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Vandálok jártak a Suszterhegyen
Hétvégén nyolc pincébe törtek be ismeretlen személyek Sárbogárdon a Suszterhegyen. Vandál munkát végeztek. Amikor a
présházak tulajdonosai kimentek megszemlélni a kárt, csak döbbenten álltak az
értelmetlen rongálások láttán. A mi szõlõnk is ott van a hegyben, de mi már régóta
nem tartunk kint semmi értéket, mert amilyen világ van, ott semmit nem érezhetünk
biztonságban.
A tolvajok a hegy elején lévõ nyolc pincét
törték fel. Hiába volt rács az ablakon, azt
kihúzatták, az ajtók zárját lefeszítették,
szétbarmolták. Az egyik pincénél kieresztették a hordókból a bort, a saválló bortartályt összetörték. Valószínûleg színesfémként szerették volna értékesíteni, csak itt a
tartály összetörve sem fért ki az ablakon,
az ajtón lévõ vasráccsal pedig nem boldogultak. A rotációs kapát is csak úgy tudták
kivinni az ablakon, hogy szétszerelték. De
úgy látszik, volt erre idejük, mert a zimankós idõben senki nem zavarta meg õket.
Egy másik pincénél a rácsos vasablakot tokostól kitépték, és ott mentek be. Kipakol-

ták a hûtõszekrénybõl az élelmiszert, és az
ott talált pálinkát is elvitték.
Gilicze Lajos bácsihoz az ajtó befeszítésével jutottak be. Fölmentek a padlásra is,
ahonnan az egyik gazember valószínûleg
leesett, és ráesett egy mûanyag vödörre,
ami összetörött a súlya alatt. Ezt a vödröt

CECEI GAZDABÁL
Sok szeretettel meghívja Önt és minden kedves érdeklõdõt a Cecei Gazdakör

az elsõ hagyományteremtõ gazdabáljára.
Ideje: 2010. február 6. (szombat). Helye: cecei mûvelõdési ház.
18.30 megnyitó, díszvendég: Jakab István, a Magosz elnöke, valamint Varga Gábor
polgármester;
19.30 vacsora, melyet a Paradicsom csárda mesterszakácsa, Inotai Péter készít és tálal;
21.00 bál, a talpalávalót a Boros-zenekar szolgáltatja;
23.30 tombola, amit Móré Boglárka vezényel le.
Jegyek: 2010. február 3-áig elõvételben Kuzsmiczki Szilárdnál (06-70-453-5796), valamint a cecei mûvelõdési házban Marikánál. Vacsorás jegy: 3.000 Ft/fõ.
21.00 órától báli belépõ: 1.000 Ft/fõ (helyben).
A rendezõség a beléptetés/változás jogát fenntartja!

mutatta nekem Lajos bácsi, megtoldva egy
kívánsággal: bárcsak a fejére esett volna a
csibész, hogy törje ki a nyakát.
— Az oroszok idejében se volt ilyen világ,
mint most — háborgott Lajos bácsi. — A
háború elõtt a csendõrök elbántak az ilyen
gazemberekkel. Elmentek utánuk a nyomokon, és ha tagadta, addig ütötték, amíg
bevallotta még azt is, amit nem õ csinált.
Nem kellett akkor házkutatási parancs
után szaladgálni, nem hivatkozhatott emberi jogokra, mint most. Meg is lett nyomban a lopott holmi. No, akkor aztán azt
zsákban a nyakába akasztották, és úgy kellett neki végigmenni a falun, hangosan kiabálva: „Körtét loptam!”, „Tyúkot loptam”
stb. Ha nem kiabálta elég hangosan, akkor
a csendõr a puskatussal jól hátba vágta a
gazembert. Utána meg a bíró még két-három évre el is ítélte. Nem is volt akkor
ennyi szörnyûség, mint manapság, hogy az
embereket a saját házukban megtámadják, kirabolják. Ez azért van, mert gyenge a
kormány, meg azok is lopnak, akik a hatalomban ülnek nagy pénzekért. Mondta nekem ’89-ben az orosz parancsnok: „Ne
örüljetek, hogy mi innen kimegyünk! Majd
jönnek a kapitalisták, és nekik lesztek a
rabszolgáik.” Hát, bekövetkezett.
Hargitai Lajos
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Húszéves a Sárkeresztúri Újság
Szombaton délután házi ünnepséget rendeztek Sárkeresztúron a
mûvelõdési házban abból az alkalomból, hogy húsz évvel ezelõtt,
1990 októberében jelent meg a Sárkeresztúri Újság elsõ száma.
Akkor még nem számítógépen készült az újság. Jancsó Pista bácsi, a régi kultúros gépelte, vágta össze ollóval, és a polgármesteri
hivatal fénymásolóján sokszorosították a megjelenõ számokat.
Az újságból évente 5-6 szám jelent meg.
Néhány év múlva aztán a tördelési, szerkesztési, nyomtatási, kiadói munkákat Sárbogárdon a Bogárd és Vidéke Lapkiadó vette
át, s ezt a munkát azóta is végezzük.

Az ünnepségre eljöttek mindazok, akik 20 év alatt az újság megjelenésében segítettek, cikkeket írtak, fényképeztek, lelkes társadalmi aktivistákként végezték a lapterjesztést. A kiadó képviseletében én voltam ott. Nagyon sajnáltuk, hogy a lapot elindító
Jancsó Pista bácsi kora és egészségi állapota miatt nem jöhetett el.
1921-ben született, s jövõ év április 18-án tölti be 90. életévét. De
távollétében is tisztelettel köszöntötték Õt.

A szerkesztõk kis csapata a húsz év alatt megjelent írásokból
összeállított mûsorral lepte meg a vendégeket. Felváltva olvasták
fel a megjelent beszámolókat, amelyek teljes képet adtak Sárkeresztúr társadalmi életérõl, az itteni történésekrõl, kulturális
eseményekrõl, a helyi közösségek ünnepeirõl és mindennapjairól.
A megjelentek közül többen is visszaemlékeztek egy-egy nevezetes eseményre az újság életében. A régi újságszámokból rendezett, rögtönzött kiállításon végigtekintve is láthattuk, milyen nagy
jelentõsége van a falu szellemi életében annak, hogy ez az újság
létezik, s keretet ad a közösség lelki–szellemi arculatának.
Isten éltesse a 20 éves Sárkeresztúri Újságot, és kívánjuk, hogy éljen sokáig a falu javára!
Hargitai Lajos

Bemutatták a Fidesz jelöltjét
Hétvégén mutatta be a Bogárdi tévé stúdiójában Kubatov Gábor, a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója Varga Gábor cecei polgármestert, aki a 6-os számú választókörzetben a Fidesz egyéni országgyûlési képviselõ-jelöltjeként indul a tavaszi parlamenti választásokon.
Kubatov Gábor vázolta a Fidesz választási programját, hangsúlyozva azt,
hogy alapvetõ változásokra van szükség a társadalom minden területén.
Elsõdleges fontosságú az ország talpra állítása szempontjából a vidéki Magyarország, a helyi társadalmi és a helyi gazdasági energiák mozgósítása. A
változások garanciája a jelöltek személye. Varga Gábor, Cece szülötteként, eddigi tevékenységével, e vidék iránti személyes elkötelezettségével
biztosítékot jelent arra, hogy e törekvések hosszú távon sikert hozzanak.
Hargitai Lajos

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját, barátait a sárbogárdi mûvelõdési házba,

a 2010. február 6-án, szombaton, 19 órakor kezdõdõ

FARSANGI FÚVÓSBÁLRA
Program:
19 órakor a Sárbogárdi Fúvószenekar rövid mûsorral köszönti a közönséget; 20 órakor vacsora: marhapörkölt „fúvós módra”.
Vacsora után tánc, játszik: a Melódia zenekar. Éjfélkor tombola!
Belépõ (vacsorával, elõvételben): 1.500 Ft, pártolójegy: 800 Ft. Kapható a mûvelõdési házban, hétköznap 13–20 óráig.
A bevételt a Sárbogárdi Fúvószenekar mûködésére fordítjuk.
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A Mezõföld —
A semmi kapuin dörömbölve
Az úgy hagyott Magyarország sorozat 8. részében a Dél-Mezõfölddel
foglalkozik a Magyar Narancs c. lap. Erre az írásra szeretnénk felhívni a figyelmet az ebbõl közölt részletekkel. Lehangoló, mondhatnánk, kívülállóként tragikus, de valós képet láttat a szerzõ, Acsai N.
Ferenc. Az írás megjelent a Magyar Narancs XXII. évf. 2. számában
(2010. 01. 14.), illetve olvasható a www.mancs.hu internetes portálon.

Részletek az írásból
„Elõször az egykor jól menõ mezõgazdasági szövetkezetek, aztán
a részben ezekre épült ipar, végül a lakosság ment tönkre az elmúlt húsz évben a Mezõföldön, az ország amúgy legjobban fejlõdõ, közép-dunántúli régiójának déli részén.
A munkanélküliség az országos átlag háromszorosa, a települések legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, akik pedig máshol dolgoznak, azok napi 80-100 kilométert utaznak, hogy elérjék
a mûszakot valamelyik multinál Székesfehérváron vagy Dunaújvárosban. Két kistérség, a sárbogárdi és az enyingi húsz települése
küzd ugyanazokkal a problémákkal, és vár a csodára.

A Sárbogárdi kistérség
„A rendszerváltás után azt szenvedte meg ez a vidék, hogy az
egyébként nagyon jól prosperáló mezõgazdasági szövetkezeteket
a politika szétzúzta, kihúzva ezzel az emberek alól a munkahelyet,
egzisztenciát, gazdasági hátteret — kezdi Magyar József polgármester (a kistérség elnöke — Szerk.). — Itt évszázadok óta abból
éltek az emberek, hogy nagy volumenben mezõgazdasági terményeket termesztettek, gabonaféléket, cukorrépát. És aztán erre
épült egy jelentõsnek nevezhetõ nagyüzemi és kisüzemi állattenyésztés. Feldolgozó szektor viszont soha nem létesült, ami mindig is problémát okozott, hiszen a mezõgazdaság is egy lábon állt,
csak termelt, a feldolgozáshoz, tároláshoz kötõdõ munkaerõ-felhasználás nem volt meg.”
A szövetkezetek integrálták a háztáji termelést, bázisként funkcionáltak a települések életében. Fölszámolásuk után a részben
szakképzetlen munkaerõ nagyon nehezen tudott elhelyezkedni,
akinek sikerült, az a fiatalabb nemzedékkel együtt a még meglévõ
ipari szektorban — a simontornyai bõrgyárban, a Videotonnál és
a helyére költözõ Mannesmann-nál — talált munkát, ám az ezredfordulóra ez a lehetõség is megszûnt. Az eluralkodó egyéni
mezõgazdasági termelésnek pedig nem volt sem szakmai, sem
technikai háttere, és idõvel egy-két ember kezében koncentrálódott. Az aktív korúak manapság Fehérvárra, Dunaújvárosba,
Veszprémbe járnak, hiszen ipari üzemek nem létesültek errefelé
az elmúlt tíz évben.”

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
...irodavezetõje, Tóth Ervin sem beszél vidámabb dolgokról: „Ez
a térség csak visszafejlõdött az elmúlt idõszakban. A régió többi
része elviszi az ide szánt pénzt is, és ilyen fekete foltok maradnak
hátra. Ami végül ide kerül, abból felújítják a csatornákat, csinálnak egy új kutat, de még azt sem tudom mondani, hogy ezzel jelentõsen emelnék az itt lakók komfortérzetét, mert egyik oldalról
ugyan jó ez, de mégiscsak hozzá kell járulni, és nincs mibõl.”

Sárbogárd
„13 ezer lakosával, vasúti csomópontjával a Mezõföld központja.
A II. világháború óriási pusztítást végzett a településen, amely aztán a hatvanas évektõl fejlõdésnek indult; a lassú, de biztos gyarapodás éveit az 1990 utáni leépülés követte.
A rendszerváltás elõtt nemcsak a mezõgazdaság, de az ipar is sokakat foglalkoztatott: a Videoton gyáregysége 2000 fõnek adott
munkát, kisipari üzemek mûködtek, de a honvédségi laktanya is
számos biztos munkahelyet jelentett. Az ezredfordulóra fejezõ-

dött be az a folyamat, amelynek során mindez eltûnt; azóta a település is több száz fõvel csökkent. „Amilyen projektek, programok
készültek az elmúlt idõszakban, e tendencián semmit nem változtattak. Ha nincs foglalkoztatás, nincs megélhetés, ami társadalmi
feszültségekhez vezet. Összegyûlhetnek a polgármesterek a rendõrkapitánnyal, ezek a problémák akkor is fennmaradnak” —
sorolja Tóth Ervin.
A változtatásra irányuló egyik kezdeményezésbõl sem lett semmi.
Készült tanulmány a térség közlekedéspolitikai helyzetérõl, készült külön egy gazdaságfejlesztésre és egy a volt laktanya helyén
kijelölt ipari park hasznosítására. „Az ipari park jövõjén dolgozó
kft. ügyvezetõje fölvette ugyan a fizetését, bár egyetlenegy hasznosítás nem történt. Mindenki azt mondja, hogy ha megépül az
M8-as, akkor fejlõdésnek indul ez a vidék. Én azt mondom, ha
megépül az M8-as, semmi sem fog történni. Hat-hét éve várunk
hiába arra, hogy idetelepüljön egy nagyobb üzem” — panaszkodik az irodavezetõ, aki az egyetlen kitörési pontnak a hagyományos kisipar felélesztését, a turizmus és az erre épülõ szolgáltatások beindítását látja. A továbblépéshez elengedhetetlen az is, teszi hozzá, hogy a fejlesztési pénzeket konkrétan erre a vidékre
szánják. „És fejlesztéseken nem azt értem, hogy adjanak több
pénzt, meg hogy évente ötször kimeszeljék a hivatalt” — jegyzi
meg pikírten. És már mondja is, hogy a magára hagyatottság milyen társadalmi következményekkel is jár: „Ahogy sok szegény településen, erre is általános probléma a terményellopás, betörés.
Ennek az alapja is a munkahelyhiány. Azok pedig, akiknek soha
nem volt munkahelyük, vajon mibõl tudnak élni? Abból, hogy a
másét elveszik. Ebbõl aztán, ahogy már említettem, óriási feszültség kerekedik, és erre a környékre ez nagyon rányomja bélyegét.
Ezt tüneti kezeléssel nem lehet megoldani.”
A társulás tõle telhetõen igyekszik az itt élõknek segíteni — szociális alapszolgáltatást nyújt, pedagógiai szakszolgálatot, orvosi
ügyeletet és iskolabuszt tart fenn —, de a munkanélküliségen
nem tud segíteni...
Szerkesztette: Hargitai Lajos

PÜNKÖSDI TÚRA
Ideje: 2010. május 22–24.
Helye: Felsõszölnök, Julianna panzió.
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas fürdõs, részben konyhás szobákban. Az
elhelyezés a jelentkezés sorrendjében történik. Elhelyezhetõ
személyek száma: 37 fõ (2-3 pótágy megoldható).
Szállásdíj: (szoba konyha nélkül) 3.100 Ft/éjszaka, (szoba
konyhával) 3.500 Ft/éjszaka. (Az ár a reggelit tartalmazza!)
Útiköltség: 5.000 Ft.
Indulás: 5 óra.
Tervezett programok: Kám Jeli Arborétum, Körmend, Nemesmedves, Hársas-tó, gyalogtúra a hármas határhoz, Szentgotthárd.
Jelentkezés: 5.000 Ft befizetésével március 1-jéig.
A panzió a szlovén határtól 1 km-re, a falutól kb. ugyanennyire,
erdõben, az út mellett található. Étkezést is tud biztosítani.
A panziónak saját honlapja van (www.panziojulianna.com).
Étkezés rendelhetõ: vacsora (egytálétel desszerttel) 1.200–
1.400 Ft. Bõséges, finom, tapasztalatból tudom.
Lemondást a befizetés után nem tudunk elfogadni.

További tájékoztatás Németh Páltól kérhetõ:
06 (30) 429 8964.
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KÉK HÍREK
PIROSKA NAGYMAMÁJA ÉS A FARKAS
Január 28-án 13.25-kor egy hölgy tett bejelentést, mert nagymamája kezébõl ismeretlen személy kivette a táskáját Cecén, a Csók
István utca és a Bocskai utca keresztezõdésében. A nagymama
mellett megállt egy autós, figyelmét információkéréssel elterelte,
majd kitépte a szatyrot a kezébõl. A szatyorban a személyes iratok
mellett egy olvasószemüveg volt.

Betöréssorozat
a pincesoron

ELFOGTÁK A VASTOLVAJOKAT
Ugyanezen a napon 1.10-kor Alapról érkezett bejelentés, hogy
egy lakatlan ház ablakát ismeretlenek kifeszítették, a melléképületbõl vasanyagot vittek el. A bejelentés nyomán öt fõt fogtak el
nyomkövetõ kutya közremûködése mellett. Az intézkedések folyamatban vannak.

PINCEBETÖRÉSEK
Január 31-én Sárbogárdon, a Suszterhegyen ismeretlenek feltörtek nyolc borospincét. Az elkövetõk az ablakokat, illetve az ajtókat feszítették fel, majd a pincékbe bejutva, onnan gázpalackot,
mikrohullámú sütõt, rotációs kapát, valamint bort tulajdonítottak el. A lopási kár összesen 171.000 Ft. A rongálással az elkövetõk további 777.000 Ft-os kárt okoztak. A rendõrök keresik a tetteseket.

FATOLVAJOKAT FOGTAK
Február 1-jén fatolvajokat ért tetten Cece külterületén, a Németkéri úton egy férfi. Azonnal betelefonált a rendõrségre. A járõrök a helyszínre érve elfogták a két cecei férfit, majd elõállították õket a Cecei Rendõrõrsre. Kiderült, hogy 80 kg akácfát vágtak
ki. A két személy ellen lopás miatt szabálysértési eljárás indult.

CSUKLYÁS RABLÓK KISLÓKON
Éjszaka ismeretlenek hatoltak be egy kislóki idõs házaspárhoz. A
két csuklyát viselõ személy a házba az ajtót befeszítve jutott be,
ahol a 77 éves férfit az ágyra lökték, majd a lakásban kutatást végeztek. Az idõs bácsi azonban egyiküket fejbe vágta egy fémfokossal, melynek során az elkövetõk üres kézzel elmenekültek a
helyszínrõl, még a feszítõvasat is hátrahagyták. A bácsi a bûncselekmény során nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Felesége nem sérült meg.

KERESZTÚRI BETÖRÕK
Február 2-án egy kálozi családi ház kazánházából egy benzinmotoros láncfûrészt vittek el. A kár kb. 40.000 Ft.
Sárkeresztúron egy hétvégi ház ajtajának takaródeszkáit rugdosta le ismeretlen tettes, majd így bejutva egy felfújható vendégágyat vitt el. Ezután a szomszédos házhoz ment. A pincében értéket nem talált, viszont a másik kinti helyiségbõl elvitt egy vaskályhát.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya eljárást kezdeményezett ismeretlen tettes ellen több rendbeli betöréses lopás
bûncselekménye miatt. Az eddigi adataink alapján ismeretlen elkövetõk 2010. január 28-a és 2010. január 31-e közötti idõben ajtóbefeszítés, zárfeszítés, ablakbetörés módszerével behatoltak a
sárbogárdi Suszterhegyen található (összesen 7 sértett tulajdonában lévõ) 8 présházba.
Az ismeretlen elkövetõk gázpalackokat, rádiót, kisgépeket, élelmiszert, edényeket, rotációs kapa motorját, mikrohullámú sütõt,
ruhanemût tulajdonítottak el 4 épületbõl.
A fentieken túl azonban az eltulajdonításnál jelentõsebb értékû
rongálás is történt, részben a behatolás módja (a nyílászárókon
alkalmazott dolog elleni erõszak) miatt, valamint az elkövetõk által végrehajtott, az eddigi adatok alapján motiválatlan rongálás
következtében.
Az ismeretlen elkövetõk ugyanis a számukra értéket képviselõ
tárgyak hiányában az épületekbe történõ behatolást követõen televíziót, poharakat, létrát törtek össze, saválló kádat rongáltak
meg.
A saválló kád megrongálásával, a boroshordó csapjának kirúgásával, illetve a csap kinyitásával nagy mennyiségben (400-400 liter) bor ömlött ki, illetve folyt el több százezer forint értékben.
Amennyiben bármely, a cselekménnyel összefüggésbe hozható illetve az elkövetõk kilétére utaló (korábbi feltûnõ viselkedés, idegen személy, vagy jármû mozgása stb.) adat, információ birtokába
jutnak, úgy értesítsék a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályát az ismert telefonszámokon, vagy személyesen.
Felhívásunk nemcsak az eljárás sikeres lefolytatását célozza meg,
de nagyban segíti további, akár más tulajdonosok sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzését is.
Boros Zoltán r. õrgy., mb. osztályvezetõ

ELTOLTÁK A KERÉKPÁRT
21.20-kor egy sárbogárdi lakos tett bejelentést, hogy udvaráról elvitték a kerékpárját. A helyszínre irányított járõrök a tetthely közelében fogtak el két férfit, akik a kerékpárt tolták. A szabadegyházai illetve a sárosdi férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Nem
tagadtak.

A MOTOROS TOVÁBBHAJTOTT, MAJD ELESETT
22.30-kor a járõrök Sárkeresztúron, a Sárkánytó utcában egy segédmotorost akartak leállítani, de az továbbhajtott. A Május 1.
utcában lévõ keresztezõdésnél azonban elesett. Megállapítást
nyert, hogy a motorosnak nincs vezetõi engedélye, soha nem is
volt, ellenben vezetéstõl eltiltás hatálya alatt volt 2011 novemberéig, ráadásul ittas is volt. A motorost szabálysértési õrizetbe vették.
Január 28-án 10.35-kor Mezõszilas belterületén egy Suzuki Alto
sofõrje jármûvével a jobb oldali árokba hajtott. A sofõr könnyen
sérült.
FMRFK-hírek

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
illetékességi területén
2010. februárban tervezett sebességellenõrzések
5-e
6-a
8-a
10-e
12-e
14-e
15-e
18-a
21-e
23-a
25-e
27-e

13.00–16.00:
9.00–12.00:
9.00–12.00:
9.00–12.00:
9.00–12.00:
9.00–12.00:
13.00–16.00:
9.00–12.00:
9.00–12.00:
13.00–16.00:
9.00–12.00:
13.00–16.00:

63-as fõút, Sárkeresztúr területe
63-as fõút, Sárbogárd területe
63-as fõút Cece, Deák F. út
64-es fõút, Igar területe
63-as fõút, Sárbogárd területe
64-es fõút Mezõszilas, Fõ út
62-es fõút, Szabadegyháza területe
63-as fõút, Sárbogárd területe
64-es fõút, Igar területe
63-as fõút, Sárbogárd területe
63-as fõút Cece, Deák F. út
62-es fõút, Szabadegyháza területe
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Leszerelik a Gabona hídját

MEGHÍVÓ
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. és a
Mezõföld Népfõiskolai Társaság
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt

2010. február 5-én
14.00 órára
2010. ÉVI KILÁTÁSOK
A MEZÕGAZDASÁGBAN
címû, gazdaképzõ elõadására.
Helyszín:
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ.
Információ: 06 (25) 506 020,
06 (70) 453 5748, 06 (30) 385 0379,
kishantos@enternet.hu.
Sárszentmiklóson a település képéhez tartozó egyik jellegzetes építmény a mezõszilasi
út felett, a keresztezõdés közelében látható gabonaszállító híd.
A rendszerváltás utáni privatizáció során a telepet több részre darabolták, s mivel az út
két oldalán lévõ telepeknek más-más a tulajdonosa, így lassan már két évtizede nincs
szükség a szállítóhídra. Ennek a vashídnak a mûszaki állapota a rendszeres karbantartás
hiányában idestova kritikussá válik, ezért a tulajdonosok úgy határoztak, hogy lebontatják ezt a hidat.
A munkát a múlt héten kezdte el az ezzel megbízott vállalkozó, a hídborítás és tetõ elbontásával. Mint a munkát végzõ cég vezetõje érdeklõdésemre elmondta: amint az idõjárás engedi, a vasszerkezetet egy e célra alkalmas daruval fogják a helyébõl kiemelni, a
földön szétvágják, s úgy szállítják el.
Hargitai Lajos

Százezrektõl eshetnek el
a családi gazdaságok
Bajba kerültek azok a családi gazdaságok, amelyeknél elkülönül a földhasználat és az állattartás nevesített személye.
Utóbbiak ugyanis hiába kérnek támogatást, területalapú támogatás hiányában
elesnek az állatok után járó szubvencióktól. A szabályozási problémát érzékelte a
Magyar Agrárkamara, és levélben kérte
az agrártárcát, hogy mihamarabb intézkedjen.
A probléma alapja a következõ. Az egységes területalapú támogatásról (SAPS)
szóló, és az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ
nemzeti támogatások (top up) 2009. évi
igénybevételével kapcsolatos 37/2009.
(IV. 3.) FVM-rendelet 15. § (4) bekezdése szerint a termeléstõl elválasztott, állatlétszám alapján meghatározott történelmi bázisjogosultság 2009-tõl kezdõdõen
csak azoknak a termelõknek adható, akik
egységes területalapú támogatási jogosultságot szereztek.
Ez sok családi gazdaságot érint hátrányosan, mivel e gazdálkodási formában határozottan elkülönül a földhasználat, illetve az állattartás nevesített természetes
személye. Ez azt jelentheti például, hogy

a földhasználattal a papírok szerint a férj,
az állatokkal a feleség foglalkozik, s utóbbi az állatállományhoz kapcsolt történelmi bázisjogosultság tulajdonosa is, de
földterületet nem mûvel.
Ezek a gazdálkodók ebben az évben
szembesültek azzal, hogy a gazdálkodásukat gyakorlatilag ellehetetlenítõ módon elestek a történelmi bázis alapján
juttatandó támogatásoktól. Így az állatokkal foglalkozó családi gazdaság több
százezer forint összegû támogatástól esik
el, mely éppen a gyenge lábakon álló állattartás fenntartását, a vidéki lakosság
megélhetését teheti kockára.
A Magyar Agrárkamara arra kéri az agrártárcát, hogy a családi gazdaságok a
történelmi bázisjogosultságaikat a gazdasági társaságokra meghatározott módon kaphassák meg, amennyiben igazolható, hogy az állattartásért felelõs személy (történelmi bázisjogosultság tulajdonosa), valamint a területalapú támogatást igénylõ természetes személy egy
családi gazdaságon belül gazdálkodik.
Magyar Agrárkamara

MEGHÍVÓ
Az elsõ népfõiskola 1844-ben nyitotta
meg kapuit a dániai Röddingben, N. F.
S. Grundtvig dán gondolkodó elképzelései alapján, aki az általa „halott iskolának” nevezett poroszos oktatás helyett
az „élet iskoláját” álmodta meg a fiatal
dán felnõttek számára, ahol tanár és diák egyenrangú partnerek, az oktatás
eszköze az élõ párbeszéd, ahol nemcsak
a szakmát, hanem az élet teljességét
mutatják meg a hallgatóknak. A népfõiskola olyan embereket nevel, akik ismerik és szeretik saját történelmüket,
kultúrájukat, és képesek a közösségben
való gondolkodásra és cselekvésre. A
demokrácia iskoláinak is nevezik ezeket az iskolákat, mert nagy szerepük
volt a világhírû szövetkezeti rendszer
kialakulásában, és abban, hogy Dánia
gazdag, kiegyensúlyozott, emberközpontú országgá vált, ahol a világon a
legtöbben vallják boldognak magukat.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság beszélgetésre, közös gondolkodásra hívja
mindazokat, akiket érdekel, hogyan alkalmazhatnánk a dán és a magyar népfõiskolai hagyományokat, tapasztalatokat a magyar társadalom hasznára, és
ehhez milyen törvényi háttérre lenne
szükség.

NÉPFÕISKOLÁK A
MAGYAR TÁRSADALOM
FEJLÕDÉSÉÉRT
címû rendezvényünk
2010. február 17-én 10.00 órakor
kerül megrendezésre
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
Információ: 06 (25) 488 280,
06 (30) 385 0379,
kishantos@enternet.hu.
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A CECEI ISKOLA HÍREI
A ceceiek is betûzgettek Mezõfalván

TÁMOP 3.1.4.
Beindult a kompetencia alapú oktatás, nevelés bevezetésének
képzési idõszaka Cecén. A kompetencia-területek bevezetõinek
képzése már lezajlott, a menedzsment képzése megkezdõdik a
közeljövõben. A tantárgytömbösített, a moduláris oktatás és projektpedagógia módszerei beépültek a mindennapokba, és valóban sok újdonságot jelentenek a nevelõknek, szülõknek és a diákoknak is. Ezek elõször furcsának, a megszokottól eltérõnek tûnhetnek, de a mindennapok sikerélménye, az új lehetõségek adta
pozitívumok kihasználhatósága megerõsítést jelent, amit a remények szerint a jövõ sikerei igazolnak majd.

Egészséget mindenkinek!
Február 1-jén, hétfõn rendezték meg a mezõfalvi általános iskolában az alsó tagozatosok betûzgetõ versenyét, melynek során az alsós kisdiákok az írásbeli feladatok mellett szóban, elbetûzve is
számot adtak helyesírási tudásukról. A nemes versengésben Szabó Bianka 2. a, Meggyesi Tamás 2. b, Kacz Kornélia 3. b, Raffael
Vivien 3. a, Körmendi Viktória 4. a és Vagyócki Patrik 4. a osztályos tanulók képviselték a cecei iskolát.
Szabó Bianka és Kacz Kornélia második helyezést értek el a betûzgetésben.

Itt a farsang, áll a bál
2010. február 13-án, szombaton rendezik meg a cecei iskolában a
hagyományos farsangi mulatságot, melyet a jelmezesek felvonulásával kezdenek, majd büfével, tombolával, tánccal várják az
érdeklõdõket.

Mérgesítõ értesítõ?
A Cecei Általános Iskolában is megtartották a féléves értékelések
utáni szülõi értekezleteket. A szülõk nagy érdeklõdéssel hallgatták a tájékoztatásokat, elmondták véleményüket, melyeket a pedagógusok és a vezetõség megpróbál beépíteni a további munkába.

A Cecei Általános Iskola alsó tagozatos diákjai — egy egészséges
életmódra, táplálkozásra buzdító pályázat keretében — januártól
kezdve ebben a tanévben minden nap kapnak egy almát. A diákok
és pedagógusaik nagy örömmel vették a kezdeményezést, hiszen
az alma az egyik legjobb hazai vitaminforrásunk a téli idõszakban,
melyhez sajnos nem minden gyermek jut hozzá egyébként.
Cecei Általános Iskola

Cece Nagyközség Önkormányzatának polgármesteri hivatala pályázatot hirdet

pénzügyi–gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû (próbaidõ).
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: pénzügy, gazdálkodás.
Ellátandó feladatok: kontírozás, könyvelés, nyilvántartás; vezeti a szállító- és vevõállományt; fõkönyvi számlákkal kapcsolatos
nyitási és zárási feladatok ellátása; fõkönyvi számlák és analitikák egyeztetése; elkészíti és elküldi a MÁK felé a szükséges jelentéseket (Pminfo, Mérleg); gondoskodik a zárási teendõk
elvégzésérõl; pénztárellenõri feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelõ, felhasználói szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási versenyvizsga, vagy a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/
2009. (VII. 15.) korm. rendelet szerinti mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési szakterületen szerzett, legalább 1 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok, mérlegképes könyvelõi igazolvány, szakmai önéletrajz.
A munkakör legkorábban 2010. március 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (25)
505 150/11-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Cece Nagyközség Önkormányzatának polgármesteri hivatala
címére történõ megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca
13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
pénzügyi–gazdálkodási elõadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 1.
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Sikeres alapi polgárõrök
Szombaton este tartotta évértékelõ összejövetelét az alapi polgárõrség a vadászházban. Az alkalomra eljött Méhes Lajosné polgármester, valamint a rendõrség részérõl Méhes Dóra és Badics
Zsolt is.

Szalai Csaba, a polgárõrség vezetõje rövid bevezetõjét követõen
mindhárom vendég elismerõ szavakkal szólt az alapi polgárõrök
munkájáról, eredményességérõl, mely kiemelkedõ a térségben.

Közremûködésükkel több esetben is hatékonyan tudtak fellépni a
bûnelkövetõkkel szemben.
A polgárõrség tavalyi pénzügyi gazdálkodásáról Encziné Végh
Judit számolt be.
Közben a konyhában elkészült az ízletes pörkölt, és az asszonyok
már készítették elõ az aperitifet.
A vacsorát kötetlen beszélgetés mellett, családias közösségben
fogyaszthatták el a jelenlévõk.
Hargitai Kiss Virág

Iskolabál Töbörzsökön
Töbörzsökön a Patkó csárdában pótszilveszteri bált rendezett a
Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége.
A rendezvény elõtt színes mûsorral teremtették meg a báli hangulatot. Az iskola színjátszó szakköre bemutatta a Rátóti csikótojás
c. népmese dramatikus feldolgozását. Az est egyik meglepetése az
iskola volt tanulójának, Diószegi Évának és az Iker lányoknak a
hastáncbemutatója volt, s profi énekesek és zenészek is felléptek.
Szerzõ Zsuzsa és Farkas Erik Hajnal Benjamin gitár- és zongora-

kíséretével örökzöld slágereket, operettrészleteket, mulatós magyar nótákat adtak elõ.
A Patkó csárda tulajdonosa, Iker János és családja a kitûnõ vacsorával is kitettek magukért. Mondhatjuk: ember legyen a talpán,
aki a pazar menüt végig tudta enni. Vacsora után Rozgonyi Tibor
zenéjére volt lehetõség hajnalig letáncolni a lukulluszi lakomával
bevitt nagy mennyiségû koleszterint.
Hargitai Lajos

Köszönet
Január 30-án negyedik alkalommal került
megrendezésre a Szent István Általános
Iskola szülõi munkaközössége által szervezett pótszilveszteri bál a Patkó csárdában.
Az est nagyon jól sikerült.
A jó hangulatot Rozgonyi Tibornak köszönhetjük, aki honoráriumát az iskola javára ajánlotta fel. Nagyon köszönjük!
A bál bevétele felülmúlta az elõzõ évekét:
212.610 Ft lett, ami az SZMK bankszámlájára került.
Köszönetet szeretnénk mondani a pedagógusoknak, a szülõknek és a vendégek-

nek a hozott tombolatárgyakért, süteményekért, a felajánlott támogatásokért. A
tombolatárgyakat még a következõ vállalkozóknak, cégeknek köszönhetjük: Atlanta Sport, Aranyorsó — Mikó Gyuláné,
Center Sport, Domján cukrászda, Fõtéri
cukrászda, Fruzsi bizsu, Geiger Zoltánné,
Gázmodul Weisz Kft., Irka — Szénássy
Ferencné, Kocsi Ibolya, Horváthné — virágbolt, Korona gyógyszertár, K&H Bank,
Kínai áruház, Menõ Manó, Alpek Zoltán
és családja, Bernáth Tivadar vállalkozó,
Óra-ékszer — Czana és társa, Puha Ferencné, PC-CD Kuckó, Patkó csárda, Sellõ
gumismûhely, Szabó Árpádné, Vénusz vegyesbolt, Tosoki György, Ulmer divat,

Zsebõk vas- és mûszaki bolt, Fair bútorház, Kukucskáné — Bababolt, Kétkerék
szaküzlet, Festékbolt (üzletközpont),
Gazdabolt, Vianni üzlet, Révész késes,
Rézkígyó gyógyszertár, Allianz, Hermann
Tiborné, Kelemen Tímea (Tesco fodrászat), Glance szalon, Gyõriné Steidl Henrietta, Soósné Szolga Ildikó — fodrászat,
Unikornis gyógyszertár (Tesco), Manda
ruházati üzlet, OMV benzinkút, Fagyöngy
virágbolt, Almádi Zsuzsanna kozmetikus.
Minden támogatást és segítséget ezúton is
köszönünk!
Szõnyeginé Szabó Klára,
Bernáthné Tar Anikó
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Orvosi rendelések Sárbogárdon

Közérdekû telefonszámok

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

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

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12,
Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339:
H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-165:
H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007,
mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan:
P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25)
460-163.
Gyermekorvosi körzetek
II. Dr. Mányoki Lídia:
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14, Sze:
8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79. Tel.: 06 (25) 460-163. H: 13-14, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: 8-11.
III. Dr. Abdalla Roshdi:
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25) 463-489, mobil: 06 (30)
2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István
u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD,
ADY E. ÚT 79-83. SZAKRENDELÉSEK
TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig, határozatlan ideig szünetel.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig. Rendelés szünetel 2010. február 22-én.
Gégészet: minden kedden és csütörtökön, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-13-ig, kedden 7.30-9.30-ig, szerdán 12-14-ig,
csütörtökön 12-13-ig, pénteken 11-12-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: pénteken 7-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán és
csütörtökön 7.30-13.30-ig. Rendelés szünetel 2010. február 5-én.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. 2010. február
5-én és 8-án a szakrendelés szünetel.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

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

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

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet
2010. február hó

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

A belföldi szállítást
is végzik.

2010. február 9-én (kedden)
9 órakor ülést tart.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres:

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

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

Kiss Balázs r.törm.
Vasút–Alsótöbörzsök
páros hét csütörtök, 8.00-10.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

Magyar Krisztián r.ftörm.
Igar–Igarvám-Szõlõhegy
páros hét kedd, 14.00-14.45, Igar, polgármesteri hivatal
páros hét kedd, 15.00-15.30, Igarvám, kultúrház
páros hét kedd, 15.30-16.00, Szõlõhegy, kultúrház

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

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

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

Kovács Péter r.ftörm.
Nagylók-Hantos
páros hét kedd, 10.00-11.00, Nagylók, polgármesteri
hivatal
páros hét kedd, 12.00-13.00, Hantos, polgármesteri
hivatal

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

Földi Ádám r.törm.
Sárszentágota–Felsõkörtvélyes
páros hét szerda, 14.00-16.00, Sárszentágota, polgármesteri hivatal

február 6-7.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-520-8877;
február 13-14.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06-20-355-7213;
február 20-21.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-939-8629;
február 27-28.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-816-1376.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza:
február 6-7.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-974-9065;
február 13-14.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-993-9404;
február 20-21.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-639-3977;
február 27-28.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-974-9065.

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

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

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

Batári Róbert r.ftörm.
Pusztaegres–Örspuszta–
Sárhatvan–Nagyhörcsök
páros hét szerda, 13.00-14.00, Pusztaegres, kmb. iroda
páros hét szerda, 14.00-15.00, Sárhatvan, kultúrház

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

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

Horváth Ferenc r.tzls.
Sárszentmiklós–Rétszilas
páratlan hét kedd, 14.00-16.00, Sárbogárd, rendõrkapitányság

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

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-956-3168 számú
telefonon érhetõ el.
(I–II. sz. körzet, továbbá Igar,
Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom,Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta.)
Dr. Bögyös Gábor
hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor,
a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd,
Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Napirend:
1. Sportegyesületek beszámolója mûködésükrõl,
személyi és tárgyi feltételeikrõl.
2. Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról,
fenntartási költségeirõl.
3. A városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) ktr. sz. rendelet módosítása.
5. Döntés a vízi közmû 2010. évi bérleti díjának terhére megvalósuló felújításról.
6. Pályázat benyújtása a Zengõ Óvoda felújítására.
7. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásairól szóló
rendelet elfogadása.
8. A cafetéria-szabályzat elfogadása.
9. A közbeszerzési szabályzat módosítása.
10. A technikai és egyéb álláshelyek megszüntetése.
11. Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet.
12. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.
(I. 25.) ktr. sz. rendelet módosítása.
13. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról
és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) ktr. sz. rendelet módosítása.
14. A Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról
szóló 8/2005. (III. 30.) ktr. sz. rendelet módosítása.
15. A helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló
11/2005.(V. 3.) ktr. sz. rendelet módosítása.
16. Az Ady Endre út–Szegfû utca–Virágsarok–Petõfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról
szóló 51/2005. (XII. 27.) ktr. sz. rendelet módosítása.
17. A távhõ- és melegvíz-szolgáltatásról szóló
48/2009. (IX. 14.) ktr. sz. rendelet módosítása.
18. Nevelési–oktatási intézmények 2010/2011-es
tanév beiratkozási idõszakának meghatározása.
19. Az óvodák nyári zárva tartása.
20. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2009. II. félévi munkájáról.
21. A Hantosi út forgalmi rendjének változása.
22. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és
a tartalék alakulásáról.
23. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
24. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
25. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Választási szervek megválasztása.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
2. Bejelentések
Juhász János polgármester
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor
városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XIV. forduló
eredményei
OMV–Nyiki FC 3:1 (1:0)
Vezette: Tóth I. OMV: Plézer, Halasi, Nagy,
Gráczer, Simon. Csere: Derecskei. Nyiki: Huszti N.,
Oláh, Kecser, Felker, Huszti R. Csere: Huszti P.,
Kovács, Németh. Az elsõ kapura lövést Nagy
eresztette meg, Huszti N. lábbal a mezõnybe rúgta
a labdát. 2. perc: Kecser lövését védte Plézer. 4.
perc: Simon óriási helyzetet hagyott ki. 6. perc:
Gráczer az OMV-nek megszerezte a vezetést. Távoli lövésekkel próbálta meg bevenni Plézer kapuját a
Nyiki FC. 17. perc: Huszti R. kétszer lõtt, elõbb
Plézerrõl, majd Nagyról pattant ki a labda. Küzdelmes elsõ félidõ, fõleg mezõnyjátékkal, jó védekezéssel párosulva. 21. perc: Gráczer fejelt kapu mellé. 23. perc: Gráczer lövését Huszti kirúgta a mezõnybe. 24. perc: Oláh két lövését hárítja Plézer. A
sorozatos Nyiki-támadások meghozták az eredményt. Felker egyenlített. Annyira örültek az
egyenlítésnek, hogy Simonra nem figyeltek, aki
kezdés után szerzett vezetést csapatának. 27.
perc: Oláh el akarta gurítani a labdát Plézer mellett,
azonban az a testérõl kifelé vágódott. 29. perc:
Felker lõtt kapu mellé. 30. perc: Kecser távoli lövése majdnem meglepte Plézert. 31. perc: Nagy és
Plézer majdnem összehozták az egyenlítõ gólt. Szerencséjük volt! 32. perc: Huszti R. próbálkozott lövéssel, az azonban centiméterekkel ment kapu
mellé. 33. perc: Gráczer lövése Huszti lábáról a mezõnybe pattant. 34. perc: Felker jól eltalált lövését
Plézer szögletre ütötte. 36. perc: Halasi erõs lövése
Huszti N.-rõl úgy vágódott a mezõnybe, hogy Kovács az elé pattanó labdát egybõl lõtte, Plézer pedig
másodszorra is meg tudta kaparintani. 37. perc:
Halasi szögletét Gráczer a kapufára emelte. 38.
perc: korszerû, egyérintõs támadás, Gráczer a tisztán álló Simon elé rúgta a labdát, aki közelrõl nem
hibázott. 39. perc: Oláh lövése a felsõ lécrõl Felker
elé került, lövése a lábak között ment el, Plézer védett. Izgalmas mérkõzésen az OMV okos taktikával
lassította a játékot, míg a Nyiki FC nagy erõfeszítéseket tett az egyenlítésért, közben megfeledkeztek
a védekezésrõl. Góllövõk: Gráczer, Simon 2, illetve
Felker.

Alba Autósbolt Cece–Twister
Galaxy 1:2 (1:1)
Vezette: Szakács I. Cece: Fülöp Gy., Pintér, Klazer,
Fülöp T., Hegedûs. Csere: Danicsek, Démuth, Kiss,
Pudelka, Tóth. Twister: Bognár I., Balogh, Gyöpös,
Szabó Gy., Szabó L. Csere: Bognár T., Killer,
Roszkopf, Szántó. Fél perc, és Hegedûs megszerezte a vezetést. Mindkét kapu veszélyben forgott, a
kapusok a helyükön voltak. 7. perc: Balogh lövése
már túljutott Fülöp Gy.-n, de utána nyúlva a gólvonal elõtt megfogta a labdát. 10. perc: Bognár T. fejesénél verve volt Fülöp, szerencséjére a lécrõl kifelé pattant a labda. 13. perc: Killer lövését Fülöp vetõdéssel hárította. 14. perc: nagy kapushiba! Fülöp
rárúgta a labdát Szabó Gy.-re, akinek a hátáról a kapuba pattant a játékszer. 16. perc: Szabó L. lövése
Fülöprõl Pudelka elé került, aki keresztbe lõtte a
labdát a kapu elõtt, Hegedûs szorongatott helyzetben a kapu mellé lõtt. 20. perc: Pudelka hagyott ki

nagy helyzetet. 23. perc: Fülöp T. találta el rosszul a
labdát, mely elsuhant a kapu elõtt. 24. perc: Killer
lövése a kapufát súrolta. 25. perc: Roszkopf lövése
kerülte el a kaput. 26. perc: Szabó Gy. lövését védte Fülöp. 27. perc: Klazer lövését Bognár I. nem
merte fogni, kiütötte a labdát a mezõnybe. 29.
perc: Fülöp Gy. megismételte elsõ félidei hibáját,
lábbal hárítva Szabó Gy.-t találta el, akirõl szintén
bepattant a labda. 33. perc: Roszkopf lövése után a
labda a felsõ lécrõl vágódott a mezõnybe. 38. perc:
emberelõnybe került a Twister, de nem élt a lehetõséggel. Jó iramú mérkõzésen a szerencsésebb
csapat gyõzött. Sárga lap: Fülöp T., illetve Szabó
Gy. Piros lap: Fülöp T. 2 perc. Góllövõk: Hegedûs, illetve Szabó Gy. 2.

Sárbogarak– Sárkeresztúr
KIKE 0:8 (0:1)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Csuti, Dizseri B.,
Gászler, Németh T., Németh Cs. Csere: Kasza,
Kiss. Kike: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger, Sütõ.
Csere: Hajdinger Z., Szauervein. Csuti kivédte a
Kike szemét az elsõ tizenkét percben. Már ekkor
látható volt, hogy nem sokáig bírják a nyomást a
Sárbogarak. 13. perc: Sütõ átadásából Hajdinger J.
kilõtte a bal alsó sarkot. Ekkor még volt ereje védekezni az ellenfélnek, de nem tartott sokáig, mert a
második félidõ 20. percében alaposan megszórták
õket. Nagy arányú is lehetett volna a gólkülönbség,
ha Geigerék komolyabban veszik az ellenfelet.
Sárga lap: Hajdinger J. Góllövõk: Hajdinger J. 2,
Madár 2, Geiger, Sütõ 2, Hajdinger Z.

Horváth Ker.–Spuri 7:4 (1:1)
Vezette: Szakács I. Horváth: Antal, Kovács R.,
Oláh, Horváth J., Horváth D. Csere: Pankusz. Spuri: Huszár, Schmidt, Kovács, Sereg, Rohonczi. Csere: Deli, Simon, Szalai, Varga. A kezdeti tapogatózás után egymás hibáiból éltek a csapatok. A tizenkettedik perc meghozta az elsõ gólt Kovács egyéni
játéka után. 13. perc: a „fõnök”, Horváth J. rosszul
célzott, mert a kapufát találta el. 18. perc: Sereg került gólhelyzetbe, Antal védett. 20. perc: Rohonczi
addig csetlett-botlott a kapu elõtt, míg sikerült
egyenlítenie. 22. perc: Horváth lövése után a labda
a lécek között került a hálóba. 24. perc: Horváth
D.-nek köszönhetõen Horváth J. újabb gólt lõtt. 26.
perc: Rohonczi szépített, megint szoros lett az
eredmény. 27. perc: Horváth D. hagyott ki nagy
helyzetet. 29. perc: összehozták az egyenlítõ gólt a
HK játékosai, Kovács I. volt eredményes. Na, csak
hallották volna Horváth J. reagálását! Ettõl kezdve
még négy gól született, most találták meg a góllövõcipõket a Horváthok. Sárga lap: Oláh, Horváth
J. Góllövõk: Kovács R., Horváth J. 4, Horváth D. 2,
illetve Rohonczi 2, Kovács I., Huszár.

BB. Truck–Bad Boys 1:5 (0:1)
Vezette: Tóth Z. BB. Truck: Gilicze, Fekete, Takács, Strausz, Dravecz. Csere: Gábris, Horváth A.,
Sztojka. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Tóth, Horváth
F., Juhász. Csere: Hajba, Horváth I. Sárga lap:
Takács. Góllövõk: Gábris, illetve Juhász 4, Mikuli.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Extrém–Toledo 2005 2:3 (1:2)
Vezette: Tóth I. Extrém: Oszvald, Dévényi, Hajnal,
Horváth D., Major. Csere: Horváth T. Toledo: Fûrész, Dombi Z., Csuti, Barabás R., Dombi V. Csere:
Barabás B., Horváth Zs., Kiss, Orbán. Góllövõk:
Dévényi, Major, illetve Barabás R. 3. A mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik
meg.

Pentagri Kft.–Légió 2000,
Fair Bútor 6:2 (3:0)
Vezette: Tóth Zoltán. Pentagri: Györök, Domján,
Palotás, Kelemen, Bor. Csere: Drávucz, Tóth.
Légió: Kasos, Németh, Lakatos Gy., Mondovics,
Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Berta, Szilágyi Cs. A
kezdés után Verbóczki egybõl kapura emelte a labdát, alig ment fölé. 3. perc: Mondovics lövését védte Györök. 5. perc: Kelemen emelte a labdát Domján elé, aki egy csel után tisztára játszotta magát,
Kasos mellett lõtt a hálóba. 7. perc: Domján átadását Bor félfordulattal a jobb alsó sarokba lõtte. 9.
perc: Drávucz jó helyzetben a kapu fölé lõtt. 11.
perc: Drávucz lövése után a labda Bandáról a saját
kapujába pattant. 13. perc: Mondovics topogott ki
egy kapufát. 14. perc: Berta feldobta magát? Vagy
ki tudja! Mindenesetre a játékvezetõ jól látta, szabadrúgást ítélt. 16. perc: Domján nagy erejû lövése
kapu fölé szállt. Nem csodálom, hogy izzott a légiós
kispad az elsõ játékrész után. Alig kezdõdött el a
második félidõ, amikor is Domján védhetetlen gólt
rúgott. 23. perc: Palotás lövését Kasos kapu fölé
ütötte, de rosszul fogott talajt. 24. perc: Bor lövését
Kasos bevédte. 26. perc: Györök a büntetõ területén belül (hátulról becsúszva) elhúzta Mondovics
lábát. Büntetõ! A sértett higgadtan helyezte a labdát a kapuba. 30. perc: a gól felhozta a Légiót, mert
Baki szépített az eredményen. 32. perc: eddig tartott a vesszõfutás, Domján kapta vissza a labdát
Kelementõl, elõbbi beállított a végeredményt.
Megelégedett a hat rúgott góllal a Pentagri a hitét
vesztett Légióval szemben, akik öregurasan fociztak. Góllövõk: Domján 3, Bor 2, Drávucz, illetve
Mondovics, Baki.

Reál Margit–Spuri 11:4 (9:1)
Vezette: Tóth Z. Reál: Géczi, Márton, Kiss, Rozgonyi G., Dani. Spuri: Huszár, Schmidt, Kovács,
Palásti, Sereg. Csere: Deli, Varga. Addig felváltva
forogtak veszélyben a kapuk, míg a 4. percben Dani
megszerezte a vezetést. Ettõl kezdve az történt a
pályán, amit a Reál akart. Elõbb Kiss a kapufát találta telibe, majd Dani átadása után Rozgonyi okosan
perdítette a labdát a kapuba. 5. perc: Dani növelte
az elõnyt. 7. perc: Dani szögletét Kiss kapásból lõtte a kapuba. 8. perc: eljutott a Spuri Géczi kapujáig,
egy lövés után a labda Kissrõl került saját kapujába.
9. perc: Dani lõtt gólt. 10. perc: Rozgonyi lõ gólt. 12.
perc: Márton tiszta helyzetben a kapufát találta el a
labdával. 13. perc: Kiss egy ide-oda pattogó labdát
lõtt a hálóba. 17. perc: Márton tört elõre, senki sem
támadta, lövése után a kapuban táncolt a labda.
18. perc: Sereg lövését Géczi védte. 19. perc:
Rozgonyi lõtt gólt. 21. perc: kezdés után Palásti lõtt
gólt. 24. perc: Kovács kapott jó átadást, és szépít.
30. perc: Kovács szöglet után fejelt gólt. Rápihent
Folytatás a következõ oldalon.
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az elsõ félidõre a csere nélkül játszó Reál. Az utolsó
percek viszont az övék volt. 38. perc: Dani újabb
gólt lõtt. 40 perc: Márton elfektette a kapust, elsõ
lövése után a labda ismét elé pattant, másodszorra
már nem hibázott. Góllövõk: Dani 4, Rozgonyi 3,
Kiss 2, Márton 2, illetve Kiss (öngól), Palásti, Kovács 2.

Miklósi hírek
A cikket az iskola újságíró szakkörösei közül Szõke Fanni, Boros Dóra, Varga Júlia és
Kiss Erika készítették.

Figyelem!
A február 14-én 9.45-re sorsolt
mérkõzésen az alábbi csapatok
játszanak: Reál Margit–Horváth Ker.
Február 15-én 20.35-kor
Spuri–BB. Truck-mérkõzés lesz.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE
13
2. OMV
12
3. Pentagri
11
4. Extrém
7
5. Alba Autósbolt Cece
5
6. Toledo 2005
3
7. Twister Galaxy
3
8. Sárbogarak
3
9. Nyiki FC
3
10. Légió 2000, Fair Bútor A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

1 - 80:17
1 1 65:32
1 2 66:31
2 4 67:35
1 8 35:42
3 8 36:70
3 8 27:41
2 9 28:66
3 8 36:70
3 11 31:101

40
37
34
23
16
12
12
11
9
3

KIKE
Pentagri
OMV

2010. január 27-én ECDL-vizsgán volt a 8.
évfolyam 50 tanulója. A modulok közül
ezen a napon szövegszerkesztésbõl vizsgáztunk.
A kora reggeli idõpont ellenére az utazás
nagyon kellemesen telt. Marika néni még a
buszon is ellátott bennünket az utolsó jó
tanácsaival, és bátran kérdezhettünk is tõle. Amikor odaértünk, az elsõ csoport el is
kezdte a vizsgázást, mi pedig izgatottan
vártuk a sorunkat. A feladatokat mindenki
könnyûnek találta, de ennek oka természetesen a sok gyakorlás volt. Különbözõ
szövegszerkesztési, mentési és nyomtatási
feladatokat kellett megoldanunk.
A vizsga után mindenki felszabadultan
mesélte el tapasztalatait. Reméljük, rövi-

25 gól
21 gól
20 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys
10 1 2. Horváth Ker.
9 1 1
3. Reál Margit
5 - 6
4. BB. Truck
3 - 9
5. Spuri
1 - 10
A Reál Margittól -3 pont levonva.

ECDL-vizsgán voltunk

Horváth Ker.
Bad Boys
Horváth Ker.

A 7. évfolyam, mely január 25-én 13 fõvel
indult el vizsgát tenni, viszont már megkapta az errõl szóló értesítést, miszerint
mindenkinek sikerült a vizsgája.
A diákoknak 24 feladatot kellett megoldani 45 perc alatt. Elõször az állományok közül kellett kiválasztani a megfelelõt, majd
mappaszerkezetet kellett létrehozni, parancsikont készíteni, és szöveges feladatokat megoldani.
Gratulálunk a szép sikerhez, melyet köszönünk a felkészítõ és kísérõ tanárainknak:
Gajgerné Erõs Marika néninek és Kovács
Zoltánné Julika néninek.

60:18
78:31
60:50
35:96
34:75

31
28
12
9
3

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a Sárszentmiklósi Általános Iskola
szülõi munkaközösségének

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA
2010. február 20-án 18 órára

Góllövõlista
I. Horváth János
II. Kuti Kálmán
III. Horváth Dávid

desen értesítést kapunk arról, hogy sikeresen jutottunk-e túl a megmérettetésen.

Köszönettel fogadjuk, ha támogatják céljainkat a nekünk utalt adó 1 %-kal.
Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány, adószámunk: 18484205-1-07.

Góllövõlista
I. Geiger Zoltán
II. Bor József
III. Gráczer László

11

33 gól
22 gól
18 gól

az általános iskola aulájába.
Gyerekmûsor, vacsora, büfé, tánc, tombola.
A mulatós hangulatról az EFKA zenekar gondoskodik!
Belépõ ára vacsorával: 2.500 Ft.

G. F.

TORKOS
CSÜTÖRTÖK
Ebédeljen–vacsorázzon
féláron
a Patkó csárdában
február 18-án!
Asztalfoglalás a 06 30 2266 707-es
telefonon.

Meghívó

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2010. február 4-én (csütörtökön)
17.00 órakor együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere
2.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2010. február 4-én (csütörtökön) 16.30 órakor
együttes ülést tart Hantos Község Önkormányzatának képviselõ-testületével és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi költségvetésének elfogadása.
3. Beszámoló a Sárbogárd–Nagylók
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi munkájáról.
Juhász János polgármester

Napirend
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Juhász János polgármester
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Dr. Keszi Krisztina zambiai beszámolója

Erdei kölcsönkönyvtár
Amikor a tavalyi évben egy ideig egy kis erdei faluban éltem nyelvtanulás céljából, közelrõl volt alkalmam látni, megfigyelni az ott
élõk életét, körülményeit. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy
nemcsak egészségügyi, hanem szociális, lelki segítségre is szükségük lenne.
A missziói számláról pénzt kaptam Bibliák, keresztyén irodalom
vásárlására a Mungwi Klinika számára. Isten elõtt elcsendesedve
eldöntöttem, hogy nemcsak a klinika számára vásárolok, hanem
juttatok belõle az egészségügyi körzet szempontjából a Mungwi
Klinikához, lelki szempontból pedig a Mungwi Baptista anyagyülekezethez tartozó négy kis erdei falu baptista gyülekezete számára is.
Ez természetesen azt jelentette, hogy sokkal kevesebb juthat egy
helyre, mivel a pénzt hétfelé kellett szétosztanom, de mégis kezdete lehet egy kis kölcsönkönyvtárnak.
Amikor csak lehetett, igyekeztem bemba nyelvû irodalmat, Bibliát vásárolni. Mivel a hivatalos nyelv az angol, a keresztyén könyv
sokszor csak angol nyelven kapható.
Sajnos, kevés a jó lelki irodalom bemba nyelven. A magyarázat talán az, hogy a falvakban élõknek nincs pénzük könyvvásárlásra, és
áram sincs, ami szükséges lenne az esti olvasáshoz.
Hogy az olvasást, a könyveket megszerettessem, igyekeztem különbözõ témakörben és minden korosztály számára vásárolni valamit. Vettem könyvet serdülõk, házasságban élõk, az alkohol
rabságában vergõdõk számára. Szerencsére az igazán fontos,
alapvetõ hitbeli dolgokról, megváltásról, keresztyén hitharcról
bemba nyelvû könyvet adhattam. Isten népének pásztorlása, Biblia-tanulmányozó csoport vezetése, ez angol nyelven került a
könyvcsomagba.
Sajnos, gyermekeknek való Bibliát még angol nyelven sem kaptam.
Miután hosszas országos keresgélés után végül sikerült nagy, kofferszerû fémdobozokat vásárolnom Ndolában, megkezdõdhetett
a szétosztás. (A fémdoboz a könyveknek a patkányok és egyéb
rágcsálók elleni védelmét szolgálja.)
A legkisebb, legszegényebb erdei gyülekezetekkel, Itintivel és
Mulilóval kezdtem. Itinti nyugati irányban fekszik Mungwitól, és
közelebb van Kasamához, a városhoz, mint Mungwihoz. A gyülekezet 1998-ban alakult és 7 család tartozik hozzá.
Mulilo 12 km-re keletre van Mungwitól, benn az erdõben, és csak
igazi erdei úton közelíthetõ meg. 2000-ben alakult, és szintén 7
család tartozik hozzá.
Minden fémdobozba egy füzetet is tettem a könyvek mellé, hogy
ebben a könyvtári kölcsönvételhez hasonlóan vezethessenek

Köszönetnyilvánítás
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét. Így az adományozók 590.206 Ft-tal segítették az
alapítvány munkáját, a sárbogárdi református templom felújítását. Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a tevékenységét. Célunk a sárbogárdi református gyülekezeti ház felújítása.
Adományukkal rendelkezés alapján a sárbogárdi református
idõsek otthona mûködésének segítéséhez is hozzájárulnak.
Adószámunk: 18483118-1-07. Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

mindent: a kölcsönkérõ nevét, a könyv címét, a kivétel idõpontját
és természetesen a dátumot, amikor vissza kell adni a könyvet,
hogy aztán a következõ ember is olvashassa. Mivel ezeken a helyeken lelkész nincs, a vezetõ presbiter felelõssége majd figyelemmel kísérni, felügyelni a dolgokat. Mivel õk beszélnek angolul, ez
arra is lehetõség, hogy a csak angol nyelven lévõ könyvet az õ
házánál együtt olvassák és beszéljék meg.
A napokban találkoztam a gyülekezet vezetõjével, aki elmondta,
hogy a bemba nyelvû könyveket már mind kikölcsönözték a kis
könyvtárból. A javaslatom az volt, hogy a bemba teljes Bibliát egy
évre, a bemba Újszövetséget pedig fél évre kölcsönözheti ki valaki. Az érdeklõdés miatt ezt megváltoztatták: csak egy hónapra lehet egy-egy embernél a Biblia, aztán tovább kell adnia.
Idõközben a faluban a más gyülekezethez tartozók is jöttek érdeklõdni, hogy mi is ez az új dolog.
Mulilóban õszinte szívvel adtak hálát Istennek azért, hogy tudva
szükségüket és azt, hogy nincs rá pénzük, hogy Bibliát vásároljanak, Õ maga gondoskodott róluk és adott Bibliát nekik.
Jó látnom, éreznem nekem is Isten gondoskodó szeretetét. Mivel
a klinikán dolgozó német misszionáriusok végleg visszamentek
Németországba, megkaptam az általuk használt autót, amit így
használni tudok ezekhez az erdei falvakhoz való eljutásra.
A könyvek már eljutottak a Mungwi Gyülekezethez és a Klinikára
is. Csanga és Ngulula még hátra van.
A napokban a gyermekrészlegen az egyik anya megszólított: „Te
voltál ott nemrég Mulilóban és hoztad a Bibliát és a könyveket.”
Ez a „felismerés” jó lehetõséget adott, hogy a mellette lévõ
asszony máris kérjen egy könyvet a klinika könyvtárából.
Lassan hazafelé készülök, november közepétõl szolgálati szabadságomat töltöm Magyarországon. Imádkozom azért, hogy visszajövetelem után kapjak lehetõséget, idõt a megkezdett munka továbbfolytatására. A szívemben az van, hogy a jövõben a kis könyvtárat a lelki könyvek mellett „nem lelki” könyvekkel is bõvíthessem. Szeretnék tanulásukban segítõ könyvet, vagy lexikont vásárolni azon tehetséges gyermekek számára, akik készek az otthoni
plusz tanulásra. Az erdei falvakban általában egy tanár van, és
összevont osztályokban tanulnak a gyerekek. A kis erdei könyvtár
lehetõséget adna nekik, hogy kiemelkedjenek és továbbtanuljanak.
Testvéri köszöntéssel: Keszi Krisztina
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A magyar kultúra napja a sárszentágotai iskolában
Már hagyomány az ágotai iskolában, hogy a magyar kultúra napja
alkalmából az intézmény rajzpályázatot és versmondóversenyt
hirdet.
A Sárvíz térségi iskolákból 150 rajz érkezett. A bírálóbizottság nehéz helyzetben volt a sok értékes alkotás legjobbjainak kiválasztásánál.
Helyezettek:
I. KOVÁCS TÜNDE — Sárkeresztúr, SOMOGYI INEZ —
Káloz
II. SUPLICZ DÓRA — Káloz, HORVÁTH ANDREA —
Sárkeresztúr
III. ÁRKUS PATRIK — Sárosd, CELLÁR BIANKA —
Sárkeresztúr
Különdíjasok:
KOVÁCS RENÁTA, OLÁH DEZSÕ BÉLA, NÉMETH ERZSÉBET — Sárkeresztúr, NAGY DORINA — Sárosd,
SCHNEIDER LILLA — Káloz.
Sárszentágotai nyertesek:
I. SEREG MÁRK, NAGY RENÁTA
II. SEREG DÁVID, NAGY NIKOLETT
III. KESZTYÛS GRÉTA, BERTA KLAUDIA
Különdíjasok:
HANDA OTTÓ, KOVÁCS VIVIEN.
Az alkotásokat az intézmény aulájában a mai napig meg lehet tekinteni.
Szintén az aula adott otthont a tanulók, tanárok kedvenc könyveinek kiállítására is.
A kultúra napján rendezett versmondóversenyen 23 vers hangzott el.

A legjobbak lettek:
I. HOLLÓSI CSABA, SINKOVITS GÁBOR
II. POLYÁK DORINA, BERTA KLAUDIA, LÓRÁNTFFY
LAURA
III. JENCSKI TIBOR, PLÉZER LILLA, NAGY BENCE, KOVÁCS TÍMEA
Felkészítõk és szervezõk: NYULI TIBORNÉ, SZIRÁKI JUDIT,
BORSOS MIHÁLYNÉ, JÓZSA GÁSPÁR, BALÁZS LILLA
ENIKÕ.
Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Magyar mondák délutánja
Lengyel Dénes írásaiból válogathattak idén a városi könyvtár „Olvassunk egymásnak” címû programjának résztvevõi.
Az író, irodalomtörténész, pedagógus (élt 1910–1987) anyai ágon
Benedek Elek unokája. Eme örökség megtapasztalható magyar
mondagyûjteményeinek magával ragadó stílusából is. A gyermekek, fiatalok elsõsorban innen ismerhetik az író nevét.
Kovácsné Komáromi Edit köszöntötte az egybegyûlteket szombaton délután a könyvtár gyermekrészlegében. Bevezetõként felolvasott egy részletet abból a levélbõl, melyet az író gyermekei küldtek a könyvtárnak, miután értesültek róla, hogy édesapjuk emlékének dedikálták e rendezvényt.
Több mint 40 alsós és felsõs tanuló készült föl erre az eseményre —
sokan közülük visszatérõ résztvevõk —, és érthetõen, értõn, szépen tolmácsolták Lengyel Dénes írásainak részleteit. Alsószentivánról, Sárkeresztúrról, Sárszentmiklósról, valamint Sárbogárdról a Mészölybõl és a gimnáziumból jöttek diákok, pedagógusok, szülõk kíséretében. Mindannyian oklevelet vehettek át a felolvasást követõen.
A kellemes délutánt egy kis vendégség zárta.
Hargitai Kiss Virág

Szeretettel várunk mindenkit

2010. február 12-én 19 órakor
A PÓTSZILVESZTER, FARSANG ÉS VALENTIN-NAP ALKALMÁBÓL
megrendezésre kerülõ bálra, a rétszilasi klubhelyiségbe.
A zenét Efka–Tomi szolgáltatja. Támogatói jegy: 500 Ft.
Rétszilasért Egyesület
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CSALÁDI KÖR / ELÕADÁS

NAGYMAMA
RECEPTJEI

Mézes-szezámmagos csirke
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Sárbogárd a két
világháború között
A sárbogárdi Múzeumbarát Egyesület keddi
nyilvános összejövetelén érdekes elõadást
hallhattak az érdeklõdõk. Novák Kovács
Zsolt, a Petõfi Sándor Gimnázium történelem
szakos tanára és az egyesület elnöke tartott
elõadást Sárbogárd két világháború közti életérõl. Zsolt gyakorlott és kitûnõ elõadó, s ez a
téma bizony mindenkit nagyon érdekel, hiszen
szüleink, nagyszüleink életérõl volt szó.
Ez volt az az idõszak, amikor Sárbogárd igazi
mozgalmas mezõvárossá fejlõdött. Ekkor vált
a város közlekedési gócponttá, élénk kereskedelmi élet volt, s nagyszámú iparosság alkotta
a társdalom gerincét. Ebben az idõszakban
épült sok ma is jelentõs épület a városban.

Hozzávalók: egy csirkemell felkockázva; a bundához:
1/2 csésze liszt, 1/4 csésze étkezési keményítõ, 1 teáskanál sütõpor, 1 tojás, 2 evõkanál olaj, 2/3 csésze víz, só,
bors; a mázhoz: 2 kanál méz, 2 kanál gyümölcscukor,
fél csésze ketchup, 1 dl víz, 1 kanál szezámmag.
Egy csirkemellet felkockázunk, esetleg csíkokra vágjuk.
A bundához valókat csomómentesen elkeverjük, beletesszük a kockára vágott csirkemellet, majd bõ olajban
ropogósra sütjük. A máz hozzávalóit összefõzzük, megvárjuk, amíg picit besûrûsödik, majd keverünk hozzá
egy evõkanálnyi szezámmagot, és a kisült csirkefalatkákra öntjük. Egy kiskanálnyi Erõs Pistát is lehet belekeverni. Párolt rizzsel, vagy pirított tésztával tálaljuk.

Kínai töltött kacsa
Hozzávalók: egy kisebb, 1,5 kiló körüli kacsa, 4 fej gomba, 3 zöldhagyma, egy gyömbérgyökér, 10 dkg darált
sertéshús, maréknyi fõtt fehérbab, 3 evõkanál olaj, 2
evõkanál szójamártás, 1 evõkanál cherry.
A megtisztított kacsát két percre forró vízbe merítjük,
majd fölakasztjuk, és egy éjszakán át száradni hagyjuk.
Másnap a gombákat apró szeletekre vágjuk, a gyömbért
lereszeljük, a zöldhagymát ujjnyira aprítjuk. Forró olajban két percig sütjük a húst, a hagymát és a gyömbért.
Hozzáadjuk a babot és a gombát, újabb két percig sütjük. Ha kihûlt, megtöltjük e keverékkel a kacsát. Gondosan bevarrjuk. A cherryt és a szóját kevés olajjal
összekeverjük, egyenletesen megkenjük vele a kacsát,
és sütõben másfél órán át sütjük.

Csirkemáj kínai módra
Hozzávalók: csirkemáj, szójaszósz, étkezési keményítõ,
olívaolaj, vöröshagyma, fokhagyma, fehérbors, cherry,
mexikói zöldségkeverék, ételízesítõ, üvegtészta, vagy
rizstészta.
A felaprított csirkemájat összekeverjük egy kis olívaolajjal, étkezési keményítõvel, szójaszósszal, cherryvel,
fokhagymával, és kb. 5-10 percig állni hagyjuk. Wokban, vagy serpenyõben 2 evõkanál olívaolajat hevítünk,
a vöröshagymát üvegesre pirítjuk benne, majd rádobjuk
a csirkemájat, és készre pároljuk. A mexikói zöldségkeveréket a wokban külön megdinszteljük, ételízesítõvel
megszórva. Köretnek forrázott rizstésztát (össze is keverhetjük a májjal és a zöldségekkel), vagy sült üvegtésztát adunk hozzá. Nagyon finom, pikáns ízt ad a
májnak a cherry, de lehet helyettesíteni spanyol gyümölcsborral (Sangria) is.

Érdekes volt beletekinteni abba, hogy akkor hogyan mûködött a közigazgatás, hogyan választották a képviselõket, a bírót. 40 képviselõ volt, de õk nem
kaptak tiszteletdíjat. A jegyzõ nem volt öntörvényû, csaknem ellenõrizhetetlen hatalom, mint ma. Volt egy tekintélyes testület is a városban, mely a
legtöbb adót fizetõ polgárokból állt, akiket „virilistáknak” hívtak, s igen hatékonyan beleszólhattak abba, hogy mire költhesse a város a befizetett adókat. Sajnos manapság ez nincs így, s a befizetett adóinkkal szabadon garázdálkodnak a mai hatalmasságok. Ez a testület azért is volt fontos, mert a virilisták aktivizálták a település lakosságát jelentõsebb ügyek érdekében való összefogásra. Akkor közös összefogással építették a vasutat, közös összefogással épült ki a csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer a városban, s a legtöbb közös ügyet nem idegenítették el a polgároktól úgy, mint manapság.
Kezdetlegesebb volt akkor ugyan az élet, nem voltak pormentes utak, nem
volt összkomfort, mégis valahogy melegebbnek, emberibbnek érezzük azt a
régi világot.
Annak ellenére így van ez, hogy ekkor volt két világháború, az elsõ háborúban odaveszett a város felnõtt férfi lakosságának tíz százaléka. Arról is szó
esett az elõadásban, hogy a háború és a tanácsköztársaság diktatúrája után
a helyi társadalom nagyon gyorsan begyógyította a sebeket, s a 20-as, 30-as
éveket úgy jellemezhetjük, hogy ekkor élénk közösségi, egyesületi élet volt,
olvasókörök, kulturális, karitatív segítõ egyesületek jöttek létre, kiépült az
iskolarendszer, s elkezdték építeni a helyi kórházat is.
Különösen jelentõs volt a sárbogárdi zsidóság a város életében. A fõutcát
jórészt a zsidó kereskedõk építették be impozáns kereskedõházaikkal. Jelentõs volt a szerepük a gazdaság mellett a helyi mûvelõdési élet szervezésében is.
A régi képekkel, dokumentumokkal illusztrált, színvonalas elõadást tapssal
köszönte meg a hallgatóság.
Hargitai Lajos
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A csodaszarvas
— Jordanes és Kézai Simon krónikája nyomán —
Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar
vadászat közben messze elkalandoztak, és
már a Meotisz mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nõstény szarvas
bukkant fel elõttük, õk pedig mindjárt
üldözõbe vették.
Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom
nélkül elenyészett a vadászok szeme elõl.
Sokáig keresték, de sehogy sem tudták
megtalálni.
Ahogy a szarvast keresték, az egész mocsaras helyet bejárták, és barmok legeltetésére nagyon alkalmasnak találták.
Ezután atyjukhoz visszatértek, tõle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták, minden jószágukkal a meotiszi mocsarak közé
költöztek. Meotisz tartománya határos
Perzsiával. Mindenfelõl tenger veszi körül,
egy nagyon keskeny gázlót kivéve. Folyói
egyáltalán nincsenek, de füvekben, fákban, madarakban, halakban és vadállatokban bõvelkedik. Nehéz oda a bejutás, meg
a kijárás is.
Hunor és Magyar népe a meotiszi mocsarak közé behatolt, és öt éven át onnan ki
sem mozdult.
A hatodik évben elindultak, és a pusztában
véletlenül rábukkantak Belár király fiainak feleségeire, akik férjük nélkül, sátrakban tanyáztak. Amikor rájuk bukkantak,
éppen a kürt ünnepét ülték: a zene hangjá-

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS 2010.
Az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottsága felmenõ rendszerû

GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT
HIRDET
„Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel”
címen
óvodások (3–6 éves),
alsó tagozatos (7–10 éves) és
felsõ tagozatos (11–15 éves)
általános iskolai tanulók részére.
ra táncot jártak. Ekkor õket elfogták, és
minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meotiszi mocsarakba. Az alánok
fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat Magyar
vette feleségül. Az összes hunok és magyarok ezektõl az asszonyoktól származnak.
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

A Madarász József
Városi Könyvtárban

Megfejtés

GOBELINKIÁLLÍTÁS nyílt
Papp Béláné munkáiból.

1. egyiptomi piramisok, 2. alexandriai
világítótorony, 5. Szemiramisz függõkertje Babilonban, 7. Artemisz temploma Epheszoszban, 10. Zeusz-szobor
Olümpiában, 12. a rodoszi Kolosszus,
13. Mauszoleusz síremléke Halikarnasszoszban.

Megtekinthetõ: február 3-ától
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Sajnos, helyes megfejtést senki nem
küldött be.

Heti idõjárás
Csütörtökön már csendesebb idõ várható. Sokfelé párás,
ködös marad a levegõ. Pénteken egy közeledõ mediterrán
ciklon hatására a nyugati megyékben már lehet csapadék,
északon hó, délen havas esõ, esõ. A ciklon pályája még bizonytalan, de a jelenlegi számítások szerint szombaton
sokfelé várható csapadék. Északon és nyugaton hó, délen,
délkeleten havas esõ, esõ is lehetséges. Néhol jelentõs
mennyiségû friss hó is hullhat. Vasárnap és hétfõn már felszakadozik a felhõzet, de egyre többfelé alakulnak ki makacs pára-, illetve ködfoltok.
A következõ napokban a reggeli órák hõmérséklete fõként a vastag hóval borított tájakon ígérkezik zordnak. Napközben általában fagypont körül, illetve kevéssel a felett
alakul a hõmérséklet, de a vastag hóval borított északi, északkeleti megyékben, illetve
a tartósan párás, ködös vidékeken várhatóan végig fagypont alatt marad.
www.metnet.hu

Az alkotások mérete kizárólag A/4,
vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes
ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera,
olaj, diópác, szénrajz.
Az elsõ fordulóba a pályamunkákat a
Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Sarló
u. 16.) kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskolája/óvodája) feltüntetésével.
A beküldési határidõ: 2010. április 15.
A megyék és a fõváros által zsûrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 5-5 pályamûvet kell beküldeni a második fordulóra az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottságához 2010. április 23-áig.
Az OBB szakmai zsûrije által kiválasztott alkotásokból 2010. év májusában
kiállítás lesz, melynek helyszínérõl és
idõpontjáról, valamint az alkotók díjazásáról a fõvárosi és megyei balesetmegelõzési bizottságok útján értesítést
küldünk.
1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár,
2–6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályamûveket nem õrizzük meg és
nem küldjük vissza.
Az ORFK Országos
Baleset-megelõzési Bizottsága

FMRFK — FEJÉR MEGYEI
BALESET-MEGELÕZÉSI
BIZOTTSÁG
Cím: 8000 Székesfehérvár,
Sarló utca 16.
Telefon: (36-22) 501-275
E-mail: fmbb@upcmail.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 6., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Bob, a mester 8.35 Thomas és barátai 9.00 Paddington kalandjai 9.30
Inami: Volt egy álmom 9.50 Víziduma: Fülöp új barátja 9.55 Ötös fogat 10.30
Ókori kalandok 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Egészség ABC 13.05 Nõi szemmel 13.35 Hogy volt!? – Válogatás
15.45 Stílus 16.15 Euro-Taxi 16.45 A 111-es 18.10 Életképek 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker
sorsolása 20.40 Miss Marple történetei 22.20 Hírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Doki 13.45 Daybreak – Idõbe zárva 14.40 Tengeri õrjárat 15.45 Szökésben
16.45 Hajszál híján hõsök 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Lassie 21.30
A rend õrzõje 23.10 Félelem.com 0.55 Ments meg! 1.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 10.30 Dinoszauruszok – A Föld
urai 11.00 Nagyon különleges ügyosztály 11.30 Babavilág 12.00 Borkultusz
12.30 A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.25 Rejtélyek kalandorai 15.25 A parti õrség 16.25 A sógorok réme 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Kongó 21.35 Ronin 23.50 James Bond: A kém, aki szeretett engem 1.55 Kalandjárat 2.25 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 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 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.56 Zene 21.04 Rádiószínház 21.45 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

Február 7., VASÁRNAP
MTV: 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus válaszok
10.05 Katolikus világhíradó 10.20 A sokszínû vallás 10.30 Református magazin
10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Mai hitvallások 12.00
Hírek 12.05 Magyarok az olimpián 12.35 Hogy volt!? – Válogatás 15.10 Karácsonyi Cupido 16.45 Térerõ 17.15 Panoráma 17.45 Magyarország története
18.15 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága
21.00 Sztálingrád 23.20 Kultúrház 0.15 Esti beszélgetés Müller Péterrel 0.45
Hírek 0.50 Az utókor ítélete 1.20 TS – Motorsport 1.45 Magyarország
története 2.15 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Pókember 10.25 Játék 11.30
Menetrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.30 Budapest–Bamako 2010 – Utómagazin 12.45 Doki 13.40 Tuti gimi 14.35 Nem szentírás 15.30 Titkos küldetés
16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.30 Egyedül nem megy 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Amerikai taxi 22.00 Heti hetes 23.20 Portré otthon Dan Brownnal
23.55 Fekete maszk 2.
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2-matiné 10.50
Mókás állatvilág 11.20 Két testõr 11.50 Stahl konyhája 12.20 Kalandjárat
12.50 Száguldó vipera 13.50 Tequila és Bonetti 14.50 Baywatch Hawaii 15.50
Áldott jó nyomozó 16.50 Párosan a városban 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
A randiguru 22.25 Frizbi Hajdú Péterrel 23.25 Elsõszámú ellenségem 0.15
Képírók 2.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 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 21.04 Rádiószínház 21.58
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Február 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szólás szabadsága 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.25 Számlával milliókért
21.35 Szökés Colditzból 23.15 Prizma 23.25 Hírek 23.35 Memento 23.40
Teadélután 0.30 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Csapás a múltból 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40

2010. február 4. Bogárd és Vidéke

Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.30 Vészhelyzet 1.20 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.40 Mentsük meg
a papát! 13.30 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Charlie, majom a családban 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 A szökés – Eddie Macon futása 2.25 Holló – Út a
mennyországba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög
katolikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 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

Február 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Szökés Colditzból 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25
Memento 23.35 Teadélután 0.20 Nappali 2.20 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Pucoljunk, fater! 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Bûnözésben profi
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Õk sem voltak
szentek 13.30 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Charlie, majom a családban 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Gyorsabb a halálnál 23.25 A médium 0.25 Tények este
0.55 Anarchisták
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 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

Február 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45
Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Fonogram – Magyar Zenei Díj 2010: Díjátadó Gála 22.00
Szerda este 22.25 Prizma 22.40 Hírek 22.45 Memento 22.55 Teadélután 23.45
Nappali 1.45 A wroclawi egyetem három évszázada 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Egetverõ szenzáció 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Oscar 23.40 Lelkek tengere 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.05 Teleshop 11.25 Az élet iskolája
13.30 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Charlie, majom a családban 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Tigrisek földjén
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Február 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Rondó 14.05 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 17.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota
ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 21.00 Csütörtök este
21.30 VIII. Henrik 23.10 Prizma 23.25 Hírek 23.30 Memento 23.40 Teadélután
0.30 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Adós, fizess! 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Európai
Idõ 0.05 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.25 Teleshop 11.45 A fõnök én vagyok 13.30 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Charlie, majom a családban
16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán
20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Minden hájjal megkent hazug 22.55 Agykontroll
23.55 Tények este 0.25 Cukorfalat
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 12., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palota 9.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00
Péntek este 21.30 VIII. Henrik 23.10 Prizma 23.20 Hírek 23.30 Memento 23.35
Teadélután 0.25 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.50 Reszkessetek, nem hagyom magam! 16.20 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20
Gyilkos elmék 23.20 A hatalom hálójában 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Odaát 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50
Winnetou bosszúja 13.30 Kvízió 14.55 Dokik 15.30 Charlie, majom a családban 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Mint a kámfor 23.50 Az elveszett szoba
0.50 Tények este 1.20 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 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 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr
Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián,
valamint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Február 6., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’), Utánpótlás-meccsek 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Alapi vadásznap 2009 (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Stern
Aranka néni (ism.)
Február 7., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Alapi vadásznap 2009 (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Csizmadia János bácsi
(15’), Csillériek találkozója Cecén (ism. 55’), Igari télûzõ (ism.)
19.00 Heti híradó 20.00 Orgonahangverseny Alapon (ism. 60’)
Február 8., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Stern Aranka néni
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci (2x40’), Utánpótlás-meccsek 19.00 Heti híradó 20.00 Novák K. Zsolt: Sárbogárd
az I. világháború és a forradalmak korában (100’), 20 éves
sárkeresztúri újság (35’), Olvassunk egymásnak 2010 (100’)
Február 9., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Orgonahangverseny
Alapon (ism. 60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Novák K. Zsolt: Sárbogárd az I. világháború és a forradalmak korában (100’), 20 éves
sárkeresztúri újság (35’), Olvassunk egymásnak 2010 (100’) 19.00
Heti híradó 20.00 Testületi ülés
Február 10., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00
Heti híradó 15.00 A Fidesz jelöltje (20’), A Honvéd Bajtársi Egyesület rendezvényei (30’), Sikeres alapi polgárõrök (15’), Betörések a Suszterhegyen (20’), Bál Töbörzsökön (60’) 19.00 Sziréna
19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci
Február 11., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Orgonahangverseny Alapon (ism. 60’)
Február 12. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 A Fidesz jelöltje (20’), A Honvéd Bajtársi Egyesület rendezvényei (30’), Sikeres alapi polgárõrök (15’), Betörések a Suszterhegyen (20’),
Bál Töbörzsökön (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Orgonahangverseny Alapon (ism. 60’) 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 oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,
órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
FARSANGI JELMEZEK
kölcsönözhetõk Sárbogárdon
az OTP-vel szemben
a 101 KISRUHA ÜZLETBEN.
Óriási választék, olcsó árak!
06 30 500 7389
Sárbogárdon, Tompa Mihály utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 708 1222
SZÕNYEGTISZTÍTÁS!
Patyolat, Sárbogárd (posta mögött)
06 20 619 0935
Elsõ emeleti erkélyes LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2010. február 5-én,
pénteken, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési központban.
Fûrész József 06 30 290 3744
DINAMIKA AUTÓSISKOLA
személygépkocsi- és
motorkerékpár-vezetõi tanfolyamot indít
Sárbogárdon a mûvelõdési házban
2010. február 17-én, 17 órakor.
RÉSZLETFIZETÉS, DIÁKKEDVEZMÉNY!
06 30 226 7646 (Szabó János)
06 22 500 180,
www.mobilitas-dinamika.eu
Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.
06 30 473 3669

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70) 332
1446
Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Telefon:
06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R típusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06 (30)
386 4133.
Árpád-lakótelep negyedik emeleti, felújított lakás
sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128. (2314582)
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.
Daewoo Tico ’99 friss mûszakival eladó. 06 (20)
451 1128. (2314582)
Biztosítási gyakorlattal rendelkezõ munkatársakat
és vezetõt keresek közép-, felsõfokú vagy OKJ-s
szakmai végzettséggel, 1 éven keresztül garantált
jutalékkal. Érdeklõdni: 06 (20) 450 4655. (2314332)
Lakás eladó József A. utcában. 06 (30) 246 4365.
(2314572)

40 éves pár 45 éves korig keres hölgyet szabadidõ
laza eltöltésére. Vidékiek. Érdeklõdni: 06 (20) 292
7143. (2314348)

2010. február 4. Bogárd és Vidéke
Szépen felújított családi ház eladó, vagy kiadó. Telefon: 06 (20) 455 7413.
Pénzügyes tanfolyam
www.kepzes.ewk.hu

gyakorlati

képzéssel

Csatlakozzon! Induló Lottó Club. 06 (20) 289
2267.
Pénztárosi állást keresek. 06 (20) 289 2267. (2314447)
Sárbogárd központjában (Ady E. út) 40 m2-es, bejáratott üzlet, bõvítési lehetõségekkel eladó. 06
(20) 342 0788.
Hízott sertések eladók. 06 (30) 301 8966. (2314593)
Panellakás sürgõsen eladó Árpád-lakótelepen, 54
m2, 4. emeleti, felújított. 06 (30) 2694 276.
Hízók eladók. 06 (70) 315 3395. (2314548)
Figyelem! Nyugdíjasoknak is hitel 80 éves korig,
alkalmazottaknak többféle megoldás a nehéz idõkre! Hétvégén is hívhat! 06 (30) 241 7364.
Mangalica hízók 80-180 kg eladók, Sárbogárd, Tinódi u. 44. (2314388)
Bébiszittert keresek Sárbogárd és Sárszentmiklós
közötti buszközlekedéssel történõ óvodába járáshoz és hazakíséréshez. 06 (70) 770 7292. (2314386)
Suzuki Ignisre 4 db, acélfelnire szerelt, új állapotban lévõ téli gumik eladók. 06 (25) 460 271, 06 (30)
425 9919. (2314426)
Vörös tojótyúk vásár! 450 Ft/db. Megrendelhetõ
február 15-ig. Szállítás február közepén. 06 (25)
462 189, 06 (30) 442 4971, Bondor Jánosné, Sárbogárd, Tinódi u. 202.
Családi ház kiadó, azonnali költözéssel. 06 (30)
274 9412. (2314397)

MUNKÁLTATÓK FIGYELEM!
Folytatódik a TÁMOP 1.1.2 bérköltség-támogatás.
2008. szeptember 1-je után a válság miatt munkájukat elvesztett álláskeresõk foglalkoztatásához a munkaügyi kirendeltség támogatást nyújt az õt foglalkoztató munkáltatóknak.
A részletekrõl érdeklõdni lehet a KDRMK sárbogárdi kirendeltségén.

ADOMÁNYGYÛJTÉS
A katolikus egyház a Haitin történt földrengés károsultjainak javára gyûjtést szervez.
Az adományokat a sárbogárdi plébániára lehet eljuttatni minden nap 12.00-ig. Segítségüket elõre is köszönjük a károsultak nevében!
A szervezõk

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart Sárbogárdon

FARSANGI BÁL
a Patkó csárdában

SZEGEDI CSANÁD
Európa parlamenti képviselõ és

február 20-án!

ÁRGYELÁN JÁNOS,
Fejér megye 6. választókerületének
képviselõ-jelöltje

2010. Jégbontó hava
(február) 6-án 10 órakor
mûvelõdési központban

Jelmezben, vagy anélkül
várjuk vendégeinket.

Belépõ vacsorával: 3.000 Ft/fõ.
Asztalfoglalás a 06 30 2266 707-es
telefonon.

Bogárd és Vidéke 2010. február 4.

HIRDETÉS

FARSANGI BÁL
Farsangi bált szervez a Sárszentágotai Általános Iskola
szülõi munkaközössége

2010. február 13-án (szombaton)
21 és hajnali 4 óra között
az ágotai kultúrházban.
Zenél: a Körösi és társa együttes.
A belépõ ára: 500 forint.
Minden kedves vendéget szeretettel várnak a szervezõk!

A József Attila Mûvelõdési Központ szeretettel
meghívja Önt és kedves családját az

Egészségi és gazdasági jólét,
avagy Isten, aki nem csak a lelkemre gondol
címû rendezvénysorozatára.
2010. február 8. 17 óra

„…HOGY JÓL LEGYEN DOLGOD…”
Elõadó: dr. Makkos Gyula háziorvos
A belépés díjtalan.
Az elõadásokat követõen az elõadók a felmerülõ
kérdésekre válaszolnak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér

2010. február 4. Bogárd és Vidéke

Id. Csizmadia Jánost köszöntötte a napokban családja 90. születésnapja alkalmából.
Ezúton köszöntjük mi is Õt az újság nevében. Köszöntjük úgy is, mint a Bogárd és Vidéke
hetilap indulását annak idején anyagilag is segítõ, bennünket buzdító, bátorító, a közügyekben mindig aktív szerepet vállaló polgárt.
Isten éltesse egészségben, szeretetben, családja körében!
Hargitai Lajos

Kérdezték
Vigyázat, csalók!
Egyik olvasónk ezúton szeretné fölhívni
mindenki figyelmét: nagyon vigyázzanak a
különféle ürügyekkel bekopogtató csalókkal! Tapasztalatból tudja ugyanis, hogy
van, aki például gondozásra szoruló embernek ajánlja föl a „segítségét”, vagy valamilyen papírt (például hitelhez kezességvállalást) akar aláíratni vele, kihasználva
mások, elesett emberek jóhiszemûségét.
Sajnos már nemcsak idegenek, hanem
helybéliek is folyamodnak ilyen trükkökhöz, úgyhogy legyünk óvatosak!

Megrongált tejautomata
A tejautomata egyik rendszeres vásárlója
adta hírül szerkesztõségünknek, hogy
(már nem elõször) ismeretlen tettesek
megrongálták az üzletközpontban álló tejautomatát — feltételezhetõen a pénz miatt. Ezzel, persze, nemcsak az üzemeltetõnek okoztak jelentõs kárt, hanem azoknak
is, akik szívesebben veszik a termelõi nyers
tejet.
Mivel a vandálok elõszeretettel fejtik ki tevékenységüket frekventált helyeken —
mint például az új üzletközpont és a Hõsök
tere környéke —, ne csak a rendõröktõl
várjunk gyakoribb járõrözést ezeken a területeken, hanem mi, lakók is legyünk résen, és jelentsük be a rendõrségnek, polgárõrségnek, ha gyanús elemeket látunk.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Elveszett óra
Január 27-én, szerdán, reggel egy nõi karórát találtak a hóban Sárbogárd központjában. Aki elveszítette, jelentkezzen a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében.
A gyászoló család tudatja, hogy

DALA JÁNOS
Sárbogárd, Köztársaság út 73. szám
alatti lakos folyó év január hó
27. napján, életének 17. évében meghalt.
Drága szerettünktõl
2010. február hó 5. napján, 14 órakor,
a Huszár-temetõ ravatalozójában
veszünk végsõ búcsút
polgári szertartás szerint.
Kérjük, hogy részvétüket
egy szál virággal fejezzék ki.

Köszöntjük
Gondolkodjunk!
Rengeteg kérdést kapok, amire nem tudok
válaszolni, és ez zavar, ezért elõször is tisztázzuk: a „kérdés” az érdeklõdés kifejezésére szolgáló szócska (pl. „vajon”), tágabb
értelemben bármely kérdõ mondatban a
kérdést kifejezõ szó, amely vonatkozhat
személyre, tárgyra, helyre (ki, mi, hol) stb.
Kezdjük az alapoknál: 2010-ben kérdezzünk, vagy gondolkodjunk? Vagy/vagy,
vagy is/is? Tessék mondani, ez már az „õskáosz”, vagy csak az elõszobája?
Részemrõl már-már nem merek kijelentõ
mondatban fogalmazni, mert másnapra kiderülhet, hogy ó, annak fele sem igaz.
Még fiatal vagyok, és úgy látszik, elég naiv,
hogy alapvetõ dolgokkal nem vagyok tisztában. Ki, vagy mi a politikus? Egy embernek látszó mi…?
Meddig kell nekünk tolerálni, hogy látszólagos vagyonnyilatkozatok alapján, látszólag csak milliomosok lesznek milliárdosokból a politikusaink? Nem közröhej a
politikusi vagyonnyilatkozat? Mit érdemelnének a politikusi „ködfátyolba” burkolózó bûnözõk? Hogyan lesz egy béketûrõ, jogkövetõ magyar állampolgárból egy
öregségére majd lázadó tinédzser? Mi kell
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik férjem,

ahhoz, hogy rádöbbenjen: nem azt kapta,
amiért eddig fizetett? Hogyan lehetne
megszabadulni a közélet eddigi szereplõitõl? Hogyan lehetne visszaszerezni szemérmesen a szemérmetlenül „lenyúlt”
pénzünket? Demokratikusan? Mi a demokrácia Magyarországon? Volt olyan,
vagy majd csak lesz? Még az én életemben,
vagy a soha meg nem születõ unokáim életében?
Mi lesz egy pórnéppel, ha elkezd lázadozni? Õ majd szaporítja a 130 %-os kihasználtsággal mûködõ börtönök bentlakóinak táborát? Mi lesz a túlzsúfolt, EUszabványnak nem megfelelõ börtönökkel?
Aggódjunk értük, vagy inkább ne? Mikor
kerülnek egyesek a helyükre?
Végre helyi szinten is meg tudunk szabadulni az erkölcstelen, a közpénzbõl szinte
ingyenélõ, de nagyon határozottan továbbra is uralkodni kívánó „úgynevezett”
városvezetésünktõl, politikusainktól?
Félve kérdezem: végre ne legyünk toleránsak, ne tegyünk különbséget országos és
helyi között, és firtassuk pártszíneiket,
mert egyeseké már szivárványszínû? Õk
változhatnak? Vagy csak nekünk kell változni?
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,

KERESZTES ISTVÁN
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek.

TÚRY MIKLÓSNÉ

Külön köszönet a rokonoknak,
szomszédoknak,
munkatársaknak és a
Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak.

temetésén részt vettek,
gyászunkban együttérzéssel
osztoztak.

Gyászoló család

A gyászoló család

