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EMLÉKEZÉS
A DONI HÕSÖKRE

Megemlékezést tartottak a második világháborús doni tragédia
emlékére a Honvéd Bajtársi Egyesület rendezésében, hétfõn,
Sárbogárdon, a Hõsök terén.

A megemlékezésre nagyon sokan eljöttek. A Himnusz elhangzá-
sa után Gál Sándor, a szervezõ egyesület vezetõje mondott beszé-
det, majd Stiksz Alex, a Petõfi Sándor Gimnázium tanulója olva-
sott fel egy korabeli frontnaplóból részletet, Bõjtös Attila evangé-
likus lelkész pedig imát mondott a hõsökért. Az emlékmûnél ko-
szorút helyezett el a Magyar Gárda sárbogárdi szervezete, majd a
résztvevõk gyertyákat gyújtottak, amelyeket a hõsi emlékmû ta-
lapzatán helyeztek el.

/H/

Halálos baleset Sárkeresztúron
2009. január 10-én egy személygépkocsi Káloz felõl érkezett
Sárkeresztúrra. Feltehetõen nem megfelelõ sebességgel köz-
lekedett, mert a településre beérkezve egy éles kettõs kanyar-
ban a lefagyott úttesten megcsúszott, és a jobb oldali útárokba
hajtott. Az árkon áthaladva egy betonkerítésnek csapódott.
Onnan visszapattant az autó az árokba, ahol egy áteresznek üt-
közve a tetejére fordult.
A baleset során a jármû vezetõje olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen meghalt. A két utas közül az egyik sú-
lyos, a másik könnyû sérüléseket szenvedett. A jármûben uta-
zók nem használták a biztonsági övet, valamint a személygép-
kocsi elöl téli, hátul nyári gumival volt felszerelve.
Szerdán ónos esõ tette síkossá az útburkolatot országszerte. Ez
is figyelmeztetés minden gépjármûvezetõnek, hogy télen foko-
zott óvatossággal vezessenek, mert lefagyott útburkolat bárhol
lehet. Ellenõrizzék a gumikat! Télen csak téli gumival közle-
kedjenek, és minden esetben csatolják be a biztonsági övet! A
biztonsági öv használata az utasoknak is kötelezõ!

Szerkesztõ

Hétfõn rendezték a sárbogárdi nyugdíjasklubban a pótszilvesz-
tert. Simon Juliska néni régi népi újévköszöntõ rigmusokat éne-
kelt. Többen újévi jókívánságokat és verset mondtak. Lendvai
Gyurka bácsi tréfás Heltai-verseket idézett. Eközben elkészült a
közös vacsora, melynek elfogyasztása után késõ estig táncoltak a
klub tagjai a jó zenére.

/H/

A gyõztes kézis csapatA gyõztes kézis csapat
Írás a 11. oldalon.

PótszilveszterPótszilveszter
a sárbogárdia sárbogárdi

nyugdíjasklubbannyugdíjasklubban
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Munkanélküliség
Térségünkben drámai módon nõ a munkanélküliek száma. A
KeyTec már hivatalosan is bejelentette a sárbogárdi munkaügyi
kirendeltségen 200 fõ elbocsátását. A székesfehérvári, dunaújvá-
rosi leépítések is elsõsorban a megye déli térségét sújtják. A régió-
ban egy hónap alatt közel 4500 fõvel nõtt a munkanélküliek szá-
ma, és rövid távon újabb 5000 fõ elbocsátása várható legalább. A
piac egyre erõsebb beszûkülése miatt a nagy cégek mellett a kicsik
is mind több dolgozónak jelentik be, hogy nem tudják tovább
alkalmazni.
A kis cégek jelentõs része beszállítóként függ a nagyok megrende-
léseitõl, s ezek elmaradása miatt nem tudnak munkát adni dolgo-
zóiknak. Sok nagy cég a halasztott fizetések miatt hozza nehéz
helyzetbe partnereit, és most, hogy bukik az adósságra építõ pira-
misjáték, a körbetartozások csõdhelyzetet idéznek elõ.
Az autóipart érintette leginkább a csõd. Mint ismeretes, az autó-
eladásoknál az utóbbi idõben már 0 Ft befizetéssel is el lehetett
vinni a kocsit. A lízingterhek növekedése miatt, és mert sokan el-
veszítették kereseti lehetõségüket, mind többen adják vissza, akár
óriási veszteséggel is, a kölcsönre vásárolt autójukat. Most aztán
ott állnak a telepeken tömegével az alig használt személyautók.
Ha körülnézünk, bizony, nagyon sok gyár függ az autóipartól. Így
a most bezáró KeyTec, vagy Dunaújvárosban a gumigyár, Székes-
fehérváron pedig a Videoton autóelektronikai gyár. A Videoton
sárbogárdi gyárában is lassan már csak a szellemek járnak. Az
AFL 650 embert bocsát el.
A kormány próbál a vállalkozások segítségére sietni azzal, hogy
támogatja a munkahelyek, a dolgozói létszám csökkentett mun-
kaidõben való megtartását. Erre a decentralizált munkaügyi alap-
ból 10 milliárd Ft-ot különítettek el, amelyre a régiók pályázhat-
nak.
Az elsõdleges cél 2009-ben a munkahelyek megtartása lesz. Mie-
lõtt bármit tesznek, ajánlott a munkaadóknak felkeresni a mun-
kaügyi kirendeltségeket, és tájékozódni a lehetõségekrõl, hogy el-
bocsátás helyett hogyan tudják megtartani dolgozóikat.

Hargitai Lajos

Tüzes szilveszter
Lehetett rá számítani, hogy
2008 végén még nagyobb
méreteket ölt a tûzijáték-
õrület, mint egy évvel az-
elõtt. Ámbár a gazdasági
válság, az elbocsátások, a
nagy „szegénység” és hite-
lek fényében volt némi re-
mény, hogy erre a hangos,
költséges és veszélyes szóra-
kozásra nem áldoznak még-
se annyit (szerintem fölösle-
gesen) az emberek. E remé-
nyem szilveszter éjszakáján
azonban szertefoszlott. Az elvileg betiltott petárdák már napok-
kal elõbb szóltak szerte a városban, és voltak, akik kipróbálták az
évfordulóra beszerzett tûzijátékokat is. Január 1-jére virradóra
több mint fél órán keresztül töltötte be a levegõt a durranások
tömkelege. Persze, bizonyára voltak olyanok, akik (ingyen) gyö-
nyörködtek a látványban. Egykor én is szerettem nézni e változa-
tos szín- és fénypompát. De amióta orrba-szájba ezt látni és halla-
ni, nem csak különleges alkalmakkor, besokalltam. Nem beszélve
arról, hogy a saját állataimon látom, mennyire idegesíti õket is a
váratlan pillanatokban kitörõ zaj. Miért kell eltûrnie a fél
városnak, ha például valaki éjszaka a születésnapját ünnepli, vagy
egyszerûen csak ily módon támadt kedve szórakozni?
Nos, mi azzal töltöttük 2008 utolsó éjszakáját, hogy a macskákat,
nyulat, kutyát nyugtatgattuk, hol több, hol kevesebb sikerrel. És
még õk jártak jól. Mert nem egy társuk — talán gazdái gondatlan-
sága miatt is — másnap céltalanul kóborolt az utcákon, fõúton,
nem találva a hazavezetõ utat. Az országos média pedig balese-
tekrõl, halálesetrõl számolt be, amiket a tûzszerszámok okoztak a
nagy duhajkodás, örömünnep közepette.
A nehézségekben, no, meg amúgy is, jobb lenne inkább odafigyel-
ni egymásra: emberekre, állatokra egyaránt. Nem mások (és a sa-
ját magunk) kárára kirúgni a ház oldalát.

Hargitai Kiss Virág

Vélemények a Bogárdi TV üzenõfaláról
Lakóövezeti közlekedés

Szeretném felhívni az Attila utca aszfaltját koptató gépjármûve-
zetõk figyelmét a Kormány 28/2001. (II.15.) rendeletére, a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (11.5.) KPM—BM együttes
rendelet módosításáról. E rendelet szabályozza, hogy milyen jár-
mûvek hajthatnak be a „Lakó—pihenõ övezet” területre.
Továbbá szeretném kérni a közlekedési és rendvédelmi szerveket
a fenti területen is a közlekedési szabályok betartásának szüksé-
ges ideig tartó, rendszeres, fokozott és hatékony ellenõrzésére.
Figyelembe véve a területen jelenleg is uralkodó közlekedési mo-
rált, szerintem kár volt annyit vitatkozni és kétszer szavazni a tes-
tületi ülésen, Nedoba Károlyt azóta is tartó gúnyos megjegyzések-
kel illetni (alaptalanul) a forgalmi rend megváltoztatása miatt.
A rendõrségi hírekben (Sziréna) sem lehet hallani, hogy hetente
mennyi gjmû. vezetõt bírságoltak meg vagy jelentettek fel a szabá-
lyok megsértése miatt. (Tybor)

Köszönet a sikerért
A hétvégén volt itt nálunk egy kézilabdatorna 8-9 éves gyerekek-
nek a mi városkánk „tornacsarnokában”. Jöttek Szombathelyrõl,
Dunaújvárosból, Székesfehérvárról és az FTC. A 9 éves sárbogár-
di fiúk mindenki meglepetésére és nagy örömére megnyerték a
tornát. Voltak itt olyan válogatott kézilabdázók, akiknek nem is
tudom, összesen hány válogatottságuk van. Ezeket azért írom,

hogy igenis lehet itt is színvonalas és „országos” tornát rendezni
ilyen körülmények között. Az ilyen körülmények alatt azt értem,
hogy ekkorka „termecskében”. Ilyen eseményre miért nem jön el
a polgármester vagy a sportbizottságos Nedoba Károly? Mert ta-
lán szégyellik a m… p… amiatt, hogy a sok év alatt nem voltak ké-
pesek egy normális csarnokot építtetni a városnak? Meg talán itt
nem volt potya kaja és egyéb számukra érdek? Vagy az esetleges
pénzek — amik a csarnok építésére már megvoltak — eltûnésérõl
tudnak valamit? Ezek a gyerekek talán megérik azt, hogy a város-
ban lesz majd egy igazi sportcsarnok, amit ki tudnak használni.
Ezek mellett még kiemelkedik Sárközi Laci bácsi, Kati néni,
Killerné Marcsi néni munkája, ami nagyon meglátszott a gyere-
kek játékán. Minden elismerésem az övék! Köszönet nekik!
(Rohonczi Gábor)

(Az üzenõfal hírei olvashatók az interneten a
www.bogarditv.blog.hu honlapon.)

Szerkesztette: Hargitai Lajos
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A Fejérvíz lesz az új szolgáltató
Mint arról korábban lapunkban már
beszámoltunk, a térség, azaz Sárbo-
gárd, Cece, Vajta és Sáregres önkor-
mányzatai úgy határoztak, hogy
2009. január 1-jétõl a Sárrét-Víz
Kht. helyett a Fejérvíz ZRt. végzi
ezeken a településeken a vízellátást
és a csatornaszolgáltatást. A szolgál-
tató átveszi az alkalmazottakat és
megveszi a szükségesnek ítélt esz-
közöket, a Sárrét-Víz Kht. pedig
végelszámolással megszûnik. Staudt
Istvánnal, a cég üzemeltetési fõmér-
nökével beszélgettem az okokról, s
arról, hogy miért volt szükség a szol-
gáltatóváltásra.

Staudt István: — Régi-új szolgáltatók va-
gyunk, hiszen korábban mi végeztük a víz-
szolgáltatást a térségben. A Fejérvíz ZRt.
a megalakulásakor, 1994-ben Sárbogárd
és a másik három település kivált az anya-
cégbõl és önálló szervezetet alakított a vízi
közmûrendszerek üzemeltetésére.
— Aztán ez a helyzet is változott.
— Négy éve a négy település tulajdonrészt
szerzett a Fejérvízbõl, melynek fejében a
Fejérvíz társtulajdonosává vált a kht.-nak,
átvéve annak szakmai irányítását. A közös
üzemeltetés során jó volt az együttmûkö-
dés, megszûnt a bizalmatlanság.
— Mi kényszerítette ki a mostani döntést?
— Elsõsorban gazdasági kényszer. Az ön-
kormányzatok és a Fejérvíz közös tulajdo-
nában álló kht. viszonylag kis mérete miatt
nem volt gazdaságosan üzemeltethetõ, a
fejlesztésekre, felújításokra sohasem volt
elég pénz, sõt, az elkerülhetetlen azonnali
hibajavítások és más sürgõs közbeavatko-
zások is gondot okoztak. Ez utóbbi miatt
például 2008-ban évközi díjemelésre is
szükség volt. Tehát a változás azt célozza,

hogy az ellátásbiztonság érdekében a gaz-
dasági erõ nõjön, a szakmai—kiszolgálói
háttér erõsödjön. A döntést az is sürgette,
hogy törvény teszi kötelezõvé a közhasznú
társaságok átalakulását jövõ év közepéig.
— A nagyobb tõkeerõ azt is jelenti, hogy nem
lesz a jövõben magasabb a vízdíj?

— Nagyon fontos, hogy a változás nem jár
az inflációs hatásokon felüli díjemeléssel
— 5,7 % várható —, ami hasonló a Fejérvíz
ZRt. más településekre érvényes díjeme-
léséhez. Mégis több forrás marad a bizton-
ságos mûködtetésre, aminek az a magyará-
zata, hogy nem kell helyben (négy telepü-
lésre) külön biztosítani azokat az eszközö-
ket és háttérszolgáltatásokat, javítókapa-
citásokat, melyek elengedhetetlenek az
üzemeltetéshez. Így például szükségtelen
külön könyvelési, pénzügyi és számlázási
rendszer, ugyanaz az ügyelet tudja ellátni
az egész üzemmérnökségi területet. A
rendszer továbbra is az önkormányzatok
tulajdonában marad. Az üzemeltetésre az
önkormányzatok hosszú távú szerzõdést
kötnek a Fejérvízzel. Ennek alapján a
Fejérvíz bérleti díjat fizet az önkormány-
zatoknak.
— Az önkormányzatok ezt a bérleti díjat mi-
re használhatják fel?
— Az önkormányzatok többnyire a vízi
közmûrendszer állapotát és mûködését ja-
vító célokra fordítják ezt a pénzt.

A beszélgetés után kimentünk a terepre is.
A szennyvíztisztító-telepen a legutóbbi
csatornabõvítéssel együtt megépült egy
újabb tisztítóblokk is, amely együtt dolgo-
zik a régi blokkokkal. A régi rész azonban
részben korszerûsítésre szorul. Több he-
lyen javítani kell a bevezetõ csatornákon,
és meg kell oldani, hogy magas vízálláskor
a talajvíz ne juthasson be a szennyvízrend-
szerbe. Az ivóvízkutak jó minõségû vizet
szolgáltatnak, de tervezik egy vastalanító-
rendszer beépítését, ami a csövekben lera-
kódó üledéket távolítja el, s az így nem jut-
hat a fogyasztóhoz. A szivattyútelep is fel-
újításra szorul.
A dolgozókat mind átveszi a megszûnõ
kht.-tól a Fejérvíz, és a megfelelõ bért is
biztosítani fogja.
A Staudt úrral folytatott beszélgetés és a
terepszemle is arról gyõzött meg bennün-
ket, hogy szakmailag magas színvonalú,
szilárd gazdasági alapokon álló cég veszi át
a vízszolgáltatást térségünkben.

Hargitai Lajos

Nézze meg, nem fagyott-e el a vízmérõje!
Télen a vízmérõk és a használaton kívüli vízvezetékek elfagyhatnak. A vízmé-
rõn, a vezetéken, illetve a szerelvényeken a fagy okozta károk enyhülési idõ-
szakban válnak láthatóvá. Elsõsorban hosszabb és erõsen fagyos idõszakot
követõen tapasztalhatjuk, hogy mire fogyasztóink észreveszik a fagy okozta
károkat, addigra rengeteg víz elfolyik.
Az elfagyott mérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a jogszabály-
ok szerint a fogyasztónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
— a vízmérõhely, használaton kívüli belsõ hálózat fagy elleni védelmét oldják meg, ha ez eddig elma-

radt, és szükséges;

— ellenõrizzék az aknában lévõ, vagy hasonló idõjárási körülményeknek kitett vízmérõjüket;

— nézzék meg az üdülõ- vagy „zártkerti” ingatlanuk és a vízzel ellátott építési (üres) telkük vízhálózatá-
nak állapotát.

Ha a mérõ elfagyott, és eddig nem tették meg, zárják el a mérõ elõtti csapot!

Ha az ellenõrzés során a vízmérõnél elfolyást, sérülést észlelnek, keressék ügyfélszolgálatun-
kat Sárbogárdon és környékén a 06 (25) 460-101-es telefonszámon.

Az ellenõrzéssel elkerülheti, vagy csökkentheti esetleges kárát!

Fejérvíz Zrt.
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Régi telek és a kis Jancsi kályha
A hirtelen jött nagy hideg, amihez az utóbbi enyhe telek után nem
szoktunk hozzá, eszembe juttatta a 40-50-es évek zord, dermesz-
tõ, havas teleit, amikor vastag jégcsapok lógtak az ereszekrõl. 2-3
méteres hóban hemperegtünk kislánykoromban, és a jégcsapokat
szopogattuk. Reggelenként szinte mindenki a háza elõtt hányta a
havat, hamuval, sóval, fûrészporral szórták a járdát. Mi, gyerekek
alig vártuk a havat; nagy hócsatákat rendeztünk, hóembert építet-
tünk, csuromvizesek voltunk, amikor estefelé hazaértünk. Csiz-
mánk nem volt, se nadrágunk, hosszú szárú, fûzõs cipõben, vastag
harisnyában, meleg kabátban, kötött sapkában, kesztyûben vol-
tunk, csúszkáltunk, mégsem voltunk betegek.

A barátnõm édesapja, aki juhász volt (60-80 birkájuk is volt) ilyen-
kor mindig megszánkóztatott bennünket a birkabõrrel bélelt
szánkóján, ezzel is takart be bennünket. Összeszedte az utca gye-
rekeit, s mi visítva siklottunk egészen a község végéig, a szélmalo-
mig a szikrázó fehér hóban. Az utcán csilingeltek a szánok, azzal
mentek az emberek egymáshoz látogatóba is.
Jó volt késõ este hazatérni a meleg szobába.
Az iskolában, az osztálytermekben hatalmas vaskályhák ontották
a meleget.
Kora õsszel, amikor már hûvös szelek fújtak, nagyapám a fészer
alól kihozta az udvarra a kis kerek Jancsi kályhát a füstcsöveivel
együtt. Kartonpapírt tett alá, és ezüstfestékkel befestette a csö-
vekkel együtt. 1-2 nap száradás után nagyanyám irányításával be-
vitték az egyik szobába, majd nagyapám próbafûtést csinált.
Ahogy a kályháról égett az ezüstfesték, olyan büdös és füst lett a

szobában, hogy nagyapám szivarfüstje csak enyhe fátyolfelhõ volt
ahhoz képest. Lassan aztán kiégett, és akkor nagy fahasábokat
pakolt rá meg tojásszenet, csak úgy izzott az oldala!
A nagy fahasábokat, amiket Misa bácsi, a favágó napokon át fûré-
szelt, aprított, hasogatott, gumirádlis kocsi hozta az udvarunkba.
November elején a fuvaros a 30-40 mázsa tojásszénnel is megjött.
Gáz nem volt, de mindenütt meleg volt, tüzeltek az emberek.
Emlékszem, hogy vacsora után sokszor átjöttek a szomszédok be-
szélgetni (mert akkor még beszélgettek az emberek egymással),
köztük a bunyevác Péró bácsi meg Sztipán bácsi. A szentes Mári
néni is átslattyogott nagy papucsában, bekecsében a hírekre (õ a
kántor mellett énekelt a temetéseken rikácsolós hangján, de sze-
retett nálunk is beszélgetni). Ezeken a téli estéken beszélték meg
a politikai, társadalmi, beszolgáltatási híreket. Hol szidták, hol
magasztalták a helyi és országos vezetõket, de a katonai élmények
se maradtak ki, hogy ki jött haza a fogságból, ki veszett oda, s
ehhez hasonló dolgok.
Én kislányként, a kis sámlin ülve, macskámmal az ölemben, tök-
magot rágva figyeltem, ittam minden szavukat. Közben cigaret-
táztak, nagyapám szivarozott, sokszor olyan nagy füst volt, hogy
egymást sem látták. A kis Jancsi kályha meg rendületlenül ontotta
a meleget a szobában.
Szép esték voltak. Tévé nem volt, csak a néprádiót hallgattak az
emberek.
A kályha tetején néha krumplit sütött nekem a nagyapám héjas-
tul. Bütykös ujjaival forgatta a krumplikat, amíg azok szinte ki-
nyíltak, pirosra sültek.
Jó érzés visszaemlékezni ezekre a régi szép estékre még ma is.
Amint ezt a kis írást papírra vetem, hallom, hogy a cirkóm újra be-
kapcsol. Hiába szép és modern a lapradiátor, ha felmelegszik a
légtér, utána hamar ki is hûl … és nincs olyan varázsa, mint az egy-
kori kis ezüst Jancsi kályhánknak. Ma már csak emlékeimben él a
fahasábok pattogása, melege. Az évtizedek múlásával eltûntek a
Jancsi kályhák, talán csak egy régi kis öreg ház fészerében lehet
még ráakadni rozsdásan, elhagyatottan.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Ünnepség a falu karácsonyfájánál
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!”

(Wass Albert)

December 22-én délután a mûvelõdési házban a falu karácsony-
fájánál közösen köszöntöttük a karácsonyt. Az adventi koszorún
a betlehemi Születés templomából érkezett lánggal gyújtotta meg
polgármester a gyertyákat a kórus énekének kíséretében, majd
köszöntötte a megjelenteket.
„A szeretet ünnepét várjuk, a gyerekek örömének, a felnõttek
boldogságának napját. Azt a napot, amikor megajándékozzuk
egymást, amikor próbálunk türelmesebbek lenni egymáshoz,
amikor parányival jobban figyelünk a másik ember örömére is.

A szeretet, amely nem
kér, de ad, amitõl min-
den szív ellágyul …
mindez Jézus születésé-
hez kapcsolódik.

A betlehemi gyermek
születését várjuk, aki
barlangistállóban szüle-
tett. Akit az akkori kor
megvetett és lenézett
pásztorai köszöntöttek,
de akinek születését an-
gyalok hirdették, és aki-

nek a három királyok hódoltak. De a rideg istálló melegét mégis a
szent család szeretete adta.
Igen, karácsony leginkább a családok ünnepe. Kétezer esztendõ
óta a világ szinte minden pontján az embereket összegyûjti a csa-
ládi tûzhely melege, melyet a megszületett gyermek szeretete ad.”
Az ünnepségen az iskolások egy mesejelenettel, a Formációs
Táncklub tánccal, a klubok, intézmények képviselõi versekkel,
énekekkel, a kórus egy dalcsokorral kívánt békés ünnepeket. Az
ünnepség végén hagyományosan az önkormányzat, intézmények,
klubok vezetõi kis ajándékot tettek a közös karácsonyfára
jókívánságaik kíséretében.
Közös énekléssel zárult meghitt karácsonyváró ünnepségünk.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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Állásfoglalás
A vasúti közlekedés átszervezésével kapcsolatban a Bogárd és Vidékében jelent meg
elsõként hír, melyet a Sárréti Híd és a Fejér Megyei Hírlap kacsának minõsített. Mivel
a két lap munkatársai — Alpek Zoltán Imre, illetve Gabnai Gábor — részérõl már nem
elõször érte igaztalan és etikátlan támadás újságírói tevékenységünket, a Magyar
Újságírók Országos Szövetségéhez fordultunk azzal a kéréssel, hogy vizsgálják ki a
konkrét ügyet. Levelünkben megfogalmaztuk, hogy szerintünk nem a két újságíró
kolléga illetve lap dolga, hogy a munkánkat megítélje. Mi sem bíráltuk soha a
nyilvánosság elõtt, hogy õk hogyan végzik a szakmai munkájukat, még ha van is róla
véleményünk.
Eddig személyesen, illetve levélben próbáltuk elérni a minket bírálóknál, hogy hagyja-
nak minket nyugton dolgozni — sikertelenül. Gabnai Gáborral kapcsolatban az FMH
fõszerkesztõjéhez fordultunk írásban még a nyáron. Levelünkre máig nem érkezett
válasz.

Az Etikai Bizottság az alábbi állásfoglalást
fogalmazta meg az ügy kapcsán.
A MÚOSZ Etikai Bizottságának 6. számú
eljáró tanácsa — elnök: Nagy Zsuzsa, ta-
gok: Barát Tamás és Teknõs Miklós —
2008. december 9-én megtárgyalta a Bo-
gárd és Vidéke címû hetilap szerkesztõi-
nek panaszát a Sárréti Híd és a Fejér Me-
gyei Hírlappal szemben.
A tárgyaláson a Bogárd és Vidéke fõszer-
kesztõjének beadványa és szóban is meg-
erõsített panasza, valamint az újságokban
megjelent írások alapján a következõ kép
alakult ki a Sárbogárd vasúti közlekedésé-
vel kapcsolatos médiatevékenységrõl: a
Bogárd és Vidéke 2008. szeptember 11-ei
számában névvel, címmel hitelesített olva-
sói levél jelent meg Bogárdról nem lesz
Pestre közvetlen vonat? címmel, amelynek
írója közzétette azon, különbözõ források-
ból származó információját, hogy a MÁV
decemberben életbe lépõ menetrendje
szerint úgy alakul a vasúti közlekedés,
hogy Sárbogárdról csak átszállással lehet a
fõvárosba utazni. Erre a levélre reflektált a
Sárréti Híd újságírója, Alpek Zoltán szep-
tember 18-án Bogárdról lesz Pestre köz-
vetlen vonat címmel. Írásában többek kö-
zött ezek olvashatók: „Már megint badar-
sággal riogatják Sárbogárd és vidéke né-
pét. Valami „restipletyka” lehet az alapja
annak a bugyuta kérdésnek, ami nyomta-

tásban is megjelent a környéken — vakí-
tandó a még mindig hiszékeny magyaro-
kat”… „azonnal tudtam, hogy ez egy ka-
csa”… „Írásos választ lapzártáig nem kap-
hattam, de egyéb csatornákon keresztül
annyit megtudtam, hogy az intercity vona-
tok továbbra is megállnak Sárbogár-
don”… „Az információim nem hivatalo-
sak, viszont igazak.” Szeptember 25-én a
Fejér Megyei Hírlap munkatársa (GG)
Alaptalan badarság, hírlapi kacsáról szólt
a kisvárosi történet alcímmel, Alpek Zol-
tánra hivatkozva állította cikkében, hogy
„ezúttal is hírlapi kacsáról szólt a történet,
azaz a hír teljes mértékben alaptalan”, be-
fejezésként pedig: „Az információ nem hi-
vatalos, de igaz, s ez a lényeg.”
A Bogárd és Vidéke szeptember 25-ei szá-
mában a menetrend tervezetének ismere-
tében erõsítette meg a korábbi aggályokat,
és szorgalmazta a lakosság és önkormány-
zatok összefogását, aláírásgyûjtést a ked-
vezõ vasúti közlekedés megtartása érdeké-
ben, majd október 2-án újból foglalkoztak
a témával.
Október 2-án azonban a Sárréti Hídban
AZI aláírással megjelent egy cikk Vonattal
Budapestre címmel, A polgármester már
augusztusban tiltakozott az új menetrend
ellen alcímmel. Ebben olvasható: „… elég
lett volna, ha megkérdezem Juhász János
polgármestert, aki a menetrendtervezet is-

meretében már augusztus 13-án tiltako-
zott a közvetlen személyvonati csatlakozás
megszüntetése ellen”… „nem tudtam szó
nélkül hagyni ezt a menetrendi kérdést.” A
cikk mellett közli a lap a sárbogárdi polgár-
mester és a vasúti illetékes levélváltását is.
Mindezt anélkül, hogy egyetlen szóval is
említené, milyen alapon nevezte „hírlapi
kacsának” a másik helyi újság korábban
közzétett információját.
Az eljáró tanács ülésén a Sárréti Híd kép-
viselõje nem jelent meg, Sárközi Ilona fõ-
szerkesztõ és Alpek Zoltán felelõs kiadó
levélben többek között a következõket ír-
ta: „Továbbra is érvényes az a régi igaz
mondás, hogy csak az nem hibázik, aki
nem dolgozik. Mi úgy gondoljuk, hogy
tesszük a munkánkat a legjobb tudásunk és
lehetõségeink szerint, és nem kívánunk
senkit megbántani, igaztalanul, etikátla-
nul vádolni. Annyit viszont elvárunk má-
soktól is, és itt most a panasztevõkre gon-
dolunk legfõképpen, hogy tegyék ezt õk is.
Ha hibáztunk, és ezzel bárkit is minõsítet-
tünk, természetesen elnézést kérünk.”
Ez utóbbi mondatot a panaszosok elegen-
dõnek tartották az ügy lezárásához. A Fej-
ér Megyei Hírlap fõszerkesztõje, Elekes
András rövid levelében nem tért ki a vasúti
menetrenddel kapcsolatos és joggal sérel-
mezett „hírlapi kacsázásra”.
A panaszosok a fentieken kívül több más
valós vagy vélt sérelmet is felsoroltak, az
eljáró tanács azonban csak a konkrét
üggyel foglalkozott. Ezzel kapcsolatban ál-
lapította meg, hogy az érintett két lap szer-
kesztõsége nem a kollegialitás követelmé-
nyeinek megfelelõen járt el, amikor kellõ
ismeretek hiányában negatívan minõsítet-
te a Bogárd és Vidékében megjelent íráso-
kat, és késõbb a tények ismeretében nem
keresett módot, formát arra, hogy az alap-
talanul badarságok közlésével vádolt lapot
olvasói elõtt rehabilitálja.
A bepanaszolt ügyben szereplõ újságírók,
szerkesztõk egyike sem tagja a MÚOSZ-
nak, esetükben az eljáró tanács szankciót
nem alkalmazhat.

Nagy Zsuzsa sk., az eljáró tanács elnöke

A vendéglátósok is tiltakoznak
A vendéglátósok felháborodva vették tudomásul, hogy az adójog-
szabályok módosítása közé bekerült a napi alkohol-nyilvántartási
kötelezettség. 2004-ben egyszer már hatályban volt a napi
standolás intézménye, azonban a széleskörû vállalkozói felhábo-
rodás miatt a képviselõk még abban az évben hatályon kívül he-
lyezték a rendelkezést.
A KISOSZ a vállalkozások kezdeményezésére tiltakozó aláírás-
gyûjtésrõl döntött, és szóban forgó rendelkezést a következõ in-
dokokkal kéri visszavonni:
A világon sehol ilyen adminisztrációs kötelezettséget nem írtak
elõ a vendéglátásban. A rendelkezés ellentétes a vállalkozók ad-
minisztrációs terheinek csökkentését célzó kormányhatározattal,
pedig az adminisztrációs költségek Magyarországon az uniós
átlag kétszeresét is meghaladják.
A rendelkezés értelmetlen, mert az alkohol-forgalmazás a jelen-
legi jogszabályok szerint is ellenõrizhetõ a beszerzési és az értéke-
sítési bizonylatok (számla, pénztárgép, nyugta stb.) alapján.

A felesleges adminisztrációs kötelezettség és a munkaidõ utáni
napi méricskélés a vendéglátásban jelentõs többletköltséget
okoz, hiszen valamelyik alkalmazott az egyébként is pótlékkal ter-
helt éjszakai mûszak végén kénytelen a feladatot elvégezni, a fá-
radtság miatt pedig növekszik a hibázás lehetõsége, amely meg-
alapozza az ellenõrzések során további bírságok és szankciók al-
kalmazását. Ez tovább növeli a vállalkozók és az alkalmazottak
közötti feszültségeket.
Hosszú távon a magyar vendéglátás hagyományosan jó minõsége
sérül, mert a nyilvántartási többletterhek miatt szûkülhet a for-
galmazott italválaszték.
Tekintettel arra, hogy az intézkedés február 1-jétõl lép hatályba,
az érdekképviselet kéri, hogy a kormányzat a végrehajtást ország-
gyûlési döntésig függessze fel.
A Fejér megyei vendéglõsök tiltakozó nyilatkozatukkal segíthetik
az aláírásgyûjtést. Az íveket a Székesfehérvár, Gõzmalom u. 24.
szám alatt írhatják alá. Bõvebb információ: 06-22-505-581.
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Karácsonyi gyermekprogram
A Táncsics Alapítvány nagyszabású gyermekprogramot rende-
zett karácsony elõtt Budapesten. Az országból több mint 8000
gyereknek nyílt lehetõsége a kulturális és szórakoztató progra-
mok megtekintésére. Lehetett válogatni múzeumok, tárlatok, ki-
állítások között, de a rendezvény fénypontja a Hungexpo terüle-
tén tartott karácsonyi mûsor volt, ahol a bûvésztõl kezdve a tánco-
sokig minden volt, ami a fiatalabb nemzedéket érdekli. A
részvétel ingyenes volt, csak a feljutást kellett biztosítani.
Dr. Szabadkai Tamás országgyûlési képviselõ 37 gyermeket látott
vendégül az eseményen. Tamás nemcsak az utazást állta, hanem
finom szendvicsekre, üdítõkre és nagy szem piros almákra is
meghívta a kis vendégeket. A finom szendvicseket és pogácsákat
Tamás segítõi: Flõglné Gizi, Kelemenné Erzsike, Vargáné Zsu-
zsi, Zobákné Katika és Dániel Magdi készítették. Mivel korán in-
dultunk, nem mindenki tudott otthon reggelizni, így nagy keletje
volt a finom falatoknak.

Elsõ utunk a Néprajzi Múzeumba vezetett, ahol bemutatták a
múzeumot, és érdekes kiállításon vezettek végig bennünket. A
mostani számítógépes világban élõ gyerekek nagyon elcsodálkoz-
tak, hogy nem is olyan régen hogyan éltünk.
Utána következett a Mikulás-ház, majd a Mikulás-vonat.

A Mikulás-ház elõtt a krampuszok már nagyon éhesek voltak.
Rossz gyerekeket akartak enni, de természetesen a mi csopor-
tunkban egy sem volt. A Parlament elõl átbuszoztunk a Hung-
expora. Itt volt a nap fénypontja: egy több mint kétórás szórakoz-
tató mûsor, amit a gyerekek olyan hangorkánnal és tapssal fogad-
tak, hogy nem gyõztek ismételni a fellépõk.
A mûsor közepén dr. Lamperth Mónika, a Táncsics Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte a fiatalokat. Beszédében ki-
emelte, hogy a mostani fiatalok sok mindent elérhetnek, de ennek
két feltétele van: sokat és jól kell tanulni, és sokat, de sokat
dolgozni.
A mûsor végén nagy üdvrivalgással búcsúztak el a gyerekek a fel-
lépõ mûvészektõl.
Hazafelé a buszon volt, aki újraélte a látottakat, de bizony volt,
aki elbóbiskolt, mert az egész napi élmények és látnivalók elfá-
rasztották.
Tamás megígérte, hogy tavasszal lesz folytatása a kirándulásnak.
A cél a Parlament lesz!

Etelvári Zoltán

Labdarúgótorna gyermekeknek
A Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség, az MLSZ alszövetsége
megkezdte labdarúgótornáját. Területünk elsõ fordulóját Enyin-
gen rendezték meg 2008. december 29-én. A sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola három korcsoportot indított. A viadalon a
2000. január 1-je után született korosztály vett részt.
A szövetség négy tornát írt ki pályázatában. Ehhez biztosítani kell
az edzéseket az iskolában, megfelelõ végzettségû nevelõkkel, ta-
nárokkal. Cserébe a gyerekek ajándékokat kapnak a részvételért,
az iskola pedig bizonyos összegekre pályázhat, amibõl finanszí-
rozza a leendõ aranylábúak edzéseit, utazásait.
A Mészöly Géza iskolából Killer Gáborné Marcsi néni vezetésé-
vel 12 fiatalember vett részt a tornán: Killer Gábor, Búzás Ádám,
Gõdér Gergõ, Fekete András, Szabó Ádám, Németh Roland,
Huszár Tamás, Juhász György, Kisari Kevin, Ambrózi Miklós,
Szente Máté, Killer Balázs. Felnõtteket meghazudtoló hévvel ját-
szottak a mieink. Sokszor már sajnáltam az ellenfelet a bogárdiak
lehengerlõ fölénye miatt. Marcsi néni még ennek ellenére is úgy
biztatta fiait, mintha vesztésre állnának.
Úgy nyerte meg a bogárdi Mészöly a tornát, hogy csak egy gólt ka-
pott. Gyerekeink nagy örömmel és büszkeséggel tartották oda a
fejüket, hogy nyakukba akaszthassák a jól megérdemelt aranyér-
met.

Aki szereti a focit, annak kommentár nélkül is érdemes megnéz-
nie a Bogárdi TV-n, hogy hajtanak, küzdenek kis aranylábúink.
Hajrá, Bogárd!

Etelvári Zoltán
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ÁGOTAI HÍREK
A tavalyi év végi eseményekrõl számolunk be most.
A Sárvíz kistérségi munkaszervezet, Gerse István vezetésével, pá-
lyázaton nyert támogatásból megszervezte a KÉZZEL—LÁB-
BAL nevû egynapos sporteseményt. Az ágotai diákok kiváló
eredményeket értek el:
Jádi Balázs – kislabda, I. hely, 400 m, I. hely; Berta Klaudia – 60 m,
I. hely, 400 m, I. hely; Sinkovits Gábor – 400 m, I. hely; Nyári Raj-
mund – távolugrás, III. hely, 400 m, III. hely; Novák Henrietta –
400 m, II. hely; Polyák Vivien – 400 m, II. hely; Mayer Tünde – 400
m, III. hely; Tóth Zsanett – kislabda, III. hely; Sánta Gábor – sakk,
II. hely.
A fiúk III. korcsoportos csapata labdarúgásban a harmadik helyet
érte el, a IV. korcsoportosok pedig a másodikak lettek.
A labdarúgótornán, Soponyán az 5-6. osztályos fiúk II., a 7-8. osz-
tályos fiúk Tácon IV. helyezést értek el.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói nyolc csapatban fogászati vetélke-
dõn vettek részt. A gyõztes Fekécs Alex, Bóka Ferenc, Pintér Szil-
veszter és Sereg Dávid alkotta csapat lett. Jutalmuk egy-egy fog-
ápolási csomag volt.
A Sárvíz Iskolaszövetség által meghirdetett KARÁCSONYI
DRAMATIKUS ÉS ÉNEKES PÁLYÁZATON a hatodik osztá-
lyosaink betlehemest játszottak. Jutalmuk egy 5.000 forintos vá-
sárlási utalvány és elismerõ oklevél lett.
A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által lányoknak szervezett
teremlabdarúgó-tornán csapatunk az elsõ fordulóban III. lett, a
második fordulót pedig megnyerte. Jutalmul kettõ darab labdát
és egy kupát kapott iskolánk. A csapat tagjai – Mayer Rózsa,
Mayer Tünde, Nagy Kamilla, Berta Klaudia, Gula Bianka, Bre-
zovszky Beatrix, Polyák Vivien – pedig egy bronz- és egy arany-
éremmel lettek gazdagabbak.
December 5-én hozzánk is megérkezett a Mikulás, és átadta a ta-
nulóinknak a szülõi munkaközösség által adományozott csoma-
gokat. A diákok tudták, hogy csomagot kapnak, és azt is, hogy ki
lesz a Mikulás (Baranyai László), mégis izgatottan várták a napot.
A nap végén a felsõsök diszkóztak, az alsósok pedig moziba men-
tek.
December 20-án a községi kultúrházban került sor a fenyõünnep-
re. Sok szülõ is láthatta a mûsort, mely karácsonyi énekekbõl, ver-
sekbõl, zenés számokból, betlehemes játékból állt.
Készülünk a magyar kultúra napjára – rajzpályázat, versmondó-
verseny és könyvkiállítás. Megkezdtük a nyári tábor szervezését is
a Balaton mellé, Szántódra.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Törvényi szinten szabályozzák a pénzforgalmat
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) elõremutató
lépésként értékeli, hogy a tervek szerint 2009 novemberétõl ha-
zánk törvényi szinten kívánja szabályozni a pénzforgalmi szol-
gáltatásokat és a pénzforgalmat. A törvénytervezet célja az Eu-
rópai Unió területén a pénzforgalmi szolgáltatások egységes fel-
tételrendszerének megvalósítása, egységes jogi keretbe foglalá-
sa, a pénzforgalom fejlõdését akadályozó nemzeti határok fel-
számolása.

A törvénytervezet számos területen tartalmaz olyan szabályo-
kat, amelyek közvetve vagy közvetlenül kedvezõen befolyásol-
ják az ügyfelek/fogyasztók jogainak érvényesítését. Részletesen
tartalmazza az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelmé-
nyeket, amelyektõl a fogyasztók és a mikrovállalkozások tekin-
tetében eltérni nem lehet. A tájékoztatás módjára vonatkozóan
követelményül állítja az egyértelmûséget, a pontosságot, a köz-

érthetõséget, a minimum tájékoztatási követelménynél az in-
gyenességet, valamint a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagál-
lam hivatalos nyelvének alkalmazását.
Igen fontos szabály, hogy bármely fizetési mûvelet teljesítésére
csak akkor kerülhet sor, ha azt a fizetõ fél akár elõzetesen, akár a
keretszerzõdésben meghatározott esetekben utólagosan jóvá-
hagyta.
Az új szabályozástól mi, fogyasztók azt is várhatjuk, hogy a pénz-
forgalmi szolgáltatások egységes európai rendszere, új pénzügyi
szolgáltatók megjelenése növeli az értünk folyó versenyt, csök-
kenti a szolgáltatások díjait, költségeit.

További információ:
dr. Vasas Éva pénzügyi szakértõ, OFE 06 (1) 311-7030,

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, www.ofe.hu



8 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2009. január 15. Bogárd és Vidéke

Csak a kijelölt helyeken
szabad korcsolyázni!

Csak a kijelölt, vagyis ellenõrzött és felügyelt helyeken szabad
korcsolyázni, minden más befagyott vízfelületen veszélyes a
csúszkálás. Különösen veszélyes a kikötõk környékén, folyó-
kon, bányatavakon korcsolyázni. Ha valaki alatt a parttól távol
beszakad a jég, és elmerül a vízben, nagyon minimális az esélye
a túlélésre. Ha azonban meg tud kapaszkodni, akkor 15 percen
belül ki kell kerülnie a vízbõl, mert ennyi idõnél többet a
legedzettebbek sem bírnak ki a jeges vízben.

Ha valaki alatt megreped a jég, az a legjobb megoldás, ha hasra
fekszik és elkezd kúszni a part felé, mert ilyenkor a nagyobb fe-
lületen jobban eloszlik a súly.

Csak akkor kezdjen bele embertársa mentésébe a jégen, ha azt
be is tudja fejezni, ellenkezõ esetben Ön is bajba kerülhet.

A tûzoltóknak a hozzájuk befutó jelzést követõen legalább tíz
perc kell ahhoz, hogy kiérjenek a helyszínre, ezért is fontos,
hogy csak a kijelölt helyeken korcsolyázzanak az emberek.

Méhes Dóra r. zls., Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
bûnmegelõzési elõadó

Vagyon elleni bûncselekmények
Besurranók a hivatalban

2009. január 5-én ismeretlen tettesek Alsószentivánon ablaktörés
módszerével behatoltak a polgármesteri hivatal épületébe, ott
kutatást végeztek, de eltulajdonításra nem került sor.

Megrettenve

Sárbogárdon feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki egy il-
letõt arra szólított fel, hogy adja át mobiltelefonját, illetve egyéb
értékeit, melyeket a sértett át is adott. Bántalmazás nem történt,
ezért a hatóság lopás miatt indított eljárást.

A Holt-tengerhez készül

2009. január 7-én egy vecsési lakos tett feljelentést, hogy valaki aj-
tóbefeszítéssel bejutott a sárbogárdi címen található édesanyja
házába. A helyszínrõl eltulajdonított egy Bibliát és törölközõket.

Lopás a kollégiumban

Egy sárbogárdi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
fia kollégiumában ellopta a fiú személyigazolványát és mobiltele-
fonját.

Lába kelt a báláknak

2009. január 8-án egy sárbogárdi lakos jelentette, hogy a
Sárhatvan külterületén található legelõjérõl 8 db szénabálát lop-
tak el. A lopási kár 32.000 Ft.

Még mindig „divat” a falopás

Egy budapesti lakos tett feljelentést, hogy valaki a Hippolyt-
pusztán lévõ területérõl akácfát tulajdonított el.

Kukatolvajok

2009. január 10-én egy sárbogárdi lakos jelentette, hogy az éjsza-
ka folyamán valaki a bekerített udvarából egy mûanyag szemetes-
kukát lopott el.

Betörés betörés után

2009. január 14-én egy sárosdi lakóházból betörést jeleztek. A tet-
tes a lakásból készpénzt vitt el.
A sárbogárdi Katona utcában egy családi házba történt betörés
során egy üveg bort vitt el ismeretlen elkövetõ.

Cserbenhagyásos baleset

2009. január 12-én egy alapi lakos tett bejelentést, hogy szabályo-
san közlekedett az egyik utcában, amikor a vele szemben érkezõ
személygépkocsi áttért a menetiránya szerinti bal oldalra. Ekkor
a vétlen autóvezetõ lehúzódott és megállt, de a másik gépkocsi ve-
zetõje az autó bal oldalával nekiütközött. A vezetõ megállás nél-
kül továbbhajtott, akit aztán lakásáról elõállítottak vér- és vizelet-
vizsgálatra. Az ügyeletes orvos közepesen ittasnak találta az
elkövetõt, aki vezetõi engedéllyel nem rendelkezett.

Bunyó a suliban

2009. január 9-én egy sárbogárdi lakos tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki Székesfehérváron egy középiskola osztálytermé-
ben megütötte, melynek során 8 napon belül gyógyuló, könnyû sé-
rülést szenvedett.

Összeállította: Hepp Zsuzsa

KÉK HÍREK

Helyesbítés
A 2009. január 8-ai lapszámban, a 10. oldalon, az ’Évbú-
csúztató vacsorával’ címû cikkben tévesen jelent meg Laász Já-
nos mk. alezredes beosztása. Helyesen: Laász János mk. Alez-
redes, Magyar Honvédség Nyugat-magyarországi Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság Toborzó- és Érdekvédelmi Központ —
Székesfehérvár parancsnok.

Szerkesztõség

Köszönetnyilvánítás
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd vezetõsége köszöne-
tét fejezi ki a Bogárd és Vidéke Lapkiadónak, Bõjtös Attila
gyülekezeti munkatársnak, Horváth Istvánnak (JAMK),
Stiksz Alex tanulónak (Petõfi Sándor Gimnázium), Városi
Polgárõrségnek, Zelman Zsoltnak (Sárbogárdi Fúvószene-
kar), és Szabó Istvánnénak, hogy segítettek a Hõsök terén a
második világháború doni tragédiájának emlékére rendezett
megemlékezésünk megszervezésében.

Egyidejûleg elhatárolódik a vezetõség a fenti rendezvényen sa-
játos jelképeivel megjelent kis létszámú csoport minden
megnyilvánulásától.

A HBE Sárbogárd vezetõsége
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2009. január 20-án

(kedden) 9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. A 2009. évi városi ünnepek és rendezvények idõpontjainak
és szervezõinek meghatározása. Elõadó: polgármester.
2. A vízi közmûvek üzemeltetéséért fizetett 2008. II. félévi bér-
leti díj felhasználásáról döntés. Elõadó: polgármester.
3. A luxusadóról szóló 43/2008. (XII.12.) Ktr. sz. rendelet hatá-
lyon kívül helyezése. Elõadó: jegyzõ.
4. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.9.) Ktr. sz. rendelet mó-
dosítása. Elõadó: jegyzõ.
5. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló 5/2008.
(II.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
6. A településszerkezeti terv módosítása. Elõadó: polgármes-
ter.
7. A Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005.
(III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
8. A 2008/10 számú téli közmunkaprogram meghosszabbítása.
Elõadó: polgármester.
9. Az intézmények munkaruha-szabályzatának jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
10. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.15.) Ktr.
sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
11. Tájékoztató a 2008. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatás-
ról, a végzett munkákról. A 2009. évi közfoglalkoztatási terv.
Elõadó: polgármester.
12. A városi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók: jegyzõ, gazdasági osztály-
vezetõ.
13. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal tör-
vényességi felhívásáról döntés, a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III.19.)
Ktr. sz. rendelet módosítása. Elõadó: polgármester, jegyzõ.
14. A helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költ-
ségtérítésérõl és a mûködési feltételek biztosításáról szóló
40/2006. (XI.2.) Ktr. sz. rendelet módosítása. Elõadó: jegyzõ.
15. A képviselõ-testület 2009. évi munkatervének módosítása.
Elõadó: polgármester.
16. Döntés a 2009. évi vízi közmûvek bérleti díjának terhére
megvalósuló felújításról. Elõadó: polgármester.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általá-
nos tartalék alakulásáról. Elõadó: jegyzõ.
18. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Gyermekorvosi pályázatok elbírálása. Elõadó: polgármes-
ter.
2. Javaslat a Fejér Megyei Közgyûlés által adományozott ki-
tüntetésre. Elõadó: polgármester.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása. Elõadó: ESZB-elnök.
4. Bejelentések

Juhász János polgármester

Adó 1 %
A Nagylóki Sportegyesület 2008-tól jogosult a személyi jöve-
delemadó 1 %-ának fogadására. A tavalyi évben az átutalt
összeg 20.946 forint volt, ami a sportegyesület mûködésére
került felhasználásra.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy adójuk 1 %-ával a
Nagylóki Sportegyesület mûködését segítették. Kérünk min-
denkit, hogy 2009-ben is segítse az SE által mûködtetett labda-
rúgócsapatok zavartalan és sikeres szereplését.

A Nagylóki SE vezetése

Tájékoztató
Bursa Hungarica Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009
„A” és „B” típusú pályázatok

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete oktatá-
si és közmûvelõdési bizottsága 2008. november 20-ai ülésén elbí-
rálta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2009. évre beérkezett pályázatait.

A-típ. pályázat B-típ. pályázat
darab % darab %

Beérkezett pályázatok száma 40 100 4 100
Támogatott pályázatok száma 39 97,5 3 75
Nem támogatott pályázatok száma 0 0 1 25
Elutasított pályázatok száma 1 2,5 0 0
A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíjak 1000 és 5000 Ft
között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosztásra, azaz havonta a
támogatott pályázóknak 80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város
Önkormányzata.
Az A-típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %

5000 Ft 1 2,5
4500 Ft 2 5
4000 Ft 1 2,5
3000 Ft 5 12,5
2500 Ft 3 7,5
2000 Ft 4 10
1500 Ft 9 22,5
1000 Ft 14 35

Nem támogatott/elutasított 1 2,5
Összesen 40 100
A B-típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %

1500 Ft 2 50
1000 Ft 1 25

Nem támogatott 1 25
Összesen 4 100
Az OKM Támogatáskezelõ 2009. január 21-éig értesíti a nem tá-
mogatott pályázókat. A megyei önkormányzat 2008. január 26-
áig hozza meg döntését, 2009. március 16-áig pedig tájékoztatja a
támogatásban részesített hallgatókat az ösztöndíj teljes havi
összegérõl, amely már tartalmazza a megyei önkormányzati, illet-
ve az intézményi ösztöndíjrészt is.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Légió 2000 Security—Gréta Bútor—LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XII. forduló eredményei

Reál Margit—Toledo 2005 3:6 (1:3)
Vezette: Tóth I. Reál: Rozgonyi G., Márton, Roz-
gonyi J., Dani, Fövenyi. Csere: Kiss J. Toledo:
Németh, Dombi, Kiss L., Horváth, Barabás. Cse-
re: Huszár, Kiss A., Szabó. Szükségkapussal állt
ki a mérkõzésre a Reál, melynek meg is lett a ne-
gatív eredménye. Kiss L. távoli lövéssel szerzett
vezetést. Alig pár perc múlva Márton erõs lövé-
sét Fövenyi védte Németh kapus helyett, pedig
vert helyzetben volt. Barabás lövése után a lab-
da a kapuban kötött ki. Jól zárt a Toledo védel-
me, egy szintén távoli lövéssel Kiss J. szépített.
Szabó beállította az elsõ félidõ eredményét. Alig
kezdõdött el a második félidõ, Barabás növelte
az elõnyt, sõt duplázott. Egy lövõcsel után Már-
ton okosan gurította a labdát a kapuba. Szabó is-
mételt. Végezetül Rozgonyi J. lõtt nagy gólt. Gól-
lövõk: Kiss J., Márton, Rozgonyi J., illetve Kiss
L., Barabás 3, Szabó 2.

Bad Boys—Horváth Ker. 1:2 (1:0)
Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Tóth, Soós, Horváth F. Csere: Csomai, Hajba,
Horváth I., Juhász. Horváth Ker.: Farkas, Né-
meth, Horváth J., Horváth D., Keresztyén. Csere:
Horváth Á., Kovács, Nyári. A mérkõzést felvétel-
rõl a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg. Gól-
lövõk: Csomai, illetve Horváth J., Keresztyén.

Hörpintõ—Alba Autósbolt Cece
3:6 (2:4)

Vezette: Tóth I. Hörpintõ: Vorsléger, Weiszhaár,
Hegedûs, Kurucz, Kéring. Csere: Falusi, Farkas.
Alba: Takács, Kun, Klazer, Bögyös, dr. Erdélyi.
Csere: Danicsek, Démuth, Kiss, Kokics, Pintér,
Fülöp. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV mû-
sorában tekinthetik meg. Góllövõk: Kéring 3, il-
letve Kun, Fülöp, Bögyös, dr. Erdélyi, Kiss, Kla-
zer.

Haladás—Sárkeresztúr KIKE 3:13 (1:6)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szántó Zs.,
Flõgl, Szántó K., Fülöp. KIKE: Visi, Madár, Sza-
uervein, Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger J., Haj-
dinger Z. Gólzáporos mérkõzést láthatott a kö-
zönség, elsõsorban a KIKE játékának köszönhe-
tõen. A mezõnybõl kiemelkedett Geiger gólérzé-
kenysége, aki a kínálkozó helyzeteket rendre ki-
használta. A csere nélkül kiálló Haladás nem tu-
dott kellõ ellenállást tanúsítani. Imponáló a KIKE
gólkülönbsége (lásd a tabellát). A mezõnyjáté-
kosok közül csak Madár és Szauervein nem rú-
gott gólt, pedig nekik is volt helyzetük. Góllövõk:
Fülöp 3, illetve Sütõ 2, Geiger 6, Hajdinger Z. 3,
Hajdinger J. 2.

Twister—Extrém 2:7 (1:4)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Kil-
ler, Vörös, Budai. Csere: Bognár T., Gyepes.
Extrém: Kiss, Dévényi, Hajnal, Juhász, Horváth
T. Csere: Derecskei, Horváth D., Oszvald. Jól
kezdett az Extrém, állva hagyta ellenfelét. Dévé-
nyi átadásából, Oszvald lõtt gólt, majd rá fél
percre maga volt eredményes. Szórványosan
támadott a Twister is, mégis az Extrém lõtt
újabb gólt. Horváth D. átadása után Derecskei
lõtte kapuba a labdát, tovább növelve az elõnyt.

Nagyot csattant Killer lába, lövésébe mind a 130
kilóját beleadta. A labda védhetetlenül vágódott
Kiss kapujába. Horváth D. beállította az elsõ fél-
idõ eredményét találatával. A második félidõben
még egyszer felzárkózott Bognár T. góljával a
Twister. Ezzel a maguk részérõl befejezettnek te-
kintették a gólgyártást. Nem így az Extrém. Sár-
ga lap: Horváth D. Góllövõk: Killer, Bognár T., il-
letve Oszvald 2, Dévényi, Derecskei, Horváth D.
2, Juhász.

Pusztaegresi fiúk—Vasutas 0:1 (0:0)
Vezette: Tóth I. Pusztaegres: Ihász G., Zab,
Csendes B., Csendes M., Ihász B. Vasutas:
Csuti J., Guszejnov, Bozsoki, Czeiner, Gászler.
Csere: Nyikos, Varga. A 14. percig egy kapufa
itt, egy kapufa ott, semmi több nem történt a pá-
lyán, leszámítva a hibákat. A 15. percben Csen-
des M. Csutiba lõtte a labdát. A 19. percben
Csendes B. egyedül vezette a labdát kapura, és
óriási gólhelyzetben Csutiba lõtte. A 34. perc
hozta meg a mérkõzés egyetlen gólját. Gászler
szöglet után pörgette a kapuba a labdát. Amit a
Pusztaegresi fiúk kihagytak, azzal egy fél bajnok-
ságot meg lehet nyerni. Mégis a gyengébb telje-
sítményt nyújtó csapat került ki gyõztesen.
Sárga lap: Gászler. Góllövõ: Gászler.

B. B. Truck SE—Spuri 5:3 (3:1)
Vezette: Szakács I. B. B. Truck: Meilinger, Var-
ga, Takács, Simon J., Zobák. Csere: Gilicze, Ko-
vács, Molnár, Simon T., Zádori. Spuri: Schmidt,
Simon, Gál, Bereczki, Huszár. Csere: Papp,
Kovács, Barabás. Az elsõ percben Zobák (Simon
J. átadása után) továbbította a labdát a kapuba.
A 4. percben ismét Simon J. volt a fõszereplõ,
újabb átadása Varga lábáról a kapuban kötött ki.
Az 5. percben Varga ismételt, most fejjel volt
eredményes. A 10. perc hozta a mérkõzés legiz-
galmasabb pillanatát. A Spurisok kétszer is a ka-
pufát trafálták telibe, a kipattanó labda Papp elé
pattant, melyet kapásból a kapuba lõtt. Alig kez-
dõdött el a második félidõ, Simon J. tovább nö-
velte az elõnyt. A 26. percben egy kipattanó lab-
dát Gál lõtt be. A 33. percben büntetõhöz jutott a
B. B. Truck, melyet a sértett Kovács végzett el, a
labda Huszár mellett a kapuban kötött ki. A 36.
percben Huszár kapus futott el a jobb oldalon,
Papphoz játszott, aki visszaadta a labdát Huszár-
nak, közelrõl nem hibázott, majd egy védést mu-
tatott be. Az utolsó percben majdnem agyonrú-
gott, pedig kb. 19 méterre voltam tõle. Talán ha-
ragszik rám? Góllövõk: Zobák, Varga 2, Simon
J., Kovács, illetve Papp, Gál, Huszár.

OMV—Sárbogarak 3:1 (2:1)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Nagy, Halasi, Kil-
ler, Lukács. Csere: Derecskei, Herczeg. Sár-
bogarak: Dizseri P., Csuti, Gazdag, Kónya,
Czipp. Csere: Kasza. Lendületesen kezdtek a fia-
talok, míg az OMV a tõle megszokott kombinatív
játékot mutatta, próbálták megtörni a rohamo-
kat, és sok adogatással eljutni a Sárbogarak ka-
pujához. Ez csak részben valósult meg, mert a
10. percben Kónya megszerezte a vezetést. A
gól felébresztette az OMV játékosait, erõteljes-
ebben támadtak. A félpályáról Killer csõrrel elrú-
gott labdáját Dizseri elnézte, mely a jobb alsó sa-

rokban kötött ki. Plézer kidobott labdáját Halasi
fél fordulattal húzta a kapuba. A második félidõ is
nagy csatát hozott. Kasza a kapufát találta teli-
be, míg Killer beállította a végeredményt. A rutin
diadalmaskodott a lendület felett. Góllövõk: Kil-
ler 2, Halasi, illetve Kónya.

Pentagri—
Légió 2000, Fair Bútor 2:1 (1:0)

Vezette: Szakács I. Pentagri: Györök, Winkel-
mann, Csendes, Kelemen, Bor. Csere: Domján,
Máté, Sebestyén. Légió: Megyesi, Németh,
Berta, Verbóczki, Mondovics. Csere: Baki, Ban-
da, Szilágyi. Egymásnak esett a két csapat. A
negyedik percig két kapufát rúgott a Pentagri.
Mezõnyjáték folyt a 7. percig, amikor is Berta
nagy erejû, ballábas lövését Györök hárította. A
12. percben viszont Megyesinek akadt dolga. Õ
is bemutatta, hogy tud lábbal hárítani. A 19.
percben Bor bal lába elsült, megszerezte a veze-
tést a Pentagrinak. A második félidõ elsõ táma-
dásából Bor ismételt. Mondovics a 30. percben
szépített. Mindkét kapu sokat forgott veszély-
ben, helyzetek sokaságát hagyták ki a játéko-
sok, vagy a kapusok remekeltek. Több kapufás
lövést láthatott a szépszámú közönség, viszont
annál kevesebb gólt a kiegyenlített mérkõzésen.
Nem sikerült egyenlíteni a Légiónak, nem sike-
rült nagyobb gólkülönbségû gyõzelmet aratni a
Pentagrinak. Jó iramú mérkõzés volt. Góllövõk:
Bor 2, illetve Mondovics.

A bajnokság állása

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 10 - 2 71:23 30

2. Pentagri 9 2 1 65:31 29

3. Extrém 8 2 2 47:20 26

4. OMV 8 2 2 61:27 26

5. Toledo 2005 6 1 5 40:63 19

6. Légió 2000, Fair Bútor 5 2 5 44:39 17

7. Haladás 3 - 9 31:56 9

8. Twister 3 - 9 35:56 9

9. Sárbogarak 2 1 8 24:39 7

10. Reál Margit - 2 10 25:89 2

Góllövõlista: Geiger Zoltán (KIKE) 29 gól, Bor Jó-
zsef (Pentagri) 24 gól, Kelemen Béla (Pentagri)
18 gól.

Fair Bútor-csoport
1. Siker FC 10 - - 74:17 30

2. Alba Autósbolt Cece 8 2 1 57:31 26

3. Bad Boys 7 2 2 53:25 23

4. B. B. Truck SE 4 1 6 36:49 13

5. Pusztaegresi fiúk 3 2 6 29:37 11

6. Hörpintõ 3 1 7 29:54 10

7. Horváth Ker. 3 - 7 34:43 9

8. Spuri 2 2 7 39:67 8

9. Vasutas 2 2 6 18:46 8

Góllövõlista: Kovács Krisztián (Siker FC) 34 gól,
Horváth János (Horváth Ker.) 15 gól, Huszti La-
jos (Siker FC) 14 gól.

Gróf Ferenc
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Újévi szivacskézilabda-kupa
Január 10-ére mint a sárbogárdi szivacské-
zilabdázás eddigi legszebb napjára emlé-
kezhetünk ezután. A Mészöly Géza Álta-
lános Iskola két tornacsarnokában 8 és 9
éves korosztályban olyan csapatokat lát-
hattunk vendégül, mint a Dunaújváros, a
Székesfehérvár, a Szombathely és a Fe-
rencváros.
Más sportágakban csak álmodozhatunk
arról, ami most valósággá vált. A 9 éves fi-
úk a fent említett csapatok elõtt az elsõ he-
lyen végeztek, de a kisebbek 3. helye is
elismerésre méltó.
Most hiányzott igazán egy nagyobb sport-
csarnok. Egy gombostût sem lehetett leej-
teni, annyi nézõ töltötte meg az ideiglene-
sen, padokból összeállított „lelátókat”.

A csapatokat olyan kézilabdázók kísérték
el, mint Pádár Ildikó, Deli Rita, Szarka
Éva, de feltûnt Rosta Miklós is, a Dunaferr
kiválósága, akinek a fia gólkirály lett a 9
évesek között. Akik egy kicsit is figyelik a
kézilabdát, azoknak ezek a nevek ismerõ-
sen csengenek. De itt volt városunk büsz-
kesége, Steitz Zsuzsa is, aki szintén a válo-
gatottságig vitte ebben a csodálatos sport-
ágban.
Aki végignézte a mérkõzéseket, egy kis
ízelítõt kapott küzdeni tudásból, sportsze-
rûségbõl és játéktudásból. Olyan játékoso-
kat láthattunk, akik reményeink szerint
majd a jövõ kézilabdájának meghatározó
alakjaivá válnak. A 9 éves lányoknál Klúj-
ber Katrinhoz hasonló tehetség nem szüle-
tik minden bokorban. De a mi gyerekein-
ket is meg kell említeni a legjobbak között.
A döntõben a Hári Levente, Szabó Leven-
te, Rohonczi Gergõ és a kapus Gödör Ben-
ce alkotta csapatunkat nem tudta megállí-
tani a Rosta Miklóssal felálló dunaújvárosi
csapat.
Aki ellátogatott a Mészölybe, az gazda-
gabb lett egy szép sportélménnyel.

Nézzük a végeredményeket:

U8 lányok: I. Ferencváros, II. Szombat-
hely, III. Dunaújváros.
U8 fiúk: I. Dunaújváros, II. Szombathely,
III. Sárbogárd, Mészöly.
U9 lányok: I. Dunaújváros, II. Székesfe-
hérvár, III. Ferencváros.
U9 fiúk: I. Sárbogárd, Mészöly, II. Duna-
újváros, III. Ferencváros.

Az eredményhirdetés után sor került a kü-
löndíjak kiosztására. Minden kategóriá-
ban a legjobb mezõnyjátékos, a legjobb ka-
pus, és a gólkirály kapott külön elismerést
az alábbiak szerint.
A legjobb játékos: Szentheressi Renáta
(U8 lány, FTC), Vörös Szimonetta (U9
lány, Székesfehérvár).
A legjobb kapus: Büki Angyalka (U8 lány,
Szombathely), Kotán Ágnes (U9 lány,
FTC).

Gólkirály: Mészáros Renáta (U8 lány, Du-
naújváros), Klújber Katrin (U9 lány, Du-
naújváros)
A legjobb játékos: Csermák Martin (U8
fiú, Dunaújváros), Beregszászi Péter (U9
fiú, Dunaújváros).
A legjobb kapus: Fekete András (U8 fiú,
Mészöly), Gödör Bence (U9 fiú, Mészöly).
Gólkirály: Horváth Alex (U8 fiú, Szom-
bathely), Rosta Miklós (U9 fiú, Dunaújvá-
ros).
Végül, de nem utolsósorban köszönet
Sárköziné Kati néninek és Killerné Mar-
csinak, akik óriási munkát végeztek, hogy
ez a torna létrejöjjön.
Az eseményt támogatta: Fejér Megyei Ön-
kormányzat, Sárbogárdi Kézilabda Egye-
sület, Mészöly Géza Általános Iskola.

Rehák Sándor

Koncentrálva:

Rohonczi Gergõ

A levegõben:

Hári Levi

Horváth Isti

Szabó Levi
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A Városi Természetbarát Bizottság
programjai 2009-ben

Január 24.
Keleti-Bakony

Bakonykuti–Baglyas-hegy
Indulás: 7 óra 30 perc.

Február 21.
Keleti-Bakony

Fehérvárcsurgó–Gaja-gát–Öreg-
hegy–Fehérvárcsurgó
Indulás: 7 óra 30 perc.

Február 28.
Utazás 2009 kiállítás megtekintése Bu-

dapesten
Indulás: vonattal.

Március 14.
Velencei-hegység

Pákozd–Szúnyog-sziget–Honvéd emlék-
mû
Indulás: 7 óra 30 perc.

Április 25.
Mecsek-hegység

Hosszúhetény–Zengõ (a bánáti bazsaró-
zsa nyílásának megfigyelése)
Indulás: 7 óra.

Május 16.
Megyei nyílt túra

Rétimajor–Örspuszta
Megközelítés kerékpárral, vagy vonattal.
Külön program készül!

Május 30–június 1.
Kõszegi-hegység

Pünkösdi túra csak tagjainknak! Szállás a
Mohás Vendégházban, Kõszegen.
Elõre jelentkezés 5000 forint befizetésé-
vel január 31-éig!
A jelentkezõk részletes programot kap-
nak.
Indulás: 5 óra.

Június 20.
Balaton-felvidék

Tihanyi-félsziget
Indulás: 6 óra.

Igény és lehetõség esetén fürdés a Bala-
tonban.

Július vége, augusztus eleje
Zempléni túra, elsõsorban tagjainknak

Egy hét (6 vagy 7 éjszaka) – szervezés
alatt.
Az érdeklõdõk személyes tájékoztatást
kapnak.

Szeptember 12.
Bakony-hegység

Tés–Római-fürdõ–Gaja-völgy–Jásd–Tés
Indulás: 6 óra.

Október 10.
Bakony-hegység

Zirc–Akli (ökopark)–Lókút (tanösvény)
Indulás: 6 óra.

November 7.
Somogyi-dombság

Simonfa–Zselickislak környéke
Indulás: 7 óra.
Igény esetén fürdés Kaposváron.

December 5.
Vajtai erdõ

Mikulás-túra
Indulás: 8 óra.

December 22.
Hagyományos adventi vonatos túra

Komarnoba
Indulás a menetrend ismeretében.

A túrák idõpontja változhat. Kérjük,
hogy a jelentkezéseket az indulás elõtti

pénteken 18 óráig jelezzék
Németh Pálnak: 06 (30) 429 8964,

nemeth-pal@freemail.hu.
A változásokról a helyi lapokon keresztül
értesülhetnek!
A 2009-es érvényesítéseket legkésõbb
március 31-éig kérjük lebonyolítani!
Jó idõt és jó túrázást kívánunk!

Városi Természetbarát Bizottság

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,
19 órakor

NOSZTALGIA-
DISZKÓT

rendezünk!

Belépõjegyek
csak elõvételben,
az iskola portáján

(8—15 óráig)
kaphatók 500 Ft-os áron.

Az est bevételével alapítványunkat
gazdagítjuk!

SZMK, Iskolaszék

Diákok a rendezvényt nem
látogathatják!

Felhívás

Kérjük azokat a sárbogárdi, sárszentmiklósi, alapi,
töbörzsöki, pusztaegresi, rétszilasi, kislóki és sárhatvani
jegyespárokat, akik a 2009-es évben római katolikus
egyházi szertartás szerint kívánnak házasságot kötni,
hogy 2009. február 15-éig személyesen jelentkezzenek a
sárbogárdi római katolikus plébániahivatalban.

Idõpont egyeztetése a személyes találkozóra:
a 06-20/93-555-70-es, vagy a

06-30/219-68-16-os telefonszámokon.

„...legyenek eggyé kezedben.” (Ez 37,17)

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVÕK
EGYSÉGÉÉRT SÁRSZENTMIKLÓSON

2009. január 19—24. 17 óra

Helyszínek:
hétfõ-kedd: evangélikus közösségi ház,
szerda-csütörtök: katolikus templom,

péntek-szombat: református gyülekezeti terem.
Imádság, éneklés, igehallgatás, testvéri közösség.

Szeretettel várunk mindenkit!
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50 éves a könyvtár
Sárszentmiklóson

2008. december 20-án ünnepélyes keretek
között emlékeztek meg a miklósi könyvtár
50 éves fennállásáról. Az ünnepségen részt
vettek a könyvtár régi, illetve jelenlegi dol-
gozói, az iskola tanárai, igazgatója is né-
hány diákkal együtt.

A megemlékezés Csatáriné Somogyvári
Erzsike néni vezetésével történt, aki a mû-
ködõ könyvtár jelenlegi vezetõje. Õ hívta
meg Molnár Lászlóné Ilike nénit, az intéz-
mény elsõ könyvtárosát egy kis beszélge-
tésre.
Az adventi idõszak, a szomszédos klubban
folyó karácsonyi vásár, a finom tea és süte-
mény illata meghitté varázsolták a beszél-
getést.
Erzsike néni a jelenlévõknek megmutatta
a könyvtár életébõl való elsõ bejegyzést,
mely 1958. október 22-én kelt, és Ander-
sen egyik mesekönyvére vonatkozik. Az
akkori állomány mindössze 30 kötetet
számlált.

Ilike néni szívesen mesélt a megjelentek-
nek a mesék, versek szépségérõl és fontos-
ságáról, hiszen úgy érezte, fontos elmon-
dania, hogy annál szélesebb körû lesz a
mûveltsége és annál nagyobb a memóriája
bármely embernek, minél többet olvas,
illetve minél több verset tud kívülrõl.
A megjelent diákok verssel és énekszóval
köszönték meg a szép szavakat. Bátai Nóra
4. a osztályos tanuló mondott verset és
Csecsetka Nikolett 2. a osztályos tanuló
énekelt egy szép dalt. Emellett virággal és
egy kis ajándékkal is köszöntötték a kedves
vendéget.
A könyvtár jelenlegi helyzetérõl Erzsike
néni mesélt nekünk, újságíró szakkörösök-
nek. Elmondta, hogy a jelenlegi állomány
15.000 példány körül mozog. Az épület el-
sõsorban iskolai célokat szolgál, de a helyi
lakosság is látogatja kölcsönzés céljából.
Az alsósok szervezett órák, illetve délutáni
szabadidõs tevékenység keretében járnak
ide. Itt zajlik a levelezõs Bendegúz verse-
nyek helyi fordulója is. A felsõsök prog-
ramja már irányítottabb, ugyanis az 5—8.
évfolyamokon könyvtárhasználati óra szí-
nesíti a tanulók órarendjét. A gyerekek fo-
lyóiratok olvasására, sakkozásra, levelezõs
versenyekre való felkészülésre is használ-
ják ezt a helyet, ahol mindig kedvesen és
segítõkészen fogadják õket, csakúgy, mint
50 évvel ezelõtt.
„Nem lesz annak többet unalmas órája, kit
érdekel a könyvek ezernyi csodája.” (gyerek-
száj)

Farkas Anna, Zsigri Nikolett,
Lak Vivien, György Letícia 8. b

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

2009. január 17-én, szombaton,
19 órakor

Éjjel a parton
Színes, amerikai-ausztrál,

romantikus film

Adrienne (Diane Lane) nyugalomra
vágyik. A házassága elromlott, a lánya
kamaszodik, õ egyre kevésbé találja he-
lyét, és úgy érzi, rövid idõre muszáj távol
kerülnie a hétköznapjaitól. Ezért fo-
gadja el egy barátja meghívását, akinek
van egy kis motelja Észak-Karolinában,
a tenger partján. Átmenetileg vállalja a
csodás tengerparti szálló irányítását, de
nincs is nehéz dolga: a fogadó egyetlen
vendége egy orvos (Richard Gere), aki
élete legnagyobb problémájára keresi a
választ. Csupán egy éjszakát töltene itt,
de a tenger felõl vihar közeledik. Az or-
kán összezárja a hétvégére a férfit és a
nõt. Belsõ nyugtalanságuk és a külsõ vi-
har között két csodálatos napot tölte-
nek együtt. Hogy azután minden folyta-
tódjon tovább ugyanúgy, vagy megvál-
tozzon örökre.

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

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.

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 sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium

felvételt hirdet egy fõ részére,

KARBANTARTÓI
állás betöltésére.

Jelentkezési határidõ:
2009. január 23.

Jelentkezni lehet
az iskola gondnokságán.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Sertésérem
három pürével

Hozzávalók: 60 dkg sertés szûzpecse-
nye, 20 dkg zeller, 20 dkg sárgarépa, 20
dkg zöldborsó, 10 dkg vaj, 3 dl tejszín,
10 dkg áfonyadzsem, 1 dl vörösbor, só,
bors, citromlé.
Elkészítés: a szûzpecsenyét hártyáitól
megtisztítjuk, megsózzuk, 4 egyenlõ
részre vágjuk. A zöldségeket megtisztít-
va, külön-külön sós vízben megfõzzük,
majd átpasszírozzuk, sóval, borssal, a
zellert egy kevés citrommal is fûszerez-
zük, majd mindegyik püréhez 1 dl tej-
színt öntünk, és sûrûre forraljuk. Köz-
ben az elkészített húst forró vajban át-
sütjük, majd forró sütõbe téve kb. 5 per-
cig sütjük még. Elkészítjük a mártást: a
borban felfõzzük az áfonyát, egy csepp
citromlével ízesítve. A tálalás a követ-
kezõképpen történik. A tányér közepé-
re egy evõkanálnyi mártást locsolunk,
erre tesszük szépen elrendezve a felsze-
letelt szûzpecsenyét. A tányér szélére a
három különbözõ ízû és színû zöldség-
pürét helyezzük úgy, hogy a szemnek is
tetszetõs legyen.

Hússaláta zsúrkenyéren

Hozzávalók: 25 dkg párizsi, 25 dkg gép-
sonka, 1 fej vöröshagyma, 15 dkg ecetes
uborka, 5-6 ek majonéz, fél citrom leve,
porcukor, só, õrölt bors.
Tálaláshoz: zsúrkenyér (bagett), snid-
ling, koktélparadicsom, zöldségzöld.
Elkészítés: a párizsit, gépsonkát, ubor-
kákat vágjuk fel kb. 2 mm-es vékony
csíkokra.
Készítsük el a mártásunk alapját. A ma-
jonézhez adjuk a fûszereket, az ízesítõ-
ket, és habverõvel jól összedolgozzuk.
A megtisztított vöröshagymát vágjuk
apróra. A felvágottat és az öntetet ke-
verjük össze, majd adjuk hozzá a hagy-
mát és az uborkát.
Snidlinggel megszórva, vékony szele-
tekre vágott zsúrkenyérre tálaljuk, kok-
télparadicsom kíséretében.

5 perces süti

Hozzávalók: 2 db tojás, 1 cs sütõpor, 4
ek kakaó, 2 pohár tejföl, 2 pohár liszt, 2
pohár cukor, ízlés szerint mehet bele
rum és darált dió.
Elkészítés: a hozzávalókat alaposan
összekeverjük, zsírozott, lisztezett tep-
siben, elõmelegített sütõben tûpróbáig
sütjük.

ANYUKA-PANASZ
Az anyósom Pesten lakik. Nagyon jó csaj,
szeretem. Eleinte fújt rám, mert elcsábí-
tottam a drága fiacskáját, de amikor meg-
lett Enikõ, a szöszke kislányom, jó lettem
nála. Akkor még folyton itt tanyázott
Bogárdon. Özvegy szegény, egyedül él, mi
vagyunk a mindene. Mosta a pelenkát, für-
dette a kicsit, boldogok voltunk így együtt.
Hogy mi mennyit röhögtünk! A férjem,
Pali csak nézett, mikor megjött a munká-
ból, nem remélte, hogy az anyja meg a neje
ilyen jól összejönnek. Sajnos Paját, hét hó-
napos kisfiamat már nem tudja fürdetni,
nem utazhat. Szörnyû dolog történt: lebé-
nult a lába, a gerincmûtétet elszúrták a
kórházban, nem tud utazni. Palikát csak
egyszer látta, megõrül érte. Azt mondta,
teljesen olyan, mint az õ fia volt kiskorá-
ban. Mobilja van, szinte naponta beszélge-
tünk. Én olyan vagyok, hogy akit szeretek,
annak mindent megcsinálok. Tegnapelõtt
este összepakoltam a cuccot, aztán tegnap
reggel indulás az állomásra: a fél tízessel
megyünk az anyóshoz. Nem lakunk
messze az állomástól. Jobb kezemben a
mózeskosár, a megfelelõ kellékekkel is
megpakolva, a bal kezemmel fogom Enikõ
kezecskéjét, hamar kiértünk. Nem mon-
dom, fujtattam, mire a pénztárhoz értem.
A vonaton volt hely a kellemesen fûtött
kocsiban. Le a kabátokat, Paját kitakarni,
a kislányt, ugye, megitatni, mert ha tudja,
hogy van nálunk üdítõ, hát, borzasztóan
szomjas, amint leülünk.
Tudtam, hogy Szabolcson át kell szállni, új
menetrend van. Már Szabadegyházán kez-
deni kell a készülõdést. Nem vagyok ma-
gas, a csomagtartóról úgy kellett lemester-
kednem a cuccot. Öltözés, szuszogás, Eni-
kõ nyafog, a pici is rákezd, ideges lettem.
Ezeknek a mostanában használatos vasúti

kocsiknak az ajtaja valahogy nehezen nyí-
lik, mögöttem türelmetlenkedtek az uta-
sok, mert csak néhány perc van átszállásra.
Szerencsére segítettek, különben aligha-
nem fejre álltam volna a kosárral a magas
lépcsõ miatt. Nem is szeretek rágondolni,
mi lett volna a kicsivel, ha tényleg eltak-
nyolok.
Ami a pusztaszabolcsi állomáson kialakult
ekkor, az a katasztrófafilmek képkockáira
kívánkozott. Pest felõl is épp bejött a vo-
nat, arról is leszállt mindenki, mert a sze-
relvény csak Szabolcsig jön. Az emberek
türelmetlenek voltak, mert féltek, hogy le-
maradnak a vonatjukról. Egymásba ütköz-
tek, mindenki hangosan kiabált, mert sen-
ki nem tudta, melyik várakozó vonatba
szálljon. A mozdonyok meg dübörögtek. A
fejünk felett erõlködött egy hangszóró, de
a zajban nem lehetett érteni, mit mond.
Ott álltam a kosarammal. Mit csináljak,
merre menjek? A rohanó utasok elsodor-
tak, pánik jött rám. Enikõ ezt megérezte,
nyüszíteni kezdett. Rohadt helyzet volt.
Megint segített valaki, sikerült felszáll-
nom. A kabátot, amelyet az elõbb vettünk
fel, újra le kellett venni, a bolondok házá-
ban éreztem magam. Kinek jó ez a hülye-
ség? Az biztos, hogy aki ezt az útmegszakí-
tási õrületet kitalálta, az nem vonatozott
ezen a vonalon két kisgyerekkel. Hogyis-
ne! Állami luxuskocsival furikázik moso-
lyogva. És mintha direkt bosszantani akar-
ná a népet.
Az anyós nagyon örült, ez vigasztal. Per-
sze, visszafelé újra át kellett élnem az át-
szállás képtelen dilijét. Sok ember átkozó-
dott körülöttem, még a kalauzok is. Nagy
az Isten állatkertje!

(L. A.)

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

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 megis-
merésére kézmûves-foglalkozás és gyermekjátszó keretében!
Ezt követõen 16 órától a néptánc alapjait sajátíthatják el az ér-
deklõdõk!
17 órától táncosokat várunk táncházba!
A kézmûves-foglalkozást Gárdonyi Bernadett,
a gyermekjátszót és tánctanítást Nánási Katalin és Rohár Ale-
xandra tartja!
A jó hangulatról a Dödölle zenekar gondoskodik!
A helyszínen büfé mûködik!
Belépõ: 300 forint
Érdeklõdni: 06-20/960-4467
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A macska és az egér barátsága
Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel,
s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy
szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba köl-
tözzenek, és közös háztartást vezessenek.
— Hanem télire készletet kell ám gyûjtenünk, kü-
lönben felkopik az állunk — mondta a macska. —
Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová
dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csap-
dába!
A jó tanácsot tett követte: vettek egy kis bödön
zsírt. Csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas
töprengés után azt mondta a macska:
— Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a
templomban, onnét ugyan senki el nem meri lopni.
Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk,
míg a szükség rá nem kényszerít.
Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idõ múl-
va nagy étvágya támadt a macskának a zsírra, s így
szólt az egérhez:
— Hallod-e, egérke, nénémasszony meghívott ke-
resztkomának, gyönyörû cicája született, szép fe-
hér zsemlefoltos, azt kell keresztvíz alá tartanom.
Adj nekem kimenõt mára, viseld gondját egyedül a
háznak.
— Csak menj isten nevében — felelte az egér —, s
ha valami jót eszel, gondolj rám. Magam is innék
egy gyûszûnyi áldomást a keresztelõi aszúból!
Persze egy árva szó sem volt igaz az egészbõl. A
macskának nem volt se nénjeasszonya, se kereszt-
apának nem hívták meg. Ment egyenest a temp-
lomba, odaosont a bödönhöz, nyalni kezdte a zsírt,
mind lenyalta a fölét. Mikor jóllakott, sétált egyet a
háztetõkön, nézelõdött, szemlélõdött, aztán lehe-
veredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a
bajuszát, valahányszor eszébe jutott a zsírosbödön.
Nem is ment haza elõbb, csak estefelé.
— No, megjöttél? — fogadta az egér. — Biztosan
jól mulattál.
— Megjárja — felelte a macska.
— Hát a kicsinek mi lett a neve? — tudakolta to-
vább az egér.
— Lefölét — vetette oda kurtán a macska.
— Lefölét?! — kiáltott föl ámulva az egér. — Fur-
csa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy
a ti családotokban talán szokásos?
— Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb
holmi Morzsafalónál, ahogy a te keresztkölykeidnél
járja — vágta el a vitát a macska.
Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a
macska ínyét az étvágy.
— Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy
egyedül viseled gondját a háznak — mondta —,
engem megint keresztkomának hívnak, nem uta-
síthatom vissza, olyan szép fehér sáv van a cica
nyakán!
A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska
meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templom-
ba, és félig kinyalta a zsírosbödönt.
„Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik
az ember” — mondta, és szerfölött elégedett volt a
napi munkájával.
Ahogy hazaért, kérdi az egér:
— Hát ennek a gyereknek, ugyan, mi lett a neve?
— Befelét — felelte a macska.
— Hogy mondod? Befelét? Életemben nem hallot-
tam még ezt a nevet! Fogadjunk, hogy nincs is ben-
ne a kalendáriumban!
Hanem a macskának csakhamar újra összefutott a
nyál a szájában, valahányszor a bödönre gondolt.
— Három az igazság — mondta az egérnek —
megint keresztelõre hívnak, a kicsi fekete, mint a

szurok, csak a mancsa fehér, de azonkívül aztán
egy szál fehér szõre sincsen. Az ilyesmi nagy ritka-
ság, minden szent idõben egyszer ha megesik.
Ugye, elengedsz?
— Lefölét! Befelét! — mormogta az egér. — Olyan
fura nevek, annyit tûnõdöm rajtuk.
— Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhád-
ban, hagyod, hogy a hajad a nyakadba nõjön, és
képzelõdsz — felelte a macska. — Így van az, ha
valaki ki sem teszi a lábát a szobából.
Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe
tette a házat. A pákosztos macska meg ezalatt ki-
nyalta mind egy cseppig a zsírt a bödönbõl.
„Addig úgysincs nyugta tõle az embernek, amíg
mindet meg nem ette” — mondta magában, és
csak késõ este tért haza, kövéren, jóllakottan.
Az egérnek az volt az elsõ dolga, hogy a harmadik
keresztfiú nevét tudakolta.
— Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni ne-
ked — felelte a macska. — Úgy hívják, hogy
Cseppetsem.
— Cseppetsem! — kiáltotta az egér. — Ez a leg-
meghökkentõbb név valamennyi közt, még sosem
találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsem! Va-
jon mit jelent ez?
A macska a fejét csóválta, összegömbölyödött, és
lefeküdt aludni.
Ettõl fogva senki nem hívta többé keresztkomának
a macskát.
Nemsokára beköszöntött a hideg tél, odakint már
nem akadt semmi ennivaló.
Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs ta-
nácsa.
— Gyerünk, barátom — mondta neki —, keressük
meg a bödönünket. Eddig megõriztük, bezzeg most
jólesik majd!
— Az igaz — felelte a macska —, jólesik majd ne-
ked, akárha az ablakot nyalogatnád.
Útnak indultak, s ahogy odaértek a templomba, ott
volt a bödön a helyén, csakhogy üresen.
— Ó, most látom csak, mi történt, most derül ki,
milyen barátom vagy! — kiáltotta az egér. — Az-
zal, hogy keresztelõre mégy, fölfaltad az egészet,
elõbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagy-
tál...
— Nem hallgatsz! — rivallt rá a macska. — Ha
még egy szót szólsz, bekaplak!
— Cseppet sem — mondta a szegény egér, mert
már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a
száján.
A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt,
elszaladt. Azóta is vigyáz, hogy a macskával ne ta-
lálkozzék.

Forrás: internet

Rejtvénymegfejtés
1. Medve; 2. Azért, hogy sok pénzünk
legyen az újévben.

Papp Anna Éva
Sárbogárd, Hatvani út 1.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. Mik ezek a foglalkozások?

CÁS, PKÉ, RSZFÁOD, LAAOSZST.

2. Ágról ágra, fáról fára
Fürgén, vígan szökkenek,
Ám legvígabb akkor vagyok,
Hogyha diót törhetek.
Szeretem a mogyorót is,
A rügyet is megeszem!
Találjátok ki, gyerekek,
hogy mi lehet a nevem!

3. Melyik a kakukktojás?

Fecske, cinege, varjú, zerge, holló.

Beküldési határidõ: 2009. január 20.

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját

a hantosi
BOKRÉTA

NÉPTÁNCCSOPORT

1 éves évfordulója alkalmából

2009. január 17-én 16 órától

tartandó mûsorunkra
a hantosi mûvelõdési házba.

Bokréta néptánccsoport és
Faluvédõ Kulturális Egyesület
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Január 17., SZOMBAT
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 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.10 Kupé: Székely gyors 12.40 Stílus 13.10 Ezek a mai
fiatalok! 14.40 A mesemondó – Hans Christian Ander-
sen modern klasszikusai: A rendíthetetlen ólomkatona
15.15 Gyerekszínház 16.10 Teknõc a láthatáron 16.40
Géniusz 17.10 Szegény milliomosok 18.00 Az étterem
19.00 Luxor-sorsolás 19.25 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Miss Marple
– A Bertram Szálló 21.15 Meghalsz újra 23.10 Filmklub
– Szinetárral 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.25 Koncertek
az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvi-
lág történetébõl 6.25 Godzilla 6.45 Kölyökklub 8.50 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Öt-
letház 12.00 Híradó 12.15 Autómánia 12.50 Havazin
13.25 A hálózat csapdájában 14.20 Mr. és Mrs Smith:
Ki kém, ki nem kém 15.20 Eltûntnek nyilvánítva 16.30
Karatekölyök 3. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Maverick 22.10 Gyilkos donor 0.10 A Dakar 0.35 A
Mars szelleme 2.15 Ufózsaru: A gladiátor 3.00 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.45 Mókás állatvilág 11.15
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.45 Babavilág
12.15 Egy rém rendes család Budapesten 12.50 Hegy-
lakó 13.45 Charlie: Eltemetve 14.40 Bûbájos boszorkák
15.40 Az igazság harcosai 16.35 Sztár születik 18.30
Tények 19.00 Alatriste kapitány 21.50 Tomboló föld
23.40 Ne légy barom 4. 1.20 Mentõhelikopter 2.10
Drága testek 3.00 Kalandjárat
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 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 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

Január 18., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.20 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10
Engedjétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45 Egy-
házi naptár 10.00 Evangélikus magazin 10.25 Reformá-
tus ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00
Katolikus mise 12.00 Hírek 12.10 Ízlések és fotonok
12.40 A Hold és a tó 14.15 A kutyák története 15.10
Unokáink sem fogják látni 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 Sporthí-
rek 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 Kö-
lyökklub 8.55 Mp4orce 9.20 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 9.45 Receptklub 11.05 Akták – Magyaror-
szág: Nyugdíjasország 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó
12.10 Tuti gimi 13.00 Doki 14.00 Dirty Dancing 14.25 A
dadus 14.55 M, mint muskétás 15.50 Idõbe zárva 16.50
Lucky Luke és a Daltonok 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11
20.00 Apácashow 2.: Újra virul a fityula 22.15 Heti he-
tes 23.35 Portré 0.05 A Dakar 0.35 Stephen King: Alva-
járók 2.05 Szabadfogás
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.40 Törekvõ tanerõk 11.10 Két test-
õr 11.40 Stahl konyhája 12.10 Fekete nyíl 13.05 Rémva-
dászok 14.00 Psych – Dilis detektívek 14.55 Smallville
15.50 Kyle, a rejtélyes idegen 16.45 A 3 nindzsa vissza-
rúg 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Gagyi mami 22.00
Az esküdt 0.15 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-
jel 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 Rá-
diószínház 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 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Történetek a tér-
rõl 10.50 Kaleidoszkóp Versfesztivál 11.20 Jó kis ba-
gázs 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 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 híradók 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 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 Nye-
rõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Gyorsabb a halálnál
23.30 Igaz történetek 1.55 Reflektor 2.15 Autómánia
2.45 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.35 Teleshop 11.55 Kvízió 12.45 Álomhotel:
Mauritius 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 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.15
Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.10 Té-
nyek este 0.40 Nincs alku 2. 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 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 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 20., 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 híradók 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!
21.25 Életképek 22.10 Kedd este 22.45 Kultúrház 22.55
MobilVers 23.05 Az utókor ítélete 23.30 Narco 1.20
Hírek 1.25 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nye-
rõ 8 10.15 Top Shop 11.25 V.I.P. – Több, mint testõr
12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Vadiúj vadnyugat 23.25
XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor
0.15 Partypoker.net 1.20 Gonosz 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 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 A Pentagon
ügyirat 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 Collateral – A halál záloga 23.25 A médium
0.15 Tények este 0.45 Nagy ember, kis szerelem 2.40
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 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-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti üt-
közõ 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 21., 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 11.35 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
14.35 Kárpát expressz 15.00 Kormányváró 15.30 Szív-
tipró gimi 16.20 A TV ügyvédje 17.10 MobilVers 17.15
Körzeti híradók 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: A
hegedû hangja 22.15 Szerda este 22.50 Kultúrház 23.05
MobilVers 23.10 Lapozó 23.40 Töredékek – 1956 23.45
Balkán torta 23.50 Felhõvadászok 23.55 Az úton 0.00
Lajka – Emlék 0.05 Színmézet csepegnek? 0.10 Pénelo-
pé napja 0.15 De Ronch kapitány naplója 0.30 Angyalok
szigete 0.40 Buborék 1.05 Hírek 1.10 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Nye-
rõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Churchill – A brit oroszlán
12.00 Hírek 13.10 Disney-rajzfilm 13.35 Játék 15.10 Re-
ceptklub 15.25 Kaméleon 16.25 Gyõzike 17.25 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fó-
kusz 20.35 Barátok közt 21.20 Halálhágó 0.00 Az egy-
ség 0.55 Reflektor 1.10 Visszavágó 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.50 Kvízió dél-
elõtt 10.25 Teleshop 12.00 Kvízió 12.45 Mc Hammer
igaz története 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 – A lelép-
tetés 23.15 A Donnelly-klán 0.10 Tények este 0.40 A
guru 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 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 Sport-
világ 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 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Az ember tragédi-
ája 10.10 Vezérlõ fény 11.35 Jó kis bagázs 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05
Popsziget 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35
Kárpát Expressz 15.00 Amerikába mentünk… 15.30
Szívtipró gimi 16.20 Különös történetek 17.10
MobilVers 17.15 Körzeti híradók 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 Emelet
21.55 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 22.40 MobilVers
22.50 Weöres Sándor 23.00 Magánbeszélgetések –
Tamás Pál 0.45 Hírek 0.50 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00Nyerõ
8 10.15 Top Shop 11.25 Wyatt Earp 12.00 Hírek 13.10
Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Ka-
méleon 16.25 Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.10 Házon
kívül 23.40 Ments meg! 0.35 Reflektor 0.55 Infómánia
1.25 Ufózsaru: Ne nézz vissza! 2.25 Házon kívül 2.50
Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 9.50 Kvízió délelõtt
10.25 Teleshop 12.00 Kvízió 12.45 Átokjáték 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 Francia
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!

Január 17., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Te-
remfoci: Extrém—Pentagri, Sárbogarak—Twister 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Vándorúton az Iringón (12’), A
szilasi kovács (60’), Emlékezõ fák (23’), Tüskevár 16. (30’),
Deák Bill-koncert (13’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Természeti értékeink 6. (35’), Kutyák a kábítószer ellen (1
óra 28’), III. Strandfesztivál Vajtán (60’)

Január 18., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Ván-
dorúton az Iringón (12’), A szilasi kovács (60’), Emlékezõ
fák (23’), Tüskevár 16. (30’), Deák Bill-koncert (13’) 13.00
Heti híradó 15.00 Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál
(57’), Karácsonyi orgonakoncert Sárbogárdon (60’), Sze-
retetkoncert Kálozon (60’), Egy kiállítás képei (13’) 19.00
Heti híradó 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 2.
(65’), Élet szava Sáregresen (83’)

Január 19., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Természeti ér-
tékeink 6. (35’), Kutyák a kábítószer ellen (1 óra 28’), III.
Strandfesztivál Vajtán (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Te-
remfoci: Extrém—Pentagri, Sárbogarak—Twister 19.00
Heti híradó 20.00 Horvátország 2. (45’), Sárbogárdi nép-
dalkör (57’), Beszélgetés Molnár László trombitamû-
vésszel (58’), és Tombor Katival (80’)

Január 20., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember ren-
deltetése és a gyógyulás 2. (65’), Élet szava Sáregresen
(83’) 13.00 Heti híradó 15.00 Horvátország 2. (45’), Sárbo-
gárdi népdalkör (57’), Beszélgetés Molnár László trombita-

mûvésszel (58’), és Tombor Katival (80’) 19.00 Heti híradó
20.00 Testületi ülés
Január 21., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés
13.00 Heti híradó 15.00 Doni megemlékezés (30’), Fejér Me-
gyei Közgyûlés (30’), Karácsonyi gyermekprogram (25’), Pót-
szilveszter a sárbogárdi nyugdíjasoknál (20’), Latin táncver-
seny (78’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci:
Toledo 2005—Sárkeresztúr KIKE, Twister—Légió-Fair Bútor
Január 22., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Terem-
foci: Toledo 2005—Sárkeresztúr KIKE, Twister—Légió-Fair
Bútor 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógy-
ulás 2. (65’), Élet szava Sáregresen (83’)
Január 23., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Doni
megemlékezés (30’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Karácso-
nyi gyermekprogram (25’), Pótszilveszter a sárbogárdi nyug-
díjasoknál (20’), Latin táncverseny (78’) 13.00 Lapszemle,
Sziréna 15.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 2. (65’),
Élet szava Sáregresen (83’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Testületi ülés

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes olda-
lunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban 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) hétköz-
napokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a követke-
zõ 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 15., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Karácsonyi kupa Simontornyán (92’), Teremfoci: Ext-
rém–Pentagri (43’), Sárbogarak–Twister (42’) 13.00 Heti
híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a
gyógyulás (62’), Erdélyi feltöltõdés (39’), Elõadás az alapi
férfikonferencián (72’)
Január 16., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Természeti értékeink – 6. (30’), Templomi koncert (44’),
Tablóbál (48’), A 100 éves Juliska néni (33’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás (62’), Er-
délyi feltöltõdés (39’), Elõadás az alapi férfikonferencián
(72’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A Fejér
Megyei Közgyûlés ülése (31’), Filmszemle (27’), A szilasi
kovács (108’)
Január 17., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Teremfoci: Bad Boys–Horváth Ker. (37’), Hörpin-
tõ–Alba Auto (43’), Utánpótlástorna (32’), Nemzetközi La-
tin-amerikai Táncverseny (78’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lé-
lekút Tombor Katival (80’), Bethlen Gábor kedvenc étele és
nótája (12’), Molnár László trombitamûvész 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Természeti értékeink –
6. (30’), Templomi koncert (44’), Tablóbál (48’), A 100
éves Juliska néni (33’)
Január 18., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lélekút Tombor Katival (80’), Bethlen Gábor kedvenc étele

és nótája (12’), Molnár László trombitamûvész 13.00 Heti hír-
adó 14.00 A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (31’), Filmszemle
(27’), A szilasi kovács (108’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás (62’), Er-
délyi feltöltõdés (39’), Elõadás az alapi férfikonferencián (72’)

Január 19., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Ter-
mészeti értékeink – 6. (30’), Templomi koncert (44’), Tablóbál
(48’), A 100 éves Juliska néni (33’) 13.00 Heti híradó 14.00 Te-
remfoci: Bad Boys–Horváth Ker. (37’), Hörpintõ–Alba Auto
(43’), Utánpótlástorna (32’), Nemzetközi Latin-amerikai Tánc-
verseny (78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lé-
lekút Tombor Katival (80’), Bethlen Gábor kedvenc étele és nó-
tája (12’), Molnár László trombitamûvész

Január 20., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás (62’), Erdélyi feltöltõdés
(39’), Elõadás az alapi férfikonferencián (72’) 13.00 Heti híradó
14.00 Lélekút Tombor Katival (80’), Bethlen Gábor kedvenc
étele és nótája (12’), Molnár László trombitamûvész 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A Fejér Megyei Közgyû-
lés ülése (31’), Filmszemle (27’), A szilasi kovács (108’)

Január 21., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A
Fejér Megyei Közgyûlés ülése (31’), Filmszemle (27’), A szilasi
kovács (108’) 13.00 Heti híradó 14.00 Természeti értékeink –
6. (30’), Templomi koncert (44’), Tablóbál (48’), A 100 éves
Juliska néni (33’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Teremfoci: Bad Boys–Horváth Ker. (37’), Hörpintõk–Alba
Auto (43’), Utánpótlástorna (32’), Nemzetközi Latin-amerikai
Táncverseny (78’)

csók 23.20 Csillagkapu 0.15 Tények este 0.45
Strucc 1.15 Csillagkapu 2.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római kato-
likus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok 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 23., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Te szent ég! 9.50 Is-
tálló sok-sok állattal 10.10 Vezérlõ fény 11.35
Jó kis bagázs 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körze-
ti magazinok 14.20 Kárpát Expressz 14.50 Fó-
rum 15.35 Ablak 16.20 100 év – Játék a színház
17.10 MobilVers 17.15 Körzeti híradók 17.30
Hírek 17.40 Egy lépés elõre 18.35 McLeod lá-
nyai 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Mrs. McGinty ha-
lott 21.10 Tûzvonalban 22.05 Péntek este 22.45
A repülõ tõrök klánja 0.45 Hírek 0.50 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli
10.00 Nyerõ 8 10.15 Top Shop 11.25 Wyatt
Earp 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm 13.45
Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kaméleon 16.25
Gyõzike 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Bará-
tok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk
22.15 Gyilkos elmék 23.15 A fõnök 0.15 Reflek-
tor 0.30 Itthon 0.50 Kismocsok 2.20 Egy rém
rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reg-
gel 7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30
Marsupilami 9.50 Kvízió délelõtt 10.25
Teleshop 12.00 Kvízió 12.45 Winnetou bosszú-
ja 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-Rossz-
ban 20.15 Hal a tortán 21.15 Gimiboszi 23.15
Hõsök 0.10 Tények este 0.40 Spanyol pite 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 Merí-
tés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Ha-
tárok 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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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, felújí-
tott családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon:
06 (20) 333 6009.
Sárbogárdon (Papföldön) szigetelt családi ház el-
adó. Irányár: 15 millió forint. 06 (20) 447 6856.
Sárbogárd központjában Ady-lakótelepen másfél-
szobás, egyedi fûtésû, gázos lakás azonnal beköl-
tözhetõen 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)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 295
5435. (345127)

Építési telek eladó. 06 (30) 225 2067. (345125)

Városközpontban albérlet kiadó, Árpád-lakótele-
pen lakás eladó. 06 (30) 225 2067.(345125)

Akció! Árukészlet felújítása miatt -20% kedvez-
mény a Baby-mamiban. (345124)

Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztet-
hetõ, Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (114233)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (114199)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás el-
adó pincehelyiséggel. 06 (30) 638 3533. (114231)

Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598 6033.

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti felújított két-
szobás, erkélyes lakás babakocsi tárolóval, azon-
nal 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 el-
adó. 06 (20) 451 1128. (114186)

Digitális mûholdvevõk beállítását, javítását válla-
lom. 06 (20) 279 1081. (114185)

Nem mûködõ Digi TV tányérját megvásárolnám.
06 (20) 279 1081. (114185)

Sárbogárdon Árpád-lakótelepi földszinti, olcsó re-
zsijû 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)

Fõ út mellett lakóház üzlethelyiségnek, mûhelynek
vagy lakásnak kiadó, panelcsere érdekel. 06 (20)
455 7413. (114236)

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345090)

Bronzpulykák tavalyi kelésûek, eladók. 06 (70)
279 9565 (345091)

Sárbogárdon Köztársaság u. 170. építési telek el-
adó. 06 (20) 937 6156. (345089)

Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615.
Bonanza étkezõgarnitúra eladó. 06 (30) 632 7249.
Arabellában 30%-os akció.
Egyszobás családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Sárszentmiklóson felújításra szoruló összközmû-
vesített parasztház eladó. 06 (20) 937 6156. (345089)

Lakás elsõ emeleti felújított, erkélyes, egyéni fû-
téssel eladó. 06 (30) 209 9371.
Otthoni munka! Keressen pénzt anélkül, hogy ki-
mozdulna otthonról. Információ:
kajari.j@freemail.hu.
Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (345145)

Farsangi jelmezek bérelhetõk nagy választékban,
már 500 Ft-tól Sárbogárdon, az OTP-vel szemben a
101 Kisruha Bababoltban. (345169)

Kukoricamorzsoló, 2 db gázkonvektor eladó. 06
(20) 321 1141. (345806)

Opelra való alufelni és Digi-szett eladó. 06 (30) 236
0222. (345852)

Egyszobás földszinti lakás eladó. 06 (30) 819
2563. (345851)

Bécsi zongora eladó. 06 (70) 335 6413. (345129)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel
2009. január 16-án 18 órától, a sárbogárdi mûvelõ-
dési központban. Jelentkezni a helyszínen. Felvilá-
gosítás a 06 (30) 993 09285 telefonon. (345130)

Családi ház (138 m2) eladó Sárbogárdon, 14.9 mil-
lió Ft. 06 (70) 335 6413. (345126)

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

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

MIELE 12 terítékes
MOSOGATÓGÉP 28.000 Ft-ért eladó.

06 70 7742 717

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

Papföldön négyszobás CSALÁDI HÁZ eladó.
Lakást beszámítok. 14.5 millió Ft.

06 (30) 361 1210

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

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

ÓRIÁSI KABÁT- ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt  kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért beszámítjuk, ha újat vásárol!

* nõi, férfiszövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok, *
eredeti szõrmés kabátok, * öltönyök (9900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
*kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK – MAGYAR TERMÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ

2009. január 17-én, szombaton, 8-12 óráig.

ANGOL HASZNÁLT-
RUHA-VÁSÁR

SÁRBOGÁRDON,
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

minden kedden, 8–13 óráig.

JANUÁRI AKCIÓ:
sapka, sál: 300 Ft/db
nadrágok: 1200 Ft/db

felsõk: 400 Ft/db
lakástextil: 350 Ft/db

gyerekruha : 300 Ft/db
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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 péntekig 8–18-ig,

szombaton 8–12-ig.

Fair 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon:
06 (20) 9826 630, 06 (20) 5451 958

A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,

Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége
meghívja Önt

2009. január 24-én megrendezésre kerülõ

PÓT-
SZILVESZTERI

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.

SZMK
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Nyílt
tér

Heti
idõjárás

Pénteken elhagyja a
Kárpát-medencét a
mediterrán ciklon
felhõzete, a keleti
megyékben is megszûnik a havazás. A
hétvégén hideg idõ várható, számottevõ
csapadék nélkül. A jövõ hét elejének
idõjárása újból változékonyra fordul-
hat, az Északnyugat-Európában várha-
tó erõs ciklontevékenység térségünkbe
nedves, eleinte enyhe, majd egyre hide-
gebb léghullámokat szállít.

www.metnet.hu

Gondolkodjunk!
Már az év elsõ napjaiban sikerült valaki-
nek felbõszíteni. Valami partizánakció kö-
vetkeztében valaki ellopta a 35-ös csator-
nánkról a Bogárdi TV mûsorait. Eltelt pár
nap, mire megfejtettem, hogy nem a Tolna
megyei kirándulásunknak köszönhetõ a
Dombóvár TV adása, ami a 35-ös csator-
nánkon megjelent.
Telefon, tájékoztatás: minden tévét át kell
hangolni. Miért nekünk kell áthangolni,
miért nem az illetékes balféket kell vizes
lábbal (hogy jó nagyot csattanjon) hátsó
fertályon billegetni?! Gondolom, nem mi
voltunk az egyetlenek, akiknek ezt a han-
golós játékot el kellett játszani.
Remélem, jövõre nem ez lesz a helyzet.
Ha már a tévénél vagyunk: nagyon szere-
tem a Bogárdi TV beszélgetõs mûsorait.
Legutóbb a cecei polgármesterrel történt
beszélgetés felvételét néztem, közben ju-
tott eszembe, milyen komolyan veszi a fel-
adatát, milyen sokat tesz a faluja fejleszté-
séért.
Aztán rögtön beugrott egy másik polgár-
mesterrel történt beszélgetés, aminek csak
a végét láttam. Az utolsó kérdés valaho-
gyan úgy hangzott: „Van-e nálunk morális
válság?” A válasz eleje mellébeszélés, az
emberek többsége jó ember, naponta 2000
ember ingázik a munkahelye miatt, hogy a
megélhetését biztosítsa, mert mi nem va-
gyunk olyan jó helyzetben, mint Budaörs
vagy Biatorbágy, ahol van elég munkahely.
A lényeg a válasz utolsó mondata „mo-
nalizás” mosoly kíséretében: „Morális vál-
ság nálunk nincs!” — Kicsit vártam, hátha
a plafon leszakad, de nem történt semmi.
Felugrottam, a Magyar Értelmezõ Kézi-
szótár 967. oldalán megtaláltam a „morál”
szó jelentését: erkölcs(iség), erkölcsi felfo-
gás, erkölcsi tanulság. Tudtam! A riporter
a hibás, mert a kérdésben olyan idegen
szót használt, amit a
riportalany nem értett,
csak érezte, hogy tagad-
ni kell.

Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Kérdések,
vélemények

Szabálytalan parkolás a lakótelepen

Dicsõ önkormányzatunk megszüntette a
közterület-felügyeletet, így mindenki azt
tesz a közterületen, amit akar. Ez, szerin-
tem, nem helyénvaló.
Minden önkormányzat próbál a polgárai
részére élhetõ, élvezhetõ életteret biztosí-
tani. Sajnos, ez ebben a városban nem iga-
zán látszik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy
ez egy öntörvényû város, itt mindenki azt
tesz, amit csak akar, büntetlenül. Sajnos,
mivel meg lett szüntetve a közterület-fel-
ügyelet, így még szabadabb a pálya azok-
nak, akiknek a rendeletek és törvényi elõ-
írások semmit nem jelentenek!

Tisztelettel: Görömbölyi József

Szombaton a posta miért volt zárva?
Szombaton mentem a postára. Az ajtó
elõtt méltatlankodó emberek ácsorogtak
tanácstalanul. Nem lehetett bemenni. Az-
tán láttuk a kiírást az ajtón, hogy energia-
takarékossági szünetet tartanak. Fölhábo-
rodva mondták az emberek: micsoda do-
log ez, hogy minden elõzetes bejelentés
nélkül tart zárva a posta. Azelõtt olyan
még nem volt, hogy szombaton ez a hivatal
zárva tartson.
Amikor a postát építették, az volt az ígéret,
hogy hétvégén is lesz hosszabb nyitva tar-
tás. Azért épült az elõtérben egy utcára
nyíló ablakkal a postabolt, hogy ha a posta
zárva van, akkor ott azért lehessen vásárol-
ni újságot, bélyeget, borítékot, fel lehessen
adni pénzt, levelet.
Alig hihetõ hogy ezzel a bezárással akár
egy fillért is megtakarítottak volna. Na,
esetleg a fûtést lejjebb csavarták. De az a
bevétel nem számít, ami a bezárt ajtó miatt
nem folyt be a kasszába? A vasút és min-
den közvagyon után lassan így kerül ebek
harmincadjára a hajdan pontosságáról,
megbízhatóságáról világhírû Magyar Pos-
ta is.

Név és cím a szerkesztõségben

Jaj, de csúszik...!
Szerda reggelre jégpáncélba öltözött az
egész ország. Láttuk, hogy a Közév mun-
kásai és a közmunkások sokfelé szórták a
járdákat. Sajnos az Ady Endre úti lakóte-
lepre nem jutottak el, az itteni járdák mind
síkosak maradtak. Kinek a kötelessége a
lakótelepi járdákat csúszásmentessé ten-
ni?

Egy lakó

Kedves Nézõink!
Mint tapasztalhatták, a Tarr Kft. és a
Kábelsat-2000 Kft. kábeltelevíziós hálóza-
tán új csatornakiosztás van már egy hete.
Nézõinkkel együtt sérelmeztük a szolgál-
tatónál, hogy egyik napról a másikra, min-
den elõzetes figyelmeztetés nélkül helyez-
ték át a Bogárdi TV-t az O5-ös csatornára,
amit különösen a városközpontban na-
gyon sokan nem tudnak behangolni, mert
a hálózaton egyszerûen be sem jön az adás.
Ennek oka a szolgáltató állítása szerint az,
hogy ez az új frekvencia érzékeny a rádiós
zavarásokra, aminek a kiszûrésére a város-
központ hálózata nem alkalmas. Ígérték,
hogy javítanak a helyzeten, ami mindeddig
nem igazán sikerült a szolgáltatónak.
Különösképpen sérelmezzük, hogy az ed-
dig megszokott csatornán az új csatornaki-
osztás során kikapcsolták a Bogárdi TV
adását, és a helyére a Tolnatáj TV-t tették,
amire itt, Sárbogárdon senki nem kíváncsi.
Ezzel ráadásul megtévesztették a nézõket,
akik azt hitték, hogy a Bogárdi TV szer-
kesztõsége mûsor híján saját mûsoraként
adja a Tolnatáj mûsorát. A felháborodott
nézõk tömegesen tettek panaszt nálunk és
a szolgáltatónál is.
A helyzet mára a szolgáltató számára is
tarthatatlanná vált, hiszen mind többen
helyezték kilátásba, hogy szolgáltatót vál-
tanak, ha ezen a hálózaton nem fogható
megfelelõ minõségben a Bogárdi TV.
Szerdán ezért a Tarr Kft. vezetõjével ab-
ban állapodtunk meg, hogy leveszik a csa-
tornánkról a Tolnatáj mûsorát, és arra föl-
teszünk egy tájékoztatót, hogy hol fogható
és hogyan hangolható be a Bogárdi TV
mûsora. Amíg nem lesz megfelelõ minõsé-
gû a hálózat, biztosítanak a Bogárdi TV
számára egy másik csatornát is egy maga-
sabb frekvenciasávban, ahol a mûsor biz-
tonságosan, jó minõségben fogható.
Kérjük Nézõinket, akik ezután sem tudják
megfelelõ minõségben fogni a Bogárdi TV
adását, hogy telefonon, vagy személyesen
jelentsék azt be nekünk. Mi összegyûjtjük
a panaszokat. A szolgáltató ígéretet tett
arra, hogy minden panaszt kivizsgálnak, és
elhárítják a hibát.

Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl


