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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

TÉLI SZÜNETTÉLI SZÜNET
A SZERKESZTÕSÉGBENA SZERKESZTÕSÉGBEN

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, Ügyfeleinket,Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, Ügyfeleinket,
hogyhogy a Bogáa Bogárd érd és Vidés Vidéke szerkesztõke szerkesztõséségege

2010. december 24-é2010. december 24-étõtõl 2011. januál 2011. január 9-ér 9-éigig tétéli szüli szünetet tartnetet tart!!

Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetésfelvétel,Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetésfelvétel,
valamint az ügyfélfogadás szünetel,valamint az ügyfélfogadás szünetel,

és a szerkesztõség is zárva tart.és a szerkesztõség is zárva tart.

Békés ünnepeket kívánunk mindannyiuknak!Békés ünnepeket kívánunk mindannyiuknak!

SzerkesztõségSzerkesztõség

Az MSZP sárbogárdi szervezetének asszo-
nyai a karácsony hetén idén is meleg teával,
forralt borral, szaloncukorral lepték meg a já-
rókelõket Sárbogárd központjában. Még ka-
rácsonyi zenérõl és illatról is gondoskodtak.

A Mikulás-nap elõtti héten a Kippkopp ÓvoA Mikulás-nap elõtti héten a Kippkopp Óvo--
dába is eljött Kovács István távfutó, akiveldába is eljött Kovács István távfutó, akivel
körbefutották az óvodát.körbefutották az óvodát. Írás a 13. oldalon.Írás a 13. oldalon.

Karácsonyvárás Cecén és Alapon

Fény köré gyûltünk a sötétben. Angyal lebegett
át a mûvelõdési ház nagytermén, és valami föl-
döntúli nyugalom szállta meg a lelkünket. A
pompás karácsonyfa, a tömjénillatú gyertya-
fény már az ünnepet sejtette. A karácsonyi
misztérium elõestéjén mindenkiben ott pislá-
kolt a makacs remény, hogy a megfogalmazha-
tatlan lelki éhséget valaki csillapítani fogja, be-
tölti bennünk az örök hiányt. Ünnep elõestéjén,
ahogy mondja a költõ: „legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen. S ne csak így december-
ben.”

Karácsonyi hangulat címmel
cecei beszámoló a 8-9. oldalon.
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Egyezkedés a Közévvel

A városüzemeltetési feladatokat ellátó
Közév Kft. díjemelésre tett javaslatot a tes-
tületnek.
N. Kovács Zsolt: Kérem, hogy a Közév Kft.
6,7 %-os áremelési javaslatát ne fogadjuk
el, mert az egyes szolgáltatási összegek szá-
munkra nem elfogadhatók. Kérem a szol-
gáltatót, hogy készítsen új árajánlatot a
januári ülésre.
Dr. Sükösd Tamás: A képviselõk jelentõs
részének a fajlagosköltség-kimutatás volt
a problémája. A szolgáltató képviselõje
úgy nyilatkozott, hogy ezt tudja árnyalni.
Ezt követõen vissza lehet térni az igényre,
és konszenzust keresni.
Juhász János: Idézve az elõterjesztésbõl,
amit a polgármester jegyez: „Én a 2011. évi
3,5 %-os infláció mértékével közel meg-
egyezõ mértékû, 4 %-os áremelést tartok
elfogadhatónak.” Ha Ön lett volna ott a bi-
zottsági ülésen, és nem az Ön által felkért
alpolgármester, akkor azt javasolta volna a
bizottságok felé elfogadásra, amit leírt?
Dr. Sükösd: Amikor az elõterjesztés szüle-
tett, túl voltunk egy egyeztetési fordulón.
A jogi bizottság ülése után volt lehetõség
egy újabb egyeztetésre, és az a közös állás-
pont alakult ki, hogy a fajlagos költségeket
szükséges egy kicsit jobban árnyalni, és ak-
kor meglátjuk, milyen módon lehet ezen a
rendszeren változtatni. A Közévvel kötött
szerzõdés régi, rengeteg módosításon
ment keresztül, lehet, hogy konstrukció-
váltásra van szükség. Tehát a saját állás-
pontomat is felülvizsgáltam. Egyetértek az
alpolgármester úrral. Egyébként azért
nem voltam ott az ülésen, mert a Nemzeti
Vagyonkezelõnél voltam.
A testület elfogadta az alpolgármester ja-
vaslatát.

Temetõügyek

A kegyeleti szolgáltatási szerzõdés módo-
sítására azért került sor, mert a nagy-
hörcsöki temetõ is köztemetõ lesz, illetve a
szolgáltatási díj emelésére tett javaslatot a
szolgáltató. A testület azonban nem kívánt
díjat emelni.
A temetõkrõl és temetkezésrõl szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása egyrészt
a nagyhörcsöki temetõ megvásárlása, ön-
kormányzati tulajdonba vétele, másrészt a
sírhelymegváltás díjainak, illetve a ravata-
lozók és berendezések használatáért fize-
tendõ díjak 6 illetve 5 %-os emelése miatt
szükséges.
Dr. Krupa Rozália hozzátette: A teme-
tõ-fenntartási hozzájárulás (bruttó 500 Ft)
most került bevezetésre, amit a temetõk-
ben munkát végzõknek kell napi díjként
fizetni.

Helyi busz

Dr. Sükösd: A Heti 2002 Kft.-vel történt
szerzõdésbontást követõen az Inter Travel
Kft.-vel kötött szerzõdést az önkormány-
zat. A szociális rendelet módosítása illetve
hatályon kívül helyezése folytán számos
korábbi bérletes kikerült a rendszerbõl. A
szolgáltató levele szerint a Töbörzsök és
Nagyhörcsök közötti útlezárás miatt na-
ponta 60 km-rel többet kell megtenniük.
Ezt a többletterhet 140 Ft/km-es rezsikölt-
ségen viselné el, a vis maior helyzet elmúl-
táig.
A szolgáltató képviselõje: A pusztaegresi
utat megkerülni nem tudjuk, mert a tör-
vény szerint a helyi járat a közigazgatási te-
rület határát nem hagyhatja el. Az önkor-
mányzatnak ezért ügyelnie kell arra, hogy
a pusztaegresi utat ne érintse belvíz.
Dr. Sükösd: Ebben a vonatkozásban
egyeztetni fogunk a Közútkezelõvel. 4000
db homokzsákra sikerült szert tenni az ön-
kormányzatnak ingyen, csak a szállítási dí-
jat kell állni. Javaslom, hogy az iskolások
utaztatására szánt összeget (710.000 Ft)
emeljük meg 276.220 Ft-tal, és valamennyi
gyerek, aki a városon belül utazik, egyfor-
mán kapja meg a bérletet.
Nagy Tibor: A szerzõdés szeptember 24-
én, a választások elõtt egy héttel készült.
Ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk,
ne az utolsó pillanatban kössünk ilyen
megállapodást, és helyi vállalkozókat tá-
mogassunk a sárbogárdi emberek érdeké-
ben.
Juhász: Nyilván elég hiányosak az ismere-
tei az elõzõ ciklusra vonatkozóan. A sárbo-
gárdi emberek közül senki nem pályázott a
szolgáltatás elnyerésére. Ha a sárbogárdi
emberek legközelebb figyelik a hirdetése-
ket, amik országos lapokban is megjelen-
tek több mint 800.000 Ft-ért, ahogy a jog-
szabály elõírja, és megvették volna a doku-
mentációt, ami mindössze 30.000 Ft volt,
pályázhattak volna, és akár közülük is
kikerülhetett volna a nyertes.
Nagy: Nem 800.000 Ft-ért kell pályáztatni
országos napilapokban, hanem pusztán
meg kell kérdezni a helyi vállalkozókat.
Dr. Krupa: Elsõ a jogszabályok betartása.
Nagy: Semennyibe nem kerül, hogy szó-
lunk a helyi buszosoknak.
Dr. Krupa: Helyben is meg volt hirdetve, a
honlapunkon is fent volt.
Nagy: Akkor segíteni kell õket a pályázat
megírásában.
Dr. Krupa: Az nem a polgármesteri hiva-
tal feladata. Vinklár Lászlóhoz és Kiss
Erikához (a sárbogárdi Új Magyarország
Pont pályázatokban jártas munkatársai –
Szerk.) lehetett volna fordulni a helyi vál-
lalkozóknak. Egyébként ilyenért büntetés
jár, mert nem lehet kiszivárogtatni egyol-
dalúan csak egy pályázó részére informáci-
ókat.

Nagy: A pályázat kiírásáról?
Dr. Krupa: De az nyilvános volt, ezen ne
vitatkozzunk. Júniusban kezdõdött az
egész, szeptemberre fejezõdött be. A köz-
szolgáltatási szerzõdéseknél szigorú pályá-
zati eljárást kell lefolytatni.
Dr. Sükösd: A szerzõdést legkésõbb két év
múlva felülvizsgálja a testület. Ha igény
mutatkozik erre, le lehet ülni a jelenlegi, il-
letve egyéb szolgáltatókkal, de utána be
kell tartani a rendet. Valóban nem hagy
mozgásteret a jogszabályi keret se arra, hol
hirdessünk, se arra, hogyan.
Nedoba Károly: Én felhívtam a helyi vál-
lalkozók figyelmét erre a pályázati lehetõ-
ségre. Számolgattak, hogy megéri-e, de
nem pályáztak.
Nagy: A jogszerûséget természetesen elfo-
gadom.
Az Inter Travel ügyvezetõje: Cégünk szé-
kesfehérvári, de az összes dolgozója, aki
Sárbogárdon munkát ellát, sárbogárdi. A
döntés pénteken született, és nekünk már
hétfõn el kellett kezdeni a személyszállí-
tást. A döntés jegyzõkönyvével mentünk
az utolsó engedélyért, ami még kb. egy he-
tet vett igénybe, ami alatt ingyen szállítot-
tuk a sárbogárdi utasokat, a cég kontójára.
Remélem, a jövõben a testület és a város
lakossága is észre fogja venni, hogy te-
szünk azért, hogy ez a szolgáltatás jobb mi-
nõségû legyen.

Helyettes fogorvos

Dr. Kancsár Anita fogorvos körzetében (I.
számú körzet) – szülési szabadság miatt –
2010. december 1-je és 2011. május 31-e
között dr. Korszun Miklós fogorvos he-
lyettesít, módosított rendelési idõben, hét-
fõn 14–19, kedden 7–12 (iskolafogászat is),
szerdán 14–19 óráig.

Pályázatok

Még 2008-ban nyújtott be pályázatot a tes-
tület az iskolák (Mészöly, Sárszentmiklós
és annak nagylóki tagintézménye, Töbör-
zsök) informatikai fejlesztésére, melyre –
némi adminisztrációs vargabetû után –
33.951.000 Ft összegû támogatást ítéltek
meg Sárbogárdnak. Ehhez önrész nem
szükséges, mivel 100 %-ban támogatják az
informatikai eszközök beszerzését.
485.000 Ft vis maior támogatást kapott az
önkormányzat a pusztaegresi földúton ke-
letkezett kráter helyrehozatalára.
A testület indulni kíván egy pályázaton,
melynek révén megvalósulhat a régóta
óhajtott zebra a Vasút utca–Köztársaság
út keresztezõdésében. Most arról döntöt-
tek, hogy az ehhez szükséges terveket elké-
szíttetik.

A sárhatvani klub sorsa

Pályázatot írt ki a testület a rétszilasi klub
mûködtetésére a szerzõdés lejárta miatt. A
sárhatvani klub mûködtetésére egyelõre
nem írnak ki pályázatot. Ennek okáról az
alábbiakban olvashatnak.
Dr. Sükösd: Talán mindannyiunk elõtt is-
mert, hogy némi feszültség látszik a Sár-
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hatvanért Egyesület illetve a nyugdíjas-
klub között. A nyugdíjasok részérõl az
egyesület alakítása folyamatban van. Re-
mélem, hogy ez megoldja legalább szerve-
zetileg a problémáikat. A határozati javas-
lat ’A’ változata az épület teljes üzemelte-
tésérõl szól, és tartalmazza, hogy a nyugdí-
jasoknak is helyet kell biztosítani, míg a ’B’
csak a volt klub üzemeltetésérõl szól, az
óvoda nincsen benne.
Juhász: Ha az A-t fogadjuk el, akkor a
sárhatvani nyugdíjasoknak csúnya jövõje
lesz. Baki Ferenccel a kapcsolat oly mér-
tékben megromlott, hogy õket kibékíteni
nem nagyon lehet. A nyugdíjasok a saját
pénzükbõl, 45.000 Ft-ért kifestettek, be-
rendezték. Én nem tartom helyesnek,
hogy egy autokratikus vezetõ kapja megint
az egész feletti hatalmat.
Nedoba: A nyugdíjasoknak legyen egy he-
lyük, ahol a programjukat meg az életüket
megszervezhetik. Az ’A’ változatban ezt
nem fogják tudni megoldani, mert az elnök
úr a feleségével együtt elrendezgeti õket.
Erõs Ferenc: Amíg én ott laktam, mindig
jó közösség volt Sárhatvanban. Csak azt
nem tudom megérteni, hogyan fajulhatott
idáig a dolog, hogy az öregek meg a fiata-
labbak nem alkotnak egy igazi közösséget.
Mindegyik bent lehet abban az épületben,
csak közös megértésre kell jutni.
Nagy: Ezúton is szeretném felhívni a hat-
vaniak figyelmét, hogy a barátság, az
egyesség elsõsorban rajtuk múlik. Mi ezt
innen nem tudjuk garantálni. Elhangzott
egy név, de én mégis azt mondom, hogy pá-
lyázni bárkinek lehet. A legnagyszerûbb
megoldás az volna, ha a hatvaniak maguk
találnának egy olyan embert, aki a faluban
bír akkora tisztességgel, hogy mindenki
ebben az épületben maradjon.
Ferencz Kornél: Ma Sárhatvanon felelõt-
lenség kiírni ezt a pályázatot így. Két olyan
generáció között alakult ki ellentét, akik
aktív közéleti életet akarnak élni, és ebbe
hajlandók idõt, energiát és pénzt fektetni.
Az biztos, hogy jelen pillanatban az ottani
egyesület vezetõjének a személye a kü-
lönbség oka. Még mindig jobb, ha egy hó-
napig áll a ház üzemeltetõ nélkül, mint az,
ha most ilyen körülmények között kiadjuk.
Etelvári Zoltán: Külön-külön mindenki
kapjon egy helyiséget, és akkor mindenki a
saját területén belül van.
Macsim András: Húzzuk a madzagot
jobbra, húzzuk balra, nem jutunk semerre.
Inkább egy hónapig függesszünk fel min-
dent, és jövõre írjunk ki pályázatot. Aki
megnyeri a pályázatot, tisztázni lehet,
hogy mától kezdve a nyugdíjasok erre van-
nak, a fiatalok amarra, és kész.
Dr. Krupa: Ez jelenleg így van. A Sár-
hatvanért Egyesület kapja a közmûvekre a
pénzt, neki kell fûtenie, világítania min-
dent, a nyugdíjasok pedig kaptak egy külön
helyiséget külön bejárattal.
Dr. Sükösd: A nyugdíjasok szeretnének
még helyiséget. Arra kértük õket, legye-
nek türelemmel, amíg ki nem írjuk a pályá-
zatot. Javaslom, hogy a testület most ne
döntsön errõl a pályázati kiírásról. Egy hó-

napig a magunk költségére üzemeltessük a
házat, amire amúgy is adunk összeget, és a
jelenleg fennálló helyzet tisztázására vala-
milyen módon nyilatkoztassuk a Sár-
hatvanért Egyesületet és a nyugdíjasklu-
bot. Inkább legyen egy árnyaltabb pályáza-
ti kiírás, de akkor valóban ne hagyjunk
benne semmi olyan akadályt, ami utána
összeugrasztja ezt a két csapatot ismét.
Ezt az indítványt egyöntetûen elfogadták a
képviselõk.

Marad a régi gyepmester

A gyepmesteri teendõket eddig Sárközy
Károly látta el. Most, hogy lejárt a szerzõ-
dése, másik jelentkezõ is akadt rajta kívül e
feladatra, a székesfehérvári Alpha-Vet
Kft., akik alacsonyabb összeget ajánlottak.
Tóth Béla: A pénzügyi bizottság az
Alpha-Vet ajánlatát támogatja. A mérleg
nyelve az az aggály volt, hogy amikor Sár-
közy urat hívták, nem vette fel a telefont.
Nedoba: Visszatérek arra, amit Nagy Ti-
bor mondott: sárbogárdi vállalkozókat
kellene támogatni. Õ eddig tökéletesen el-
végezte a feladatát. Az Alpha-Vetnek len-
ne itt helyi képviselete?
Dr. Krupa: Most sincs itt helyben a Sár-
közy Károly, mert munkaviszonyban van,
és csak azután ér rá. Volt olyan, amikor na-
pokig nem lehetett elérni.
Sárközy Károly: 3 napig nem értek el, ami-
kor számot cseréltem a telefonon. A hiva-
tal úgy döntött, hogy a lakóknak a hivatal
felé kell jelezni, és a hivatal szól nekem. Ha
valaki keresett, és nem vettem fel, a dolgo-
mat végeztem, lehet, hogy éppen kutyát
fogtam be. Általában visszahívom az em-
bereket.
Nagy: Sárközy Károly egy személyben fele-
lõsségre vonható. Ha egy ismeretlen cég-
nek adjuk ezt a feladatot, akkor már nehe-
zebb az ellenõrzés.
N. Kovács: Ha helyi vállalkozót támoga-
tunk, akkor hozzánk fizet adót, ami az ér-
tékkülönbözetet akár jelentõs mértékben
csökkentheti, és máris nincs akkora elõnye
egy külsõ vállalkozónak.
Etelvári: Kapja meg Sárközy úr ezt a meg-
bízást, de õ is engedjen az árból.
Sárközy: A késõbbiekben szándékozom
beállítani egy hullaégetõ kazánt, csak 6
millió egy ilyen kazán.
Végül Sárközy Károly ajánlatát fogadták
el.

Bejelentések

Nagy: A két lakótelepen rendszeresen ga-
rázdálkodnak fiatalok. A játszóteret szét-
verik, bezörögnek a földszinti ablakokon,
ocsmányságokat ordítanak, szemetelnek.
Erre megoldást kell találni januárban,
vagy februárban. Városunk európai hírû
polgára volt Májer Lajos, akinek tudtom-
mal semmilyen emléket nem állítottunk a
Májer Lajos-emléktornán kívül. Javaso-
lom, nevezzük el róla az egyik sporttelepet.
Dr. Krupa: Kellene hozni egy határozatot
arról, hogy ilyen szándék van, és a polgár-

mester vegye fel a kapcsolatot a családdal,
mert a hozzátartozóktól engedélyt kell
kérni ahhoz, hogy ilyen döntés legyen.

Ezt megszavazták a képviselõk.

Nedoba: A térköves járdákba épített csa-
tornákat ki kellene takarítani a fagy elõtt.
A Kis, a Nap és a Damjanich utca fel lett
töltve fekete mart aszfalttal, aminek nem
nagyon örülnek az emberek. Van, ahol az
utca fél méterrel följebb van, mint az ud-
var, el kéne egyengetni tavasszal. Mi az
oka, hogy az utóbbi idõben Sárbogárd sö-
tétségben van?

Szõnyegi Lajos: Be lehet jelenteni az
E.On-nak az ingyenes számon. Ezen a hé-
ten egy trafó miatt nem égtek a lámpák,
beázott a kapcsolószerkezet.

Etelvári: Mikorra várható a rendelõinté-
zet megnyitása? A vandálokkal kapcsolat-
ban ki kell hívni a rendõrséget, mert az új
törvényünk szerint 72 órára bevonják eze-
ket az urakat.

Dr. Sükösd: Fel fogom hívni a kapitány úr
figyelmét, hogy a járõr fokozottabban fi-
gyeljen erre oda. A mart aszfaltot bírta el a
költségvetés. Ha meg van tömörítve, kife-
jezetten jó például padkajavításra, de eb-
bõl készült a miklósi óvoda, iskola elõtti
parkoló. A rendelõ felújítása a megyei köz-
gyûlés elnökének tájékoztatása szerint
mûszakilag befejezõdött, még a használat-
ba vételi engedélyezés van vissza. A beru-
házáshoz kapcsolódik egy eszközbeszer-
zés, ami még nem ért véget. Tudomásom
szerint vizsgálják, hogy a még hiányzó esz-
közök nélkül megvalósítható szakrendelé-
sekkel és általános rendelésekkel ki le-
het-e nyitni a házat. Errõl tájékoztatnak
bennünket rövid idõn belül.

Macsim: Nem tudom, hogy a Sárszent-
miklóson felállított István-kereszt kinek
csípi a szemét, de jöjjön el énhozzám, és
velem beszélje meg a dolgokat. Nagyon
rosszul esik sok miklósi embernek, hogy
megtámadták ezt a dolgot.

Dr. Sükösd: Tény, hogy egyházi területen
állították föl a keresztet, de mivel az enge-
délyezési méretet jelentõsen meghaladja,
és erre bejelentés történt, építési hatósági
eljárás elindult.

Dr. Krupa: Az a terület, ahol a kereszt föl
lett állítva, mûemléki védettségû, így az
örökségvédelmi hivatalhoz továbbítottuk
az iratot. Magánterületen 3 méter magas-
ságot meg nem haladó építmény is beje-
lentés-köteles.

Tóth: Ha nem jó a mart aszfalt, akkor in-
kább hagyjuk az egészet. Ha a multiknál
úgy dolgoznának és viselkednének az em-
berek, ahogy a közmunkások teszik, nem
dolgoznának többet egy óránál. Én azért
harcoltam, hogy olyan emberek legyenek,
akik 6 órát dolgoznak. De kérek minden-
kit, nagyon gondolja meg, hogy a 6 órásba
ki akar bekerülni. Ne csak azért jöjjön be
valaki dolgozni, hogy ne legyen otthon.

Hargitai Kiss Virág
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Életmûdíj Krencz doktornak
December 2-án rendezték Kulcson az ál-
latorvosok kihelyezett megyei értekezle-
tét. Ez az esemény egyúttal a dr. Kotlán
Sándor Kossuth-díjas akadémikus, egyete-
mi tanár, parazitológus tiszteletére kilen-
cedik alkalommal megrendezett megyei
állatorvosi emléknap is, amelyen minden
évben átadják az arra érdemesült kollégá-
nak az életmûdíjat. Az idén dr. Krencz Fe-
renc sárbogárdi állatorvost érte az a meg-
tiszteltetés, hogy ezt a díjat átvegye, s ezzel
együtt elsõként megkapja a dr. Lancz End-
re korábbi megyei fõállatorvos arcmásával
veretett emlékplakettet.

Dr. Krencz Ferenc állatorvos sok évtize-
des példamutató munkájával valóban rá-
szolgált erre a díjra. Az Állatorvos-tudo-
mányi Egyetemen 1965-ben doktorált, s
ezt követõen került Sárbogárdra, ahol
1967-ig volt gyakornok dr. Jarabin János
járási fõállatorvos mellett. János bácsi
szakmailag, emberileg és karizmatikus
egyénisége révén már eleve meghatározta
a fiatal állatorvos-gyakornok jövõbeli
szakmai pályafutását. Az akkoriban külö-
nösen mozgalmas, eleven társadalmi
életet élõ sárbogárdi világ befogadta, s itt is
marasztalta mind a mai napig.

1967-tõl 1971-ig járási szarvasmarha-
egészségügyi szakállatorvosnak nevezték
ki, majd 1971-tõl 1982-ig körzeti állator-
vosként dolgozott a sárbogárdi I. sz. kör-
zetben. 1980-ban szaporodásbiológus
szakállatorvos végzettséget szerzett jeles
eredménnyel. 1982-tõl a sárbogárdi Kos-
suth Mezõgazdasági Szövetkezet üzemi ál-
latorvosa lett. 1971-ben nõsült. Két fia van,
Szabolcs és Balázs.
A szakmai felügyelet értékelése szerint is
munkájára a kitûnõ szakmai képzettség,
lelkiismeretesség, pontosság jellemzõ. Tu-
dását átadja, sok gyakornok volt a keze
alatt, akik nemcsak a szakmai ismereteket,
hanem az emberi és kollegiális magatar-
tást is megtanulhatták tõle. Két ragadós
száj- és körömfájás-járvány és több súlyos
állatbetegség felszámolásában is részt vett.
Nyugdíjasként ma is szolgálja Sárbogárd
és környéke kis- és nagyüzemeit éjjel-nap-
pal, ahogy a beosztása megkívánja. Szere-
tik és tisztelik állatorvosi munkájáért és
emberi magatartásáért.
Ezúton is gratulálunk dr. Krencz Ferenc-
nek az életmûdíjhoz!

Hargitai Lajos

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és az ügyben
érintetteket, hogy a Közép-dunántúli Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi- és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszú-
sétatér 1.) a rétszilasi vízbázis védõidomai-
nak lehatárolása tárgyában közigazgatási ha-
tósági eljárás során 104504/2010. iktatószámú
végzésével közmeghallgatást rendelt el.

A közmeghallgatást elrendelõ végzés másolati
példánya a városi polgármesteri hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hir-
detõtábláján 2010. december 21-én kifüg-
gesztésre került.

A végzés, amely ismerteti a közmeghallgatás
idõpontját és helyét 2011. január 12-éig meg-
tekinthetõ a hivatal nyitvatartási ideje alatt.

Dr. Krupa Rozália távol lévõ jegyzõ megbí-
zásából és nevében eljárva:

Szenci György aljegyzõ–osztályvezetõ

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az önkormányzat
közmûvelõdési feladatairól szóló 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete szerint

pályázatot hirdet közmûvelõdési
feladatellátás átadására

az önkormányzati fenntartású rétszilasi klub köz-
mûvelõdési megállapodással történõ további
üzemeltetésére.
A pályázók köre:
A kulturális javak védelmérõl és a muzeális intéz-
ményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. számú tör-
vény 78. §-a és 79. §-a, illetve a helyi rendelet 5. §
(2) bekezdése alapján közmûvelõdési megállapo-
dás köthetõ:
– jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapít-
vány, gazdasági társaság), vagy
– magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai
tervet;
– szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közmû-
velõdési tevékenység bemutatását, a közremû-
ködõ közmûvelõdési szakember nevét, végzett-
ségét igazoló okmányt;
– a közmûvelõdési feladat ellátására vonatkozó
jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok
másolatát (non-profit szervezetek esetén bírósá-
gi bejegyzést igazoló okirat, az alapszabály, illet-
ve alapító okirat másolata; gazdasági társaság
esetén cégbírósági bejegyzés, társasági szerzõ-
dés másolata; vállalkozók esetén vállalkozói iga-
zolvány másolata);
– nyilatkozatot a pályázati kiírásban szereplõ fel-
adatok elvégzésének vállalásáról, az adott felté-

telek elfogadásáról (melyek a közmûvelõdési
megállapodás részét fogják képezni);
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintett-
ség fennállásáról, vagy hiányáról;
– közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség-
rõl.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellék-
leteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra
kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. janu-
ár 21.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata
címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. feb-
ruár 8.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmûve-
lõdési megállapodást köt. A feladat ellátásának
kezdete: 2011. március 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályá-
zót írásban értesítünk 2011. február 15-éig.
Bõvebb információt kérhetnek a polgármesteri
hivatal szakreferensétõl (a fenti címen).

A részletes kiírás megtekinthetõ
a www.sarbogard.hu honlapon.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új évet
kívánok!

Etelvári Zoltán
önkormányzati

képviselõ
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Tó a Dózsa utcai kertekben
Döbbenetes tájkép alakult ki a Dózsa
György utcai házak kertjében: egy hatal-
mas, egybefüggõ tó alakult ki, ami több
háznál már a melléképületeket is eléri.
Nem új keletû a probléma, a lakók már
többször jelezték a hivatalnak, hogy csele-
kedni kellene, mert a víz jelenléte veszé-
lyezteti a házak alapját, nem beszélve arról
a kárról, amit a mûvelésre szánt kertek-
ben, gyümölcsösökben okoz. Egy ideje
ugyan már lehetetlen és nincs is értelme
semmit termelni – csak hát a lakók nem ta-
vat vásároltak annak idején, nem hal- meg
békatenyésztéssel szeretnék elõteremteni
a betevõt.
A hivatal részérõl volt ígéret, hogy a szó-
ban forgó területen végig ásnak egy árkot,
ami elvezeti a vizet a nagy vízgyûjtõ árok-
ba. A lakók a segítségüket is fölajánlották
a kivitelezésben. A megvalósításra azon-
ban eddig még nem tett lépéseket a város-
vezetés. Ám arra volt energiája a hivatal-

nak, hogy fölszólítsa a lakókat a házak
elõtt lévõ árok kitisztítására – habár a
mélységet nem adták meg, úgyhogy az em-
berek a maguk feje után végezték el a
munkát, ami nem biztos, hogy meghozza a
várt eredményt az utcafronton.
Ettõl a kertekben még mindig áll a víz…

Hargitai Kiss Virág

Rendõrök ajándéka ovisoknak
Dr. Ozsváth Zsolt sárbo-
gárdi rendõrkapitány és
két kollégája ünnepélyes
keretek között ajándé-
kozta meg a sárbogárdi
óvodásokat a múlt pén-
teken 11 órakor a díszte-
remben. Az ajándékcso-
mag láthatósági mellé-
nyeket tartalmazott, me-
lyet boldogan próbáltak
fel az ovisok s az õket
kísérõ óvó nénik.

Hargitai Gergely

Kérdezték
A Sárbogárd környékén élõknek jelentõs
gondot okozott a korábbi belvíz miatti út-
lezárás, ami a nagyhörcsöki és a puszta-
egresi utat érintette. Most tavasszal me-
gint lehet számítani ezekre az útlezárások-
ra. Ez Nagyhörcsök felé már meg is tör-
tént. Nem lehetne más megoldást találni?
Például azon a rövid szakaszon, ahol mé-
lyebb az út, és el szokta önteni a víz, az út
két oldalán egy földgáttal megvédhetnék
az utat a víztõl. A jövõben pedig jó lenne,
ha beterveznék annak az útszakasznak a
megmagasítását. A kerülõ miatti idõvesz-
teség és jelentõs üzemanyagköltség sokkal
nagyobb kiadás a közlekedõknek és az or-
szágnak is, mint amibe ennek az útszakasz-
nak a megmagasítása kerül. A benzinkölt-
ségbe bépített úthasználati díjból erre biz-
tosan futná. Vagy nem?

Sok arra közlekedõ nevében
egy mindennapi úthasználó polgár

Köszönet
Egy sárbogárdi rászoruló család, ahol
beteg gyermek van, tüzelõ nélkül ma-
radt hétfõ reggelre. A szerkesztõség ri-
asztására megmozdultak az ügy gyors
megoldása érdekében a képviselõk kö-
zül többen, a polgármester, és több
szervezet is, így kedden reggel már
ment is az elsõ fuvar fa. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni mindenkinek az
önzetlen segítséget! Külön köszönet a
gimnázium 10. b osztályának és Kiszlné
Simon Andrea osztályfõnöknek.

A család és a szerkesztõség

Nyílt
tér

Sárbogárdi kerület
Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2011. január hó
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sár-
egres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza
2011. január 1-2.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a,
06-30-6393-977;
2011. január 8-9.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376;
2011. január 15-16.: dr. Kellner Péter,
Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-9398-629;
2011. január 22-23.: dr. Keszthelyi
Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
2011. január 29-30.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168 számú

telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Heti idõjárás
Karácsonyig folytatódik a nagyrészt
erõsen felhõs, borult, párás, ködös idõ.
A hõmérsékleti értékek mindenütt
meghaladják majd a sokévi átlagot, az
átmenetileg kevésbé felhõs, szeles terü-
leteken azonban kifejezetten enyhe idõ
várható. A jelenlegi számítások szerint
az ünnepek idõjárását egy mediterrán
ciklon határozza majd meg. A ciklon
eleinte esõs idõt okoz, majd a karácsony
elsõ napján megerõsödõ, a Dunántúlon
viharossá fokozódó északnyugati széllel
ismét hidegebb léghullámok érik el a
Kárpát-medencét. A Bakonyban és a
Balaton környékén ismét elõfordulhat-
nak 100 km/órát bõven meghaladó szél-
lökések! Az esõt egyre többfelé havas
esõ, havazás válthatja fel, és jelentõsen
visszaesik a hõmérséklet.

www.metnet.hu



6 KÖZÖSSÉG 2010. december 22. Bogárd és Vidéke

„Ébredj, ember, mély álmodból!”

Ünnepi események Alapon
A karácsonyra az alapi faluközösség több rendezvénnyel készült.
A december 12-ei adventi gyertyagyújtásról és a katolikus temp-
lomban rendezett orgonahangversenyrõl lapunk elõzõ számában
olvashattak.
December 19-én, vasárnap a mûvelõdési házba karácsonyi gála-
mûsorra invitálták az alapiakat.

Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntõje után az ünnep-
hez illõ, szép eseményre került sor. A 2010-ben született alapi kis-
babákat köszöntötték édesanyjukkal együtt, s ajándékot adtak át
nekik.

A köszöntõ után az alapi Mezõföld Népi Együttes különleges, ka-
rácsonyi hangulatú összeállítással lépett színpadra. Közremûköd-
tek az Arany János Általános Iskola gyermektáncosai, valamint
az Abai Pávakör és Citerazenekar, Surányi Lászlóné és Varró Já-
nos vezetésével.

Ezt követõen az általános iskola drámacsoportja karácsonyi té-
májú darabot adott elõ, majd elhangzott egy vers dr. Szabó Ingrid
alapi háziorvos verseskötetébõl, „Üzenet Betlehembõl” címmel.
Látványos mûsort adott Radnai Zoltán alapi társastánccsoportja
és a sárbogárdi Ten Dance csoport.
Az estet a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus mûsora zárta.
Az elõtérben kézmûvesek rendeztek kirakodóvásárt, ahol népi
hangszerekbõl, kerámiákból, gyöngybõl és más technikával ké-
szült ékszerekbõl lehetett vásárolni. A kisteremben felállítottak
egy terepasztalt is, modellvasúttal, amelyen a gyerekek örömére
egy szerelvény folyamatosan járt körbe.
December 21-én délután a falu több pontján köszöntötték a bet-
lehemesek a falu népét. Este a Millenáris parkban felállított min-
denki karácsonyfájához várták a lakókat, ahol gyertyagyújtással,
közös énekléssel, az asszonyok által kínált süteménnyel, forralt
borral ünnepelt a falu népe.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2010. december 22. A MI VILÁGUNK / KÖZÖSSÉG 7

Ha nem létezne karácsony
Mi lenne akkor? Valószínûleg megszaporodna a depressziósok
száma, talán több lenne az öngyilkos is. Vannak ezek a sivár, kö-
dös decemberi reggelek, a rosszkedvû tömeg a városok utcáin, az
egyre hosszabb éjszakák, a hideg. Az északi sarkkörön túl egy ide-
ig fel sem kel a Nap. Nehéz kitörni a letargia hálójából. A tavasz
még elérhetetlen távolságban van, az embert elboríthatja a re-
ménytelenség.
De épp a legsötétebb napok során elérkezik a karácsony, a leg-
gyönyörûbb ünnep. Ezt is el lehet rontani, mint minden emberi
dolgot. Lehet idegbajt kapni a bevásárlóközpontokban, lehet a
földhöz csapni a tányért az ünnepi készülõdés õrületében, de ezek
csak magunk által elõidézett kalamajkák, a karácsony nem errõl
szól. Tulajdonképpen itt a legjobbról van szó, ami csak rejtõzik az
emberben. Mit jelent ez a szó, hogy áhítat? Meg tudjuk magyaráz-
ni? Áhítunk valamit, áhítozunk valami után. De a vágy itt nem ki-
elégíthetõ, mert a végtelenségben van a tárgya. Az áhítatban a
végtelennel találkozunk. Ellátjuk magunkat persze enni- és inni-
valóval, kicsomagoljuk az ajándékokat, mi is odaadjuk az ajándé-
kainkat. Vannak, akik wellness szállodákban csendítik össze a
pezsgõspoharakat, mások hegyi kunyhókban nézik mozdulatla-
nul a tûzhely lángjait. Hajszoljuk a testi örömöket. De mindez
semmiség, ha nincs valami a lélekben. Áhítat. A „gyönyörû szép, ti-
tokzatos éj”áhítata. Az a megrendültség, amely átjárta a csorda-
pásztorokat, „midõn Betlehemben csordát õriztek éjjel a mezõben”,
és megjelentek elõttük az angyalok.

A kereszténység képzeletvilága a legmeghittebb színekkel festet-
te meg a születést. A kényszerû vándorlásra indult, vacogó em-
berpár, amelyet sehova nem akar befogadni a lelketlen világ. Az
istálló a jóságos állatokkal, a jászol… És az angyalsereg a ragyo-
gásban. A három király az arannyal, tömjénnel és mirhával. Hány
festõ festette meg ezt a jelenetet? Talán csak a keresztre feszítés
adott többször témát a piktoroknak. Hát igen! A születés és aztán
a kereszt…
Ugyebár létezik a téli napforduló. Talán december 21-ére esik.
Ekkor a legrövidebb a nappal. A közvilágítás, gáz és villamosság
nélküli régi korokban nyomasztó sötétség kezdett eluralkodni a
világban, az embereket a halálfélelem szorongása lepte meg. Fe-
lejteni akartak, örömök, mulatságok közé dobták magukat. Ezt az
idõszakot évezredek óta ünnepségek kísérték. Rómában Satur-
nust ünnepelték, azt az istent, akinek uralkodása idején volt az
aranykor, amikor mindenki boldog volt, nem létezett szegénység
és gazdagság. A rómaiak feldíszítették a házaikat, levették a rab-
szolgák láncait, és õk az uraik asztalánál lakomáztak, sõt a gazdá-
ik szolgálták ki õket. Az utcákon tánc és zene tombolt.
A karácsony halk ünnep. Semmi tombolás. Legfeljebb a „Menny-
bõl az angyal” és a többi ének hallatszik egyik-másik házból és az
éjféli misérõl. Az emberek boldog karácsonyt kívánnak egymás-
nak. Ezt sokan komolyan is gondolják.

(L. A.)

Mészöly-hírek
Továbbtanulás

December elején fontos állomáshoz értek a nyolcadik osztályo-
sok. Az elsõ hivatalos jelentkezést kellett leadniuk arra vonatko-
zóan, hogy hol szeretnék megírni a felvételi vizsgájukat. Ehhez se-
gítséget nyújtott a pályaválasztási kiállítás Székesfehérváron,
ahova a 8. b osztályosok együtt látogattak el; a nyílt napok, ahova
szintén sokan mentek el szüleikkel; iskolánk volt tanulóinak be-
számolói, valamint a pályaválasztási szülõi értekezlet, ahol öt kö-
zépiskola vezetõi mondták el a legfontosabb tudnivalókat. Erre
az értekezletre a szülõkkel együtt érkeztek a diákok, hiszen az õ
sorsukról döntenek majd.
Hasznos volt ez az este; azt is megbeszélték az osztályfõnökökkel,
hogy mikorra kell leadni a végleges listát az iskolák megjelölésé-
vel.

Karácsonyi készülõdés

Hetek óta a karácsony jegyében telnek iskolánk napjai. A hatal-
mas fenyõfa mellett egy ember nagyságú alakokból álló betlehem
látható a kisded Jézussal, édesanyjával, Máriával, Szent Józseffel,
a három királyokkal és a pásztorokkal. A hangulatunkat ünnepivé
varázsolta ez a szép jelenet.

Hétfõtõl péntekig az immár hagyományossá váló karácsonyi vá-
sár nyüzsgése fogadott felnõttet és gyereket egyaránt. Szülõk, ne-
velõk és a Mezõföld Gimnázium és Szakiskola kézmûvesei által
készített ajándéktárgyakat lehetett vásárolni, amit mindenki ki-
használt arra, hogy szeretteinek megvegye a meglepetést az ün-
nepre. Az anyukák reggelente és délutánonként kipakolták a tár-
gyakat, ezzel segítve a munkát. A bevétellel, ami 94.100 Ft lett, az
iskolaszék gazdálkodik: jutalomkönyvekre, versenytámogatások-
ra fordítják a pénzt.

Mindenkinek köszönjük az önzetlen munkát!
Pénteken megtartottuk iskolánk karácsonyi ünnepélyét a mûve-
lõdési házban. Hetek, hónapok óta tartó munka elõzte meg ezt a
délutánt. A zsúfolásig megtelt nézõtéren szülõk, barátok, volt
mészölyösök foglaltak helyet. Változatos mûsorral kedveskedtek
nekik a tanulók: jelenetek, versek, hangszeresek és az énekkar
szerepelt. A nézõk nagy tapssal köszönték meg a produkciókat.
Mindenki élményekkel gazdagodva térhetett haza.
Az év zárásaként 21-én diák-önkormányzati napot tartottunk.
Sok-sok változatos feladatot kaptak az osztályok, így minden gye-
rek megtalálta a neki legmegfelelõbbet. Lehetett karácsonyfa-
díszt készíteni, kartonból ragasztással, vagy festéssel fenyõfát al-
kotni, téli tájat festeni, dalokat felismerni. Érdekes volt a verseny-
feladat is: melyik osztály készíti a leghosszabb láncot? Mindenki
lelkesen ragasztgatott. Jól éreztük magunkat ezen a napon is. Vi-
dám és hasznos volt az évbúcsúztatás.

Nagy Ferencné
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Hírek a cecei iskolából
A Mikulás-házba kirándultak

az elsõ osztályosok

Karácsonyi ajándéknak is beillett a cecei elsõsök december 17-ei kirándulása
Nagykarácsonyba, a Mikuláshoz. A vidám délelõttön a kicsik dallal, verssel
kedveskedtek a Mikulásnak, aki a sok verset ajándékkal hálálta meg. Ezután a
dolgozószobájába invitált bennünket, ahol csupa titok várta a gyerekeket.
Megtudhattuk például, hogyan juthatunk el a híres csokigyárába. Sajnos a tit-
kot nem oszthatjuk meg senkivel, mert akkor nem mûködik! Ha valaki szeretné
megtudni, csak annyit kell tennie, hogy elmegy a Mikulás bácsihoz, s megkér-
dezi. Miután elbúcsúztunk a jó öregtõl, meglátogattuk a dámszarvasait, s meg-
csodáltuk a szánját, amivel az ajándékokat hordta szét. Mivel az idõjárás is iga-
zi, havas, decemberi volt, hamar vágyódni kezdtünk Mikulás bácsi játszóházá-
ba, ahol igazi tündérek vártak bennünket sok játékkal és kézmûves-foglalkozá-
sokkal. Boldogan vették birtokukba a játékokkal teli termet a gyerekek. A sok
játék mellett jutott idõ karkötõk, nyakláncok, fenyõfadíszek elkészítésére is. A
jókedvû délelõttrõl élményekkel teli „csomagokkal” tértünk haza, melyeket
biztosan mindenki szívesen tesz majd a karácsonyfa alá!

Sohárné Bali Mária

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

(Baja Mihály)

Községünk „Mindenki karácsonya” ünnepségén ez az ünnepi mottó fémjelezte
az idei karácsonyvárás meghitt óráit. Sóvárgó gyermeklelkünk kinyílt az ün-
nepre; az ígéret beteljesedett. Isten nem hagyott magunkra. Fény köré gyûl-
tünk a sötétben. Angyal lebegett át a mûvelõdési ház nagytermén, és valami
földöntúli nyugalom szállta meg a lelkünket. A pompás karácsonyfa, a tömjén-
illatú gyertyafény már az ünnepet sejtette. A karácsonyi misztérium elõestéjén
mindenkiben ott pislákolt a makacs remény, hogy a megfogalmazhatatlan lelki
éhséget valaki csillapítani fogja, betölti bennünk az örök hiányt. Ünnep elõest-
éjén, ahogy mondja a költõ: „legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen. S ne
csak így decemberben.”

Nyitott szívvel próbáltuk meghallani az angyal szavait ebben a szép, Isten-tudó
csöndben.
Ünnepi ajándékmûsorunkat, melyet szeretetbõl, gondoskodásból formáltak
szavaink, alakítottak érzéseink, aranyvasárnap délután mutattuk be a mûvelõ-
dési ház nagytermében. Immár a hagyománynak megfelelõen Varga Gábor
polgármester meggyújtotta az adventi koszorún a negyedik gyertyát, és meg-
tartotta ünnepi köszöntõjét. Karácsonyváró hangulatot teremtettek társastán-
cosaink bécsi keringõjükkel, a császárváros ünnepi ritmusából hozva ízelítõt.
Felkészítõ tanáruk: Miklósa Sándor Zsolt.

Ünnepi mûsorunk a Búzavirág Népdalkör összeállításával folytatódott, akiket
Varró János készített fel.

A csoda, az igazi Jézus-várás azoknál marad meg felnõttkorban is, akik gyer-
mekként megtanulják, mit jelent várakozni, készülni, együtt örülni. A Cecei
Kincskeresõ Óvoda karácsonyi mûsora óriási sikernek örvendett. Felkészítõ
óvodapedagógus: Alpekné Fülöp Emília.
A karácsonyi betlehemes mûsort a Gerlice Néptáncegyesület Fióka csoportjá-
nak elõadásában láthatta a közönség. Felkészítõ tanáruk: Iker Józsefné és Kiss
Ágnes mûvészeti asszisztens. A mesék, a történések igaz tartalma a valóság-
ban gyökerezik. Az elõadás érdekes színfoltja volt a „Karácsonyi életképek a
pályaudvaron” címû összeállítás, amelyet a felnõtt csoport mutatott be.
A vers lehet gyógyír, mely ablakot nyit szívünkbe. Ünnepi mûsorunk folytatá-
saként a Cecei Általános Iskola felsõ tagozatos diákjainak elõadásával csem-
pésztünk meghitt varázst a délutánba. Felkészítõ pedagógusok: Nyikosné
Domján Mária, Fülöp Cecília és Tornócziné Bondor Csilla.
Az ünnep elõestéjén a harangok szava csengve, bongva, zengve száll. A Har-
mónia énekkar elõadásával zártuk ünnepi mûsorunkat. Felkészítõ karvezetõ:
Barina Júlia.
Köszönjük mindazon lelkes támogatóink szakmai segítségét, mellyel lehetõvé
tették, hogy a község e rendezvénye sikeresen létrejöjjön. Köszönjük a fellé-
põk, résztvevõk lelkes odaadását, munkáját, amely igaz, nemes tartalommal,
szeretettel töltötte meg aranyvasárnap délutánját.

Sárvári Ilona

Folytatás a következõ oldalon.
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A szelektív
hulladékgyûjtés sikere
2010 õszén a Cecei Általános Iskola
diákjai a sárbogárdi Közév Kft. által
meghirdetett szelektív papírgyûjtési
akcióban vettek részt. A több tonna
összegyûjtött papír több célból is
hasznosnak bizonyult, hiszen ezzel
óvtuk és védtük környezetünket, er-
dõinket, illetve a gyûjtésbõl származó
bevétel biztosította az iskola diákön-
kormányzatának költségvetését,
amelybõl számos rendezvényt sikerült megvalósítani a tanévben.
December elején a cég munkatársai örömmel értesítették az intézményt, hogy
a környékbeli iskolák között meghirdetett versenyben a cecei iskola a harma-
dik helyezést érte el 56,5 kg/fõ teljesítménnyel. Ezzel 15.000 forintos pénzjutal-
mat nyert el, melynek ünnepélyes átadására az iskolai karácsonyi ünnepély al-
kalmával került sor. A Cecei Általános Iskola a továbbiakban is fontosnak tartja
a szelektív hulladékgyûjtést, illetve minden olyan kezdeményezést, amely be-
építhetõ az iskola környezeti nevelési programjába.

Iskolások karácsonyi ünnepségei
December 20-án kez-
dõdtek a hagyományos
iskolai karácsonyi ün-
nepkör alkalmai Cecén.
Az iskola 4. évfolyamo-
sai hétfõn délután ze-
nés-táncos mûsorukkal
szereztek örömet a helyi
nyugdíjasklub tagjainak,
akikhez mindig szívesen
látogatnak el az iskolá-
sok, ha meghívást kap-
nak.
A szünet elõtti utolsó ta-
nítási napon, kedden 8
órától a felsõ tagozatosok tekinthették meg társaik karácsonyköszöntõ mûso-
rát, majd 9 órától az 1. és 2. évfolyamosok kedveskedtek szeretteiknek. Az õ
mûsorukat a 3. és 4. évfolyamosok ünnepi mûsora követte.

Az elõadások után kezdetét vette a várva várt téli szünet, a feltöltõdés, az ün-
neplés idõszaka.

Ezúton is szeretnénk minden kedves diákunknak, a hozzátartozóiknak, munka-
társainknak, támogatóinknak és azoknak, akik jó szívvel gondolnak ránk, bé-
kés, boldog újesztendõt kívánni!

Az iskola vezetõi

Karácsony az unokákkal
A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban hétfõn este rendezték meg
a karácsonyünnepet. Erre minden évben meghívják az unokákat,
dédunokákat is. Most is sok nagymamát kísért el a családja erre az
ünnepre. Az unokák hoztak mûsort is. Volt, aki énekelt, mások
verset mondtak. A klub több tagja is mondott verset, illetve éne-
kelt karácsonyi dalt.

Ebbõl az alkalomból meggyújtották az ádventi gyertyákat is, majd
közös éneklés után a gyerekek ajándékcsomagot kaptak.

Hargitai Lajos

Karácsony Pusztaegresen
A hagyományok ápolásaként az idei évben is megrendezésre ke-
rült a falukarácsony. A sûrû hóesés ellenére szép számú nézõkö-
zönség töltötte meg a mûvelõdési házat.

A köszöntõ után gyerekek mondtak karácsonyi verseket, majd ezt
követte az iskolásokból álló tánccsoport bemutatója. Sajnos há-
rom kislány betegség miatt nem tudott részt venni a fellépésen,
pedig szorgalmas felkészülésüket a nézõk vastapssal jutalmazták.
Kétféle táncot is láthattunk tõlük, igyekezetükért, lelkesedésü-
kért dicséret illet mindenkit.
Ismét verseket hallhattunk. Ezután a felnõtt táncosok fergeteges
kánkánja következett, majd egy vidám jelenet, és közkívánatra
újra a kánkán.
A programsorozatot a hittanos gyerekek megható betlehemes
produkciója követte. Az egyesület záró éneke után, az ünnepség
végén a falubeliek által házilag készített süteményekkel, üdítõvel,
szaloncukorral vendégeltük meg a teremben lévõket.
Egyesületünk szeretné megköszönni mindenkinek az egész évi
segítõ munkát, támogatást. Békés karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Összefogás Pusztaegres Jövõéért Egyesület

Szeretetkarácsony

Minden évben a karácsony elõtti napokban a sárbogárdi önkor-
mányzat szeretetkarácsonyra hívja a város nagycsaládosait és a
rászorulókat. Erre az eseményre az idén december 16-án, csütör-
tökön délután került sor a József Attila Mûvelõdési Központban.
Dr. Sükösd Tamás polgármester karácsonyi köszöntõje és Bíró
Kriszti zenés mûsora után a sárbogárdi távfûtést szolgáltató cég
képviselõi adtak át ajándékcsomagokat. Ezen felül a sárbogárdi
önkormányzat 200 gyereknek osztott ki meglepetést.

/H/
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A XI. forduló eredményei

SÁRKERESZTÚR KIKE–
OMV 1:5 (0:1)

KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Hajdinger Z., Sütõ.
Csere: Szauervein.
OMV: Plézer, Deák, Herczeg, Simon, Killer G. Cse-
re: Derecskei, Lukács, Kiss, Takács.
2. perc: Sütõ 2 méterrõl az üres kapu mellé lõtt. 5.
perc: Killer fejbe rúgott a labdával. 11. perc:
Hajdinger Z. hagyott ki nagy helyzetet. 13. perc:
Deák lövését védte Visi. Szabadrúgásból Herczeg
lõtt gólt. 17. perc: Hajdinger Z. lövése a védõkrõl a
mezõnybe pattant. 21. perc: Madár távolról a kapu
fölé bombázott. 24. perc: Lukács a kapufát találta
telibe. 27. perc: Killer átadását Simon ütötte be. 28.
perc: egyéni akció után újból Simon eredményes.
30. perc: Plézer védte Madár közeli lövését. 31.
perc: Deák szerencsés gólt lõtt. 32. perc: Sütõ ki-
lõtte a hosszú alsó sarkot. 33. perc: Plézer egymás
után kétszer is nagyot védett. 34. perc: Deák okos
gólt lõtt. 35. perc: Plézer védte szögletre Madár lö-
vését. Az OMV gyõzelmével tovább sûrûsödött az
élmezõny.
Góllövõk: Sütõ, illetve Herczeg, Simon 2, Deák 2.

OLD BOYS–TOLEDO 2005
3:3 (3:0)

Old Boys: Horváth I., Mikuli, Tóth, Juhász, Kuti.
Csere: Berzeviczy.
Toledo: Barabás B., Gazsó, Barabás R., Dombi,
Szabó. Csere: Fûrész, Horváth Zs.
4. perc: Barabás R. lõtt kapu mellé. 4. perc: Bara-
bás R. tiszta helyzetben a kapu fölé lõtt. 5. perc:
Kuti szerezte meg a vezetést. 7. perc: pontos át-
adás után Mikuli lõtt gólt. 8. perc: Kuti okos góllal
növelte az elõnyt. 16. perc: Barabás R. óriási hely-
zetben hibázott. 17. perc: Juhász a kapu mellé
emelt. 21. perc: Barabás R. a félpályáról rúgott gólt.
23. perc: Gazsó kétszer is a kapu fölé lõtt. 26. perc:
Dombi cselezte magát tiszta helyzetbe, és góllal fe-
jezte be a támadást. 27. perc: Juhász lövését Fû-
rész lábbal hárította. 33. perc: Szabó egyenlített.
34. perc: Berzeviczy közeli lövését védte Fûrész.
39. perc: Berzeviczy a felsõ lécet találta el. Ellenté-
tes félidõket láthattak a nézõk. Megszerezte az elsõ
pontot az Old Boys csapata.
Góllövõk: Kuti 2, Mikuli, Barabás R., Dombi, Szabó.

HORVÁTH KER.–EXTRÉM
4:5 (2:3)

Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári, Horváth J.,
Horváth D. Csere: Kovács S., Kovács R.
Extrém: Németh, Dévényi, Derecskei G., Juhász,
Horváth D. Csere: Hajnal, Horváth T., Májer.
39. másodperc: Juhász jól eltalált lövéssel meg-
szerezte a vezetést. 5. perc: Dévényi lövése elke-
rülte a kaput. 6. perc: a két Horváth és Németh ka-
pus percei szórakoztatták a nagyérdemû közönsé-
get. 8. perc: Horváth J. átadását Horváth D. rúgta
be. 12. perc: Horváth T. átadásába Derecskei bele-
tette a lábát, melyrõl a kapuba vágódott a labda.
14. perc: Hajnal lövése a kapuban kötött ki. 15.
perc: Németh egymás után kétszer is nagyot vé-
dett. 16. perc: Horváth D. szépített. 17. perc: Oláh
nagy bombát eresztett meg, Németh a helyén volt.
19. perc: Hajnal lövése a felsõ lécrõl kifelé vágó-
dott. 21. perc: Horváth D. nagy helyzetet hagyott
ki. 22. perc: Horváth T. közelrõl a kapust találta

mellbe. 24. perc: pontos átadás után Horváth J.
nem hibázott. Egyenlõ az állás. 24. perc: Horváth D.
a tisztán álló játékostárs helyett a lövést választot-
ta. Természetes, hogy hibázott. 27. perc: Oláh lövé-
sét Németh biztosan védte. 29. perc: Horváth J. lö-
vését Németh szögletre ütötte. 30. perc: Horváth
J. kihagyta a meccslabdát. 31. perc: Dévényi meg-
irigyelte Horváth teljesítményét, lekottázta. 32.
perc: Juhász lövése kerülte el a kaput. 34. perc:
Oláh, majd Horváth J. hagyott ki nagy helyzetet.
35. perc: Derecskei újból vezetéshez juttatta a csa-
patát. 37. perc: Horváth J. kilõtte a hosszú sarkot.
Megint egál. 38. perc: Derecskei a kifutó kapus fe-
lett a hálóba emelt. A sportszerû mérkõzésen igazi
teremlabdarúgást mutatott be a két csapat.
Góllövõk: Horváth D. 2, Horváth J. 2, Juhász, De-
recskei 3, Hajnal.

LÉGIÓ 2000 FAIR BÚTOR–
TWISTER GALAXY

2:2 (0:0)
Légió: Megyesi, Lakatos Gy., Huszár Z., Huszár
Cs., Vereckei. Csere: Baki, Szilágyi F.
Twister: Tóth, Balogh, Roszkopf, Salamon, Killer I.
Csere: Bognár I., Bognár T., Somogyi, Szabó.
Küzdelmes mérkõzésen a listavezetõ nem bírt a Lé-
gió csapatával. Az elsõ félidõ csak a küzdelemrõl
szólt, hibákkal tarkítva. 25. perc: Bognár T. törte
meg a jeget, s lõtt gólt. 27. perc: Megyesi hosszan
dobta ki a labdát, Huszár Cs. fejjel megcsúsztatta,
gól. 29. perc: Roszkopf lõtt kapu mellé. 30. perc:
Huszár Cs. lövését Tóth lábbal hárította. 32. perc:
kezezésért büntetõ, Salamon biztosan értékesítet-
te. 33. perc: végre volt egy szép támadás, de Killer
I. elrontotta a végét. 36. perc: szögletdobás után
Baki perdített a kapuba.
Sárga lap: Lakatos Gy. Góllövõk: Huszár Cs., Baki
ill., Bognár T., Salamon.

DANUBIA–SÁRBOGARAK
0:7 (0:4)

Danubia: Fekete, Takács, Tar, Kiss L., Horváth A.
Csere: Gábris, Márton.

Sárbogarak: Csuti, Dizseri B., Gazdag, Madarász,
Kiss A. Csere: Dizseri P., Németh Cs., Németh T.,
Steinbach.
3. perc: Dizseri B. lövését Fekete szögletre ütötte, a
bedobásból Kiss A. szerezte meg a vezetést. 4.
perc: Horváth A. lövését Csuti védte. 5. perc:
Dizseri B. növelte az elõnyt. 6. perc: Gazdagot senki
sem támadta meg, és máris három-nulla az ered-
mény. 9. perc: Dizseri B. ismét gólt rúgott. 10. perc:
Tar hagyott ki nagy helyzetet. 14. perc: Kiss L. lõtt
kapu fölé. 17. perc: Márton lövését védte Csuti. 18.
perc: Németh Cs. lövése a kapufán csattant. 23.
perc: Márton átadásáról Takács lemaradt. 25.
perc: Kiss A. nagy helyzetben kapu fölé lõtt. 26.
perc: Steinbach tovább növelte az elõnyt. 27. perc:
Márton eresztett meg egy nagy lövést, mely a kapu
felett landolt. 29. perc: Steinbach lövése Németh
Cs. hátán irányt változtatva került a kapuba. 37.
perc: Németh T., majd Dizseri B. lövését védte Fe-
kete. 38. perc: szöglet után Madarász állította be a
végeredményt. Parádéztak a Sárbogarak.
Sárga lap: Márton. Góllövõk: Kiss A., Dizseri B. 2,
Gazdag, Steinbach, Németh Cs., Madarász.

Tabella az õszi fordulók után:
1. Twister Galaxy 8 1 1 41:19 25
2. Légió 2000, Fair Bútor 7 1 2 31:16 22
3. OMV 8 - 2 51:32 21
4. Sárkeresztúr KIKE 6 1 3 47:28 19
5. Horváth Ker. 6 - 4 63:36 18
6. Extrém 6 1 3 38:26 16
7. Spuri 4 1 5 37:55 13
8. Sárbogarak 2 2 6 29:37 8
9. Toledo 2005 1 3 6 23:53 6
10. Danubia 1 1 8 29:54 4
11. Old Boys - 1 9 21:49 1
Az OMV és az EXTRÉM csapataitól -3 pont levonva.

Góllövõlista:
1. Horváth Dávid, Horváth Ker., 29 gól.
A csapatoknak jó pihenést, kellemes karácsonyi
ünnepeket, boldog új évet kívánunk!

Gróf Ferenc
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Nemrégiben jelent meg a sárszentmiklósi származású Dr. Tatai István
kis könyve „Isten ékszere lehetsz” címmel. A tíz igehirdetést tartalmazó
kiadvány a Parakletos Könyvesház gondozásában jelent meg. Az aláb-
bi részlettel adunk ízelítõt a gyûjteménybõl.

2. A tágszívû Isten nem személyválogató
Ebbe a királyi családba olyanok is meghívást nyertek, akik idegenek.
Istentõl igen távoli, sõt kétes erkölcsû emberek voltak. Ha végigkö-
vetjük a felsorolt neveket, akkor találkozunk például pogányokkal is:
Ráháb kánaáni volt, egy jerikói prostituált. Ruth pedig moabita, aki-
nek õsei a leitatott Lót egyik lányától származtak (1Móz 19,30-38). A
listán találjuk Támárt, aki magát prostituáltnak megjátszva környé-
kezte meg apósát, hogy tõle nyerhessen gyermeket férje halála után
(1Móz 38). Betsabé sem tartozott a hithõsök vagy a hûségbajnokok
közé. Dávid õt csábíthatta el. Gondoljuk meg, itt mindkét fél részérõl
a házasságtörés bûntettérõl volt szó!
Jézus családjába tehát meghívást kaptak a bûnösök, sõt az elátkozot-
tak is (Jer 22,30: Jekonijás). Nem a makulátlan és tiszta szentek kerül-
tek abba, hanem olyanok is, akiket súlyos vétkek terheltek. Isten
azonban befogadta õket, s helyet készített számukra örökkévaló ter-
vében. Ma már nem testi származás alapján lépünk be Isten családjá-
ba. Jézust még saját anyja és testvérei sem értették meg kezdetben.
Az Úr kiválasztásának titka ma még kegyelmesebbnek tûnik. Bármi-
lyen elesettek is vagyunk, Õ kész az istenfiúság ajándékával megaján-
dékozni bennünket.
Talán olvastuk már a nürnbergi perrõl. A második világháború után
21 náci bûnös állt a nemzetközi bíróság elé, mindnyájan tömeggyil-
kosok voltak. Közülük 6 római katolikus, 15 pedig lutheránus volt.
Minden vádlott kérhetett katonai lelkészt is a per folyamán. Ketten
nem éltek a lehetõséggel (R. Hess és H. Göhring), de némelyik –
David Pawson angol bibliatanító elbeszélése szerint – a bûntudat sú-
lya alatt összetört, sírva megbánta tettét, és Jézus véréért irgalmat
kért Istentõl. Õk, akik addig az árja vérben bíztak, készek voltak Jézus
vérére hagyni teljes önmagukat.
Bármilyen meghökkentõ az elmondott történet, pontosan ilyen meg-
lepõ Jézus családfájának az üzenete is: a Megváltóban Isten befogad-
ja a legnagyobb bûnösöket is gyülekezetébe. Isten szívéhez közel ke-
rülhet mindenki: a megtérõ lator, a keresztyénüldözõ Saul, s mi ma-
gunk is.

3. Jézus téged is meghív lelki családjába
Az Úr valóban azért jött, hogy Istenhez vezessen. Õ az út az igazság és
az élet mindnyájunk számára. Vajon Jézus családjához tartozol-e
már? Isten azt akarja, hogy Te is újjászüless víztõl és Szentlélektõl (Jn
3,1-21). A víztõl születés azt jeleni, hogy megvallod és leteszed min-

den bûnödet Isten elõtt (Mt 3,6). A Lélektõl születés pedig ez: kéred a
Szentlelket, hogy töltsön be, és változtassa meg életedet (Gal
5,22-26). Ennek következtében megtisztított életedényed új tartal-
mat nyer, Isten Lelke jó gyümölcsöket teremthet benned az Úr dicsõ-
ségére.
Lelkészi szolgálatom legboldogabb pillanatai közé tartozik, amikor
érzékelhetõ változást fedezhetek fel emberek életében: Egy temp-
lomba járó személy, aki igen sokat panaszkodott már korábban má-
sokra, egy istentisztelet után mégis ezzel jött hozzám: „Én rengeteg
embert megbántottam életemben, most azonban rám szakadt ennek
terhe. Mit lehetne tenni, hogy rendbe hozzam a dolgokat?” – Ez a
hang bizony az újjászületés kezdete volt: mert Isten bûnbánatot és az
új élet utáni vágyat ajándékozta egy addig önmagát „ártatlannak” tar-
tó szívbe.

4. Ne szégyelld Krisztust és Övéit!
Bárkik is vagyunk, az Úr családtagjainak tekint bennünket, ha befo-
gadjuk szavát (Lk 8,19-21; Mt 8,10-13). Sõt a Zsidókhoz írt levél arról
ír, hogy Jézus nem szégyell bennünket testvéreinek nevezni, mert mi,
a megszenteltek, és Õ, a megszentelõ is „egytõl származik”: Istentõl
(Zsid 2,11), tehát immár egy családba tartozunk!
Ha az Úr már megváltoztatott téged, mert bizonyságot tenni róla!
Semmiképpen ne szégyelld Megváltód nevét, sem az Õ „pere-
puttyát”! Sõt, légy büszke arra, hogy az Úr Jézus családjába tartozol!
Gyökössy Bandi bácsit biztosan mindenki ismeri írásaiból. A szocia-
lista évek idején õ volt hazánk nagy lelkigondozója. Õ szólaltatja meg
egyik könyvében annak a férfinek szomorú történetét, aki apjának
otthoni szégyenlõssége miatt lett tudatos ateistává: „Már kilencéves
koromban leszoktam a hitrõl. Akkortájt családunkat néha megláto-
gatta a nagy kommunista elvtárs. A nagy vendég jövetele elõtt azon-
ban apa mindig levette a Jézus-képet a falról, és azt valahová elrejtet-
te. Már akkor megértettem: a nagy pártvezér fontosabb volt, mint Jé-
zus.”
A te életedben vajon milyenfajta „képmutatás” megy? Ki fontos? Va-
jon fontos-e, hogy Jézus családjában légy, és ott is maradj? Viseled-e
bátran és örömmel képét arcodon? Tud-e errõl már a szomszédod?
Gyermekeid és unokáid tisztában vannak-e azzal, hogy te kihez is tar-
tozol? Együtt örüljünk a meghívás tisztességének, s bátran valljuk
meg Jézus nevét mindenki elõtt!
Manapság sokan családfakutatást végeznek, hogy erõsebb identitás-
tudatot nyerjenek. A mi önazonosságunk azonban a királyok Királyá-
nak nevében, tehát a Szentháromság Isten kiválasztó szeretetében le-
het!

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

Philia-karácsony
Egy kellemes napot tölthettek együtt gyerekek, mamák és papák
Töbörzsökön, az iskola ebédlõjében, a Philia Egyesület hagyomá-
nyos adventi készülõdésén. Olyan családokat láttak vendégül a

szervezõk az eseményen, akik
szûkösebb körülmények között
élnek.

Hamar oldott hangulat kerekedett, amint megtelt a helyiség
nyüzsgõ gyerkõcökkel. A tízórai elfogyasztását követõen közös,
játékos éneklésre buzdította Renáta és Ági néni a gyerekeket, fel-
nõtteket. Majd a fiúk András bácsi biztatására birtokba vették a
tornatermet, míg a lányok inkább az asztal mellé telepedtek kará-
csonyi díszeket, ajándékokat készíteni, amiben Erzsi néni és Kati
néni is segített nekik.
Érkezett egy meglepetésvendég is: Bencze Klaudia, aki egy évet
töltött Argentínában, s e távoli világba „vitte” kalandozni az apró-
ságokat a délután folyamán.

Hargitai Kiss Virág

ISTEN ÉKSZERE LEHETSZ
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Kórusok öröméneke
Két helyi kórus fellépése tette még
szebbé, meghittebbé az ünnepi vá-
rakozást az elmúlt hétvégén. A
Huszics Vendel Kórus hagyomá-
nyos karácsonyi koncertjén ugyan-
is a sárbogárdi katolikus egyház
kórusa, a Schola Catholica volt a
vendég, szombaton, a József Attila
Mûvelõdési Központ színházter-
mében.
Két közös mûvel nyitották meg a
kórusok az estét: a „Gloria” címû
kánonnal, valamint a „Jöjjetek,
menjünk” (Adeste fideles) kezdetû dallal.

Majd az impozáns megjelenésû Schola
Catholica mûsora következett. Karna-
gyuk, az energikus ifj. Bakonyi István ve-
zényletével, Szénásiné Szabó Mariann
zongorakíséretével elsõként egy gregorián
dallam csendült fel. Frappánsan összeállí-
tott karácsonyi repertoárjukban kivételes
gyöngyszem volt Leonard Cohen „Halle-
lujah” címû szerzeménye, amiben Bakonyi
István mellett a darabot zongorán kísérõ
Szakonyi Milán nagyszerû énekszólóját is
hallhattuk. A katolikus énekkar elõadása
méltán érdemelte ki a közönség vastapsát.

Nem kisebb tetszést aratott Bali Dávid
könnyed, mély átéléssel elõadott zongora-
játéka, valamint a Bali Gabriella által gor-
donkán bemutatott Kodály-mû. Ez utóbbi

darab, valamint a Huszics Vendel Kórus
elsõ mûsorszáma, a „Szép könyörgés” a
neves zeneszerzõ, Kodály Zoltán születé-
sének (1882. december 16.) évfordulója
apropóján hangzott el.
A Huszics Vendel Kórus néhány kedvenc
darabja mellé számos új mûvet is váloga-
tott erre a karácsonyra. Többek között há-
rom különbözõ Ave Maria, valamint ma-
gyar karácsonyi dalok, vidám spirituálé,
egy különleges finn dallam és egy könnyû-
zenei darab, a White Christmas (Fehér ka-
rácsony) kórusra átdolgozott változata
csendült fel, Huszics Ibolya zongorás köz-
remûködésével.
A hangversenyt a két énekkar közös öröm-
éneke zárta.

Hargitai Kiss Virág

Emlékezzünk!
187 éve, szilveszter éjszakáján

(1823. január 1.) született

Petõfi Sándor (1823–1849),
a magyar irodalom legismertebb és

legnépszerûbb költõje,
az 1848/49-es forradalom vezéralakja,

a szabadságharcban elesett
nemzeti hõs.

Õ volt az, akire várt a nemzet, akit a törté-
nelem kiszemelt.
1841 nyarán vándorszínészek érkeztek
Sárbogárdra. A Mészöly-féle nagyvendég-
lõt bérelték ki (amit emléktábla jelez). Né-
hány napig színdarabokkal szórakoztatták
a helyi színpártoló közönséget. Egy színda-
rabban több szerepben is fellépett egy ifjú,
neve: Petrovics (késõbb Petõfi) Sándor.
Nemsokára elhagyta a vándorszínészeket,
és visszament diáknak Pápára.
Ismerjük a történetet, ismerjük további
életútját, iskolában tanuljuk, csodáljuk
verseit, könyv nélkül is szívesen mondjuk,
népdalként is énekeljük, és minden szil-
veszter éjszakáján születésnapjára emlé-
kezünk.
A Bogárd és Vidéke hetilap minden évben
felidézi a költõ születésnapját egy-egy
versrészlettel, idén ez egy ismert költemé-
nyének töredéke:

Sors, nyiss nekem tért…
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e
Nemes láng, amely úgy hevít.

Láng van szívemben, égbül-eredt láng,
Fölforraló minden csepp vért;
Minden szív-ütésem egy imádság
A világ boldogságáért.

Pest, 1846. április 24-30.

Sz. I.-né

K A R Á C S O N Y I K É S Z Ü L Õ D É S
A K I P P K O P P Ó V O D Á B A N

Gyermekeink és a családok örömére prog-
ramokban, eseményekben gazdag idõsza-
kunk volt a Sárszentmiklósi Kippkopp
Óvodában.
Már hagyomány nálunk, hogy a szülõkkel
közösen adventi koszorúkat, díszeket ké-
szítünk, amit aztán meg is vásárolhatnak
az érdeklõdõk.
A Mikulás elõtti héten óvodánkba is eljött
Kovács István távfutó, akivel körbefutot-
tuk az óvodát, majd az állatok téli gondo-
zásáról beszélgetve madáreleséget töltöt-
tünk az etetõkbe.
Nagy izgalom volt december 6-án a Miku-
lás érkezése (köszönjük Major József se-
gítségét), délután pedig az iskolában a
nagycsoportosokkal az alsó tagozatosok
rendezvényén vehettünk részt. Köszönjük
a meghívást!
Nagy élmény volt a Cica csoportosoknak a
Betlehemi csillagunk kiállítás megtekinté-
se Sárbogárdon.
A zeneiskolások hangszeres játékukkal, a
közös énekléssel igazi ünnepi hangulatot
varázsoltak hangversenyükön. Köszönjük
nekik!
Ugyancsak hagyomány nálunk, hogy a szü-
lõkkel ajándékot varrunk, játékot készí-
tünk a gyerekeknek.

A nagycsoportosok karácsonyi ünnepsé-
günkön örömmel, izgalommal játszották
betlehemes játékukat, amit aztán az isko-
lában és a szülõknek is elõadtak.

December 17-én a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságtól kapott meghívást óvodánk,
hogy átvehessük a sok láthatósági mel-
lényt, amit a „látni és látszani”akció kere-
tében kaptunk! Köszönjük, hogy sétáink,
kirándulásaink alkalmával fokozhatjuk
gyermekeink biztonságát!

Köszönjük a segítséget a karácsonyi idõ-
szakban a következõknek: Örkényi Zol-
tánné, Fruzsi Bizsu, Sükösdné Kósa Ibo-
lya, Eurest konyha, Tóth Krisztina, Daláné
Milkovics Edit, Molnár Anita, Kocsisné
Molnár Andrea, Tatai Sándor, Forsterné
Erõs Anett, Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulásért Alapítvány.

Köszönjük a szülõknek, hogy adójuk 1 %
-át óvodánknak ajánlották fel – ezt kará-
csonyi ajándékvásárlásra tudtuk fordítani.

Boldog, békés karácsonyt kívánunk a csa-
ládoknak!

A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
nevelõtestülete
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Al-dunai halleves
Hozzávalók: 2,5 kg ponty, 25 dkg vöröshagyma, só, 2 zöldpaprika,
15 dkg vegyes leveszöldség, 2 közepes paradicsom, 8 dkg csipetke,
3 tojássárgája, 5 szem egész bors, 3 dl tejföl, 2 dkg csemege piros-
paprika, 1 babérlevél.
A halat megtisztítjuk, a csontokat eltávolítjuk, majd a filéket fel-
szeleteljük, besózzuk, és a hûtõben állni hagyjuk. A hagymát meg-
pucoljuk, felaprózzuk, a zöldpaprika magját eltávolítjuk, majd a
paradicsommal együtt feldaraboljuk. A zöldséget megtisztítjuk és
hasábokra vágjuk. A halfejet, a csontokat, a hagymát és a zöldsé-
geket kb. 2 l vízben feltesszük fõni, miután felforrt, még egy órát
fõzzük. Ekkor leszûrjük, a lébe berakjuk a filéket, a pirospaprikát
és a borsot, majd 20-25 percig fõzzük. A tejfölt és a tojások sárgá-
ját elkeverjük, majd ezzel behabarjuk a levest. Végül ízlés szerint
ecettel ízesítjük, és csipetkével tálaljuk.

Francia halászlé
Hozzávalók: 60 dkg tonhal, 1 póréhagyma, 1 citrom, 2 dl tejföl, só,
2 tojássárgája, majoránna, 6 szem egész bors, 2 babérlevél.
A halakat felszeleteljük, citromlével meglocsoljuk, és egy órát áll-
ni hagyjuk. Ezután fazékba tesszük, hozzáöntünk egy liter vizet,
és felforraljuk. Közben hozzáadjuk a felszeletelt hagymát, a ba-
bérleveleket, a felkarikázott citromot, a majoránnát, a borsot és a
sót. Készre fõzzük. Eközben a tojássárgáját összekeverjük a
tejföllel, és tálaláskor erre öntjük a forró levest.

Almás kacsasült káposztás
palacsintametélttel

Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa, só, bors, 1 kk. szárított majoránna,
2+1 savanykás alma, 2 fej hagyma, 6-8 gerezd fokhagyma, 1 dl
félszáraz fehérbor. A palacsintához: 25 dkg finomliszt, 2 dl tej, 2
tojás, só, bors, szódavíz, 40 dkg fehér káposzta, 2+1 ek. olaj, 1 kk.
cukor, 1 csokor petrezselyem, néhány salátalevél.
A konyhakész kacsát bedörzsöljük a sóval, borssal, majoránnával,
majd megtöltjük 2 felkockázott alma húsával, és összetûzzük. A
kacsát egy tepsibe tesszük, mellészórjuk a felszeletelt hagymát és
fokhagymát, majd aláöntjük a bort, és sütõben készre pároljuk.
Eközben elkészítjük a palacsintatésztát, és egy órát állni hagyjuk.
A káposztát felaprózzuk, sózzuk, borsozzuk, cukrozzuk, majd az
olajban megpirítjuk, és összekeverjük a felaprózott petrezselyem-
mel. Az egészet a tésztába keverjük, és kb. 10 palacsintát sütünk ki
belõle. A palacsintákat felgöngyöljük, majd felszeleteljük, és egy
tálra rakjuk a sült kacsa mellé. Végül a maradék almával és
petrezselyemmel díszítjük, és már kínálhatjuk is.

Ananászbundás csirkemell
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 40 dkg konzervananász, 1 fej vö-
röshagyma, 4 ek. vaj, 3 dl tejföl, 1 csokor petrezselyem, 4 tojássár-
gája, só, õrölt bors, 3-4 ek. zsemlemorzsa. A golyókhoz: 60 dkg
burgonya, só, 2 tojás, 20 dkg liszt, 4 ek. szeletelt mandula.
Fogunk egy serpenyõt, megolvasztjuk benne a vajat, rádobjuk a
fölkockázott hagymát, amit szépen megfonnyasztunk. Ha kész,
levesszük a tûzrõl a hagymát, hozzákeverjük az apróra kockázott
ananászt, a két tojássárgáját és a tejfölt, majd megsózzuk, meg-
borsozzuk, beleszórjuk a petrezselymet. Ezek után annyi zsemle-
morzsát öntünk bele, hogy rugalmas masszát kapjunk.
A csirkemelleket bedörzsöljük sóval, borssal, és kevés olajban ki-
csit átsütjük, majd olajjal kikent tepsibe rakjuk és leöntjük az el-
készített tejfölös-ananászos masszával. 220 fokon kb. 35 percig
készre sütjük.
A mandulás golyók elkészítéséhez a krumplit héjában megfõz-
zük, lehéjazzuk, majd összenyomkodjuk. Ezek után ráütjük a to-
jásokat, megsózzuk, és annyi lisztet szórunk bele, hogy puha tész-

tát kapjunk belõle. Benedvesített kézzel golyókat formálunk a
tésztából, amelyeket mandulába hempergetünk, majd olajban
kisütünk. Ha kész, máris tálalhatjuk a hús mellé.

Fahéjas csókok

Hozzávalók: 3 tojásfehérje, 50 g õrölt zab, 70 g apróra vágott kan-
dírozott gyümölcs, 2 teáskanál fahéj, 40 db 4 cm-es ostya.
A sütõt állítsuk be 100 fokra. Verjük a tojásfehérjét kemény hab-
bá. Ezután keverjük a zabba a fahéjat és a gyümölcsöt. Adjuk hoz-
zá a tojáshabot a zabkeverékhez. Vegyük elõ az ostyákat, és rak-
junk rá 1-1 teáskanálnyi masszát. A tepsit nem kell kivajazni. Süs-
sük 30-40 percig. Ha megsült, a süteményeket tároljuk bádog,
vagy mûanyag dobozban.

Fekete-fehér sütemény

Hozzávalók: 150 g vaj, 150 g porcukor, 1 tojás, 1 késhegynyi só,
300 g liszt, 1 citrom reszelt héja, 30 g kakaópor, 1 tojássárgája.
Keverjük össze a vajat a cukorral, adjuk hozzá a sót, tojást, lisztet,
citromhéjat, majd gyúrjuk sima tésztává. Osszuk fel 3 részre. Az
egyik részéhez gyúrjunk kakaót. Csomagoljuk be a tésztát, és
hagyjuk állni egy órát a hûtõben.
A világos tésztát formázzuk téglalappá, amely kb. 8 mm vastag.
Ugyanezt a mûveletet végezzük el a kakaós tésztán is, majd te-
gyük a mélyhûtõbe. A tojássárgáját keverjük össze egy kis vízzel.
A téglalapokat vágjuk fel 8 mm vastag csíkokra, a csíkokat pedig
kenjük meg a tojássárgájával, és tegyük egymás mellé sakktábla-
szerûen, hogy egy hosszú rudat kapjunk.
A sütõt állítsuk 175 fokra. A tészta harmadik részét is formázzuk 2
mm vastag téglalappá, szintén kenjük meg tojássárgájával, és he-
lyezzük rá a sakktábla-rudat. Ezután csomagoljuk a rudat a lapba,
és hagyjuk hûlni. Végezetül vágjunk a rúdból 4 mm-es szeleteket,
és süssük 10-15 percig.

Fûszeres karácsonyi kekszek

Hozzávalók: 75 g aprított cukrozott narancs-, vagy citromhéj, 125
g õrölt mandula, 2 tojás, 200 g barna cukor, 1 vaníliás cukor, kés-
hegynyi õrölt szegfûszeg, késhegynyi õrölt fahéj, fél üveg rumaro-
ma, 2 csepp citromaroma, késhegynyi sütõpor, 50 g liszt, 75-125 g
õrölt mogyoró, 40 db 6 cm-es kerek ostya, 150 g porcukor, 1 tojás-
fehérje, 75 g csokoládé.
A tojásokat alaposan összekeverjük az aprított héjjal, a mandulá-
val, a cukorral, a fûszerekkel, az aromákkal, a mogyoróval és a sü-
tõporos liszttel, majd sima tésztává dolgozzuk az egészet. Mind-
egyik ostyára teszünk egy evõkanállal a tésztából, és elsimítjuk a
tetejét. Ezután a sütiket sütõpapírral bélelt tepsire tesszük, és elõ-
melegített sütõben 130-150 fokon 25-30 perc alatt megsütjük. A
tojásfehérjébõl és a porcukorból sima krémet keverünk, majd
kétfelé osztjuk. Az egyikbe beleforgatjuk a vízgõz fölött olvasztott
csokoládét, a másikba nem teszünk semmit. Az elkészült sütiket
felváltva belemártjuk a sima és a csokis mázba.

Felhõszelet

2,5 dl vizet 15 dkg zsírral felforralunk. Hozzákeverünk 15 dkg lisz-
tet, mellyel összefõzzük. Kicsit hagyjuk hûlni (10-15 perc), utána
egyenként elkeverünk benne 6 egész tojást. Két lapot sütünk úgy,
hogy kiolajozott tepsibe kézzel nyújtjuk bele a tésztát. Mielõtt
még sütõbe tennénk, 1 órát pihentetjük!
Krém: 7 dl tejben felfõzünk 2 csomag vaníliás pudingot. 15 dkg
porcukrot kikeverünk 1 csomag margarinnal. A két krémet össze-
keverjük (kihûlés után). Az egyik lapot megkenjük ezzel a krém-
mel. 5 dl Hulala tejszínt keményre verünk 2 csomag vaníliás cu-
korral, majd a krémre kenjük. Ezt betakarjuk a másik lappal, tete-
jére porcukrot szórunk. Azonnal szeletelhetjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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M I K L Ó S I H Í R C S O K O R
A 2010. év sikereibõl

* Iskolánk felvételt nyert az Önfejlesztõ Iskolák Egyesületébe.
* Pályázat útján elnyertük a KÖRPI Fejér Megyei Irodája, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutatóközpont által összeállított MÉRÕESZKÖZTÁR-OR-
TOTÉKÁT.
* Kiváló referencia iskolai elõminõsítéssel rendelkezünk.

Karácsonyi hangverseny
a templomban december 17-én

A 4. adventi gyertya meggyújtása elõtti pénteken megtelt a
sárszentmiklósi katolikus templom szülõkkel, családtagokkal, ér-
deklõdõkkel, hogy 2010 karácsonyának ünnepi várakozása ismét
közös élményünk lehessen. A fellépõk, énekkarosok, szólisták,
ötödikes betlehemezõink izgatottan várták az esti fényeket, az
elõadás kezdetét.
Szõke Fanni 8. b osztályos tanulónk kedves házigazdaként, érzés-
sel, szépen szólva mutatta be a megszólaló produkciókat. A hang-
verseny elején a közönséggel együtt énekeltük a „Dicsõség” kez-
detû dalt, melyet elõtte Kellner Miklós mutatott be trombitán. A
„Bölcsõcske” karácsony elõtti szokásjáték énekeit – melyet ki-
sebb gyerekek is el tudtak régen mozdulatokkal játszani, miután
kiosztották egymás között a szerepeket – az énekkartól hallhat-
tuk; ebben Stefán Judit, Deák Cintia és Kellner Dóra énekeltek
szólót. A szólisták szép hangja még két produkcióban érvénye-
sült. Patrick Doyle-nak az V. Henrik címû filmhez írt betétdalá-
ban Stefán Judit, Boros Dóra, Põrgye Nikolett, Lorbert Angéla
énekeltek. „Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal. Tudod,
sokszor hívtalak, de ma másként szól e hang” – David F. Hill dalát
Stefán Judit olyan igazán másként, olyan átéléssel adta elõ, hogy a
közönség méltán jutalmazta vastapssal.
A kórustól hallhattunk még két kánont, egy erdélyi román
kolinda dallamot, az „A szeleknek fényes szárnyán” kezdetût és
egy latin szövegût: Jubilate Deo. Öröménekként zengett a
Siyahamba afrikai dal. Kitettek magukért a hangszereseink is, Já-
kob Zoltán, Czegelnyik Jelena, Sipos Csaba tanítványai: Nyikos
Nóra, Danicsek Fruzsina, Paczona Boglárka, Boros Bianka,
Hegedüs Judit.
Ismét visszajöttek hozzánk kedves régi diákjaink: Kék Otília egy
Chopin-darabot játszott nagyszerûen, Varga Júlia pedig szívbõl
szóló, meglepetés ráadással hatotta meg az egybegyûlteket.
Ízes volt, népi és friss az ötödikesek betlehemes és újévköszöntõ
játéka Tóthné Huszár Magdolna és Tóth Gyuláné betanításában.
Versmondóink, Molnár Krisztina, Szõke Fanni és Varga Júlia
Dsida Jenõ, Calcuttai Teréz anya, Pilinszky János szép gondolata-
it közvetítették hitelesen.

Hangversenyünket a „Csendes éj” címû dallal, majd közös éne-
kekkel zártuk. Így kívántunk egymásnak boldog, békés kará-
csonyt, és minden jóban bõvelkedõ újesztendõt!

Óvodás betlehemezõk

Hagyományosan ajándékkal, majd hétfõn betlehemesnek öltözve
kopogtattak be hozzánk az óvodásaink. Szívesen, szeretettel,
gyermekközönséggel fogadtuk a jókívánságokkal érkezõ aprósá-
gokat.

Néptáncbemutató

Fergeteges néptáncbemutatót láthattunk december 20-án az is-
kola aulájában. A fellépõk a mûvészeti iskola két néptánccsoport-
ja és egy nemrég alakult felnõtt csoport voltak. Kicsik is, nagyok is
betlehemeztek Iker Jánosné Györgyi vezetésével. Hirtelen visz-
szarepültünk a múltba, a régi szokások, a falusi disznóölések, ven-
dégjárások világába. Egy csoda volt ez az óra, a közösség, az ének,
a tánc összetartó ereje varázsolt mosolyt az arcokra!

Horváth Ferencné igazgató
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December 25., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Marci 8.30 A
kis királylány 8.50 A bûvös körhinta 9.10 Amika 9.35 Zeneország 9.50 Lo-
la-mesék 9.55 Magyar népmesék 10.05 A Magyar Parlament karácsonya
11.00 Karácsonyi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát –
XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenete és Urbi et Orbi áldása 12.35 Hírek
12.45 Angelina, a balerina – Az elõadás folytatódik 13.35 Koldus és királyfi
15.10 Halra magyar – Hal karácsonykor 15.40 Pécsi keringõ 16.10 Karácsonyi
lánykérés 1. 17.45 Megálmodtalak 19.05 Márai töredékek 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolá-
sa 21.00 Szent Ágoston 22.45 Rost Andrea énekel 0.00 Hírek 0.10 Királyok
csillaga 1.50 Magyar bulizene
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Barátság minden áron 11.40
Huncut karácsony 13.20 Csapnivaló menyegzõ 15.00 Lebilincselõ karácsony
16.45 Elátkozott Ella 18.30 Híradó 19.00 Holdhercegnõ 20.55 Való Világ 21.35
Pán Péter 23.35 Eszter hagyatéka 1.15 Félix és Rose
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.20 Õslények országa VIII. – A nagy fagy 11.45 Barbie
mesés karácsonya 13.15 Egyiptom hercege 15.00 Beethoven 3. 16.45 Bee-
thoven 4. 18.30 Tények 19.00 Nim szigete 20.45 Karácsony 22.25 Hepiendek
1.00 Gorillák a ködben
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.03 Református istentisztelet közv. 11.03 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 A család a lélek erõforrása 14.04 Rádió-
színház 15.05 „Magyarországról jövök…” 16.04 Csodaidõk Raana Raassal
17.04 Pince, ami nem klub 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klub-
tól 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 Rá-
diószínház 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 26., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Andersen ál-
mok 8.15 Marci 8.40 Gyerekdalok 8.45 Zeneország 9.00 Engedjétek hozzám
9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Köszöntõ 10.05 A sokszínû val-
lás 10.15 Református magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 „Cso-
dát termõ hit” 11.40 Bibliai jelenetek könyvkötéseken 12.00 Hírek 12.05
Gleccserek 13.00 Hogy volt!? 14.15 Karácsony a Chestnut Streeten 15.40 Ka-
rácsonyi lánykérés 2. 17.10 A varieté csillagai 18.35 Szekeres Adrien Adventi
turné 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szekeres Adrien Adventi turné
20.55 Szent Ágoston 22.45 Fekete macska 23.40 Hírek 23.50 A Kilimandzsáró
hava 1.40 Bach: Karácsonyi oratórium
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Rénszarvas mentõakció
11.40 Cserebere karácsony 13.25 Karácsonyi vakáció 2. – Eddie bácsi szigeti
kalandja 14.55 Rudi malac újra száguld 16.35 Patacsata 18.30 Híradó 19.00
Mirõl álmodik a lány? 21.00 Való világ 21.40 Micsoda nõ! 0.00 Királyok királya
TV2: 6.00 Reggeli gondolatok 6.25 TV2-matiné 10.45 Õslények országa X. –
Utazás a nagy vízhez 12.05 Hüvelyk Panna 13.30 Kelekótya karácsony 15.10
Party Mikulás 16.50 Beethoven 5. 18.30 Tények 19.00 Madagaszkarácsony
19.30 Beethoven 6. 21.35 Frizbi Hajdú Péterrel 22.35 Csillagpor 0.00 Salvador
1.00 Hepiendek 3.05 Fegyverszünet karácsonyra
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 A lovagrend 9.05 Rádiószínház 9.52 Zene 10.04 Evangéli-
kus istentisztelet 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 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

December 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Gyer-
mekjátékok 9.50 Zeneország 10.05 Vízkincs 10.35 Hogy volt!? Extra 11.30
Operettalbum 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõ-
földjeim 15.45 Van öt perce? – Mozart: Versenymû 16.00 Pann-Unikum 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Év végi sportösszefoglaló 1. 17.30 A Silla
királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Éji séták és éji alakok 21.05 Európa mi vagyunk 21.10 Euro-Taxi 21.15
Orvosi bûnügyek 22.05 Szeretõk 23.00 Pécsi keringõ 23.30 Prizma 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 23.55 A nagy havas hegység: Daisetsu-san 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Havazin 7.30 A fantasztikus négyes 7.50 Flú-
gos csapat 8.10 Pókember 8.35 Asztroshow 9.45 Noé kettõ 11.20 A pót Tél-
apó 13.05 Felicity 14.40 Hogyan fogjunk gazdag feleséget? 16.15 Az angyalok
is babot esznek 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.45 Jég és föld között 23.05
Poker After Dark 2009 23.55 Tábornokok éjszakája
TV2: 6.00 Magellán 6.25 TV2 Matiné 9.55 Õslények országa X. – A hosszúnya-
kúak vándorlása 11.15 Karácsonyi kavarodás 13.20 A grincs 15.10 Az ember-

rabló szigete 16.50 Cápasrác és Lávalány kalandjai 18.30 Tények 19.00 A 40
milliós játszma 20.00 Rémbo fia 21.50 Babe 23.30 A fehér grófnõ 1.40 Ezo.tv
2.35 Salvador 4.40 Magellán 5.05 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 13.28 Zene 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Értsünk
szót 16.05 Közelrõl 17.05 Újrakezdés – Felsõzsolca 17.30 Krónika 18.03 Ütkö-
zõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Alad-
din kalandjai 9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.50 Zeneország 10.10 Víz-
kincs 10.35 Hogy volt!? Extra 11.30 Operettalbum 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 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 Év végi sportösszefoglaló 2. 17.30 A Silla királyság
ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Önök
kérték! 21.00 Európa mi vagyunk 21.05 Euro-Taxi 21.10 Szent Péter esernyõje
22.40 Magyar bojkott 23.10 Prizma 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Japán
különleges élõvilága 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 A fantasztikus négyes 7.45 Flúgos csapat 8.05
Pókember 8.30 A tini nindzsa teknõcök 8.50 Asztroshow 10.00 Szent Patrick
legendája 11.40 Egy esküvõ, nyolc gyerek 13.25 Misi, a vízi szörny 14.55 Né-
gyen egy gatyában 16.55 Las Bandidas 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00
Zorro legendája 22.30 Apokalipszis angyalai – Bíbor folyók 2. 0.10 Megtiport
liliomok
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 TV2 Matiné 9.55 Õslények országa XI. – A
pöttömszauruszok támadása 11.30 A Mikulás karácsonya 12.55 Z, a hangya
14.25 Airport 17.05 Segítség, hal lettem! 18.30 Tények 19.00 A 40 milliós
játszma 20.00 Spongya Bob – A mozifilm 21.30 Mennyé má! 23.10 Robbanó-
fejek 0.50 Ezo.tv 1.45 Lesz ez még így se! 3.55 Babavilág 4.20 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Értsünk szót 16.05 Közelrõl 17.05 Újrakezdés – Gelej 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 20.25 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Alad-
din kalandjai 9.25 Sherlock Holmes, a mesterkopó 9.50 Zeneország 10.05 Víz-
kincs 10.35 Hogy volt!? Extra 11.30 Operettalbum 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05
Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.05 Tom Beghin portré 16.00 Médiaguru 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Év végi sportösszefoglaló 3. 17.30 A Silla
királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Rózsaágy 21.00 Európa mi vagyunk 21.05 Euro-Taxi 21.15 Meseautó
22.55 Múlt-kor 23.25 Prizma 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Ázsia
vadonjai 0.20 Egy év japán szarvasok között 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 A fantasztikus négyes 7.50 Flúgos csapat 8.10
Pókember 8.30 A Pókember legújabb kalandjai 8.55 A tini nindzsa teknõcök
9.20 Asztroshow 10.30 Ügyefogyott ügyelõ 12.15 Ivanhoe 14.50 Kutyátlanok
kíméljenek! 16.25 Nevem: Senki 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.30 A kék la-
gúna 22.30 Stephen King – Sivatagi rémálom 0.50 A penge szövetsége
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 TV2 Matiné 9.45 Õslények országa XII. – A nagy
repülõsnap 11.15 A Loch Ness-i tó titka 13.05 Irány Eldorádó! 14.40 Airport
’75 16.45 Aladdin 18.30 Tények 19.00 A 40 milliós játszma 20.00 Nagyon va-
don 21.35 Queen Sized – Tömör a gyönyör 23.15 Tükröm-tükröm 1.45 Ezo.tv
2.40 Az eltakarítónõ 4.15 Két testõr 4.40 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 Értsünk
szót 16.05 Közelrõl 17.05 Újrakezdés – Kolontár 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, 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 25., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi fogathajtás 2.
13.00 Lapszemle 15.00 Miklósi zeneiskolások karácsonya (60’), Orgona-
hangverseny Alapon (60’), Együttnevelés (35’), Muzsika a Kippkoppban
(20’) 19.00 Lapszemle 20.00 Szalagavató 2010 (90’), Kóruskoncert
Kálozon (70’), Oroszok látogatása a kistérségben

December 26., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Miklósi zeneiskolások ka-
rácsonya (60’), Orgonahangverseny Alapon (60’), Együttnevelés (35’),
Muzsika a Kippkoppban (20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 2.
19.00 Heti híradó 20.00 Hitélet

December 27., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szalagavató 2010 (90’),
Kóruskoncert Kálozon (70’), Oroszok látogatása a kistérségben 13.00 Heti
híradó 15.00 Kálozi fogathajtás 2. 19.00 Heti híradó 20.00 Kórusok öröm-
éneke

December 28., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 Heti híradó
15.00 Kórusok öröméneke 19.00 Heti híradó 20.00 Mészöly-karácsony
(80’), Karácsonyi koncert a miklósi templomban

December 29., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Mészöly-karácsony
(80’), Karácsonyi koncert a miklósi templomban 13.00 Heti híradó 15.00
Mindenki karácsonya Cecén (53’), A nyugdíjasklub karácsonya, Alapi ka-
rácsony 19.30 Lapszemle 20.00 Kálozi fogathajtás 3.

December 30., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Kálozi fogathajtás 3.
13.00 Lapszemle 15.00 Mészöly-karácsony (80’), Karácsonyi koncert a
miklósi templomban 19.00 Lapszemle 20.00 Hitélet

December 31. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Mindenki karácsonya
Cecén (53’), A nyugdíjasklub karácsonya, Alapi karácsony 13.00 Lap-
szemle 15.00 Hitélet 19.00 Lapszemle 20.00 Mészöly-karácsony (80’), Ka-
rácsonyi koncert a miklósi templomban

JANUÁRI MÛSORUNKAT A KÉPÚJSÁGBAN
ÉS AZ ÜZENÕFALON KÖZÖLJÜK.

***

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 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Alad-
din kalandjai 9.15 Sherlock Holmes, a mesterkopó 10.05 Vízkincs 10.35 Hogy
volt!? Extra 11.30 Operettalbum 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Együtt 14.30 Átjáró 15.00 Magyarország
„apró betûs” története 15.30 Nemzet és védelem 16.00 Sírjaik hol domborul-
nak? 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Év végi sportösszefoglaló 4.
17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.00 Európa mi vagyunk 21.05 Euro-Taxi 21.10
Csak szex és más semmi 22.50 Szélesvászon 23.20 Prizma 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Ázsia vadonjai 0.50 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 A fantasztikus négyes 7.45 Flúgos csapat 8.05
Pókember 8.30 A Pókember legújabb kalandjai 8.50 A tini nindzsa teknõcök
9.15 Asztroshow 10.25 Míg az apám el nem választ 12.10 Világvége 15.05
Sziklaöklû szerzetes 16.55 Dili-vízió 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Csu-
pasz pisztoly az (z)ûrben 21.45 Az igazság mecénása 23.30 Pokerstars.net –
Big Game 0.25 Egy call girl titkos naplója
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 TV2 Matiné 9.50 Õslények országa XIII. – A
barátok bölcsessége 11.15 Az utolsó szõke bombázó 12.50 A tûzsárkány biro-
dalma 14.25 Airport ’79 – Concorde Tények 16.35 Wimbledon – Szerva itt,
szerelem ott 18.30 Tények 19.00 A 40 milliós játszma 20.00 Túl a sövényen
21.35 Folytassa Don Quijote! 23.20 Shopshow 1.05 Ezo.tv 2.00 Balhé a moso-
dában 3.30 Segíts magadon! 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Értsünk szót 16.04 Az év sportja 17.05 Újrakezdés – Devecser és
Somlóvásárhely 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 31., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Sher-
lock Holmes, a mesterkopó 9.55 Vízkincs 10.25 Kínai cirkusz 11.30
Operettalbum 12.00 Hírek 12.05 Két szélhámos és egy fél 13.45 Szerelmi kém
15.20 Hogy volt!? 17.40 Sportszilveszter 2010 18.15 Egy pofon, egy csók
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 B.Ú.É.K. 2011 23.00 Euro-szilveszter
0.00 Himnusz 0.02 Schmitt Pál köztársasági elnök köszöntõje 1.00 Zene
hajnalig 2.25 Hajnali mulatós
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 A fantasztikus négyes 7.50 Flúgos csapat 8.10
Pókember 8.30 A tini nindzsa teknõcök 8.55 Asztroshow 10.05 Dadacsata
11.45 Biztos csak viccel 2. 13.25 Tejben fürdünk 15.00 Macskafogó 2. – A sá-
tán macskája 16.35 Jackie Chan: Mennydörgés 18.30 Híradó 19.00 Való Világ
20.10 Akit Buldózernek hívtak 22.10 Az utolsó cserkész 0.00 Himnusz 0.05
Buliszerviz 1.40 Agyatlan ágyasok 2.
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tv2 Matiné 10.15 Rocky és Bakacsin ka-
landjai 11.50 Wallace és Gromit: Az elvetemült veteménylény 13.20 Jöttem,
láttam, beköltöztem 15.10 Airplane 2 16.45 Komancsok holdja 3/1 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.30 Ezek megõrültek! – Best of 22.00 Retro búék
23.00 Frizbi Hajdú Péterrel 0.00 Himnusz 0.05 Retro búék 0.35 Amerikai pite 6.
2.05 Jackass második rész
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Borok a konyhában 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Értsünk
szót 16.04 Az év sportja 17.05 Újrakezdés – Vidám pillanatok 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 A „Janus arcú bor” valamint a szódavíz igaz és himnikus
története 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.40 B.Ú.É.K. 2011!
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Üvegezés 3 mm – 5 mm-ig katedrál, tükör! 06
(70) 226 1533. (08972401)

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.
Sárszentmiklóson családi házat keresünk 5-6
millió forint között. 06 (30) 439 6168.
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.
Gerincsérv? Porckopás? Fáj a térd, a derék, a csí-
põ, a hát, a váll? Rheuma? Ízület? Szomatika – a
segítõ megoldás! Telefon: 06 (30) 902 9835, Ba-
rabás Zsófia. www.szomatika.mlap.hu (1228541)

Látványos kozmetikai arckezelés plasztikai sebé-
szeti eredménnyel a BB Szépségházban. Telefon:
06 (30) 902 9835. www.kozmetika.mlap.hu
(1228541)

Sárszentmiklóson felújított családi ház (1,5 szo-
ba, 40 m2) kiadó, eladó. Alacsony rezsi, nagy te-
lek, nyugodt környék. Érdeklõdni: 06 (70) 241
3738. (3517215)

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

ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopé-
dus állást hirdet. Pályázat benyújtásának határ-
ideje 2011. január 14. Állás elfoglalásának idõ-
pontja 2011. február 1. Pályázat benyújtásának
helye: ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Sárbogárd, Köztársaság út 175.

Szoba, konyha, spejz, elõszobás 475 m2-es régi
ház eladó. Ár: 2.200.000 Érdeklõdni: 06 (70) 506
3346.

Összkomfortos családi ház melléképületekkel
gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel Alsószent-
ivánon, Rákóczi u. 33. alatt eladó. Telefon: 06 (30)
409 3413. (3517148)

Simontornyai szõlõ ideális környezetben kicsi
présházzal, felszereléssel jutányos áron eladó. Te-
lefon: 06 (70) 953 0877, 06 (25) 464 509.

Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226. (3517177)

180 kg-os sertés, 8 db választási malac eladó. 06
(25) 464 712, 06 (20) 987 0343. (3517250)

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 Ft/m
2
-tõl, HAJÓPADLÓ

1598 Ft/m
2
-tõl. 06 74 675 530

KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,

RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával. 06 20 947 5970.

JOGOSÍTVÁNY!

Tanfolyam indul

2011. január 7-én, 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:

Fûrész József – 06 30 290 3744

VÖLLER ADÉL énekmûvész,

magánének-tanár 2011 januárjától

Sárbogárdon is várja ÉNEKELNI tanulni

VÁGYÓK jelentkezését korhatár nélkül.

06 20 912 3859, www.dalma.mlap.hu

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Jó minõségûJó minõségû
bükk, cserbükk, cser

T Û Z I F AT Û Z I F A
kuglizva, hasítva,kuglizva, hasítva,
házhoz szállítvaházhoz szállítva
2150 Ft/mázsa.2150 Ft/mázsa.
06 (30) 744 955406 (30) 744 9554

A Madarász József Városi
Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

december 23-án nyitva 9–16 óráig

december 24-25-26-27-én ZÁRVA

december 28-29-30-án nyitva 9–16 óráig

december 31-én ZÁRVA

január 1-2-3-án ZÁRVA

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánnak a Madarász József Városi Könyvtár munkatársai!

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 nevez-
hetõk. 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 le-
het. Nevezni lehet: Szakács Istvánnál (telefon: 06 /30/ 823 1229), vagy Gróf Ferencnél (telefon: 06 /30/
301 6321). Szervezõk
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

A vízkõ ellen

Sárkeresztúron és Sárszentágotán a vízkõképzõdés
megakadályozására 2010. december 13-ától próba-
üzemi jelleggel polifoszfátos vízkezelést vezettünk
be, az önkormányzat döntésének megfelelõen.

Ennek eredményeképpen a vízkõ melegítés hatására
nem, vagy alig fog kiválni, a bojlereket (az egyszeri tisztí-
tás után) már nem kell vízkõtleníteni, hatásfokuk javul.

A Sárkeresztúron és Sárszentágotán szolgáltatott víz ke-
ménysége 19-21 német keménységi fok között változik,
így keménynek tekinthetõ, amit fogyasztóink tapasztal-
hattak. A nagyon kis mennyiségben (3-4 mg/l) adagolt
polifoszfát a kalcium és magnézium ionokat lebegõ álla-
potban tartja, és 60 �C-ig történõ melegítéskor a vízkõ
egyáltalán nem válik ki a vízbõl, e felett pedig a vízkõkép-
zõdés jóval kisebb mértékû a korábbinál. Az eljárás hatá-
sos, melyet már Székesfehérváron, valamint Abán,
Nagylókon, Cecén, Vajtán és más településeken is alkal-
mazunk.

A külföldön is általánosan használt foszforszármazéknak
az egészségre nincs semmilyen káros hatása, sõt a fosz-
for a szervezet számára kifejezetten kívánatos.

FEJÉRVÍZ ZRT.
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