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Fûtés helyett gumipadló a játszótérre?
A cecei Illyés Gyula Általános Iskolában 15 fokban dideregnek a
gyerekek, mert az elöregedett, rossz fûtésrendszer felújítására
nincs pénze az önkormányzatnak. Teljesen jogosan mennek
ezért panaszra Varga Gábor polgármesterhez a pedagógusok és
a szülõk.
A polgármester tétlenül nézi, hogy fáznak a cecei gyerekek?
Varga Gábor polgármester arra kért lehetõséget, hogy erre a kérdésre az újságon és a televízión keresztül válaszolhasson. Õk
ugyanis már mindent megpróbáltak.
Varga Gábor: — Az iskola fûtésrendszere 1960-as évekbeli technológia, és már akkor sem számított igazán korszerûnek, amikor
az iskola megépült. A cecei önkormányzat — mint Fejér megye
egész hátrányos helyzetû déli térségében minden önkormányzat
— forráshiányos. Fejlesztésre, jelentõs intézményrekonstrukcióra nincs pénzünk önerõbõl. A szükséges fejlesztéseket pályázati

pénzekbõl tudtuk eddig megoldani. A cecei önkormányzat tavaly
CÉDE-pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A 21 milliós költségvetésbõl 17 millió Ft volt
az igényelt pályázati támogatás, 4 millió Ft pedig az önrész, ami az
önkormányzatot terheli. A terv szerint olyan kazánokat állítottunk volna be, amelyekben a helyi gazdáktól felvásárolt szalmabálákat használnánk fûtésre. Jelentõsen olcsóbb lenne így a fûtés,
ráadásul helyben megtermelt, megújuló energia biztosítaná a tüzelõanyagot. A szalma vásárlására költött pénz se menne ki a faluból. A pályázat tavaszi elbírálásánál nem nyertünk. Akkor azt
ígérték, hogy az õszi pályázati fordulóban újra elbírálják azt. Decemberben kaptuk az értesítést, hogy ismét elutasítottak bennünket. Közben olyan hideg lett, hogy a tantermekben 15 fokban dideregnek a gyerekek, a tornateremben pedig 3 fok van.
Folytatás a 2. oldalon.

Templomi koncert Miklóson

Kedves Nézõink!
A TARR Kft. és a KÁBELSAT rendszerén megváltozik a csatornakiosztás.
A Bogárdi TV is más csatornára kerül
át. Új helyünk az O5-ös, 93,25 Mhz-es
csatorna.
Ha az átállás után gondjuk van az áthangolással, vagy a vétellel, hívják a
szolgáltatót a 06 (40) 416 000-ás telefonszámon.
Az EMW-nél szerzõdött elõfizetõket
mindez nem érinti, továbbra is a C7-es,
189,25 Mhz-es csatornán láthatják adásunkat.
Az ünnepi szünet után ismét jelentkezik
a Lapszemle és a Heti híradó a csatornákon, valamint az interneten is.

Kedves Olvasóink!
Szép hangversenynek lehettünk részesei a sárszentmiklósi katolikus templomban december 19-én délután. A miklósi iskola diákjai karácsonyi hangulattal töltötték be a
templom falait. Horváth Ferencné vezetésével az énekkar nyitotta meg az eseményt,
majd egymást váltották a hangszeres fellépõk, prózák és szavalatok, valamint a kórus. Az
5. osztályosok betlehemes játékkal léptek színre. Orgonán és szintetizátoron Jákob
Zoltán mûködött közre.
A meghitt ünnepet közös ének zárta, melybe bekapcsolódott a közönség is.
Hargitai Kiss Virág

A Bogárd és Vidéke hetilapra januárban még kedvezményesen elõfizethetnek. Éves elõfizetõink között megrendezzük a már hagyományossá vált sorsolásunkat.
Boldog 2009-es esztendõt kívánunk
minden kedves nézõnknek és olvasónknak!
Szerkesztõség
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Kit tájékoztatott a polgármester?
Juhász János, Sárbogárd polgármestere a
december 18-ai lapszámunkban, a 9. oldalon olvasható „Vasúti menetrend” címû
írásunkban sérelmezte azon állításunkat,
miszerint „Sárbogárd polgármestere még
a nyáron tudomást szerzett a tervezett változásokról, azonban errõl sem a médiát,
sem a sárbogárdi testületet, sem a kistérség polgármestereit nem tájékoztatta, s
csupán egy semmit nem érõ levélben fejezte ki személyes egyet nem értését a vasúttársaságnak.” Helyreigazítási kérelemmel
fordult hozzánk, mert véleménye szerint
fenti állításunkkal õt és Sárbogárd önkormányzatát szándékosan rossz színben tüntettük fel.
Juhász János álláspontját e lapszámban
készséggel közöljük. Azonban nincs mit
helyreigazítanunk, mivel a polgármester
által küldött dokumentumok egyike sem
cáfolta állításunkat.
Miután áttanulmányoztuk az általa küldött dokumentumokat, és ismételten tüzetesen átnéztük a sárbogárdi önkormányzati ülések és a kistérségi ülések jegyzõkönyveit, sehol nem találtuk annak bizonyítékát, hogy Juhász János akár elõterjesztésben, akár a bejelentések között adott volna
hivatalos tájékoztatást a vasúti menetrendi változásokkal kapcsolatban a kistérség
polgármestereinek, illetve a sárbogárdi
képviselõ-testületnek.
Mivel nem tájékoztatta a testületeket,
2008. augusztus 13-án kelt, a vasúttársaságnak küldött levelében nem tudott tes-

tületi tiltakozásra sem hivatkozni. Nem véletlenül fogalmazott így: „...a Budapest—
Pécs vasútvonalon 2009-tõl bevezetésre
tervezett ütemes menetrenddel nem értek
egyet.” Még akkor is csupán egy közszereplõ magánvéleménye ez a levél, ha
színleg egy testület nevében lép föl.
A polgármester által megküldött dokumentumok közt szerepel egy emlékeztetõ
egy május 15-ei egyeztetõ megbeszélésrõl,
amelyen a vasúttársaság és a Volán képviselõin kívül néhány polgármester és jegyzõ
vett részt. Errõl az egyeztetésrõl, illetve
annak eredményérõl Juhász János nem
adott tájékoztatást sem a néhány nappal
késõbbi, május 20-ai kistérségi ülésen, sem
a sárbogárdi önkormányzat következõ ülésén, és errõl az egyeztetésrõl a sajtót sem
tájékoztatta. Ebbõl az emlékeztetõbõl pedig világosan kiolvasható, hogy igenis szó
volt arról, hogy az intercity vonatok ütemesen, 2 óránként közlekednek, a személyvonatok csak Pusztaszabolcsig közlekednek, a Bátaszék—Baja—Budapest közötti közvetlen gyorsvonati közlekedés
megszûnik, mert minden gyorsvonat megszûnik, csak IC lesz Sárbogárdról külön
pótjegyért. Ezek után értelmezhetetlen
Juhász János azon állítása, hogy az ütemes
menetrendrõl csupán Lehotainé Kovács
Klára sárosdi polgármester augusztus 6-ai
elektronikus levelébõl értesült, hiszen az
abai kistérségben ugyanazt az egyeztetést
végezték el, mint Sárbogárdon.
Különös, hogy miután a menetrenddel
kapcsolatban lapunkban lakossági kérdés

Fûtés helyett gumipadló
a játszótérre?
Folytatás az 1. oldalról.

Mi mindent megpróbálunk, azt is, hogy éjjel-nappal folyamatosan
fûtünk ebben az idõszakban, mert a gyerekeink egészsége az elsõ.
Csak azt tartom felháborítónak, hogy abból a pénzbõl, ami igazából a hátrányos helyzetû térségek fejlesztésére van, Székesfehérvár is kapott egy játszótér gumipadlójának megépítésére. Ha már
nekünk csak az lenne az egyetlen gondunk, hogy van-e a játszótéren gumipadló, nem panaszkodnánk, de itt az alapvetõ dolgokra
sincs pénz. Nincs milliárdos nagyságrendû bevételünk sem
iparûzési adóból, mint Székesfehérvárnak. Az ott befolyó
pénzbõl sem kapjuk meg azt, amit az oda bejáró ceceiek után
fizetnek be a vállalatok. Ezt felháborítónak és igazságtalannak
tartom.
Megkérdeztem Szabados Tamást, a KDRFT társelnökét, hogy
tud-e mondani valami biztatót a ceceieknek.
Szabados Tamás elmondta, hogy mivel ez nem uniós, hanem magyar pályázat, ott nincsenek nagy összegek. Ráadásul sokan pályáztak az idén, ez is rontotta az esélyeket. A tanácsban egyébként
egyöntetû szavazattal ítélték oda a pályázati pénzeket. Csak azt
tudja mondani, hogy Cece ismételten pályázzon.
A kérdés az: mi lesz, ha jövõ héten már mínusz 20 fok alá süllyed a
hõmérõ higanyszála Cecén?
Hargitai Lajos

jelent meg, sem arra, sem az ezt hírlapi kacsának minõsítõ megyei lap és a sárbogárdi
önkormányzat hivatalos honlapján megjelenõ írásokra nem reagált Juhász János.
Pedig õ tudta, hogy mi az igazság, hiszen õ
tartotta a kezében a vasút hivatalos tájékoztatóját. Miért tartotta titokban ezt az
információt még akkor is, amikor informálisan nekünk is sikerült hozzájutnunk a
vasút egyre konkrétabbá váló menetrendtervezeteihez?
A Bogárd és Vidéke Nyílt tér rovatában lakossági kezdeményezésre jelent meg egy
felhívás tiltakozó aláírásgyûjtésre október
2-án. A rendkívül nagy lakossági tiltakozást dokumentáló, 1007 aláírást tartalmazó aláírásgyûjtõ íveket a sárbogárdi testület november 11-ei ülésén terjesztették be
a civilek. Ekkor született végre olyan testületi határozat, amely hivatalosan is tiltakozik a menetrendi változtatások ellen. A
polgármester egy levél kíséretében ezután
továbbította a tiltakozó aláírásokat a testületi határozattal együtt a vasúttársaság
veszprémi képviseletére.
Ekkor már az új, ütemes menetrend sajnos
a nyomdában volt, s most olyan lett a vasúti
közlekedésünk, amilyen.
Talán mindez nem így történik, ha Juhász
János polgármester még májusban, amikor megismerte a vasút elképzeléseit, veszi
a fáradságot, és a nyilvánosságon keresztül
tájékoztatja az illetékes testületeket és a
térség lakosságát.
Hargitai Lajos

Kérdezték

A vajtai fociról
Olvastuk az újságban és néztük a tévén is a vajtai közmeghallgatást. Nem igaz, hogy a strand melletti pályán megoldható a foci.
Ott ugyanis nincs öltözõ. Öltözõ nélkül pedig nem engedi a szövetség, hogy bajnoki mérkõzés legyen Vajtán. Ráadásul ez a terület nem az önkormányzaté, hanem a strandhoz tartozik, ami megyei önkormányzati többségi tulajdonban van. Ha ezt is eladják,
akkor majd hol lehet focizni? Mert a központban az eladott volt
iskola területén lévõ pályával kapcsolatban egyértelmûen kijelentette az új tulajdonos, hogy azt nem adja oda sportcélokra. Oda se
mehet be ezután a vajtai sportolni vágyó ember.
Mi lesz veled, vajtai sportélet?
Név és cím a szerkesztõségben
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A polgármester levele
Fõszerkesztõ Úr!
A Bogárd és Vidéke lap 2008. december
18-i számában a Vasúti menetrend címû
cikkében személyemet és Sárbogárd Város Önkormányzatát szándékosan rossz
színben tüntette fel a valóságnak nem
megfelelõ állításával, mely szerint „Sárbogárd város polgármestere még a nyáron tudomást szerzett a változásokról, azonban errõl sem a médiát, sem a sárbogárdi testületet,
sem a kistérség polgármestereit nem tájékoztatta, s csupán egy semmit nem érõ levélben fejezte ki személyes egyet nem értését a
vasúttársaságnak.”
A Közlekedéstudományi Intézet Kht.
(KTI) K-D Regionális Közlekedésszervezési Irodája (RKI) kezdeményezésére és
közremûködésével a MÁV Start Zrt., az
Alba Volán Zrt. és az érintett települések
polgármestereinek részvételével 2008.
május 15-én került sor a Sárbogárdi kistérség menetrendi egyeztetésére.
Ezen egyeztetésen — mely konkrét menetrendet még nem tartalmazott — a jelenléti ív szerint jelen volt pl. a Sárbogárdi
kistérségbõl a kistérség elnöke, Magyar
József, Alap polgármestere, Méhes Lajosné, Cece polgármestere, Varga Gábor,
Sáregres polgármestere, Mocsár Eleonóra, így ezen települések vezetõi már akkor
értesültek a tervezett vasúti menetrendi
változásokról. Így nem hiszem, hogy a Sárbogárdi kistérség polgármestereinek nekem kellett volna tájékoztatást adnom.
Hivatalomba 2008. augusztus 6-án érkezett e-mailben, Lehotainé Kovács Klára,

Sárosd polgármestere tájékoztatta az abai
kistérség menetrendi egyeztetésérõl. Az
elektronikus üzenetbõl, illetve a mellékletként csatolt jegyzõkönyvbõl értesültem
az ütemes menetrend tervezett bevezetésérõl.
Ezt követõen azonnal felvettük a kapcsolatot a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft.-vel (8200 Veszprém, Virág
Benedek utca 4.), ahol Horváth Katalin
önkormányzati referens elmondta, hogy a
tervezett menetrenddel kapcsolatos véleményeket, tiltakozásokat intézetük gyûjti
össze és továbbítja az illetékes szervek felé.
2008. augusztus 13-án kelt levelemben fejeztem ki elõször tiltakozásomat Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testületének nevében — nem pedig a saját magam nevében, ahogyan cikkében állítja — a
Budapest—Pécs vasútvonalon 2009-tõl
tervezett ütemes menetrend bevezetése
ellen.
Annak ellenére, hogy Sárbogárd országos
vasúti csomópont, a tervezett vasúti menetrendváltozásról Sárbogárd Város Önkormányzata konkrét hivatalos megkeresést, tájékoztatást sem a MÁV Zrt., sem a
Regionális Közlekedésszervezési Iroda részérõl nem kapott.
A MÁV Start Zrt. 2008. november 6-án
tette közzé a 2008/2009. évi menetrendtervezetet. Sárbogárd Város Önkormányzat
képviselõ-testülete november 11-i ülésén
már tárgyalta is a menetrendtervezetet. A
képviselõ-testület a lakossági aláírásgyûjtés céljával egyetértett, és a Budapest—

Pécs vasútvonalon 2009-tõl bevezetésre
tervezett ütemes menetrenddel szemben
kifejezte tiltakozását, melyet a 257/2008.
(XI. 11.) Kth. sz. határozatában rögzített.
A képviselõ-testület fenti határozatát és az
aláírásgyûjtõ íveket 2008. november 12-én
kelt levelem mellékleteként küldtem meg
a MÁV Start Zrt. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. részére.
A MÁV Start Zrt. részérõl 2008. november 19-én kaptunk választ (e-mailben),
melyben tájékoztatást adtak, hogy a menetrend egyeztetése a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a
MÁV Start Zrt. között még folyamatban
van.
Ön a fentiek alapján a Bogárd és Vidéke
lap 2008. december 18-i számában a Vasúti menetrend címû cikkében a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 78.§ (1) és (2) bekezdése alapján valótlan állításaival jóhírnév-rontást követett el. Ezért a Ptk. 79.§
(1) bekezdése alapján kérem a helyreigazítást a Bogárd és Vidéke következõ számában. A PK 15. számú állásfoglalás alapján
helyreigazításként a fenti válaszlevelem
közzétételét kérem.
Amennyiben helyreigazítási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Ptk. 84.§ (1) bekezdés e) pontja 339.§ (1) bekezdése alapján
kártérítési követelési jogommal élek.
Kérem a fentiek tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Juhász János polgármester

Nyugdíjasok karácsonya
December 22-én, hétfõn tartották karácsonyi ünnepségüket a sárbogárdi nyugdíjasklub tagjai a mûvelõdési házban. A karácsonyozásra meghívták a gyerekeket,
unokákat is, így csordultig telt a klub az ünneplõkkel. Csodálatosan kidíszítették a
termüket erre az alkalomra. Nemcsak a falakra, hanem az asztalokra is került az
ügyes kezek munkáiból. Az asszonyok
persze rengeteg finomságot is készítettek.
A gyerekek és ifjak dalt, verset tettek jelképesen a nyugdíjasklub karácsonyfája alá. A
klub tagjai karácsonyi énekekkel, szavala-

tokkal lepték meg egymást, a gyerekeknek
pedig külön kis csomagot állítottak össze.
A kis mûsort követõen estébe nyúlóan
folyt a beszélgetés a terített asztalok
mellett.
Hargitai Kiss Virág
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Amíg élünk, emlékezzünk!
(1943. január 12. Don-kanyar)

66 éve, 1943. január 12-én a szovjet csapatok reggel fél 11-kor három hullámban, kb. 200 méteres távközökben, harckocsik támogatásával, légi és tüzérségi elõkészítést követõen megindították a
„pergõtüzet”, az ellentámadást a Don menti állásokat védõ 2.
magyar hadsereg ellen.
A magyar katona még olyan nehéz és mostoha körülmények között soha nem harcolt, mint a 2. magyar honvédhadsereg katonái
ebben a doni téli csatában. Dermesztõ, 40 fokos hidegben napokig vívta kétségbeesett, katonailag elképesztõen egyenlõtlen küzdelmét.
A veszteség hozzávetõleg 125.000 fõre tehetõ: megfagytak, elestek, megsebesültek, hadifogságba estek, eltûntek.

Egy nemzetközi felmérés alapján a II. világháború legtöbb emberáldozatot követelõ ütközetei közé a Don-kanyart is besorolták.
Amíg élünk, minden évben emlékezni kell az önhibájukon kívül,
idegen célokért, idegen döntések következtében, hazától távol pihenõ hõsökre, áldozatokra.
A sárbogárdi hõsi emlékmûre — dokumentumok alapján — felvésett, idegen földben nyugvó hõsi halottak kétharmada ebben az
ütközetben vesztette életét.
Õrizzük meg emléküket, mert megtették kötelességüket! Hõsök
voltak, akik a Duna, Tisza partján járnak álmaikban.
Buda Ferenc: Az elesett katonák emlékére
(részlet)
„…parancsra új parancs, szabályra új szabály,
…fölemészt bennünket ez a
tél, ez a tûz, szárnysuhogás árnyékol
fölöttünk, varjak, fekete zsinat, még
együtt vagyunk, együtt vonulunk, fájdalmak
férfiai, együtt, mint a leölésre
szánt juhok, de már tántorog a segítõ
és elesik a megsegített és együtt
mind elvesznek, ó, hol az író, hol a
mérlegelõ, hol a halottak összeírója!
Apáim, bátyáim, édes testvéreim,
hó takar titeket, csontjaitok mint a
zöld fû, örökre virágoznak.”
Sz. I.-né

Az elsõ falukarácsony Pusztaegresen
A szentestét megelõzõ napokban az iskolás, hittanos gyerekek —
Sipos Attila és Bihar Ferenc kíséretével — a falut bejárva betlehemes játékot mutattak be, melyet Varga László hitoktató segítségével tanultak meg.
Személyesen és szórólapokon egyesületünk minden falubelit
meghívott december 27-én délután 2 órára a kultúrházban hagyományteremtõ céllal megrendezett elsõ falukarácsonyra.

Hónapok óta tartó szervezés elõzte meg a rendezvényt, hogy színvonalas, szívhez szóló és otthonos hangulatú legyen. Végre sikerült annyira megtöltenünk a kultúrházat, hogy alig tudtunk helyet
adni a falu lakóinak, akik azért jöttek, hogy együtt ünnepeljenek
velünk. Az otthonos hangulat kialakulását az is segítette, hogy
többen süteményt, édességet, gyümölcsöt, üdítõt hoztak magukkal.
A program Varga László hitoktató köszöntõjével vette kezdetét,
amely igazán megható és tanulságos volt; valószínûleg többen is

elgondolkoztak a szeretet ünnepének értelmén. Ezután a helyi
óvodások mûsora következett, csakúgy csilingeltek a versikék és
dalok a gyerekek ajkain. A nézõket hosszú és tartalmas produkcióval kápráztatták el, melyet nagy tapssal jutalmaztak. A következõ mûsorszám az iskolások, hittanosok betlehemes játéka volt,
amit színészeket meghazudtolóan adtak elõ nagy sikerrel. Majd
Radnai Zoltán vezetésével a Ten Dance tánccsoport fergeteges
bemutatója vette kezdetét, mellyel szerettünk volna kedvet csinálni a táncolni vágyóknak a január közepén induló tánciskolához. Hatalmas tapssal köszöntük meg a lélegzetelállító bemutatót, melynek során többféle táncot láthattunk a pároktól. Zárásként egyesületünk tagjai verseket, énekeket adtak elõ.
Minden jelenlévõt megvendégeltünk a szendviccsel, süteménynyel, üdítõvel roskadásig megterített asztaloknál. A gyerekek
még egy jó darabig játszhattak, amíg a szülõk, nagyszülõk beszélgettek egymással.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Juhász
György, Sebestyén Lajos, Vagyóczki Gyula, Paksi Ferencné, Varga László hitoktató, Jaksics Györgyné, Pákozdi István, Pákozdi
Istvánné, Cseszneki Tibor, Jencski Lajosné, Csesznegi István, Fodor Lászlóné, Dala Józsefné, id. Magyar Ferencné, a Kölyökvár
óvoda dolgozói, katolikus egyházközösség, Sárréti Híd, Bogárd és
Vidéke Lapkiadó. Végül, de nem utolsósorban köszönjük a finom
süteményeket: Orbán Józsefné, Csesznegi Istvánné, Puchinger
Lászlóné, Õriné Kokán Adrienn, Csernyánszkiné Bihar Szilvia,
Tóth Istvánné, id. Molnár Istvánné, Farkas Ferencné.
„Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.”
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület
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Kérdések, vélemények
a Bogárdi TV üzenõfaláról
Közlekedés
Nem tudom, hogy a város vezetõsége,
mennyit jár a Kereszt utcában! Nem ártana elnézni arra egy délelõtt, hogy mi miatt
nem tudok az utcába úgy bemenni, hogy a
tükröt ne hajtsam be! A kis fityóval így még
lazán beférek, de egy terebélyes autóval ez
nehezen kivitelezhetõ!

A Tescoról mi hír?
Nem csinálnak ott semmit! Nevetséges,
ahogy lekerítették „csibedróttal”!

Vasút és más
— Valamit kellene most már csinálni a
vasút környékével! Sajnos esõ idején a
megközelítése katasztrofális! 100 m kerülõt kell tenni az embernek, hogy ne legyen
tiszta mocsok, aki meg nem teszi meg a kerülõt, az ugrálhat a tócsák és a sár fölött!
— Az új buszmenetrendben már december 9-én kimaradt a Videoton, KeyTec járat. Tiszta ügy.

Ünnepi „örömök”
— Nem akarok ünneprontó lenni, de nem
durva, hogy az újévköszöntõ nagy petárdázás és a kutyák párzási idõszaka egybeesik?! Ilyenkor a legtöbb az elkóborolt, kiszámíthatatlan, megzavarodott állat. Talán kegyetlenségnek tûnik, de ilyenkor

mégiscsak jobb becsukni õket valami
biztonságos helyre.
— Kellemes petárdázást kívánok a szomszéd kissrácoknak!
— Karácsonyfatûzzel kezdõdõ, börtönnel
végzõdõ 2009-es évet kívánok annak, aki
az udvarunkban évek óta nevelgetett szép
ezüstfenyõnket derékban elfûrészelte és
ellopta!

HEMO és nevelés
— Az egykor szebb napokat megért
HEMO-ról néhány gondolat. Az épület
nagy kedvenc a fiatalok között. Reggel az
általános iskolába „sietõ” kiskorú gyerekek elszívják a napi cigarettájuk elsõ néhány szálát, és utána indulnak csak a suliba. A tanároknak vagy a rendõröknek erre
nem kellene figyelni? Biztos, hogy tudják
ezt õk is, hisz ott mennek el mellettük. Miért nem szólhatnak a gyerekekre? Este és
éjjel pedig az állami gondozott gyerekek
randalíroznak. Az épület ablakait kitörték, sörös-, borosüvegek összetörve a járdán. Nem kellene odafigyelni ezekre a gyerekekre? Ráadásul a szomszédban van
már a családsegítõ és gyermekvédõ hivatal. Nekik sem feladatuk néha figyelni
ezekre a gyerekekre? Se rendõr, se tanár,
se hivatalnok? Akkor további jó randalírozást ezeknek a gyerekeknek!

Kutyát ölni
Nem hagy nyugodni az a primitív módszer,
ahogy egy elütött, napok óta az út szélén
kínlódó kutyával elbántak Sárszentágotán.
Többen, többször szóltunk az önkormányzatnak, mire végre megjelent egy közmunkás az elgázolt kutya mellett. Mivel ásó
volt a kezében, rosszat sejtettem. Az illetõ
megpróbálta a kutyát elijeszteni, de mivel
a hátsó részét csaphatta meg az autó, nem
tudott felállni. Menekült volna szegény, ha
tudott volna. Erre a munkás közvetlenül a
kutya mellett beleugrott az árokba, és elkezdett ásni. Nyomott hármat az ásóval,
majd visszament a kutyához, és jól fejbe
vágta a szerszámmal. Majd lelökte az árokba, és tovább ütötte, végül betemette. Ha a
földet megrugdosnám, a kutyatetem kilátszana.
Önök szerint ez milyen intézkedés? Nem
lehetett volna inkább elaltatni azt a szerencsétlen állatot? Nem szenvedett négy
napja eleget?
Nekem van lelkiismeret-furdalásom a dolog miatt, mert a kislányom mindezt végignézte, és négy napon keresztül könyörgött,
hogy hozzam be az állatot, de az nem engedett senkit közel magához.

Ha én teszem azt, amit az a közmunkás tett
(nyilván utasításra), akkor súlyos büntetést kapok. Milyen példa ez a gyerekeink
elõtt? Mert sajnos ez a példa az utánunk
jövõ generációnak, hiszen õk ezt látják a
felnõttektõl, és ilyenkor nem tudják, hogy
mit szabad, és mit nem. Mi, szülõk viszont
nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért születnek meg az olyan törvények, amiket
csak az állampolgároknak kell betartani,
és hivatalból azt csinálnak, amit akarnak.
Ráadásul most nekem kell meghúznom
magam, hogy nem tudtam nézni a kutya
szenvedését, és mertem segítséget kérni.
Legalább leírom, hogy könnyebb legyen a
lelkemnek.

— Bizonyára igaza van, elvileg az Ön által
felsorolt szervek, személyek is rászólhatnának az említett fiatalokra, de azért ne felejtsük már el, hogy elsõsorban a SZÜLÕ
az, aki felelõs a gyereke neveléséért. Talán
ha a kedves szülõk belenéznének néha a
gyerekek táskájába, zsebébe, esetleg elszámoltatnák õket a zsebpénz felhasználásáról, bizonyára kevesebb cigi jutna el az elkövetés helyszínére. Ne adj isten, este
10-11 körül már hiányozhatna is a családból az a gyermek, amelyik épp a HEMO
környékén tombolja ki magát. Egyébként
a József Attila 13. udvari oldala is kedvelt
dohányzóhely, és az ott lakók már bizony
feladták a küzdelmet. Nincs kedvük többször elmenni oda, ahová a megszólított ifjak elküldik õket.
— A lakótelepen az a baj, hogy kevés ember tesz azért, hogy rend legyen, illetve maradjon. Régen itt összefogtak az emberek,
és rendbe tették a környéket. Azt se szabad
elfelejteni, hogy a lakók a tárolófeltörések
miatt esténként járõröztek. Hol van ez az
összetartás? Ma már inkább elfordulnak
az emberek, tisztelet a kivételnek. Sajnos
többet kéne tennünk a saját és gyermekeink biztonsága és nevelése érdekében.
Összeállította: Hargitai Lajos

keresnek neki. Ha olyan súlyos az állat sérülése, akkor az állat emberséges elaltatásáról a gyepmester, illetve állatorvos gondoskodik.
Törvény tiltja az állatok nyilvános, kegyetlen agyonverését és az elhullott állat közterületen való elföldelését. A tetemet minden esetben dögtemetõbe kell vinni, illetve
ha 50 kg-osnál nagyobb, akkor gondoskodni kell arról, hogy elszállítsák Soltra, ahol a
tetemeket megsemmisítik.
Szerkesztõ

Tisztelettel: egy anya,
akit nem hagy nyugodni az eset

Mi a helyes eljárás?
Ha közterületen van sérült, kóborló, vagy
elhullott állat, az illetékes önkormányzat
köteles intézkedni. Gyepmestert kell megbíznia az önkormányzatnak, aki intézkedik az elhullott állat eltávolításáról, ha sérült, lehetõség szerint állatmenhelyre szállíttatásáról, ahol gyógyítják, illetve gazdát

Elveszett karácsonykor
PALOTAPINCSI KAN
kiskutyánk.
Kérem a becsületes megtalálót,
ha látta, befogadta, értesítsen!
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TOVÁBBRA IS
VÁRJUK A KISGIMIBE
JELENTKEZÕKET!
Már többször hírül adtuk, hogy az oktatási
miniszter rendelete szerint ettõl a tanévtõl
megváltozott a nyolcosztályos gimnáziumi
felvételi rendszer.
Az általános felvételi jelentkezés december 10-éig tartott, mivel iskolánk nemcsak
befogadó, de felvételit szervezõ intézmény
is, ezért a hozzánk jelentkezõ diákok felvételi szándékát továbbra is fogadni tudjuk,
sõt, szeretettel várjuk!
Hallottam olyan nagymamáról, szülõrõl,
aki kissé megijedt a feladatsoroktól. Nem
szabad félni, bízni kell gyermekünkben!
Bár az igaz, hogy ezeket a feladatokat arra
szánták, hogy az ország legtehetségesebb
negyedikesei között teremtsenek rangsort,
ezért megoldásuk közben kevesebb sikerélményt szereznek a gyerekek, mint egy
dolgozat elkészítése közben, de a felvételi
nem is minõsít, csak rangsorol.
Az évenkénti feladatsorokat tekintve a nehézségi fokok sem egyenlõk. Van olyan év,
amikor az egész mezõny akár egy jeggyel is
eltolódik valamilyen irányba, de ez nem
fontos, mert a rangsor mindegy, hogy hol
jön létre.
Tehát mindenkit arra biztatok, ne hagyja
ki a lehetõséget egy nemes vetélkedésre,
megmérettetésre. Bátraké a szerencse!
Veszítenivalója pedig senkinek sincsen, viszont nyerni annál többet nyerhet vele.
Jelentkezési lapok továbbra is a gimnáziumban kérhetõk és adhatók le.
Boda János igazgató
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A HEMO a pusztulás útján
Az ünnepekben volt lehetõségem rá, hogy
belülrõl is fogalmat alkossak arról, milyen
állapotba került a valamikori honvédségi
lakótelep háromszintes kultúrpalotája, a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon. Az õszi
esõzések után néhány nappal jártam végig
az épületet. Mivel a tetõ számtalan helyen
beázik, az esõ szinte valamennyi helyiséget
teljesen eláztatott. A víz a helyiségekbõl a
lépcsõházba kifolyva, mint a Niagara, zuhog le esõ idején a lépcsõkön. A sáros hordalék a vízzel együtt a törött, számtalanszor megfeszegetett ajtók alatt zúdul ki az
utcára. Ide többször is próbáltak már betörni, mert érték még mindig akad, bár
egyre kevesebb.
A színházterem viszonylag a leginkább
érintetlen. Ott még megvannak a székek, a
mobil színpad, bár a tetõrõl befolyó esõ a
színpadra terített szõnyeget eláztatta.
A harmadik szinten a legmegrázóbb a látvány. Az egyik raktárhelyiségbõl a beszakadt álmennyezeten át kilátni a csillagos
égre.
Az ablakokon is befolyik a víz. A laminált
pozdorja ablakpárkányok és a falborítás
több helyen a víztõl megdagadva darabokban mállik le. A vasszerkezetek festése lemállott, a rozsda a kritikus tartópilléreket
is kikezdte. Ez azért is nagy probléma,
mert ennél a könnyûszerkezetes építésnél
a vas vázra szerelték a falat és a padozatot
is, így az egész épület szilárdsága veszélyeztetetté vált a rozsdásodással.

Ezt az épületet 105 millióért árulja az önkormányzat. Javaslom, hogy a következõ
testületi ülést tartsák meg itt, ebben az
épületben. Fûtés van, világítás van, így legalább hasznosul az egyébként üres épületben elfûtött energia, amiért a város amúgy
is komoly pénzeket fizet. Indítványozom,
hogy Bódai úr készítsen felvételeket, és
azokat hasonlítsa össze a mûvelõdési központnál készített fotókkal.
Az ott tapasztaltak alapján igencsak elgondolkodhatnak a tisztelt képviselõk azon,
hogyan is képzelték el, mitõl lett volna Sárbogárdnak óriási üzlet a plázaépítõ cégnek
a 105 millióért árult HEMO felajánlása
helyett a Hõsök terén a József Attila Mûvelõdési Központ lerombolása, és a puszta
terület jóval kevesebb pénzért való odaajándékozása. Ez valakinek bizonyára
bomba üzletnek ígérkezett, de az a „valaki” nem Sárbogárd városa lett volna.
Kifizette-e már valaki a Hõsök tere pályázati terveiért a tervet készítõ cégnek a milliókat?
Mi lesz a sárbogárdi önkormányzati ipari
parkkal? Az eladott önkormányzati terület árát kifizette-e már a tulajdonrész megszerzése fejében a közös kft.-beli jó társuk?
No, de ezzel kapcsolatban majd máskor teszek fel újabb kérdéseket. Addig ezeken is
lehet gondolkodni.
Hargitai Lajos

Kettõs ünnep a Kossuthban
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola december 20-án, szombaton adott karácsonyi mûsort jelentõs publikum elõtt a díszteremben. Zenés, táncos, verses és prózai produkcióknak tapsolhattunk, amikre nagy izgalommal készültek a diákok és pedagógusok
egyaránt. Minden érkezõ vendégnek saját készítésû ajándékot
adtak át a gyerekek.
A mûsort követõen az iskola épületében vette kezdetét a második
ünnep. Az intézmény ugyanis egy sikeres pályázat révén — a
Munkaerõ-piaci Alap támogatásával — egy 7.518.000 Ft-os beruházást valósított meg. Létrehoztak az egyik tanteremben egy jól
felszerelt varrómûhelyt, ahol a speciális szakiskolai képzésben
résztvevõ tanulók hasznos szakmai tudást sajátíthatnak el. Ez

nagyban elõsegíti az elhelyezkedésüket, és ezáltal növeli életkezdési esélyeiket.
Györök Ágnes, az intézmény vezetõje nagy örömmel és büszkeséggel mutatta be a fejlesztést a meghívott vendégeknek. Elmondta: a jövõben fiúknak is szeretnének hasonló lehetõséget
biztosítani. Szabados Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke méltató szavait követõen Varga Gábor
megyei képviselõ ajánlotta föl segítségét a cecei varrodával való
kapcsolatfelvételben, az itt végzõ diákok elhelyezkedésében.
Hargitai Kiss Virág
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Karácsonyünnep Cecén
Meghatóan szép volt az idei cecei falukarácsony. Igazából most is az történt, mint a
korábbi években, mégis, itt minden falukarácsonynak saját arca, egyéni érzelmi töltése van. Ennek jelentõségét az egész falu
lakossága érzi. Ez fejezõdik ki abban, hogy
most is, mint máskor, zsúfolásig megtelt a
kultúrház nagyterme.
Nehéz szavakkal visszaadni azt az élményt,
amit személyes résztvevõként átél az ember egy ilyen közösségi ünnepen. Mitõl
más az, hogy a polgármester bejön a színpadra egy gyertyával, köszönti a falu népét,
és meggyújtja az utolsó adventi gyertyát?
Mitõl más, hogy a helyi iskola alsós és felsõs csoportjai bemutatják karácsonyi mûsorukat? Mitõl más, hogy Móré Boglárka
elmondja Móra Ferenc karácsonyi történetét?
Egy láthatatlan csoda történt. Megnyíltak
és egybekapcsolódtak a színpadon lévõ
gyerekek, a színpad mögött izguló tanító
nénik, az édesanyák, nagymamák, és minden jelenlévõ szíve.
Néhány közeli barátomnak, ismerõsömnek küldtem karácsonyi köszöntõt. Ebben
errõl a cecei élményemrõl — mely leginkább jelentette számomra az idei mély karácsonyi élményt — így írtam:
Tegnap egy kis falu, Cece község falukará-

csonyáról tudósítottam a térségi televíziónknak, a Bogárdi TV-nek. Zsúfolásig tele
volt a falusi kultúrház nagyterme. A polgármester egy égõ gyertyával jött be a színpadra, s meggyújtotta róla advent negyedik gyertyáját. Aztán az óvodások, majd a
kisiskolások, s utánuk a nyolcadikos kamaszok adtak elõ karácsonyi történeteket,
játszottak betlehemes népi játékokat félszegen, tiszta szívvel. A végén a sok gyerek
a színpadon velünk együtt énekelte a
karácsonyi énekeket: Mennybõl az angyal,
Dicsõség Istennek…
A levegõ megtelt valami megmagyarázhatatlan csodával. Ahogy néztem ott ezeket a
fénylõ gyermekarcokat, mintha a Mindenség múltjának kútjába tekintettem volna.
Minden gyermekarcból ezer õs nézett
vissza ránk, s mind más. Az egyik iráni perzsa, szkíta, a másik török, a harmadik, s a

Ahogy kifelé mentünk a terembõl, fiatal lányok frissen sült karácsonyi süteményt kínáltak az ajtóban.
S ott összetalálkoztam egy
fiatalasszonnyal, aki a mûsorban Móra Ferenc karácsonyi történetét mondta
el. Olyan ragyogó volt ez az
asszony. Mint Mária, a szûzen szülõ õsanya, mint a
magyarok nagyasszonya,
Boldogasszony
Anyánk.
Átöleltem, és õszintén, teljes szívvel ki tudtam mondani, hogy mit éreztem,
amikor azt a megható kis
történetet elmondta ott a színpadon a szegény kisfiúról, akinek a talp nélküli kis
csizmában odafagyott a lába a márványhoz. Ezt mondtam: „Mélyen érintett,
ahogy ezt a szép történetet elmondtad.
Olyan gyönyörû voltál, ahogy álltál és meséltél. Nem szégyellem kimondani: abban
a pillanatban úgy voltam, hogy odaszaladok, felkaplak, és elrohanok veled.”

többi germán, római, görög, zsidó, cigány,
magyar, csontos képû szilágysági székely,
itt dúló vallon zsoldos erõszak szülte Jézusok leszármazottja, hun, avar, kelta, s ki
tudja, hány nemzet, õsi, már eltûnt nép
Krisztusa. S egyetlen örök emberi vágy
fénylett e gyermekarcokon: „Dicsõség a
magasságban Istennek, békesség a Földön
az embernek...”
Nézem õket — mind más, s mégis Egy.
E csodálatos percekben a szívek eggyé váltak. S ahogy énekeltünk, elszorult a torkom, s könny szökött a szemembe. … De
minek sírok én?! … Lopva körülnéztem, s
bizony, ott törülgették a szemüket a többiek is, a tanító nénik a színpad mögött, az
anyukák, apukák, még a polgármester is.
Aztán vége szakadt a varázsnak, felgyulladtak a lámpák.

Könnyes lett az asszony szeme. A szívével
pontosan tudta, mirõl szól ez a hirtelen
vallomás, s tudom, ennél a semmit se akaró õszinte vallomásnál szebb ajándékot
nem adhattam neki karácsonyra. S én se vihettem haza annál többet, hogy annak a
közösségnek a varázslata úgy megnyitotta
a szívemet, hogy õszintén ki tudtam mondani a lelkem legmélyén megfogalmazódott érzést.
Ez az este arról tett számomra bizonyságot, hogy hiába a tenger hazugság a világunkban, hiába a felszínen háborgó gyûlölet, a világot elönteni akaró, gyilkolásra
kész indulatok, mert nincs a világon egyetlen pont, egyetlen porszem sem, amelyben
ott ne lakozna a végtelen isteni szeretet.
Még azokban is ott van, sõt, még inkább ott
van bennük, akik hatalmi érdekbõl, vagy
kényszerbõl, szítják e gyûlöletet. Nincs a
világon semmi, amihez az egyetlen igaz út
ne a szeretetteli odaforduláson keresztül
vezetne!!!
Ennek az isteni szeretetnek a bizonyságát
éreztük ott, e karácsonyi ünnepen.
Hargitai Lajos
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Mészöly-oldal

Szeretettel várjuk
a Mészölyös szülõket,
az iskola pedagógusait, dolgozóit,
barátaikat, akik emlékeznek
még a nyolcvanas, kilencvenes
évek fergeteges
DISZKÓPARTIJAIRA!

Itt az ideje, hogy
felelevenítsük
a régi szép idõket!
Újra táncra hívunk hát
a Mészöly Géza
Általános Iskolába
aulájába, ahol

2009. január 17-én

NOSZTALGIADISZKÓT
rendezünk!

Belépõjegyek
csak elõvételben,
az iskola portáján
(8—15 óráig)
kaphatók 500 Ft-os áron.
Az est bevételével alapítványunkat
gazdagítjuk!
SZMK, Iskolaszék

Mozgalmas decembert zártunk a Mészöly
Géza Általános Iskolában.
Az Apáczai Tankönyvkiadó által meghirdetett Lázár Ervin Meseíróversenyre
Gráczer Asztrik 4. b osztályos tanulónk
küldött be egy mesét. A zsûri jónak találta,
mert behívták õt az országos döntõbe. Ott
egy megkezdett tündérmesét kellett folytatnia, mégpedig úgy, hogy a nagyon szomorú tündér a mese végére megvigasztalódjék. Asztrik ugyan helyezést nem ért el,
de nagyon szép ajándékokkal tért haza.
Gratulálunk neki!
Iskolánk gyermekvédelmi felelõsei november óta gyûjtötték a családok által már
nem használt, kinõtt ruhákat. December
második hetében ebbõl a nagymennyiségû
összegyûlt holmiból „turkálót” rendeztünk a gyerekek nagy örömére. Sokan tértek haza nagy csomagokkal.
Iskolaszékünk elnöke, Bodoki Györgyné
Bettike igazán szép ajándékkal lepte meg
közösségünket: embernagyságú, korhûnek látszó ruhákba öltöztetett bábukból
betlehemi istállót varázsolt az aulába. Köszönjük neki!
November 19-én tartottuk szokásos karácsonyi gálánkat a József Attila Mûvelõdési
Központban. A szülõk, családtagok, pedagógusok és vendégek nagy örömére igen

meghitt hangulatú esténk volt. Az 5. a Jézus születésének történetét adta elõ, a 3. c
„A szúrós szõrû bárány” címû mesét dolgozta fel, a 3. b bábjátékkal készült, a 4. a
pedig „Valóság és képzelet szárnyán” címmel játszott el egy színdarabot. Verset
mondott Kolonics Gábor és Kiss Nikolett,
hegedült Gortva Dániel, zongorán hatkezest játszott Bodoki B., Molnár V. és Nagy
P. Utolsóként lépett színpadra az énekkar.
A dalok szépen szóltak, remek volt a
hangszeres kíséret is.
December 20-án, szombaton, karácsonyi
forgatag volt iskolánkban. Reggel 8 órakor
egy rövid mûsort láthattunk, majd 8.30-tól
11 óráig különbözõ foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Volt kreatív mûhely, mécsestartó-, karácsonyfadísz-, ajándékkártya-, ablakdísz-készítés, szalvétahajtogatás, karácsony az interneten, filmvetítés, nemzetek karácsonya, gyümölcssaláta-készítés, karácsonyi kvíz, versírás a Jézuskáról, karácsonyi dalok éneklése, gyûjtése, karácsonyi teríték és menü összeállítása, valamint tánc a tornateremben.
A napot az adventi teremdíszítõ-verseny
eredményhirdetése zárta.
Lejegyezte: Kocsis Józsefné,
a Mészöly Géza Általános Iskola tanítója

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége meghívja Önt

2009. január 24-én megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI BÁLJÁRA.
Helye: Patkó Csárda.
Programok: 18.30 az iskola néptáncosainak bemutatója; 19.00 Bíró Kriszti mûsora;
20.00 vacsora: Patkó tál, aperitif, süti; ezt követõen BÁL kifulladásig, tombola. Zenél:
Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ, mely elõvételben megvásárolható korlátozott számban az iskolában, a Vénusz vegyesboltban, Szõnyeginé Klárinál (tel.: 06 20 931 7447), Bernátné
Anikónál (tel.: 06 70 453 5697).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A bál bevételét az iskola tanulóinak díjazására, kirándulásra szeretnénk fordítani.

Mészölyösök karácsonya
Együtt köszöntötte a Mészöly Géza Általános Iskola apraja és nagyja a közelgõ karácsonyt és új évet a téli szünet elõtti utolsó
tanítási napon. A mûvelõdési házban rendezett esten felléptek az intézmény szavalói, színjátszói, énekkarosai és hangszeresei. A mûsor végén a gyerekek felkészítõ tanárai is fölvonultak a színpadon, akik nagy
tapsot kaptak tanítványaiktól és a közönségtõl.
Hargitai Kiss Virág
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Mikulás-járás
Az idén is, mint már oly sokszor, december
6-án, Miklós napján ünnepelte az iskola a
névadóját. Tiszteletére az összes osztály
egész napos rendezvénysorozaton vehetett részt. Mi, felsõsök érkezés után a tornaterembe mentünk az ünnepélyes megnyitóra és programismertetésre, majd kezdõdhettek a feladatok.
Kilenc órától, míg az 5-6. évfolyam a tornateremben játszott, közben a 7-8. osztályosoknak meghozták a saját maguk által választott krampuszaik a szellemi vetélkedõ
feladatait. A helyesen megadott válaszokért színes papírdarabokat kaptunk, a
rosszakért pedig fekete-fehéreket. Ezekbõl a részletekbõl egy Mikulás képének
kellett kijönnie. Közben a téli, télapós makettünkön ügyködtünk. Az elkészült mûveket a folyosón lehetett megnézni. Volt
közöttük sok szépen díszített, jócskán behavazott karácsonyi házikó és a hagyományokat követve Luca széke is. Mindezt az
évfolyamok közti helycsere követte. Az
alsóbb osztályok visszamentek a termeikbe, mi pedig a sportversenyre igyekeztünk.
Minden feladathoz csoportokat kellett alkotni, és a nyertes osztályok pontjait a táblára írták. Körülbelül 11 órakor lett vége
mindennek, akkor jöttek a választható foglalkozások. Lehetett mézeskalácsot sütni,
gyertyát készíteni, gyöngyöt fûzni, karácsonyi üdvözlõlapot készíteni, dísztárgyakat alkotni és hûtõmágnest kifesteni.
Az eredményhirdetés és a „kemény munka” után mi is megérdemeltünk egy kis
szórakozást. Ezért, mint minden évben,
idén is engedélyezte igazgatónk, Erzsike
néni a diszkót. Persze, nem is lett volna jó a
hangulat, ha két lemezlovasunk, Zámbó
Zsuzsa néni és Gotthárd Éva néni nem
szolgáltatott volna jó zenéket. Az erõsítést
Viski Péter bácsinak köszönhetjük. Egész
végig táncoltunk, és voltak olyan fiúk, akik
felkértek lányokat is. Na, és persze saját
zenéjükre a dj-k is táncra perdültek. A
diszkó után együtt rakodtunk össze az étteremben.
Szerintem mindenki jól érezte magát
egész nap. Igaz, hogy nekünk, nyolcadikos
tanulóknak ez volt az utolsó Mikulás-bulink, de biztosak vagyunk benne, hogy jövõre is ilyen jól sikerül majd ez az egész
napos rendezvény.
Rigó Léna, Stefán Melánia 8. a

Találkoztunk
Kálnay Adéllal
2008. december 3-án a klubban vendégünk
volt Kálnay Adél. Mielõtt lementünk volna a rendhagyó irodalomórára, a tanító
néni elmesélte, hogy költõ, író és tanár is
egyben Adél néni. Majd az írónõ bemutatkozott, és elmesélte az életét néhány mondatban. Bemutatta a könyveit is, és néhányból részletet olvasott fel nekünk.
Megismerhettük azt a kis verset is, amit

legelõször írt. Aztán felolvasta „A karácsony” címû versét, amelyet dedikált is.
Igazán jó hangulatban telt el ez az óra.
Mindenki érdeklõdéssel hallgatta a költõnõt. Az osztály elhatározta, hogy megtanuljuk fejbõl ezt a szép karácsonyi verset.
Pörgye Viktória, Fekete Patrik,
Danicsek Fruzsina 4. a, Nádasdi Fanni,
Klár Amanda 4. b

Betonpillangó
— Én már minden titkomat megosztottam
veled! Szólj már te is hozzám! — mondta a
kisfiú a téren állva egyes egyedül.
Illatos tavaszi délután volt. A lágy szellõ
kecsesen ringatta a fiú göndör fürtjeit. Ez a
mondat akár egy idillikus szituáció is lehetett volna a szemlélõ számára, de volt egy
bökkenõ. A város fõtere egy kerek, pázsitos tér volt, a közepén egy emlékmûvel. Ez
a betonkolosszus a természet tiszteletére
lett emelve, vagy inkább öntve és idehelyezve. Fõhõsünk pedig ezzel a fallal szemben mondta immáron hangosan ismételve
csengõ hangján:
— Szólj már hozzám!!!
Az emlékmû egy falszerû dombormû volt,
úgy két méter magas és három méter széles. Színe teljesen szürkének tûnt. Közeledve azonban valami furcsa tûnhet fel
mindenki számára, mégpedig egy színes
folt. Vagy egy ábra? A fiú szüntelenül nézett egy pontot a komor falon. Ha közelebbrõl megnézzük, egy pillangó rajzolódik ki elõttünk. Egy színes pillangó. Egy
üde színfolt. Hozzá szól a fiú egyre hangosabb felkiáltása? Egy dombormûhöz?
Ráadásul egy lepkéhez? Talán igen, talán
nem.
Hogy megérthessük, elmesélek valamit.
Peti egy általános iskolás gyermek, aki
minden nap iskolába menet és hazafelé jövet is a fõtéren sétált át. Hatodik osztályban látta meg elõször ezt a különös jelenséget a szürkeségben, és azóta hazafelé
mindig megáll elõtte. Egy éve annyira
megszerette ezt a parányi színcsodát, hogy
minden bánatát neki mesélte, minden örömét neki mondta el elõször, és mindenben
kikérte az õ véleményét, bár hangját a
lepke még nemigen hallatta.
A fiú végsõ elkeseredésében leült a padra
és zokogni kezdett.
Ekkor hallott meg egy hangot. Beszédnek
tûnt, de nem lehetett tisztán kivenni, mert
a közeli diófán éppen két galamb próbált
dûlõre jutni az ágbirtoklás ügyében, ami
bizony hangzavarral jár, na meg a szellõ is
elmosta a hangokat.
Felkapta a fejét, és közelebb lépett színes
barátjához.
– Te szóltál?
– Segíts! Hallotta most már tisztán.
– Segíts megszabadulni! Segíts annak, aki
rászorul.
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– De hogyan? Kérdezte meglehetõsen csodálkozó tekintettel.
– Látod ezt a sok színes csíkot a szárnyaimon?
– Persze.
– Ezek arany, réz és ezüst csíkok drágakövekkel díszítve. Egyenként szedd le õket,
és a réz, ezüst csíkokat, valamint a drágaköveket oszd szét azoknak, akiknek nincs
munkájuk, de dolgoznának, nincs kenyerük, pedig sütnének, ha lenne mibõl, és
azoknak, akik segítenének másokon, de
nem tehetik. Ha kész vagy, térj vissza ide
hozzám.
A fiú így is tett. Egyesével, nagyon óvatosan leszedegette, amit kellett, és szélsebesen elviharzott.
Nem kellett rá sokat várni, mert tudta, kinek kell a segítség, hiszen édesanyja a
Karitasznak is besegített. Alig egy óra múlva visszatért, és várta a további utasítást. A
pillangó ekkor leszedette az aranycsíkokat, és azt mondta, hogy tartsa meg magának. A gyermek ellenkezett, és elvitte õket
egy gyermekotthonba, mert nekik nagyobb szükségük lehet rá. Mikor visszatért, alig találta meg a lecsupaszított faragványt, és amikor meglátta, határozottan
érezte, hogy megváltozott valami. Érezte,
hogy ezentúl minden másképp lesz.
– Szerinted csúnya vagyok? – kérdezte kissé letörten a lepke, látva a fiú igen csalódott arcát.
– Nem! Szép vagy így is. Szép, amit tettél.
A következõ pillanatban egy hatalmas
fénycsóva szállt köréjük, és a pillangó kitört az õt szorító betongyûrûbõl. Csodálatosan pompázott a szivárvány minden színében. Leszállt a fiú kitárt karjára, és csak
ennyit mondott:
– Köszönöm!
A következõ pillanatban felröppent, és a
fénnyel együtt tovatûnt a messzi égbolton.
A fiú keze összecsukódott, és markát a szívéhez szorította. Mikor feleszmélt a csodálatból, szétnyitotta markát, és egy igazgyöngyöt talált benne. Lelke megnyugodott, hazament, és azóta az lett élete célja,
hogy mindenkinek segítsen, akin csak tud,
hiszen tapasztalhatta azt az érzést, ami az
egyik legcsodálatosabb a világon.
Ez az érzés nem más, mint a szeretet.
Varga Júlia 7. b.

Szeretetcsomag
A sárbogárdi önkormányzat képviselõinek lehetõségük nyílt 2008 karácsonyán
is megörvendeztetni körzetenként 5-5
rászoruló családot. A szeretetcsomagba
étolajat, rizst, tésztát, zsemlemorzsát,
margarint, narancsot és más, a háztartásban szükséges élelmiszereket csomagoltak a szorgos kezek.
Hargitai Kiss Virág
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KÉK HÍREK
Vagyon elleni bûncselekmények
Még mindig fogy az erdõ
2008. december 29-én egy mezõszilasi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a Mezõszilas külterületén található akácerdõbõl fát vágott ki.
Egy budapesti lakos a Vajta külterületén lévõ erdõbõl tölgyfát tulajdonított el, szintén ezen a napon.

A Honvéd Bajtársi Egyesület a helyõrségi klubban (HEMO) tartotta közös vacsorával egybekötött évzáró összejövetelét december 20-án. Erre vendégként meghívták a Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnokát, Laász János alezredest.
Gál Sándor, az egyesület elnöke köszöntötte a tagságot és a vendégeket. Elmondta, hogy a honvédség helyi alakulatának megszûnésével még inkább fontos, hogy az egyesület összefogja az itt
élõ katonacsaládokat, lehetõséget adjon a nyugdíjasok baráti körének összejöveteleire. Elmondta, hogy egyre inkább szeretnének
részt venni a település életében is. Gondozzák a temetõben elhelyezett 1848-as kopjafát, az õsszel megszerveztek egy békemegmozdulást a Hõsök terén, és 2009. januárban a II. világháború
doni tragédiájára emlékeznek szintén a Hõsök terén.
Laász János alezredes köszöntötte az egyesület tagságát, s méltatta az egyesület jelentõségét, hogy teret ad az itt élõ honvédségi
dolgozók és nyugdíjasok közéleti tevékenységének, segíti a társadalmi kapcsolatok megõrzését.
Köszöntötték a klub korábbi vezetõjét, Berzeviczy Istvánt 60. születésnapja alkalmából. Az ezt követõ közös vacsorán, melyet Szõnyegi Károly és Lukács Csaba készítettek, baráti beszélgetéssel
töltötték az idõt.
Hargitai Lajos

Több mint ötezer petárdát
találtak az ellenõrzés során
Visszatérõ ellenõrzést hajtottak végre pénteken Sárbogárdon egy
trafikban a rendõrök, mert korábban pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. Az elsõ
ellenõrzés során olyan II-es és III-as kategóriájú termékek kerültek elõ, amelyekre vonatkozóan a kereskedõ nem rendelkezett
engedéllyel. A visszatérõ ellenõrzést végzõ rendõrök ezúttal több
mint öt és félezer terméket találtak az üzlet végében lévõ fémkonténerben. A dolog további érdekessége, hogy a szállítólevél szerint az 1,4 milliót érõ áru december 28-án érkezett volna.
A sárbogárdi üzletben megtartott ellenõrzés alkalmával 33 féle
II-es kategóriába és kétféle III-as kategóriába tartozó pirotechnikai termékbõl összesen 5.649 db-ot talált meg és foglalt le a rendõrség. A trafik üzemeltetõje a termékek forgalomba hozatalára
egyébiránt engedélyt nyújtott be a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságra. Az engedély birtokában december 27-étõl tárolhatta,
28-ától 31-éig forgalmazhatta volna a termékeket. Az ellenõrzés a
szabálysértés elkövetése mellett másik jogsértést is föltárt. Megállapítást nyert, hogy a termékek egy olyan szállítólevéllel érkeztek, amelyen december 28-át szerepeltették dátumként. A hamisítás miatt büntetõeljárást indított a rendõrség.
Az üzletben egyébként olyan I. kategóriás termékek is megtalálhatók, amelyekre rendelkezett engedéllyel a kereskedõ. Ezek a
termékek egész évben árusíthatók.
Az illegálisan tartott termékeket a Készenléti Rendõrség szakemberei szállítják el megsemmisítésre. A szabálysértési, illetve
büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság folytatja le.
R. Szabó Ágnes, FMRFK-szóvivõ

Rongálás az oviban
Sárkeresztúron az óvoda bejárati ajtajának ablaküvegét valaki
betörte, majd bent kutatást végzett, eltulajdonítás nem történt,
rongálás igen.

Kolbászból lett a kerítés
2008. december 30-án egy sárosdi lakos tett bejelentést, hogy az
éjszaka folyamán valaki kinyitotta (álkulccsal) melléképülete ajtaját, és a padlásról ellopott 9 db füstölt kolbászt.

Ékszergyûjtõ
Kálozon valaki betörte egy ház ablakát, majd ott kutatott, készpénzt és arany ékszereket vitt el.

Aki keres, az talál
2008. december 31-én egy szabadegyházai lakos házának ajtaját
ismeretlen elkövetõ benyomta, és onnan készpénzt lopott el.

Szilveszteri borozók
Ismeretlen tettesek behatoltak a sárbogárdi Petõfi-hegyen található egyik présházba ajtóbetörés módszerével, és 60 liter bort
vittek el.

Újévi tolvajok
2009. január 1-jén egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik ajtóbefeszítés módszerével betörtek, majd onnan
arany ékszert és készpénzt loptak el.

Megkerült a moci
Egy vajtai lakos tett bejelentést, hogy a helyi kocsma elõtt letette
segédmotoros kerékpárját, majd kis idõ után, mivel a motor eltûnt, elindult azt megkeresni. A sértettnek sikerült megtalálni és
egy társával együtt feltartóztatni a tettest, aki éppen tolta a motorkerékpárt. Az elkövetõt elõállították, gyanúsítottként kihallgatták, ellene büntetõeljárás indult.

Nem talált semmit?
2009. január 2-án bejelentés érkezett a kapitányságra, miszerint
ismeretlen tettes feltört két présházat a sárbogárdi Petõfi-hegyen. Eltulajdonítás nem történt.

Balesetek, ittas vezetés
Pityókásan
2008. december 28-án Õrspusztán, Pusztaegres irányába, a járõrök egy személygépkocsi vezetõjét igazoltatták. Alkoholszondát
alkalmaztak, ami 0,8 ezrelék feletti értéket mutatott. A sofõrt elõállították, akit a vizsgálat után az orvos közepesen ittasnak talált.
2008. december 30-án egy ittas kerékpárost igazoltattak, ellene
szabálysértési eljárás indult.

Jól sikerült a buli
2008. december 31-én az éjszaka folyamán értesítették a rendõrkapitányság ügyeletesét, hogy Sárbogárdon a Köztársaság úton
egy személygépkocsi árokba hajtott. Személyi sérülés nem történt.
Összeállította: Hepp Zsuzsa

Bogárd és Vidéke 2009. január 8.

Köszönet
A sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász
Csoport köszönetet mond mindazoknak, akik a múlt évben bármilyen formában segítették munkájukat.
Segítõink: Arany Gáborné, Azi-top Bt.
(Alpek Zoltán és családja), Ángyán József, dr. Bakács Tamásné, Baki Ferencné, Barna Sándorné, Bereck Istvánné,
Bereck Károly autószerelõ, id. Bereck
Károly, Berkei Zoltán vállalkozó és családja, Bogárd és Vidéke Lapkiadó
(Hargitai Lajos és családja), Bodoki
György és családja, Boldizs Ilonka,
Czana és Társa Kft. (Huszár József órás
és családja), Domján János vállalkozó
és családja, Dömök Zsigmondné, Erõs
Gyuláné, Fazekas Istvánné (Kislók),
Fûrész Lászlóné, id. Gál István és neje,
Géró A. Péter és neje, dr. Gódány Lajos
és családja, Gulyás Erzsébet, Gyõri
Gézáné, Heiland János, Hingyi Györgyné, Homályos Elemér és neje, Horváth
Istvánné, Horváth István, a mûvelõdési
ház igazgatója, Humaprev Bt. (dr.
Oroszlány László, dr. Mányoki Lídia),
Huszár Gábor autószerelõ, Jákob Konrád, Juhász János polgármester, Kiss
Ferencné, Körmendi Józsefné, Kõrösi
Istvánné, Közév Kft. (Ferencz Kornél),
Krencz Szabolcs nagykereskedése,
Lekner Pálné, dr. Lendvai Györgyné és
családja, Mészáros Jánosné (T-mobile),
Molnár Gyuláné, Németh Lajosné
(Kislók), Patikamérleg Bt. (Dobos Ferenc és családja), Petneházy Gyuláné,
Pirosné Kocsis Anna, Pluhár Istvánné,
Pordán György és neje, Rehákné
Szontágh Rózsa lottózója, Sárbogárd és
Vidéke Takarékszövetkezet, Sélley Ilona, Siák Józsefné, Schönborn Józsefné,
Schwarcz Istvánné, Stadler Jánosné, dr.
Szabadkai József ügyvéd, dr. Szabadkai
Tamás országgyûlési képviselõ, Szegfû
Lászlóné, Szél József és neje, Szép Béla,
Széra Kft. (Bakonyi István és családja),
Szilágyi Józsefné, Szontágh Rudolfné,
Sárbogárd Város Önkormányzata, Takács Ferencné, Térmeg Györgyné,
Tosoki Mária, Tatai Lászlóné, Tolnai
Éva, Tóth Zoltán vállalkozó és családja
(gumijavító), Tóth István és családja
(pékség), Vágvölgyi István és neje, Varga Jánosné, Vörös László tanár, valamint akik nevük elhallgatását kérték
hozzájárulásukkal, munkájukkal segítették a csoport mûködését. Köszönjük!
Isten fizesse meg! Boldog, szeretetteljes, egészséges új esztendõt kívánunk!
Szent Erzsébet Karitász Csoport,
Sárbogárd

KÖZÖSSÉG
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Orgonakoncert Sárbogárdon
A sárbogárdi és a székesfehérvári zeneiskola növendékei, Czegelnyik Jelena zongoratanár, valamint Tóka Szabolcs orgonamûvész adtak koncertet a sárbogárdi katolikus
templomban december 28-án.
Mészáros János atya köszöntõje után Balsay István, a megyei közgyûlés alelnöke nyitotta
meg a koncertet. Bodoki Györgyné elsõként a sárbogárdi hangszereseket konferálta fel,
akik ismert dallamokat szólaltattak meg szintetizátoron, gitáron, trombitán és harsonán.
Majd Tóka Szabolcs és a székesfehérvári zenészpalánták kiváló játékában gyönyörködhettünk.
A hangversenyen befolyt adományokat új orgona vásárlására fordítják. A katolikus közösség szívesen fogadja a további támogatásokat.
Számlaszámuk: Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 58100013-10002986.
Hargitai Kiss Virág

Köszönet

Köszönet
Eseményekben, programokban gazdag
idõszakot zártunk a Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvodában. Sok örömben,
meglepetésben lehetett része gyermekeinknek az elmúlt idõszakban. Köszönjük a szülõk segítségét a Mikulás-várás szervezésével, az adventi koszorú készítésének lebonyolításánál.
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-át óvodánknak ajánlották föl! Az ebbõl vásárolt játékokkal nagy örömet szereztek a
gyerekeknek.
Köszönjük Kadlecsik Miklós segítségét
az óvodai karácsonyfák megvásárlásához, az Eurest konyha ajándékát, a Cica
csoportos szülõknek a magnót, dr.
Sükösd Tamásnak a játékokat, Bögyös
Zsoltnak a fenyõfát (amit a Bóbita csoportosoknak hozott), Pataki Istvánnak
a játékokat.
Békés, boldog új évet kívánunk a gyerekeknek és a családoknak!

Szeretnénk köszönetet mondani Sinka
Attilának és Bíró Krisztinek a zenés karácsonyi mûsorért, Sinka Attilának és
Sinkáné Hüvely Csillának a nagy értékû
ajándékokért, Mádi Istvánnak, aki ismét megajándékozta óvodánkat egy
csodálatos fenyõfával, az Eurest Kft.nek a karácsonyi ajándékokért, melyekkel meglepték gyermekeinket, valamint
minden szülõnek, nagyszülõnek, akik
segítettek (fenyõfával, szaloncukorral,
bejglivel stb.) szebbé tenni ünnepünket.
A Zengõ Óvoda gyermekei és dolgozói
nevében: Koncz Jánosné
intézményegység-vezetõ

Köszönet
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Zocskár Andrásnak a szilveszteri
számba készített írásokért és karikatúrákért, amikkel lapunkat színesítette.
Mivel az alkotó neve nem szerepelt
múlt évi utolsó lapszámunkban, ezt a
hiányosságot szeretnénk most pótolni.

A Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Szerkesztõség

MEGHÍVÓ
Gyújtsunk gyertyát az áldozatok emlékére!
A HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2009. január 12-én 18 órai kezdettel
megemlékezést tart a Hõsök terén a doni áttörés áldozatainak emlékére.
Tisztelettel hívjuk az emlékezõket és az áldozatok emléke elõtt tisztelgõket,
vegyenek részt a megemlékezésen!
A HBE Sárbogárd vezetõsége
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83.
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

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

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12.
Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs: 8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16,
Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25)
470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

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

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

Ha nem ég a gáz...!

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat:
06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím:
7602 Pécs, Pf.:197.

V. Dr. Oroszlány László

Ha „süket” a telefon...!

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P:
8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés:
1445.

IV. Dr. Jarabin János

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163,
H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás: 11-12, Sze:
8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9, P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12,
P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573
4908.

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet
fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát:
06(25)520-261, 38-as mellék. Elhullott állatot
mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy
Károly gyepmesternél be lehet jelenteni a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***
Dr. Nemes Mária
rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.:
06 (25) 460-163.

2009. január 8. Bogárd és Vidéke

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán
kívül, eldugult a kerítésen kívül
a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres településeken a
Sárrétvíz KHT. 06(25)460-187 telefonja hívható
éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz Rt.
üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 óráig) a
06(25)460-187,
06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefonokon.

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

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

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

Tömegközlekedés
menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:
06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft.
2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

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

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új
beteget nem fogadnak.

Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.

Bogárd és Vidéke 2009. január 8.

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2009. január hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres:
2009. jan. 1-2.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság
út
156.,
06-30-5208-877;
2009. jan. 3-4.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
2009. jan. 11.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
2009. jan. 17-18.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
2009. jan. 24-25.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság
út
156.,
06-30-5208-877;
2009. jan. 31-febr. 1.: dr. Földi József,
Cece,
Köztársaság
út
30.,
06-20-3557-213.

II. körzet:
Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota,
Szabadegyháza:
2009. jan. 1-2.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. jan. 3-4.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
2009. jan. 11.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;
2009. jan. 17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos
u.
1/a.,
06-30-6393-977;
2009. jan. 24-25.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
2009. jan. 31-febr. 1.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd,
Asztalos
u.
1/a.,
06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi
ügyelet a
06-30-9563-168 számú
telefonon érhetõ el.
(I–II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom,
Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Lelki feltöltõdés Alapon
Nagyszerû estét tölthettünk el az alapi
katolikus templomban december 21én, vasárnap. Az
ódon épület falai között igazi lelki feltöltõdést nyújtott a
Mezõföldi néptáncosok és négy meghívott kecskeméti
elõadó mûsora. A
templom
remek
akusztikájának köszönhetõen felemelõ volt hallgatni a
csengõ énekszót, a megszólaló klasszikus darabokat orgonán és szaxofonon, valamint a
halk orgonaszóval kísért karácsonyi gondolatokat.
A koncert végén karácsonyi kaláccsal kínálták a távozókat a szép népviseletbe öltözött
néptáncosok.
Hargitai Kiss Virág

Karácsony az alapi óvodában
Színes karácsonyi mûsorral köszöntötték a szülõket az alapi óvodások. Bemutattak betlehemes pásztorjátékot, énekes karácsonyi összeállítást, majd ezt követõen a gyerekek a
csoportjukban együtt bontották ki az ajándékokkal, játékokkal teli nagy zsákot. A játékok vásárlásához az önkormányzat adott segítséget. Készült kiállítás is a gyerekek
rajzaiból, melyet a folyosón lehetett megtekinteni.
/H/

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK
Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
SÁREGRES, VAJTA
Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel
7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
DR. SZÉNÁSI KÁROLY, tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XI. forduló eredményei
B. B. Truck SE—Alba
Autósbolt Cece 1:6 (0:2)
Vezette: Tóth I. B. B. Truck: Meilinger,
Balázs, Zádori, Zobák, Varga. Csere:
Gilicze, Kovács, Simon T. Cece: Takács,
Klazer, Kun, Kiss, Fülöp T. Csere: Bögyös,
Démuth, Kokics, Pintér. Nehezen született
meg az újév elsõ gólja. Hat percig kellett rá
várni. Akkor ugyanis Kun átadása után Fülöp perdítette kapuba a labdát. Fölényben
játszott a cecei csapat, melynek újabb gól
lett eredménye. Az elsõ játékrészben akár
nagyobb arányú is lehetett volna a vezetés,
de a kapufáról több esetben is kifelé perdült a labda. A második játékrészben is
meghatározó volt a cecei fölény, mely gólokban is kifejezésre jutott. A szépítõ gól a
huszonkilencedik percben esett. Az utolsó
tíz percet pedig jobb, ha elfelejti a B. B.
Truck. Góllövõk: Zobák, illetve Fülöp 2,
Pintér, Kun 3.

Sárkeresztúr KIKE—OMV
4:2 (1:2)
Vezette: Szakács István. KIKE: Visi, Madár, Szauervein, Sütõ, Geiger. Csere:
Hajdinger J., Hajdinger Z. OMV: Plézer,
Nagy, Halasi, Lukács, Killer. Csere: Derecskei, Herczeg. Két ellentétes félidõt láthatott a nézõközönség. Az OMV vereségében az is közrejátszott, hogy a kapufa
háromszor is kisegítette Visi kapust. Erõltette a támadást az OMV csapata, kontrázott a KIKE, mely bejött. A második félidõben két perc alatt eldõlt a mérkõzés,
mert a 31. percben Hajdinger Z., a 32.
percben pedig Hajdinger J. volt eredményes az elfáradó OMV-vel szemben. Ezt
bizonyítja az is, hogy emberelõnyös helyzetükkel sem tudtak élni. Piros lap: Madár 2
perc. Góllövõk: Geiger 2, Hajdinger Z., Hajdinger J., illetve Killer, Halasi.

Haladás—Toledo 2005
1:2 (0:2)
Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Balogh,
Fülöp, Flõgl, Szántó K. Csere: Hollósi,
Szántó Zs. Toledo: Németh, Dombi, Huszár, Kiss L., Szabó. Csere: Barabás,
Horváth, Kiss A. Forgandó a szerencse. A
kapufákról többször is kifelé pattant a labda mindkét kapunál. Több helyzetet hagyott ki a Haladás, viszont kontrából kétszer is eredményes volt a Toledo. A két
egyenrangú csapat közül a szerencsésebb
csapat került ki gyõztesen. Góllövõk: Balogh, illetve Huszár, Kiss A.

Hörpintõ—Siker FC
1:7 (0:3)

Sárbogarak—Twister
3:4 (1:1)

Vezette: Szakács I. Hörpintõ: Vorsléger,
Papp, Weiszhaár, Bácsi, Kurucz. Csere:
Falusi, Farkas, Hegedûs. Siker: Kiss, Oláh,
Kecser, Kovács, Huszti R. Csere: Huszti L.,
Huszti J., ifj. Kiss, Pethõ. Ez volt a tizedik
mérkõzés, amit sorozatban megnyert a Siker FC, Kovács eredményességének köszönhetõen. Pontveszteség nélkül, imponáló gólkülönbséggel vezetik a Fair Bútor-csoport állását. Ráadásul futballoznak
is, ahogy kispályán illik. Piros lap: Hegedûs
2 perc. Góllövõk: Hegedûs, illetve Kovács 6,
Huszti R.

Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Dizseri P.,
Czipp, Gazda, Kónya, Kasza. Csere: Csuti,
Dizseri B., Németh. Twister: Bognár I., Vörös, Balogh, Budai, Szabó. Csere: Bognár
T., Gyepes, Killer. A mérkõzést felvételrõl a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Kónya 2, Kasza, illetve Szabó, Budai, Killer, Bognár T.

Légió 2000,
Fair Bútor—Reál Margit
5:2 (1:1)
Vezette: Tóth. Légió: Megyesi, Németh,
Berta, Verbóczki T., Mondovics. Csere:
Baki, Banda, Bodó, Szilágyi. Reál: Verbóczki N., Kiss, Rozgonyi J., Márton, Strausz. Csere: Fekete, Rozgonyi G. Belehaltak
a szépségbe a Légió játékosai. A jobbnál
jobb helyzeteket keresték, fõleg az elsõ félidõben. Jól tartotta magát a harmincadik
percig a Reál, itt azonban elfogyott a tudomány, biztossá vált a Légió gyõzelme.
Góllövõk: Mondovics 2, Verbóczki T., Baki,
Szilágyi, illetve Fekete, Rozgonyi J.

Vasutas—Bad Boys
0:6 (0:1)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Guszejnov, Bozsoki, Czeiner, Varga, Nyikos. Bad Boys:
Porkoláb, Mikuli, Tóth, Juhász, Soós. Csere: Horváth I., Horváth F., Hajba. Alacsony
színvonalú mérkõzésen nyert a Bad Boys a
csere nélkül felálló és elfáradó Vasutas ellen. Góllövõk: Horváth I. 2, Juhász 2, Soós,
Horváth F.

Spuri—Pusztaegresi Fiúk
3:3 (2:1)
Vezette: Szakács I. Spuri: Schmidt, Simon,
Gál, Bereczk, Huszár. Csere: Kovács. Pusztaegres: Ihász G., Fodor, Mogyorósi, Kolonics, Csendes M. Csere: Magyar, Egyed,
Ihász B. Valamivel jobb mérkõzés volt,
mint az elõbbi, bár a rúgott gólok száma
megegyezik, csak itt egyenlõ arányban rúgták a játékosok.
Góllövõk: Huszár, Kovács, Simon, illetve
Ihász B. 2, Egyed.

Extrém—Pentagri
2:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Extrém: Fekete, Oszvald, Hajnal, Horváth D., Juhász. Csere:
Derecskei, Dévényi, Horváth T. Pentagri:
Györök, Winkelmann, Csendes, Kelemen,
Bor. Csere: Domján, Sebestyén. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Góllövõk: Horváth T., Hajnal, illetve Sebestyén, Kelemen.
Értesítés! Értesítik a nézõket az alapítvány
tagjai, hogy 2009. január 17-én 9 órától az
U11, 12 órától az U13 korosztály részére a
Szakács tüzép futballkupáját 4-4 csapat
részvételével a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában tartjuk meg. A
meghívott csapatok: Enying, Dunaújvárosi SI, Martonvásár, Sárbogárd mindkét
korosztályban.
A bajnokság állása:
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE
2. Pentagri
3. Extrém
4. OMV
5. Légió 2000, Fair Bútor
6. Toledo 2005
7. Haladás
8 Twister
9. Sárbogarak
10. Reál Margit

9
8
7
7
5
5
3
3
2
-

2
2
2
2
1
1
2

2
1
2
2
4
5
8
8
8
9

58:20
63:29
40:18
58:26
43:37
34:60
28:43
33:49
23:36
22:83

27
26
23
23
17
16
9
9
7
2

Góllövõlista: Geiger Zoltán (KIKE) 23
gól, Bor József (Pentagri) 22 gól, Kelemen
Béla (Pentagri) 18 gól.
Fair Bútor-csoport
1. Siker FC
2. Bad Boys
3. Alba Autósbolt Cece
4. Pusztaegresi Fiúk
5. Hörpintõ
6. B. B. Truck
7. Spuri
8. Horváth Ker.
9. Vasutas

10
7
7
3
3
3
2
2
1

2
2
2
1
1
2
2

1
1
5
6
6
6
7
6

74:17
52:23
51:28
29:36
26:48
31:46
36:62
32:42
17:46

30
23
23
11
10
10
8
6
5

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC)
34 gól, Horváth János (Horváth Ker.) 14
gól, Huszti Lajos (Siker FC) 14 gól.
Gróf Ferenc
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Szilveszteri kupa meglepetésekkel
Már maga az a tény, hogy december 27-én a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában megrendezésre került szilveszteri
tornára rekord számú, összesen 19 csapat nevezett, nem kis fejtörést okozott a szervezõ LSC Sárbogárdnak.
A csapatokat 3x5-ös és 1x4-es csoportokra sorsolták, tizenkét perces játékidõvel ment végig a torna. A selejtezõk megtörténte
után, ahonnan az elsõ két helyezett csapat került tovább, egyenes
kieséses rendszerben folyt tovább a torna, nem kis meglepetésekkel, hisz három mérkõzésen is a büntetõk döntöttek. Egyedül a
Nagyvenyim csapata lépett túl ellenfelén, a Csótányokon, egy
imponáló 3:1-es eredménnyel.
De ne menjünk el a három mérkõzésen történtek felett sem!
Az Extrém—Sörös Ördögök a rendes játékidõben, 0:0-ás eredménnyel ért véget. Következtek a büntetõk. Az Extrém játékosai
(Vámosi, Oszvald, Juhász) kihagyták a 7 m-est, míg a Sörös Ördögök csapatából az elsõnek odaálló Bogdán értékesítette, míg Fülöp és Bakos kihagyta a büntetõt. Így az esélyesebb csapat búcsúzott.
Jött a Pentagri—NC Haverok mérkõzés, melyen szintén nem bírt
egymással a két csapat a rendes játékidõben. Itt is büntetõrúgásokra került sor. Míg a Pentagriból Bor, Tóth és Csendes értékesítették a büntetõt, addig a fehérvári csapatból csak Takács volt
eredményes.
A selejtezõkben nyújtott teljesítmény alapján a Videoton utánpótláscsapata volt esélyesebb, mégis búcsúzott.
Még nem volt vége a meglepetésnek, mert a GEKKHO—FC Fakabát mérkõzés is 0:0-ás eredménnyel zárult. A GEKKHO büntetõit Baji, Juhász és Szabó Z. rúgta. Egyedül Juhász talált be. Az
FC Fakabát büntetõibõl Pécsi értékesített, Koncz kihagyta, Dévényi magabiztosan lõtt a kapuba, 1:2 az eredmény. Itt is az esélyesebb csapat búcsúzott.
Hej, mi jött ezután! A szervezõk a négy csapatot invitálták a zsûri
asztalához, ahol a csapatkapitányok kihúzták a számokat, mely
alapján az elsõ mérkõzést a Pentagri—Sörös ördögök csapatai
vívták. Nagy csatában a játékidõ 1:1-es eredménnyel zárult. Következtek a büntetõk, melyet felváltva rúgtak a játékosok; Bogdán kihagyta, Bakos belõtte, az utolsó rúgó, Csendes élt a lehetõséggel. A végsõ gyõzelemre is esélyes Pentagri nagy meglepetésre
kiesett a további küzdelembõl.
Jött a Nagyvenyim—FC Fakabát elõdöntõ, mely Miklós és Pécsi
góljaival döntetlenre végzõdött. Ezután a mérkõzés után is büntetõrúgásokra került sor. Král a Nagyvenyim csapatából belõtte a
büntetõt. Pécsi az FC Fakabátból egyenlített. Orosz kihagyta. A
sárosdi új edzõ, Hajnal értékesítette a büntetõt. Miklós kihagyta,
Koncz értékesítette, így kialakult az eredmény. Meglepetés a karácsonyi kupa gyõztesének veresége, így csak a harmadik helyért
léphet pályára, ellenfele a városi teremlabdarúgó-bajnokságot

vezetõ Pentagri csapata. A rendes játékidõben eldõlt a mérkõzés
Orosz találatával.
Következett az elsõ, második helyet eldöntõ mérkõzés a Sörös
Ördögök—FC Fakabát csapatai között. Igaz, késõ este volt a döntõ, de a „Hajnal-hasadás” az FC Fakabát megérdemelt gyõzelmét
hozta. Meg kell állapítani, hogy ezen a mérkõzésen játszottak a
legjobban. A fiatalok csapata méltó ellenfele volt a rend õreinek.

A szilveszteri torna végeredménye:
I. helyezett: FC Fakabát, II. helyezett: Sörös Ördögök, III. helyezett: Nagyvenyim, IV. Pentagri.
Különdíjasok: a torna legjobb kapusa: Györök Árpád (Pentagri),
a legjobb mezõnyjátékos: Dévényi Zsolt (FC Fakabát), gólkirály:
Král László (Nagyvenyim).
A csapatok és különdíjasok részére a kupákat és játékos szimbólumukat egy-egy üveg pezsgõ kíséretében Szakács István, az LSC
elnöke adta át. A szervezõk munkáját szintén egy üveg pezsgõvel
köszönte meg. Kiemelte, hogy nagyon jó iramú, sportszerû mérkõzést játszottak a csapatok, hisz sárga, piros lapot is két-két alkalommal kellett alkalmazni a játékvezetõknek. Szépszámú közönség elõtt bizonyíthattak. Voltak megyei I. osztályú, NB III., NB II.
és jelenleg is aktív játékot produkáló játékosok. A torna megrendezése bizonyította, hogy sokan szeretik és ûzik e játékot magas
színvonalon. Köszönet a Mészöly Géza Általános Iskola igazgatónõjének, Nagyné Rehák Juliannának a terem biztosításáért.
Úgy gondoljuk, hogy mindenki jót játszott, kellemesen töltötte el
a napot. Sikerekben gazdag, boldog új évet!
Gróf Ferenc

Öregfiúk karácsonya
Az LSC Sárbogárd elnöksége 2008. december 21-én Nagyvenyimen, az általános iskola tornacsarnokában tartotta meg az öregfiúk karácsonyi labdarúgótornáját. Az elõzetes nevezés szerint
nyolc csapat jelezte indulását, azonban Simontornya az utolsó pillanatban lemondta szereplését. Így minden csapat tizenöt perces
játékidõvel, körmérkõzés formájában döntötte el a helyezések
sorrendjét.
I. Nagyvenyim
16 pont
34:7 gólkülönbség
II. Sáva
14 pont
16:4 gólkülönbség
III. Paks
10 pont
18:10 gólkülönbség
IV. Sárbogárd
10 pont
15:16 gólkülönbség
V. Sárszentmiklós
5 pont
9:18 gólkülönbség
VI. Nagylók
4 pont
9:21 gólkülönbség
VII. Nagykarácsony
0 pont
7:27 gólkülönbség

A helyezettek részére Tóth Zoltán és Szakács István, a sportkör
elnöke adta át a kupákat. Különdíjasok:
A legjobb mezõnyjátékos: Halász Péter (Nagyvenyim).
A legjobb kapus: Sipõcz Attila (Sárbogárd).
Gólkirály: Szarka Balázs (Nagyvenyim).
A tárgyjutalmakat Szakács István adta át. Az LSC Sárbogárd elnöke külön köszönetet mondott a terem biztosításáért Major Gábornak, Garbacz Istvánnak és Albert Istvánnak.
Gróf Ferenc
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Karácsonyi kézilabdakupa
Sikeresen búcsúztatták a 2008-as évet a lányok
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola iskolavezetése, kézilabda szakköre
és a Szilas KC vezetõsége 4. alkalommal
rendezte meg a karácsonyi Szilas-kupát a
simontornyai tornacsarnokban. A tornára
az alábbi csapatok (1994/95-ös korosztály)
kaptak meghívást: Angyalföldi Sportiskola, Budapest Spartacus, Dunaújvárosi
Sportiskola, FTC, Szeged, és természetesen a Szilas KC.
Zámbó Tibor iskolaigazgató köszöntõ szavai után az alábbi párosításban léptek pályára a csapatok, és az alábbi eredmények
születtek:

A csoport:
Szeged—FTC 95
ASI 94—Bp. Spartacus
Bp. Sport—FTC 95
ASI 94—Szeged
Bp. Sport—Szeged
ASI 94—FTC 95

10:3
12:5
11:6
12:10
12:12
12:14

B csoport
DVSI—Szilas KC
ASI 95—FTC 94
FTC 94—Szilas KC
ASI 95—DVSI
FTC 94—DVSI
ASI 95—Szilas KC

9:13
7:13
14:7
9:16
16:7
4:15

A2—B2 a harmadik helyért
Szilas KC—Szeged 21:9

A1—B1 az elsõ helyért
FTC 94—ASI 94 10:11
Az elsõ három helyezett csapatnak a díjakat (kupa, érem, oklevél) Bartalos Béla
sokszoros magyar bajnok, világválogatott
kapus, a torna illusztris vendége adta át. A
negyediktõl a nyolcadik helyezett csapatig
oklevéldíjazás járt.

Különdíjasok
Gólkirály: Csendes Szabina (Szilas KC).
A legjobb kapus: Tzintzis Alexandra (ASI
94).
Csapatonként a legjobb játékos: (ASI 94)
Mester Dóra, (FTC 94) Bárdi Viktória,
(Szilas KC) Raffael Anita, (Szeged) Döme
Erika, (FTC 95) Tauker Erika, (ASI 95)
Nyisztor Barbara.
A legjobb hazai játékos: Csendes Szabina
(Szilas KC).
A játékvezetõk különdíját szintén Csendes
Szabina érdemelte ki.

Ne feledkezzünk meg azokról az edzõkrõl,
akik felkészítették a csapatokat: Szepesiné, Szarka Éva, Mandl Aliz, Penszki Gergely, Várhidi Zsuzsa, Gyömörei István, és
nem utolsósorban Zámbó Tibor.
Ragyogó mérkõzéseket láthatott a szakavatott közönség. Megállapítható, hogy az
utánpótlás-nevelés a nõi kézilabda vonatkozásában a fent említett csapatoknál jó
kezekben van. Minõségi munkát végeztek
az edzõk, akiknek a felkészítésért csak köszönet jár, akkor is, ha a lányok közül egykét játékos jut el „csak” a címeres mezig.
Csak remélni lehet, hogy a hõn áhított vágy
teljesül.

Támogatók: Alapi Vadásztársaság, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, FÖ-MO HÚS
Kft., DIELNET, Irka Papírbolt, Köõ Imre
Pékség, Mezõszilasi Vadásztársaság, Paál
Gyula, Mikó József, Szüllõ Balázs és Béla,
Mayer József, Kilinkó Zoltán és neje, Németh László Általános Iskola, Sokon Kft.,
Szemler János.
Fõvédnök és rendezõ: Sokon Kft., Agárd.
A zárszót Zámbó Tibor, a Németh László
Általános Iskola igazgatója mondta, megköszönve a zsûri és az idõt mérõ Varga
László, valamint Papp Lajos munkáját.

Köszönetet mondott a játékvezetõknek:
Vágvölgyi Máriának, Flóris Csabának,
Dobos Lajosnak és Géber Zsoltnak a pártatlan bíráskodásért, illetve a megjelent
csapatok valamennyi játékosának és edzõjének a mérkõzésen nyújtott teljesítményért.
Mindazoknak, akik segítették a torna lebonyolításának zökkenõmentes lebonyolítását, eredményekben gazdag, boldog új
évet kívánok! Év végén ugyanitt találkozunk!
Gróf Ferenc
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Olvassunk egymásnak!

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

A magyar kultúra napja alkalmából ismét felolvasást rendezünk a Madarász József
Városi Könyvtárban.

High School Musical
3. – Végzõsök

2009. január 31-én (szombaton) az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,
a felsõ tagozatosokat és a felnõtteket délután 13 órától várjuk.
A délelõtt a népmeséké! Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik szívesen
olvasnak fel közönség elõtt egy rövid, 2-3 perces mesét.
Délután Kazinczy Ferenc mûveibõl hallgatunk részleteket.
Kazinczy Ferenc a nyelvújítás vezéralakja 250 éve. 1759. október 27-én született.
Rendezvényünkön kerül sor a 2008 szeptemberében indított, „Hol volt, hol nem volt”
címû mesevetélkedõ értékelésére is.

Színes, magyarul beszélõ,
amerikai, zenés film

Jelentkezni lehet a Madarász József Városi Könyvtár elérhetõségein:
7000 Sárbogárd, Ady E. út 105., tel.: 06 (25) 508 570,
e-mail: ditti57@freemail.hu, vagy konyvtar@mjvkonyvtar.hu.
További információ és irodalom a városi könyvtár gyermekrészlegében kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2009. január 24.
Mindenkit szeretettel várunk! A résztvevõk emléklapot kapnak.

A High School Musical sztárjait a film 3.
részében a nagy sikerre való tekintettel
ezúttal végre a mozivásznon láthatjuk.
Troynak (Zac Efron) és Gabriellának
(Vanessa Hudgens), az elválaszthatatlan duónak végzõsként szembe kell néznie a ténnyel, hogy útjaik szétválnak, hiszen a gimnázium után mindketten más
fõiskolára mennek tovább. A Vadmacskák többi tagjával színpadra visznek egy
fantasztikus musicalt, melyben énekelnek vágyaikról, elvárásaikról, félelmeikrõl és reményeikrõl a jövõvel kapcsolatban. Az elképesztõ zeneszámok és
hihetetlen táncjelenetek maximálisan
betöltik a nagyvásznat, most végre
igazán kibontakozhat az összeszokott,
tehetséges fiatalokból álló zenecsapat.

Gazdanaptár
(kertésznaptár)
Január
Zöldségeskert: Ez az ideje a lóbab vetésének. A kert egy darabját letakarhatjuk fóliával a korai vetéshez. A fóliás hajtatásra szánt burgonyát csíráztassuk melegebb helyen. Amennyiben a talaj nem fagyos, nem sáros, ültethetünk rebarbarát.
Gyümölcsös: Szükség szerint rázzuk
le a nehéz hótakarót a fákról.
Díszkert: Fejezzük be a fagyhatást
igénylõ magok vetését, az alpesi növényekét is.
Üvegház: Vethetünk uborkát, paprikát, hagymát, hónapos retket, sárgarépát, spenótot, nyári káposztát, vajrépát, articsókát.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei
Könnyû ételek
az ünnepek után
Mártogatós
Hozzávalók: 1 kis csokor petrezselyem,
8-10 citromfûlevél, 1 nagy csokor snidling, 4 gerezd fokhagyma, 80 dkg vegyes
zöldség (sárgarépa, sörretek, kígyóuborka, cikória, édeskömény, szárzeller, kaliforniai paprika stb.), 25 dkg érett
camembert sajt, 25 dkg túró, 25 dkg
natúr vajkrém, 1 dl tejföl/joghurt.
Elkészítés: a zöldfûszereket leöblítjük, lerázzuk róluk a vizet, levélkéiket lecsipkedjük, és finomra vágjuk, 1 kiskanálnyit félreteszünk a díszítéshez. A fokhagymát meghámozzuk. A zöldségeket megtisztítjuk,
megmossuk, azonos nagyságú, karcsú hasábokra vágjuk.
A camembert sajtot felaprózzuk, vagy villával szétnyomkodjuk, hozzáadjuk a túrót, a
vajkrémet és a tejfölt, aztán botmixerrel,
hogy teljesen egynemûvé váljon, habos
péppé turmixoljuk. Hozzáadjuk a zöldfûszereket és az áttört fokhagymát, ízlés szerint
sózzuk, (frissen) õrölt borssal illatosítjuk.
Üvegtálkába szedjük, tetejét megszórjuk a
félretett zöldfûszerkeverékkel, és egy nagyobb, lapos tál közepére helyezzük, végül
virágsziromszerûen körberakjuk a zöldséghasábokkal. További mártogatnivalóként
kiflikarikákat, fogvájóra tûzött kenyérkockákat kínálhatunk hozzá.

Csigabiga
Hozzávalók: 1 kg liszt, 1,5 kocka margarin, 3 dl tej, 1 tejföl, só, 2 tojás, 2 teáskanálnyi szódabikarbóna, szezámmag,
kömény, 25 dkg reszelt sajt, folpack.
Elkészítés: a lisztet elkeverjük a sóval és a
szódabikarbónával, elmorzsolunk benne
egy margarint, hozzádolgozzuk a tojást, simára dagasztjuk. Három cipóra osztjuk, a
cipókat téglalap alakúra nyújtjuk, meglocsoljuk a felolvasztott maradék margarinnal, megszórjuk sajttal. Feltekerjük,
folpackba csomagoljuk, hûtõbe tesszük
pár órára (ha nem akarjuk azonnal elkészíteni, fagyasztóba is mehet). A kiolvasztott,
vagy kellõ ideig pihentetett tésztát cm-es
szeletekre vágjuk, megszórjuk köménnyel,
vagy szezámmaggal, kikent sütõpapírra
tesszük, elõmelegített sütõben sütjük
meg. A sajt kifolyhat, de ha kihûl, megkeményedik rajta.

2009. január 8. Bogárd és Vidéke

VÍG ESZTENDÕ
Az új év elsõ perceiben több helyen felhangzott a Himnusz, s benne a ma különös idõszerûséggel esdeklõ sor: „Hozz rá víg esztendõt”. Akármelyik oldalon állnak a politika vezetõi, mintha összebeszéltek volna, mind megfogalmazták, hogy a magyaroknak most
nincs esélyük víg esztendõre. Inkább a „nehéz év”, „küzdelmes év”, „komor esztendõ”
kifejezéseket használják 2009-rõl szólva.
Kis János, a hosszú ideje háttérbe vonult politikus-filozófus, az SZDSZ elsõ elnöke az
1989-es évet nevezte „víg esztendõ”-nek, mégpedig utólag, szóval értékelõ módon. Húsz
év! Mintha tegnap lett volna! Pedig akik akkor születtek, már egyetemisták, sokan maguk is szülõk. S meg sem lehet nekik megmagyarázni, hogy a születésük éve miért
lehetett „víg”.
Zaklatott napok, országosan nyugtalan éjszakák voltak. Reggel az elsõ mozdulat a rádió,
vagy televízió felkapcsolása, hírszomjúság. Pozsgay miniszter már januárban kijelentette, hogy 1956 októberében nem ellenforradalom volt itt, hanem népfelkelés. Elállt a szívverés. A legfõbb tilalomtábla kidöntése történt meg. Kizuhant a negyvenéves Kádár-kor
legfõbb tartóoszlopa. Az a rendszer csak azzal tudta a saját létét megalapozni, százak kivégzését, tízezrek bebörtönzését, szovjet tankok dúlását, Budapest lerombolását, pesti
fiatalok halomra gyilkolását törvényesíteni, hogy a forradalomra rásütötte az ellenforradalom bélyegét. S most kiderült, hogy mégse. Sok gyomor összeszorult az ijedtségtõl, sokan féltek, hogy jön a felelõsségre vonás. Kár volt félniük. Azóta sincs felelõsségre vonásról szó. De egy gát átszakadt, „zúgva, bõgve” áradt az országban az új világ. Kikiáltották a
köztársaságot, feloszlatták az állampártot, az MSZMP-t (s e párt másod-, harmadvonalbeli politikusai megalakították az MSZP-t, ügyesen megörökölték az elõdpárt vagyonát, s maguknak is kellõ vagyont szereztek). Az év során megnyitották az ország nyugati határát a keletnémet „turisták” elõtt, akik Ausztrián keresztül, a Trabantjaikat is
hátrahagyva eljuthattak Nyugat-Németországba, álmaik örökre elzártnak hitt paradicsomába. Ez évben történt megállapodás a hazánkban állomásozó szovjet katonaság kivonásáról. Ezt hónapokkal elõbb sem merte senki remélni. Nyilvánvaló gyarmati helyzetnek szakadt vége, Magyarországnak többé nem Moszkvából parancsoltak. A nyár folyamán százezrek jelenlétében, ünnepélyesen újra temették a kivégzése után embertelen
módon, kátránypapírba drótozottan, arccal a földnek elkapart Nagy Imrét és kivégzett
társait. S – vannak jelképek! – ezen a napon halt meg kivégeztetõje s volt kommunista
harcostársa, Kádár János.
Azt hittük, most már minden jó lesz. Nem sejtettük, hogy húsz év múlva szomorú esztendõre konganak az újévi harangok.
(L. A.)

Várunk mindenkit sok szeretettel

a sárbogárdi mûvelõdési házba

2009. január 17-én,
a 15 órától kezdõdõ

HAGYOMÁNYÕRZÕ
DÉLUTÁNRA,
amelyen lehetõség nyílik a gyermekeknek a népi játékok megismerésére kézmûves-foglalkozás és gyermekjátszó keretében!
Ezt követõen 16 órától a néptánc alapjait sajátíthatják el az érdeklõdõk!
17 órától táncosokat várunk táncházba!
A kézmûves-foglalkozást Gárdonyi Bernadett,
a gyermekjátszót és tánctanítást Nánási Katalin és Rohár Alexandra tartja!
A jó hangulatról a Dödölle zenekar gondoskodik!
A helyszínen büfé mûködik!
Belépõ: 300 forint
Érdeklõdni: 06-20/960-4467
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Lótó-futó, füllentõ
Mivel anyám elõtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött
lisztet fûrészeltetni.
Fölraktam ökreimet a kocsira, rúd mellé
fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, a malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árokparton. Egy husánggal jól
végigvágattam rajta biztatásul, mindjárt elkezdte kovácsolni a réteslisztet.
Az ostoromból ezalatt égig érõ fa nõtt. Körülötte keresem az ökreimet. Fölmásztak a
hegyébe legelni. Megyek utánuk, hát
uramfia, ezer seregély az ágakon! Rakom
az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a Maros fölött. Aszszonyok mossák ott a ruhát. Rám csudálkoztak:
— Ojvéé, de nagy madár!
Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingembõl, én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa, sebesen sodortam
belõle a kötelet. Ereszkedtem lefelé. Hanem egy egér elrágta a korpakötelet. Belecsapódtam a Marosba, kivágtam belõle
annyi halat, tizenkét ökrös szekér nem bírta el, egy meztelen cigány gyerek a kabátja
zsebében elvitte.
Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a
Marosból. Mire partra vergõdtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül,
mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám
már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet,
tapostuk belõle a rétest.
Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazal verébtojásból hátaslovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Beleejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból
raktam létrát. Három napig megyek lefelé.
Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok
estig a verébtojás alján, odajön egy lovatlan
huszár. Vigasztalt, hogy õ már egy hete itt
keresi a Pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütõlapáttal, hogy de siessek a
gémeskútra borért. Fölnyergeltem a Fakót, ülök a Szürkére, vágtattam a Sárgával.
Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyûrtem
a Sárgát.
Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok.
Fölmásztam az uborkafára, ráztam róla
annyi krumplit, csak úgy hullott a sok répa,
retek, mogyoró. Odaseregeltek a mókusok, eszegették elõlem. Egy mókust farkánál kaptam. Ijedtében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom ide vetett,
megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templomtoronnyal foltozta
a lekvárfõzõ üst fenekét. Örült a jöttömnek. Szúnyogtojásból kicsépelt rántottát
vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit
nem bírtam megenni, mind a hajamra ken-

te. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik
már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak hét szabómester köszörülte a võlegényruhát. Hányta a szikrát.
A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, kilencet fialt baltával borotválták a szilvás gombócot.
Nagy mehetnékem támadott, hiszen éngemet annyira várnak odalent, hogy régen
elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországnyi bárányfelhõt, létrát facsartam belõle. Alig teszem földre a lábam, apám ott
alszik, mérgében majd megszakad a nevetéstõl, hogy hol vagyok istenvilág óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürösztõvízért. Forró nyár volt, a folyó
befagyva. Lekapom a fejem, beverem a jeget, rostával feneketlen vödörbe meregetem a fûzfát. Épp delet harangoztak éjfélkor, ahogy hazaérek. Már a feje tetején áll a
lakodalom. Nekifeküdtem táncolni. A szoba sarkában zsákokba kötve a Duna, Tisza,
Dráva, Száva, madzag a támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagybõgõvel citerázták
a talpalávaló tücsökcirpelést. A táncosok
közé perdülve elaludtam. Tökhajból való
sarkantyúm pengett, akár az ágyúdörgés.
Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva,
Száva zsákját, vitte a víz a lakodalmat.
Szaladtam a bábaasszonyhoz, kétágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam
ki a fulákolókat. Azóta két lyuk van mindenkinek az orrán.
Aki nem hiszi, járjon utána!
Szerkesztette: Tóth Béla,
Legeltetés a három sárkány pusztáján

Rejtvény
1. Barlang mélye az én hazám,
itt élem világom,
télen alszom, nyáron meg a
kerekerdõt járom.
Azt se bánnám, ha az erdõ
csupa mézzé válna!
Bár nem tudom, hogy akkor majd
hol terem a málna?
Mi vagyok?
2. Miért jó, ha lencsét eszünk újévkor?
a) Azért, hogy sok pénzünk legyen az újévben.
b) Mert egészséges zöldség, fõleg télen.
c) Újévkor hamar megfõ, s nem kell a
gazdaasszonynak sokat dolgoznia.
Beküldési határidõ: 2009. január 13.

Rejtvénymegfejtés
1. Advent 2. Bejgli 3. Betlehemezés
A szerencsés nyertes:

PLÉZER JÁNOS
Sárbogárd, László u. 23.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

50 éves a miklósi könyvtár

50 éves a sárszentmiklósi könyvtár. Ebbõl az alkalomból gyûlt össze egy csokornyi lelkes
gyermek és pedagógus a polcokon sorakozó seregnyi illatos könyv között december
20-án, szombaton, hogy az elsõ könyvtáros, Molnár Lászlóné Ili néni élményeit, emlékeit
meghallgassák. Elõkerültek azok a régi kötetek is, amikbe a kölcsönzéseket följegyezték.
A jeles születésnapra Bátai Nóra verssel, Csecsetka Nikolett pedig énekkel készült.
A találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott, egy pohár finom tea és pogácsa mellett.
Közben a klubteremben helyi kézmûvesek várták portékáikkal az érdeklõdõket. Itt igazán egyedi ajándékokat találhattak szeretteiknek a karácsonyra készülõdõk.
Hargitai Kiss Virág
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Január 10., SZOMBAT

Január 12., HÉTFÕ

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Pizsama-parti 12.35 EgészségABC 13.05 Chihiro
Szellemországban 15.15 Gyermekszínház 16.10 Teknõc a láthatáron 16.40 Géniusz 17.10 Szegény milliomosok 18.00 Az étterem 19.00 Luxor-sorsolás 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Rabold a nõt! 22.00 Szerelem 23.30
Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.25 Digimonok 7.05 Kölyökklub 8.55
Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30
Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin
13.15 A dadus 13.45 A hálózat csapdájában 14.40 Robin Hood 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.25 Karate kölyök 2. 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 RTL bokszklub 23.20
A Dakar 23.50 A rémület tengere 1.30 Rúzsnyomok
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 Mókás állatvilág 11.20
Sí-Kalandjárat 11.55 Babavilág 12.30 Egy rém rendes
család Budapesten 13.05 Hegylakó 14.00 Charly, majom a családban 14.55 Bûbájos boszorkák 15.50 Az
igazság harcosai 16.50 Billy Madison – A dilidiák 18.30
Tények 19.00 Hóból is megárt a sok 20.45 Pánik a fedélzeten 22.35 Vörös zsaru 0.25 Mentõhelikopter 1.15
Drága testek
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 20.53
Zene 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

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Történetek a térrõl 10.50 Kaleidoszkóp Versfesztivál 11.15 Jó kis bagázs 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget
13.35 Roma magazin 14.05 Domovina 14.35 Kárpát
expressz 15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20
Szempont 17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradó 17.30
Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.45 Kultúrház ma 22.55 MobilVers 23.00 Visszajátszás 23.40 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.50 Disney-rajzfilm 14.15 Játék 15.10
Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 A bambanõ 23.20 Reflektor 23.40 A
Dakar 0.05 Élõben Bagdadból 2.00 Egy rém rendes
család 2.25 Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.55 Kvízió
délelõtt 10.30 Teleshop 11.50 Kvízió 12.35 Álomhotel:
Bali 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.20
Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.15 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.15 Gyilkos
számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.10 Tények este
0.40 Hunter: Gyõz az igazság 2.05 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 11.30 Vendég a háznál 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 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 11., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20
Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!”
9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40
Útmutató 10.05 Egyházi naptár 10.20 Református magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.55 „Énekeljetek az Úrnak!” 12.00 Hírek 12.05 Ízlések és fotonok
12.40 Emma melltartója 14.20 A kutyák története
15.15 Csellengõk 15.40 Légfrissítõ 16.10 Fõtér 17.05
Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Elisa di Rivombrosa
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 19.55 Zenés utazás Mága Zoltánnal és vendégeivel 20.55 A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30
Sporthírek 22.40 Sport7 23.35 TS – Motorsport 0.05
Mtv Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Godzilla 6.40 Kölyökklub 9.15 Mp4orce 9.35 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 10.25 Receptklub 10.45 Játék 11.45
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi 13.10 Doki
14.05 Dirty Dancing 14.35 M, mint muskétás 15.30
Idõbe zárva 16.30 Dutyi dili 18.30 Híradó 19.05 Cobra
11 20.00 Az utolsó szamuráj 22.50 Heti hetes 0.05 Portré otthon 0.35 A Dakar 1.00 Tesók 2.45 Egy rém rendes
család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.15 Joey 10.45 Ingatlanbróker
11.15 Két testõr 11.45 Stahl konyhája 12.15 Fekete nyíl
13.10 Rémvadászok 14.05 Psych – Dilis detektívek
15.00 Smallville 15.55 Kyle, a rejtélyes idegen 16.50
Kretének, de extrémek 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Számkivetett 22.45 A szomszéd 1.00 Apám
nevében 3.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Evangélikus 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

Január 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Eszem-iszom
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 Kárpát expressz 15.00 Sírjaik hol domborulnak…
15.30 Szívtipró gimi 16.20 A la Carte 17.10 MobilVers
17.15 Körzeti híradó 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre
18.35 McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték!
21.10 Szent István csatahajó 22.10 Kedd este 22.45
Kultúrház ma 22.55 MobilVers 23.00 Médiamix 23.30 A
búcsú 1.10 Hírek 1.15 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 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 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Detonátor – Terror Los Angelesben
23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.45 A
Dakar 0.10 Partypoker.net 1.20 Reflektor 1.35 Ments
meg! 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.20 Marsupilami 9.35 Kvízió
délelõtt 10.10 Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Michael
Jackson és testvérei – Az amerikai álom 14.25 Capri –
Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.30 Joshi Bharat 17.30
Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.15 Zsákutca
23.25 A médium 0.15 Tények este 0.45 A szalmabábuk
lázadása 2.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
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mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Január 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Eszem-iszom
10.10 Vezérlõ fény 11.30 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.30 Kárpát expressz 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi 16.20 A TV ügyvédje 17.10 MobilVers 17.15
Körzeti híradó 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35
McLeod lányai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Montalbano felügyelõ
22.15 Szerda este 22.50 Kultúrház Ma 23.05 MobilVers
23.10 Lapozó 23.40 A búcsú 1.10 Hírek 1.20 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Holdtölte 12.00 Hírek 13.10
Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20
Államérdek 23.45 Az egység 0.45 A Dakar 1.10 Reflektor 1.30 Ments meg! 2.25 Egy rém rendes család 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.35 Kvízió délelõtt 10.10
Teleshop 11.30 Kvízió 12.15 Michael Jackson és testvérei – Az amerikai álom 14.25 Capri – Az álmok szigete
15.35 Zorro 16.30 Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.15 Hal a tortán 21.15 Doktor House 22.15 Shark –
Törvényszéki ragadozó 23.15 A Donelly-klán 0.10 Tények este 0.40 Õrült 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 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

Január 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Eszem-iszom
10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Együtt 14.35 Kárpát Expressz 15.00
Amerikába mentünk… 15.30 Szívtipró gimi 16.20
Önök kérték! 17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradó
17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.20 MobilVers 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 Ma 22.55 MobilVers 23.00
Orvvadászok éjszakája 0.00 Magánbeszélgetések –
Makk Károly 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
10.00Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Árnyék a napon
12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10
Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 B 13 – A bûnös negyed 23.05 Házon kívül 23.40 Ments meg! 0.35 A Dakar 1.05 Reflektor 1.20
Infománia 1.50 Egy rém rendes család 2.35 Házon kívül
3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.40 Képtelen kémelme 14.25 Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.30
Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán
21.15 Sülve-fõve 23.20 Csillagkapu 0.15 Tények este
0.40 Strucc 1.15 Csillagkapu 2.05 Aktív
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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 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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

Január 16., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50
Eszem-iszom 10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis
bagázs 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20
Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazin 14.20 Kárpát Expressz 14.50 Évgyûrûk
15.35 Ablak 16.20 100 év – Játék a színház
17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradó 17.30 Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lányai
19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Miss Marple – A
Bertram Szálló 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.45 Az ügynök halála 1.05 Hírek 1.10
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.00
Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Külvárosi kommandó 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm 13.50
Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25
Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata – Vendégségben a dzsungel celebjeinél 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35 A
Dakar 1.00 Itthon 1.20 Egy szexõrült naplója
3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.25
Marsupilami 9.45 Kvízió délelõtt 10.20
Teleshop 11.40 Kvízió 12.25 Birkanyírás 14.25
Capri – Az álmok szigete 15.35 Zorro 16.30
Joshi Bharat 17.30 Bostoni halottkémek 18.30
Tények 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.15 Hal a tortán 21.15 Elbaltázott nászéjszaka
23.10 Hõsök 0.00 Tények este 0.30 Beowulf –
A hõs és a szörnyeteg 2.10 Drága testek 3.00
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 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 O 05-ös csatornán, a 93,25 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!
Január 10., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Sport 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az Apponyi család
(70’), Horvátország 1. (45’), Virágkiállítás (18’), Kutyakiállítás (20’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Templomi koncert Alapon (60’), Karácsony Cecén (120’), Tüskevár
14-15. (60’)
Január 11., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Az
Apponyi család (70’), Horvátország 1. (45’), Virágkiállítás
(18’), Kutyakiállítás (20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Mészöly-karácsony (90’), A Kossuth iskola ünnepe (60’), Koncert Miklóson (50’), Ópusztaszer (30’) 19.00 Heti híradó
20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás (65’), Elõadás az alapi konferencián (112’)
Január 12., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Templomi
koncert Alapon (60’), Karácsony Cecén (120’), Tüskevár
14-15. (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sport 19.00 Heti híradó 20.00 Vándorúton az Iringón (12’), A szilasi kovács
(60’), Emlékezõ fák (23’), Tüskevár 16. (30’), Deák
Bill-koncert (13’)
Január 13., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás (65’), Elõadás az alapi konferencián (112’) 13.00 Heti híradó 15.00 Vándorúton az Iringón
(12’), A szilasi kovács (60’), Emlékezõ fák (23’), Tüskevár
16. (30’), Deák Bill-koncert (13’) 19.00 Heti híradó 20.00
Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (57’), Karácsonyi
orgonakoncert Sárbogárdon (60’), Szeretetkoncert
Kálozon (60’), Egy kiállítás képei (13’)

Január 14., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsony a
sárbogárdi nyugdíjasoknál (57’), Karácsonyi orgonakoncert
Sárbogárdon (60’), Szeretetkoncert Kálozon (60’), Egy kiállítás képei (13’)13.00 Heti híradó 15.00 Természeti értékeink
6. (35’), Kutyák a kábítószer ellen (1 óra 28’), III. Strandfesztivál Vajtán (60’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci: Extrém—Pentagri, Sárbogarak—Twister
Január 15., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci: Extrém—Pentagri, Sárbogarak—Twister 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (57’), Karácsonyi orgonakoncert Sárbogárdon (60’), Szeretetkoncert Kálozon (60’), Egy kiállítás képei (13’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás
(65’), Elõadás az alapi konferencián (112’)
Január 16., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Természeti értékeink 6. (35’), Kutyák a kábítószer ellen (1 óra 28’),
III. Strandfesztivál Vajtán (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás (65’), Elõadás az
alapi konferencián (112’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (57’), Karácsonyi orgonakoncert Sárbogárdon (60’), Szeretetkoncert Kálozon (60’),
Egy kiállítás képei (13’)
***
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.
Január 8., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 I.
oszt. megyei foci (102’), Teremfoci: OMV–Twister (44’),
Sárbogarak–Légió (43’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra
között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Vigyázzunk együtt! (28’), Egy kiállítás képei (13’),
Márton-nap Cecén (ism. 120’)
Január 9., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bábmûsor ovisoknak (47’), Tüskevár – 17. (26’), Téli fuvolaszó (14’), Szeretetkoncert Kálozon (64’), Deák
Bill-koncert (12’) 13.00 Heti híradó 14.00 Szabó Gábor
evangelizációja – 4. (72’), Kiállítás a miklósi reformátusoknál (32’), Szabó Imre gondolatai – 4. (66’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Fûtés nélkül a cecei iskolában (20’), Gyermekmisszió (26’), A lovas egyesület (39’),
Kutyák a kábítószer ellen (88’)
Január 10., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 A cecei borbély (77’), Emlékezõ fák (23’), Nyugdíjas-találkozó (31’), Az újjászületés ösvénye (23’) 13.00 Heti híradó 14.00 Fûtés nélkül a cecei iskolában (20’), Gyermekmisszió (26’), A lovas egyesület (39’), Kutyák a kábítószer ellen (88’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Bábmûsor ovisoknak (47’), Tüskevár – 17. (26’), Téli
fuvolaszó (14’), Szeretetkoncert Kálozon (64’), Deák
Bill-koncert (12’)
Január 11., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Vigyázzunk együtt! (28’), Egy kiállítás képei (13’), Már-

ton-nap Cecén (ism. 120’) 13.00 Heti híradó 14.00 Karácsonyi
kupa Simontornyán (92’), Teremfoci: Extrém–Pentagri (43’),
Sárbogarak–Twister (42’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szabó Gábor evangelizációja – 4. (72’), Kiállítás a
miklósi reformátusoknál (32’), Szabó Imre gondolatai – 4.
(66’)
Január 12., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Bábmûsor ovisoknak (47’), Tüskevár – 17. (26’), Téli fuvolaszó
(14’), Szeretetkoncert Kálozon (64’), Deák Bill-koncert (12’)
13.00 Heti híradó 14.00 A cecei borbély (77’), Emlékezõ fák
(23’), Nyugdíjas-találkozó (31’), Az újjászületés ösvénye (23’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Fûtés nélkül a
cecei iskolában (20’), Gyermekmisszió (26’), A lovas egyesület (39’), Kutyák a kábítószer ellen (88’)
Január 13., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Szabó Gábor evangelizációja – 4. (72’), Kiállítás a miklósi reformátusoknál (32’), Szabó Imre gondolatai – 4. (66’) 13.00 Heti híradó 14.00 Vigyázzunk együtt! (28’), Egy kiállítás képei (13’),
Márton-nap Cecén (ism. 120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Karácsonyi kupa Simontornyán (92’), Teremfoci: Extrém–Pentagri (43’), Sárbogarak–Twister (42’)
Január 14., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Fûtés nélkül a cecei iskolában (20’), Gyermekmisszió (26’), A
lovas egyesület (39’), Kutyák a kábítószer ellen (88’) 13.00 Heti híradó 14.00 Bábmûsor ovisoknak (47’), Tüskevár – 17.
(26’), Téli fuvolaszó (14’), Szeretetkoncert Kálozon (64’), Deák
Bill-koncert (12’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
A cecei borbély (77’), Emlékezõ fák (23’), Nyugdíjas-találkozó
(31’), Az újjászületés ösvénye (23’)

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, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna 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
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
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
MUNKAVÉDELEM, TÛZVÉDELEM
teljes körû szolgáltatások. 06 30 9765 912
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
LAKÁS eladó Sárbogárdon,
Túry M. utcában, 4. emeleten. Egyedi
fûtéssel, vízzel, felújítva, kitûnõ állapotban.
Irányár: 7.2 millió Ft. 06 20 4057 838
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 vagy ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL családi
házra CSERÉLENDÕ. 06 30 9761 797
Árpád-lakótelepen nagyon jó állapotban lévõ,
2 db LAKÁST ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL
családi házra CSERÉLNÉM. 06 30 9761 797
ANGOL BÁLÁSRUHA-VÁSÁR
minden KEDDEN 8 órától Sárbogárdon
a mûvelõdési házban.
Papföldön négyszobás CSALÁDI HÁZ eladó.
Lakást beszámítok. 14.5 millió Ft.
06 (30) 361 1210
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul január 9-én,
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Jelentkezés: Fûrész József: 06 30 290 3744,
06 25 461 303
Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen
53 m2-es, kétszobás, 2. emeleti
LAKÁS ÁRON ALUL SÜRGÕSEN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 318 2641
AKKUMULÁTORA LEMERÜLT? Jármûvét
elindítom 12 és 24 V-on! 06 20 516 1837
HITELÜGYINTÉZÉS bármilyen
HITELTÍPUSRA, nyugdíjasoknak is.
AKTÍV, PASSZÍV BAR nem akadály.
PERFEKTKONSTRUKCIÓ Kft.
06 70 322 5593, 06 20 333 1590
JOGOSÍTVÁNY! A Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMOT indít részletfizetéssel
2009. január 16-án
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezni a helyszínen.
Felvilágosítás a 06 (30) 993 9285 telefonon.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
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.
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.
Sárbogárdon egyszobás, földszinti lakás eladó.
06 (30) 819 2563. (114095)
Töbörzsökön Bajcsy utcában gázkonvektoros
parasztház eladó. 06 (20) 596 2472, 06 (30) 902
2597. (114090)
Sárbogárdon (Papföldön) szigetelt családi ház
eladó. Irányár: 15 millió forint. 06 (20) 447 6856.
Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám.
06 (20) 279 1081. (114086)
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. (114078)
Sárbogárd központjában Ady-lakótelepen másfélszobás, egyedi fûtésû, gázos lakás azonnal
beköltözhetõen eladó. 06 (20) 465 0795, 06 (20)
523 1621. (114169)
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház 735 m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen,
2.3 millió Ft-ért eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)
Egyszobás albérlet a központban kiadó. 06 (30)
936 4371. (114100)
Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30)
295 5435. (345127)
Építési telek eladó. 06 (30) 225 2067. (345125)
Városközpontban albérlet kiadó, Árpád-lakótelepen lakás eladó. 06 (30) 225 2067.(345125)
Akció! Árukészlet felújítása miatt -20% kedvezmény a Baby-mamiban. (345124)
Magyar, angol korrepetálás általános iskolások
számára. 06 (20) 886 3729. (345122)

Ki mástól, mint Barabástól!

MÛANYAG BEJÁRATI
AJTÓK, ABLAKOK!
Redõnyök, reluxák gyártása,
forgalmazása és beépítése,

KÖZEL 20 ÉVES
szakmai tapasztalattal.

Ajándék extrákkal,
kedvezménnyel!

06 (30) 290 8313
Rakodómunkást tápszállításhoz felveszek (regisztrált munkanélküli, vagy 50 év felettiek jelentkezését várom.) 06 (30) 382 4133.
Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ, Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (114233)
Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (114199)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás
eladó pincehelyiséggel. 06 (30) 638 3533. (114231)
Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598
6033.
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított
kétszobás, erkélyes lakás babakocsi tárolóval,
azonnal beköltözhetõen eladó. 06 (30) 507
8552. (114193)
Tollpaplan készítés! Sárszentágota, Széchenyi
u. 5/b, Pákolicz Árpádné. 06 (25) 476 051. (114190)
Árpád-lakótelepen felújított, jó állapotú lakás
eladó. 06 (20) 451 1128. (114186)
Digitális mûholdvevõk beállítását, javítását vállalom. 06 (20) 279 1081. (114185)
Sárbogárdon Árpád-lakótelepi földszinti, olcsó
rezsijû lakás áron alul eladó. 06 (20) 774 9342.
(114182)

Sárbogárd, Szent István utcában parasztház,
ugyanitt Husqvarna 350-es láncfûrész eladó.
06 (30) 384 4540. (114178)
120 kg-os hízók eladók. 06 (30) 545 2761.
Fõ út mellett lakóház üzlethelyiségnek, mûhelynek vagy lakásnak kiadó, panelcsere érdekel. 06
(20) 455 7413. (114236)

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!!!

2009. január 1-jétõl január 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!
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Felhívás
A Szabadmûvelõdés Háza 16. alkalommal hirdet

KOR-TÁRS NYUGDÍJAS KI MIT TUD?-ot
a Fejér megyében élõ nyugdíjasok számára.
A 2009 tavaszán megrendezésre kerülõ mûvészeti találkozóra várunk minden, a megyénkben élõ öregségi vagy rokkantnyugdíjast, nyugdíjasklubot,
akiknek/amelyeknek az elõadó-, a képzõ- és iparmûvészet bármely ágában
bemutatásra érdemes mûsora, alkotása van.
Az elõadó-mûvészeti kategóriában jelentkezni lehet a hangszeres vagy énekes zene minden ágával, vers- illetve prózamondással, színjátékkal, tánccal
és általában minden színpadon elõadható produkcióval 2009. január 9-éig,
a nevezési lap kitöltésével.
Nevezési díj: egyéni szereplõknek 400 Ft, csoportoknak 1.500 Ft, szólóénekeseknek 1.800 Ft (az összeg tartalmazza a zongorakísérõ díját). A nevezési
díjat a fellépés, bemutató napján a helyszínen kell befizetni.
A bemutatók idõpontjai:
február 21-e (szombat) 10 óra, 22-e (vasárnap) 11 óra,
február 28-a (szombat) 11 óra, március 1-je (vasárnap) 11 óra,
március 7-e (szombat) 11 óra (tartaléknap).
A gálanap tervezett idõpontja: március 21-e (szombat) 10 óra.
Helyszín: Vörösmarty Színház.
Jelentkezni lehet még képzõ-, ipar- és népmûvészeti kategóriákban.
Kiállításra várjuk 2009-ben a régi és új, hímzett vagy horgolt polccsíkokat.
A polccsíkokat szakmai, mûvészeti szempontok alapján az általunk felkért
zsûritag értékeli, és ajánlása alapján a legkülönlegesebbeket kiállítjuk.
A kiállításra szánt tárgyakat 2009. január 14-én (szerdán) és 15-én (csütörtökön) 8 órától 15 óráig várjuk a Szabadmûvelõdés Házában.
A nevezési lap beszerezhetõ a Szabadmûvelõdés Háza portáján, és letölthetõ interneten is a www.aszmh.hu honlapról.
Címünk: Szabadmûvelõdés Háza, 8000 Székesfehérvár, Fürdõ sor 3.
Telefon: 06-22-314-456.
A találkozóval kapcsolatos felvilágosítással a Szabadmûvelõdés Háza munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre.

A Fair Bútor ajánlata
Vásároljon nagyker áron, itt helyben Sárbogárdon!

A nagy érdeklõdésre való tekintettel
AKCIÓNKAT MEGHOSSZABBÍTJUK.
RAKTÁRON LÉVÕ TERMÉKEINKBÕL

10 %-os KEDVEZMÉNYT adunk január 31-ig!
Jöjjön el, meglátja, megéri!

Á R U H I T E L
Nyitva: hétfõtõl szombatig,
8–18-ig, vasárnap 9–13-ig.
Fair 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93.
Telefon: 06 (20) 9826 630, 06 (20) 5451 958
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Meleg tea,
szaloncukor

Nyílt
tér
„KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS”
Kevésbé tisztelt ügyeletes doktor „úr”!
(Aki magára ismer, az vegye magára.)
Köszönöm, hogy húgom egészségügyi állapotát flegmatikusan firtatta, egy darab aláírást nem volt hajlandó megadni, amellyel
a transzplantáció és kemoterápia után álló
testvérem szállítását meghiúsította. Mivel
igen rossz egészségügyi állapotba került,
így nem volt egyszerû a bejutása a klinikára, hogy szakellátásban részesüljön. „Köszönöm”, hogy a steril és szakszerû ápolókkal felszerelt mentõautó nem szállíthatta
el, így személyautóval kellett bevinni, ami
ilyen állapotú betegnél fokozott kockázatot jelentett.
Azt nem értem, hogy a mentõ miért nem
viszi az ilyen állapotú beteget Budapestre!
A zárójelentésen látható, hogy bármilyen
panasz esetén oda kell szállítani!
„Segítõkészségét, szakmai elkötelezettségét” utólag is nagyon KÖSZÖNÖM!
Elm András

Heti idõjárás
Hideg, száraz idõszak
elõtt állunk. Eleinte kevés lesz felettünk felhõ,
számottevõ csapadék
nem várható. Az éjszakák rendkívül hidegek
lesznek, a fagyzugos, hóval borított tájakon
pénteken és szombaton reggel -20 °C alá is
eshet a hõmérséklet, ám országszerte -10,
-15 °C-os fagy valószínû. Szombaton a magasban enyhülés kezdõdik, ám a Kárpát-medencében megrekedt, nyugalomba jutott levegõben valószínûleg ez nem fog érzõdni,
csupán a ködhajlamot fokozhatja. Vasárnaptól már ködfelhõs tájak jelezhetik az újból kialakuló hidegpárna-jelenséget.
www.metnet.hu
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

DÖRÖGDI PÁLNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönet
a Fõnix Temetkezés
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Meleg teával, forralt borral, szaloncukorral
és kártyanaptárral lepték meg a járókelõket
az ünnepek alkalmával, december 22-én,
hétfõn, Sárbogárd központjában az MSZP
helyi szervezetének asszonyai. A kis stand
díszítésében dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ is részt vett.
Hargitai Kiss Virág

Gondolkodjunk!
Két negatív kritikát is kaptam decemberben. Az egyik ismerõsöm azt nehezményezte, hogy nem mindegyik lapszámban
van írásom, a másik a legutóbbi véleményemet minõsítette „langyosnak”. Tekintettel arra, hogy én bírom a kritikát, próbálok változtatni, de még én sem lehetek
mindig tökéletes.
Nagyon készülök a 2009-es évre. Ennek
látható jele „polgárpukkasztó” frizurám,
mely igazán pártsemleges: vörös és narancssárga csíkos.
Érzem, hogy 2009 jó év lesz! A szokásos
négynapos szilveszteri túránkat megtartottuk, bejártuk Tolnát, Baranyát, kulturálódtunk (kastélyok, templomok, múzeumok), ettünk, ittunk, mulattunk, és négy
napig szinte állandóan nevettünk. Teljesen fel vagyok pörögve, tele vagyok tervekkel. Jövõre a 30 éves köztisztviselõi múltamat végleg lezárom egy könyv megírásával. Arra gondoltam, hogy egy könyvben
meg tudnám fogalmazni, milyen volt anno
a közigazgatás, ami nem ugyanaz, mint
ami most van. Természetesen sajátos nyelvezete és szemtelen stílusa lesz a könyvemnek, lesznek, akik élvezni fogják, de az
érintett személyek izgulhatnak, hogy miként jellemzem az önmaguk szerint nagy
és okos vezetõket.
Már tanulom az új szakmámat, pénzügyi
tanácsadó leszek, és nem ajánlom senkinek, hogy ügynöknek nevezzen, mert mind
a 147 centis magasságommal, mind a jó na-

pokon 47, rossz napokon 48 kg súlyommal,
mind a jógától Madonnáéhoz hasonlító
eres kezemmel siskázom le!
Nem gondoltam volna, de minden percét
élvezem a tanulásnak. Az elsõ vizsgámat
100 %-os eredménnyel tettem le, már most
olyan információkkal rendelkezem, amit
az egyszerû halandó nem ismer. Tehát —
szerényen, mint az ibolya — a koromhoz
képest a pénzügyi kultúrám a hazai átlagot
messze felülmúlja, és erre büszke vagyok.
Ebben az évben építem a limitált számú,
általam választott ügyfélkörömet, és menedzselem pénzügyi stratégiájukat. Mit jelent ez lefordítva? Rengeteg ismerõsöm
van a városban, és a környezõ településeken. Lesznek, akiknek keresem a társaságát, lesznek, akiknek nem. Ha egy általam
keresett személy nem akar velem egy órát
pénzügyekrõl beszélni, nyugodtan mondja
meg. Van egy pozitív névsorom és egy negatív, lehet izgulni, kit hova soroltam be.
Ha valaki visszautasít, akkor sem esem
kétségbe, nem az a típus vagyok, legfeljebb
az illetõ átkerül az egyik névsoromból a
másikba, a pénzügyi kultúrája marad a jelenlegi szinten, és tudatlanul fog meghalni,
de ennek most még nincs jelentõsége.
Megint csak szerényen: 2009-ben nagy
dolgokat viszek végbe. Nem akarok senkit
riogatni, de ha lesz az évben akármilyen választás, a kampányban is számíthatnak rám.
Csibegép
(alias Csizmadiáné Boros
Edit Gréta)

Késelés a fõtéren
Sárbogárd központjában, egy szórakozóhelyen ártatlan, karácsonyváró baráti mulatozással kezdõdött az este. Aztán két férfi közt vita támadt, amihez feltehetõen köze lehetett az elfogyasztott italmennyiségnek is. A Hõsök terére kiérve a szóváltás tettlegességgé fajult, majd elõkerült egy szúró, vágó eszköz is, amit nem félt használni tulajdonosa, s
megsebesítette társát.
A vérzõ férfi barátai pánikba estek, s mivel súlyosnak vélték a sérülést, autóval filmbe illõ
módon vitték az orvosi ügyeletre komájukat, ahol az ügyeletes orvos elsõsegélyben részesítette a férfit. A sértett fél szerencsére nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel
megúszta a kalandot.
A rendõrség az ügyben eljárást kezdeményezett, ennek eredményérõl a késõbbiekben
tudunk beszámolni.
/H/

