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KÖZÜGYEK

Ha így folytatódik, katasztrófa lesz!
Cecén a helyi gazdák és Varga Gábor polgármester kezdeményezésére múlt csütörtökön a belvízvédelemrõl tanácskoztak.
Erre meghívták a védelemmel foglalkozó
vízügyi és katasztrófavédelmi szakembereket is. Az adott okot erre a tanácskozásra,
hogy a megye déli térségében egyre nõ a
belvízveszély. A nyári és õszi, átlagon felüli
csapadékmennyiségre a december még inkább ráfejelt. A hónap elsõ napjaiban ránk
zúdult a teljes decemberi csapadékmenynyiség.
Aki Cece felé jár, láthatja, hogy a falu alatt
végeláthatatlan víz lepi el a földeket, legelõket. Ám a déli térségben másutt se jobb a
helyzet.
Sárszentágotáról panaszolta egyik olvasónk, hogy egy ingatlanról az árokba vezetik a felgyûlt vizet, de az árok annyira tele
van, hogy az õ ingatlanját is veszélyezteti a
víz. A település határában tó van a földek
helyén, a felsõkörtvélyesi északi nagy árok
csordultig teli.
A Sárbogárd és Nagyhörcsök közötti utat a
napokban ismét lezárták, mert átfolyik rajta a víz. Mint Lévai Ferenc lapunknak elmondta, a rétimajori halastavaknál is csak
szivattyúzással tudják védeni a majorközpontot. Már csak centiméterek hiányoznak, hogy elöntse a víz a Sárbogárd és
Pusztaegres közötti utat. A Nádor-csatorna épphogy elfér a medrében.
Pálfánál lassan a töltéskoronánál van a Sió
megáradt vize, és ott is nagy területek állnak a gátakon kívül víz alatt.
A szakemberek elmondták, hogy sajnos
már teljesen megteltek a víztározók, a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is csúcson
van, így ami csapadék ezután leesik, mind
csillapítás nélkül ömlik rá a megye déli térségére. A Sió egyre nehezebben fogadja be
az oldalági folyók, a Nádor és a Kapos vi-

zét. A helyzetet nehezíti, hogy eközben a
Duna is árad.
Tehát annyi most a víz, hogy azt még a tiszta árkok sem tudnák elvezetni, mert minden vízgyûjtõ csurig van.
A gazdák arra számíthatnak, hogy a mélyen fekvõ területek egy része jövõre kiesik
a termelésbõl. A terméskiesés miatt nem
tudni, hogy az állam, illetve az EU ad-e és
mennyi kompenzációt.
Mindenki abban reménykedik, hogy kevesebb csapadék lesz ezután, mert ha marad
a jelenlegi tendencia, legkésõbb a tavaszi
hóolvadáskor nagy baj lehet, mert a víz elöntheti a települések mélyebben fekvõ részeit, akárcsak az ezredforduló táján.
Csak ennél nagyobb baj ne legyen!
Hargitai Lajos

A fekvõrendõr gát a víznek

FELHÍVÁS
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
288/2009. kormányrendelet alapján 2010.
december 1-je és december 15-e között
reprezentatív mezõgazdasági összeírást hajt
végre.
Az EU valamennyi tagországa számára kötelezõ
összeírást az Európai Parlament és a Tanács
138/2004/EK és az 543/2009/EK rendelete írja
elõ. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a
mezõgazdaság szerkezetében bekövetkezett
változásokat, illetve pontos és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió
és a gazdálkodók részére.
A feladat közvetlen megszervezését és az
adatfelvétel végrehajtásának irányítását az
egész ország területére kiterjedõ illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja
el.
Az összeírást a KSH reprezentatív adatfelvétel
keretében hajtja végre. A kijelölt mintakörzetek
az ország 1125 települését érintik, ahol az
összeírónak a rendelkezésére bocsátott „Címés ellenõrzõ lajstrom”-on szereplõ címeket
kell felkeresnie.
Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága által
kiadott – pecséttel és aláírással ellátott – igazolvánnyal rendelkezõ számlálóbiztosok végzik.
Tekintettel arra, hogy településünk szerepel a
kijelölt mintában, a KSH megbízottjai a jelzett
idõszakban összeírási feladatot látnak el településünk területén.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtása érdekében.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselõ-testülete

2010. december 13-án (hétfõn)
10.00 órakor
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: a polgármesteri
hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható feladatok.
Lakatos Péter, az SCKÖ elnöke

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom Sárbogárd lakosságát,
hogy Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart

Átgondolatlanul létesítették a fekvõrendõröket az Attila és a József Attila utcán. Mint a
fotó is bizonyítja, most a víz nem tud hova elfolyni, mert a fekvõrendõrök ezt megakadályozzák. Emiatt az úton tó keletkezett. Ki a felelõs azért, hogy tönkremegy az út, és az Attila utcán járda híján bokáig gázolunk a vízben?
Lakótelepiek

2010. december 10-én, pénteken,
13.30 és 17.00 óra között
a képviselõi irodában
(Ady Endre út 164.,
a Falugazdász irodával szemben).
Irodavezetõ
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Kiállítás a régi tanácsházán

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2010. december 10-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. A Fejér megyei 6. sz. országgyûlési egyéni választókerület képviselõje
és a Sárbogárd város képviselõ-testülete között kötött megállapodásban
foglaltak megvalósulásának értékelése (szóbeli elõterjesztés).
2. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának idõarányos
teljesítésérõl, az év végéig várható teljesítésének alakulásáról. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
3. Az ÁMK pedagógiai–mûvelõdési programjának módosítása.
4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat pedagógia programjának módosítása.
5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása.
6. A személyes gondoskodás intézményi térítési díjának módosítása.
7. Tájékoztató a 2010. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról. Javaslat
a 2011. évi közfoglalkoztatásra.
8. Tájékoztatás az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjáról.
9. Tájékoztatás a távhõ- és használati melegvíz-szolgáltatás díjairól.
10. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2011. évre.
11. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, 35/2004. (X. 21.) ktr. számú rendelet módosítása.
12. A kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés módosítása.
13. A városüzemeltetési szerzõdés módosítása.
14. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
15. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
rendelet módosítása.
16. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés tapasztalatai.
17. Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesítéséhez és rendelési
idejének módosításához.
18. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 számú, „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon” címû pályázati projekt megvalósítása.
19. A közbeszerzési szabályzat módosítása.
20. Pályázat kiírása a Rétszilasi Klub mûködtetésére.
21. Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub mûködtetésére.
22. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
23. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságnál.
24. A teljesítménykövetelmények meghatározása a polgármesteri hivatalnál.
25. Tájékoztatás a vis maior támogatásról.
26. Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 275/2010.
(XI. 19.) és 276/2010. (XI. 19.) kth. sz. határozatainak módosítása.
27. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.
28. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítása.
29. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
30. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
31. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
32. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Javaslat a Fejér Megyei Közgyûlés által alapított 2011. évi Németh
László-díjra.
2. Fellebbezés – lakásfenntartási támogatás.
3. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
4. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület év végére pályázatot hirdetett karácsonyhoz kapcsolódó témákból, képzõmûvészi
igényû tárgyak, díszek készítésére. A pályázatra nagyon sokan készítettek mûveket. A
legtöbb alkotás természetes
anyagokból készült. Csuhét,
rafiát, vesszõt, agyagot, nemezt, színes rongydarabokat használtak
a szebbnél szebb alkotásokhoz. Érdekes volt Huszár Karcsi kabaktökbõl készült betlehemi lámpása, valamint Szabóné Czuczai Kati
csuhébetlehemje. Láthattunk a kiállításon sokféle karácsonyi asztali díszt is, amik házilag is könnyen elkészíthetõk. Akik a kiállítást
megnézték, bizonyára kaptak elegendõ ihletet.
A kiállítást kedden nyitotta meg Novák Kovács Zsolt, az egyesület
elnöke. Az óvodások és a városi nyugdíjasklub karácsonyi mûsorral
színesítette a megnyitót, majd átadták a magánszemélyek és vállalkozók által felajánlott díjakat a legjobb alkotásokat készítõknek.
Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sok volt a gyermekmunka.
Még óvodások is hoztak alkotásokat a kiállításra.
Hargitai Lajos

Mikulás-futás

A Mészöly Géza Általános Iskolában idén is megrendezték a Mikulás-futást. A gyerekek a HEMO elõtt gyülekeztek. Itt várta õket
a Mikulás (Balogh István), majd úgy, mint a korábbi években, az
idén is Kovács István, Magyarország Mikulás-nagykövete vezetésével futottak a fõutcán a városközpontig a gyerkõcök, s a Baross
utcán vissza az iskolához, ahol mûsorral köszöntötték a Mikulást.
Hargitai Lajos
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E U R Ó P A O R S Z Á G Ú T JA I N
Minden nemzet számára fontos a gazdasági létének és stabilitásának fenntartása. Ennek a legfontosabb pillére a megtermelt javak, feleslegek hasznosítása a világpiacon. A megtermelt áru továbbítása különbözõ történelmi korokban más-más eszközökkel
és szervezéssel valósult meg. Nem feladatom ezt részletesen taglalni, de az interjú elkészítéséhez néhány gondolat ide kívánkozik.
Õseink a vándorlásaik során folyamatosan cserekereskedelmet
folytattak a szomszéd népekkel. Az új hazában külön szakmává
vált a gazdasági értékek kereskedelmi úton való továbbítása. Talán mindenki ismeri a hajdúk tevékenységét nemzetünk életében.
Lábon hajtották a magyar jószágot nyugati piacra, mert még akkor ez volt az egyetlen lehetõség, a technikai fejlettség nem biztosított más eszközt. Keménykötésû emberek voltak, akiket késõbb
Bocskai katonai célra is felkért. Talán említésre érdemes, hogy a
török idõk után is fennmaradt ez a kereskedelmi módszer, a
vasútépítés kibontakozásáig.
Szentágota falu füves pusztái az uradalmi gulyák mellett pihentetõhelyei voltak a nyugatra hajtott jószágoknak, amiket a tõzsérek és egyéb kereskedõk továbbítottak német területekre.
Csekonics báró ezredes állatainak biztos pihentetõhelye volt a
szentágotai puszta. Egy 1801-es vármegyei irat ezt bizonyítja. Duhaj legényeknek nevezi a tömegállatot védõ és hajtó embereket a
vármegyei irat. Kicsit talán sértõ is a megjegyzés, de abban a korban is (mint ma) Európa útjait járni és anyagi javakat védeni nem
volt könnyû, és olyan ember való erre, akinek minden helyzetben
helyén van a szíve. A XX. században ezt a feladatot már a kiépült
vasútvonal látta el, az állomásokon jószágfelhajtókkal, rakodóparkokkal.
Napjainkban itt száguldoznak útjainkon valamennyi nemzet kamionjai, szállítják az ipari és agrártermékeket. A legtöbb kamion
az autósok számára egy-egy elõzés alkalmával meglebegteti a levegõt, és arra gondolunk, hogy nem mindennapi emberek ülnek
fönn a kormány mögött.
Ezek közé tartozik néhány év óta a sárszentágotai lakhelyet választott Csalovszki Gábor úr, kedves szomszédom. Errõl az életformáról, élethivatásról beszélgettem részletesen Gáborral.
Mûszaki végzettséggel, érettségi bizonyítvánnyal a zsebében indult el ezen a pályán, majd rövid kitérõ után újból a szinte hivatásává vált kamionos életformát folytatja. Annyit elmondhatok
többszöri beszélgetés után, hogy ez a munkakör széles látókörû,
menedzser típusú egyént kíván, aki a helyszínre érkezve a szállítmánnyal kommunikálni képes az átvevõvel, és mindenképpen
arra törekszik, hogy a magyar áru kellõ rangot kapjon a piacon.
Ez nem egyszerû szállító tevékenység, hanem a magyar kereskedelmi lánc nagyon fontos, szerves része.
– Beszéljen nekünk egy hosszabb útra való felkészülésrõl!
– Elõfordult, hogy 3-4 hetet töltöttem Európa országútjain. Az erre való felkészülés nem kis feladat. A magam tapasztalatából tudom, hogy nagyon átgondolt, alaposan összeállított felszereléssel
indulhatok csak el az utamra. Ebben segít a családom, feleségem,
aki lélekben is társam, és erõt ad a nem kis megpróbáltatásoknál.
Ennek a hivatásnak az alapja a családi összhang. Az úton gondoskodni kell magamról. A tartós fogyasztási cikkeket és alapanyagokat itthonról viszem, a szükséges friss élelmiszereket a külföldi országokban vásárolom meg. Férfi létemre a meleg egytálétel
elõállítása nem okoz gondot, melyre a hétvégi pihenõk alkalmával kerül sor.
– Hogyan készíti fel Önt az útra a cége?
– A kamion menetokmányait a rendelkezésemre bocsátják, és
megadják, hogy mely idõpontra kell leszállítani az árut. Az üzemanyag-vásárlás helye pontosan meghatározott. A tisztálkodásra a
benzinkutak melletti pihenõparkolókban van mód. Céges telefon
áll rendelkezésre, melyen az újabb fuvarfeladatokat kapom és
kommunikálok a céggel. Napjainkban elengedhetetlen a GPS
használata, mely nagymértékben megkönnyíti a címre való pontos odatalálást, mellyel idõt takarítok meg.
– Beszéljen nekünk az áruátadás, -átvétel szokásrendjérõl!

– Nemzetközi követelmény a pontosság. Az áru átvétele és átadása során a sofõr felelõssége a rakomány megfelelõ elhelyezése, a
tengelysúly miatt, és az áru biztonságos rögzítése.
– A fuvarozás során milyen törvényi felelõsség terheli a kamion vezetõjét?
– Szintén nemzetközi egyezmény – AETR – szabályozza a napi
munkaidõt, vezetési idõt és a pihenõidõt, melynek be nem tartása
komoly büntetést vonhat maga után, amit nagyon szigorúan ellenõriznek minden országban.
– A fuvarozás alatti egyedüllét milyen pszichikai megterheléssel jár a
gépkocsivezetõ számára?
– Minden gépkocsivezetõnek, aki ezt az életformát választja, tudatában kell lennie annak, hogy veszélyes feladatot lát el. Sajnos
úgy magyar, mint nemzetközi viszonylatban többször elõfordul a
kamionok kifosztása, az üzemanyag megcsapolása, az illetéktelen
haszonszerzés, melynek anyagi hátrányai a gépkocsi vezetõjét
terhelik.
– Szokott-e egy-egy fuvarhoz kötni családi kirándulást?
– Évente egy alkalommal magammal viszem a feleségemet és a
kislányomat, akik így eljutnak Európa különbözõ országaiba. Az
együtt töltött napokban megértéssel tudják kezelni a vállalt munkám nehézségeit, de élvezik is annak romantikáját.
– Sorolja fel, hogy többek között mely országokban járt eddig, és melyek voltak a legszebb élményei?
– Az összes nyugat-európai országot bejártam, a tengeren átkelve
eljutottam Angliába, de volt, hogy a La Manche csatorna Csalagútján keltem át a brit szigetekre. Portugáliában, Lisszabonban a
Vasco de Gama hídon történõ átkelés felejthetetlen élmény volt.
Az Alpok alagútjait is többször igénybe vettem az útjaim során;
számomra a legemlékezetesebb a Mont Blanc alagútján való átkelés. A tavalyi karácsonyi és újévi idõszakot fuvarteljesítés közben családommal Madridban és Párizsban töltöttük el. Az újévi
koccintás az Eiffel-torony lábánál történt. Észak-európai útjaim
során eljutottam Svédországba és Norvégiába. A svéd kompon
utazva hívtam fel a feleségemet, és dúdoltam a telefonba, hogy
„Túl az óperencián…”! Bizony, ilyen egy kamionos élete! A
hazaérkezés mindig öröm, az út végén már a fülemben cseng a
család, a kislányom hangja: „Apa, megjöttél!”
Mint az interjú készítõje, bízom benne, hogy a feladatokat és a nehézségeket kitartóan vállaló és a kalandokat kedvelõ fiatalok kedvet kaphatnak erre a nem mindennapi feladatra.
Lejegyezte: Magyar József
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HALAS MIKULÁS
Új hagyomány kezdeményezõje már nem elõször Lévai Ferenc,
az Aranyponty Zrt. elnökigazgatója. Hétfõn, Mikulás napján
Rétimajorban halas Mikulásra hívta a környezõ települések óvodásait.
A szíves meghívásnak hat óvoda tett eleget: Abáról, Cecérõl,
Sáregresrõl, Simontornyáról, a Tolna megyei Dusnokról és a cég
székhelyérõl, Százhalombattáról jöttek óvodai csoportok az óvó
nénik kíséretében.
A vendégeket a konferenciaközpontban Lévai Ferenc köszöntötte, s tízóraira invitálta az aprónépet. A tízórai után bemelegítésként egy kis játékkal, énekkel kezdõdött a mûsor. A játék vezetõje
Szilágyi Judit színmûvész volt, aki maga is énekelt a gyerekeknek.
A játékos vetélkedõk között talán a mézeskalácsból készült halacskák díszítése volt a legérdekesebb. A legszebb munkákat díjazták.
A játék után az étteremben halgombócos halászlével és hallal töltött palacsintával vendégelték meg a vendégsereget. Ebéd után
Straub Dezsõ hirdetett eredményt és adta át a csapatoknak a díjakat. Természetesen minden csapat a legkiválóbb lett, s mindenkit
díjaztak, hiszen itt nem igazi versenyrõl, hanem játékról volt szó.
A díjátadás után megérkezett a Mikulás. Minden gyerek kapott
tõle egy nagy ajándékcsomagot, amiben játék és aszalt gyümöl-

csös kosárka mellett sok más izgalmas dolog is volt. Az ebéd utáni
sétán az óvodások megtekintették a halászati múzeumot, majd a
tavaknál megleshették a vízi madarak életét, amelyek nagy számban tanyáznak ilyenkor is a rétimajori halastavakon.
Lévai Ferenc lapunk kérdésére elmondta, hogy e kezdeményezésnek az a legfõbb célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a vízi világgal és a vízi élettel, a halételekkel. Ígéri, hogy a szép kezdeményezésnek jövõre lesz folytatása.
Hargitai Lajos

Mészöly-hírek

volt, és izgatottan várjuk a januárt, amikor
már a következõ fordulóban versenyezhetünk!
Rácz Ramóna 7. a

DÖK-nap

Újra retro diszkó!

Iskolánkban idén is megrendezésre került a
DÖK-délután. Ezen az eseményen a 7-8.
osztályosok 4 fõs csapatai vetélkedtek egymással, akiknek különbözõ ügyességi és
szellemi feladatokat kellett megoldani. A
legérdekesebb feladat az volt, hogy egy Mészöly-képet le kellett másolni. Néhány ügyes
társunk ezt kiválóan megoldotta. A csapatok megjelenésénél elvárás volt az „egyenruha”, amit jutalmaztak. Minden csapat
pontot kapott az elvégzett feladatokért, melyet a végén összesítettünk. A társaink nagyon jól teljesítettek, minimális pontkülönbséggel végeztek. A 7. a I. és II. csapata,
ill. a 8. a csapata bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk torta volt! Gratulálunk nekik! A többiek sem távoztak „üres kézzel”, hiszen
mindenki kapott egy nagyszerû délutánt.
Összességében úgy érzem, jól sikerült ez a
nap, kellemesen elfáradtunk, és remélem,
diáktársaink tanultak is valamit a megoldott
feladatokból. Jövõre is megrendezésre kerül ez a nap, hogy hasonlóan örömmel és nevetéssel teli délután részesei lehessünk.

Immár hagyománnyá vált iskolánkban a
retro diszkó. Mikor közzé teszik az idõpontját, a közösségi oldalakon azonnal megjelennek a lelkes hozzászólások és hívogatások. Van, aki azt számolja, hány napot kell
még „aludni”, amíg elérkezik a várva várt
este.
A mostaninak az volt az érdekessége, hogy a
mindenki által jól ismert Majdán Ervin volt
a lemezlovas, aki annak idején a hatalmas
bulikban jobbnál jobb zenékkel szórakoztatta a szórakozni vágyókat. Idén sem volt ez
másképp!
Emelte az est fényét a mûsor is: Radnai Zoltán és Szõke Fanni a Ten Dance Táncklub
képviseletében izgalmasabbnál izgalmasabb táncokkal szórakoztatták a vendégeket. Köszönjük nekik, hogy emelték az est
színvonalát!
Az iskolaszék és a szülõi munkaközösség által szervezett bulin 330 jegyet adtak el, ami
igazán jónak számít. Az italokkal és az ennivalókkal együtt a bevétel elérte a 360.000 forintot! Nagyon örülünk, hogy ennyi lett a
nyereség, ugyanis ezt a pénzt az iskola alapítványának ajánlották fel. Nemes célra
használjuk a pénzt: tanulmányi versenyek
nevezési díjára, utaztatásra, valamint jutalomkönyvek vásárlására fordítjuk azt.
Tavasszal ismétlés! Addig is köszönjük a
munkát mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ez az est sikeres legyen.

Deák Anna 7. b

Mûveltségi vetélkedõ
November 17-én, szerdán izgatottan vártuk
a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola által megrendezett mûveltségi vetélkedõt. A környezõ iskolák diákjaival együtt 14 órakor kezdtük el megoldani az írásbeli fordulót. Jó volt fel- és összemérni tudásunkat. Az angol és német nyelv,
illetve a természettudományi kategória is
agytornáztató feladatokkal dolgoztatott
meg minket. Sokaknak okozott fejtörést az
elõször megrendezésre kerülõ verseny, de a
legügyesebbek szemrebbenés nélkül oldották meg a feladatlapot. Nagyszerû délután

Nagy Ferencné

A Mészöly kitárta kapuját
Ovisok és iskolások, óvó nénik és tanító nénik mindannyian nagy izgalommal készültünk azokra az órákra, amikor a nagycsoportosok elõször látogattak el hozzánk, el-

sõsökhöz az iskolába. Szorgos kis kezek készítették az ajándékot, amellyel meglephettük kis vendégeinket. Nap mint nap felhangzottak a várakozó gondolatok: „Mikor
jönnek már hozzánk az ovisok? – Én már
olyan régen találkoztam az óvó nénimmel! –
Nekem a kistestvérem, nekem az unokatestvérem fog jönni!”
Végre becsengettek! Ezekben a napokban
egy-egy órára mindhárom elsõ osztályban
megteltek a padok, kisszékek kíváncsi leendõ kis diákokkal. Õk is lelkesen kapcsolódtak be a tanítási óra egy-egy tevékenységébe. Velünk együtt hangoztattak, találgattak,
verseltek, énekeltek. Nagy figyelemmel kísérték, ahogyan iskolás társaik már kibetûztek, olvastak, számoltak. Mi szeretettel,
megilletõdve fogadtuk õket új padtársakként. Óvó nénik és régi ovisok pedig a viszontlátás örömével találkozhattak.
Sajnos kicsengettek! Pillanatok alatt eltelt
ez az óra. Ovisok, iskolások, óvó nénik, tanító nénik egyelõre búcsút intettünk egymásnak a tavaszi viszontlátás reményében.
Ahogy az egyik tanító néni látta:
Váraljainé Melis Orsolya

Köszönet
Iskolánkba megérkezett a fenyõfa, amit
minden évben várva vár kicsi és nagy egyaránt. Horváth János Gagarin utcai háza
udvarán nevelkedett, amit Horváth Tamás
ajánlott fel. A polgármesteri hivatalban
Zámbó János tudta, hogy szükségünk van
egy szép fára, és a tûzoltóság segítségével
meg is érkezett a fenyõ, ami akkora, hogy az
aula magas mennyezetéig felér. A gyerekek
azonnal boldogan fel is díszítették.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy még szebb legyen iskolánkban
az ünnepvárás!
Az iskola tanulói, dolgozói
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Miklósi hírcsokor
Csak foci egy egész napig!
2010. november 25-én volt a futball világnapja, melyet iskolánk is
megünnepelt. Az egész nap a fociról szólt! Diákok és tanárok egyaránt focimezben töltötték a nap nagy részét. A faliújságon izgalommal olvastuk a napi programot, mely minden tanulónak tartalmazott kisebb-nagyobb lehetõséget a focival való találkozásra.
Kedvcsinálásként testnevelõ tanáraink a folyosóra egy kis meglepetést készítettek nekünk, ugyanis már napokkal az esemény elõtt
egy ember nagyságú focista bábu õrizte kapuját. A bábu feje lufiból, a lába kartonból, a teste pedig papírból volt, lába között pedig
focilabdát láthattunk az Aranycsapat tagjainak nevével díszítve.
Ez a sportoló a híres angol–magyar mérkõzésre emlékeztette a
gyerekeket, melynek során, mint tudjuk, a magyarok gyõzelmet
arattak.
Visszatérve a nap eseményeire elmondhatjuk, hogy minden testnevelésóra focival telt, melynek során az osztályok összemérhették erejüket. Természetesen a lányok sem maradhattak ki a jóból,
õk is kipróbálhatták, milyen nehéz is a labdát a kapuba juttatni. A
szünetekben dekázóverseny folyt, délután pedig a szülõk játszhattak a gyerekek ellen. A legtöbb gólt Kovács Fanni, Nagy Viktória,
Csernyánszki Zoltán és Lakatos György rúgták, a dekázóversenyt
pedig Bögyös Bence nyerte.
Nekem személy szerint nagyon tetszett ez a nap, ugyanis nagyon
szeretek focizni. Örültem, hogy az iskola egy egész napig foglalkozott a focival, hiszen focizni jó!
Gráczer Bálint 8. b

Teremfoci
November 26-án körzeti teremlabdarúgó-verseny volt Sárbogárdon, a Mészöly Géza Általános Iskolában öt csapat részvételével,
ahol iskolánk elsõ helyezést ért el. Csapattagok: Nagy Krisztián,
Gráczer Bálint, Csernyánszki Zoltán, Varga Roland, Lakatos
György, Freschli Barnabás, Majláth László,
Sallai Attila, Porkoláb Dávid, Rapolder Tamás.

pos megmozdulás keretében, mely mindenkinek tartogat meglepetéseket.
Az idén is, mint mindig, alsó, illetve felsõ tagozat hol együtt, hol
külön ünnepelte az eseményt. A reggel természetesen a Télapó
köszöntésével kezdõdött, akit kedves krampuszlányok is kísértek,
hiszen messzirõl kellett érkeznie. A hatodikosok egy kis csoportja
hangulatos mesejátékkal fogadta a vendéget Mikulás-járás címmel. A délelõtt további részében egymást váltva versengtek kicsik
és nagyok, hol a tornateremben, hol saját osztályukban. A váltóversenyek közül említésre méltó a szánhúzóverseny, melynek során gyakran veszítették el utasukat az óriási igyekezet következtében a „rénszarvasok”. De természetesen nem kevesebb derût
csalt az arcokra a kanálban diót cipelõ, a sítalpakon ajándékot
hozó, vagy a kéményen át csomagot bedobó próbatételek teljesítése sem.
A testmozgás után az ész párviadala következett. A 6. osztályosok
szellemi vetélkedõvel (totó, puzzle, szópárok keresése, városok és
országok párosítása) mozgatták meg az agyakat. Közben folyt a
pluszfeladatok elkészítése is. Minden osztály megalkotta saját
rénszarvas húzta kis szánkóját Télapóstul, ajándékostul.

Alsó tagozatos énekverseny –
2010. november 29.
Anita néni, a tanító nénim egyik nap szólt, hogy
népdaléneklési verseny lesz nálunk. Nagyon
örültem, mert nagyon szeretek énekelni, és versenyeken is szeretek részt venni.
Elõször is dalt választottunk. Megtanultam a
dallamot, és a szöveget is begyakoroltam. Amikor ez megtörtént külön-külön, akkor egybe kellett rakni az egészet. Utána nagyon sokszor elénekeltem a tanító néniknek. November 29-én,
hétfõn, délután kezdõdött az énekverseny. Mindenki szép ünneplõruhában, izgalommal várta,
hogy sorra kerüljön. A versenyzõk elénekelték a
saját dalukat és a kötelezõt is. Majd a zsûri eldöntötte, hogy kik lettek helyezettek. Nagy örömömre én lettem
az elsõ a negyedik osztályosok között!
Csecsetka Nikolett 4. a

Az óvó nénik látogatása
Megnézték az óvó nénik az elsõseinket egy-egy tanórán december 2-án. Örömmel tapasztalták, hogy volt óvodásaik már tájékozódnak a számok és betûk világában. Következõ találkozásunk az
év utolsó napjaiban lesz, várjuk a kis betlehemeseket.

Iskolanap
December 6-a igazán nevezetes nap a miklósi gyerekek életében,
hiszen a mindenki által oly nagyon várt Télapó mellett alkalmuk
van megünnepelni iskolájuk névadóját is egy fergeteges, egész na-

A munka után újabb érdekességek várták a diákokat az egyes termekben. Alkalmuk volt üvegfestést, gyöngysorokat, karácsonyi
díszeket készíteni, angol nyelvi szójátékokat megoldani, teaházban kortyolgatni a forró finomságot, sõt gyerekkori képei alapján
felismerni az iskola tantestületének majd minden tagját.
Az alsósok a hagyományos Mikulás-futást, -sétát követõen délután egy tévémûsor vezérelte ötletként M-Faktort rendeztek,
melynek során 14 szereplõcsoport szórakoztatta a közönséget. A
nagycsoportos óvodások is lelkesen tapsoltak a fellépõknek. A
verseny végén az eredményhirdetésre várás idejét gyönyörû énekszó varázsolta röviddé.
A diákönkormányzat és a 6. évfolyam szervezte program elérte a
célját, hiszen vidáman és békességben játszottunk, ünnepeltünk
az iskolában Sárszentmiklóson, Miklós-napon.
Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Cecei hírek
MÁV-rajzpályázat
Pordán Vanessza, a Cecei Általános Iskola 4. osztályos vajtai tanulója részt vett
a MÁV Zrt. által meghirdetett rajzpályázaton, ami a „Vasút, vonat, karácsony!”
címet viselte. Olyan mûvészeti alkotással
lehetett pályázni, amelyben megjelenik a
vasút és a karácsonyi ünnepkör kapcsolata. Vanessza munkáját a zsûri I. helyezéssel díjazta, ami az elismerés mellett egy
meghívást is jelent számára a fõvárosi
vasúttörténeti parkban megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepségre. Külön elismerésként a MÁV idei elektronikus képeslapját
is Vanessza rajza fogja díszíteni. Gratulálunk neki a szép eredményhez!

Szakmai látogatás, tapasztalatcsere
December 3-án, pénteken, óralátogatásra és szakmai megbeszélésre érkeztek a cecei iskolába a Vak Bottyán ÁMK Általános Iskola és Óvoda Pálfai és Sárszentlõrinci Tagiskolájából. Az integrációs pedagógiai program keretében szervezett találkozón az alsó tagozatos nevelõk Kaczné Lajtos Judit 3. b osztályosaihoz látogattak el, ahol szövegértés-, szövegalkotás-órán vettek részt, míg
a felsõsök Balázsné Aranyos Judit óráját nézhették meg, aki a 7.
évfolyamosoknak tartott matematika-, logikaórát. Kollégáink
igyekeztek új módszereket alkalmazva bemutatni kompetencia
alapú nevelésünket, és a differenciálás lehetõségeit. Ennek keretében a hozzánk látogatók kooperatív órákat láthattak sok differenciálással, ami a felsõ tagozaton az infokommunikációs eszközök használatával is kiegészült.
Az órák látogatása után mûhelymunka során beszéltük meg a látottakat, amit az iskola és az általunk használt eszközök bemutatása követett.
Örültünk a látogatásnak, hiszen a Cecei Általános Iskola pedagógusai szívesen mutatják be iskolájukat, módszereiket az érdeklõdõknek. Fontos szempont szakmai munkánk során, hogy mások
véleményét, tapasztalatait megismerjük, beépíthessük mindennapi tevékenységeinkbe, hiszen „mindenki másképp csinálja”.

Megjött a Mikulás!
Mikulás-járattal érkeztek az iskolába a bejáró tanulók, akiket egy
Mikulás szállított hétfõn reggel az iskolabuszon a környezõ településekrõl Cecére, a gyerekek és a szülõk nagy örömére.
Az iskolában is a Télapó fogadta õket, mert ezen a napon csak
verssel, énekkel lehetett bejönni az épületbe, hiszen a Mikulás bácsi már az ajtóban várta krampuszaival az iskolásokat. Aki szépen
énekelt, szaloncukrot is kapott.
A délelõtt folyamán a község Mikulása is ellátogatott hozzánk,
aki hó híján lovas hintóval érkezett meg hûséges krampuszai kíséretében.
A Mikulás bácsi végigjárta az alsó tagozatosok osztályait, ahol
nagy szeretettel, verssel, énekszóval fogadták. A jutalom nem maradt el: minden kisdiáknak csomaggal és szaloncukorral kedveskedett.
A Télapó az iskola után a falu lakóival is találkozott, hiszen a hagyományok szerint körbekocsikázta a települést, és szaloncukorral ajándékozta mag a járókelõket.
Délután a falu legkisebb lakóit várta a mûvelõdési házba a Télapó, akiket szintén megajándékozott, hiszen Cecén nincsenek
rossz gyerekek.
A tanórák után szinte minden évfolyamon Mikulás-délutánt szerveztek a diákok az iskolában, ahol vidám hangulatban, evés-ivással és játékokkal ünnepelték Mikulás napját.
Cecei Általános Iskola

Aprók Mikulása
Cecén
Cece „fõhivatású”
Mikulása,
Darab János december
6-án,
hétfõn, délután
várta a 0–3 éves
korú gyermekeket
szüleikkel
együtt a kultúrházban. A nagyteremben, csillogó karácsonyfa
alatt, egy kényelmes fotelban ülve fogadta az érkezõ vendégeket. Nagy, piros zsákjából ajándékot varázsolt a gyerekek kezébe. A
bátrabbak az ölébe ültek, sõt, amikor megszólalt a zene,
még táncoltak is a Mikulás bácsival.
A kisgyermekek ünnepének több éves hagyománya van a
faluban, melyet évrõl évre híven ápolnak.
Hargitai Lajos

Rómában, a Santa Maria del Popolo templomban a „100 jászol” címû világkiállításon szerepelt alkotásaival a MOVE BÉTA csapata, akiket
Nagy Károlyné és Szabóné Czuczai Katalin képviselt.
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20 éves a Bogárd és Vidéke
Köszönet segítõinknek
Petõfi Sándor:
Szülõföldemen (részlet)
Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Mintha dajkám dalával
vón tele,
Most is hallom e dalt,
elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!”
Úgy mentem el innen,
mint kis gyermek,
És mint meglett ember
úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendõ telt el
Megrakodva búval
és örömmel...
Húsz esztendõ...
az idõ hogy lejár!
„Cserebogár, sárga cserebogár.”
A Bogárd és Vidéke független
közéleti hetilap indulása óta nagyon sokan segítették, segítik a
munkánkat külsõ, vagy belsõ
munkatársként, a lapeladásban
közremûködve,
hirdetõként,
vagy elõfizetõként. Vannak,
akik a kezdetektõl fogva a mai
napig, illetve vannak, akik több
éve kitartóan támogatják a lapot
írásaikkal, híranyagaikkal, tanácsaikkal, vagy más módon, önzetlenül. Az õ munkájuk nélkül
talán meg sem értük volna a
húsz évet, és jóval szegényebb
lenne a lap tartalma.
Többen feszegették már az újság függetlenségét. Valóban, valakik felé mégis csak elkötelezte
magát a Bogárd és Vidéke: az itt
élõk emberek, közösségek felé,

Heiland Ágnes

akiknek összefogásáról tanúskodik a mögöttünk álló két évtized. Bízunk benne, hogy ez a
példás összefogás, s ennek eredményeként az újság még sok évtizeden át szolgálhatja térségünk közösségeit.
Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki
szellemileg, anyagilag, vagy más
módon támogatta, illetve támogatja a Bogárd és Vidékét!

Volt és jelenlegi
munkatársaink, segítõink
†Aniszin József, †Aniszin Kató,
†Farkas József, †Marth Béla,
Almádi Sándor, Ambrózi Miklós, Bak Károlyné Bognár Mária, Barabás Dezsõ, Békési Gyula, Belsõ Krisztina, Bodó Zoltán, Bodoki György és Bodoki
Györgyné, Borbély József, Boros Lászlóné Bõhm Olga, Botka
István, Cseh Csaba, Csendesné
Fekete Mónika és családja,
Csizmadia János, Csizmadiáné
Boros Edit Gréta, Csõgör Mihály és családja, Deák Józsefné
Orova Gabriella, Dobrovitz
(Barabás) Klára, Dombi Zoltánné, dr. Lendvai György és
családja, dr. N. Kovácsné Pribelszki Teréz és családja, dr. Töpler László, Etelvári Zoltán, Fekete Attiláné, Fekete Ferenc,
Flõgl Istvánné, Fodor János,
Forster József, Gál Tímea, Gerse Ferenc, Gilicze László, Gróf
Ferenc, Gulyás Menyhértné,
Gyõrfi Erzsébet, Gyõri Gábor,
Hargitai Ildikó, Heiland János,
Hier Erzsébet, Hollósi István,

Pásztor Lili

Horváth
Ferenc,
Horváth
György, Horváth Hedvig, Horváth István, Horváth Lajos, ifj.
Sztari Béla, Jakab Ferenc, Jákob Zoltán, Kalácska László,
Kertész László, Kisaryné Lintner Tünde, Kispál György, Kiss
Attila, Kiss Gábor, Kiss Józsefné, Kiszlné Simon Andrea,
Klár András, Kovács Györgyné,
Kõszegi Erika, Leszkovszki Albin, Mádi Gizella, Májer László,
Méhes Dóra, Menyhárt Daniella, Menyhártné Hepp Zsuzsanna, Menyhért Magdolna,
Nagy József és családja, Németh
Krisztián, Némethné dr. Müller
Viktória, Oláh Gyula, Pajor
László, Papp László, Pauscher
Lajos, Pozsár László, Rehák
Sándor, Rigó István, Sáfrány
Gertrúd, Sáriné Szabó Gizella,
Sipos Krisztina, Sörösné Kolonics Erzsébet, Streng Ferenc,
Szabó Béla, Szabó Imre, Szabó
István és Szabó Istvánné, Szakmány Károly, Szántó Gáspár,
Szénási Csaba, Tauz Józsefné,
Tóth Sándor, Tóth Zoltán, Újházy Dénes, Varga János, Varga
Zsolt és családja, Zámbó Tibor,
Zocskár András és családja, valamint Sárbogárd és térsége településeinek intézményei, civil
szervezõdései, hirdetõink, elõfizetõink, illetve a lapot értékesítõ magánszemélyek, üzletek.

Hargitai Lajosné nagymama;
Heiland Ágnes, a nyomda angyala; Huszár Anikó, a tördelés
mestere; Kiss Annamária, mindenki óvó nénije; Kovács Benedek újonc; Pásztor Lili trónörökös; Pásztor Zsolt és Szotyi
mûszaki és biztonsági szakik.
Összeállította:
Hargitai Kiss Virág

Hargitai Lajos

Hargitai-Kiss Balázs

A szerkesztõség
jelenlegi csapata
Hargitai Gergely a Bogárdi TV
majdnem mindenese; Hargitai
Kiss Balázs, a nyomda ördöge;
Hargitai Kiss Virág (c)irkáló;
Hargitai Lajos törzsfõnök; özv.

Kiss Annamária

Hargitai Kiss Virág

Özv. Hargitai Lajosné
Pásztor Zsolt

Kovács Benedek

Hargitai Gergely

Huszár Anikó
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Tinódra hintón jött a Mikulás
Vida Károly hozta hintón a Mikulást, két krampusz kíséretében
Tinódra. A tinódiak hagyományosan minden évben megrendezik
a tinódi presszóban a Mikulás-ünnepet.
Délután a gyerekek várták, s nagy zsivajjal, énekkel köszöntötték
a tél hírnökét. Néhány gyerek verssel, énekkel készült az eseményre, s azzal köszöntötte a Mikulás bácsit. Minden gyerek kapott egy szép kalendáriumot és egy csokival, szaloncukorral, mogyoróval jól teletöltött csomagot. Az öreg õsz szakállú néhány jó
tanáccsal is ellátta a kis lurkókat. Aki rosszalkodott, azt megrótta
a Télapó.
Este hét órakor már a felnõtteket várta a Mikulás. A polgármester és több
képviselõ is tiszteletét tette ezen a rendezvényen. Hetekkel elõtte sorsolták
ki, hogy ki készítsen kinek ajándékcsomagot, így mindenkinek jutott meglepetés, így helyi képviselõjüknek, Novák Kovács Zsoltnak is. Ebbe a csomagba a tinódiak által fogalmazott tízparancsolatot is beletették. Ezt nyilvánosan fel kellett olvasnia a képviselõnek, s megfogadni a Mikulás színe elõtt, hogy az abban foglaltakat
tinódiként és városatyaként betartja.
Többen kaptak szellemes, tréfás ajándékot. Például volt csomag,
amelyben a szaloncukrok, csokimikulás társaságában érzéki fehérnemû bújt meg. Ébli Misi csomagjában alsónadrág és bili
rejtõzött.
A hangulatot a zene mellett tombolasorsolással fokozták, melynek fõdíja egy mangalica volt.
A családias hangulat mindig jellemzi a tinódiak rendezvényeit. Ez
az esemény se lógott ki ezek sorából.
Hargitai Gergely

9
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

A vízkõ ellen
Nagylókon a vízkõképzõdés megakadályozására, 2010.
július 1-jétõl próbaüzemi jelleggel polifoszfátos vízkezelést vezettünk be, az önkormányzat döntésének megfelelõen. A próbaüzem befejezõdött, a kedvezõ tapasztalatok miatt a vízkezelést folytatjuk.
Ennek eredményeképpen a vízkõ melegítés hatására nem,
vagy alig fog kiválni, a bojlereket (az egyszeri tisztítás után)
már nem kell vízkõtleníteni, hatásfokuk javul. Az eljárás bevezetésének költségeit a vízdíj már tartalmazza.
A Nagylókon szolgáltatott víz keménysége 19-21 német keménységi fok között változik, így keménynek tekinthetõ,
amit fogyasztóink tapasztalhattak. A nagyon kis mennyiségben (3-4 mg/l) adagolt polifoszfát a kalcium és magnézium
ionokat lebegõ állapotban tartja, és 60 °C-ig történõ melegítéskor a vízkõ egyáltalán nem válik ki a vízbõl, e felett pedig
a vízkõképzõdés jóval kisebb mértékû a korábbinál. Az eljárás hatásos, melyet már évtizedek óta alkalmazunk Székesfehérváron és 25 másik településen.
A külföldön is általánosan használt foszforszármazéknak az
egészségre nincs semmilyen káros hatása, sõt a foszfor a
szervezet számára kifejezetten kívánatos. Ezt az is bizonyítja, hogy a kóla, az általunk adagolt mennyiségnek több mint
száz szorosát, 500 milligrammot tartalmaz literenként ebbõl
az anyagból.
FEJÉRVÍZ ZRt.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC
SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A IX. forduló eredményei
SÁRKERESZTÚR KIKE–EXTRÉM
3:2 (2:1)
Vezette: Szakács I.
Kike: Visi, Madár, Hajdinger J. ,Geiger, Sütõ.
Csere: Kocsis, Lengyel, Hajdinger Z., Szauervein.
Extrém: Németh, Juhász, Hajnal, Horváth T.,
Horváth D. Csere: Major.
A mérkõzést megtekinthetik a Bogárdi TV sportadásában.
Sárga lap: Derecskei.
Góllövõk: Geiger 2, Sütõ, ill. Derecskei, Horváth
D.

OLD BOYS–SÁRBOGARAK 2:3 (2:0)
Vezette: Szakács I.
Old Boys: Horváth I., Tóth, Hajba, Kuti, Juhász.
Csere: Berzeviczy.
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Gászler,
Steinbach, Németh T.Csere: Kiss A., Madarász,
Németh Cs.
2. perc: Tóth váratlan lövését Csuti szögletre
ütötte. 3. perc: Dizseri P. lõtt kapu mellé. 6. perc:
lábról lábra ment a labda, végül Németh T. rúgta
a kapuba. 7. perc: Dizseri P. növelte az elõnyt. 8.
perc: Juhász lõtt elhamarkodottan kapu mellé,
pedig Csuti kapus már verve volt. 11. perc: Kuti
nagy erejû lövését védte bravúrosan Csuti. 17.
perc: Dizseri P. lövését Horváth szögletre rúgta.
23. perc: Gászler harcosságának köszönhetõen
Steinbach növelte az elõnyt. Kezdés után Kuti
szépít. 27. perc: Kuti lövése alig kerülte el a kaput. 30. perc: Csuti védett nagyot. 31. perc: Madarász gólhelyzetben Horváth kapusba lõtte a
labdát. 32. perc: Tóth szépen emelt a kapuba, ezzel szorossá tette a mérkõzést. 37. perc:
Steinbach lövését Horváth lábbal hárította – ha
nehezen is, de megvan az elsõ gyõzelme a Sárbogarak csapatának, míg az Old Boys az egyetlen csapat, amely nem szerzett még pontot.
Sárga lap: Hajba.
Góllövõk: Kuti, Tóth, ill. Németh T., Dizseri P.,
Steinbach.

DANUBIA–
LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR 1:2 (0:0)
Vezette: Tóth I.
Danubia: Fekete, Kiss J., Takács, Gábris, Horváth A. Csere: Balázs, Kiss A., Márton, Tar.
Légió: Lekner, Huszár Z., Németh, Baki, Vereczkei. Csere: Lakatos Gy., Rozgonyi, Szilágyi Cs.,
Szilágyi F.

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni dr.
Szabadkai Tamásnak, az MSZP alelnökének, hogy támogatta a kisebbségi
önkormányzat Mikulás-programját.
SCKÖ-képviselõk

4. perc: Gábris hagyott ki óriási gólhelyzetet. 15.
perc: Vereczkei ismételt. Semmi említésre méltó esemény nem történt az elsõ félidõben. 22.
perc: Kiss egyéni akció után, meglepetésre
megszerezte csapatának a vezetést. 24. perc:
Márton kapu fölé bombázott. 25. perc: Lakatos
lövése a felsõ lécrõl vágódott a mezõnybe. 28.
perc: Kiss 100 %-os helyzetben a fekvõ kapusba
rúgta a labdát. 29. perc: Balázs szintén kihagyta
óriási helyzetét. 30. perc: Rozgonyi a kapu fölé
emelt. 32. perc: Rozgonyi egyenlített. A gyõzelemért nagy hajrába kezdtek a csapatok. 37. perc:
Huszár távoli lövése utat talált a kapuba. Nagyon
gyenge mérkõzés! Szerencsés gyõzelmet aratott a Légió. Ha a helyzeteit jobban kihasználja a
Danubia, akár fordított is lehetett volna az eredmény.
Góllövõk: Kiss, ill. Rozgonyi, Huszár.

HORVÁTH KER.–
TWISTER GALAXY 3:4 (1:3)
Vezette: Tóth I.
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Kovács S., Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács R.
Twister: Tóth, Balogh, Roszkopf, Salamon, Somogyi. Csere: Bognár T., Bor, Killer I., Szabó,
Szántó.
2. perc: Somogyi szerezte meg a vezetést. 3.
perc: Salamon növelte az elõnyt. Somogyi a második gólját lõtte. 5. perc: Horváth D. szépített. 9.
perc: Oláh távoli lövése kerülte el a kaput. 13.
perc: Roszkopf hagyott ki nagy helyzetet. 25.
perc: Horváth D. csökkentette az elõnyt. 35.
perc: a játékostársaival sokat kiabáló Horváth J.
egyenlített. 36. perc: nagy védekezési hiba,
szöglet után a tisztán hagyott Salamon fejelt a
kapuba. Jó, nagy iramú, sportszerû mérkõzésen
a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Góllövõk: Horváth D. 2, Horváth J., ill. Somogyi
2, Salamon 2.

SPURI–TOLEDO 2005
4:4 (1:0)
Vezette: Tóth I.
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár L.,
Rohonczi. Csere: Bodó, Banda.
Toledo: Fûrész, Gazsó, Barabás R., Csuti T.,
Dombi. Csere: Barabás B., Horváth Zs., Orbán,
Szabó.
Mindkét csapat támadólag lépett fel, de a támadásokba sok hiba csúszott. Kimaradt
ziccerhelyzetek, jó kapusteljesítmények, egy jól
eltalált Rohonczi-lövéssel szemben Fûrész tehetetlen. 21. perc: Márkovics erõs lövését nem
tudta védeni Fûrész. Többet támadott a Spuri.
Hogy nem lett nagyobb gólkülönbség, az csak
Fûrésznek köszönhetõ. 23. perc: Rohonczi kapott jó indítást, melyet góllal hálált meg. Eldõlni
látszott a mérkõzés, de a Toledo nem adta fel.
31. perc: Csuti szépített. 33. perc: a kezezésért
megítélt büntetõt Csuti biztosan értékesítette.
34. perc: Orbán remekbe szabott góljával szorossá vált az eredmény. Továbbra is támadott a
Toledo, melynek a 39. percben meg is lett az
eredménye, ugyanis egyenlített.
Góllövõk: Rohonczi 2, Márkovics, Bodó, ill. Csuti
2, Orbán, Dombi.
Tabella
1. Twister Galaxy
2. Sárkeresztúr Kike
3. Légió 2000 Security
4. Horváth Ker.
5. OMV
6. Spuri
7. Extrém
8. Sárbogarak
9. Toledo 2005
10. Danubia
11. Old Boys

7
6
6
5
6
4
4
1
1
1
-

1
1
1
2
2
1
-

1
2
2
3
2
4
3
5
5
6
8

33:16
38:26
26:13
42:32
38:21
36:53
32:21
21:36
18:27
27:38
17:37

21
19
18
15
15
13
10
5
5
4
0

Góllövõlista
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 24 gól.
Gróf Ferenc

Játékos Mikulás Pusztaegresen
Ezernyi játékkal várták a falu gyermekeit az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület
tagjai a klubba. Lehetett szalvétaképet, karácsonyi díszeket csinálni, vagy rajzolni, színezni. A nyüzsgõbb gyerekeknek ott volt a trambulin az egyik sarokban, a másikban egy
új társasjáték, no, meg a nagy tér a szaladgálásra, fogócskára, labdázásra.
Bihar Feri bácsi az elméket is
megmozgatta „Amerikából
jöttem”-mel, találós kérdésekkel, szólásmondásokkal,
sok-sok csokival, ajándékkal
jutalmazva az ügyes gyerekeket.
A szervezõk arról is gondoskodtak, hogy a játék hevében
megéhezett, megszomjazott
apróságoknak legyen megfelelõ energia-utánpótlás.
Aztán megérkezett a Mikulás
is.
Hargitai Kiss Virág
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Alcoa FKC–Decathlon régióbajnokság
2. játéknap
Egy sérülésekkel és betegséggel teli hét
van mögöttünk. Minden edzõ tudja, mekkora dilemma, amikor csapata nagy részének a szereplése bizonytalan. Nem kívánom senkinek.
Aztán csak eljött a vasárnap! A csapat teljes létszámmal, bár a heti edzéseket nélkülözve elindult Mórra, ahol egy csodálatos
sportlétesítmény várt ránk. No, meg két
csapat: a Mór és az Alcoa FKC együttesei.
Szokás szerint átöltözés után szinte indulhattunk is bemelegíteni, és léphettünk a
pályára.
Az Alcoa ellen rendkívül megilletõdött játékkal, kissé talán berozsdásodva játszottunk. Semmi nem jött össze! Átlövõink
rendre elhibázták a kaput, és kapusunk
sem volt a helyzet magaslatán! Mondhatjuk, beálló nélkül játszottunk, mivel jelenléte sajnos nem sokat mozdított elõ a csapatjátékon. A csapat (9-2-es félidõ után)
az összeomlás szélére került. De ismét elõtérbe került egy játékos, aki a sérüléseivel,
a pofonokkal, mezhúzásokkal mit sem törõdve a szó szoros értelmében a vállára
vette a csapatot! Simon Alexandra parádés játékával, gyönyörû góljaival és kimagasló küzdõszellemével, Patrícia magára
találásával a lányok 6-6-ra hozták a második játékrészt. Persze, ez kevés volt az
üdvösséghez, de bizton állíthatjuk, ez a játék mentette meg az összeomlott csapatot
a csúnya vereségtõl.
Megjegyezném, hogy az Alcoa eddigi mérkõzésein rendre 20-30 góllal verte ellenfeleit.

Ezért is jó csapat a Cece NIKK! Mert mindig van egy játékos, aki – megérezvén a
hullámvölgyet – önmagát nem kímélve átsegíti csapatát a nehézségeken.
Hangos és morcos fejmosás után mindenki
azt a tanácsot kapta, hogy nézzen magába
a második mérkõzés elõtt.
A rövid pihenõ után zavart, szomorú és
bûntudattal teli hangulatban lépett csapatunk pályára a házigazda Mór csapata ellen. És végre elkezdtek játszani a lányok!
Csodálatos megoldások, magukra talált játékosok, Simon és Tábori irányításával kialakult csapatjáték vezetett ahhoz, hogy a
mérkõzést nagy fölénnyel 18-7-es ered-

Gyereksereg Sáregresen
Izgatott gyereksereg várta a Mikulást a
sáregresi kultúrházban szombaton. Mielõtt azonban megérkezett volna a Télapó
(a cecei Darab János személyében), Németh Ferenc pónifogatán járta körbe a
községet, s egy kis szaloncukorral lepte
meg a járókelõket. De betért az orvosi rendelõbe is, ahol az egészségügyi méréseket
végzõknek a sáregresi asszonyok gyöngybõl fûzött és horgolt ajándékát nyújtotta
át.
Az apróságok eközben, a délelõtt folyamán, tésztából, papírból angyalkát készítettek, színeztek, rajzoltak, hajtogattak,
festettek, gyöngyöt fûztek a Sáregresért
Közhasznú Egyesület tagjainak segítségével, akik az eseményt szervezték.
Aztán egyszer csak betoppant a Mikulás
két szarvasa (Sersli Ibolya és Oláh Tímea)
kíséretében. A gyerekek és a szülõk énekszóval fogadták, Õ viszonzásképpen verssel válaszolt, majd magához hívta a porontyokat, hogy ki-ki tehetsége szerint örvendeztesse meg Õt verssel, énekkel, hogy a
hosszú úton átfagyott csontjai felmelegedjenek. Majd táncra perdült a csemetékkel,
s a körhöz egyre többen csatlakoztak. Mi-

kor kitáncolták magukat, a Mikulás egyenként magához szólította a lurkókat, és
átadta a nekik szánt csomagokat. Jutott
bõven még a karon ülõknek is.
Említésre méltó, hogy a gyerekek vehették
elõször birtokba a kultúrházat, miután az

ménnyel megnyertük. Igen, itt is voltak hibák, eladott labdák, de legalább javítottunk. Végre Betti is betalált a kapuba,
Roxi a szélen parádés megoldásokkal kápráztatta el az ellenfelet.
Csapatszellem és küzdeni tudás – ez a mérkõzés leírása két szóban. Gratulálok, lányok, szép volt!
A forduló után a Cece NIKK az 5. helyet
foglalja el a tabellán, és a góllövõlistán is
elõkelõ helyen áll Tábori Patrícia.
A cél: egyre feljebb! Bizonyítsuk be mindenkinek, barátainknak, szüleinknek, hitetlenkedõ tanárainknak, nevelõinknek,
hogy ez a Cece NIKK képes a helytállásra
egy nívós és rendkívül nehéz bajnokságban
is! Bizonyítsuk be, hogy nem érdemlünk
bántást, rossz szándékú kritikákat és gúnyos megjegyzéseket!
Köszönjük a lelkes szurkolóknak a támogatást és a biztatást! Köszönet azoknak a
szülõknek, barátoknak, akik a kezdeti csalódások után is kitartanak a csapat mellett,
és tiszta szívvel szurkolnak a sikerért!
Köszönjük Cece és Vajta községek önkormányzatainak az utaztatásunkat, és a sofõrök türelmét és megértését.
Helyesbítés
Az elõzõ forduló (november 27.) után tévesen jelent meg az önkormányzatok neve.
Cece és Sáregres önkormányzatai utaztatták csapatunkat.
A tévedésért elnézést kérünk, és ezúton is
köszönjük!
Sporttársi üdvözlettel: a vezetõség

elmúlt két hét folyamán a helyi fiatalok, fiatal szülõk a maguk erejébõl, az önkormányzat segítségével (mely a szükséges
anyagot biztosította) leszedték a régi lambériát, kifestették, rendbe rakták a helyiségeket, és még új konvektor is került az elõtérbe. Hogy legyen elég erõ és kitartás e
munkához, a helyi asszonyok gondoskodtak enni és innivalóról.
Hargitai Kiss Virág
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Zenés adventi áhítat Miklóson
Iváncsits Tamás, felesége és barátai adtak koncertet egy ádventi
ökumenikus zenés áhítat keretében a sárszentmiklósi katolikus
templomban szombaton este. A fiatal csapatot Barta György közbenjárására hívta meg a katolikus egyházközség, s a számos érdeklõdõ mellett a Barta család is megtisztelte az eseményt jelenlétével.
A különleges estét Mészáros János atya nyitotta meg. A missziós
feladatot betöltõ együttes zenés blokkjai közt a miklósi református
lelkész asszony és a gyülekezet három fiatalja, valamint Bõjtös Attila evangélikus lelkész osztották meg lelki ajándékaikat a hallgatósággal.
Sok ismert darabot is elõadott az együttes – gitár- és zongorakísérettel, a szöveget kivetítve – így aki ismerte a dalokat, be is kapcsolódhatott az éneklésbe.
Az áhítatot szeretetvendégség, beszélgetés követte a miklósi iskola aulájában.
Hargitai Kiss Virág

Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Véget ért az õszi szezon
Mint tudjuk, az idei bajnokságba két csapatot nevezett az egyesület, mivel 25 igazolt játékosunk van, és szerettünk volna mindenkinek lehetõséget adni. Örömmel jelentem, ez sikerült is. Merész
vállalkozásnak tûnt, de bejött.
Ami mindenkinek probléma, az nálunk sincs másként: az anyagiak elõteremtése. Sajnos az elõzõ képviselõ-testület sportbizottsá-

ga nem nagyon szeretett minket, de örömmel értesültem róla,
hogy önállóan, saját hatáskörben osztogató bizottság az új testületben nincsen. De hagyjuk a múltat, nézzünk elõre!
Az I-es csapatunk a 3., a II-es csapatunk az 5. helyen zárta az
idényt. Vannak nehéz ellenfeleink, gondolok itt a létszámcsökkentés miatt az NB II-bõl visszajött Mórra, és a két NB I/B-s játékossal megerõsödött DAC I-re. Csapatunk remekül
helytállt, de még ezután jön a java. A tavaszi forduló
után még lesz egy rájátszás. A dobogó valamelyik fokát
szeretnénk elfoglalni, amire komoly esélyeink vannak.
Támogatók nélkül ezek a csapatok nem tudnának részt
venni a bajnokságban. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki önzetlenül segített bennünket. A
köztudottan nehéz helyzetben lévõ, válsággal küszködõ cégek, magánszemélyek hozzáállása a sporthoz,
ezen belül a kézilabdához példaértékû. Azért nem írok
neveket, mert nagyon sok segítõnk van, és megbocsáthatatlan bûn lenne, ha egyet is kihagynék. Külön
köszönöm a nézõink lelkes biztatását.
Köszönök mindent a VAX KE Sárbogárd férfi kézilabdásai nevében, és minden kézilabda-szeretõ és kézilabdát ezután megszeretõ embernek nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Rehák Sándor

Mikulás a nyugdíjasklubban
A sárbogárdi nyugdíjasklubban is tiszteletét tette a Mikulás hétfõn délután.
Két krampusszal érkezett, akik segítségére voltak az ajándékok kiosztásánál
– nem fukarkodva a virgácsokkal.
Mielõtt megérkezett, Sári Andorné néhány gondolat kíséretében meggyújtotta a klub közös adventi koszorúján a második gyertyát. A terem is csodálatos díszbe öltözött erre az alkalomra.
A nagyszakállú énekszóval fogadták, és Schönborn Mária kedveskedett a jeles vendégnek egy kis versikével. Ezt követõen mindenkihez egyenként járult
a Mikulás és a két krampusz, s a névre szóló, frappáns jellemzés után szaloncukor, csokimikulás és virgács járt.
Hargitai Kiss Virág
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Andris zsebkendõje
Egyszer volt, hol nem volt, a Kárpátok öliben, a Hargita buja erdeinek töviben,
Gyergyóban élt egyszer egy gyerek. Úgy
hítták, Andris. Nap mint nap a templom
almafái alatt, a fotballpályán, vagy a kápolnánál múlatta az idõt a többi környékbeli
lurkóval. Ám legszívesebben a havasokban
csatangoltak. Bárhová mentek, a Teremtõ
le nem vette róluk a szemit, mer hát itt lakott Õ is, innen irányította a Világmindenség ügyeit.
Andris nyáron a nappal kelt, fogott egy
szelet zsíros kenyeret, aztán uzsgyi. A porontyok kompániája a legelõre igyekvõ állatokkal együtt ment föl a kaptatón a mohás forráshoz. Miután ittak egy jót, bevették magukat a fenyõfák, páfrányok meg az
égig érõ fû közé, s bújócskáztak, míg az
éhség haza nem hajtotta õket.
Andrist otthon paszulylevessel várta már
az édesanyja. Miközben a gyerek a tányér
fölé hajolt, anyja megsimogatta, s egy nagy
puszit nyomott kócos kobakjára.
Andris a pogácsát már a zsebibe tuszkolta,
s futott vissza a többiekhez, mihelyst lenyelte az utolsó kanál levest. A délidõt a
pataknál töltötték. Gátat építettek kövekbõl meg öles ágakból, s ott hûsöltek a békákkal együtt. Ha szerencséjük volt, még
pisztrángot is fogtak, amihez gombát meg
áfonyát szedtek, s nagy lakomát rendeztek.

A naplementét a dombtetõrõl, a hátukat
egy szénaboglyának vetve nézték végig.
De mikor legénnyé iperedett a gyerek, eljött az idõ, hogy világot lásson s mesterséget tanuljon. Igen elszontyolodott, hogy
hátra kell hagyni a gondtalan életet, a barátokat, a havasokat. Fölült a legmagasabb
fa tetejire, s ott szomorkodott egy darabig.
Aztán egyszer csak gondolt egyet, fogta a
bicskáját (mer székely gyerek nem jár anélkül), s kikanyarintott egy-egy piciny darabot a legkedvesebb helyeibûl: a patakból, a
legelõbõl, a kaptatóból, a fenyvesbõl, a
tisztásból, de még naplementébõl is, oszt a
zsebkendõjibe kötötte mind, s berakta a
ruhája alá, a szíve csücskire. Mellé rakta
édesanyja simogatását s csókjait, így indult
útnak.
Hamarost beleszeretett egy helyre leányba, akit úgy híttak, Zsuzsika. Szerelmük
nemsoká gyümölcsöt is termett Örs személyében. Örömüket azonban beárnyékolta, hogy el kellett hagyniuk hazájukat.
Három napig vándoroltak, hol gyalog, hol
kúszva, étlen-szomjan, míg a magyarok országába nem értek. Ott aztán lett hajlék is,
dolog is mindkettejüknek (elõször Debrecen, majd Miskolc környékén, s végül Sárbogárdon; Zsuzsa gyógyszerész, András pedig
díszlettervezõként bábáskodott számos darabnál a Csokonai és a Kölcsey Színházban,

„Lorca nemcsak a tájjal, az emberekkel, a zenével és a tánccal él bensõséges kapcsolatban, de képes úgy életre kelteni ezt a szenvedélyes, valós-játékos földet, hogy mi is
átélhetjük Andalúzia minden színét, illatát, történetét. Beavatottá tesz minket, s így
megélhetjük a duendét, ezt a földbõl származó õserõt, amely segít minket a földi dolgok
elviselésében, mert az öröm, a szenvedés, a sírás, a fájdalom, a szerelem, a féltékenység, a
születés, a halál nem bír földrajzi határokkal.
Lorcát mondani mindig nagy viadal. És nagy lehetõség. Pontosnak kell lenni. Mert a megszólaló érzés õszinte kell, hogy legyen. Mert a gyermekek õszinték. Fenségesnek is, mert a
torreádorok fenségesek. Esendõnek is, mert az ember esendõ: a magányával, a sikolyával.” (Havas Judit)
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel vár minden érdeklõdõt
a 2010. december 15-én, szerdán, 17 órakor kezdõdõ

LORCA-ESTRE.
Közremûködik: Havas Judit elõadómûvész, Illés János flamencogitáros,
Bajnay Beáta flamencotáncos.
A zenés, irodalmi estet a polgármesteri hivatal dísztermében tartjuk
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A belépés ingyenes.

míg ide nem költöztek), s boldogan élnek,
míg meg nem halnak.
Andris ma is sokszor elõveszi a zsebkendõjét, mikor rátör a honvágy, s egymagában
van. Óvatosan nyitja ki a kincsét, nehogy
egy szem is el találjon veszni a szülõföldbõl, s elterül a tisztáson, mélyen magába
szívva az otthoni levegõt – erõt merítve a
küzdelmekhez és az alkotáshoz.
S hogy honnan tudom mindezt? Egy fenyõrigó mégiscsak kiröppent a zsebkendõbõl egy óvatlan pillanatban, s az ablakomba szállva csicseregte el nekem.
Így volt, igaz volt, ki nem hiszi, járjon utána
a sárbogárdi Madarász József Városi
Könyvtárban, ahol hétfõtõl tekinthetõk
meg Macsim András színes pasztellképei,
Otthon címmel.
Hargitai Kiss Virág

Meghívó
HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉT
rendezi a zeneiskola
Sárbogárdon, amelyet
2010 december 13-án 17 órától
a József Attila Mûvelõdési
Központban, valamint
2010 december 14-én 17 órától
a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában tartunk
a zenét tanuló növendékek
közremûködésével.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

SZERETETTEL VÁRJUK KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE

2010. december 17-én, pénteken, 16.30 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara, 5. osztályos tanulói, a zeneiskola hangszeres szólistái.

2010. december 20-án, hétfõn, 9.30–16.30-ig
KARÁCSONYI VÁSÁR és KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK a Sárszentmiklósi Könyvtár és Klub helyiségeiben.
Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!
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BOTRÁNY!

NAGYMAMA RECEPTJEI
SÜTIK KARÁCSONYRA

Csütörtökön napközben egy markáns hidegfront véget vet az utóbbi napok
enyhe idõjárásának. Átvonulását viharossá fokozódó szél, esõk, záporok,
majd hózáporok jelzik majd. A Bakonyban, illetve a Balaton déli partján 100
km/h fölötti széllökésekre is fel kell készülni. Péntektõl igazi téli idõ köszönt
be minden kellékével: téli hõmérséklettel, többfelé hózáporral, havazással.
A többször megélénkülõ, idõnként megerõsödõ szélben pedig még hidegebbnek érezzük majd az amúgy sem túl magas hõmérsékleti értékeket.
Csütörtökön reggel 2 és 8, nappal -1 és +8, pénteken reggel -6 és -1, nappal -2 és +2, szombaton reggel -10 és -5, nappal -5 és 0, vasárnap reggel
-6 és -1, nappal -3 és +1, hétfõn reggel -8 és -3, nappal -5 és 0 fok várható.

Most tényleg nem tudom, hogyan viszonyuljak ehhez az új kiszivárogtatási botrányhoz. Határolódjak el tõle? Fejezzem ki mélységes felháborodásomat? Kárörvendõen vihogjak? Helyeslõen,
cinkosan mosolyogjak? Esetleg ne törõdjek az egésszel?
Természetesen a WikiLeaks-ügyrõl van szó. Állítólag egy 23 éves,
Bradley nevû kiskatona Irakban szolgált, mégpedig az információs szolgálatnál. Sok órás ügyelete során nyilván unatkozott. Elkezdett tallózni az USA belsõ, titkos hálózatának internetes
anyagai között, és egyszer csak szinte megdermedt. Lebilincselve
olvasni kezdte, amit a monitoron látott. Talán fel is szisszent, mikor például az tûnt a szemébe, hogy az USA bizalmas külügyminisztériumi megnyilatkozásaiban az argentin elnököt õrültnek, a
francia elnököt sértõdõsnek, az olasz miniszterelnököt éjszakázó
lumpnak ábrázolták. Volt nála egy Lady Gaga-lemez, a címlapot
meghagyva erre rátöltött több mint 250 ezer dokumentumot. Mikor elhagyta a támaszpontot, hogy aludni menjen, a kapunál senki
nem gyanakodott a lemezre, amelyen az Egyesült Államok hétpecsétes titkai lapultak, s a diplomáciai hálózat, mint egy nagyszabású kémszervezet jelent meg. Ez a naiv katona másnap eldicsekedett egy havernak a leletrõl. Mint mondta, „hihetetlenül rémisztõ” dolgok birtokába jutott, és a diplomaták szívrohamot kapnának, ha tudomást szereznének arról, hogy titkaik a világ nyilvánossága elé kerülhetnek. Ez a barát ijedten följelentette Bradley-t, mert õ már megütötte a bokáját valami kiszivárogtatási ügy
miatt. A legényt elfogták, állítólag hazaárulás miatti per vár rá, és
akár 52 év börtönnel is sújthatják. Ám a 250 ezer dokumentum
ekkor már a WikiLeaks nevû félillegális szervezetnél volt, amelyik
azzal foglalkozik, hogy kiteregeti a politika szennyesét. Ez a szervezet pedig elkezdte világlapoknak adagolni a kapott dokumentumokat. A nagypolitika visszavágott: hajtóvadászat indult a WikiLeaks vezetõje ellen, mert nemi erõszakkal vádolják. Primitív
dolog! Hallom, már el is kapták õt. Egy felelõs vezetõ azt mondta,
agyon kéne lõni, s ha kell, õ maga is hajlandó meghúzni a ravaszt.
Egy magyar újság szerint ezzel új világ köszöntött be a politikában, kiderült, hogy akiket a nép megbízott az ügyek intézésével,
azok bizony csalók, a nyilvánosság kizárásával csalárd tevékenységet fejtenek ki választóik bizalmával visszaélve. És mikor az elnök a csillagos lobogó alatt szóra nyitá száját, átvert bennünket.
Vannak, aki ezt nem tudták? Ha jól meggondolom, vannak, nem
is kevesen. Egy kicsit mi is hittünk az amerikai politikai elit szövegeinek. Lehet, hogy ennek mindörökre vége?
A kisördögöm kárörvendõen vihog. Nem rossz dolog, ha a hamukázás leleplezõdik. Jó volna, ha a hazug embert elõbb utolérnék,
mint a sánta kutyát. Rühellem, ha gyereknek néznek, akit dajkamesékkel kell etetni. De kuss, kisördög! A botrány mûvi dolog,
nem természetes. Gyanakszom, hogy itt nem holmi kiskatonák
kavarják a fekáliát. Nemcsak az USA külügyminisztériumában
megy a nagy lódítás. Más helyeken még sokkal szaftosabb dolgok
történnek. Vannak a Nagy Hazugoknál még nagyobbak. Lehet,
hogy egy nagy színjátékkal van dolgunk. Végül is legjobb nem törõdni az egésszel, ugye?

www.metnet.hu

(L. A.)

Mandula
Ez az édes aprósütemény karácsonykor is jó választás lehet. A diónak és a
mandulaaromának köszönhetõen igazán finom íze van.
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg porcukor, 25 dkg vaj, 40 dkg liszt, 20 dkg
darált dió, 1 evõkanál õrölt fahéj, 1 evõkanál kakaópor, 1 evõkanál rum; a
töltelékhez: 3 evõkanál liszt, 3 dl tej, 20 dkg vaj, 15 dkg porcukor. Ízlés
szerint rum-, vagy mandulaaroma.
Elõször is keverjük ki habosra a vajat a porcukorral, a lisztet keverjük össze a
kakaóporral és a fahéjjal, majd adjuk hozzá a vajas keverékhez a darált dióval
együtt. Rummal ízesítsük, dolgozzuk jól össze a tésztát. Ha kész van, rakjuk fóliába, és pihentessük 1-2 órán át hideg helyen. A pihentetett tésztát margarinnal kikent sütõformákba simítjuk, 180 fokos sütõben megsütjük. Amíg a tészta
sül, addig kikeverjük a tölteléket. A lisztet kevés hideg tejjel csomómentesre
keverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet, lassú tûzön, folytonos kevergetés
mellett sûrûre fõzzük. A tûzrõl levéve hagyjuk hûlni, majd adjuk hozzá a porcukorral, mandulaaromával, rumaromával kikevert vajat.
A mandulákat – miután kihûltek – kettesével töltsük meg.

Mézes sütemény
Készíthetünk mézes vendégváró finomságot az ünnepekre, ami egy kávé, vagy
tea mellé is kitûnõ választás lehet.
Hozzávalók: 40 dkg méz, 10 dkg sötét cukorrépaszirup (reformboltból), 20
dkg margarin, 4 tojás, 20 dkg kandiscukor, 5 dkg cukor, 1 zacskó vaníliás
cukor, 80 dkg liszt, 1 zacskó sütõpor, 1 csomag mézeskalácshoz való
fûszerkeverék, 4 evõkanál rum, 2 evõkanál porcukor, a tepsi kikenéséhez
margarin, liszt.
A mézet a cukorrépasziruppal és a margarinnal olvasszuk meg. A tojásokat, a
szükség esetén finomabbra tört kandiscukrot, a vaníliás cukrot és a cukrot robotgéppel 8-10 perc alatt keverjük krémesre, majd a langyosra hûlt mézes
masszát dolgozzuk bele. Végül, a rummal váltogatva, apránként hozzáadjuk a
sütõporral és fûszerkeverékkel elvegyített lisztet. Egy tepsit kenjünk ki margarinnal, majd hintsünk meg liszttel, és csak azután simítsuk bele a tésztát. Elõmelegített sütõben, 175 fokon 30-35 percig sütjük, és rácson kihûtjük. Végül
kockákra vágjuk, sablon segítségével porcukorból mintát szitálunk.

Heti idõjárás

Mély fájdalommal tudatom,
hogy drága fiam,

WIMMER JÓZSEF
nyugalmazott fõmozdonyvezetõ

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik feleségem, édesanyánk,
nagymamánk, dédnagymamánk,

SÖMJÉN JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek.

2010. december 2-án elhunyt.

Külön köszönet a kiérkezõ mentõsöknek és dr. Oroszlány Lászlónak
segítõkész és emberséges küzdelmükért, és a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.

Temetése december 10-én, 13 órakor
lesz Sárbogárdon a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Gyászoló édesanyja
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Életbe lép a 2010/2011-es menetrend

2010. december 12-étõl változik az éves vasúti menetrend, számos részében megújult kínálati lehetõséget biztosítva azoknak, akik belföldi, vagy nemzetközi utazásukhoz a vasutat
választják.
A szaktárca megrendelése alapján hat újabb
mellékvonalon /Esztergom–Almásfüzitõ (Komárom); Sárbogárd–Székesfehérvár; Sásd–
Komló; Szerencs–Abaújszántó–Hidasnémeti;
(Nyíregyháza–Mátészalka) Fehérgyarmat–
Zajta; Mátészalka–Csenger/ indul újra a menetrendváltástól a személyszállítás.
Jelentõs változásként lép életbe az Alföld térségében, hogy Szeged és Budapest között
óránként közlekednek majd az intercity-vonatok. A menetrendváltástól új intercity-vonatpár
közlekedik Budapest és Szombathely viszonylatában Budapestrõl 8.10-kor, Szombathelyrõl
17.00-kor indulva. További fejlesztésként a térségben új gyorsvonatpár közlekedik Gyõr és
Szombathely között, Gyõrbõl naponta 20.40es, illetve Szombathelyrõl munkanapokon 7.00
órás indulással. Zalaegerszeg vasúti közlekedésében jelentõs elõrelépést jelent a Boba–
Bajánsenye vasútvonal felújítása és villamosítása, ennek köszönhetõen az új menetrend
több új lehetõséget kínál a térségbe utazók számára. Újdonság, hogy Zalaegerszeg és Gyõr
/Budapest között naponta hat közvetlen vonat
közlekedik, ezen kívül a zalai megyeszékhelyrõl
Veszprémen át Budapestre reggelente új, az
eddigiekhez képest 18 perccel rövidebb menetidejû gyorsvonat tudja biztosítani Ajka és
Veszprém érintésével a reggel kilenc óra elõtti
fõvárosi érkezés lehetõségét. A menetidõcsökkenéssel javul a személyszállítási szolgáltatás a Budapest és Eger között közlekedõ sebesvonatok többségénél, illetve a Baja és a
Szekszárd felõl Budapestre közlekedõ Gemenc
intercityk esetében is. További kedvezõ változás a menetrendben, hogy a Budapest–Ócsa–
Lajosmizse vasútvonalon délutánonként Budapest felõl óránkénti, ütemes menetrend szerint
indulnak a vonatok, az utasoknak gyakoribb eljutási lehetõségeket biztosítva.
A nemzetközi menetrendi kínálat jelentõs bõvítése valósul meg azáltal, hogy a Budapestrõl a
kora délután induló railjet minden pénteken és
szombaton tovább közlekedik Frankfurtba, míg
visszafelé, Frankfurtból Budapestre, vasárnaponként tudnak az utasok a magyar fõvárosba
érkezni. Az újonnan bevezetett Moravia EuroCitynek köszönhetõen újra közvetlen, nappali
eljutásra lesz lehetõség Varsó irányába, és ezáltal Csehország délkeleti részeibe. A Hargita
intercity a menetrendváltástól Budapest és
Marosvásárhely között mindkét irányba közvetlen kocsikat továbbít, újabb átszállás nélküli
eljutási lehetõséget kínálva Marosvásárhelyre.

A MÁV-START Zrt. a kedvezõ menetrendi változásokon túl december 12-étõl engedményeket is ad bizonyos intercity-járatain azzal, hogy
csökkenti a felárak mértékét. Így 540 forint helyett 360 forint lesz a Budapest–Szombathely
közötti intercityken a pót- és helyjegyek ára.
További felármérséklést vezet be a személyszállító vasúttársaság keddenként, szerdánként és csütörtökönként a Budapest–Debrecen–Mátészalka, a Budapest–Nyíregyháza–
Záhony és a Budapest–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalakon: a pót- és helyjegyek ezeken a
hétköznapokon 540 forint helyett 360 forintba
kerülnek.
Az utasok a 2010/2011-es közforgalmú menetrendkönyvet az ország több mint 200 helyszínén, a nagyobb vasútállomások pénztáraiban
tudják megvásárolni 990 forintért november
26-ától. A december 12-étõl érvényes menetrendi információk december 1-jétõl lesznek
elérhetõk az ELVIRA internetes menetrendi keresõben, a www.mav-start.hu weboldalon, így
a szolgáltatás ekkortól az utasok rendelkezésére áll abban az esetben is, ha december 12-e
utáni idõpontra szeretnének vasúti utazást tervezni. Az online jegyvásárlás lehetõségét az új
menetrendi idõszakra december 2-ától tudják
az utasok igénybe venni.
A nemzetközi utazásokat érintõ kedvezõ intézkedésként terjeszti ki a személyszállító vasúttársaság a legújabb szolgáltatását, amellyel
2010. december 1-jétõl valamennyi nemzetközi pénztárában és az összes nemzetközi vonatán lehetõvé teszi a nemzetközi menetjegyek
árának és a hozzájuk kapcsolódó egyéb díjaknak az euróban történõ kiegyenlítését. Az utasok már július óta igénybe vehetik ezt a szolgáltatást egyes pénztárakban és vonatokon, így
az eddigi hónapok kedvezõ tapasztalatai és a
pozitív visszajelzések alapján kerül sor a bõvítésre.
További változásként a MÁV-START Zrt. a
2010/2011-es menetrendváltástól csak nem
dohányzó kocsikkal közlekedteti az intercity-szerelvényeket.
A személyszállító vasúttársaság ezúton is javasolja tisztelt utasainak, hogy az utazások megkezdése elõtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi információkról a MÁV-START Zrt.
honlapján, a vasútállomásokon, a menetrendkönyvekbõl, vagy telefonon a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat 06 (40) 49 49 49-es telefonszámán.
A 2010/2011. évi menetrend pdf-formátumban
az alábbi linken érhetõ el:
http://www.mav-start.hu/res/2010-2011_e-b
ook_2.pdf
MÁV-START Zrt.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt a mezõföldi térségben élõk (Dél-Fejér megye) helyi élelmiszerekkel való ellátásának 3
napos programalkotó konferenciájára, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Mezõföld Népfõiskolai Társaság
szervez Kishantoson 2010. december 16-ától
18-áig.
A program egy 3 éves elõkészítõ szakasz lezárásaként kerül megrendezésre, és minden
mezõföldi lakost érint. Minden vélemény, ötlet, javaslat, támogatás fontos, ezért szeretettel várjuk a térség polgármestereit, gazdáit, kereskedõit, háziasszonyait, önkormányzati képviselõit, intézményvezetõit, a közétkeztetéssel foglalkozó szakembereket és
minden érdeklõdõt.
Jelentkezési határidõ:
2010. december 13. 12.00 óra.
Részletes program és információk:
70/4535-748, 25/506-020,
fax: 25/506-021,
kishantos@enternet.hu.
A Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság sárbogárdi
illetékességi területén
2010. december hónapban tervezett
sebességellenõrzések
December 12., 9.00–12.00
63-as fõút,
Cece, Deák F. u. (50 km/h)
December 14., 9.00–12.00
64-es fõút,
Igar területe (50 km/h)
December 18., 9.00–12.00
63-as fõút,
Sárbogárd területe (50 km/h)
December 22., 9.00–12.00
64-es fõút,
Mezõszilas területe (50 km/h)
December 26., 9.00–12.00
63-as fõút,
Sárbogárd területe (50 km/h)
December 28., 9.00–12.00
64-es fõút,
Igar területe (50 km/h)
December 30., 9.00–12.00
63-as fõút,
Sárbogárd területe (50 km/h)
FMRFK Sajtószolgálat

Meglepetés
FÜBE-Mikulás
a bölcsõdében
Hétfõn délelõtt egy kedves Télapó kopogtatott
be az intézménybe. Puttonyában sok-sok csomaggal érkezett a meglepett csöppségek közé.
Õk elõször kissé megszeppenve közeledtek hozzá, ami lassan felszabadult örömbe csapott át.
Simogatták, beszélgettek vele, énekelgettek
neki az alkalomhoz illõ dalokat. Hálásak voltak a
kapott ajándékokért.
Pici gondozottjaink nevében mondunk köszönetet a FÜBE tagságának, hogy másoknak is példát mutatva ezzel a nem várt kedves megemlékezéssel tették szebbé ezt a napot.
(Képünk a címlapon.)
A Városi Bölcsõde dolgozói
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 11., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 A kis királylány 9.20 A bûvös körhinta
9.45 Amika 10.10 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05 Autóvízió 11.30
Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Delta 13.30 Egészség ABC 14.00
Kincskeresõ 14.30 Pécsi keringõ 15.00 Barangolások öt kontinensen 15.30
Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.25 Elisa lánya – Visszatérés
Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a
luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Állítsátok meg Terézanyut! 23.15
Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Dob+Basszus Live 0.25 Magyar pop 1.25 Magyar
bulizenék 2.35 Blues – Jazz Fusion HD-ben
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Top Shop 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tatabánya–FTC férfi kézilabda, bajnoki mérkõzés 14.35 Tengeri õrjárat 15.35 Édes drága titkaink 16.30 Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.05 Alpha dog 0.20 Nappali rémálom 1.55
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 7.50 Eperke 8.10 Nickelodeon kedvencek 10.00 414-es küldetés 10.30 Kath és Kim 11.00 Bajnokok Ligája magazin
11.30 Két testõr 12.00 Babavilág 12.30 Sliders 13.30 Az ügynökség 14.30 Shark
– Törvényszéki ragadozó 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Magánürügy 21.35 Pillangóhatás 23.55 A megtorló 1.50
Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.05
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 12., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 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 Útmutató 10.05 Katolikus válaszok 10.30 Cigány pasztoráció 10.45 A sokszínû vallás 10.55 Református magazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 Látogatóban Gryllus Vilmosnál 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Celtic Thunder 14.00
Hogy volt!? 15.40 Zegzugos történetek 16.10 Körhinta – Fesztiválkalauz 16.40
Segítség, örököltem! 17.55 Panoráma 18.25 Elisa lánya – Visszatérés
Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 A Társulat
legemlékezetesebb pillanatai 21.55 Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek
23.05 Szülõföldemen 0.30 Remekmûvek – Mozart mûveibõl 0.50 Magyar rock
1.45 Magyar válogatott
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Top Shop
11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Zimmer Feri 2. 13.05 Míg a
halál el nem választ 13.35 Robin Hood 14.30 Doktor Addison 15.25 Eltûntnek
nyilvánítva 16.25 Bunyó karácsonyig 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00
Charlie angyalai 2.: Teljes gázzal 22.10 Heti hetes 23.30 Ments meg! 0.30 Portré
1.00 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 7.50
Eperke 8.25 Nickelodeon kedvencek 10.15 Nagy vagy! 11.10 Stahl konyhája
11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Sliders 13.40 Monk – Flúgos nyomozó
14.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.45 Sheena, a dzsungel királynõje
16.45 Fészkes fenevadak 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Valami Amerika
22.25 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Cleaner – A független 0.20 Alfred Hitchcock:
Téboly 2.10 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Ortodox liturgia közv.
11.05 Gondolat-jel 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 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

December 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 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 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 15.55 Pann-Unikum 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este
21.35 Orvosi bûnügyek 22.25 Szeretõk 23.20 Pécsi keringõ 23.45 Prizma 0.00
Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 TS – Motorsport 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
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közt 21.20 Dr. Csont 22.15 Való Világ 22.45 Showder Klub 23.50 Poker After
Dark 2009 0.50 Reflektor 1.05 Odaát
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Ne folytassa, felség! 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.25 Megamánia 23.55 Elit
egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Pillangóhatás 2 3.35 Magellán 4.00
Animációs filmek
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 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 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 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 14., 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 Átjáró 15.05 Tudástár 2010 15.35 Összhang 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.30 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Válik a férfi – Válik a nõ
22.50 Zegzugos történetek 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma
reggel 1.40 Végállomások
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Piszkos szerelem 1.40 Reflektor
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 11.45 Kasszafúrók
13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Mocsok 23.25 Megamánia 23.55 A médium 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Szemétdomb 3.40 Babavilág 4.05 Animációs filmek
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 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 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 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 15., 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 Átjáró 15.05 A
Bank utcától Equadorig 16.00 Médiaguru 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.35 Válik a férfi –
Válik a nõ 22.55 Múlt-kor 23.25 Prizma 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Ma
reggel 1.40 Jegyzetek egy filmhez Indiáról – Szanaá falai
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Csupasz pisztoly a (z)ûrben 22.25 Sikoly 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Manatu – Csak
az igazság ment meg 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30
Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív
20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Mercy angyalai 23.25
Megamánia 23.55 Szellemekkel suttogó 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Így
készült az Üvegtigris címû film 2.40 Államfõnök 4.10 Két testõr 4.35 Animációs
filmek
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 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 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 20.30 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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December 16., 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 14.30 Átjáró 15.00 Magyarország „apró betûs” története
15.30 Beszélgetés az élet értelmérõl 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35 A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megnyitója 23.40 Prizma 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.05 Szélesvászon 0.35 Ma reggel

A BOGÁRDI TV MÛSORA

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Pokerstars.net –
Big Game 0.45 Reflektor 1.00 Infománia

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10 Teleshop 11.15 Színes fátyol 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 Sztárom a párom 23.50 Megamánia 0.20 Divatkreátor
0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 Bostoni halottkémek 3.00 Életfogytig zsaru
4.30 Segíts magadon! 4.55 Animációs filmek
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 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 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
20.29 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

December 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és
védelem 15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Unokáink is látni fogják 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35
India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek
este 21.35 Piás polák bérgyilkos 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 Prizma
23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.50 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.00
Odaát 1.50 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 10.20 Teleshop 11.30 Mint a hurrikán 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30
Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.00 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Megasztár 5. 23.15 Tények este 23.45 Ezo.tv 0.40 Hõsök
1.35 Smallville 2.25 Alexandra pódium 2.50 Animációs filmek
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 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 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
20.28 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

December 10. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Tánckavalkád (120’) 13.00
Lapszemle 15.00 FÉBÉ 2007, Szõttes 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi
ülés
December 11., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 15.00 Kálozi Falunapok 5. 19.00 Lapszemle 20.00 Tánckavalkád
(120’)
December 12., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi Falunapok 5. 13.00
Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00 Zenés áhítat Miklóson (80’)
December 13., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Tánckavalkád (120’)
13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci 19.00 Heti híradó 20.00 Betlehemi kiállítás (25’), Macsim András kiállítása (12’), Hargitai Ildikó könyvbemutatója (50’)
December 14., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés áhítat Miklóson
(80’) 13.00 Heti híradó 15.00 Betlehemi kiállítás (25’), Macsim András kiállítása (12’), Hargitai Ildikó könyvbemutatója (50’) 19.00 Heti híradó
20.00 Testületi ülés
December 15., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Mikulás-kavalkád (Rétimajor, Cece, Sáregres, Pusztaegres, Mészöly, Nyugdíjasklub, Tinód – kb. 15-15 percesek) 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci, Kálozi fogathajtás 1.
December 16., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci, Kálozi fogathajtás 1. 13.00 Lapszemle 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle 20.00 Zenés áhítat Miklóson (80’)
December 17. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Mikulás-kavalkád (Rétimajor, Cece, Sáregres, Pusztaegres, Mészöly, Nyugdíjasklub, Tinód – kb.
15-15 percesek) 13.00 Lapszemle 15.00 Zenés áhítat Miklóson (80’)
19.00 Lapszemle 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 képújság futószövegében 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. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 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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Kiemelt apróhirdetés:

Üvegezés 3 mm–5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.

2010. december 9. Bogárd és Vidéke
December 11-étõl, az elmúlt évekhez hasonlóan, megkezdtem a fenyõfaárusítást a sárbogárdi
piactéren. Vágott és gyökeres fák széles választékával várom tisztelt vásárlóimat!

06 25 468 556, 06 70 382 8512

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Ha valaki megtalálta a Nokia N97 típusú mobiltelefonomat, kérem hívjon: 06 (30) 530 3759.

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

B-C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkavállalókat felveszünk. Telefon: 06 (30) 382
4133. (517124)

06 30 444 1602
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl, HAJÓPADLÓ
2

1598/m -tõl. 06 74 675 530
KAZÁNOK 98000 FT-TÓL, RADIÁTOROK
féláron 10 év garanciával.
06 20 947 5970
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790
Hölgyeknek SZILVESZTERKOR legyen
a „ruhakölteménye” EGYEDI, EXTRA
BULIZÓS! Telefon: 06 20 462 1682
www.glance1.mukorom.hu

Háromszobás, 80 m -es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
2

Kétszoba, összkomfortos családi ház,
összközmûves, konvektoros, 800 m2-es telken
eladó. 06 (20) 9937 248.
Családi ház eladó. Alap, Nap u. 5. 06 (30) 520
6292. (1288689)
Renault Thalia 1.4-es, 2003/9 havi, 48 ezer
km-rel, eladó. 06 (30) 4766 815. (1288684)

Sárbogárdon 140-150 kg-os hízok vágásra eladók. 06 (30) 338 1922. (3517122)
Sárszentmiklóson családi házat keresünk 5-6
millió forint között. 06 (30) 439 6168.
Kéthónapos keverék kan kiskutyák ingyen elvihetõk. 06 (20) 447 3926.
Jól tojó élõ tyúk eladása. 450 Ft/db, Mezõfalva,
Ménesmajor, tojótelep. Mindennap 8-13-ig. 06
(30) 2044 675. (1228525)
Hízott liba 1500 Ft/kg és tyúk kapható. Telefon:
06 (30) 6844 692. (3517119)
120 kg-os hízók eladók. 06 (30) 567 3227. (3517118)

Hízott sertések eladók. 06 (30) 301 8966. (3517071)

Kb. 180-190 kg-os hízó eladó. 06 (70) 544 8979.

Minõségi használtruha-üzletben (a PC-kuckó
mellett) –20 %-os akció!

Eladó 1 db 160 kg-os sertés. Sárbogárd, Szélsõ
u. 4. Berkei István, 06 (25) 460 275. (3517100)
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HA EDDIG CSAK GONDOLKODOTT
A BÚTORVÁSÁRLÁSON…
… Tovább ne tegye, mert 1 millió forint összértékû
ajándékokkal szerelkeztünk fel Sárbogárdon
a FAIR BÚTORHÁZBAN.

Válasszon Ön is azonnal ajándékot vásárlása mellé!
Vásároljon november 1-je és december 24-e között
a FAIR BÚTORHÁZ-ban, és egy karácsonyi ajándékot is hazavihet!

Ünnepi nyitva tartásunkat Önhöz igazítjuk:
H-P: 8.00-18.00-ig, Szo: 8.00-12.00-ig.
Bronz-, ezüst- és aranyvasárnapokon: 8.30-12.00-ig.
Ha ezen idõpontok nem felelnek meg Önnek,
elõzetes telefonos egyeztetés után BÁRMIKOR szívesen látjuk
az ünnepek elõtt, december 24-én 12.00-ig!
MI NEM EMELÜNK ÁRAKAT AHHOZ, HOGY AJÁNDÉKOT ADHASSUNK!
JÖJJÖN, ÉS VÁLOGASSON KEDVÉRE!

FAIR BÚTORHÁZ SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 93.
Telefon: 06 (20) 545 1958, e-mail: fairkft@tolna.net
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