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Rendõrmikulások
A sárbogárdi rendõrkapitányság rendõrei a Plus
áruház parkolójában szaloncukorral és ismertetõ
prospektussal lepték meg
a boltból az autójukhoz
sietõ vásárlókat. Azok
kaptak szaloncukrot, akik
nem hagytak az autójukban látható helyen betörésre, lopásra csábító értékeket.

Hintón jött a Mikulás
Megérkezett a Mikulás Vajtára is december 5-én. Kivilágított
hintóval járta végig a falut, amire fenyõfafüzérbõl csodálatos díszítést varázsoltak az ügyes kezek. Így járták végig krampuszok kíséretében az utcákat. Majd betért a Mikulás több házhoz is, ahol
tudta, hogy kisgyermekek laknak. Itt a puttonyából elõkerültek az
ajándékok. Mindenhol nagy örömmel fogadták a jóságos Mikulást, s várják majd jövõre is az érkezését.

/H/

Rétszilason járt a Mikulás
A mûvelõdési háznál ismét megépítették a kivilágított falubetlehemet, aminek hatására igazi karácsonyi hangulat lengi be a környéket.
Hepp Zsuzsa

Fórum üres teremnek
Izgatottan várták a rétszilasi gyerekek és szülõk a Mikulás érkezését szombaton délután, a klubban. Hamarosan be is toppant a
nagyszakállú és krampusza, akiket énekkel köszöntöttek az egybegyûltek. Aztán a gyerekek egyenként illetve testvéreikkel
együtt álltak a Mikulás elé átvenni a nekik szánt gazdag csomagot,
csokoládét, szaloncukrot. Többen megilletõdve fogadták a Télapó ajándékát, de volt, aki bátran belefogott egy énekbe köszönetképpen. Jutott ajándék a Mikulás iciri-piciri utódjának is, aki
nagy szemekkel figyelte, mit is kell majd neki csinálnia, ha nagy
lesz.
Miután elköszönt a jeles vendég, finom uzsonnával kínálták meg
a gyerekeket és a szüleiket a szervezõk: a Rétszilasért Egyesület
tagjai.
Hargitai Kiss Virág

Csaknem teljes érdektelenség mellett tartotta meg polgármesteri
fórumát Juhász János a sárbogárdi mûvelõdési központban. Négyen jöttek el, közülük is kettõ visszafordult. Többektõl érdeklõdtem, akik el szoktak jönni — azt mondták, hogy távolmaradásukkal tiltakoznak az ellen a politika ellen, amit a polgármester és a
mellette szavazó kilenc képviselõ folytat a városban.
Ehhez nincs mit mondani...
Hargitai Lajos
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Faluházat avattak Kislókon
Közös összefogással és jelentõs önkormányzati támogatással elkészült a kislóki
faluház. Ennek avatására december 5-én
került sor.
Ferencz Kornél, Kislók képviselõje köszöntõjében elmondta, hogy az önkormányzat segítségének köszönhetõen sikerült megvásárolni egy régi parasztházat,
amit az idén 5 millió Ft-os önkormányzati
segítséggel és a falu összefogásával sikerült
felújítani. A berendezésre és a technikai
eszközök beszerzésére egy pályázat megnyerése adott lehetõséget.

Tervezik, hogy a ház tetejére kis tornyot
szerelnek, bele haranggal, hogy itt tarthassák a katolikus misét és a református istentiszteletet. A kialakított nagyterem lehetõséget ad a közösségi alkalmak és az ifjúsági
összejövetelek szervezésére. A falu régi
kultúrháza és imaterme a hajdani majorközpontban volt. Annak ellenére, hogy az
sokkal nagyobb és jobb állapotú volt, mint
a közösségi célra tavaly megvásárolt öreg
parasztház, mégis úgy döntöttek, hogy a
régi épületet inkább eladják, mert az
messzebb van a faluközponttól. Azt az

épületet még árulják, bíznak benne, hogy
lesz majd rá vevõ.
Az egybegyûlt jelentõs számú helyi lakos
megtapsolta Kornélt. A faluházat hivatalosan, a város nevében Juhász János polgármester adta át méltató szavak kíséretében. Közben megérkezett a kislóki halból
fõzött kitûnõ halászlé. A közös vacsora elfogyasztása után hajnalig tartó táncmulatsággal folytatódott a program.
Hargitai Lajos

ZENÉS
KARÁCSONYVÁRÓ

Roma Mikulás

Meghívjuk Önt és kedves családját

hagyományos karácsonyi
kóruskoncertünkre
december 13-án,
szombaton, 18 órára a mûvelõdési központba.
Fellépnek:
„Pászti Miklós” Vegyes Kórus (Biatorbágy),
Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar (Sárbogárd),
Várdai István gordonkamûvész —
a 2008. évi Genfi Nemzetközi Zenei Verseny gyõztese
Zongorán közremûködik: Huszics Ibolya.
Vezényelnek:
Bolyki Eszter, Huszics Vendelné, Huszics Vendel.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület!

A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mikulás-ünnepet és karácsonyi ajándékmûsort rendezett december 5-én a mûvelõdési központban. Az eseményt Juhász János polgármester,
dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ, Lakatos Gyõzõ, a
cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és Ferencz Kornél alpolgármester is megtisztelte jelenlétével. Nagyon sok gyerek és szülõ
jött el a szíves meghívásra. Az amúgy is jó hangulatot zeneszó kísérte, hisz neves fellépõk is színesítették a mûsort. Közben kiosztásra kerültek a Mikulás-csomagok is, ezzel nagy örömet okozva
az aprónépnek.
Hepp Zsuzsa
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NAPLÓ
— a sárbogárdi képviselõ-testület december 9-ei nyílt ülésérõl —
Bódai Gábor — hagyományosnak mondható — napirend elõtti felszólalásában a
kormány megszorító intézkedéseit bírálta,
hogy ismét kevesebb jut az önkormányzatoknak, miközben még több feladatot zúdítanak a nyakukba. Sárbogárd mûködéséért köszönetet mondott az intézményvezetõk kitartó, együttmûködõ, felelõsségteljes magatartásáért, valamint a jegyzõnek,
az apparátusnak és mindazoknak, akik segítették a képviselõ-testület munkáját.
Külön megköszönte valamennyi sárbogárdi polgár türelmét és megértõ hozzáállását.

Díjemelések januártól
Az ivóvíz-szolgáltatás ára a lakosság számára nettó 234 Ft/m3, a közületeknek 379
Ft/m3 lesz jövõ év elejétõl, míg a csatornaszolgáltatás díja lakossági fogyasztók
esetén nettó 234 Ft/m3, közületeknek 447
Ft/m3.
A szennyvízszippantás összköltsége bruttó 2.131 Ft-ra emelkedik a lakosság részére.
A szemétszállítás lakossági nettó ára családi házak esetén (heti egyszeri ürítéssel —
52 ürítés/év) 60 l-es edény esetén 138 Ft,
110 l-es edénynél 196 Ft; tömbházak esetén (heti kétszeri ürítéssel — 104 ürítés/év)
60 l-es edény esetén 69 Ft, 110 l-es edénynél 98 Ft. A 4000 l-es konténer ürítése minden lakó számára nettó 15.198 Ft-ba kerül.
Közületeknek 110-120 l-es edény ürítéséért alkalmanként nettó 437 Ft-ot kell fizetni, 240 l-es edényért 824 Ft-ot, 1100 l-es
edényért 3.774 Ft-ot, 4000 l-es edényért
17.885 Ft-ot.
A távhõszolgáltatás alapdíja bruttó 59,04
Ft/lm3/év, a távfûtésé 480,10 Ft/lm3/év január 1-jétõl.
A Közév Kft.-vel fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerzõdést is módosították a
vállalkozói díj tekintetében. Jövõre havi
nettó 570.780 Ft-ért végzi a Közév ezt a
munkát a városnak. A városüzemeltetési
feladatokra nettó 22.411.044 Ft-ot fizet
Sárbogárd a cégnek.
A helyi autóbuszon nettó 98 Ft-ra változik
az egy útra szóló vonaljegy ára; a havi bérlet nettó 2.590 Ft-ba, a diák- és nyugdíjasbérlet 448 Ft-ba fog kerülni. 65 év felett az
utazás ingyenes.
A helyi buszjárat töbörzsöki útvonala némileg módosul. Ugyanis az Abai úton is
járni fog januártól a helyi járat, méghozzá
úgy, hogy a Szent István út végén nem fordul vissza, hanem a Hantosi út—Abai út
vonalán tér vissza eredeti útjára. A Hantosi út déli oldalának 63-as út felõli végén
ezért egy buszmegálló kerül kialakításra.

Megszorult helyi buszok
A helyi buszokat mûködtetõ vállalkozó
kérte az önkormányzatot, hogy 961.819
Ft-tal támogassák meg a céget egyszeri alkalommal, ugyanis ennyi a tartozásuk a
Mol Rt. felé. Ha nem tudják a számlát kiegyenlíteni december 15-éig, akkor a Mol
letiltja a kártyájukat, és addig nem tudnak
tankolni, amíg ki nem egyenlítik ezt az
összeget.
Több képviselõ amellett érvelt, hogy szavazzák meg a kért összeget a cégnek, mert
a külsõ településrészek lakói közül sokan
veszik igénybe ezt a szolgáltatást, amit más
cég sem tudna olcsóbban elvégezni.
Egy technikai szünet után végül megszavazta a többség az egyszeri pénzügyi segítségnyújtást. Ezért cserébe szeretnék látni
a cég mérlegét 2009 májusában.

Közmunkaprogram
December 10-étõl február 10-éig a kistérségben 55 fõt foglalkoztatnak a közmunkaprogram keretében, ebbõl Sárbogárdon
20 fõt.

Új kézben
a pusztaegresi klub
A pusztaegresi klub január 1-jétõl való
üzemeltetésére megállapodást kötött a
testület az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesülettel. Az önkormányzat ehhez 970.000 Ft éves támogatást biztosít.

Bejelentések
Nedoba Károly: Köszönetemet szeretném
tolmácsolni Hargitai Lajosnak és csapatának, hogy a FÜBE-t önzetlen módon, mindenféle anyagi juttatás nélkül támogatták.
A továbbiakban is számítunk a segítségükre. A Rózsa és a Baross utca sarkán, a régi
húsüzemnél van egy tükör, ami már rég kitörött. Jó lenne valamilyen törhetetlen
anyagból pótolni, mert nagyon balesetveszélyes az az útszakasz. A régi tanácsháza
sarkánál régóta nem világít a lámpa. Nem
állapot, hogy Nagylók—Hantos—Sárbogárd közös testületi üléseire lasszóval kell
fogni a sárbogárdi képviselõket. Javaslom:
aki nem jön el, az tiszteletdíj-elvonásban
részesüljön.
Dr. Szabadkai Tamás: A képviselõk vagyonnyilatkozatát január 1-jétõl 30 napon
belül kell leadni. Ezúton is kívánok az
MSZP városi szervezete és frakciója nevében a város minden polgárának kellemes,
békés karácsonyt.
Õri Gyula: A közhasznú munkások feladata ne csak annyiban merüljön ki, hogy a
buszmegállókban felsöprik a szemetet, ha-
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nem tisztítsák ki az átereszeket, vágják le a
járdára benyúló ágakat. Pusztaegresen és
Sárhatvanon az izzók cseréje nem mindig
történik meg. A régi gyakorlattal ellentétben most nekünk kell felírni az oszlop számát, ami nem mûködik. Úgy gondolom, fizetünk annyit az E.ON-nak, hogy idõnként
leellenõrizze és kicserélje az izzókat.
Etelvári Zoltán: Köszönet a mûszaki osztálynak a miklósi temetõben a csap cseréjéért. Miklóson a búcsúsok istentelen sok
szemetet hagytak maguk után. Az utak továbbra is kátyúsak. Köszönet a táblákért,
amik ki lettek rakva a Tompa utcán és a
környezõ utcákban. Többen szóltak, hogy
az egyik fekvõrendõrnél megáll a víz, és
hatalmas tócsa keletkezik. A közös testületi üléseket össze kellene hangolni a rendes üléssel, mert többen közülünk dolgoznak, azért nem tudnak eljönni. Köszönet a
Közévnek az Ifjúsági park és a vásártér
rendbetételéért.
Fülöp Sándor: Mi lenne, ha az említett
balesetveszélyes Baross utcai útszakaszt
egyirányúsítanánk, hogy csak jobbra lehessen lefordulni?
Juhász János: Meg egy életveszélyes Corsa rohangál ott a hírportál szerint. Valakinek van pofája folyamatosan föltenni, és
még ki is emelik, hogy egy bordó Corsa
rendszeresen és nagy sebességgel közlekedik ott.
Bártfai Antal: A képviselõi csomagok elosztását a szociális bizottság elnök asszonyának hatáskörébe utalja a Kapocs Egyesület.
Szakács Benõné: Köszönetet szeretnék
mondani azoknak, akik a fogyatékosok világnapján segítettek.
Horváth Tibor: A búcsú után valóban áldatlan állapot volt. Tavaly is ki kellett menni a rendõrséggel oda.
Juhász: Még engedélyük sem volt.
Gábris István: A buszvárókban változatlan a helyzet, ezért jó lenne mindegyik
mellé egy-egy hirdetõtáblát kihelyezni. A
MÁV-menetrenddel kapcsolatban, hogy
megszûnnek különbözõ járatok, kérem a
Tamást: ha van lehetõsége, tegyen valamit.
Bódai: Köszönöm a Közévnek, hogy a piacteret szépen rendbe tették, a Mikes közi
játszótér mögötti fákat megnyesték. Köszönöm az E.ON-nak, hogy két hónap után
sikerült a lakóteleppel szemben lévõ lámpát megjavítani.
Varga László: Szokásjog alapján mûködik
Miklóson a búcsú. Kell valaki, aki gazdája
ennek a rendezvénynek. A 63-as és a Kazinczy utca között, ahol a telefonközpont
van, mostanában divat autóval járkálni,
pedig ott nincs autóút, csak járda. Miklóson a központban zebrát kellene létesíteni
az iskolakapuval szemben, vagy a Vasút utca torkolata elõtt. A Vasút utca torkolatánál a közvilágítás nem mûködik. Kérdezzünk már rá, hogy miért változott meg a
vasúti menetrend, miért kell Pusztaszabolcson átszállni. Kérném az illetékeseket,
hogy a temetõgondnokok bérezését emeljék meg a munkavégzésük arányában.
Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Falumikulás Cecén
December 5-én reggel a cecei kultúrház nagytermében sok anyuka várta már kisgyermekeivel a Mikulást. Amíg a Télapó meg
nem érkezett, az iskolás gyerekek mûsorral szórakoztatták a vendégsereget. Sok volt a karon ülõ baba is. Aztán megérkezett a falu
„fõhivatású” Mikulása, Darab János, aki már sok éve tölti be ezt a
megtisztelõ posztot. A Mikulást két krampuszával, Szûcs Lacival

és Bali Péterrel, Németh Ferenc szilaj pónifogatán hozta a kultúrházhoz. A gyerekek énekszóval köszöntötték a tél vendégét. A
gyerekek az ölébe ülhettek, s mindegyik kapott tõle ajándékot.
A Mikulás innen az iskolába ment, ahol minden osztályba bekopogott, ajándékot adott minden gyereknek. A gyerekek verset
mondtak, énekeltek, és erre az alkalomra készített rajzaikkal
ajándékozták meg a Mikulást.
Ezután a Télapó végigjárta az egész falut. Bekopogott hivatalokba, boltokba, szaloncukrot dobott az utcán járóknak-kelõknek.
Hargitai Lajos

Sáregresi
ovimikulás
A sáregresi szülõk közös összefogással rendezték
meg a sáregresi gyerekek számára a Mikulás-ünnepet.
Az elõzményekhez hozzátartozik, hogy november
22-én jótékonysági bált rendeztek. A cél: összefogás a
faluért, a sáregresi gyerekekért. A rendezvény bevételébõl és a magánszemélyektõl összegyûlt adományokból 233.400 Ft jött össze. Ennek egy részét használták fel a Mikulás-ajándékok megvásárlására, valamint a gyerekek megvendégelésére, közös kakaós
uzsonnára. A megmaradt összegbõl játékokat, eszközöket vásároltak a sáregresi óvodának.
Darab Jánost hívták meg Mikulásnak Cecérõl. A gyerekek verset mondtak, énekeltek, majd volt közös
tánc is az óvó nénik és a szülõk részvételével.
A szervezõ szülõk ezúton is megköszönik az adományozók támogatását és mindazok segítségét, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Hargitai Lajos

Családi Mikulás
Sáregresen december 6-án járt a falumikulás.
Családias hangulatban fogadták, hiszen a szülõk
is elkísérték csemetéiket a mûvelõdési házba,
ahova megérkezett a várva várt vendég. Szép
számmal jöttek a Mikulás elébe, aki pónifogattal
érkezett a helyszínre. A gyerekek verseket szavaltak neki, énekeltek, majd a nagyszakállú zsákjából
elõkerült minden jó, ahogy az énekben is felcsendül: piros alma, mogyoró, szaloncukor és mindenféle ajándék. Vidámsággal teli pillanatokat tölthettek el a résztvevõk ezen a szép napon.
Hepp Zsuzsa
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Mikulásváró Pusztaegresen
December 6-án délután egy órától gyülekeztek a gyerekek szüleikkel a mûvelõdési
házban, hogy játékos vetélkedõkkel, kézmûves-foglalkozással és színes programokkal idejüket eltöltve várják a Mikulás
érkezését. Minden korosztály megtalálhatta a neki szánt programot. Lehetett
gipszképet, papírmikulást, adventi koszorút készíteni, festeni, színezni, trambulinozni, ugrálókötelezni, lufit fújni és borotválni. A találós kérdésekre egymást túlharsogva próbáltak válaszolni az apróságok.
A játékban résztvevõket mind megjutalmaztuk.

gultak, volt, aki sírt és volt olyan is, aki
verssel örvendeztette meg a nagyszakállút.
Mielõtt a Mikulás elment, megígérte, hogy
ha jók lesznek, jövõre is eljön a krampuszaival és sok-sok ajándékot fognak hozni.
A gyerekek még játszottak egy kicsit, aztán
hazamentek a szüleikkel.
Köszönetet mondunk támogatóinknak:
Juhász György, Vagyóczki Gyula, Fodor
Lászlóné, id. Farkas Ferencné, Orbán
Józsefné, Jaksics Györgyné, Farkas Krisztián, Pákozdi István, Pákozdi Istvánné,
Zsoldos Attila, Zámbóné Zsoldos Mari-

Sajnálattal értesültünk arról, hogy november utolsó hetében az egyesület nevét és az
emberek adakozókészségét kihasználva
gyûjtöttek egyesek pénzt, de nem az egyesület kérésére, javára, sem a kultúrház felújítására. Tájékoztatni kívánunk mindenkit, hogy az elképzeléseink szerinti felújítási munkákat pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni. Az esettel kapcsolatos
további intézkedésekrõl december 13-án
17 órakor egyesületi gyûlésünkön döntünk.
Aki az egyesületet bármilyen módon ezután is támogatni szeretné, az Fülöp Máriánál, Sipos Attilánál és Magyar Ferencnénél ezt továbbra is megteheti. Köszönjük!
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület

Több asztal is roskadásig meg volt terítve
süteményekkel, üdítõvel. Uzsonnaként
virslit ehetett minden jelenlévõ. Ezt követõen dalokkal, versikékkel csalogatták a
Télapót a gyerekek. A várva várt Mikulás 4
óra körül meg is érkezett krampuszaival,
temérdek csomaggal és természetesen virgáccsal. A gyerekek mind a színpad elé tódultak és várták, hogy nevüket hallván a
Mikulás bácsihoz mehessenek. A Télapónak hosszú listája volt, 54 gyerek számára
hozott ajándékot. Mindenkirõl rímbe szedett jellemzõket mondott. A gyerekek iz-

ann, Kiss Valéria, Horváth Heni, Sárréti
Híd, Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Továbbá, akiknek a finom süteményeket köszönjük: Fülöp Mária, id. Tóth Istvánné, Fésü
Györgyné, Paksi Ferencné, Farkas Ferencné, Farkas Lászlóné, Õriné Kókány
Adrienn, Juhászné Farkas Márta, Dala
Józsefné, Vadonné Nagy Irén, Csernyánszkiné Bihar Szilvia és Puchinger Lászlóné. Végül, de nem utolsósorban köszönetet mondunk azoknak az egyesületi tagoknak és szülõknek, akik segítettek a
rendezvény sikeres lebonyolításában.

Rendhagyó irodalomóra
Nem mindennapi irodalomórákon vehettek részt a gyermekek az Országos Gyermekkönyvhét keretében, a városi
könyvtárban, valamint a Mészöly Géza és a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Ez

alkalomból Kálnay Adél költõ, író, tanár beszélt életérõl, pályafutásáról, verseirõl, könyveirõl és az irodalom,
írás szeretetérõl. A gyermekek élvezettel hallgatták a
költõt, egy pisszenés sem hallatszott. Mi, felnõttek is
visszaültünk egy kicsit az iskolapadba, ami eszünkbe juttatta ifjúkorunk felhõtlen, gondtalan éveit.
Hepp Zsuzsa

Kontrasztok

Varga Csaba csodálatos fotóit tekinthetik
meg az érdeklõdõk e hét hétfõtõl a könyvtárban, Kontrasztok címmel. Az alkotó
mûveivel már nem elõször találkozhat a
sárbogárdi közönség. Az éles szemû fotós
különleges pillanatokat örökített meg a
természet szépségeirõl, Erdély tájairól és
lakóiról, és lévén a sportok szerelmese is: a
sárbogárdi fogathajtóról, manõverezõ repülõkrõl és ugrató raliautókról. A kiállítás
darabjai csak töredékei annak a gazdag
anyagnak, amirõl családias légkörben, terített asztal mellett tartott nekünk zenés
diavetítést és élménybeszámolót Varga
Csaba.
„Aperitifként” Nagy Ottó, a Székesfehérvári Fotóklub elnöke szólt a fotózás történetérõl néhány szót.
Reméljük, lesz még alkalmunk látni Csaba
minél több képét!
Hargitai Kiss Virág
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Érvényes 2008. december 14-étõl

INDULÓ VONATOK

ÉRKEZÕ VONATOK

A vonatközlekedésre vonatkozó jelek és magyarázatok a következõ oldalon olvashatók.
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Szánon jött a hegyeken át

Megérkezett a Mikulás december 5-én a töbörzsöki Aprajafalva Óvodába is. A gyerekek
dallal, verssel köszöntötték. Hamarosan elõkerültek puttonyából a várva várt csomagok,
amit a gyermekek nagy lelkesedéssel fogadtak.
Köszönjük a Mikulásnak – Horváth Pista bácsinak – hogy ilyen hosszú útról elfáradt hozzánk, és a gyerekeknek annyi sok örömet okozott!
Az óvoda dolgozói

Miklós-nap Sárszentmiklóson
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában december 5-én Miklósnap alkalmából iskolanapot rendeztek. Az iskola tanulói kézmûves-foglalkozásokon,
ügyességi játékokban
vehettek részt. Az iskolában több helyszínen
sok érdekes programra
várták a gyerekeket.
Részletes beszámoló
következõ számunkban lesz.
/H/

2008. december 20-án,
szombaton, 9—16 óráig

KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS KIÁLLÍTÁS
a Sárszentmiklósi
Klubkönyvtárban.
Ezen alkalommal ünnepeljük
könyvtárunk 50. évfordulóját egy
teadélután keretében 14 órától.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!
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„Ha a tehetséged nem elég a sikerhez, diadalmaskodj elszánt erõfeszítéssel.”
(Dave Weinbaum)

Meghívó
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola iskolavezetése, kézilabda szakköre és a Szilas KC vezetõsége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel meghívjuk a sportbarátokat a

IV. KARÁCSONYI
SZILAS KUPÁRA.
A rendezvény helye: simontornyai
tornacsarnok.

Idõpontja: 2008. december 22.,
9.00 óra.
Csapatok: Angyalföldi Sportiskola, Bp.
Spartacus, Dunaújvárosi Sportiskola,
FTC, Szeged, Szilas KC Mezõszilas.
Zámbó Tibor igazgató

Munkáltatók,
figyelem!
A KDRMK Sárbogárdi Kirendeltsége várja azoknak a munkáltatóknak a jelentkezését, akik szívesen foglalkoztatnának olyan embereket, akik
most fejezték be az Európai Unió által finanszírozott tanfolyamokat.
A támogatás mértéke: 6 hónapig bruttó 90.000
Ft/hó. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség
nincs.
Most befejezett, illetve befejezõdõ tanfolyamaink: nehézgépkezelõ, könynyûgépkezelõ, CNCgépkezelõ, tb-ügyintézõ.

Érdeklõdni lehet a sárbogárdi
munkaügyi központban
Hier Erzsébet TÁMOP-ügyintézõnél,
vagy telefonon
a 06 (25) 461-528-as számon.

Jótékonysági
est
December 23-án, kedden, Viktória
napján a székesfehérvári Vörösmarty
Színházban „Hangok hídján” címmel
jótékonysági est lesz a Viktória központ
javára. A színház mûvészei, táncosai
népszerû musicalekbõl válogatva adnak
egy gálamûsort.
A központ mûködését segítheti jegyvásárlással, illetve pénzadomány felajánlásával is. Pénzadományt a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete OTP
11736116-20027801 számú számlájára
lehet befizetni. Köszönjük!
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Kisgimis matematikai feladatsor
A nyolcosztályos gimnázium központi írásbeli felvételijére történõ felkészülés elõsegítése érdekében most egy matematikai feladatsorból szemezgettünk.
Aki a teljes feladatsort szeretné kipróbálni, az megtalálja a www.okev.hu honlapon, a következõ linkeken keresztül: közoktatás – középfokú beiskolázás – korábbi beiskolázás adatai…
Fontos tudni, hogy ezekkel a feladatokkal nem egy
iskolai témazáró esetében gyakori, közel 100 %-os
teljesítés az elvárható. Ezeknek az a céljuk, hogy
rangsort állapítsanak meg a tehetséges kisdiákok
között. De egy jó kis rejtvényként is felfoghatók.
Jelentkezési lap a gimnáziumban kérhetõ. A felvételi idõpontja: 2009. január 23.

A feladatok:
1. Tegyél mûveleti jeleket a számok közé úgy,
hogy igaz legyen az egyenlõség! Zárójelet nem
használhatsz.
a) 9 3 5 6 2 = 25
b) 9 3 5 6 2 = 21
c) 9 3 5 6 2 = 12
2. Három korongunk van, ezek egyik oldala piros, a másik kék. Összerázzuk, majd az asztalra
ejtjük õket.
Írd az alábbi állítások mellé a „biztos”, „lehetséges”, „lehetetlen” szavak közül a megfelelõt!
a) Ugyanannyi piros lesz, mint kék.
............................................................................
b) Nem mindegyik lesz ugyanolyan színû.
............................................................................
c) Legalább két egyforma színû lesz.
............................................................................
d) Pontosan egy lesz kék. ....................................
e) Legfeljebb egy lesz piros. .................................
3. Pisti és a barátja két hordóba vizet hordanak
a kútról. Pisti vödre 6, a barátjáé 10 literes. Mindenki a saját hordójába önti a vizet, és egyszerre fordulnak a teli vödrökkel.
a) Három forduló után hány liter lesz a barátja
elõnye? ..............................................................
b) Hány forduló után lenne a barátja elõnye 48 liter? ....................................................................
c) Barátja 62 literes elõnyt tervez magának. Sikerülhet-e neki? .....................................................
d) Miért?
e) Pisti elszomorodik, ezért barátja az egyik forduló
során Pisti hordójába önti az õ vödrében lévõ vizet
is. Így Pisti hordójában 28 liter víz lett. Ez hányadik
fordulóban történt?
4. 490 Ft-ért vásároltam naptárt. 5, 10 és 20
Ft-osokkal fizettem. 5 Ft-osból 20 darabot, 20
Ft-osból 12 darabot adtam a pénztárosnak.
a) Hány 10 forintost kell még adnom?
............................................................................
b) Válaszodat számítással indokold!
c) Kifizethetõ-e a naptár ára úgy, hogy a háromféle
pénzérmébõl ugyanannyi darabot adunk?
5. Nagymama két tál szilvásgombócot készített.
Egyiket fiáéknak, a Kovács családnak, a másikat lányáéknak, a Tóth családnak adta.

A Tóth család 20 gombócot evett meg ebédre.
Ennek ötödrészét Jancsi, felét a szülei fogyasztották el, míg a többit Jancsi testvére ette meg.
a) Hány gombócot evett az ebédnél Jancsi?
...........................................................................
b) Hány gombócot evett meg Jancsi testvére?
...........................................................................
A Kovács család a kapott gombócok 3 negyed
részét ette meg, így 10 gombóc maradt.
c) Hány gombócot kapott a Kovács család?
...........................................................................
d) Mennyi fogyott el ebédre?
...........................................................................
6. Számok beszélgetnek egymással: a 6, a 25, a
34, az 52 és a 72.
A „hetvenkedõ” 72 azzal dicsekszik: „az én
számjegyeim összege a legnagyobb”. A többi
szám sem akar alulmaradni.
Segíts nekik! Írd le, milyen tulajdonsággal dicsekedhet egy-egy szám, ami ebben a „társaságban” csak rá jellemzõ!
7. Az állatok olimpiára készülnek. Edzésen a
100 méteres futásról a következõket jegyezték
fel: a kutya 10 másodperc alatt, a strucc 5
másodperc alatt, a versenyló 6 másodperc
alatt, az antilop 4 másodperc alatt ért célba.
Melyikük a leggyorsabb?
Írd le, hány métert futnának (megtartva sebességüket) fél perc alatt!
8. Két darab 1-es és egy darab 2-es számkártyád
van. Alkoss belõlük háromjegyû számokat! Sorold fel az összes lehetõséget!
Ha az egyik 1-es kártyát 0-sra cseréljük, akkor
mely háromjegyû számokat állíthatod elõ?
9. Egy hegedû tokkal együtt 1000 euróba kerül.
a) Mennyi a hegedû ára, ha a hegedû 3-szor többe kerül, mint a tokja? ................................. euró
b) Mennyi a hegedû ára, ha a hegedû 700 euróval
többe kerül, mint a tokja? ............................ euró
10. Bergengóciában a telefonszámok négyjegyûek, nullával kezdõdõ telefonszám nincs. A
telefonszámokról még a következõket tudjuk:
minden számjegy páros, az elsõ és az utolsó
számjegy megegyezik, a harmadik és a negyedik számjegyek összege fele az elsõ és a
második számjegyek összegének.
a) Sorold fel, milyen számjeggyel kezdõdhet telefonszám!
b) Mi Manó telefonszáma, ha az övé a legkisebb
bergengóciai szám?
c) Mi Mimi telefonszáma, ha az övé a legnagyobb
bergengóciai szám?
d) A fentieken kívül még milyen bergengóciai telefonszámok lehetnek?
Írj további 3 példát!
Jó felkészülést kívánok!
Boda János igazgató
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A sárbogárdi futballisták évzárója
Az elmúlt szombaton tartotta évzáróját a
Sárbogárdi Labdarúgó Club. Az eseményen megjelentek tájékoztatást kaptak az
egyesületben végzett munkáról. A sárbogárdi klub valamennyi korosztályban (U7,
U9, U11, U13, U16, U19 és a felnõttek)
benevezett a 2008/2009. évi bajnoki esztendõ versenyeire.
A kicsik tornarendszerben, a Nemzeti
Utánpótlás Program keretében mérték
össze tudásukat a környezõ települések
csapataival. Az U11 a megyei szövetségen
kívül szervezett bajnokságban is szerepelt.
Az alacsonyabb korosztályok esetében a
rendszeresen végzett munka, a magas
edzéslátogatottság, a hozzáértés mindmind hozzájárultak ahhoz, hogy igen szép
eredményeket értek el az utánpótláscsapatok. Különösen gazdag programot bonyolított az U11, valamint az U13.
A serdülõk gyengébb eredményt produkáltak. Új csapatot kellett összeállítani,
még hiányzik a rutin, amelyet legfõképp a
bajnoki mérkõzéseken lehet megszerezni.
A felnõttek teljesítették a bajnokság elején
kitûzött célt, azaz az 5-8. helyezés elérését.
Az õszi pontvadászat során a csapatban
több ifjúsági játékos is lehetõséget kapott
arra, hogy bizonyítsa tehetségét.
A vezetõség köszönetet mondott mindazoknak (támogatók, szülõk), akik segítet-
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Tisztelt Támogatóink!
A Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány vezetõsége köszönetet mond
mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták
szervezetünk célkitûzéseit. A felajánlott összeg: 48.226 Ft.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Támogatóinkat, hogy a 2006. évi befolyt 1 %-ot,
azaz 40.161 Ft-ot a diákok tanulmányi
kirándulására és év közbeni támogatására fordítottuk.
Köszönettel: Takács István,
a közalapítvány elnöke

Tisztelt Támogatóink!

ték az egyesületet, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy összehasonlíthatatlanul jobb
évet zárhasson a klub, mint azt az elmúlt
esztendõ hasonló idõszakában tette.
A közösen elfogyasztott birkapörkölt után
sokan késõ éjszakáig mulattak, beszélgettek, vagy éppen dalra fakadtak. Ez is azt
jelzi, hogy mindenki bizakodó a tavaszi
folytatást illetõen.
Hajrá Sárbogárd!
Tóth Zoltán

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy
adójuk 1 %-át az Alapi Óvodásokért
Közalapítvány részére ajánlották fel.
2007-ben az adó 1 %-ából befolyt
összeg: 150.480 Ft. Ezt az összeget az
óvodások karácsonyi ajándékára költöttük.
Kérjük, hogy 2009-ben is támogassák
alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Adószámunk: 18493038-4-07.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánunk minden kedves támogatónknak!
Kaszás Károly, az alapítvány elnöke
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—
LSC Sárbogárd városi teremlabdarúgó-bajnokság
A IX. forduló eredményei
Bad Boys—Alba Autósbolt Cece
5:5 (0:2)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Tóth,
Horváth I., Csomai. Csere: Hajba, Horváth F., Juhász. Alba: Fülöp Gy., Kun, Danicsek, Fülöp T., dr.
Erdélyi. Csere: Démuth, Kiss, Kokics.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Sárga lap: Kun. Góllövõk: Csomai 2,
Mikuli, Juhász, Hajba, illetve, dr. Erdélyi 2, Kokics,
Fülöp T., Horváth I. öngól.

Pusztaegresi fiúk—Hörpintõ 2:2 (2:1)
Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Csendes M., Mogyorósi, Fodor, Ihász, Csendes B. Csere: Egyed,
Kolonics, Magyar, Zab. Hörpintõ: Vorsléger, Papp,
Farkas, Falusi, Nagy.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Piros lap: Fodor 2 perc. Góllövõk:
Csendes B., Magyar, illetve Nagy, Papp.

Horváth Ker.—Vasutas 4:0 (1:0)
Vezette: Tóth I. Horváth Ker.: Antal, Németh, Nyári, Horváth J., Keresztyén. Csere: Horváth D.,
Kovács S., Kovács R. Vasutas: Csuti, Bakos,
Bozsoki, Huszár, Gászler. Csere: Babitz, Czeiner,
Fazekas, Guszejnov, Varga.
Keresztyén hagyta ki az elsõ helyzetet az ötödik
percben. Gászler lábáról lecsúszott a labda a hatodik percben. Ez is helyzet volt. Nyári hibájából Bakos lõhetett volna gólt, de a labda a felsõ lécrõl a
mezõnybe vágódott. Hol az egyik, hol a másik kapu
forgott veszélyben, de a góllövéssel adósak maradtak a játékosok. Íme, egy kis ízelítõ: elõbb Bozsoki
lõtt kapu mellé, majd Keresztyén kontrából nem találta el a kaput. Támadott a Horváth Ker., mely
meghozta a várva várt gólt a tizennyolcadik percben, amikor is Németh kihasznált egy védelmi hibát, és Csuti mellett a hálóba lõtte a labdát. A második félidõ elején remekeltek a kapusok. Bakos
egymás után két óriási helyzetet hagyott ki. Keresztyén a kapufát találta telibe. A harmincegyedik
perc meghozta a második találatot. Ettõl összeesett a Vasutas csapata, mert a Horváth Ker. csapata két perc alatt lõtt két góllal terhelte meg kapuját. Megérdemelt 3 pontot. Góllövõk: Németh 2,
Nyári, Keresztyén.

Légió 2000, Fair Bútor—Extrém
0:1 (0:0)
Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Németh, Berta, Lakatos T., Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Bodó, Lakatos Gy., Mondovics. Extrém: Kiss, Hajnal,
Oszvald, Horváth D., Juhász. Csere: Dévényi, Horváth T.

Meghívó
A Honvéd Bajtársi Egyesület
elnöksége tisztelettel meghívja
a sárbogárdi nyugdíjas katonákat
2008. december 16-án 16 órakor
egy kötetlen beszélgetésre,
a HEMO klubhelyiségébe.
Vezetõség

Tapogatódzó játék helyzetekkel, jó kapusteljesítménnyel mindkét oldalon az elsõ két percben. Felpörögtek az események, sok átadási hibával találkoztunk, egyes játékosok egyénieskedése jellemezte a mérkõzést. Juhász lövése után a labda
Megyesi ölében a harmadik percben. Németh is
megunta a csatárok tehetetlenségét, lövését Kiss
védte a hatodik percben. Oszvald kísérletezett távolról még ugyanebben a percben. Lakatos T. óriási helyzetet hagyott ki, 2 m-rõl az üres kapu fölé lõtte a labdát a nyolcadik percben. Hajnal emelte a
labdát a felsõ lécre a kilencedik percben. Még
ugyanebben a minutumban Megyesi bizonyított.
Mondovics lövése után a labda a kapufáról vágódott ki. Bodó lövését viszont Kiss védte. Az elsõ félidõ utolsó mozzanata: Hajnal lövését Megyesi a kapu fölé tenyerelte. A második félidõ ugyanúgy telt
el, mint az elsõ, kivéve egy szép kontratámadás
után Juhász végre betalált Megyesi kapujába a
harminchatodik percben. A hátralévõ négy percben elõbb Oszvald, majd Mondovics hagyott ki
helyzetet. Sportszerû mérkõzés, kevés góllal, izgalmasan alakult. Amíg az elöl játszók nem találnak a
kapuba, a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyják (ez
jellemzõ volt a Légióra), addig a másik fél egyszer
nem hibázott. Eredménye: három pont. Góllövõ:
Juhász.

Pentagri—Sárkeresztúr KIKE
0:9 (0:5)
Vezette: Tóth I. Pentagri: Györök, Domján, Csendes, Sebestyén, Bor. Csere: Winkelmann. KIKE:
Visi, Szauervein, Madár, Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger J., Vörös.
A tabella elsõ két helyén álló csapat kényelmesen
kezdte a játékot. Ahhoz, hogy az iram felgyorsuljon,
gólnak kellett születni, amely egy szöglet után
megvalósult, Geigerhez pattant a labda, aki közelrõl
nem hibázott. Próbálkozott a szárnyaszegett
Pentagri az egyenlítéssel, de Bor lövése elõbb a kapu mellé ment, majd Visi lábbal hárította a nagy
erejû lövést. Geiger távolról lõtte második gólját.
Madár is bemutatkozott. Itt teljesen összeesett a
Pentagri, az történt a pályán, amit a KIKE akart. Sütõ a rossz ütemben kifutó Györök fölött emelte a
labdát a kapuba. A második félidõ is úgy kezdõdött,
mint az elsõ. Hatpercnyi játék után Sütõ nem hibázott, majd Szauervein is letette névjegyét egy góllal. Egy perc alatt lõtt három góljával — mert
megint Sütõ volt eredményes — szétzilálta a ritkán
próbálkozó Pentagrit, amely próbálkozott a szépítõ
gól megszerzésével, de ez nem sikerült neki, mert
Domján a huszonkilencedik percben a kapufát találta telibe. Még Bornak volt egy kísérlete a harmincötödik percben. Geiger megadta a kegyelemdöfést
az újabb találatával. Megérdemelten szerezte meg
a három pontot a KIKE csapata, mely ezen a mérkõzésen mutatta meg, hogy mit is tud. Góllövõk:
Geiger 4, Madár, Sütõ 3, Szauervein.

Haladás—Twister 3:1 (0:1)
Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Szántó Zs., Fülöp,
Hollósi, Szántó K. Twister: Bogár I., Balogh, Szabó,
Bognár T., Budai. Csere: Csizmadia, Horváth,
Vörös. A két csapat egymásnak esett. Bognár T.
futtából lõtt a kapu mellé. Balogh lövését védte
Géczi a negyedik percben. Fülöp agyonrúgta játékostársát. Nem sok esélye volt a Haladásnak a
gyõzelemre. Amíg ezt írom, máris vezet a Twister,
Bognár T. révén, a tizedik percben. Csizmadia hagyott ki nagy helyzetet. Fülöp távoli lövése Baloghról vágódott szögletre. A második félidõre össze-

szedte magát a Haladás, bár az elsõ támadásokat a
Twister vezette. Géczinek többször akadt dolga,
melyet jól oldott meg. Jött az utolsó öt perc, ami
megpecsételte a Twister sorsát. Elõbb Szántó K.
takarásból ellõtt labdája a hosszú sarokban kötött
ki, majd Fülöp volt eredményes a harminchetedik
percben. Hollósi fejese pedig a biztos gyõzelmet jelentette. Ráfizetett a taktikára a Twister. Megérdemelten nyert a Haladás. Sárga lap: Szántó K. Góllövõk: Szántó K., Fülöp, Hollósi, illetve Bognár T.

Siker FC—B. B. Truck 7:3 (4:2)
Vezette: Szakács I. Siker: Kiss, Petõ, Kecser, Huszti L., Huszti R. Csere: Huszti J., ifj. Kiss, Kovács,
Oláh. B. B Truck: Gilicze, Zádori, Takács, Simon J.,
Zobák. Csere: Bognár, Kovács, Simon T., Varga.
Az elsõ nagy helyzetet Zobák hagyta ki. Takács a
gólvonalról mentett a második percben. A B. B.
Truck taktikája Kovács kikapcsolására épült. Mint
látni fogják, ez a taktika nem jött be, mert négy góllal terhelte meg a kapujukat. Nem véletlen, hogy
eddig pontveszteség nélkül vezetik a Fair Bútor-csoportot. Volt a mérkõzésnek olyan idõszaka,
amikor is a B. B. vezetett, ezután jött a henger. Nem
véletlen, mert Zobák és Simon J. egymás után
hagyta ki az adódó helyzeteket. A listavezetõ megérdemelten nyerte meg a mérkõzést. Góllövõk:
Kovács 4, Huszti R. 2, Petõ, illetve Simon J., Zobák
2.

Toledo 2005—OMV 3:5 (1:3)
Vezette: Tóth I. Toledo: Németh, Dombi, Kiss L.,
Barabás, Orbán. Csere: Szabó. OMV: Plézer, Iván,
Halasi, Killer, Deák. Csere: Derecskei, Lukács,
Nagy.
Meglepetésre a Toledo szerezte meg a vezetést.
Ezután jött a rutin és a siker. Iskolázott az OMV, de
sokszor belehaltak a szépségbe. A nézõk véleménye szerint is viszonylag langyos mérkõzés volt. A
lényeg a gyõzelem és a három pont megszerzése
volt. Sikerült. Góllövõk: Kiss, Szabó 2, illetve Deák
3, Halasi 2.

Reál Margit—Sárbogarak 3:3 (2:1)
Vezette: Szakács I. Reál: Verbóczki, Rozgonyi J.,
Márton, Fövenyi, Dani. Csere: Fekete, Mondovics,
Rozgonyi G., Strausz. Sárbogarak: Dizseri P.,
Csuti, Czipp, Kónya, Németh. Csere: Dizseri B.,
Gazdag, Kasza, Steinbach.
Jól kezdett a Reál, mert a hetedik percben kettõ
nullára mentek. A fiatalos lendület gólt eredményezett, bár az adódott helyzeteket nem tudták kihasználni, így az elsõ félidõben vesztésre álltak. A második félidõben is a Reál vezetett, de sikerült
egyenlíteni a fiataloknak. A mérkõzés végét Fövenyi kapufája jelentette. Sárga lap: Csuti. Góllövõk:
Dani, Fövenyi 2, illetve Kónya 2, Németh.
Az elsõ fordulóban lejátszott mérkõzést a Bad Boys
jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt megóvta. Döntés: a három pontot 5:0 gólkülönbséggel a
Bad Boys javára igazolták a szervezõk.

TÁJÉKOZTATÁS
December 21-én 9 órától az öregfiúk karácsonyi labdarúgótornát, 27-én 9 órától szilveszteri kupát szerveznek. A csapatok nevezésüket Szakács Istvánnal adhatják le
személyesen, vagy telefonon a
06 (30) 823 1229-es telefonszámon.
Gróf Ferenc
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Suzuki Barta kézilabdakupa
Folytatódott a bajnokság, amely hozott
pár bonyolult helyzetet. Kezdjük a férfiakkal, mivel az kicsit egyszerûbb volt. A mérkõzések a papírformának megfelelõen
alakultak.
Alap—Toledo 38-16
Ilyen arányban is megérdemelten nyert a
sokkal rutinosabb Alap.
Gréta—T 34 23-18
A T 34 egy félidõn keresztül még a gyõzelem esélyét is magában hordozó játékkal
méltó ellenfélnek bizonyult a végsõ gyõzelem fõ várományosával szemben.
Simontornya—Légió 2000 24-18
Vérfürdõ a várfürdõben címmel jobban
közelítettünk volna a tényekhez. Ha szolidan fogalmazok, akkor azt mondhatom,
hogy egy küzdelmes mérkõzésen kicsit elszabadultak az indulatok.
Az elsõ félidõben a jól játszó Légió nem
sírta végig a meccset. Az okokat már nem
akarom részletezni.
Az állás
1. Simontornya
2. Alap
3. Gréta Bútor
4. T 34
5. Légió 2000
6. Toledo
7. Lelkes ifjak

4
3
3
4
5
5
4

4
3
3
2
1
1
-

-

2
4
4
4

+56
+52
+37
+3
-28
-69
-60

8p
6p
6p
4p
2p
2p
0p

Folytassuk a nõi csoporttal.
Légió—Ferta Gumi 19-12
A jobb csapat gyõzött.

Gázmodul-ÖTYE 21:19 (óvás alatt)
Egy rendkívül jó mérkõzésen sportszerû
játék mellett „gyõzött” a Gázmodul, de
nem 21:19-re, hanem 21:20-ra.
Mivel mindkét televízió felvette a mérkõzést, az operatõrrel és a kommentátorokkal a teljes mérkõzést végignéztük, és valóban, egy helyen rossz eredmény állt a táblán, ami végigkísérte az egész mérkõzést.
Ugyanezt megtettem a másik csatorna
anyagával is, amit rendelkezésemre bocsátott Révész Csaba, amit köszönök neki itt
is, és ugyanarra az eredményre jutottunk.
21:20 a Gázmodul javára. Nem tudom, hol
keresik a másik gólt, ami hiányzik a döntetlenhez, de ami nincs, azt nehéz lesz megtalálni. De hagyjuk ezt a témát, õk óvtak, és
erre van egy bizottság, aki kompetens dönteni. Kicsit nehéz a helyzet, mert a bizottság három tagjából kettõ nem is volt jelen a
mérkõzésen, úgyhogy maradnak a tévéfelvételek.
Annyit szeretnék megjegyezni, hogy egy
olyan felelõsséggel bíró tevékenység, mint
az eredmény nyilvántartása olyan emberek kezében kell, hogy legyen, akik képesek végigfigyelni a mérkõzéseket. Erre jó
példa volt az eddigi évek során Lukácsné
illetve Téglásné.
Végül azt szeretném – és nem csak én –,
hogy ez a torna ezután is csak a kézilabdáról, ne pedig az óvásokról, a pályára nem
való, véres eseményekrõl szóljon.
A tabellát azért nem közlöm, mert a végeredmény az asztalnál fog eldõlni, ami már
eleve nem méltó a kézilabdához.
Rehák Sándor

Mikulás-kupa Mezõfalván
December 6-án az U13-as korosztálynak
rendeztek teremtornát Mezõfalván.
Az LSC Sárbogárd csapatát 8 játékos alkotta: Sümegi Zsolt, Pajor Tamás, Goldberger Marcell, Csendes Ádám, Luczek
Roland, Szente Márkó, Freschli Barnabás,
Németh Attila.
2x10 percet játszottunk mérkõzésenként
4+1 játékossal.
LSC Sárbogárd-Mezõfalva B
12-1
LSC Sárbogárd-Mezõfalva A
2-1
LSC Sárbogárd-Rácalmás
1-0
Az elsõ mérkõzésen látványos focit produkáltunk, szép gólokat rúgtunk.
A második meccsen a tavalyi döntõ
„visszavágóját” játszottuk a házigazda ellen. Izgalmas mérkõzésen megmutattuk,
hogy egymásért is tudunk küzdeni.

A harmadik találkozón egy nagyon jó Rácalmást gyõztünk le megérdemelten. Rengeteg mozgás, sok kemény, de sportszerû
ütközés.
Végig érzõdött, hogy a játékosok nagyon
akarják a tornagyõzelmet, és ezért mindent meg is tettek. A nyári alapozás még
nem fogyott el. Megmutatták, hogy bírják
erõvel, tudnak szépen és eredményesen
játszani, és a kapusunk a mezõnyben is
ügyes.
Sümegi Zsolt 10 perc alatt rúgott 4 gólt!
A torna végén Goldberger Marci büszkén
vehette át a gyõztesnek járó oklevelet.
Fegyelmezett, sportszerû játékosok, szép
játék, jó eredmény.
Gratulálok, fiúk!
Pajor László, LSC Sárbogárd

Asztalitenisz-hírek
Az elmúlt hét az asztalitenisz jegyében zajlott a töbörzsöki tornacsarnokban.
Csütörtökön az NB III-ban játszó csapat a
Dunaújváros játékosait fogadta. Az utolsó
három mérkõzésre maradt a döntés, amit
végül a dunaújvárosiak zártak jobban, és
megnyerték a mérkõzést 10-8 arányban. A
hazai csapatból Lovász Lajos négy, Dörögdi Gábor kettõ, ifj. Papp László egy
mérkõzést nyert. A Lovász—ifj. Papp L.
páros nyerte a páros mérkõzéseket is, a
Dörögdi—Papp páros viszont 3-2-re veszített, illetve egyéni mérkõzéseit is veszítette
id. Papp.
Pénteken a megyei I. osztályban játszó csapat a csákváriak csapatát fogadta. A Tósoki F.—Tóth K. páros és a Németh J.—
Lajtos J. páros is nyerte a mérkõzéseit, és
már 2-0 volt ide. Aztán akadozni kezdett a
játék, és csak egy-egy gyõzelem sikeredett
a játékosoknak. Lajtos J., Németh J.,
Tósoki F. és Bernáth László is csak egy-egy
gyõzelmet tudott produkálni, így alakult ki
a 12-6-os végeredmény a csákvári csapat
javára.
Vasárnap volt az Irka papír- és írószerbolt
által immár negyedik alkalommal megrendezett Mikulás-kupa. Szekszárdi, bajai,
bikácsi, móri, pincehelyi, enyingi, szabadbattyáni, ajkai és kisapostagi játékosok is
neveztek a versenyre a hazai játékosokon
kívül. Kemény csaták után a következõ
eredmények születtek a két kategóriában.
Az igazolt játékosoknál a gyõzelmet a
Nagy Ferenc—Klein Zoltán kisapostagi
páros nyerte, a második helyet a Pad Ágoston ajkai és Dörögdi Gábor sárbogárdi páros szerezte meg, míg harmadik lett a Farkas László—Béda György enyingi—paksi
páros és a Földesi Zsolt—Vági Balázs alkotta szabadbattyáni páros.
Az amatõr indulók versenyét Nagy Gábor
szekszárdi versenyzõ nyerte, Czink Erzsébet bajai versenyzõ elõtt. A két harmadik
helyezett Kajtár József pincehelyi és a szintén szekszárdi Sebestyén András lett, aki
mozgássérültként tolókocsiban versenyzett, így érte el ezt a szép eredményt.
Köszönjük a lehetõséget Szénássyéknak!
Még egy-egy mérkõzése van mind a két
csapatnak, majd következik a téli szünet,
és jövõre a tavaszi fordulók. Addig is mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:
a SAK csapata

Állatvédõk honlapja
Létrejött a sárbogárdi állatvédõk
honlapja a
www.allatvedoksarbogard.5mp.eu
címen.
Aki érdeklõdik a szervezet iránt,
az keresse fel a weboldalt, vagy írjon
az allatvedok.sarbogard@gmail.com
e-mail címre. Telefonos elérhetõség:
06 30 318 2583.
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Meghívó

2008. december 11. Bogárd és Vidéke

Mikulás-futás negyedszer

Tisztelettel meghívjuk

2008. december 19-én
17 órakor a
József Attila Mûvelõdési
Központban tartandó

KARÁCSONYI ÜNNEPI
MÛSOROS DÉLUTÁNUNKRA.
A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi munkakör
helyettesítéssel történõ betöltésére az ügyintézõ
táppénz, valamint szülési szabadságának idejére, 6
hónap próbaidõ kikötésével.

2008. december 4-én immár negyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a szülõi
munkaközösséggel és az iskolaszékkel
együtt a Mikulás-futást. Mára elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk ebbõl
a megmozdulásból.

fenyõfa mellett átadták a versíróverseny
legjobbjainak a díjakat, majd a legügyesebb rajzolók is kaptak kis ajándékokat.
A jó hangulatot még inkább emelte Bíró
Kriszta, aki aktuális témájú dalokat énekelt és énekeltetett a gyerekekkel. A siker

A szokásostól eltérõen idén gyalog érkezett a Mikulás — Balogh István —, majd
Kovács István, a Mikulás nagykövete vezetésével két kilométert futott iskolánk apraja-nagyja, akiket nem tántorított el az esõs
idõ sem. A polgárõrség és a rendõrség által
biztosított útvonalon színpompás látványt
nyújtott a sok-sok piros sapkás kocogó.
Kovács István 1988-ban elfutott Európán
át Rovaniemiig, a világ Mikulásáig. Megtisztelõ számunkra, hogy idén is tudott idõt
szakítani a Mészöly diákjaira.
A lelkesen futó csapatot az iskolába visszaérve dobozos gyümölcslével és szaloncukorral várták. Az aulában a már feldíszített

fergeteges volt: alig akarták elengedni
Krisztáékat.
Ezek után Kovács István érdekes beszámolóját nézhettük-hallhattuk, aki képekkel mutatta be, hogyan futott az olimpiai
lánggal Kínában, ahol a csapat tagja volt
Halász Judit színésznõ és Barabás Éva mûsorvezetõ is.
A megmozdulás befejezéseként a három
éve elültetett fenyõfánál lévõ emléktáblára felkerült az idei futás dátuma is.
Az esõ ellenére is vidáman, jól telt el ez a
délután mindannyiunknak!

Ellátandó feladatok
Meghatározott államigazgatási hatósági feladatok
intézése (hadigondozási ügyek, szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység mûködésének
engedélyezése, a jogszabályszerû mûködés ellenõrzése, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
/utazási támogatás/ kérelmek intézése, birtokvédelmi és telepengedélyezési ügyek stb.)
Jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõi vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség szükséges.
Közigazgatási alapvizsga letétele 1 éven belül.
Számítástechnikai ismeretek: középfokú számítástechnikai szakképesítés, vagy ECDL-vizsga, vagy
az OKJ szerinti számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítástechnikai programozó, gazdasági informatikus, rendszerinformatikus szakképesítés.
Pályázat benyújtása: Sárbogárd város jegyzõjének
címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosítót, valamint a munkakör
megnevezését.
Csatolni szükséges: részletes szakmai önéletrajz,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy az
eljárásban résztvevõk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatási
alapvizsga/közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január
8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január
16.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Nagy Ferencné

Bogárd és Vidéke 2008. december 11.
„Repül a szánkó,
csörgõs csengõje
csilingeli csendben
Édes Karácsony!...
Tündér Karácsony!...
Boldog Karácsony!...”
(Dsida Jenõ:
Karácsonyi utazás)

Szeretettel várjuk
KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE
2008. december 19-én,
pénteken,
16.30 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus
templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi
Általános Iskola énekkara,
5. osztályos tanulói,
a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán.
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Bearanyozott múlt
Aranydiploma-átadó ünnepséget rendeztek december 9-én Cecén a kultúrházban.
Pusztai György és Palatinus János voltak
az ünnepeltek. Ötven évvel ezelõtt kapták
meg ugyanis pedagógusi oklevelüket, ebbõl az alkalomból vehették most át aranydiplomájukat. Mindketten nyugdíjasok
már.
Sokan megjelentek az ünnepségen. A két
ünnepeltnek az aranydiplomát az Illyés
Gyula Általános Iskola igazgatónõje adta
át. Jelen volt a cecei és a sáregresi polgármester is.
Pusztai György a cecei iskolában tanított,
õt Varga Gábor cecei polgármester, Palatinus Jánost pedig, aki a sáregresi iskola
igazgatójaként ment nyugdíjba, Mocsár
Eleonóra sáregresi polgármester asszony
köszöntötte ajándékkal. Az általános iskola 8. osztályos tanulói verset mondtak a két
pedagógus tiszteletére.
Végül pezsgõt bontottak, s az iskola pedagógusai, barátok, családtagok is köszöntötték a két nyugdíjas oktatót.
Hepp Zsuzsa

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2008. december 15-én (hétfõn)
17 órára a polgármesteri hivatal
dísztermébe

Meghívó
A VIOLIN ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
szeretettel meghívja

KARÁCSONYI MÛSORÁRA,

Berecz András

ahol fellépnek az iskola zenész növendékei és a
Mészöly Géza Általános Iskola kórusa.

ének- és mesemondó estjére.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd.

A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Idõpont: 2008. december 15., 17 óra.

Mikulás-futás a Zengõ Óvodában
Második alkalommal került megszervezésre óvodánkban a Mikulás-futás december 4-én délelõtt.
A gyerekek nagy izgalommal várták a Mikulást és az õ követét a
közös szórakozásra. Az idõjárás kicsit mostoha volt hozzánk, de a
gyerekek így is nagyon élvezték a közös futást.

Az óvoda udvarán kihelyezett madáretetõkbe élelmet raktunk ki,
ezzel is átélve annak örömét, hogy segíteni tudtunk egy másik
élõlényen.
Zengõ Óvoda
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

JÖN!
Nagymama
receptjei
Gombával
töltött sonka
Hozzávalók: 40 dkg csiperkegomba, 1 ek paradicsompüré, 8 szelet gépsonka, 10 dkg
vaj, 2 dl tejföl, 10 dkg reszelt félkemény sajt,
1 kk reszelt vöröshagyma, só, õrölt bors.
A gombát megtisztítjuk, felszeleteljük, és 5 dkg
vajon megpirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk. Minden sonkaszeletbe ilyen tölteléket teszünk,
majd felgöngyöljük õket. A gomba levébe
tesszük a maradék vajat, a paradicsompürét, a
felaprózott hagymát, kevés sót, és felforraljuk.
Miután levettük a tûzrõl, belekeverjük a tejfölt.
A sonkákat jénaiba tesszük, majd ráöntjük ezt a
mártást, reszelt sajtot szórunk rá, majd sütõbe
tesszük. Miután a sajt megolvadt, kivesszük, és
már kínálhatjuk is.

Sajtos tobozok
Hozzávalók. 2 bögre (225 g) darabolt ementáli sajt, fél bögre puha vaj, vagy margarin, 3
ek tej, 2 ek száraz cherry, vagy tej, 1/8 tk
õrölt pirospaprika, 1 bögre finomra aprított
hámozott mandula, díszítésként friss rozmaringág (el is maradhat), kréker.
Keverjük simára egy közepes méretû tálban a
sajtot, a tejet, a cherryt és a pirospaprikát, majd
a finomra aprított mandulát is szórjuk bele.
Osszuk két egyenlõ részre a keveréket, és formáljunk belõle tobozra emlékeztetõ, ovális kupacokat. Nyomkodjuk beléjük az egész és a szeletelt mandulát. 2-3 órára tegyük hûtõbe, hogy
megdermedjenek. Rendezzük a tobozokat tálcára, vagy fatálra, és díszítsük rozmaringgal.
Krékerrel tálaljuk.

Heti idõjárás
A pénteken még sokfelé kiadós esõt adó mediterrán
ciklon szombat délutánra
hagyja el csapadékrendszerével a Kárpát-medencét.
Vasárnap és hétfõn sok felhõvel ugyan, de átmenetileg csendesebb idõ várható, ám keddre újabb
ciklon és csapadékrendszer érkezése lehetséges. A hõmérséklet az egész idõszakban egyenletesen, néhány fokkal az átlagos értékek felett
alakul.
www.metnet.hu

Mi jön? Hát a karácsony! Eljön az minden
évben, és várjuk, várjuk, várjuk. Még hetek
vannak hátra, de már ragyognak a fényfüzérek, már állítják mindenki karácsonyfáját New Yorktól Sárbogárdig mindenfelé.
A Vatikánban minden idõk második legmagasabb fenyõfáját csodálhatják a turisták, New Yorkban, nem is tudom, hány
ezer kis égõ csillog a fán. Az emberiség
nem gyõzi kivárni az ünnep érkezését, s ebbe a felajzott várakozásba a kereskedelem
is keményen belejátszik. Most lehet kaszálni, lendíteni egyet a válságba dermedt
világgazdaságon, elérni valami kis profitocskát.
Na, elmesélek egy régebbi karácsonyt, lehet, hogy érdekes.
Idõ: 1944. december 24., éjszaka. Szóval
szenteste.
Helyszín: a falusi udvarunkon levõ pince,
ahol azelõtt a krumplit, sárgarépát, kis
hordó bort tartottuk. Most lenn van az
egész család, mármint a nagypapa, nagymama, anyu és a húgom. Sõt, itt van a
szomszéd család is, mert az õ pincéjükben
bokáig áll a víz. Apu valahol a háborúban
van, mert katona, nem tudjuk, él-e, vagy
nem. Én a mosóteknõben alszom, a többiek közül ki itt, ki ott sopánkodik, szunyókál. Azért vagyunk a pincében, mert napok
óta lövi a falu környékét valaki az ágyúival,
és idelenn talán biztosabb.
A lövedékek robbanásától remeg a föld,
kissé meginog a petróleumlámpa meg a
vakablakban kialakított karácsonyi oltár
gyertyájának kis lángja. Az oltárt a nagyocska szomszéd lány mesterkedte. Kis
szalmacsomóra ráfektette a szépen betakargatott babáját, az lett a kis Jézus, tett
oda egy-két szentképet, szerzett valahol
egy csonka gyertyát.
Elvégre szent karácsony estéje van!
Némelyik lövedék a közelben vágódik le
olyan érzést keltve, mintha egy villám csapott volna a szomszéd házba. Az ég szakadt le a dörrenéstõl.
Érthetõ, hogy az adott viszonyok között
szó sem lehet karácsonyfáról. A boltos, karácsonyfaárus ugyanúgy a föld alá bújt,
mint mi, nincs kereskedelem. Nincs közvi-

lágítás, nincs áram, semmi sincs, csak a rettegés. Emlegetik azok nevét, akik civil létükre már meghaltak a lövöldözéstõl.
Olyan hír is elterjedt, hogy a falut földig
rombolják majd a háborúzók.
Érdekes, hogy ennek ellenére mélyen
aludtam. Nem jelentett súlyos problémát
számomra, hogy a Jézuska ezúttal semmit
nem hoz nekem. Láttam, mi a helyzet, egy
tízéves fiú már képes felmérni a realitást.
Talán éjfél lehetett. Békeidõben ilyenkor
húzzák meg a harangot éjféli misére, télikabátos férfiak, nagykendõs asszonyok rázendítenek az énekre: „Dicsõség Mennyben az Istennek, békesség Földön az embernek”. Most nem szólt semmiféle harang. Ki mert volna a toronyhoz menni? És
istengyalázó gúny lett volna a békességrõl
énekelni.
Azt mesélték, hogy épp éjfélkor csapott
bele a házunkba egy akna. Ma elképzelhetetlen ricsajt keltett. A süketek még jobban
megsüketültek volna tõle. Lámpa, gyertya
elaludt. Én felriadtam a félelmetes sötétben, a húgom felsírt a dunna alatt. Mindenkinek elállt a szívverése. A nagypapa
felkúszott a pince lépcsõin, kilesett az ajtón. Mondta, hogy a szobaablakunkat vágta be a lövedék.
Szép kis karácsonyi ajándék!
Budapest körül ekkor zárult be a szovjetek
gyûrûje. Ott is csúnya dolgok kezdõdtek.
Lám, ilyen karácsonyok is voltak ebben az
országban.
(L. A.)
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz– és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy
a Fejérvíz ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének
telefonos és elektronikus ügyfélszolgálata

2008. december 15-én és 16-án
szerelési munkálatok miatt
idõszakosan nem lesz elérhetõ.
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Elektronikus ügyintézés, további
információk: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

Ismét megrendezzük a már hagyományos, engedményes

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

5 %-os

kedvezményt adunk. Bejglire is vállalunk elõrendelést!
Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.
Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.
FÕTÉRI CUKRÁSZDA

Bogárd és Vidéke 2008. december 11.
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A kutya és az árnyéka
Egy szép napon, amikor a kutya a tóparton sétált, egy tábortûz maradványaira bukkant.
Körbejárta, megszaglászta, s a hamu közt egy darabka kívánatos, jól átsült húst talált.
— Ó, szerencsés nap! Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen illatos, fûszeres, szépen sült húst kóstolhatok! — kiáltott fel vidáman.
Gyorsan a szájába kapta, és arra gondolt, keresnie kellene egy helyet, ahol kényelmesen
és nyugodtan elfogyaszthatja.
Mivel semmiképpen nem akart összetalálkozni azzal, aki a finom falatot ottfelejtette, a
vízbe ugrott, hogy a tó másik partjára ússzon szerzeményével. Ahogy közeledett a túlsó
parthoz, egyre nagyobb elégedettség töltötte el.
Igen ám, de akkor megpillantotta a tó tükrében a hús árnyékát, mely a szikrázó napsütés
tréfájából kétszer akkorának látszott. A bolond eb pedig nem is gondolkodott, hanem
rögvest lecsapott a nagyobb faltra. Amint kitátotta a száját, a hús kicsúszott belõle, s
alámerült a mélybe.
Így aztán, mit könnyen szerzett, könnyen el is vesztette. Átkozva ostobaságát, bánatosan
úszott ki a partra, s aznap korgó gyomorral tért nyugovóra.
Bizony, aki mindig többet kíván, végül a keveset is elveszíti, s nem marad semmije.

A kígyó és a reszelõ
Egyszer a kígyó betévedt egy mesterember mûhelyébe. Felkúszott az asztal tetejére, s ott
megpillantott egy hosszú reszelõt. Mivel egy ellenséges kígyónak vélte, rátekeredett, és
beleharapott. Megszólalt erre a reszelõ:
— Mit mûvelsz, bolond kígyó? Belém törik a fogad, te balga! Hát nem tudod, hogy az én
fogam olyan erõs, hogy még a vasat is elrágja?
— Majd meglátjuk! — vágta rá harciasan a kígyó.
Vadul szorongatta, harapdálta a reszelõt, de hiába. Még egészen icinyke-picinyke kárt
sem tudott tenni benne.
A kígyó feladta a hiábavaló próbálkozást, és szégyenkezve odébbállt. Ettõl fogva pedig a
mûhely környékét is elkerülte, mert ott olyan erõs „állatok” laknak, mint a reszelõ.
Bizony, ha nem akarsz megszégyenülni, ne kezdj ki nálad erõsebbel!
(Forrás: Tanulságos mesék)

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2008. december 13-án, szombaton, 8-12 óráig.

Ki mástól, mint Barabástól!

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!

Rejtvény
1. Mondd egy szóval!
HANGSZER? HAJÍT
2. Ki írta a Ludas Matyi címû mesét?
a. Móricz Zsigmond
b. Móra Ferenc
c. Fazekas Mihály
3. Az oroszlán a legnagyobb testû szárazföldi ragadozó?
Beküldési határidõ: december 16.

Rejtvény megfejtés
1. Krampusz. 2. Mikulás. 3. Télapó.
Helyes megfejtést küldött be:

TÖRZSÖK BEÁTA,
Sárbogárd, Tinódi u. 209.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

A Biblia éve 2008.
A Kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár
és a Mezõfalvai Mûvelõdési Ház
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a

Biblia-kiállítás megnyitójára
2008. december 12-én (pénteken)
17 órára
a mezõfalvai polgármesteri hivatal
dísztermébe, ahol
dr. Reisinger János tart elõadást
és Bibliát ad (ingyen) azoknak,
akinek még nincsen.
A kiállítás december 12-étõl 20-áig
megtekinthetõ.

A SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN

Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

MINDEN KERÉKPÁR
december 1-jétõl
KARÁCSONYIG

KÖZEL 20 ÉVES

10%-os KEDVEZMÉNNYEL kapható.

szakmai tapasztalattal.

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

06 (30) 290 8313

Sárbogárd,
Ady E. út 213.
(a gazdabolttal szemben)
Telefon: 06 30 425 9736,
06 25 461 837
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TV-RÁDIÓMÛSOR
December 13., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 8.00 Hét
mérföld 8.35 Delta 9.05 Élni tudni kell! 9.35 KészPénz
10.05 Egészség ABC 10.35 AutóVízió 11.00 Fogadóóra
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10 Idõjárók 12.35
A sárkányölõ 14.30 Pizsamaparti 14.55 Ötös fogat
15.25 Gyermekszínház 16.10 Teknõc a láthatáron 16.40
Klipperek 17.10 Linda 18.05 Szegény milliomosok: A
pénznek nincs szaga 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Shackleton 22.05 Hírek 22.15 Filmklub
Szinetárral 22.20 Fogd a pénzt és játssz! – Egy év egy
zenekar életében 23.15 Sporthírek 23.25 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai
6.25 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilm
10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin 13.15 A dadus
13.45 A hálózat csapdájában: Gyémántok az enyészetnek 14.40 Robin Hood: A viszontlátás 15.35 Eltûntnek
nyilvánítva: Kábulat 16.30 Jackie Chan: Mennydörgés
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szombat esti láz
21.55 A fenevad gyomrában 23.30 Tanúvédelem 1.15
Átváltozás 2.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 11.00 Mókás állatvilág 11.40 Babavilág 12.20 Egy rém rendes család Budapesten 12.50
Hegylakó 13.50 Charlie: Felhõ a hegyek között 14.50
Bûbájos boszorkák 15.50 A cukorbáró 16.50 Miniszoknyás Mikulás 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Egy
bébiszitter naplója 21.30 Amerikai pite 3.: Az esküvõ
23.15 Kvízió 1.35 Mentõhelikopter 2.25 Drága testek
3.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25
Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 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 14., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.55 „Így szól az
Úr!” 9.00 Engedjétek hozzám… 9.05 Katolikus krónika
9.35 Egyházi naptár 9.45 Református magazin 10.10
Református ifjúsági mûsor 10.20 Az utódok reménysége 10.45 Békéscsabai templomok 11.05 2008 a Biblia
szíve 11.30 Kálmán György emlékére 11.40 A Zsidó Biblia 12.00 Hírek 12.10 Bajnokok Ligája Magazin 12.40
Mikulás-rali 2008 13.10 Férfikosárlabda — bajnoki
mérkõzés 14.45 Földünk a magasból 15.45 Csellengõk
16.10 Elisa Di Rivombrosa 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Presszó 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás
szabadsága 22.05 Vereség 23.20 Hírek 23.25
Sporthírek 23.35 Sport7 0.30 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40 Kölyökklub 8.35 Godzilla 8.55 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.20 Portré – Rendszerváltók 9.50 Receptklub
11.10 Európai idõ 11.30 MeneTrend 11.45 Tuti gimi
12.00 Híradó 12.40 Doki 13.40 Dirty Dancing 14.05 M,
mint muskétás 15.05 Tiszta Hawaii 16.05 … és megint
dühbe jövünk 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 Beépített szépség 22.15 Heti hetes 23.30 Portré — Rendszerváltók 0.00 Õrült Stone, avagy 2008 a patkány éve 1.40
Tökéletes ragadozó
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Joey 10.20 Ingatlanbróker 10.50
Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.50 Fekete nyíl 12.50
Psych – Dilis detektívek 13.50 Smallville 14.50 Célkeresztben 15.50 Kémkölykök 17.30 Senorita Szöszi
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Lara Croft – Tomb
Raider 22.00 10! 23.00 Eredendõ bûn 1.05 Képírók 3.25
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 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 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

December 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 10.00 Történetek a térrõl 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10 Eszem-iszom 13.30 Roma magazin 13.55
Domovina 14.30 Kárpát expressz 14.55 Pénz-vidék
15.30 Ízlések és fotonok 15.55 Derek, a fenegyerek
16.20 Csináljuk a fesztivált! 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.00 Nyugat est 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10
Tudom, ki vagy te
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 V.I.P. – Több mint testõr 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Pókerarc 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Showder Klub 23.30 Akták
0.05 Reflektor 0.25 Ments meg!: A költözés 1.20
Bundesliga 2.25 Autómánia 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45 Kvízió
délelõtt 10.30 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Széfbe zárt
igazság 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25
NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.25 Gyilkos számok
23.25 Különleges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45
Gyönyörû teremtmény 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben
11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka
rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

December 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Srpski ekran 13.55 Unser
Bildschirm 14.30 Kárpát expressz 14.55 Sírjaik hol domborulnak 15.30 Ízlések és fotonok 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 A tévé ügyvédje 17.15 Körzeti híradók
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.10 Szulák és más 22.10 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.00 MédiaMix 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.45 Veszettek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Vándormadarak 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon
16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Pókerarc 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Vészhelyzet 22.15 A Grace Klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15
Partypoker.net 1.20 Anna Frank igaz története 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45 Kvízió
délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Támadás
Rommel ellen 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25
Joshi Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán
21.25 Braddock: Ütközetben eltûnt 3. 23.30 A médium
0.20 Tények este 0.50 A titkos háború 3.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-

2008. december 11. Bogárd és Vidéke
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 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 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 17., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul
nostru 14.30 Kárpát expressz 14.55 Kormányváró 15.30
Ízlések és fotonok 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20
Önök kérték! 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40
Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Aranyág 2008
22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 22.50 Lapozó 23.20
Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Szökött becsület
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop
11.25 Nehéz választás 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon
16.25 Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Pókerarc 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 A szikla 0.00 Reflektor 0.20 Anna Frank igaz története 2.15 Egy rém rendes család 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.45
Kvízió délelõtt 10.25 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Zálogocska 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25
Doktor House 22.25 Shark: A szépség ára 23.20 Így készült a Valami Amerika címû film 23.50 Valami Amerika
2.00 Tények este 2.30 Kamu feleség
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka rádió 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 tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40 Zene 19.48 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az én hazám
10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.10
Eszem-iszom 13.30 Rondó 14.30 Kárpát expressz 14.55
Esély 15.30 Ízlések és fotonok 15.55 Derek, a fenegyerek 16.20 Beugró 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek
17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont
21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház
23.00 Euro Taxi 23.30 MTV-hangerõ 0.25 Hírek 0.30
Sporthírek 0.40 Magánbeszélgetések
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 8.35 Reflektor
9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25
Szép szõke herceg 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm
13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25
Fogd a pénzt és fuss! 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Pókerarc 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50
Reflektor 0.10 Ments meg!: Apa csak egy van 1.05 Egy
rém rendes család 1.30 Infománia 2.00 Házon kívül 2.30
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.40
Kvízió délelõtt 10.20 Teleshop 11.45 Kvízió 12.30 Lapzárta 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25

Bogárd és Vidéke 2008. december 11.
Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! 23.15 Csillagkapu 0.10 Tények este 0.40 Strucc 1.10
Csillagkapu 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.26 Nyugatosok 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 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35 Vacka rádió 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 19., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az
én hazám 10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Euro
Taxi 12.50 Sorstársak 13.20 Körzeti magazinok
14.20 Kárpát expressz 14.50 Ablak 15.35 Ablak
16.20 Szempont 17.15 Körzeti híradók 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Zsaruvér és csigavér II: Több tonna kámfor 21.20 Beugró 22.20 Péntek este 22.55
Múlt-kor 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
Skizó – Egy bolond világ lovagja
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 8.35
Reflektor 9.00 Csak csajok 10.00 Nyerõ 8 10.15
Top Shop 11.25 Száguldj, csajszi! 12.00 Hírek
13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Fogd a pénzt és
fuss! 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Pókerarc 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.35 Itthon 1.00 Stephen King: A fûnyíróember 2. 2.30
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Stahl konyhája 9.45 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 A vad Kurdisztánon
át 14.25 Az ügyosztály 15.25 Zorro 16.25 Joshi
Bharat 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20
Hal a tortán 21.25 A Niebelungok kincse 23.45
Hõsök 0.45 Tények este 1.15 Cápa 4. 2.40 Drága testek 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25
Vendég a háznál 11.45 Vacka rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.35
Vacka rádió 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
December 13., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Teremfoci: OMV—Twister (50’), Légió—Sárbogarak (50’),
Kézi: Gázmodul—ÖTYE (50’), S.tornya—Légió (50’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Interjú a lovasokkal (45’), Fogyatékkal élõk ünnepe (55’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Polgármesteri fórum Rétszilason (45’), Hagyományõrzõk
(15’), Dr. Balogh Ibolya megyeelnök sárbogárdi látogatása
(55’), A Sárbogárd LC évértékelõje (55’)
December 14., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Interjú a lovasokkal (45’), Fogyatékkal élõk ünnepe (55’)
13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó
20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 2. (50’), Szabó Gábor esperes evangelizációja 2. (60’), Életrevaló (30’)
December 15., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Polgármesteri fórum Rétszilason (45’), Hagyományõrzõk (15’), Dr. Balogh Ibolya megyeelnök sárbogárdi látogatása (55’), A Sárbogárd LC évértékelõje (55’) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci: OMV—Twister (50’), Légió—Sárbogarak (50’), Kézi:
Gázmodul—ÖTYE (50’), S.tornya—Légió (50’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Simon Aladár verses estje (ism. 62’), A Sárkány-tó (ism. 45’)
December 16., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 2. (50’), Szabó Gábor esperes
evangelizációja 2. (60’), Életrevaló (30’) 13.00 Heti híradó
15.00 Simon Aladár verses estje (ism. 62’), A Sárkány-tó
(ism. 45’) 19.00 Heti híradó 20.00 Roma Mikulás (45’),
Faluházavató Kislókon (40’), Mikulás Sáregresen (30’), Varga Csaba kiállítása (20’)

December 17., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Roma Mikulás (45’), Faluházavató Kislókon (40’), Mikulás Sáregresen
(30’), Varga Csaba kiállítása (20’) 13.00 Heti híradó 15.00
Aranydiplomások Cecén (35’), Falumikulás Cecén és Sáregresen (40’), Népdalosok találkozója 6. (45’), London—Bristol úti film 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci:
Bad Boys—Alba Autósbolt Cece (50’), P.egres—Hörpintõ
(50’), Foci-összefoglaló (102’)
December 18., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Bad Boys—Alba Autósbolt Cece (50’), P.egres—Hörpintõ (50’), Foci-összefoglaló (102’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Roma Mikulás (45’), Faluházavató Kislókon (40’), Mikulás Sáregresen (30’), Varga Csaba kiállítása (20’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 2.
(50’), Szabó Gábor esperes evangelizációja 2. (60’), Életrevaló
(30’)
December 19., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Aranydiplomások Cecén (35’), Falumikulás Cecén és Sáregresen (40’), Népdalosok találkozója 6. (45’), London—Bristol úti film 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Adventi beszélgetés Szabó Imrével 2. (50’), Szabó Gábor esperes evangelizációja 2. (60’), Életrevaló (30’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Roma Mikulás (45’), Faluházavató Kislókon (40’), Mikulás Sáregresen (30’), Varga Csaba kiállítása (20’)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli
eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200
718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es
frekvencián.
December 11., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Teremfoci: Bad Boys–B. B. Truck (43’), Kézi: Alap–Lelkes Ifjak (42’), Légió–Gázmodul (43’), Asztalitenisz (42’)
13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kézi: Gázmodul–ÖTYE
(50’), S.tornya–Légió (48’), A Sbg-i LSC értékelõje (55’)
December 12., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Bemutatjuk a Sárbogárdi Lovas Egyesületet (39’), Tüskevár tábor – 14. (27’) Természeti értékünk: a Sárkány-tó
(38’), Népdalosok találkozója 1994-ben – 6. (45’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Karácsonyi gondolatok – 1. (58’), Téli fuvolaszó (14’), Szabó Gábor esperes evangelizációja – 1. (49’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke Sárbogárdon (55’), Hagyományõrzõk
(24’), A polgármester Rétszilason (57’), Fogyatékkal élõk
ünnepe (54’)
December 13., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Filmszemle (25’), Rock Café (20’), Szüreti felvonulás Cecén (ism.
22’) 13.00 Heti híradó 14.00 A Fejér Megyei Közgyûlés elnöke Sárbogárdon (55’), Hagyományõrzõk (24’), A polgármester Rétszilason (57’), Fogyatékkal élõk ünnepe (54’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bemutatjuk a Sárbogárdi Lovas Egyesületet (39’), Tüskevár tábor – 14. (27’)
Természeti értékünk: a Sárkány-tó (38’), Népdalosok találkozója 1994-ben – 6. (45’)
December 14., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézi: Gázmodul–ÖTYE (50’), S.tornya–Légió (48’), A

Sárbogárd LSC értékelõje (55’) 13.00 Heti híradó 14.00 I. oszt.
megyei foci (102’), Teremfoci: OMV–Twister (44’), Sárbogarak–Légió (43’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Karácsonyi gondolatok – 1. (58’), Téli fuvolaszó (14’), Szabó
Gábor esperes evangelizációja – 1. (49’)
December 15., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bemutatjuk a Sárbogárdi Lovas Egyesületet (39’), Tüskevár tábor – 14. (27’) Természeti értékünk: a Sárkány-tó (38’), Népdalosok találkozója 1994-ben – 6. (45’) 13.00 Heti híradó 14.00 7
éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Filmszemle
(25’), Rock Café (20’), Szüreti felvonulás Cecén (ism. 22’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke Sárbogárdon (55’), Hagyományõrzõk (24’), A
polgármester Rétszilason (57’), Fogyatékkal élõk ünnepe (54’)
December 16., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Karácsonyi gondolatok – 1. (58’), Téli fuvolaszó (14’), Szabó
Gábor esperes evangelizációja – 1. (49’) 13.00 Heti híradó
14.00 Kézi: Gázmodul–ÖTYE (50’), Simontornya–Légió (48’), A
Sárbogárd LSC értékelõje (55’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 I. oszt. megyei foci (102’), Teremfoci: OMV–
Twister (44’), Sárbogarak–Légió (43’)
December 17., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
A Fejér Megyei Közgyûlés elnöke Sárbogárdon (55’), Hagyományõrzõk (24’), A polgármester Rétszilason (57’), Fogyatékkal élõk ünnepe (54’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bemutatjuk a
Sárbogárdi Lovas Egyesületet (39’), Tüskevár tábor – 14. (27’)
Természeti értékünk: a Sárkány-tó (38’), Népdalosok találkozója 1994-ben – 6. (45’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 7 éves az alapi Margaréta nyugdíjasklub (120’), Filmszemle (25’), Rock Café (20’), Szüreti felvonulás Cecén (ism.
22’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és
idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos,
Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács
Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan
mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõ- és tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka:
Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett,
közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk
viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le.
Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel
házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a
szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés: a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Építõipari vállalkozás vállal GÉPI
FÖLDMUNKÁT, ÉPÜLETEK BONTÁSÁT,
CSALÁDI HÁZAK KIVITELEZÉSÉT,
FELÚJÍTÁSÁT, PARKRENDEZÉST.
06 30 3533 042

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40 % ENGEDMÉNNYEL,
hitelre is eladók! 06 70 341 9532
LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059
GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK BEVÁLTHATÓ!
06 (30) 568 9411
VESZÉLYES fák kivágása, gallyazása,
ZÖLDHULLADÉK elszállítása. 06 20 437 4869
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ gázkazán és
egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy álló
GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320
ANGOL NYELVVIZSGÁKRA
felkészítõ TANFOLYAMOK január közepétõl
a sárbogárdi gimnáziumban. 700 Ft/tanóra.
Tanár: Bodoki Tamásné, 06 70 3765 261
(16 óra után).

TERVEZÕK FIGYELMÉBE! Építész tûzvédelmi
szakértõ mûszaki leírás készítését vállalja.
06 30 9765 912
MIELE 12 terítékes MOSOGATÓGÉP
28.000 Ft-ért eladó. 06 70 7742 717
Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
2

Lambéria osztrák 998 Ft/m , hajópadló 1598 Ft/m ,
hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)
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.

KARÁCSONYI AKCIÓ A
FLÓRA BABABOLTBAN!
Siesta és Carlo téli cipõk –10%
Egyes téli overallok –15%
Babakocsik –15% kedvezménnyel
DECEMBER 24-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG!
MAM, AVENT, NUK, BABY NOVA termékek
bõséges kínálatával, mesekönyvekkel,
játékokkal, kismamaruhákkal és megújult
téli ruha készlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Kicsiknek nagyra szabva!
Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo: 8-12-ig.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
(Gréta Bútorral és Szõnyegbolttal egy udvarban.)

SZEMÉLYI KÖLCSÖN FÉL ÓRA ALATT!
Felsõ korhatár 100 év. 3 NAP ALATT
nyugdíjának akár TÍZSZERESÉT felveheti!
06 30 4411 653, 06 30 502 6088
Szerezzen örömet családjának!
Ajándékozzon AUTÓKOZMETIKAI
UTALVÁNYT KARÁCSONYRA!
GYÕRI GÁBOR – 06 20 9840 307
KARÁCSONYI HALVÁSÁR
december 17-24-ig! TAVALYI ÁRAK!
Ponty, amur, kárász, busa.
Sárbogárd, Köztársaság út 199. és a
Penny-vel szemben. Tel.: 06 20 461 5491
LAKÁS eladó Sárbogárdon, Túry M. utcában,
4. emeleten. Egyedi fûtéssel, vízzel, felújítva,
kitûnõ állapotban.
Irányár: 7.2 millió Ft. 06 20 4057 838

MUNKAVÉDELEM, TÛZVÉDELEM
teljes körû szolgáltatások. 06 30 9765 912

2

MASSZÕR vállal GYÓGY-, KISMAMA- és
BABAMASSZÁZST, valamint MÛTÉT UTÁNI
REHABILITÁCIÓT. 06 20 334 2955

30 m2-es ÜZLETHELYISÉG Sárbogárd
központjában hosszú távra, ugyanitt 20 m2-es
SZERELÕAKNÁS GARÁZS KIADÓ.
06 20 389 3258
Árpád-lakótelepen jó állapotban lévõ,
1,5 szobás, erkély nélküli LAKÁS reális áron
ELADÓ. 06 30 9761 797
Háromrészes ülõgarnitúra eladó. Érdeklõdni 16 óra
után: 06 (30) 632 7249.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Sárbogárd és környékén, szántóföldet vennék, vagy
bérelnék. 06 (30) 422 5712. (114329)
Földet bérelnék. 06 (30) 431 4374.
Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó. Ady E.
út 115., K&H Bankkal szemben. 06 (70) 583 8941.
Albérlet kiadó. 06 (30) 467 8928. (114450)
Gyapjú Merino ágynemûgarnitúra 5.000 Ft-os, akciós
áron megrendelhetõ. 06 (20) 214 2130. (114449)
Sárbogárdon a Barátság és a Park presszó kiadó. 06
(30) 266 5234.
Követelések és adósságok behajtása korrekt jogi
eszközökkel. 06 (30) 266 5234.

Németországból érkezett

TÉLI DZSEKIK ÉS
KABÁTOK
BÁLABONTÁSA

600 Ft/db!
PULÓVEREK

300 Ft/db!
Sárbogárd, mûvelõdési ház
2008. december 15.,
hétfõ, 9-12-ig.

2008. december 11. Bogárd és Vidéke
Eladó Ady-lakótelepen jó állapotú, egyedi gázfûtéses,
4. emeleti lakás. 06 (20) 928 7768, 06 (20) 912 8578.
Alsószentivánon gazdálkodásra alkalmas terület és
parasztház eladó. 06 (20) 588 9071. (114440)
Kisméretû bontott tégla eladó. 06 (70) 503 3653.
Árpád-lakótelepen lakás kiadó vagy eladó. Telefon:
06 (20) 414 4860.
Berendezett lakás kiadó. 06 (20) 213 3184.
ABC felett lakás eladó Sárbogárdon. Telefon: 06 (30)
354 4825, 17 óra után. (114047)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított lakás
eladó. 06 (70) 314 1232. (114043)
Akác és egyéb kemény tûzifa, és akác csemete eladó.
06 (30) 947 0899. (114050)
Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592 2029.
Digitális mûholdvevõk beállítását vállalom. 06 (20)
279 1081. (114039)
180 kg-os hízó eladó. 06 (25) 461 288. (114122)
Sárbogárdon egyszobás, földszinti lakás eladó. 06
(30) 819 2563. (114095)
Zanussi fagyasztószekrény, Sony 55 cm-es TV,
Motorola 550-es mobiltelefon és egy nagyobb méretû
hátizsák eladó! Érdeklõdni: 06 (70) 337 1160. (114094)
Dolgozni akaró, kereskedelemben jártas, kezdetben
részmunkaidõs üzletvezetõt keresek. Akár nyugdíjas
is lehet. 06 (20) 552 8581.
Találtak egy Foxterrier kan kutyát Sárbogárdon a Kisfaludy utcában. Érdeklõdni: 06 (20) 927 0473-as telefonon lehet.
Töbörzsökön Bajcsy utcában gázkonvektoros parasztház eladó. 06 (20) 596 2472, 06 (30) 902 2597.
Sárbogárdon (Pappföldön) szigetelt családi ház eladó. Irányár: 15 millió forint. 06 (20) 447 6856.
Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám. 06
(20) 279 1081. (114086)
Bármilyen munkát vállalok (például takarítás)! 06
(20) 248 0100. (114400)
Õrölt paprika eladó. Sárbogárd, Huba u. 9. (Pappföld).
06 (30) 497 2947.
Új állapotban lévõ Meyra gyártmányú kerekesszék
hat hónap garanciával eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 460
8508. (114397)
Dióbél eladó, megrendelhetõ! 06 (25) 460 835. (114150)
Mazda E 2200 VW transporter eladó. 06 (20) 423
5689. (114149)
Ritmus tálalószekrény, fehér, vitrines eladó. Irányár:
29.000 Ft. 06 (30) 916 2373. (114075)
Sárbogárd központjában nagyrészt felújított, negyedik emeleti, kétszobás panellakás hõszigetelt ablakokkal eladó. Irányár: 7,9 millió Ft. 06 (30) 916 2373.
Egyszobás albérlet a központban kiadó. 06 (30) 9364
371. (114100)

MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓ-AKCIÓ!
BEJÁRATI AJTÓK 5 ponton
záródó vasalattal 76.500 Ft+áfa
6 légkamrás ablakok 3 rétegû
üveggel

-10 %! K=0,8 W/m2K!!!

2008. november 1-jétõl december 31-éig!
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!

BERECZK RÓBERT
HEVES THERM márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168., 06 (30) 9377 545,
e-mail: bereczkr@invitel.hu

Válassza a minõséget!

Bogárd és Vidéke 2008. december 11.
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A Fair Bútor ajánlata
Vásároljon nagyker áron,
itt helyben, Sárbogárdon!
KÁRPITOS BÚTOROK
rengeteg forma- és óriási szövetválasztékkal.
FENYÕBÚTOROK pácolt és natúr színekben.
ÚJ KONYHASTÚDIÓ RÉSZLEG - beépíthetõ készülékek.
ÉTKEZÕGARNITÚRÁK, KONYHAI SARKOK.
SZEKRÉNYEK, SZEKRÉNYSOROK, GARDRÓBOK!
Sorban, megbontva, vagy akár
plusz elemekkel is vásárolhatók.
KISBÚTOROK páratlan választékban kaphatók,
illetve rendelhetõk.
(Komód, számítógép- és íróasztal, forgószék,
ágynemûtartó, éjjeliszekrény,
elõszobafal, fogas, cipõs szekrény stb.)

KARÁCSONYI AKCIÓK!
SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK!

HITELLEHETÕSÉG!
Elérhetõségek:
Telefon: 06 (20) 982 6630, 06 (20) 5451 958
Fax: 06 (25) 469 986,
e-mail: fairkft@tolna.net
NYITVA: hétfõtõl péntekig: 8-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig,
DECEMBER 14-én, 21-én
(VASÁRNAP) 9-13 ÓRÁIG.
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NYÍLT TÉR

Kérdezték
Sárszentmiklósról
Búcsú és szemét
Sárszentmiklóson vasárnap volt a Szent
Miklós-templom búcsúja. Minden évben
ilyenkor a templom elõtti kis utcában, a
Gesztenye fasorban vernek tanyát az árusok. Kínálják a semmit érõ, színesen csillogó ócskaságaikat, hajnaltól üvölt a gépzene, majd este összepakolnak, s maguk mögött hagynak tengernyi szemetet. A korábbi években is mindig téma volt, hogy milyen botrányos körülmények közt zajlik
Szent Miklós ünnepe Sárszentmiklóson.
Az elõzõ évben kvadokkal vágták össze a
templom elõtti emlékpark füvét a búcsú
idején. Akkor a képviselõk és az önkormányzat is ígéretet tettek arra, hogy többet
nem lesz ilyen. Ha már el kell tûrni a templomi kufárok garázdálkodását, legalább a
beszedett helypénz fejében az önkormányzat tartson fenn valamiféle rendet, és amikor a kufárok eltakarodnak, szedjék össze
a szemetet és takarítsák le a területet.
Hiába a szép szó, a buzgó fogadkozás, nem
történt semmi. Az idén még hétfõn délután is ott fújta szanaszét a szél a szemetet,
üres dobozokat, nejlonzacskókat. A szelektív hulladékgyûjtõk is útban voltak a vásárosoknak, mert azokat a helyükrõl eltolták.
Ha Jézus Krisztus Szent Miklós püspök kíséretében most leszállna a Földre, nemcsak a templomi kufárokon táncoltatnák
meg a pásztorbotjukat, de azokon a felelõs
személyeken is, akik mindezt közömbösen
eltûrik, és nem tesznek semmit azért, hogy
ez ne így legyen.

Az emlékmû se szent?
A sárszentmiklósi hõsi emlékmû lépcsõjén
üldögélnek sokszor a sárszentmiklósi
klubból kiszorult fiatalok. Mivel nincs felnõtt, aki figyelne rájuk, megtesznek bizony
olyat is, amit nem szabadna.
A világháborús emléktáblákról leszerelték
a díszcsavarokat, és két emléktáblát csavaKöszönetet mondunk
mindazoknak, akik

TIRINGER
JÓZSEFNÉ

rostól kifeszítettek a kõbõl. Az egyik szomszéd ezt látva rájuk szólt:
– Nem veszitek észre, hogy ez a hazáért hõsi halált haltak emlékmûve? Azon a táblán, amit az imént feszegettetek, halott
nagyapáitok, dédapáitok neve olvasható.
Ezzel az emléküket gyalázzátok meg!
Ez akkor talán hatott, mert azóta nem jöttek ismét a fiatalok. Az emléktábla azonban máig is ott lóg félig kiszakítva.
Ezúton is kérjük az önkormányzatot, hogy
javíttassák meg az emlékmûvet, és tegyenek valamit, hogy ezeknek a fiataloknak
esténként legyen lehetõségük bemenni a
klubba, hogy ne rosszra tanítsák egymást,
hanem felnõtt, erre hivatott szakember
foglalkozzon velük. Ez annál is fontosabb,
mert bizony a parkban és a templom körül
találni eldobált italosüvegeket és kis kábítószeres zacskókat is. Mindannyiunk felelõssége, hogy ifjúságunk ne a rosszra, hanem inkább a jóra nevelõdjön. Ezen gondolkodjanak el városatyáink is, hogy õk mi
rosszat tettek, hogy ez így alakult, és azon,
hogy mit nem tettek meg azért, hogy ez a
helyzet megváltozzon.

Pusztaegresiek kérdezik
A polgármester úrtól és a választások idején sok szépet ígérõ képviselõinktõl kérdezzük: mikor fejezik be a temetõ felé félig
megépített járdát? Egyre több az idõs ember a faluban. A temetõhöz menve a rossz,
töredezett, balesetveszélyes járdán bukdácsolva gyakran emlegetjük a város elöljáróságát. Nekik Pusztaegres csak egy tanya.
Talán azért nem csinálták meg végig a járdát, hogy a következõ választáson legyen
mit ígérni?
Aztán ott vannak a buszvárók. Ki engedi
meg, hogy a buszvárókat plakátokkal teleragasszák? De takarítani se szokták. Ha leszednék a plakátokat és megtisztítanák a
buszmegállók oldalát, kirakhatnának egy
táblát, hogy „Plakátokat ide ragasztani tilos!”. Ha pedig mégis tesznek ki plakátot,
büntessék meg a tetteseket, mert ezzel a
közvagyont rongálják. A környéken nyáron hatalmas gaz nõ, azt se vágja le az önkormányzat. Nincs felelõs gazdája ennek a
falunak. Annak idején a városi rang meg-

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

özv. SZÉNÁSSY JÓZSEFNÉ
Erzsike

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

a tüdõgondozó volt munkatársa életének
87. évében elhunyt.
Temetése december 19-én, 14 órakor lesz
a sárbogárdi Varga-temetõben.

2008. december 11. Bogárd és Vidéke

Nyílt
tér
szerzése érdekében vette el Sárbogárd az
önállóságunkat, most meg csak egy választókerület vagyunk, és ha a testületben
nincs szüksége a mi képviselõnk szavazatára a tízes bandának, akkor itt még az elkezdett járdát is félbehagyják.
Szégyen ez a politika, ami itt megy!
Lejegyezte: Hargitai Lajos

Ki illetékes állatügyben?
Ha sérült, kóbor, vagy elhullott állatot találunk, akkor kihez fordulhatunk? — kérdezte egyik olvasónk. Fölhívta ugyanis a
gyepmestert, aki azonban azt mondta: az
ilyen eseteket az önkormányzatnál kell bejelenteni, és neki majd onnan szólnak. Az
önkormányzatnál azonban állítólag nem
voltak túl tájékozottak ez ügyben.
Mint szerkesztõségünk megtudta: ha valaki kóbor állatot lát, vagy talál, az a polgármesteri hivatalban Zádori Dórának jelezze a 06 (25) 520 261-es telefonszámon, a
38-as melléken. Elhullott állatot mind a hivatalban, mind Sárközy Károly gyepmesternél — tel.: 06 (30) 854 2431 — be lehet
jelenteni.

Fenyõ kerestetik
Fenyõfát keres a nagylóki általános iskola
a karácsony megünnepléséhez! Akinek
van kivágásra szánt fája, az segítse meg az
iskolát fölajánlásával! Elérhetõségük: 06
(25) 507 340, 06 (25) 507 341.

Még mindig nem az igazi
Sárkeresztúron végre változás történt az
út állapotában. A szennyvíz miatt fölvágott
63-ast most leaszfaltozták a bontások helyén. Ám az örömbe üröm is vegyül, hiszen
az aknafedeleket nem hozták föl az aszfaltozás szintjére, így az autósoknak továbbra
is körültekintõen kell vezetniük, nehogy
kárt tegyenek a gépkocsijukban a gödrök.
Azért jó lenne, ha a kivitelezõ cég ezt a feladatot még elvégezné, mielõtt beköszönt a
havas tél.

Betegkérdés
A háziorvos köteles-e kimenni a betegéhez
rendelési idõ alatt, ha sürgõs hívást kap, és
a beteg állapota miatt képtelen elmenni az
orvosához?
Mint azt egy illetékestõl megtudtam: igen,
a háziorvos köteles reggel 7.30 és délután
15.30 között ellátni a betegét, illetve kimenni hozzá, amennyiben szükséges.
15.30-tól 7.30-ig az ügyelet fogadja a betegeket és hívásokat.

Gyászoló család
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

