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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

SZERKESZTÕSÉGI FELHÍVÁS
LAPZÁRTA – Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az ünnepek miatt
a jövõ heti lapzártát egy nappal elõrébb hozzuk, ezért anyagaikat, hirdetése-
iket legkésõbb december 21-én, kedden, 10.00 óráig tudjuk fogadni.
ELÕFIZETÉS – A Bogárd és Vidéke jövõ évi lapszámaira 2010. december
23-áig, illetve 2010 januárjában fizethetnek elõ a szerkesztõségben, illetve
kérésre házhoz megyünk. Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lap-
szám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft.
TÉLI SZÜNET – A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége 2010. december 24-
étõl 2011. január 9-éig téli szünetet tart! Ez idõ alatt nem jelenik meg az új-
ság, a hirdetésfelvétel, valamint az ügyfélfogadás szünetel, és a szerkesz-
tõség is zárva tart.

Szerkesztõség

Ádventi muzsikaÁdventi muzsika
az ovibanaz oviban

Kapcsolatok új alapon
A héten jelentõs diplomáciai esemény zajlott kistérségünkben.
Több mint hat hónapig tartó szervezõmunka után Oroszország-
ból Jaroszlavl megye Pereslavl kistérségének delegációja és veze-
tõi látogattak Magyarországra, ezen belül is a Sárbogárdi kistér-
ségbe.

A delegáció vasárnap érkezett a kapcsolatot kezdeményezõ Alap
községbe, ahol a mûvelõdési házban az alapi táncegyüttes mûsor-
ral köszöntötte õket. A delegációt a házigazdák nevében Méhes
Lajosné polgármester asszony fogadta. Köszöntötte a jeles ven-
dégeket Varga Gábor országgyûlési képviselõ, a Sárbogárdi kis-
térség elnöke, Sárbogárd polgármestere, dr. Sükösd Tamás, vala-
mint a kistérség polgármesterei is.

Írásunk a 4. oldalon.

Írásunk a 6. oldalon.

Írásunk a 7. oldalon.
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Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület
december 10-ei nyílt ülésérõl –

Teljes létszámmal kezdte meg aktuális ülését a sárbogárdi testü-
let.
Elsõként Varga Gábor országgyûlési képviselõ számolt be eddigi
munkájáról: Képviselõ-jelöltként minden önkormányzatot meg-
kerestem a választókerületemben egy szerzõdéssel, egy közös
cselekvési terv kidolgozásával a települések fejlesztési lehetõsé-
geit illetõen. Az akkori sárbogárdi testület nagyon jó anyagot tett
le az asztalra. Ebben elsõdleges cél, hogy a meglévõ ipari létesít-
ményekben, a szabályozási tervben kijelölt gazdasági és ipari te-
rületeken munkahelyteremtõ beruházások valósuljanak meg, mi-
vel Sárbogárdon közel 19-20 %-os a munkanélküliség. Az elmúlt
idõszakban a polgármester úrral közösen különbözõ tárgyaláso-
kat folytattunk, de a másik fél kívánsága az volt, hogy egyelõre
ezek részleteirõl a nyilvánosság elõtt ne beszéljünk. A magyar lak-
tanyával kapcsolatban is megtettük az elsõ lépéseket a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõnél. Novemberben a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt a kistérségi fó-
rum delegáltjaként. E pozíciómban nagy szerepem lehet a jövõ-
ben a helyi kis- és középvállalkozások lehetõségeit erõsíteni. A
KDRFÜ egy új modell szerint pályáztatna, amely az önkormány-
zatokat hátrányosabban érinti. Nem támogatnák azokat a fejlesz-
téseket, amelyek nem a gazdasághoz, munkahelyteremtéshez
kapcsolódónak. Ettõl függetlenül azt gondolom, meglesznek
azok a források, amelyeket Sárbogárd ki tud használni. Ezekhez
azonban koncepciókat, stratégiákat kell letenni, felfrissíteni 2011
közepére (belvízrendezésre, város-rehabilitációra vonatkozóan).
Varga Gábor hangsúlyozta azt is, hogy a déli térség polgármeste-
reinek Rétimajorban kinyilatkoztatott összefogása sokkal na-
gyobb lobbierõt jelent a kormányzat felé, mint egy-egy település
önálló próbálkozása. Sárbogárd problémája a környezõ települé-
sek és a déli térség alapvetõ problémája is. Véleménye szerint a
térségnek nemcsak az a nagy gondja, hogy kívülrõl elfeledkeztek
rólunk, hanem az is, hogy belül nincsenek konkrét fejlesztési el-
képzelések és együttmûködés. Az önkormányzatoknak is vállal-
kozóvá kell válniuk, nem az iparûzési adóra várni. Az önkormány-
zatokkal kötött megállapodás másik része a demokrácia építése.
Egy különleges modellt szeretnének bevezetni, melyrõl a Straté-
giai Kutatóintézet vezetõjével folytat intenzív tárgyalásokat, s
melynek kidolgozása folyamatban van.
Juhász János: Összesen 18 pontba foglaltuk a fejlesztési terveket.
Ezekbõl mennyi került be a cselekvési tervbe?
Varga: A jelenlegi gazdasági helyzet miatt egyértelmûen dekla-
rálta a kormány, hogy autópályát nem fogunk építeni. Az M8-as
megépítése 2020 után várható. Azt szeretném elérni, hogy a ter-
vezési fázis induljon meg. Az elkerülõ út megépítését el szeret-
ném különíteni és a 63-as út Felsõkörtvélyes–Sárbogárd közötti
szakaszának 2014-15-re tervezett felújításához kapcsolni. Infor-
mációim szerint a rendõrség nem tervezi a volt HEMO átvételét,
új épületet szeretnének. A mentõállomás felújítása a régióban az
elsõ helyre került. A polgárõrségnek új épület biztosítása az ön-
kormányzat felségterülete; állami beruházásban az elkövetke-
zendõ 10 évben erre biztosan nem lesz lehetõség. 2-3 ipari parkja
is van Sárbogárdnak, mégsem üzemel egy sem. Mivel ezekben az
önkormányzat nem rendelkezik tulajdonrésszel, e témakörben
kevesebbet fogunk tenni. Viszont ha az ipari parkok tulajdonosai
segítséget kérnek tõlem, akkor megteszem a tõlem telhetõt. A
honvédségi laktanya önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
elindult egy egyeztetés. Annak környezeti kármentesítése nem
kevés összeg. Erre van pályázat, vagy állami forrás. Belvízelveze-
tésre ugyancsak van és lesz is pályázati kiírás. Az elõzõ ciklusban
Sárbogárd nem adott be erre pályázatot. Elõbb-utóbb el kellene
dönteni, hogy uszoda, vagy sportcsarnok épüljön. A kettõ egy-
szerre nem megy, mivel külön-külön is milliárdos nagyságrendû
projektek. A városi sportcsarnokot egy olyan intézménnyel közö-

sen kellene megépíteni, amely délelõtt és délután is ki tudja azt
használni. A KDRFÜ 6-7 város-rehabilitációs pályázatot fog tá-
mogatni 20 és 100 milliós nagyságrendben. Mivel iskola- és óvo-
da-felújításra minimális keret áll rendelkezésre, a Mészöly épüle-
tének felújítására energia-hatékonysági pályázatot érdemes
benyújtani. Ivóvízellátásra is lehet majd pályázni, új keretek közt.
A belterületi utak felújítására 1,5-2 milliárd Ft fog rendelkezésre
állni. Az Ifjúsági park szabadtéri színpadának felújítását részen-
ként lehet majd pályázatok útján megvalósítani.
Juhász: A képviselõ úr kritikájára, hogy a felszíni vízrendezést
nem adtuk be. Van engedélyes tervünk, ami 3 évvel ezelõtt 1,8
milliárdos beruházást valószínûsített. Ez most már 2,1 milliárd.
100 millió Ft volt a támogatási összeg, vizsgáltuk, hogy egy részre
vonatkozóan adjunk-e be pályázatot, de aztán elvetettük.
Varga: Mi is a 6. ütemnél tartunk már.
Juhász: De nálatok nem biztos, hogy át kell vezetni a sín alatt.
Varga: Mindenkinek van saját elgondolása, mit, hogyan és milyen
mértékben akar megvalósítani. Arra azért fölhívnám a figyelmet,
hogy az elkövetkezendõ idõszakban sem fog 2-3 milliárd rendel-
kezésre állni, hogy ezt komplexen megcsinálják. Az apró támoga-
tásokból a lehetõ legrosszabb belvízelvezetéssel rendelkezõ
területeken meg lehet oldani bizonyos problémákat.
Dr. Sükösd Tamás: A költségvetési koncepcióban a belvízelveze-
tés egy részéhez beterveztük a szükséges önerõt.

Költségvetési tervek

Dr. Sükösd: Az elõzõ testület önmegtartóztatását és gazdálkodá-
sát is meg kell említeni, amikor az idei költségvetés teljesítésénél
azt látjuk, hogy mûködési célú hitel igénybevételére nem volt
szükség. Ez követendõ irány, ameddig tartható. Rendkívül nagy
összeggel terheli a költségvetésünket a segélyezés. Ennek jelen-
tõs része azonban állami forrásból megtérül. A rendelkezésre ál-
lási támogatások meghaladták az elõirányzott keretet. Az egész-
ségügyi ágazat teljesítésénél mindig számolnunk kell azzal, hogy a
kistérséggel állunk kapcsolatban. Élénken harcolok azért, hogy a
kistérséggel egyensúlyi helyzet alakuljon ki, és ne tartozzunk egy-
másnak.
A polgármester fölvázolta a 2011-es költségvetéssel kapcsolatos
terveket. A mûködési forráshiányra 100 millió Ft-os javaslatot
tett. A forráshiányt a pénzmaradványból finanszíroznák. A sár-
szentmiklósi iskolánál 1 tanulószobai csoport indítása szükséges,
melynek költsége 2011. szeptember 1-jétõl 304.000 Ft. A pedagó-
giai szakszolgálatnál igény merült fel létszámbõvítésre logopédus
tekintetében január 1-jétõl.
Egyéb tervezett elõirányzatok: 3.600.000 Ft halaszthatatlan kar-
bantartási feladatokra; parkoló- és zebra-burkolatjelek festésére
300.000 Ft; sportcélú támogatásokra 6.800.000 Ft, itt szerepel az
1.900.000 Ft-os intézményi fenntartó összeg is; civil szervezetek
támogatására 2,3 millió Ft; táboroztatásra 600.000 Ft; fogyaték-
kal élõk szervezeteinek támogatására 400.000 Ft; Bursa-pályá-
zatra 800.000 Ft; közmûvelõdési pályázatokra 11.621.000 Ft (be-
leértve a kultúrházak üzemeltetésére szánt összeget); a kisebbsé-
gi önkormányzat támogatására 100.000 Ft; Sárbogárdi Napokra 1
millió Ft; ünnepekre és rendezvényekre 3 millió Ft; testvér-tele-
pülési kapcsolatokra 500.000 Ft; általános tartalékra 10 millió Ft;
céltartalék-képzésre, kötvényárfolyam-kockázatra 3 millió Ft.
Rövid idõn belül megvalósítani kívánt beruházások: útfelújítás, a
Mészöly akadálymentesítése, a belterületi vízrendezés egy része.
Ezekhez pályázati forrás szükséges az önerõ mellett.
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Kötelezõ feladatok: 7 db vízmûkút vízminõség-javító technológiai
vízjogi létesítési engedélyének beszerzése; a pusztaegresi ravata-
lozó tetejének átépítése, a 01100-as helyrajzi számú út alatti át-
eresz bõvítése (mely részben megoldaná Rétszilas vízelvezetési
problémáját); Sárbogárd környezetvédelmi programja, hulladék-
gazdálkodási terve; a játszótereken az ütéscsillapítás megoldása.

Juhász: Hogy a tervezett 100 milliónál ne legyen nagyobb a for-
ráshiány, indítványozom, hogy a januári, elsõ fordulós költségve-
tési tárgyalásra minden intézmény számszerûsítse és szövegesen
indokolja meg az eltérést a 2010-es eredeti elõirányzatokhoz ké-
pest. Akkor lehet majd tisztán látni, hogy vajon mibõl adódik a
forráshiány. A múltkor is említettem, hogy a Bem utca végén ál-
datlan állapotok vannak, nincs közvilágítás. Ha legalább 200.000
Ft bekerülhetne a koncepcióba e célra, akkor ez a kérdés megol-
dott lenne.

Juhász javaslatait elfogadta a testület.

Nedoba Károly: Döntött a testület a miklósi és a pusztaegresi óvo-
da játékainak felújításáról. A töbörzsöki óvodáról se feledkez-
zünk meg; pótolni kellene az udvari játékokat, a vasjátékot le-
szedni és fára cserélni. A Sárbogárdi LSC aulájába nagyon kelle-
ne egy álmennyezet, mert a fûtés nem gazdaságos a magas beltér
miatt.

Dr. Sükösd: Az intézmények jelezték a szükségleteiket. A töbör-
zsöki óvodától ez a kérés még nem ért el hozzánk. Azért vettük el
a pénzt a Bogárdi Napoktól, mert tudjuk, hogy a sportban milyen
jellegû problémák vannak. Az sem tartható sokáig, hogy tehetsé-
ges emberek azért nem tudnak egy adott bajnokságban indulni,
mert a szponzoráció mellett a városi támogatás adott esetben még
a bírói díjak szintjét sem éri el.

A töbörzsöki óvoda gazdasági vezetõje: 2010-ben biztosítottak
összeget új játékra, ami a napokban került átadásra.

Etelvári Zoltán: A közvilágítást hamar bekapcsolják, és késõn
kapcsolják ki. Tudnánk spórolni, ha 27 db alkonykapcsolót felsze-
reltetnénk. Javaslom, erre is különítsünk el pénzt.

Erõs Ferenc: Este akkor kapcsolják be, amikor már jó szürkület
van, és reggel is akkor kapcsolják ki, amikor szükséges – ezt egy
rendszer figyeli. Nálunk, ennyi közvilágítási helyen, ezt így nem
lehet megoldani. Nekem az a véleményem, hogy maradjon így.

Nedoba: 200.000 Ft-tal javaslom megemelni a testvér-települési
kapcsolatokra elõirányzott összeget.
Ezt az indítványt, valamint a képviselõ töbörzsöki óvodával kap-
csolatos javaslatát nem szavazta meg a többség. A sárbogárdi
sporttelep aulájának felújítását, konkrét árak alapján, januárban
tárgyalják.

Újévi árváltozások

A gyermekétkeztetés díja a bölcsõdénél változatlan marad január
1-jétõl, míg az óvodáknál nettó 713 Ft/nap, az iskoláknál nettó
775 Ft/nap lesz, ami 4 %-os emelés.

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás valamint a távhõ és meleg víz dí-
jairól egy-egy tájékoztatót ismerhetett meg a testület, de konkrét
emelési javaslat ezekben nem állt. Így egyelõre a régi árak marad-
nak e két területen.

A szilárd hulladék elszállításának árait illetõen az ügyrendi bi-
zottság 5, míg a pénzügyi bizottság 12 %-os emelést javasolt.
Utóbbi az üzemanyagárak növekedésének mértékét vette alapul.

Dr. Sükösd: A 12 %-os emelés a lakossági, 110-120 literes tároló-
edény ürítésének vonatkozásában 100 Ft pluszkiadást jelent ha-
vonta. A jogi bizottság álláspontjának kialakítását követõen volt
mód egyeztetésre a szolgáltatóval, ahol elhangzott, hogy ha a szol-
gáltató költségemelkedése alatt határozunk meg díjemelést, ak-
kor kompenzációt kellene fizetnünk. Ezt is megfontolásra aján-
lom.

A városatyák végül a 12 %-os emelést fogadták el.

A szippantott szennyvíz elszállításának díja a szolgáltatást végzõ
vállalkozó (Killer Mihály, Árpád u. 60.) által kért 15,3 % helyett
7,7 %-kal emelkedik, azaz nettó 2.043 Ft/m3 lesz.

Közfoglalkoztatási tervek

Dr. Sükösd: 6-8 órás foglalkoztatásra vélhetõen 70 %-os támoga-
tással lesz lehetõség, 4 órás foglalkoztatásra viszont 95 %-os tá-
mogatással. A munkaügyi központnál kell majd pályázni. Most
egy tervet készítünk. Végleges számok ismeretében tudunk végle-
ges döntést hozni. A terv szerint 194 fõ lenne rövid tartamú, 4 órás
alkalmazásban, mely megfelel a mostani állapotnak. 76 fõ huza-
mos, 6-8 órás alkalmazásban állna, ebbõl 20 fõ általános karban-
tartó, a többiek az intézményekhez kerülnének.
Ferencz Kornél: Az új rendszerben tudunk-e a külsõ településré-
szeken munkát biztosítani a közhasznú munkásoknak?
Dr. Sükösd: Természetesen.
A testület egyöntetûen elfogadta a tervet.
Folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete a 44/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel
2011. január 1-jétõl módosította az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önk. rend.-ben a szociális étkeztetés intézményi térítési
díjak felsõ két tételét.
A szociális étkeztetés térítési díja
– 1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig 150 Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétõl annak 150 %-áig 210
Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ától annak 300 %-áig 257
Ft+áfa;
– a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-a feletti jövedelem esetén
324 Ft+áfa.
Ebéd lakásra szállítása: egységesen 60 Ft.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KSZM/2010-10221. számú pá-
lyázatán elnyert 8.487.000 Ft összegû támogatásból 9 fõ közfoglalkozta-
tás-szervezõ foglalkoztatását tudta megvalósítani 2010. április 1-jétõl
2010. december 31-éig, akik a 2010. évben foglalkoztatott 355 fõ közcé-
lú/közhasznú munkás irányításával kapcsolatos feladatok, valamint a köz-
foglalkoztatással összefüggõ adminisztratív feladatok ellátásában mûköd-
tek közre.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2010. december 10-ei ülésén elfogadta:
– a 44/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátá-
sokról szóló 28/2006. (VI. 15.);
– a 45/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.);
– a 46/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et a települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2004. (X. 21.);
– a 47/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
15/2000. (VI. 22.);
– a 48/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésé-
nek egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.);
– a 49/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et az önkormányzat 2010. évi költségveté-
sérõl szóló 3/2010. (II. 15.);
– az 50/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et a talajterhelési díjról szóló 27/2004.
(VII. 5.);
– az 51/2010. (XII. 14.) önk. rend.-et a helyi iparûzési adóról szóló 41/2007.
(XII. 18.) önk. rend.-ek módosításairól.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Kapcsolatok új alapon
A héten jelentõs diplomáciai esemény zajlott kistérségünkben.
Több mint hat hónapig tartó szervezõmunka után Oroszország-
ból Jaroszlavl megye Pereslavl kistérségének delegációja és veze-
tõi látogattak Magyarországra, ezen belül is a Sárbogárdi kistér-
ségbe.
A delegáció vasárnap érkezett a kapcsolatot kezdeményezõ Alap
községbe, ahol a mûvelõdési házban az alapi táncegyüttes mûsor-
ral köszöntötte õket. A delegációt a házigazdák nevében Méhes
Lajosné polgármester asszony fogadta. Köszöntötte a jeles ven-
dégeket Varga Gábor országgyûlési képviselõ, a Sárbogárdi kis-
térség elnöke, Sárbogárd polgármestere, dr. Sükösd Tamás, vala-
mint a kistérség polgármesterei is.

Vasárnap este az alapi katolikus templomban a felújított orgona
avatására rendezett orgonahangversenyen vettek részt a vendé-
gek.
Nem a hagyományos kulturális testvérkapcsolatok határozták
meg ezt a találkozót, hanem egy valóságos, sokoldalú társadalmi,
gazdasági kapcsolat építésének szándéka.
A vendéglátók és a vendégek másnap, hétfõn, Rétimajorban egy
vetített prezentációban mutatták be térségeiket, s vázolták fel el-
képzeléseiket a jövõbeni kapcsolatokról. A vendégek bemutató-
jából egy dinamikusan fejlõdõ, óriási gazdasági erõvel rendelkezõ
világot ismerhettünk meg, s ebbõl láthat-
tuk: ez az Oroszország már nem az az
Oroszország, ami volt 20 évvel ezelõtt.
Pereslavl kistérség Moszkvától északra,
mintegy 120 km-re található. 70.000 em-
ber él itt, és 310.000 hektár területen fek-
szik. Ebbõl 110.000 hektár a mezõgazda-
sági terület. Pereslavl kistérség gazdasá-
ga fõképp könnyûiparra, mezõgazdaság-
ra, turisztikára alapszik. Fejlõdése töret-
len a válság ellenére. Minden pénzügyi
gazdasági mutatója emelkedik, köszön-
hetõen az amúgy is fejlõdõ orosz gazda-
ságnak, de Moszkva közelsége is vonzza
a befektetõket. (A gazdasági helyzetüket
jól tükrözi az a tény, hogy vendégmunkásokat, szakembereket
várnak, mert munkaerõhiány van. A munkanélküliségi rátájuk
1,6 % – nálunk ez sajnos 20 % körül van.)
A prezentációkból és az ehhez fûzött megnyilatkozásokból vilá-
gosan kitûnt, hogy a két régió közötti kapcsolat kialakítása nem a
hagyományos testvérvárosi kapcsolatok mintájára született. A
két kistérség kapcsolata gazdasági, illetve turisztikai együttmûkö-
dés céljából jött létre. Mindezt jól tükrözi, hogy a sok és zsúfolt
program ellenére estébe nyúlóan gazdasági elõadásokkal tûzdelt
megbeszélés zajlott térségünk vezetõi, gazdasági szakemberei
között, hogy áttekintsék mindkét gazdaság lehetõségeit.
Az esemény Alap Község Önkormányzatának illetve a falu lakói-
nak munkájával, összefogásával, valamint Kovács Attila Péter, az
Alap Községért Közalapítvány elnökének közremûködésével jött
létre.

A Méhes Lajosné szervezésében lezajlott fogadás, a háromnapos,
rendkívül családias hangulatú vendéglátás elkápráztatta a vendé-
geket. A turisztikai értékeink bemutatására, a gazdasági, egész-
ségügyi, oktatási programok megszervezésére, a gazdasági szak-
emberek illetve a politikai személyiségek érdeklõdõ jelenlétére
méltán lehetünk büszkék. A vendégek is érzékelték, hogy a ven-
déglátók mindent megtettek azért, hogy eredményes legyen ez a
kapcsolatfelvétel.
Hétfõn Sárbogárdon megtekintették a vendégek a felújított ren-
delõintézetet, amely várhatóan februárban kezdi meg mûködé-
sét, majd ezt követõen a Petõfi Sándor Gimnáziumba látogattak
el, ahol még szintén nagyban folyik az épület felújítása. Varga Gá-
bor országgyûlési képviselõ tájékoztatása szerint itt is februárban
kezdõdhet meg az osztályok visszaköltöztetése a felújított épület-
be. A könyvtár már beköltözött a tornaterem tetõterében kialakí-
tott tágas helyiségekbe.
Az orosz delegáció ezután az ipari parkba látogatott el, ahol meg-
tekintették a volt KeyTec gyárat. Számukra ennek a látogatásnak
befektetési szempontból is volt jelentõsége. A delegáció nagy
megelégedettséggel távozott, miután aláírásra került az a több-
szintû deklaráció, amely tartalmazza a közös együttmûködés fel-

tételeit a könnyûipar, a mezõgazdaság és a turisztika területén. A
delegáció nagyon elégedett volt a gazdasági szakemberek felké-
szültségével és a politikai vezetõink hozzáállásával.
Az orosz delegációval kötött együttmûködési megállapodást a
Magyar Parlament nevében aláírta Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, a Sárbogárdi kistérség nevében dr. Sükösd Tamás kis-
térségi elnök, Méhes Lajosné, Alap polgármestere, valamint a
kapcsolat koordinátora, Kovács Attila Péter, Alap Község Köz-
alapítványának elnöke.
A munka és annak minden nehézsége most kezdõdik azok számá-
ra, akik ezt eddig létrehozták. Ezután kell közös összefogással
megteremteni azokat a feltételeket, lehetõségeket, amelyekkel a
két régió között megkezdõdhet a tényleges együttmûködés.
Köszönet nekik!

Hargitai Lajos
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Az alapi betlehem
Az idén is felállították Alapon a Millennium téren a betlehemet
és a szépen feldíszített karácsonyfát.

Ádvent harmadik vasárnapján meggyújtották a harmadik gyer-
tyát. Ez alkalomból karácsonyi énekekkel köszöntötték a közelgõ
ünnepet az alapi pávakör tagjai.

/H/

Gratulálunk!
Arany minõsítést kapott a Mezõföld Népi
Együttes a Fejér megyei amatõr néptáncegyüt-
tesek második minõsítõ fesztiválján, melyet a
Fejér Megyei Mûvelõdési Központ Mûvésze-
tek Háza és a pázmándi kultúrház rendezett
meg november 20-án.
A kiemelkedõ szakmai elismeréshez gratulá-
lunk, és további töretlen kedvet, sikert kívá-
nunk, hogy az együttes hagyományok iránti el-
kötelezettsége még sokáig megmaradjon, a kö-
zönség és az utódok hasznára, örömére is!

Hargitai Kiss Virág

Felavatták a felújított orgonát
Látványos hangversennyel avatták fel az alapi katolikus templom
felújított orgonáját vasárnap délután. A hangversenyre megtelt a
templom. Az eseményen a nagy számban megjelent helyi lakosok
mellett részt vett a település vendégeként itt tartózkodó pereslavli
orosz delegáció, valamint Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
a kistérség polgármesterei.

/H/
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Közös nevelés
Öt sárbogárdi oktatási intézmény képviselõi vettek részt azon a
tájékoztatón, melyet Györök Ágnes, a Kossuth Zsuzsanna Általá-
nos Iskola és Elõkészítõ Szakiskola vezetõje tartott kedden dél-
után a díszteremben. Az óvodák és iskolák ugyanis egy nyertes
TÁMOP-pályázat keretében, ötéves idõtartamra a sajátos neve-
lési igényû gyermekek együttes nevelésére szövetkeztek. Györök
Ágnes a projekt szakmai vezetõjeként e most induló, közös fe-
ladat részleteirõl beszélt kollégáinak.

Hargitai Kiss Virág

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartott a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat hétfõn délelõtt a díszteremben. Egy maroknyi érdeklõdõ
vett részt az eseményen. A jelenlévõket leginkább a közmunka jö-
võbeli sorsa érdekelte. Ezen kívül aggodalmukat fejezték ki a
miklósi kettõs kereszt felállítása miatt.

Hargitai Gergely

Szalagavató 2010
Ismét „beért” egy csokor ifjú a Petõfi Sándor Gimnáziumban.
Müller Csaba 12. b és Barabás Irén 12. c osztálya sorakozott fel
idén a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában, hogy ünnepélye-
sen mellükre tûzzék a végsõ középiskolai megmérettetésre készü-
lõknek járó szalagot. A ceremóniára a 11. évfolyam mûsora és
Boda János igazgató beszéde után került sor, majd egy kis szünet
után a hagyományos keringõkkel folytatódott az est.

A 12. b osztály koreográfiáját Sándor Zsolt tanította be, míg a 12.
c osztályét Bokor Attila. A meglepetéstáncokra 11 órakor került
sor. Mindkét osztály egy-egy zenés összeállítással készült – a
bések retrostílussal, a cések pedig néptáncbetétes hiphoppal. A
legnagyobb kisgimisek meglepetéstáncához Fûrész Anna, Nagy
Zita és Zsigmond Dóra nyújtottak segítséget.

A báli közönség szórakoztatásáról a Blokk együttes gondosko-
dott, a táncban kitikkadt vendégek felfrissülésérõl pedig a szülõk.

Hargitai Kiss Virág

Téli táj belvízzel

A nagyhörcsöki utat múlt héten lezárták, mert elöntötte a belvíz.
Közben megjött a hó, és az utat elöntõ víz befagyott. Errõl Szeless
Péter kálozi olvasónk készített fotót.
Visszaveszi a víz, ami az övé volt…

Hargitai Kiss Balázs

FALUKARÁCSONY
Sok szeretettel

várunk mindenkit
egy meghitt, szeretetteljes

karácsonyi ünnepségre, melyre

2010. december 18-án 15.00 órai kezdettel
kerül sor a pusztaegresi mûvelõdési házban.

Program: Varga László hitoktató nyitóbeszéde,
betlehemezés, versmondás, táncos–zenés mûsor.

A rendezvényen való részvétel díjtalan!

Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet
kíván az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület!
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Ádventi muzsika az oviban
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában a
gyerekek már hetek óta készülnek az év vé-
gi nagy ünnepre. Díszítik a csoportszobát,
elkészítették a közös betlehemet a három
királyokkal és a pásztorokkal, Szûz Máriát
és Szent Józsefet a kis Jézussal a jászolban.
A betlehem az óvoda elõterében fogadja
az érkezõ vendégeket.

Hétfõn délelõtt a zeneiskolásokat látták
vendégül az óvodában, akik többféle hang-
szerrel mutatkoztak be a tornaszobában
összegyûlt apróságoknak. Sokéves hagyo-
mánya van a karácsony elõtti óvodai ád-

venti zenélésnek. A bemutatkozó gyere-
kek azért is jöttek örömmel, mert néhány
évvel ezelõtt még õk is ebbe az óvodába
jártak, s most bemutathatták új, hangsze-
res tudományukat. A bemutatóra ismert
karácsonyi dalokból állították össze a mû-
sort tanáraik, Jákob Zoltán és Cegelnyik
Jelena. Trombitán játszott: Kellner Mik-
lós, klarinéton: Tóth Orsolya és Hegedûs
Judit, zongorán: Kovács Fanni, Fábián

Bettina, Pataki Mátyás, Boros Bianka,
Jung Kirill, gitáron: Horvát Amelita, Da-
nicsek Fruzsina, Németh Márton, Nyikos
Nóra, furulyán: Zelman Fanni, Paczona
Boglárka, Kiss Martin, Strasszer Virág,
Varga Petra.
Több karácsonyi dalt az óvodások együtt
énekeltek a megszólaló hangszerekkel.

Hargitai Lajos

Mikulás-ház Sárszentágotán
Sárszentágotán idén került elõször meg-
rendezésre a fiatalok jóvoltából a Mikulás-
ház.
Az ötlet az egyik szülõtõl, Némethné Eri-
kától származott, akinek a „Mikulás ház-
hoz megy” hagyományának a megteremté-
se is köszönhetõ kis falunkban.
A helyi önkormányzat helyszínnek a Sár-
szentágotai Általános Iskola tornatermét
biztosította, a boltvezetõk nagyobb
mennyiségû szaloncukorral járultak hozzá
a gyerekek ajándékához. Néhány szülõ
tárgybeli és anyagi felajánlással segített a
szervezésben. A többi ajándékot saját pén-

zünkbõl vettük meg, a játszóházat pedig az
általunk vitt díszekkel, fenyõágakkal, játé-
kokkal gazdagítottuk.
A Mikulás-ház december 5-én, vasárnap,
délután tárta ki ajtaját a gyerekek elõtt,
akik nagy izgalommal várták, hogy talál-
kozhassanak a Télapóval, a Télanyóval, a
manókkal, a krampuszokkal és a rénszar-
vasokkal. Délelõtt a Télapó és csapata
énekelve vonult fel a falu utcáin, és szalon-
cukorral kedveskedett a gyerekeknek, ez-
zel csábítva õket a délutáni programokra.
A szervezõ csapat tagjai nagy szeretettel
készültek a gyermekek fogadására.

Elsõként a Mikulás kiosztotta a csomago-
kat, amiket összeállítottunk. Sikerünket
bizonyítja, hogy a 64 csomagból mindössze
1 db csomag maradt. Miután a gyerekek
átvették az ajándékukat, közös képet ké-
szítettek a Télapóval és a Télanyóval. Eze-
ket a képeket a családok megkapják aján-
dékba. A Mikulás és a Télanyó is sok szép
ajándékot (plüss macit, rajzot) kapott a
gyerekektõl.

A csomagosztás után a Télanyó mesélte el
a gyerekeknek a Mikulás hagyományának
kialakulását. Majd a mesélést kérdések kö-
vették, és a helyes választ adókat kisebb
ajándékkal jutalmaztuk. Ezek után körjá-
tékkal szórakoztattuk a gyerekeket. A kör-
játékot rajzverseny követte, és egy kis tán-
cos mulatság. Az általunk készített süte-
ményekkel, meleg teával és forralt borral
is kedveskedtünk vendégeinknek.

A gyerekek és a felnõttek egyaránt jól
érezték magukat.

Reméljük, jövõre még több támogatással
és még több ajándékkal várhatjuk az ér-
deklõdõket, és újra megnyithatja kapuit a
Mikulás-ház.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak ahhoz, hogy ezzel a prog-
rammal is színesíthettük a falu hétköznap-
jait.

Handa Edina és Németh Piroska
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A rendõrség tanácsai a bûncselekmények
megelõzése érekében

A vagyonvédelem szükségességét a vagyon elle-
ni bûncselekmények nagy száma, és más bûn-
cselekményekhez viszonyított magas aránya in-
dokolja. A környezet, a kínálkozó alkalom, a tulaj-
donosok óvatlansága és gondatlansága motivál-
ja az elkövetõket, hogy a lehetõséget kihasználva
elkövessék a bûncselekményt. A vagyonvédel-
met ennek érdekében célszerû megszervezni.
Az ajtót, ablakot egy percre se hagyja nyitva, ha
elmegy otthonról!
Lakáskulcsát ne rejtse el a bejárathoz közeli „biz-
tos helyre”!
Lakáskulcsán ne legyen nevére, címére vonatko-
zó adat, ne tartsa azt igazolványaival egy helyen!
Távollétére vonatkozó üzenetet ne hagyjon laká-
sa ajtaján, telefonos üzenetrögzítõjén!
Legyen ajtaján kitekintõnyílás és biztonsági lánc!
Segítséget kérõ idegent ne engedjen a lakásába,
hivatalos személytõl kérjen igazolványt!
Gyanús eseményekrõl, személyekrõl beszéljen
szomszédjaival, kölcsönösen tájékoztassák egy-
mást!
Névtábláján ne legyen olyan adat, ami családi,
anyagi helyzetérõl árulkodik!
Levélszekrényét rendszeresen ürítse, ha elutazik,
erre kérje meg szomszédjait, barátait!
Hosszabb távollét idejére bérelhetõ ideiglenes
távfelügyelet, illetve riasztórendszer.
Megfelelõ biztosítás nem véd meg a bûncselek-
ményektõl, de segít elviselni az okozott kár miatti
kellemetlenségeket.

Néhány jó tanács
a gépkocsifeltörések megelõzése

érdekében

Útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig
testközelben tartsa!

Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el!

Minden esetben zárja be az ajtókat, ablakokat és
a napfénytetõt, ha elhagyja az autót!

Az utastérben még üres táskát, vagy ruhanemût
se hagyjon!

Ha többen utaznak, valamelyikük mindig marad-
jon a nyitott gépkocsinál!

Vegye magához az indítókulcsot, akkor is, ha
csak rövid idõre száll ki a gépjármûbõl!

Ha már megtörtént a baj

Haladéktalanul értesítse a rendõrséget a bárhon-
nan ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es szá-
mon!

Próbálja megjegyezni a sietõsen távozó autó
rendszámát és a „segítõk” személyleírását!

Ne engedje, hogy a bûnözõk tegyék emlékezetes-
sé mindennapjait, utazásait!

Méhes Dóra r. hadnagy, bûnmegelõzési
elõadó, Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Fatolvajok
rendõrkézen

December 12-én, vasárnap reggel tett be-
jelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra egy férfi, hogy Sárbogárdon, a Szent
István utcában lévõ, telepített fenyvesébõl
ismeretlen személy eltulajdonított nyolc
darab fenyõfát, mellyel 32.000 Ft-os kárt
okozott neki.

A sárbogárdi nyomozók adatgyûjtésbe
kezdtek, melynek során felmerült egy sár-
bogárdi férfi neve. Õt lakcímérõl elõállí-
tották, majd a lopási ügyben gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Éjszakai affér
egy abai kocsmában

Egy abai kocsmai verekedéshez riasztot-
ták december 13-án késõ este a fehérvári
rendõröket. A Vörösmarty utcában lévõ
presszó elõtt esett egymásnak két ittas ál-
lapotban lévõ 29 éves férfi.

Az elsõdleges információk szerint egyikük
egy régi sérelem miatt vonta felelõsségre a
másikat még a presszóban, mire az felszólí-
totta, hogy távozzon. A hangoskodó férfi
ekkor ugyan kiment a sörözõbõl, de mint-
egy 15 perc múlva visszatért a kocsmába
egy késsel a kezében. Mint késõbb kide-
rült, azt egy ismerõsétõl kérte kölcsön az-
zal, hogy a sörözõben tortát szeretne vele
felvágni. Ezzel a késsel kezdett el hado-
nászni a vendégek felé. Ekkor az ott tartóz-
kodók ismét felszólították, hogy távozzon,
mire õ elhagyta a presszót.

Néhány perc múlva azonban a benn tartóz-
kodók észrevették, hogy a férfi az épület
elõtt megbújt egy parkoló autó mögött.
Amikor egyikük odalépett hozzá, ki tudta
venni a kést a kezébõl. Viszont az dulakod-
ni kezdett a vele egyidõs férfivel.

A rendõrök ekkor értek a helyszínre.

A két férfi még a járõrök jelenlétében is vi-
tatkozott egymással, és a földön fekvõ, ko-
rábban késsel hadonászó férfit a másik arc-
csonton rúgta. Mindkettõjüket csak testi
kényszerrel és bilincs használatával sike-
rült megfékezni attól, hogy ismét egymás-
nak essenek.

A járõrök ezt követõen mindkét férfit elõ-
állították a Székesfehérvári Rendõrkapi-
tányságra, ahol a késsel fenyegetõt garáz-
dasággal, míg a másik személyt súlyos testi
sértés kísérletének elkövetésével gyanúsí-
tották meg.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK Mikulás-napi bûnmegelõzési akció
A Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság az idén is részt
vett a december harmadik
napján megrendezett Mi-
kulás-napi akción, mely az
eddigi évekhez képest sok-
kal eredményesebben zá-
rult.
Felhívtuk az áruházak
parkolóiba érkezõk figyel-
mét arra, hogy a gépjár-
mûben csomagot, pogy-
gyászt illetve értéket ne
hagyjanak, továbbá a tu-
lajdonosok és utasok fi-
gyelmét az áldozattá válás
elkerüléséhez szükséges magatartásformákra. Jelenlétünk során a szóbeli figyelemfelhí-
vás mellett sor került vagyonvédelmi szóróanyagok és az áruházak által felajánlott édes-
ség átadására.
Az akció során édesség formájában támogatást kaptunk a sárbogárdi Lidl, Penny és
Tesco áruházaktól, melyek már az elsõ megkeresésünkre nagyon pozitívan reagáltak.
Az akció során megmaradt nagy mennyiségû édességet a kapitányság felajánlotta a sár-
bogárdi Mészöly Géza Általános Iskola által rendezett Mikulás-futásra, továbbá járõre-
ink aznapi igazoltatásaik során a példamutató sofõröknek átadtak egy-egy szaloncukrot.
Támogatásuk példaértékû volt az eddigi évekhez képest, melyet e cikk révén szeretnénk
megköszönni, és reméljük, hogy a késõbbi évek folyamán is támogatják akciónkat, ezzel
is segítve munkánkat, erõsítve az együttmûködést.

Méhes Dóra r. hadnagy, bûnmegelõzési elõadó, Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Újraéled a vasútvonal

Korábban már hírt adtunk arról, hogy decemberben tervezik új-
raindítani a Sárbogárd–Székesfehérvár közötti vasúti közleke-
dést. A terv a menetrendi változással egy idõben valósággá vált.
Egy piros Bzmot szerelvény, egy kocsival, menetrend szerint is-
mét közlekedik a Sárbogárd–Székesfehérvár–Komárom vona-
lon.
A vasúti szakma számára is öröm, hogy az ország új vezetése nem
a közösségi közlekedés visszafejlesztését, hanem annak fejleszté-
sét szorgalmazza. Az országot észak-déli irányban átszelõ, 45-ös
számot viselõ vasútvonal a közösségi közlekedés jövõbeli fejlesz-
téseinek szempontjából is kulcsponti jelentõségû, hiszen ezzel a
kontinens északi vasútfejlesztése felé nyílik út Szlovákián, Len-
gyelországon keresztül.
A szép reményekhez képest egyelõre annak is lehet örülni, hogy
az egykocsis piroska naponta többször járja a pályát. Alig néhány
napja járnak a szerelvények, de már egyre többen örömmel veszik
igénybe ezt a vonatot. Reméljük, mielõbb megindulhat ismét az
évekkel ezelõtt megszüntetett Pécs–Gyõr közti gyorsvonati köz-
lekedés is, s egyszer azt is megérjük, hogy megindul a nemzetközi
pályafejlesztés, és ez a vasútvonal átlépi az északi országhatárt.

Hargitai Lajos

A LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG TAVASZI SORSOLÁSA

A mérkõzések mindig vasárnap lesznek. A kez-
dési idõpontok megegyeznek a fordulók sorso-
lási számával.
1. 8.00–8.40 óra, 2. 8.45–9.25 óra, 3. 9.30– 10.10
óra, 4. 10.15–10.55 óra, 5. 11.00– 11.40 óra.

XII. forduló: 2011. január 2.
1. Sárbogarak–Twister Galaxy
2. Old Boys–Extrém
3. Légió 2000, Fair Bútor–Toledo 2005
4. Spuri–OMV
5. Danubia–Sárkeresztúr Kike

XIII. forduló: 2011. január 9.
1. Twister Galaxy–Danubia
2. Sárkeresztúr Kike–Spuri
3. Extrém–Légió 2000, Fair Bútor
4. OMV–Horváth Ker.
5. Toledo 2005–Sárbogarak

XIV. forduló: 2011. január 16.
1. Spuri–Danubia
2. Twister Galaxy–Toledo 2005
3. Sárbogarak–Extrém
4. Old Boys–OMV
5. Horváth Ker.–Sárkeresztúr Kike

XV. forduló: 2011. január 23.
1. Sárkeresztúr Kike–Old Boys
2. Spuri–Horváth Ker.
3. OMV–Légió 2000, Fair Bútor
4. Extrém–Twister Galaxy
5. Danubia–Toledo 2005

XVI. forduló: 2011. január 30.
1. Horváth Ker.–Danubia
2. Old Boys–Spuri
3. Légió 2000, Fair Bútor–Sárkeresztúr Kike
4. Toledo 2005–Extrém
5. Sárbogarak–OMV

XVII. forduló: 2011. február 6.
1. Sárkeresztúr Kike–Sárbogarak
2. Horváth Ker.–Old Boys
3. Spuri–Légió 2000, Fair Bútor
4. Danubia–Extrém
5. OMV–Twister Galaxy

XVIII. forduló: 2011. február 13.
1. Old Boys–Danubia
2. Toledo 2005–OMV
3. Légió 2000, Fair Bútor–Horváth Ker.
4. Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
5. Sárbogarak–Spuri

XIX. forduló: 2011. február 20.
1. Spuri–Twister Galaxy
2. OMV–Extrém
3. Old Boys–Légió 2000, Fair Bútor
4. Horváth ker–Sárbogarak
5. Sárkeresztúr Kike–Toledó 2005

XX. forduló: 2011. február 27.
1. Toledó 2005–Spuri
2. Twister Galaxy–Horváth ker
3. Légió 2000, Fair Bútor–Danubia
4. Sárbogarak–Old Boys
5. Extrém–Sárkeresztúr Kike

XXI. forduló: 2011. március 6.
1. Old Boys–Twister Galaxy
2. Horváth ker–Toledó 2005
3. Légió 2000, Fair Bútor–Sárbogarak
4. Spuri–Extrém
5. Danubia–OMV

XXII. forduló: 2011. március 13.
1. Sárbogarak–Danubia
2. Toledó 2005–Old Boys
3. Twister Galaxy–Légió 2000, Fair Bútor
4. Extrém–Horváth ker
5. OMV–Sárkeresztúr Kike
Díjkiosztó az utolsó mérkõzés után 15 perccel.

Zenés karácsony
A Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában népes közönség
elõtt mutatkoztak be karácsonyi hangversenyükön a zeneiskola
növendékei. Különbözõ hangszereken: akusztikus gitáron, zon-
gorán, trombitán, furulyán, klarinéton fõként a karácsonyhoz, a
télhez kapcsolódó mûveket szólaltattak meg.
A mûsort az általános iskola kórusa nyitotta Horváth Ferencné
vezényletével. Magyar szokásdallamokat énekeltek, majd közös
ének foglalta keretbe a mûsort, Kellner Péter trombitakíséreté-
vel.

Szépen játszotta Schumann „A télapó szolgája” címû darabját
Boros Bianka. A gyerekek körében nagy sikert aratott a klariné-
ton bemutatott „Kis néger” c. Debussy-mû, valamint Strasszer
Virág és Varga Petra furulyaduója, akiket Kiss Martin triangu-
lummal kísért. Mély érzéssel átélve énekelt Stefán Judit. A „Sze-
retlek, Uram” c. amerikai karácsonyi éneket vastapssal köszönte
meg a közönség.

Hargitai Gergely
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC
SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A X. forduló eredményei

OMV–DANUBIA 9:2 (3:1)
OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Simon, Killer
G. Csere: Deák, Derecskei J., Kiss, Takács.
Danubia: Fekete, Márton, Fánczi, Hor-
váth A., Kiss L. Csere: Takács L.
2. perc: Lukács szögletét Simon fejelte a
kapuba. 3. perc: Plézer mutatta be kapus-
tudását, Márton két lövését is nagy bravúr-
ral hárította. 3. perc: Simon kihagyta a ki-
hagyhatatlan nagy helyzetet. 6. perc:
Plézer védett szögletre egy erõs lövést. 8.
perc: Márton lövése a kapufa belsõ élérõl
kifelé pattant a mezõnybe. 10. perc: Killer
átadása tiszta helyzetben találta Simont,
aki góllal fejezte be a támadást. 13. perc:
Márton lövése alig kerülte el a kaput. 14.
perc: továbbra is támadásban maradt a
Danubia, Márton szépített. 19. perc: Kiss
L. futtából leadott lövése alig kerülte el a
kaput. Még ugyanebben a percben Takács
lõtt védhetetlen gólt. 21. perc: Lukács nö-
velte az elõnyt. 27. perc: elõbb Fánczi,
majd Lukács hagyott ki ziccerhelyzetet. 28.
perc: Simont hagyták szabadon, aki újabb
gólt lõtt. 30. perc: Killer egy kijátszott hely-
zet után helyezte kapuba a labdát. 32. perc:
büntetõhöz jutott az OMV. Kiss állt oda
elvégezni. Lövése a kapufáról visszapat-
tant elé, másodszorra a kapuba lõtt. A já-
tékvezetõ a gólt megadta. Azonban kettõs
érintés miatt nem lett volna szabad megad-
ni. 34. perc: Nagy növelte az elõnyt az
elfáradó Danubius ellen. 37. perc: Deák jól
eltalált lövése a kapuban. 40. perc: Hor-
váth A. szépített.
Góllövõk: Simon 3, Takács, Lukács, Killer
G., Kiss, Nagy, Deák, illetve Márton, Hor-
váth A.

EXTRÉM–SPURI 2:1 (1:0)
Extrém: Németh, Dévényi, Derecskei G.,
Horváth D., Horváth T. Csere: Juhász, La-
katos T.
Spuri: Szalai, Palásti, Banda, Rohonczi,
Huszár. Csere: Bodó, Gál, Márkovics.
Mindkét csapat tartalékosan, cserék nél-
kül kezdte meg a játékot. 4. perc: Rohonczi

eresztett meg egy lövést, mely elkerülte a
kaput. 5. perc: elõbb Rohonczi, majd Pa-
lásti hagyott ki nagy helyzetet. 6. perc:
Derecskei G. szerezte meg a vezetést. 14.
perc: Huszár a kapufát vette célba. 18.
perc: Rohonczi a kapu mellé lõtt, ígéretes
helyzetben. 23. perc: Juhász csõrrel kapu
mellé lõtt. 24. perc: átjátszották a Spuri vé-
delmét, a mérkõzés legnagyobb helyzete
maradt ki. Szalai remekelt a kapuban. 27.
perc: Gál hibázott gólhelyzetben. 29. perc:
Rohonczi kilõtte a bal alsó sarkot. 30. perc:
Juhász lövése a hálóban kötött ki (a kapu
elõtt elfutó Lakatos megzavarta a kapust).
35. perc: Rohonczi szabadrúgása az oldal-
lécrõl Németh fejére, onnan a mezõnybe
pattant. 38. perc: Márkovics lövését Né-
meth lábbal hárította. Szerencsés gyõzel-
met aratott az Extrém. A két kapus teljesít-
ményének köszönhetõen kevés gól szüle-
tett.
Góllövõk: Derecskei G., Juhász, illetve Ro-
honczi.

SÁRBOGARAK–LÉGIÓ 2000,
FAIR BÚTOR 1:3 (0:0)

Sárbogarak: Csuti J., Gazdag, Gászler,
Steinbach, Németh T. Csere: Dizseri B.,
Dizseri P., Kiss A., Madarász, Németh Cs.
Légió: Lekner, Lakatos Gy., Huszár Z.,
Huszár Cs., Vereczkei. Csere: Szilágyi Cs.,
Szilágyi F., Rozgonyi.
3. perc: Vereczkei hátán akadt el Huszár
Cs. lövése, Csuti már verve volt. 4. perc:
Huszár Cs. lövése a felsõ lécen csattant. 7.
perc: Vereczkei lövését védte üggyel-bajjal
Csuti. 10. perc: Huszár Cs. lõtt kapu mellé
egy kipattanó labdát. 15. perc: Huszár Z.
lövését Csuti szögletre mentette. 16. perc:
Németh Cs. óriási helyzetet hagyott ki. 17.
perc: megint Vereczkei veszélyeztetett.
Csuti szögletre mentett. 22. perc: Gászler
alig lõtt a kapu mellé. 23. perc: szöglet után
Vereczkei kapásgólt lõtt. 24. perc: Rozgo-
nyi majdnem az alapvonalról talált a kapu-
ba. 25. perc: Dizseri B. átadásáról Kiss ma-
radt le. Szépítési lehetõség volt. 26. perc:
Huszár Cs. lövése Csuti lába alatt csúszott
be a kapuba. Még 14 perc volt hátra a mér-

kõzésbõl, mindent egy lapra tett fel a Sár-
bogarak csapata, de a góllövés csak a 36.
percben jött össze Steinbach jóvoltából. E
gyõzelmével a Légió a tabella második fo-
kára tornázta fel magát.
Góllövõk: Steinbach, illetve Vereczkei, Roz-
gonyi, Huszár Cs.

TOLEDO 2005–
HORVÁTH KER. 2:14 (1:7)

Toledo: Fûrész, Csuti T., Szabó, Barabás
R., Dombi. Csere: Barabás B., Gazsó,
Horváth Zs., Orbán.
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg,
Góllövõk: Barabás R., Csuti T., illetve Hor-
váth J. 7, Oláh 4, Horváth D. 3.

TWISTER GALAXY–
OLD BOYS 6:1 (5:1)

Twister: Bognár I., Szántó, Szabó, Bognár
T., Bor. Csere: Balogh, Killer I., Roszkopf,
Somogyi, Tóth A.
Old Boys: Horváth I., Mikuli, Tóth, Bar-
tók, Kuti. Csere: Hajba, Juhász.
2. perc: Bartók ment el a bal oldalon, góllal
fejezte be a támadást. 3. perc: Bognár T.
verte meg Tóthot, és egyenlített. 5. perc:
Bognár T. lövésével szemben Horváth I.
tehetetlen. 6. perc: Somogyi a kapufát for-
gácsolta. 7. perc: Bartók erõs lövését Bog-
nár kiütötte a mezõnybe. 12. perc: Szabó
távolról vette be Horváth kapuját. 17. perc:
Bor ballábas lövése került a kapuba. 18.
perc: Bor egyéni akciója szemet gyönyör-
ködtetõ góllal fejezõdött be. 23. perc: Kil-
ler egymás után kétszer is gólhelyzetbe ke-
rült, de kihagyta. 25. perc: Roszkopf elha-
markodottan lõtt. 26. perc: Somogyi kapu
fölé bombázott. 28. perc: Bartók lövését
biztosan hárította Tóth kapus. 35. perc:
Somogyi lõtt kapu mellé. 38. perc: Mikuli a
kapu elõtt keresztben ellõtte a labdát.
Helyzet volt! 39. perc: Somogyi állította be
a végeredményt.
Góllövõk: Bognár T. 2, Szabó, Bor 2, Somo-
gyi, illetve Bartók.

Tabella
1. Twister Galaxy 8 - 1 39:17 24
2. Légió 2000, Fair Bútor 7 - 2 29:14 21
3. Sárkeresztúr Kike 6 1 2 46:23 19
4. Horváth Ker. 6 - 3 59:31 18
5. OMV 7 - 2 46:31 18
6. Extrém 5 1 3 33:27 13
7. Spuri 4 1 5 37:55 13
8. Sárbogarak 1 2 6 22:37 5
9. Toledo 2005 1 2 6 20:50 5
10. Danubia 1 1 7 29:47 4
11. Old Boys - - 9 18:46 0

Megjegyzés
Az OMV és Extrém csapatától -3 pont le-
vonva.

Góllövõlista
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 27 gól.

Gróf Ferenc

SZILVESZTERI VILLÁMTORNA
Az LSC Sárbogárd 2010. december 31-én 8.30 órától

tartja a szilveszteri labdarúgókupát, melyre várja a csapatok nevezését
2010. december 19-éig. Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.

Az elsõ tíz csapat nevezését fogadjuk el. A csapatokban igazolt játékosok (megyei I.
osztály) is nevezhetõk. A mérkõzések 12 percesek, 2 csoportban. A 2 csoport elsõ két
helyezettje keresztbe játszik. A vesztesek a harmadik helyért, a gyõztesek a kupáért
játszanak.

A csapat létszáma maximum 12 fõ lehet.
Nevezni lehet: Szakács Istvánnál (telefon: 06 /30/ 823 1229), vagy Gróf Ferencnél (te-
lefon: 06 /30/ 301 6321).

Szervezõk
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Beszámoló a Sárszentmiklós ifjúsági csapatának
2010-2011. évi õszi bajnokságának eredményeirõl
Interjú Jakab Ferenc edzõvel

– Mikor és hogyan kerültél a Sárszentmiklós
SE-hez?
– Már 6 éve vagyok a csapat alkalmazásá-
ban. Horváth Csaba edzõvel, Viczena La-
jossal együtt kerültünk a csapathoz.
– Milyen státuszban?
– Gyúróként az elsõ csapatnál tevékenyke-
dem jelenleg is.
– Milyen feladatot láttál el ezen kívül?
– A serdülõ és ifjúsági csapat edzõjeként a
mai nap is tevékenykedem. Most a serdülõ
csapatot Pajor László edzi és irányítja. A
sérült játékosok helyi kezelését végzem.
Felkészülési mérkõzéseket vezettem le,
mint játékvezetõ. A kispadnál technikai
feladatokat végeztem. Masinka László ve-
zetõ edzõnek amiben tudtam, segítettem,
játékosokat adtam a felnõtt kerethez az if-
júsági csapatból Gráczer Bence, Gráczer
Gergely, Arany Tibor személyében, akik
stabil játékosok lettek. Még az elsõ csapat
keretében Vámosi Gábor és Pajor László
is részt vesz a felkészülésben. Õk azok,
akik ha szükség volt rá, az ifjúsági csapat-
ban is játszottak. Ebbõl adódik, hogy min-
denes voltam és vagyok.
– Milyen említésre méltó helyezést értél el a
csapatokkal?
– A serdülõkkel második helyezést értünk
el, egy vereség és egy döntetlen szerepelt a
tabellán. Ez volt a legjobb eredményünk.
Az ifjúsági csapattal, amikor Bakos, Zám-
bó, Barta szerepeltek a csapatban, harma-
dik helyezést értünk el. Az éremkiosztás
Lajoskomáromban volt. Gyõzelem esetén
másodikak lehettünk volna. Megjegyzem,
a felnõtt csapat pedig ott nyerte meg a
megyei bajnokságot.
– Kik azok, akik lemorzsolódtak?
– Somogyi, Bartók, Tar, Tóth.
– Kik azok, akik más egyesületben kergetik a
labdát?
– Bakos T., Molnár T., Varjas (Alap), Bar-
ta (Cece), Juhász, Fülöp, Farkas (LSC Sár-
bogárd). Farkas J. pedig leállt.
– Térjünk a jelenlegi helyzetre!
– A jelenlegi kerettel az elsõ öt helyezés el-
érését terveztem, annak ellenére, hogy ki
így, ki úgy távozott a csapatból. A csapat
kapitányától is meg kellett válnom Lajtos
személyében, mert õ az iskolái végzése mi-
att Gödöllõre igazolt. Ami viszont örven-
detes, hogy három játékosom az elsõ csa-
patban stabil kezdõ. Az edzõmérkõzése-
ken jól szerepeltek a fiúk. Sajnos, az egyik
mérkõzésen Vámosi G. megsérült, sokáig
nem számíthattam rá, ami a bajnokság elsõ
hat mérkõzésének eredményén meg is
látszott.
Szerettem volna erõsíteni egy-két játékos-
sal a keretet, de a szakosztályvezetés eb-
ben nem támogatott, mondván, hogy bõ-
ven van játékosunk. A maradt játékoske-

retbõl próbáltam csapatot formálni, meg-
felelõ játékstílust kialakítani. Ez nem volt
nehézség a számomra, mert a játékosokat,
azok képességeit ismertem, mivel a serdü-
lõ és ifjúsági csapatot is évekig edzettem.
Nagy László elnök, valamint Szabó Béla
elnökségi tag azt mondták, hogy a serdü-
lõktõl is tegyek be játékosokat, az ered-
mény nem számít. Akkor ezek a fiúk 12-13
évesek voltak. Bizony, sokszor kikaptunk,
felvállalva a vereségeket. Ma már ezek a
játékosok 14-16 évesen stabil kezdõk let-
tek. Így az idõsebb és fiatalabb játékosok-
ból sikerült egy jó szellemû keretet kialakí-
tani. 14 éves játékosom 7 fõ, 16 éves 5 fõ, 17
éves 1 fõ, 18 éves 3 fõ, 19 éves 2 fõ, 20 éves 1
fõ. Ezzel az elsõ csapat erõsítése helyi
játékosokból is megoldható, mivel több
éven át állnak rendelkezésre.

– Kik rúgták a legtöbb gólt?

– Vámosi Gábor 8 gólt. Õ – mint említet-
tem – nem állt végig a rendelkezésemre.
Amikor a csapat rendelkezésére állt, ak-
kor viszont mérkõzésenként termelte a gó-
lokat. Nagy Ármin 8 gól, Rigó 3 gól,
Parnicsán 3 gól, Abdalla 2, Szakács 1,
Gráczer G. 1 gól. Az elmaradt Velence el-
leni mérkõzésen az elsõ csapat edzõjétõl,
Masinka Lászlótól nagy segítséget kap-
tam. Az eredmény 5:1 volt a javunkra. Eh-
hez nagymértékben hozzájárult Halasi 2,
Májer 1, Huszár D. 1, Vámosi G. 1 góllal.
Köszönet érte Masinka edzõnek!

A tabella: I. Csákvár 41, II. Polgárdi 32,
VII. Sárszentmiklós SE 24 ponttal, 30:24-
-es gólkülönbséggel. (Négy csapat kapott
kevesebb gólt.)

A csapat 8 hete veretlen. Mivel csak nyolc
pont a hátrányunk a második helyezettel
szemben, véleményem szerint ez elérhetõ.
– Mire alapozod ezt?
– Hét mérkõzést megnyertünk, három
döntetlen mellett öt vereség áll a nevünk
mellett. A gyõzelmeket nem kell megma-
gyarázni, de a fájó vereségeket is el kellett
könyvelnünk, melyhez nagymértékben
hozzájárult a szakosztályvezetés is. Gon-
dolok a Baracsi 1:0-ás eredményre; mivel
szombaton játszott a serdülõ is, így nem
kaptam játékost. Polgárdiban 2:2-re vé-
geztünk, holott vezettünk; nagy védelmi
hibából egyenlített az ellenfél. Káloz ellen
1:1-et játszottunk, melyet a kapus és a vé-
delem közösen hozott össze. Mindjárt hét
pont, amit ha hozzáadunk a meglévõ
24-hez, akkor játszva el lehetett volna érni
a második helyet az õszi idényben. Úgy ér-
zem, hogy az utánpótlásunk jó, hisz 2-7
évig még játszhatnak a csapatban. Remé-
lem, hogy a munkámmal hozzájárulok az
elsõ csapat keretének bõvítéséhez.
Köszönetemet fejezem ki a vezetõségnek,
az elsõ csapat edzõjének a nyújtott segítsé-
gért. A gyerekeknek sok sikert, boldog új
évet kívánok!
– Mit kívánsz magadnak az új évben a sport
terén?
– Azt kívánom, hogy a két bogárdi csapat
között béke legyen! A két sportkör elnökei
üljenek le békességgel egymással szem-
ben, tegyék félre a vélt sértõdöttségüket,
próbáljanak megegyezni egymás segítésé-
ben, gondolva az átigazolásokra. Ez lenne
a legszebb ajándék.

Gróf Ferenc

Álló sor: Jakab Ferenc (Putyi) edzõ, Nagy István, Kiss András, Szakács Sándor, Aiman Abdalla, Vámosi
Gábor, Farkas Ádám, Rigó László, Somogyi László, Bartók Dávid, Parnicsán Patrik. Ebbõl csapatból már
nem játszik: Somogyi és Bartók. Középsõ sor: Jencski Attila csapatkapitány. Alsó sor: Nagy Krisztián,
Lakatos Renátó (már a Puskás Akadémia labdarúgója), Gráczer Bálint, Plézer Norbert, Pajor László, Nyúl
István, Husvét Zsolt. Fekszik: Sümegi Zsolt. Akik a képen nem szerepelnek: Kaszás Ferenc, Kõrösi Sza-
bolcs, Csernyánszky Zoltán, Simon János.
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Isten ékszere lehetsz
Nemrégiben jelent meg a sárszentmiklósi
származású dr. Tatai István kis könyve
„Isten ékszere lehetsz” címmel. A tíz ige-
hirdetést tartalmazó kiadvány a Parak-
letos Könyvesház gondozásában jelent
meg. Az alábbi részlettel adunk ízelítõt a
gyûjteménybõl.

Nácik Jézus családjában?
Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Áb-
rahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám
fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pe-
dig Júda és testvérei. Júda fia volt a
Támártól született Fáresz és Zerah, Fá-
reszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé
Nahson, Nahsoné Szalmón. Szalmón fia
volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd,
Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király.
Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétõl.
Salamon fia volt Roboám, Roboámé
Abijjá, Abijjáé pedig Ászá. Ászá fia volt
Jósafát, Jósafáé Jórám, Jórámé Uzziás.
Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé
Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Ma-
nassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás. Jósiás
fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni
fogságba vitelkor.
A babiloni fogságba vitel után Jekonjás fia
volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel. Zerub-
bábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim,
Eljákimé pedig Azzur. Azzur fia volt Cá-
dók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud
fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mat-
táné Jákób. Jákób fia volt József, annak a
Máriának férje, akitõl Jézus született, akit
Krisztusnak neveznek.
Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizen-
négy nemzedék, Dávidtól a babiloni fog-
ságba vitelig is tizennégy nemzedék, a ba-
biloni fogságba viteltõl Krisztusig szintén
tizennégy nemzedék.

Máté 1,1-17

Máté, a rendszerezõ
Máté, a korábbi vámszedõ, majd apostol
nagyon precíz ember lehetett. Ahogyan
vámszedõasztalán feltehetõen a pénzda-
rabok is szépen rendben sorakoztak,

ugyanilyen rendszerezetten gondolta át
Jézus származási táblázatát is. Írását hatá-
rozott elvek alapján úgy építette fel, hogy
már abban is benne legyen Krisztus üzene-
te. Ezekbõl hármat szeretnék ismertetni,
de elõtte tekintsünk át két gyakran
felmerülõ, nehéz kérdést.

Miért különbözõ Máté és Lukács
nemzetségtáblázata?

Ha elolvassuk Máté után a Lukács szerinti
származástáblát is, érzékeljük, hogy az ott
található nevek nem egyeznek a Máténál
találhatókkal (Lk 3,23-38). A fõ különbség
ez: Máté Salamon királyon, Lukács pedig
Dávid Nátán nevû fián keresztül vezeti le
Jézus családfáját. Tüzetes összehasonlító
tanulmányozás után a bibliatudósok azt
mondják, hogy két családfáról van szó:
Lukácsnál Mária családját találjuk meg,
Máténál pedig Józsefét. Test szerint Jézus
végül is Márián keresztül érkezett meg kö-
zénk, hisz Józsefnek csak adoptált fia volt.
Így a királyi (József ága) és a testi szárma-
zási vonal (Mária ága) a két szülõ szemé-
lyében találkozik. Jézus így testileg is Dá-
vidtól származott (Mária), de a dávidi
királyi ág (József) jogos örököse is (ld.:
Josh McDowell: Bizonyítékok. KIA, 2004,
282 p.).

Mit jelent a 14-es szám? –
Egy kis bibliai matematika

Máté leírása szerint Jézus háromszor 14
generáción át érkezett el hozzánk.
Az elsõ 14 nemzedék: Ábrahámtól Dávi-
dig – ez Izrael dicsõséges kibontakozásá-
nak és csúcsra érkezésének magasztos ide-
je volt. Dávid lett a király.
A második 14 nemzedék: Dávidtól a fogás-
ba vitelig. A második traktus a bukás ideje,
amikor egyre lejjebb süllyedt a nép, s gyen-
gébb lett a trón, míg aztán Isten ítélt, és el-
jött a babiloni fogság.
A harmadik 14 nemzedék: a fogság utáni
várakozás, az elõretekintés és a sóvárgás
ideje volt, hogy a Messiás végre elérkez-
zen.
Sokan tûnõdtek már azon, honnan is ez a
14-es szám, miért ez a kissé erõltetett,
szimmetrikus szerkezet. Mi is lehet e fur-
csa tizennégyes szám mögött? A korabeli
héber emberek nem használtak számokat.
Az õ betûik, a héber betûk számokat is je-
lentettek. S ez fordítva is igaz volt: a szám
szöveget, esetenként nevet is jelenthetett.
Úgy gondoljuk, itt errõl van szó. Dávid ne-
ve három mássalhangzóból áll: a Dálet
(negyedik betû = 4), a Váv (6. betû = 6), és
még egy Dálet betûbõl (DVD), ami
4+6+4-et jelent. Összeadva ez 14-et ad ki.
Így a korabeli héber olvasó számára a ti-
zennégyes szám üzenete teljesen világos
lehetett: az egész nemzetségtáblázat mon-
danivalójának a középpontjában Dávid
maga áll. Ez a számolási mód egyébként
másutt is megtalálható a Szentírásban. A
666-os számban például Néró nevét fedez-

hette fel az „értelmes” olvasó (Jel 13,18).
Máté tehát olvasóinak határozottan kó-
dolta, hogy a Názáreti Jézus nem más,
mint Dávid Fia, tehát Izrael igazi trónörö-
köse, akinek Isten örök királyságot ígért
(2Sám 7,16). Ebbõl következõleg Izrael
igazi királya nem Heródes, nem is a római
császár, hanem József és Mária gyermeke:
Jézus, a Messiás. Tehát az Õ jogköre
törvényt szabni és megszabadítani népét
annak ellenségeitõl és bûneitõl.

Jézus Dávid fiaként uralkodni jött
Jézus uralkodni jött szíveink felett. Õ Isten
felkent (felhatalmazott) követe, aki képes
megoldani a bûn, a démoni világ és a halál
köteleit is. Jézus soha nem utasította vissza
a „Dávid Fia” megnevezést, sõt minden
esetben reagált rá: irgalmasan fordult a se-
gítséget kérõkhöz. Aki Benne felismerte
és megvallotta a királyt, az Isten hatalmát
és szabadítását élhette át. A két vak a jeri-
kói út mellett így kiáltott fel: „Dávid Fia,
könyörülj rajtunk!” (Mt 20,30-31). S Jézus
meghallgatta õket. De még a pogány
asszony is felismerte Benne a Dávid Fiát,
az igazi királyt. Kiáltott, és kislánya meg-
menekült a gonosztól (Mt 15,22).
A cím maga igen veszélyes megszólítás le-
hetett a korabeli társadalomban, mert ki-
mondása a császár elleni hangulatkeltés-
nek számított. Nem véletlen, hogy miköz-
ben a szabadulás után vágyakozó virágva-
sárnapi tömeg Jézust Dávid Fiának nevez-
te és ünnepelte, addig a nép vezetõi rosszat
sejtve el akarták hallgattatni õket (Mt
21,9).
Mint mondtuk, Jézus nem politikai ural-
kodóként érkezett. Õ Isten bárányaként
hozta el az Atya szeretetét. Azért érkezett,
hogy a szívekben uralkodjon, és rendet te-
gyen kapcsolatainkban. Õ azért jött, hogy
teljesen alárendeljük magunkat neki. Õ kí-
vánja megmondani, merre is menj, és mit
tegyél, hogy az Õ országának részese le-
hess.
Jézus királyként szolgált közöttünk, és ki-
rályként is halt meg. Tudva, tudatlanul is
keresztje fölött ez az igaz cím (titulus) állt:
A Názáreti Jézus a Zsidók Királya (INRI).
Mindenkinek meg kellett tudnia, hogy a
názáreti Jézus nem más, mint Dávid utóda,
tehát a zsidók Messiása. Ez a szekuláris
prófécia egykor dicsõségesen be fog telje-
sedni. Jézus láthatóan is az egész univer-
zum királya lesz. Vissza fog érkezni hoz-
zánk teljes ragyogásban. Mint adventi vá-
rakozó népe, mindenkor ezt a dicsõséges
perspektívát hordozhatjuk szívünkben és
bizonyságtételünkben: Egykor mindenki
meg fog hajolni elõtte. Lesz, aki ugyan sír-
va és szomorkodva teszi ezt, bánva, hogy
miért is volt rebellis egész életében (Jel
1,7), mások azonban örömmel fogadják
Õt, mert Benne idejében felismerték sze-
mélyes királyukat és megváltójukat.

Forrás: dr. Tatai István: Istene ékszere lehetsz
– Tíz út a semmibõl a mindenbe

Tisztelt
Támogatóink!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1
%-át a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány ré-
szére ajánlották fel.
A 2009. évi adó 1 %-ából befolyt összeg:
234.872 Ft. Ezt az összeget játékok vásárlására
fordítjuk.
Kérjük, hogy 2011-ben is támogassák alapítvá-
nyunkat adójuk 1 %-ával. Felajánlásaikat elõre
is köszönjük.
Adószámunk: 18487961-1-07.

Tisztelettel: a Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány kuratóriuma
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Kórushangverseny Kálozon
Az ádventi készülõdés jegyében több alkalom is adódott a lelki feltöltõdésre Kálozon az
elmúlt hetekben. Ennek egyik része volt a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus hangverse-
nye a református templom bensõséges falai között december 12-én, vasárnap, délután.
A Huszics Vendelné vezette énekkar a helyhez illõ repertoárral, világi és egyházi mûvek-
kel, spirituálékkal lepte meg a sorokat megtöltõ közönséget, Huszics Ibolya zongorakí-
séretével.
A mûsort Bali Gabriella gordonkajátéka színesítette.

A koncertet követõ szeretetvendégségen sokan fejezték ki elismerésüket a fellépõknek,
de a kálozi közösség nevében Nemes Gyula református lelkész ezúton is külön köszöne-
tét fejezi ki azért a különleges lelki ajándékért, amit az énekkar elõadása nyújtott.

Hargitai Kiss Virág

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt

2010. december 17-én 17 órakor

a József Attila
Mûvelõdési Központban

tartandó karácsonyi ünnepi
mûsoros délutánunkra.

A Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói, nevelõi

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom Sárbogárd

lakosságát, hogy Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart

2010. december 17-én, pénteken,
13.00 és 15.30 óra között

a képviselõi irodában
(Ady Endre út 164.,

a Falugazdász irodával szemben).

Irodavezetõ
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Kefíres rántott csirke
Hozzávalók: 2 nagy csirkemell, 1-2 kis doboz kefir (a szeletek nagysá-
gától függõen), só, bors, szerecsendió, esetleg curry, koriander, gyömbér
tetszés és ízlés szerint, zsemlemorzsa, szezámmag, olaj a sütéshez.
A csirkemelleket szeletekre vágjuk, fûszerezzük az általunk kedvelt fûszerek
valamelyikével. A szeleteket egy lezárható tálba helyezzük úgy, hogy egy-két
kiskanálnyi kefírt mindkét oldalára kenünk. Egy éjszakát „altatjuk” a hûtõben a
húsokat. Összekeverjük a zsemlemorzsát a szezámmaggal fele-fele arányban,
egy pici sót is tegyünk bele, mert úgy finomabb. Ebbe a keverékbe forgatjuk a
kipihent szeleteket (tojás nem kell!), és viszonylag lassú tûz fölött olajban ki-
sütjük. Érdemes az elsõ oldalt fedõ alatt sütni, mert kicsit pattog. Szaftosra,
omlósra sül a hús, és mindenféle köret barátságban van vele.

Aszalt gyümölcsös golyók
Az édesszájúaknak tökéletes lehet ez a sütemény, melynek készítésekor édes,
fûszeres illatok áradnak majd a konyhából, karácsonyi hangulatot teremtve.
Hozzávalók (kb. 24 darabhoz): 23 dkg liszt, 1 teáskanál sütõpor, 10 dkg
puha vaj, 27 dkg porcukor, csipetnyi só, 1 evõkanál rum, 1 citrom reszelt
héja, 2 tojássárgája, 14 dkg trópusi aszalt gyümölcs, 5 evõkanál
ananászlé, 7-8 evõkanál citromlé, 2 evõkanál kókusztej (hipermarketek-
ben is kapható), sárga élelmiszerszínezék, folpack.
A sütõporral elvegyített lisztet a vajjal, 7 dkg porcukorral, a sóval, a rummal, a
citromhéjjal, a tojássárgájával és egy evõkanál hideg vízzel simára összegyúr-
juk. Csomagoljuk folpackba, és tegyük 1 órára a hûtõszekrénybe.
A kb. 12 dkg felaprított aszalt gyümölcsöt az ananászlével, 2 evõkanál citrom-
lével meg a kókusztejjel felforraljuk, és alacsony hõfokon kb. 8 percig fõzzük.
A tésztát osszuk két adagra, majd sütõpapír között nyújtsuk ki 3 mm vastagra,
és vágjunk ki belõle 4x4 cm-es négyzeteket. A közepükre fél-fél teáskanál töl-
teléket halmozzunk. Hajtsuk rá a tésztát, és lisztezett kézzel formáljuk golyóvá.
A golyókat rakjuk sütõpapírral kibélelt tepsibe, és elõmelegített sütõben 175
fokon kb. 14 percig süssük, majd rácson hagyjuk hûlni.
A maradék porcukrot a maradék citromlével keverjük simára, és osszuk ketté.
Az egyiket fessük meg az élelmiszerszínezékkel. Vonjuk be a golyókat a sárga,
vagy a fehér mázzal. A maradék mázat töltsük kis nejlonzacskóba, és az egyik
sarkán vágjunk rajta egy kis lyukat. Végül a golyókat a kétféle cukormázzal és
az aszalt gyümölccsel díszítsük.

NAGYMAMA RECEPTJEI JÖN A TÉL
Várható volt. Készülnek a déltengeri szigetvilágra a szerencsések,
az inas csomagolja a strandcuccokat. Nagyokat, szorongóakat
dobban a hajléktalanok szívecskéje. Latolgatják, túlélik-e a kö-
vetkezõ hónapokat. Egy szakértõ ma azt mondta a rádióban, hogy
ezeknek az otthonukat vesztett embereknek a száma egyre nõ,
mert sokan nem tudják fizetni a részleteket, elveszik tõlük a kis
lakást.
Budapesten nagy akció van kibontakozóban az „életvitelszerûen
a köztereken való tartózkodás” megszüntetéséért. Minden egyes
hajléktalannal elbeszélgetnek, hogy hogyan képzeli el az elhe-
lyezkedését, mert az aluljárókban egy megadott határidõn túl
nem szabad eltölteni az éjszakát kartonpapírból és rongyokból
hevenyészett nyoszolyán. A fõvárosnak, sõt az országnak ez a szé-
gyenfoltja hatóságilag megszûnik. A riporter is érdeklõdött ezek-
nél a szerencsétleneknél. Van, aki vállalni tud egy olcsó albérle-
tet, mások egy felajánlott munkásszállószerû elhelyezést szeret-
nének. A pályaudvarok körzetében megszervezendõ ellátó köz-
pontok is megoldást ígérnek egyeseknek. Van, aki arra számít,
hogy az aluljáróknak a közlekedéstõl elzárt szögletében kap he-
lyet, ahol az ígéret szerint valami kis fûtést is tudnak biztosítani.
Volt, aki azt mondta a riporternek, hogy majd leönti magát ben-
zinnel, és meggyújtja. Õ a maga részérõl nem hajlandó feladni a
közlekedési folyosók kövezetén eltöltendõ éjszakák perspektívá-
ját, inkább megdöglik, mint mondta.
Sokféle az emberi természet. A legtöbb ember akkor nyiffantaná
ki magát, ha egy aluljáróban kellene laknia, lemondva a fürdõszo-
ba, a kedvenc fotelben, pizsamában átüldögélt tévénézés, olvas-
gatás lehetõségérõl, tiszta ágynemûrõl. Van viszont, akinek az je-
lent kizárólagos életformát, ha részegen maga alá vizelhet egy
büdös matracon, miközben járókelõk rugdossák a bokáját.
Meg lehetett figyelni, hogy a dolguk után sietõ emberek nem vesz-
nek tudomást az útjukban alvó embertársaikról. Mintha nem is
léteznének. Tehát nem lehet szó arról, hogy a nyakkendõs, télika-
bátos polgár elnézést kér a lábánál fekvõ embertõl, ha átlép rajta,
ugyancsak nem kér elnézést a hajléktalan, mert elfoglalja a gyalo-
gos közlekedésre rendszeresített területet. A kétféle embertípus
nem érintkezik, kivéve azokat a szent embereket, akik elvállalták
a hajléktalangondozás feladatát.
A többiek miért viselkednek úgy, mintha a lenn fekvõk másfajta
élõlények, mondjuk valami különleges állatok lennének? Azt hi-
szem, a lakással, munkahellyel rendelkezõ, ilyen-olyan családban
élõ ember számára amazok teljesen érthetetlen lények, és nincs
jelrendszer, üzenet, amely áthidalhatná a köztük levõ szakadékot.
Õrületes képtelenségnek vélik, hogy utcai járókelõk vonulgatná-
nak a hálószobájukon keresztül. Képtelenek fölfogni, hogyan le-
hetséges, hogy az aluljárók lakói minden szégyen nélkül, a járká-
lókról tudomást sem véve, nyugodtan tesznek-vesznek az ágyon
és körülötte.
Nem örülök a télnek, de annak örülök, hogy az utcán alvás képte-
len helyzetének hatalmi úton próbálnak véget vetni. Remélem,
sikerül.

(L. A.)

Heti idõjárás

Zord hétvége elõtt állunk. Péntek délutántól egy gyors mozgású mediterrán
ciklon áramlási rendszerében délnyugat felõl havazás kezdõdik, ami szom-
bat estig kelet felé végigvonul az országon. A megerõsödõ szél hófúvásokat
is okozhat. Vasárnaptól kezdõdõen a magasban jelentõs enyhülés követke-
zik be, és a felénk érkezõ nedvesebb léghullámok már vegyes halmazálla-
potú csapadékot adhatnak majd. A hõmérséklet a hét végéig zord értéke-
ket vesz fel, csak hétfõtõl lesz a talajon is érzékelhetõ enyhülés.

www.metnet.hu

Köszönet

Gyermekeink nagy örömére a Zengõ Óvodában is járt a Mikulás.
Köszönet érte a szülõknek, a Vertikál cégcsoportnak és a FÜ-
BE-nek.

A Zengõ Óvoda gyermekei és dolgozói
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A Cecei Általános Iskola hírei
Környezeti nevelés

Leader-pályázat keretében

December 13-án Inotai Tamás környezet-
mérnök, iskolánk volt tanulója tartott elõ-
adást az 5. évfolyamos tanulóknak. Az elõ-
adás témája a Dél-Mezõföldi Tájvédelmi
Körzet védett növény- és állatvilága volt.

Az elõadó tisztázta, hogy mi a környezet-,
illetve a természetvédelem feladata, és mi
a különbség köztük. Megbeszéltük, hogy
mi itt az iskolában milyen környezetvédel-
mi és természetvédelmi tevékenységeket
folytatunk. Összegyûjtöttük a magyaror-
szági nemzeti parkokat, majd részletesen
beszéltünk a Duna–Dráva Nemzeti Park-
ról, amelyet 1996-ban alapítottak. Ennek
része a Dél-Mezõföldi Tájvédelmi Körzet,
amelynek kezelésében vannak a falunkhoz
közel található természetvédelmi terüle-
tek, például Németkéren a Látó-hegy,
vagy a bikácsi Ökörhegy. A védett növé-
nyekbõl és állatokból szép bemutatót lát-
tunk, amely során még a védett madarak
hangjait is meghallgathattuk. Tamás el-
hozta préselt növénygyûjteményét is, ame-
lyet a Soproni Egyetem növénygyûjtemé-
nyével egészített ki. Ebbõl egy szép kiállí-
tás állt össze. Az elõadásban szerepelt a
homoki árvalányhaj, a homoki nõszirom, a
fekete kökörcsin, amelyeket már kirándu-
lásaink során élõben is láthattunk Alsó-
szentiván környékén. Szintén tavaly Pacs-
magon jártunk osztálykiránduláson, ahol
madártani megfigyelés során láttunk vé-
dett madarakat, mint például a szalakótát,
a szürke gémet, a kócsagot, a fürjet, vagy
éppen a foglyot.
Köszönjük a színvonalas elõadást, amelyet
nagyon élveztünk!

Az 5. évfolyam tanulói

Infokommunikációs képzés

Az Apáczai Tankönyvkiadónak köszönhe-
tõen ingyenes infokommunikációs elõadá-
son vettek részt a Cecei Általános Iskola
pedagógusai december 13-án, melyet Vé-
kony Viktor, a kiadó Tolna megyei képvi-
selõje tartott az érdeklõdõknek.
Az elõadáson gyakorlati tapasztalatokkal
gazdagodhattak a pedagógusok az olyan
eszközök használatáról, mint a projektor,

az interaktív tábla vagy a Camboard. Ezek
használata ma már egyre inkább beépül a
mindennapi pedagógiai gyakorlatba, ezért
fontos, hogy a pedagógusok minél na-
gyobb rutinnal tudják õket mûködtetni és
használni. Ízelítõt kaphattak az interaktív
tananyagokról, azok logikai felépítésérõl,
sokszínûségérõl. A képzés rávilágított arra
is, hogy egy multimédiás környezetben fel-
növõ gyermeket ma már nagyon nehéz le-
kötni a hagyományos pedagógiai módsze-
rekkel. Ezért van szükség arra, hogy az ok-
tatásban is egyre gyakrabban használják
ezeket az eszközöket, amelyek beszerzését
egyre több pályázat segítségével tudják
megvalósítani az intézmények.

Adventi készülõdés

A hagyományokhoz híven az idei évben is
adventi készülõdéssel, ajándékkészítéssel,
az iskola ünnepi díszbe „öltöztetésével”
hangolódnak a diákok és a munkatársak az
ünnepre Cecén. Minden évfolyamon a
gyerekek életkorának megfelelõ kézmû-
ves-foglalkozásokon készülõdtek a diákok
a szeretet ünnepére, melyek egyben játszó-
délutánok is voltak. Ezek az alkalmak arra
is jók voltak, hogy formáljuk õket pozitív
értékrendjük kialakításában, mely szerint
nem az anyagi érték fontos a megajándé-
kozás során, hanem a szeretettel, jó szán-
dékkal gondolás szeretteinkre.

A várakozás idõszaka próbákkal is színese-
dik, hiszen december 19-én 14 órától a fel-
sõ tagozatos iskolások is fellépnek a ha-
gyományos „Mindenki karácsonya” ün-
nepségen a mûvelõdési házban.
December 20-án a 4. évfolyamosok láto-
gatnak el a nyugdíjasklubba, ahol ze-
nés–táncos karácsonyi mûsorukkal örven-
deztetik meg a nyugdíjasokat.

December 21-én, az ünnep elõtti utolsó ta-
nítási napon pedig az alsó tagozatos diák-
jaink kedveskednek a szülõknek és család-
tagjaiknak karácsonyi köszöntõjükkel.

Ünnepi programjainkkal szeretnénk erõ-
síteni diákjainkban, kollégáinkban és part-
nereinkben egyaránt az ünnepi várakozás
érzését, a szeretet ünnepére való ráhango-
lódást.

Cecei iskola

„A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.”

(Baja Mihály)

Meghívó
Meghívjuk Önt és kedves családját a

2010. DECEMBER 19-ÉN,
aranyvasárnap, 14.00 órai kezdettel
a Cecei Mûvelõdési Házban tartandó

„Mindenki karácsonya”
nevet viselõ rendezvényre.

Betlehemezéssel, ünnepi versekkel, szí-
vet melengetõ karácsonyi dallamokkal,
színvonalas táncos produkcióval várjuk
tisztelt vendégeinket.

A mûsor után szeretetvendégség várja az
együtt ünneplõ közönséget.
Töltsük együtt az év egyik legszebb nap-
ját, ünnepeljük együtt békében, meghitt
szeretetben az aranyvasárnap délutánját.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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December 18., 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 9.10 A bûvös
körhinta 9.35 Lola-mesék 9.40 Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét
jóslat 11.05 Motorvízió 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 Barangolá-
sok öt kontinensen 15.30 Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.25 Elisa lá-
nya – Visszatérés Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szeren-
cseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Piaf 23.20 Edith
Piaf – A szerelem himnusza 0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.30 Magyar bulizenék
1.30 Koncertek az A38 hajón 2.25 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 12.50 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Édes drága titkaink 16.35
Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.15
Szõke kóla 0.10 Veszedelmes vonzerõ 2.05 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 7.25 Eperke 7.45 Nickelodeon
kedvencek 9.35 414-es küldetés 10.05 Kath és Kim 10.35 A világ legerõsebb
emberei 11.05 Bajnokok Ligája magazin 11.35 Babavilág 12.05 Így készült az
Apacsok címû film 12.35 Sliders 13.35 Az ügynökség 14.30 Shark – Törvény-
széki ragadozó 16.25 Duval és Moretti 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Lovagregény 22.00 Drakula halott és élvezi 23.30 Kvízió 1.45
Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 4.05 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 Ka-
baréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.25
Sportvilág 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 20.04 Rádiószínház 21.04 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 19., 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 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.45
Református ifjúsági mûsor 10.50 Mai hitvallások 11.15 Az utódok reménysége
11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 A Szépmûvészeti Lon-
donban 14.00 Hogy volt!? 15.35 Szellem a palackból 16.05 Körhinta – Feszti-
válkalauz 16.35 Rózsafabot 17.50 Panoráma 18.20 Elisa lánya – Visszatérés
Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 Aranyág
– Karácsony 22.45 Aranymetszés 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Csán-
gók 1.25 Magyar pop 2.20 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 12.45 X-Faktor Nap 18.30 Hír-
adó 19.00 Való Világ 20.00 X-Faktor – Finálé 22.40 Heti hetes 0.00 Ments
meg! 0.55 Portré
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 nyo-
mozó 14.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.45 Sheena, a dzsungel ki-
rálynõje 16.45 Hátulgombolós hekus 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Valami
Amerika 2 22.10 Frizbi Hajdú Péterrel 23.10 Apacsok 0.30 A 22-es csapdája
2.30 Ezo.tv 3.25 Napló 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise 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 Sportvi-
lág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.56 Zene 21.04 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

December 20., 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 Sport-
hírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 16.00 Pann-Unikum 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 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 22.30 Szeretõk 23.25 Pécsi keringõ 23.55 Prizma
0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 TS – Motorsport 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Havazin 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.25 112 – Életmentõk 15.25 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai
17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Bará-

tok közt 21.20 Dr. Csont 22.10 Való Világ 23.15 Poker After Dark 2009 0.15
Reflektor 0.30 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 11.45 Merlin 2. – A
varázslóinas 13.25 Kvízió 14.50 Dokik 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 23.20 Elit egység 0.20 Té-
nyek este 0.50 Ezo.tv 1.45 Gyilkos álmok 3.20 Magellán 3.45 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 Az evangélikus 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 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 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 Tea-
délután 17.35 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Üvöltõ szelek
23.15 Szellem a palackból 23.45 Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Ma
reggel 2.00 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.25 112 – Életmentõk 15.25 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rab-
jai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Ba-
rátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika 23.15 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 23.45 Pasifogó kommandó 1.20 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 Merlin 2. – A
varázslóinas 13.25 Kvízió 14.50 Dokik 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 World Trade Center 23.50 A médium 0.50 Tények este
1.20 Ezo.tv 2.15 Felhõ a Gangesz felett 4.40 Babavilág
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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 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 Rádiószín-
ház 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 22., 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 Millenniumi kárpit 15.50 MC – Magyarok cselekedetei 16.00 Optika
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 Rózsa-
ágy 21.05 Szerda este 21.35 Üvöltõ szelek 23.25 Szellemõrzõk 23.50 Prizma
0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Ma reggel 2.05 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.25 112 – Életmentõk 15.25 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rab-
jai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Ba-
rátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.10 Való Világ 23.20 Elemi ösztön 2.
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 10.20 Teleshop 11.20 Isteni szikra
13.25 Kvízió 14.50 Dokik 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 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20
Tények este 0.50 Ezo.tv 1.45 A béke szigete 3.15 Két testõr 3.40 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 Tet-
ten 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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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

A BOGÁRDI TV MÛSORA
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.
December 18., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci, Kálozi fogat-
hajtás 1. 13.00 Lapszemle 15.00 Betlehemi kiállítás (25’), Macsim András
kiállítása (12’), Hargitai Ildikó könyvbemutatója (50’) 19.00 Lapszemle
20.00 Mikulás-kavalkád (Rétimajor, Cece, Sáregres, Pusztaegres, Mé-
szöly, Nyugdíjasklub, Tinód – kb. 15-15 percesek)
December 19., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Betlehemi kiállítás (25’),
Macsim András kiállítása (12’), Hargitai Ildikó könyvbemutatója (50’)
13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 2. 19.00 Heti híradó 20.00 Válaszd
az életet!, Poézis
December 20., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mikulás-kavalkád
(Rétimajor, Cece, Sáregres, Pusztaegres, Mészöly, Nyugdíjasklub, Tinód
– kb. 15-15 percesek) 13.00 Heti híradó 15.00 Teremfoci, Kálozi fogathaj-
tás 1. 19.00 Heti híradó 20.00 Miklósi zeneiskolások karácsonya (60’), Or-
gonahangverseny Alapon (60’), Együttnevelés (35’), Muzsika a Kippkopp-
ban (20’)
December 21., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Válaszd az életet!,
Poézis13.00 Heti híradó 15.00 Miklósi zeneiskolások karácsonya (60’), Or-
gonahangverseny Alapon (60’), Együttnevelés (35’), Muzsika a Kippkopp-
ban (20’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi ülés 2.
December 22., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 2. 13.00
Heti híradó 15.00 Szalagavató 2010 (90’), Kóruskoncert Kálozon (70’), Oro-
szok látogatása a kistérségben 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci, Kálozi
fogathajtás 2.
December 23., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci, Kálozi fogat-
hajtás 2. 13.00 Lapszemle 15.00 Testületi ülés 2. 19.00 Lapszemle 20.00
Válaszd az életet!, Poézis
December 24. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Szalagavató 2010 (90’),
Kóruskoncert Kálozon (70’), Oroszok látogatása a kistérségben 13.00 Lap-
szemle 15.00 Válaszd az életet!, Poézis 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi
ülés 2.

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle 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, Hõ-
sök 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.

December 23., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Ke-
nyérmese 9.45 Magyar népmesék 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Roma
fórum 14.35 Átjáró 15.05 Magyarország „apró betûs” története 15.30 Délibáb
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 Fûre lépni szabad 23.15 Barangolások öt kontinen-
sen 23.45 Prizma 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.00 Hungarythm

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.10 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.25 112 – Életmentõk 15.25 Mindörökké szerelem 16.10 Vacsoracsata
18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Drágán
add az életed! 23.45 Pokerstars.net – Big Game 0.45 Reflektor 1.00 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50
Tartsd a szád és énekelj! 13.25 Kvízió 14.50 Dokik 15.25 Rex felügyelõ 16.30
Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Ak-
tív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Pofa be! 23.00 Divatkreátor 23.30 Tények
este 0.00 Ezo.tv 0.55 Bostoni halottkémek 1.50 Életfogytig zsaru 3.20 Segíts
magadon! 3.45 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 római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 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 Rádiószín-
ház 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 24., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Lo-
la-mesék 9.10 Karácsonyi rock 9.35 Kakaó koncert – A Budapesti Fesztiválze-
nekar hangversenye gyerekeknek 10.30 Tündér Lala 12.00 Hírek 12.10
Gleccserek 12.55 Így készült – A Diótörõ 13.15 Az igazi Micimackó 14.50 Bár-
ka 15.20 Melyiket a kilenc közül? 15.45 Csendes éj 16.10 Karácsony misztériu-
ma 16.40 Rózsa és Ibolya 17.35 Csajkovszkij: A Diótörõ 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Egy karácsony együtt 21.30 Libera – Angyali hangok 22.25
Utazások egy szerzetessel 23.30 A Biblia növényei – A karácsonyi kert 23.55
Éjféli mise 1.10 Salkaházi Sára emlékezete

RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Karácsonyi történet 11.45 A
kismadár 12.00 Híradó 13.30 Evelyn 15.10 Mindennap karácsony 16.50 Polar
Expressz 18.30 Híradó 19.00 Dinó 20.30 Való Világ 21.10 Télapu 2. 23.05 Acél-
magnóliák 1.20 Havas csodák

TV2: 6.00 Tv2 Matiné 10.45 Õslények országa VII. – A hideg tûz köve 12.05
Barbie Mariposa 13.30 Szellemes karácsony 15.20 Beethoven 16.55 Beetho-
ven 2. 18.30 Tények 19.05 Shrekbõl az angyal 19.30 Rém-rom 21.10 Nanny
McPhee – A varázsdada 22.55 Karácsonyi fények 0.50 Napfivér, Holdnõvér

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnali dallamok
6.00 Ünnep reggelén 8.04 Apám kakasa 8.58 Zene 9.00 Napközben 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.20 A születés fénye 13.04 Rádió-
színház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 15.00 Hírek 15.03
Emlékhelyek üzenete 16.00 Közelrõl 17.03 Templomok 17.30 Hírek 17.33 Ka-
rácsonyi dallamok 18.03 A születés fénye 18.30 Határok nélkül 19.03 Ajándék
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 Egy igazán gazdag család 22.00 Hírek 22.03 Operaházi karácsony a Dió-
törõ fõszerepében 22.30 Karácsonyi dalok, énekek 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

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

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

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

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.

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

December 11-étõl, az elmúlt évekhez hasonló-
an, megkezdtem a fenyõfaárusítást a sárbogárdi
piactéren. Vágott és gyökeres fák széles válasz-
tékával várom tisztelt vásárlóimat!

Sárbogárdon 140-150 kg-os hízok vágásra el-
adók. 06 (30) 338 1922. (3517122)

Sárszentmiklóson családi házat keresünk 5-6
millió forint között. 06 (30) 439 6168.

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)

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

Anyakoca vágásra eladó Sárbogárdon. 06 (30)
862 8672.

Gerincsérv? Porckopás? Fáj a térd, a derék, a
csípõ, a hát, a váll? Rheuma? Ízület? Szomatika –
a segítõ megoldás! Telefon: 06 (30) 902 9835,
Barabás Zsófia. www.szomatika.mlap.hu (1228541)

Látványos kozmetikai arckezelés plasztikai se-
bészeti eredménnyel a BB Szépségházban. Tele-
fon: 06 (30) 902 9835. www.kozmetika.mlap.hu
(1228541)

A FEJÉRVÍZ ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnöksége
az aba kistérségi szennyvíztisztító-telepre 1 fõ
munkatársat keres szennyvíztisztító-telepi gé-
pész munkakörbe, 1 fõ munkatársat pedig vil-
lanyszerelõ munkakörbe. Kézzel írott önéletrajz
benyújtását kérjük. Elõnyt jelent: saját gépkocsi
„C” kategóriás jogosítvány, szakirányú végzett-
ség. Pályázat benyújtásának határideje: 2010.
december 27. Cím: FEJÉRVÍZ ZRt. Sárbogárdi
Üzemmérnökség 7000 Sárbogárd, Tinódi út
146.

Sárszentmiklóson felújított családi ház (1,5
szoba, 40 m2) kiadó, eladó. Alacsony rezsi, nagy
telek, nyugodt környék. Érdeklõdni: 06 (70) 241
3738. (3517215)

Pusztaegresen hosszú parasztház eladó. 06
(20) 5200 593. (3517130)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.

06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,

FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

LAMBÉRIA 998/m
2
-tõl, HAJÓPADLÓ

1598/m
2
-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

A Sárszentágotai Általános Iskola

NÉMET SZAKOS TANÁRI ÁLLÁST

HIRDET, azonnali belépéssel.

06 30 602 9103

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Adj vért, és ments
meg 3 életet!

2010. december 22-én
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban

13-17 óráig véradást szervez
a sárbogárdi Vöröskereszt.

Szeretettel várunk minden véradót!
Köszönettel: a Sárbogárdi Vöröskereszt

területi vezetõje, Soós Réka

Tájékoztatjuk kedves betegeinket

FOGORVOSI RENDELÕNK
ünnepi nyitva tartásáról.

Sürgõsségi ellátás:
december 20., hétfõ, 8-11 óráig,
december 22., szerda, 8-11 óráig,
december 23., csütörtök, 8-11 óráig,
december 27., hétfõ, 8-11 óráig,
december 29., szerda, 8-11 óráig,
január 3., hétfõ, 8-12 óráig.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!
EL-DENT 96 Kft.,

Sárbogárd, Ady E. út 222.
Telefon: 06 (25) 463 466
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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


