 36:14 16

4. OMV 5 1 1 34:18 16

5. Alba Autósbolt Cece 3 1 3 18:17 10

6. Sárbogarak 2 1 4 17:35 7

7. Toledo 2005 1 2 4 14:40 5

8. Twister Galaxy 1 - 6 11:24 3

9. Nyiki FC - 2 5 14:37 2

10. Légió 2000, Fair Bútor - 2 - 13:26 2

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 14 gól

II. Gráczer László OMV 11 gól

III. Hajdinger Zoltán KIKE 10 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 4 1 - 32:8 13

2. Horváth Ker. 4 1 - 30:11 13

3. BB. Truck 2 - 3 15:33 6

4. Reál Margit 1 - 4 16:30 3

5. Spuri 1 - 3 12:23 3

Góllövõlista:
I. ifj. Soós József Bad Boys 12 gól

Kuti Kálmán Bad Boys 12 gól

III. Horváth János Horváth Ker.9 gól

Gróf Ferenc

Közlemény
A 2009. november 23-án tartott közgyû-
lésen történtek után a bejelentések,
hozzászólások, javaslatok alapján:
A) A 2009. március 6-án a Fejér Megyei
Bíróság által 2523. sorszám alatt nyil-
vántartásba vett „VAX” Kézilabda
Egyesület Sárbogárd folytatja tevé-
kenységét.
B) Az Egyesületben eddig mûködõ nõi
szakosztály kiválik, és más formációban
mûködik tovább. A bajnokságtól nem
lép vissza a nõi csapat.
C) Az Egyesület elnökségi tagja, Killer
Gáborné lemond, ugyancsak lemond
Sárközi László elnök is.
D) Tesszük mindezt azért, hogy ne le-
gyen veszélyeztetve a férficsapat mûkö-
dése, feloldjuk a zavaros viszonyokat,
hogy a támogatók, látva a helyzet ren-
dezõdését, bátran támogassák a
„VAX” Kézilabda Egyesület Sárbogárd
férficsapatát.
E) A nõi szakosztály és Sárközi László
külön köszönetet mond Weisz György
úrnak, aki önzetlen támogatással lehe-
tõvé tette, hogy Sárbogárdon nõi bajno-
ki mérkõzéseket is láthatott a lelkes
szurkolótábor.
A fentiekkel megerõsítve kérem dr.
Berzeviczy Gábor ügyvéd urat, hogy le-
gyen segítségünkre a kialakult problé-
ma törvényes megoldásában, ahogyan a
múltban segített az egyesület megala-
kulásában is!
Ügyvéd úr segítségét elõre is köszönve:

Sárközi László
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KADARKÚTON VOLTUNK
A sárbogárdi római katolikus egyház Schola
Catholica kamarakórusa november 22-én, egy
felkérésnek eleget téve, Kadarkút városában
vett részt ünnepi misén, illetve az azt követõ
ünnepségen.
A kórus a szorgos munka eredményeként, vala-
mint a jó és hasznos közösségi együttlétek után
már eddig is számos meghívásnak tett eleget.
Ahogy múlik az idõ (ötévesek vagyunk), úgy nõ
a településünkön kívüli meghívások száma. Így
kerülhetett sor arra, hogy a Szent Gellért Lo-
vagrend ünnepi miséjén liturgikus énekekkel
emelhettük a szertartás színvonalát Kadarkú-

ton. A mise keretén belül került sor két noví-
cius és egy novícia elsõ fogadalomtételére.
Ha valakit megkérdeznénk településünkön,
hogy hol van Kadarkút, akkor nem biztos,
hogy rögtön tudná. A város Kaposvártól dél-
re, a Zselici Tájvédelmi Körzettõl nyugatra
található.
Ködös, nyirkos, hûvös idõben érkeztünk a
város központjába. A település rendezés
alatt álló közepén találtuk a kis, hangulatos
templomot. A közelben szép, új Városháza,
felújítás alatt álló szakiskola, mûvelõdési ház
és egy hangulatos étterem található. A meg-
hívók képviselõje kalauzolt el bennünket az
étterembe, ahol forralt borral vártak minket,
ami a hûvös miatt jól is esett. A város kb.
2400 lakosú kistelepülés, az ilyen helyekre

jellemzõ hangulattal.
A fogadtatás után felmértük a templom akusztikáját. Megpróbál-
tunk megfelelõen elhelyezkedni.
A misén a szertatást vezetõ atya segítségét a Szent Gellért Lovag-
rend tagjai adták. Közben zajlott le a fogadalomtétel is. A kérés-
nek eleget téve a kórus az alkalomra külön mûveket is megtanult.
Segítséget is kaptunk: két fiú, valamint három leány a keszthelyi
kórusból jött erõsítésünkre, amit ezúton is szeretnénk megkö-
szönni nekik. A Te Deumon kívül szólóként elhangzott Kodály
Zoltán Magyar miséje is. Igazán emelkedett hangulatú volt az
egész ünnepi mise.
A szertartás végeztével a résztvevõk átvonultak az id. Kapoli An-
tal Mûvelõdési Ház és Könyvtárba. Ott a Mindszenty-emlékév zá-
rásaként tartalmas elõadásokat hallgathattunk meg. Természete-
sen a kórus közremûködését is kérték. Az elõadók sok értékes in-
formációval gazdagították hiányos ismereteinket a sokat szenve-
dett bíboros–hercegprímás életével és tevékenységével kapcso-
latban. Számos egyértelmû bizonyítékot sorolt fel több elõadó is
annak cáfolatára, amelyet tévesen terjesztettek és terjesztenek
róla. Valószínûleg ez abból fakad, hogy nem eléggé ismerhették
és ismerhetik meg még ma sem az igazságot vele kapcsolatban. A
szakavatott elõadók között államtitkár (az Antall-kormány ide-
jén), a Szent Gellért Lovagrend Nagymestere és a Terror Háza
Múzeum kutatója is szerepeltek. Utolsóként Hunyadkürti
György színmûvész mondott Illyés Gyula-verseket. A emlékülés a
Szózat és Székely himnusz eléneklésével zárult.
A kadarkúti nap zárásaként közös ebéddel fejeztük be a vendé-
geskedést.
A beszámoló végén szeretnénk megköszönni a vendéglátóinknak
a fogadtatást.
Egyelõre úgy tûnik, hogy ismételt szereplés vár ránk jövõre Ka-
darkúton. A búcsúzáskor legalábbis erre utaltak a vendéglátók.

/gap/
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Köszönet
November 21-én megrendezésre került a Töbörzsöki Zengõ Óvo-
da szülõi munkaközössége által szervezett Erzsébet–Katalin-napi
bál a Patkó csárdában. Köszönet azoknak, akik a bálban részvé-
telükkel és tombolavásárlással támogatták az óvodát. Az est na-
gyon jó hangulatban és mulatozással telt. Ezt köszönhetjük
Kõrösi Istvánéknak, akik egyfolytában húzták a talpalávalót, és
külön Istvánnak, aki a saját honoráriumát az óvodának ajánlotta
fel. Szeretnénk köszönetet mondani az óvó néniknek, akik a gye-
rekekkel egy kis mûsort és néptáncot mutattak be, valamint a szü-
lõk és kívülállók segítségét, akik süteménnyel és tombolatárgyak-
kal, pártolójegy vételével segítettek.
Külön köszönet az alábbi vállalkozóknak, cégeknek a felajánlott
tombolatárgyakért:
Varázsbolt (Tesco), Sport Center (Mergl István), T-Mobile( Mé-
száros Jánosné), Kínai Áruház, Vodafone (Tesco), Irka Papír- és
Játékbolt (Szénássy Ferencné), Vianni, Munkaruházat (Puha
Ferencné), Fõtéri Cukrászda, Seszták Optika Kft., Vénusz Ve-
gyesbolt (Szabó Árpádné), Szõnyeginé Szabó Klára, OMV ben-
zinkút, Sellõ autómosó (Tóth Zoltán), Domján Cukrászda, Fair
2002 Kft., Aranyorsó, Révész késes, Czana és Társa Kft. óra–ék-

szer, Orova Kft., Menõ Manó, Gázmodul (Weisz György), Fa-
gyöngy virág–ajándék, Kocsi Ibolya virágboltja, Korona Gyógy-
szertár, Gyógyszertár (Tesco), Szõnyeginé, Zsebõk Zoltán vas- és
mûszaki boltja, Kulibás Lászlóné, Geiger Zoltánné, Nagyné Hu-
dap Zsuzsanna, Iker János – Patkó csárda, Kelemen Tímea fod-
rász.

SZMK

MEGHÍVÓ
A PHILIA Egyesület

szeretettel meghívja Önt az

„Arcok és tükrök” sorozat
11. alkalmára.

Téma:

„Ki emlékszik még…?”
Beszélgetés Fahídi Éva volt

auschwitzi–buchenwaldi fogollyal.

2009. december 4-én (pénteken)
18.00 órakor a József Attila

Mûvelõdési Központban.

(A beszélgetés végén a könyvét dedikálja a szerzõ.)

A kiállítás támogatója:
József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Részlet a könyvbõl
„Barátságosan megszólított egy német úr bennünket, amikor elé ér-
tünk, és azt kérdezte:
— Ikrek vagytok?
— Nem — válaszoltuk, és kézmozdulatának engedve én…
… mentem az egyik oldalra.
Boci, a kosár, a kosárban Ferike, a kosár másik oldalán anyám,
anyám kezén Gilike, és Margit néni…
… mentek a másikra.
Már ott állt a következõ sor a németek elõtt, és õk folytatták szívélyes in-
tegetésüket — erre, arra.
Életem legnagyobb tragédiája úgy történt meg velem, hogy észre sem
vettem.
Egy másodperc alatt egyedül maradtam, elvesztettem apámat, anyá-
mat, húgomat, legközelebbi rokonaimat (Tanti maradt még életben),
véget ért a gyermekkorom, felnõtt lettem, ettõl kezdve nem számíthat-
tam másra, mint saját magamra. Ezt akkor még nem tudtam. Fel sem
ocsúdtam.
A nagy nyájaskodásnak is vége lett, amint távol kerültünk a
szelektálóbizottságtól, mint késõbb megtudtuk, Mengelétõl, aki a ma-
gyar csoportok nagy részét válogatta.
SS Aufseherinek (nõi fegyõr) vettek át bennünket, suhogott az ostor,
pattogtak a szitkok és vezényszavak, repültek a pofonok, hátba vágá-
sok, rúgások, ötös sorokba rendeztek, kergettek és hajszoltak bennün-
ket, ha kellett, ha nem, vittek Brežinkára a fürdõbe.
Aki pontosan akarja tudni, milyen volt a többkamrás elõtér, amely a
zuhanyzóban végzõdött Brežinkán, menjen el Buchenwaldba, ott meg-
találja ugyanazt a modellt. Ott még az eredeti kemence is sértetlenül
van meg. Auschwitzban ugyanis, mielõtt az oroszok odaértek volna, a
németek felrobbantották a krematóriumokat, és velük együtt az odave-
zetõ helyiségeket. Egy kemencét ugyan a megmaradt törmelékekbõl
helyreállítottak Auschwitzban két éve, hogy Bush lefényképeztethesse
ott magát, de az elõtér nem lett az igazi. Buchenwaldban áll az eredeti
helyszín. Mikor elõször voltam Buchenwaldban, azonnal otthon vol-
tam, végigjártam a brežinkai fürdõ oly jól ismert összes termét:
— ahol kopaszra nyírtak bennünket,
— ahol összes szõrzetünktõl megszabadítottak,
— ahol állatoknak való fertõtlenítõvel bespricceltek,
— ahová emberként mentünk be és Häftlingként jöttünk ki.
Aki egyszer Häftling volt, soha nem lesz olyan ember, amilyen azelõtt.
Eltört benne valami, összeforraszthatatlanul.”



14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2009. december 3. Bogárd és Vidéke

Halas rizottó

Hozzávalók: 40 dkg tonhalfilé, 1 liter
zöldségleves, 1 szál póréhagyma, 10 dkg
vaj, 30 dkg rizs, 2 uborka, 2 paradi-
csom, 2,5 dkg liszt, 2 gerezd fokhagyma,
4 ek. olaj, 1 csokor kapor, 1 csokor pet-
rezselyemzöld, õrölt bors, só.

A pórét felkarikázzuk, 5 dkg vajban
megpároljuk, hozzáadjuk a rizst, és ál-
landóan kevergetve üvegesre pirítjuk.
Egy merõkanál forró levessel meglo-
csoljuk, és addig keverjük, míg újra forr-
ni kezd. Fedõ alatt kis lángon fõzzük,
míg az összes leves elfogy. Az uborkákat
meghámozzuk és felszeleteljük. A halat
nagy kockákra vágjuk. A lisztet sóval és
borssal összekeverjük, beleforgatjuk a
haldarabokat, majd a fölösleges lisztet
lerázzuk róluk. A paradicsomokat forró
vízbe mártjuk, a héjukat lehúzzuk, fél-
bevágjuk, a húsukat pépesre zúzzuk. Az
uborkát a fokhagymával együtt, állan-
dóan kevergetve az olajban megpárol-
juk, majd az uborkát kivesszük, a fok-
hagymát eldobjuk. A visszamaradt zsi-
radékban megsütjük a haldarabokat
anélkül, hogy mozgatnánk. Amikor a ri-
zottó kész, belekeverjük az apróra mor-
zsolt maradék vajat, a halat és a kaprot.
A petrezselyemmel és a paradicsommal
díszítjük.

Fogas roston sült
zöldséggel

Hozzávalók: 4 fogas, zsemlemorzsa,
olaj, só. Roston sült zöldségek: paprika,
paradicsom, cukkini, hagyma, patisz-
szon.

A megtisztított fogast szárazra töröljük.
Oldalait centiméterenként (nem túl
mélyen) bevagdaljuk (irdaljuk). A hala-
kat kívül-belül besózzuk, majd zsemle-
morzsában meghempergetjük. Egy ser-
penyõben felhevítjük az olajat, majd ab-
ban mindkét oldalán megsütjük a fo-
gast. Rostonsült zöldségekkel tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

RIPORT AZ UNOKÁZÁSRÓL
Errõl nem írnak az újságok, nincs a dolog-
nak szakirodalma, nem készítenek róla lát-
ványos tévémûsorokat, de ugye, nagyszü-
lõtársak, sokkal de sokkal fontosabb ne-
künk, mint a legjobb futballmeccs, popze-
nekar, parlamenti interpelláció! Foglal-
kozzanak csak õk, akik azt hiszik, hogy raj-
tuk múlik a világ folyása, miattuk kel fel
reggel a Nap, foglalkozzanak csak a
dzsídípíjükkel, gazdasági világválságukkal,
értekezleteikkel, választási hadjárataik-
kal, mi jobban tudjuk, hogy egy unoka mo-
solya mégiscsak lényegesebb mindezek-
nél, és igenis jobban tudjuk, mi fontos és
mi nem.

Már maga a születés! A kismama meg a
kispapa persze, hogy hónapok óta feszül-
ten készül az alkalomra, rendezik a baba-
kelengyét, a kiságyat és minden szükségle-
tet, de a nagyszülõnél más a helyzet. Neki a
gyereke vár gyereket. Itt valahogy négyzetre
emelõdik a várakozás, legalábbis megkét-
szerezõdik. A leendõ nagymama sokkal
jobban tudja, hogy mi egy szülés, mint maga
a kis anyuka, hisz õ már adott egy-két éle-
tet fiatalabb korában. Tudja, hogy mivel
jár egy ilyen esemény, mi minden várható
az évek, évtizedek során. Sokkal jobban
tudja, hogy egyáltalán mi az: egy életet
megindítani a világban. Állítom, hogy ez a
nagyi mélyebben érti az életet, mint a saját
leánya. És akár tetszik, akár nem, az a
csöppség neki egész mást, bizonyos szem-
pontból többet jelent, mint akár a tényle-
ges szülõnek.

Én többszörös nagymama vagyok, vannak
emlékeim! Persze, hogy amilyen gyorsan
csak lehetett, rohantunk a pesti kórházba,
amikor a legkisebbik unokánk világra jött.
Ott volt már mindenki, a másik nagyszülõ-
pár, a leendõ testvérek, sógorság, koma-
ság. Én, mint tapintatos nagyi mindenkit
elõre engedtem a babaágyhoz, így aztán a
kórházilag szûkre szabott idõben már nem
is jutottam oda, nekem csak az ablakon ke-
resztül mutatták meg a kicsit. Istenemre
mondom, összenéztem az újszülöttel, ta-
lálkozott a tekintetünk. Engem ez úgy ért,
mint a villámcsapás. Ott két lélek üdvözöl-
te egymást, az enyém meg az övé. Ott felis-
merés történt. Mikor ezt a jelenlevõkkel

közöltem, mindenki nevetni kezdett. Ma-
gyarázgatták, hogy egy pár órás csecsemõ
még nem is tud nézni. Mondhattak, amit
akartak. A sok okos! Talán Platón, a nagy
filozófus tökhülye volt? Mit is mond õ a
születésrõl? Nem valami olyasmit, hogy a
kis testbe már elõzõleg is létezett lélek köl-
tözik bele? Mi az az anamnézis? Ugyebár
visszaemlékezés már a születés elõtt tudott
dolgokra. Szerintem a kis csaj igenis felis-
mert engem.
Ez az unokám már tizenhárom éves el-
múlt. Annyit mondhatok, hogy igazolódott
az, ami az elsõ összenézésben már megnyi-
latkozott. Van köztünk egy lelki rokonság.
Már ahogy köszönünk egymásnak, amikor
idõnként találkozunk, ahogy megöleljük
egymást. És ahogy értem az õ kis lelkét.
Remélem, õ is az enyémet. Ilyesmi csak
unokával történhet.
Hogy mit hoz a jövõ, nem tudhatjuk. Biz-
tos be fog következni egy eltávolodás. El-
kerülhetetlen. De van egy közös múltunk,
ami létezett, és nem lehet meg nem tör-
téntté tenni.
Hát igen! Ezek azok a dolgok, amelyekrõl
csak a nagyszülõknek lehet fogalmuk.

(L. A.)

Ismét megrendezzük
a már hagyományos, engedményes

SÜTEMÉNY-
VÁSÁRT!

Aki elõre megrendeli az ÜNNEPI SÜTEMÉNYEKET

december 23-24-ére, annak 5 %-os
kedvezményt adunk.

Bejglire is vállalunk elõrendelést!

Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.

Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDA
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Hogy miként indul a nap, nagyban megha-
tározza az is, hogy mit fogyasztunk reggeli-
re — mert ugye a nap elsõ étkezését vétek
kihagyni!
A finom reggeli a felnõtteket és a gyerme-
keket egyaránt ellátja a délelõtti fizikai és
szellemi tevékenységekhez szükséges
energiával, fokozza a teljesítményt, javítja
a memóriát.
Sajnos, nem mindenkinek adatik meg,
hogy reggelizzen, hogy reggelente friss
péksütemény kerüljön az asztalra. Ennek
sok-sok oka lehet. De vannak olyanok is,
akik kakaóval és kaláccsal kezdik a napot.
Nem tesz ebben különbséget a Sárszent-
miklósi Katolikus Megújulásért Alapít-
vány (akiktõl tavasszal almát, szüret idején
pedig szõlõt kaptak iskolánk tanulói) azzal

a segítõ tevékenységével, amely a „pénteki
kifli” elnevezést kapta.
Az alapítvány november 27-étõl december
18-áig, péntekenként, heti rendszeresség-
gel minden diák számára lehetõvé teszi,
hogy reggelire friss kiflit fogyaszthassanak
az iskolában.
Köszönet az alapítványnak e nemes tet-
tért, köszönet, hogy ismét gondoltak tanu-
lóinkra!
Köszönet a Domján pékségnek is, hogy az
alapítvány elképzelését megvalósítja, a kif-
liket megsüti, és frissen az iskolába szállít-
ja!

A „pénteki kifli”-t fogyasztó diákok nevében:

Toldi Lászlóné

„Pénteki kifli”„Pénteki kifli” Felhívás
A városi bizottság következõ túrájának
helyszíne megváltozott.

Az új úti cél:
Nagylók–Piroska-tó–

Iringó tanösvény.

Indulás 8 órakor a mûvelõdési ház elõl.
Jó idõ esetén szalonnasütés!

Mindenkit szeretettel várunk!

A Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd

találkozóra hívja a Sárbogárdon
és környékén élõ nyugdíjas

katonákat, katonaözvegyeket
és árvákat.

A találkozó idõpontja:
2009. december 5. 16.00 óra.

Helye:
a József Attila Mûvelõdési Központ

színházterme.

Minden érintettet szeretettel
várunk!

A HBE Sárbogárd vezetõsége
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December 5., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó
8.05 Sporthírek 8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A Black Rose
vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzolatok – Budapest 10.30 Élni tudni kell
11.00 Autóguru 11.30 Stílus 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Egészség ABC
13.10 Vissza az úton 14.25 Az aranyrózsa barlangja 16.00 Design 16.30 Extra –
Kultúrháttér 17.00 Visszajátszás 17.30 TS – Sport 7 18.25 Úri házak titkai 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Utolsó idõk 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek
22.55 A hetedik kör 0.50 In Memoriam Gyöngyössy Imre 2.10 Önök kérték!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai
6.45 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Doki 13.40 A dadus 14.05 Míg a halál el nem választ 14.35
Tengeri õrjárat 15.35 Rejtélyek városa 16.20 Ben Hur 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Csillag születik 22.05 2012 – Ha eljõ a világvége 23.40 Alias 0.35
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2-matiné 9.40 414-es küldetés 10.15
Szurikáták udvarháza 10.45 Babavilág 11.05 Kalandjárat 11.50 Charlie – Majom a
családban 12.55 Hegylakó 13.55 Bajnokok Ligája magazin 14.30 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 15.35 90210 16.35 Olé! 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35
Doktor Szöszi 21.20 Aeon Flux 23.00 007 – Szigorúan bizalmas 1.25 Drága testek
2.20 Kalandjárat 2.50 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Ma-
gyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti fi-
gyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 Rádiószínház 20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

December 6., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó
8.05 Sporthírek 8.08 Frakk, a macskák réme 8.15 Mazsola és Tádé 8.25 Pom Pom
meséi 8.35 Spuri 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus
krónika 9.40 Katolikus válaszok 10.05 Tanúságtevõk 10.30 Katolikus világhíradó
10.45 Egyházi naptár 11.00 Unitárius magazin 11.25 Református ifjúsági mûsor
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Nyári Zoltán énekel 12.35 A jóságos tün-
dér és a 12 hónap 12.50 Tüskevár 13.55 Design 14.25 Légfrissítõ 14.55 Delta 15.25
Múlt-kor 15.55 Most a Buday! 16.25 Euro-Taxi 16.55 Panoráma 17.25 Magyaror-
szág története 17.55 Hankiss Elemér: Találd ki magad! 18.30 Yorkshire-i szívügyek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Az Ezeregy éjszaka meséi 21.00
A szólás szabadsága 22.10 Kultúrház 23.00 Berlin, drágám 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.45 Mclintock! 1.55 A szólás szabadsága
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 A tini nindzsa tek-
nõcök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.35 Menetrend
12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.35 Doki 13.35 Tuti gimi 14.25 Szívek szállodája
15.20 Titkos küldetés 16.20 Ben Hur 18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a Tûz serle-
ge 22.00 Heti hetes 23.20 Maffiózók 0.35 Portré 1.05 A Mick Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2-matiné 9.05 Nagy
vagy! 10.05 Joey 10.35 Két testõr 11.10 Stahl konyhája 11.45 Borkultusz – Borkul-
túra-magazin 12.15 Száguldó vipera 13.20 Psych – Dilis detektívek 14.25 Smallville
15.25 Tequila és Bonetti 16.25 Birkanyírás 2. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Dick
és Jane trükkjei 21.45 Trespass 23.45 Ahol a bölény dübörög 1.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 „Tetszettek volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00
Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 7., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 Sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.17 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55
Roma Magazin 14.25 Domovina 14.55 Átjáró 15.25 Panoráma 15.55 Autóguru
16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6
órai tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Kékfény 21.05 Sztársáv 21.40 Hétfõ este 22.10 Memento 22.25 Trilógia – Csodás
páros 0.00 Hírek 0.10 TS – Motorsport 0.40 Nappali 1.35 Kékfény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Az igazi Mikulás 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40

Barátok közt 21.20 Benkõ feleséget keres 22.25 Showder Klub 23.35 A vágy
csapdájában 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.30 Winnetou és Old
Shatterhand a halál völgyében 13.15 Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15
Jóban Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25 Külön-
leges ügyosztály 0.25 Tények este 1.00 Rémségek szigete 2.50 Holló – Út a
mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egy-
ház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

December 8., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55 Srpski Ekran 14.25 Unser
Bildschirm 14.55 Átjáró 15.25 Delta 15.55 Múlt-kor 16.20 Prizma 16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó
barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Mondom a magamét!
21.05 Sztársáv 21.40 Kedd este 22.10 Memento 22.25 Trilógia – Menekülés 0.15
Hírek 0.25 Az utókor ítélete 0.55 Nappali 1.50 Mondom a magamét!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.45 Adam Sandler – Nyolc õrült éj-
szaka 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.20
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Magic Moments of
Poker
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.10 A ház kulcsai 13.15
Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Jóban Rosszban 19.35 Hal a tortán 20.15 Bajno-
kok Ligája 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.00 Történetek az elveszett
birodalomból
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.10 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 9., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Hrvatska krónika 14.25
Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 Légfrissítõ 16.20 Prizma
16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ 21.05
Sztársáv 21.40 Szerda este 22.10 Memento 22.25 Trilógia – Az élet után 0.25 Hírek
0.35 Magyarország története 1.05 Nappali 2.00 Üdítõ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Agatha Christie: Gyöngyözõ
cián 16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Félholt 23.30 Kifutó a semmibe 1.55
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Álomhotel 13.15
Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal a tor-
tán 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.25 A Harper-sziget 0.25 Az
ügy 1.00 Tények este 1.30 Így készült a Poligamy címû magyar film 2.00 Tigrisek
földjén
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

December 5., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci (ism.
2x40’), Hogyan tovább, kézilabda? (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Kó-
rushangverseny (ism. 90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 A nyugdíjasklub
évfordulója (ism. 60’), Rock’n’roll a Sárga Taxival (ism.)

December 6., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kórushangverseny
(ism. 90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Nyugdíjas rendõrök találkozója (35’), A kó-
rus Horvátországban (’30), Mozgáskorlátozottak gyûlése (részlet 40’), Macs-
kakiállítás 2009. 19.00 Heti híradó 20.00 Az új evangélikus gyülekezeti központ
avatása (ism. 90’)

December 7., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A nyugdíjasklub évfordulója
(ism. 60’), Rock’n’roll a Sárga Taxival (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci
(ism. 2x40’), Hogyan tovább, kézilabda? (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Egy ke-
resztény mérnök Pakisztánban (ism.)

December 8., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az új evangélikus gyülekezeti
központ avatása (ism. 90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Egy keresztény mérnök Pa-
kisztánban (ism.) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (kb. 90’), A
sárbogárdi polgárõrség

December 9., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (kb.
90’), A sárbogárdi polgárõrség 13.00 Heti híradó 15.00 Fogyatékkal élõk ünne-
pe 2009 (50’), Cecei projektzáró (40’), Rigó Ferencék ékszerdoboza 19.00 Szi-
réna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’), Pingpong (43’)

December 10., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci (2x40’),
Pingpong (43’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (kb.
90’), A sárbogárdi polgárõrség 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az új evangéli-
kus gyülekezeti központ avatása (ism. 90’)

December 11. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Fogyatékkal élõk ün-
nepe 2009 (50’), Cecei projektzáró (40’), Rigó Ferencék ékszerdoboza 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Az új evangélikus gyülekezeti központ avatása (ism.
90’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Fülöp Gyula elõadása (kb. 90’), A sár-
bogárdi polgárõrség

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a

képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ szá-
mokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.40 Bajnokok Ligája 21.30 Krónika
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.50 Slovenski utrinki 14.20
Együtt 14.55 Átjáró 15.25 Sorstársak 15.55 Extra – Kultúrháttér 16.20 Prizma
16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont
21.05 Sztársáv 21.40 Csütörtök este 22.10 Memento 22.25 Hajónapló 23.20 Hírek
23.30 Visszajátszás 0.00 Koncertek az A38 hajón 0.55 Nappali 1.50 Szempont
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Kegyvesztettek 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Legyen Ön is milliomos Fábry Sándorral és híres vendégeivel
23.10 Házon kívül 23.45 Alias 0.45 Reflektor 1.00 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Csökke-nõ
13.15 Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbájos boszorkák
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Hal
a tortán 21.25 Wimbledon – Szerva itt, szerelem ott 23.30 Tények este 0.00 Bajno-
kok Ligája futballmérkõzés közvetítése felvételrõl 2.05 Jericho
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 11., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híradó 12.17 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Afrika gyöngyszeme 13.55 Körzeti magazin 14.55 Át-
járó 15.25 Sírjaik hol domborulnak? 15.55 Ablak 16.20 Prizma 16.40 Hírek 16.45
Körzeti híradó 17.00 A fagyos folyó lovasa 17.50 6 órai tea 19.00 Párizsi jó barátok
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Sztársáv
21.40 Péntek este 22.10 Memento 22.20 Garázs-rock 0.05 Hírek 0.15 Szarvassá
válni 1.15 Nappali 2.05 Egy fogás, egy hely – Fehér leves Algírban
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Kegyvesztettek 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök
0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.10 A vad
Kurdisztánon át 13.15 Kvízió 14.45 Dokik 15.15 Bostoni halottkémek 16.20 Bûbá-
jos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Áll az alku 20.15 Jóban
Rosszban 20.50 Hal a tortán 21.25 Kamukém 22.55 Macsolabor 23.35 Tények este
0.05 Kis durranás 1.35 A Donnelly klán 2.30 Borkultusz 3.00 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.45 Hétköznapi
tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.
Eladó kézi mellszívó, lenyitható tetejû pelenkázó és
fürdetõállvány, vízleengedõs kád és fóka. Telefon:
06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Kiscicák gazdit keresnek. 06 (30) 769 4241.
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a Szivár-
vány Stúdióban (Kossuth u. 9.). Szolgáltatásaink:
fodrászat – 06 (20) 582 0418, kozmetika – 06 (20)
340 4527, manikûr-pedikûr-mûkörömépítés – 06
(30) 380 8330, szolárium – 06 (30) 964 4322. Csö-
veket cseréltünk! Ajándékutalvány kapható! (2073049)

Árpád-lakótelepen lakás eladó. Irányár: 4.5 millió
forint. 06 (20) 974 3975. (2073144)

Sárbogárdon presszó hosszú távra kiadó. 06 (20)
552 8581.
Lakás eladó József Attila utcában. 06 (30) 536
1384.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, 1. emele-
ti, kétszobás, erkélyes lakás sürgõsen eladó. 06
(70) 314 6417. (2073098)

Sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen negyedik eme-
leti felújított lakás. 06 (20) 451 1128. (2073186)

60 éves özvegyasszony társat keres tartós kap-
csolatra. Kalandorok kíméljenek. 06 (30) 836 2642.
(2073248)

2 db 150 kg-os, egy 300 kg-os hússertés eladók.
Sárbogárd, Köztársaság út 91.
József A. u. 17. földszinti lakás eladó. 06 (30) 663
0111. (2073329)

MTZ-80-as, érvényes mûszakival eladó! Telefon:
06 (70) 240 0253. Hantos, Hajnal. (2073347)

Sárbogárdon a Szent István úton összkomfortos
parasztház eladó! Ár: 2,5 M Ft + 2 M lízing. Tele-
fon: 06 (30) 384 4540. (2073298)

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

200 kg-os hízók eladók. 06 (20) 510 2673. (2073296)

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

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

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

Abroncsra szerelt 4 db 175/70-13”-os Opel Astra F
típusú személygépkocsira való, alig használt
téligumi eladó. Telefon: 06 (25) 465 014. (2073346)

4 hónapos M. T. üszõborjú eladó. Telefon: 06 (30)
401 9097. (2073345)

Kétéves faház, Erdélyben legyártott 2,7 x 2,4-es,
másfél méteres elõtetõvel, padozattal, szigetelt
amerikai zsindellyel és villanyhálózattal ellátott, üz-
lethelyiségként használt, Sárszentágotán eladó. Ér-
deklõdni: 11-19 óra között minden nap a 06 (20)
344 0407, vagy a 06 (20) 257 3363-as telefonszá-
mon. Irányár: 420.000 Ft. (20733288)

Hullámpalát veszek! 06 (70) 332 1397. (2073299)

Felújított családi ház extra olcsón eladó. Telefon:
06 (70) 410 4917.

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

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ INFRAÉGÕS
GÁZ HÕSUGÁRZÓ, valamint

TÉRDEPLÕS SZÉK.
Érdeklõdni: 06 30 993 3395

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
lemez, öntvény kivitelben,

GARANCIÁVAL.
06 70 341 9532

LAMBÉRIA 998 Ft-tól,
HAJÓPADLÓ 1598 Ft-tól,

FA PARKETTA 2490 Ft-tól,
DESZKA 29.900 Ft-tól.

06 74 570 064

NÉMET
HASZNÁLTBÚTOR-VÁSÁR

szombatonként 8-13-ig
az Árpád-lakótelepen.

06 20 993 7248

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,

órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,

ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.

SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.

TÛZIFA ELADÓ!
Aprított cser, tölgy, akác,

INGYENES házhoz szállítással.
06 30 720 9100

Horváth Sándor, Tamási.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

KARÁCSONYI
VÁSÁR

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

SZÕNYEGÜZLETBEN!
Egyes szõnyegek, padlószõnyegek,

PVC-padlók, tapéták

5–10–15 %-os
engedménnyel

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

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

KÜLFÖLDI TERMÉKEK: KENYEREK, PÉKSÜTEMÉNYEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Nyitva tartás: hétfõtõl vasárnapig 5.00-21.00 óráig.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

MEGNYÍLT AZ ADRIA PÉKSÉGMEGNYÍLT AZ ADRIA PÉKSÉG
a K&H Bankkal szemben!a K&H Bankkal szemben!

ANGOL
HASZNÁLTRUHA-
KARÁCSONYI LAKÁSTEXTIL-,

PIZSAMA- ÉS
PLÜSSJÁTÉKVÁSÁR

450 FT/KG
BOGÁRDI MÛV. HÁZ

DECEMBER 7. HÉTFÕ,
8.30–14.00 ÓRÁIG
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Nyílt tér Gondolkodjunk!
Tegnap tudatosították bennem a vezetõ-
im, hogy van 35 napom arra, hogy a leírt
céljaimat (és nem a vágyálmaimat) ke-
mény munkával elérjem. Kaptam hozzá
segítséget, úgymond „receptet”, így
egészen fellelkesültem.
Aztán otthon elgondolkodtam. Ki lesz az a
csodatévõ ember, aki Sárbogárd város
problémáira receptet ad?
Számmisztikában nem vagyok a „topon”,
de csak jelent valamit, hogy a jegyzõ 13 éve
került a hivatalába, a polgármester 7 éve
csatlakozott hozzá, én meg 21 éve várom,
hogy nekem, nekünk jobb legyen!
Úgy általában elmondhatjuk, az emberek
nagy része tele van panasszal. Nagyon ke-
vés ember tud felülemelkedni a napi gond-
jain, az agresszió életünk része lett. Régeb-
ben (mondjuk egy hülye fõnök hülye dön-
tése esetén) mondtuk azt: „meg tudnám
ölni”, most meg egyre többen lesznek, akik
nem mondják, hanem megteszik.
Aztán azt is halljuk minden nap, a külön-
bözõ történések után, hogy kit, kiket kel-
lett volna pszichológiai vizsgálatnak alá-
vetni, hogy pl. fegyvertartási engedélyt
kapjon. Utólag lehet okosnak lenni, abban
semmi különleges nincs.
A magyar viszonyokat tekintve, azt hi-
szem, szinte fõszabályként elmondhatjuk:
egy akármilyen szintû település vezetõit is
elõzetesen pszichológiai vizsgálatnak kel-
lene alávetni. Ezt a véleményemet meg tu-
dom indokolni azzal, hogy naponta több-
ször halljuk a hírekben, hogy „hivatali
visszaélést” követett el valaki, vagy ennek
gyanújával indítottak valaki ellen eljárást.
Hányszor hallottuk már: „a szokás nagy
úr”! Nem kell ahhoz feltétlenül elõzetesen
beteg embernek lenni, hogy egy idõ után
valaki elhiggye magáról, egy bizonyos fel-
adatra õ az egyetlen alkalmas személy, õ a
„kiválasztott”. Egy idõ után nem veszi ész-
re, mikor lesz kóros eset, mikor rúg bele a
beosztottjaiba, mikor kezd olyan kijelenté-
seket tenni, amik már kimerítik a hivatali
visszaélés fogalmát.
Egyes országokban már rájöttek erre, és
nem engedik, hogy egy pozícióban túl sok
idõt töltsenek emberek. Nem egészséges,
úgy általában senkinek. Egy bizonyos idõ
elteltével megvadulnak, nincs sem önkont-
roll, sem pszichológiai kontroll. Könnyen
válnak ön- és közveszélyessé! Utólag már
siránkozhatunk, de azzal mire megyünk?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Emlékezés
Tíz évvel ezelõtt, 1999. december 2-án
halt meg Németh Rudolf, Sárbogárd el-
sõ szabadon választott polgármestere.

„Németh Rudolf 1944. augusztus 3-án
19 évesen érkezett Sárbogárdra. Med-
dig akar itt maradni, tanító úr? — kér-
dezte tõle akkor Tóth bácsi, annak a fo-
gadónak a tulajdonosa, ahol megszállt.

— Lehet, hogy holnap visszamegyek, le-
het, hogy itt halok meg ebben a község-
ben — válaszolta.

Az utóbbi teljesült be.

Szerette ezt a kisvárost. Minden évben,
ideérkezésének emlékére, augusztus
3-án végigsétált a vasútállomástól elsõ
szálláshelyéig, a volt Nemzeti Fogadó-
ig.”

Nem tudom megindultság nélkül olvas-
ni a fenti sorokat a Bogárd és Vidéke
1999. december 9-ei számában. S olva-
som tovább, s emlékezem azokra az
idõkre.

1999. augusztus 3-án volt éppen 55 éve
annak, hogy Rudi bácsi Sárbogárdra ér-
kezett. Ezen az estén pontban 18 órakor
kilépett háza kapuján, s emlékezve a ré-
gi idõkre, velem együtt sétálta végig az
utat, ekkor már nagybetegen. Hazatér-
ve még koccintott is feleségével és ve-
lem a nevezetes nap emlékére.

Aztán felesége súlyos betegséggel kór-
házba került. Rudi bácsi is kórházi ke-
zelésre szorult volna. Érezte, hogy nap-
jai meg vannak számlálva, s azt kérte, ne
a kórházba vigyék, hanem az õ szorgal-
mazására a régi szülõotthonból létreho-
zott ápolási otthonba. November 1-jén,
mindenszentek napján vitték be oda, s
december 2-án, hosszú szenvedés után,
életének 75. évében távozott az élõk so-
rából.

1999. december 11-én vettek tõle végsõ
búcsút Sárbogárdon a Huszár-temetõ-
ben családtagjai, barátai, volt kartársai
és a sok diák, akik a keze alatt nevelked-
tek Sárbogárdon egy fél évszázadon ke-
resztül.

Hozzátartozóink sírja szintén ott van, a
Huszár-temetõben. Halottak napján
most is, mint mindig, kimentünk gyer-
tyát gyújtani sírjukon a temetõbe. Min-
dig gyújtunk ilyenkor gyertyát, s teszünk
egy szál virágot Rudi bácsi sírjára is.

Nem a miénk ott az egyetlen gyertya és
a virág. Sokan emlékeznek rá, s állnak
meg tisztelettel sírja elõtt.

E város emlékezetében Õ örökre él.

Hargitai Lajos

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

TIRINGER MIHÁLY

temetésén megjelentek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MAGYAR IMRE

szabómester

életének 83. évében elhunyt.

Temetése 2009. december 4-én
13 órakor lesz

a sárbogárdi Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Heti idõjárás

A következõ napokban is változékony, de to-
vábbra is enyhe idõjárásra van kilátás. Többnyi-
re erõsen felhõs lesz hazánk felett az ég, és szór-
ványosan kisebb esõ, záporesõ is várható. Az
éjszakai órákban többfelé párássá válik a leve-
gõ, foltokban sûrû köd képzõdik, amelynek egy
része a nappali órákra is megmaradhat.

www.metnet.hu

Gratulálunk!
A Magyar Vöröskeresztnél a véradók
napja alkalmából kitüntetést adtak át
azoknak a véradóknak, akik eddig már
100 alkalommal adtak vért. A kitünte-
tettek közt volt Sárbogárdról Wimmer
József is.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl


