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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Sikeres évet zárt a Sárszentmiklós SE
Szombaton tartott évzáró közgyûlést a Sárszentmiklós Sport Egyesület. Ifj. Nagy László
elnök sikeres, eredményes évrõl számolt be. A felnõttcsapat az õszi szezonban a 7. helyen
végzett, ami jó eredménynek mondható. A jövõ azért látszik különösen ígéretesnek,
mert az ifi és az utánpótláscsapatok is igen eredményes munkát végeztek. Az ifi második
helyen végzett a bajnokságban, és a legjobbak közt szerepelt az utánpótlás 7, 9, 11, 13 és
16 éves korosztálya is. A kiváló és nagyon lelkes szakemberekkel végzett utánpótlás-ne-
velés a következõ években hozza majd meg az igazi eredményt.

Folytatás a 3. oldalon.

LAPPFÖLD A MEZÕFÖLDÖN

Betlehemi csillagok
E címmel nyílt kiállítás Sárbogárdon a régi
tanácsházán lévõ kiállítótermekben múlt
héten pénteken délután. A tárlaton azok a
pályamûvek kerültek bemutatásra, melye-

ket a Sárbogárdi Múzeum Egyesület zsûri-
je a legjobbnak ítélt. Helyi és környékbeli,
különbözõ életkorú amatõr alkotók mun-
káiban gyönyörködhetünk. Az alkotók
nagy aprólékossággal, lelkesedéssel készí-
tettek karácsonyi idõszakhoz kapcsolódó
mûveket a legkülönfélébb anyagokból és
technikákkal.

Írás a 12. oldalon.

Mikulás-napi beszámolók a 4-5. oldalon.Mikulás-napi beszámolók a 4-5. oldalon.
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Bogárdi a Dakaron
BOGNÁR JÓZSEF, aki a bamakoi kaland- és tájékozódási futa-
mon kívül számos hazai és külföldi tereprali-versenyt tudhat
már maga mögött, sárbogárdiként településünket is képviseli
majd a 2012-es Dakaron. Ennek apropóján ültünk le vele beszél-
getni.
Hargitai Kiss Virág: – Mióta versenyzel?
Bognár József: – 2007-ben kezdtem el a versenyzést. Az egyik ba-
rátom elindult a Dakaron, és általa megtetszett ez a sport, a terep-
rali. Bamakoval indítottunk, amin Szarka Balázzsal együtt indul-
tunk.
– Ma is szoktatok együtt elmenni valahová versenyre?
– Balázzsal már nem versenyzünk együtt. Én a tereprali-bajnok-
ságban versenyzem, Balázs pedig a kalandrali-bajnokságban.
– Mi a különbség a kettõ között?
– A tereprali a gyorsaságra megy, a kalandrali pedig pontoknak a
megtalálásáról szól, ott ki kell szállni az autóból, sétálgatni, meg
különbözõ ügyességi feladatok vannak.
– Milyen hosszú távot kell egy terepralin megtenni?
– Változó, 1 km-tõl 150 km-ig.
– Hol versenyeztél már eddig és milyen kategóriákban?
– TH-csoportban versenyzem jelenleg itthon, Magyarországon,
illetve a kelet-európai bajnokságban. Versenyeztünk Magyaror-
szágon több helyszínen, illetve Lengyelországban, Csehország-
ban.
– A TH-csoport mit jelent pontosan?
– Hogy úgynevezett lejárt homologizációjú, azaz papír nélküli
versenyautókkal versenyzünk. Jövõre szeretnék feljebb lépni egy
osztállyal, a T1-es osztályba, ahol már „normális” versenyautók
mennek.
– A vezetésnél van navigátorod?
– Igen, és nincs a verseny elõtt pályabejárás, teljesen szûzen érint-
jük a pályát.
– Ki a navigátorod?
– Baturin Tamás, egy székesfehérvári úriember.
– Vele együtt indulsz majd a Dakaron is?
– Nem, egy másik versenyzõtársammal együtt megyünk, egy túr-
kevei úriemberrel, Sebestyén Sándorral.
– Voltál már külföldön, a környékbeli országokban és Bamakoban,
de most még távolabbra mentek.
– Igen, reméljük nagy élményekkel fogunk hazaérkezni. Nagyon
nehéz versenynek nézünk elébe. Világszínvonalú versenyzõkkel
mérettetünk meg. 500 versenyzõ fog indulni a 2012-es Dakaron,
Argentínát, Chilét és Perut érintve.

– Számodra ez egy teljesen ismeretlen vidék, terep lesz, és ezért sok ve-
szélyt is rejteget magában.
– Bízunk benne, hogy épen, egészségesen meg tudjuk az egész tá-
vot csinálni. Számunkra az a legfontosabb, hogy végigmenjünk a
9.000 km-en.
– Pontosan mikor kerül megrendezésre a 2012-es Dakar?
– Az ünnepélyes rajt december 31-én lesz Mar del Plata települé-
sen, Argentínában, január 1-jén reggel pedig az elsõ szelektív rajt.
Onnan kezdve 15 nap a lefolyása ennek a versenynek.
– Elõzetesen, gondolom, valamiféle tájékoztatást adnak arról, ho-
gyan zajlik a verseny, kihez tudtok segítségért fordulni, ha olyan hely-
zet adódik.
– Voltunk Franciaországban, Párizsban már kétszer is egy szelle-
mi felkészítõn. A kilométereket végig kell küzdeni; ha segítséget
kell kérni, akkor kiestél.
– 2007-ben milyen autóval kezdted a versenyzést?
– Egy Nissan Patrollal mentünk elõször Afrikába, utána pedig vá-
sároltunk magunknak egy Nissan Navarat, azzal mentünk a kö-
vetkezõ évben. Utána vásároltam magamnak azt a csõvázas autót,
amivel jelen pillanatban is versenyzem. A Dakarra egy Toyota
Land Cruiserrel megyünk.
– Milyen szempontok alapján esett a választásotok erre az autóra?
– Úgy gondolom, hogy a Toyota az egyik legjobb terepjáró, ami
hosszú távú versenyzésre alkalmas, ráadásul a Toyota az egyik fõ
támogatója ennek a versenynek.
– Hogy részt vesztek a Dakaron, az csak a saját döntésetek?
– Ehhez bizonyos fokú nemzetközi eredményeket kellett elérni.
Anélkül nem engednek indulni.
– Az eddigi eredményeidet tekintve melyikre vagy kifejezetten büsz-
ke?
– A lengyel elsõ helyezésemre vagyok nagyon büszke. Ott a ver-
seny maga is nagyon tetszett – egy régi katonai pályán zajlott. A
Gyulai Várfürdõ Kupa a másik, amit kiemelnék, ahol szintén elsõ
helyezett lettem. A gyors versenyeket szeretem.
– Mennyi idõdet emészti fel a versenyzés?
– A nyári idõszakban, márciustól októberig minden hónapban
van egy hétvégi verseny, ezek általában háromnaposak.
– A családod mit szól hozzá, hogy ilyen veszélyes sportot ûzöl?
– A gyermekeim örülnek neki, szeretnek õk is eljönni velem ezek-
re a rendezvényekre.
– Baleset még nem ért?
– Hála Istennek, nem. Pedig többször is közel voltam hozzá.
– Legyen ilyen szerencséd továbbra is, a Dakaron különösképpen!
Várunk haza az élménybeszámolóval!

Hargitai Kiss Virág

DECEMBERI VÉRADÁSOK
Karácsony idején a forgalom,

így a balesetek száma is növekszik.

A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri Sárbogárd,
illetve Káloz lakosságát, hogy

aki teheti, vegyen részt a

2011. december 20-án (kedden) 11 órától 18 óráig
tartandó véradásunkon a sárbogárdi mûvelõdési házban;

2011. december 21-én (szerdán) Kálozon,
a kálozi általános iskolában 14 órától 17 óráig

tartandó véradásunkon!
Véradásaink meghitt karácsonyi hangulatban telnek,

ingyenes ruhaosztással, ajándékkal és zeneszóval!

Adj vért és ments meg 3 életet!
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Folytatás az 1. oldalról.
Elismerésre méltó, hogy 127 leigazolt játékos tagja van az egyesületnek. Ezzel a
környék legnépesebb egyesülete a Miklós.
Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott. A sportöltözõk jól felszereltek,
van az egyesületnek saját szabadidõs klubja is. A pálya szépen gondozott, s ren-
delkeznek a használatot este is lehetõvé tevõ pályavilágítással. Pályázatok ered-
ményeként olyan nagyobb beruházás is megvalósult itt, mint a mûfüves pálya,
de rendszeresen pályáznak eszközbeszerzésre és másra is. Az MLSZ látvány-
csapatsport támogatása keretében több pályázatot nyertek. 3 millió Ft-ból lab-
darúgókapukat, fûnyírótraktort szereztek be. 17 milliót nyertek mûfüves pályá-
ra, ami saját erõvel együtt 25,5 millió Ft-ot tesz ki. A Sikeres Csapatjátékokért
Közhasznú Alapítványon keresztül 12 millió Ft-ot nyertek az utánpótlás nevelé-
sére. Ezt 13,5 milliós összköltséggel valósítják meg.
Nagy László beszámolt arról, hogy a sikeres fejlesztések feltétele, hogy minél
több vállalkozás ajánlja fel társasági adója 70 %-át a Sárszentmiklós SE részére.
Ez adóalap- és adócsökkentõ tétel, tehát a vállalkozásnak mindenképpen meg-
éri ez a felajánlás. Ezt egy 2011. június 28-án elfogadott törvény teszi lehetõvé.
Ifj. Nagy László a sajtón keresztül is kéri a vállalkozásokat: éljenek ezzel a lehe-
tõséggel!
Az egyesület közgyûlését megtisztelte jelenlétével dr. Sükösd Tamás polgár-
mester, aki elismerõen szólt az egyesület eredményes mûködésérõl.
Az egyesület tagsága lelkes tapssal fogadta a beszámolót. Miközben sok egyesü-
let nehézségekrõl számol be, a sárszentmiklósi focisták bizakodva tekintenek a
jövõbe.

Hargitai Lajos

Sárszentmiklósi SE
IFI – 2011 õsz

Tavalyi csapatunkból meghatározó játékosok tá-
voztak. Hiányukat az õsz folyamán sokszor éreztük,
pótlásuk nem igazán sikerült.
Az ifi csapatoknál a szép, fegyelmezett játék mellett
már társítani kell az eredményességet is. Második
helyezésünk elfogadható, de ha hibáinkat tudjuk ja-
vítani, akkor tavasszal elõrébb léphetünk. Teljesít-
ményünk hullámzó volt. Többször játszottunk
gyengén, de legalább ennyiszer gólgazdag, látvá-
nyos focit mutattunk be.
Csapatjátékban fejlõdtünk, az egyéni képzésben vi-
szont javulnunk kell.
Korosztályos megyeválogatottban Nagy Ármin és
Szakács Sándor szerepelt.
Decemberben és januárban teremben folytatjuk az
edzéseket.
1. Dunafém–Maroshegy 15 12 2 1 71 21 50 38
2. Sárszentmiklósi SE 15 10 2 3 47 25 22 32
3. Kápolnásnyék 15 10 1 4 42 35 7 31
4. Polgárdi 15 8 3 4 45 25 20 27
5. Sárosd 15 8 3 4 44 37 7 27
6. Iszkaszentgyörgy Villamedica 15 8 1 6 32 30 2 25
7. Velence 15 7 2 6 45 24 21 23
8. Baracs 15 7 2 6 32 31 1 23
9. Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ 15 7 1 7 22 28 -6 22
10. Kisláng 15 7 - 8 46 59 -13 21
11. Bakonycsernye 15 6 3 6 39 41 -2 21
12. Martonvásár 15 5 4 6 40 29 11 19
13. Szabadegyháza 15 5 2 8 31 47 -16 17
14. Pákozd EUDEAL 15 4 110 30 52 -22 13
15. Iváncsa 15 1 113 14 46 -32 4
16. Etyek 15 1 -14 12 62 -50 3

Velence–Sárszentmiklós 3-4,
Sárszentmiklós–Etyek 5-0,
Sárszentmiklós–Martonvásár 3-2,
Sárosd–Sárszentmiklós 1-5,
Sárszentmiklós–Baracs 6-2,
Bakonycsernye–Sárszentmiklós 3-2,
Sárszentmiklós–Kisláng 1-4,
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sárszentmiklós 1-0,
Sárszentmiklós–Iszkaszentgyörgy Villamedica5-0,
Polgárdi–Sárszentmiklós 2-2,
Sárszentmiklós–Pákozd EUDEAL 4-2,
Iváncsa–Sárszentmiklós 1-1,
Sárszentmiklós–Dunafém-Maroshegy 3-2,
Szabadegyháza–Sárszentmiklós 1-2,
Sárszentmiklós–Kápolnásnyék 4-1.
Gratulálok, srácok!

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

Sikeres évet zárt
a Sárszentmiklós SE

Megyei kosárlabda-bajnokság, 6. forduló

Sárbogárd KC–Õsfehérvár KC 89:51
(12:10, 21:17, 19:8, 37:16)

A legjobb dobók: Tóth K. 33/21p, Németh K. 22/18p, Szilassy M. 10p, Molnár T.
10/6p, Gráczer B. 2p, Thurzó R. 11/6p, Boda G. 1p, Lengyel M., Botka I., Csurgó
P., Németh T., Kéri D.
A tavalyi bajnokot fogadtuk a szombat esti mérkõzésen. Nagy várakozás elõzte
meg a találkozót több szempontból is, mivel nem tudtuk, hogy az ellenfél milyen
összetételû csapattal érkezik, jön-e az Albacomp edzõje – aki a mai napig remek
technikájú játékos –, Branislav Dzunics. Szerettük volna, ha szerény pályánkra
lép, ám ez most elmaradt, de a sportágban jártasaknak néhány név az ellenfe-
lünk keretébõl: Kardos László, Heinrich Róbert, Rajkó Zsolt.
Nagyon jól kezdtük az elsõ negyedet: zsinórban 4 kosár, 9 pont, és állva hagytuk
az „Õsöket”. Érkezett a válasz: a negyed zárása elõtt pár másodperccel már egy
ponttal a vendégek vezettek. Az utolsó másodpercekben megérkezett Tóth
Krisz elsõ hárompontosa, amivel visszavettük a vezetést. A második negyedben
még egy kicsit akadozott a játékunk, voltak védekezési hibáink is és jó pár zic-
cert kihagytunk, de szépen fokozatosan elkezdtük irányítani a mérkõzést! Fo-
kozatosan, csereként beálló játékosaink is megtalálták a helyüket a keretben, és
higgadtan, nagy önbizalommal játszottak. Elsõ hazai mérkõzését játszotta csa-
patunkban Molnár Tamás és Thurzó Róbert is; mindketten hibátlan teljesít-
ménnyel. A negyed végére hat pont volt az elõnyünk, ami kosárlabdában szinte
semmi, de lehetett érezni, hogy meglehet a meccs.
A nagyszünetben megbeszéltük a lehetséges taktikai elemeket, védekezésbeli
javítandó feladatokat, majd feltüzelve ment fel csapatunk a pályára. Tóth K. ne-
gyedik hárompontosával indítottunk – ezután még dobott hármat! –, majd
Szilassy Máté palánknak háttal eldobott labdája is kosarat ért. Valahol ezen a
ponton dõlt el a mérkõzés. Elõnyünk az utolsó negyedre már 17 pont volt. Ami
pedig a záró szakaszban történt, az egyszerûen remek volt! Kicsit lazább véde-
kezés mellett egy gólzáporos tíz perc: Németh K. csak ebben az idõszakban 4
hármast, a meccsen összesen 6-ot dobott! A legnagyobb különbség 41 pont is
volt.
Minden szempontból egy kiváló mérkõzésen vagyunk túl. Elmondhatjuk, hogy
hazai pályán már megvertük a tavalyi két döntõs csapatot!
A következõ hazai mérkõzés: 2011. december 10. (szombat) 19.00, Sárbogárd
KC–Várpalota KC.
Hajrá, Sárbogárd KC!

SKC
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2011. december 5-én immár hetedik alkalommal rendezte meg iskolánk a szülõi munkaközösséggel és az iskolaszékkel együtt a Miku-
lás-futást. Mára elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk ebbõl a megmozdulásból.
Idén hintón érkezett a Mikulás – Balogh István –, majd Kovács István, a Mikulás nagykövete vezetésével két kilométert kocogott isko-
lánk apraja-nagyja sok szülõvel és városunk polgármesterével, dr. Sükösd Tamással együtt, akiket nem tántorított el az esõs idõ sem. A
rendõrség által biztosított útvonalon színpompás látványt nyújtott a sok-sok piros sapkás gyermek.
Kovács István 1988-ban elfutott Európán át Rovaniemiig, a világ Mikulásáig. Megtisztelõ számunkra, hogy idén is tudott idõt szakítani
a Mészöly diákjaira.
A lelkesen futó csapatot az iskolába visszaérve dobozos gyümölcslével és szaloncukorral várták, valamint az aulában, a már feldíszített
fa mellett egy meglepetésmûsor: a dunaújvárosi Kabócák együttes adott hangulatos mesés–zenés–verses mûsort, amibe bevonta a
gyerekeket is.
A megmozdulás befejezéseként Kovács Istvánnal együtt a fenyõfa elõtti emléktáblára feltettük az idei futás idõpontját is az elõzõek
alá.
Vidáman, jól telt el ez a délután mindannyiunknak! Nagy Ferencé

Szerencsehozó Mikulás
Cecén kedden délután vendégeskedett a Mikulás. A mûvelõdé-
si házban várta a gyermekeket szaloncukorral, ajándékokkal.
Aki elébe járult, attól szívesen fogadott verset, dalt, de örömmel
cirógatta meg a picinyek buksiját akkor is, ha megilletõdöttség-
ükben egy hang sem jött ki a torkukon.
Több szülõ a Mikulás ölébe ültette gyermekét, hogy hozzon ne-
ki jó szerencsét az új esztendõre … és persze egy közös fotó
erejéig.
A gyerekek, miután belakmároztak a csomagjukban rejlõ nya-
lánkságokból, fáradhatatlanul, csapatban szaladgáltak föl-alá a
színpadon, és szemügyre vették a színpad elõtt fölállított
karácsonyfa alá tett csomagokat.

Hargitai Kiss Virág

Idén hetedszer futottunk!Idén hetedszer futottunk!

Nagyszakállú a nyugdíjasoknál
A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban is tiszteletét tette a Nagy-
szakállú hétfõn este, két krampusza kíséretében.
Mielõtt megérkezett, a klub meggyújtotta adventi koszorúján a
második gyertyát is, és megismerhettük a Mikulás történetét. A
nyugdíjasok énekszóval hívogatták a lappföldi vendéget.

A Télapó nemcsak saját miniatûr, csokoládéból készült mását
osztotta ki a tagok közt egy-egy cukorka kíséretében, hanem in-
telmeit is elmondta minden jelenlévõ tagnak, személyre szólóan.
Volt, akit a krampuszok virgáccsal igyekeztek jobb belátásra térí-
teni, hangsúlyt adva a Mikulás szavainak.

A Mikulás-ünnepet egy kis uzsonna és kötetlen beszélgetés
követte.

Hargitai Kiss Virág
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Adventi nyüzsgés Sáregresen...
...ami már november elején elkezdõdött:
ötleteket gyûjtöttünk, anyagokat szerez-
tünk be, programokat egyeztettünk, segí-
tõket, támogatókat kerestünk.
2011. december 3-án második alkalommal
kínáltunk a település minden lakójának
programot, korhatárra való tekintet nél-
kül, névre szóló meghívókat juttattunk el a
családokhoz. Elõtte elkészítettük a hívo-
gató kültéri díszletet, melyet minden nap
szürkületkor kivilágítunk, így gyönyörköd-
hetnek benne a késõn erre járók is, és leg-
nagyobb örömünkre meg is teszik! Autó-
sok, gyalogosok lassítanak mellette, és
visszaintenek a szánkón ülõ Mikulásnak.
Szombaton délelõtt 9 órától kézmûves-
foglalkozást tartottunk a kultúrházban.
Felnõttek segítségével készültek a szebb-
nél szebb munkák, közösen ügyeskedtek
kicsik és nagyok. Lehetett gyertyatartót
festeni, színezni, különféle díszeket készí-
teni a fára, vagy ajándékba. Munkálkodás
közben szendvics, sütemények, kalács, po-
gácsa, tea, kakaó és mandarin állt rendel-
kezésére mindenkinek az elõtérben. Innen
gyakran kilestek a kicsik, jön-e már a nagy-
szakállú.
A Mikulás, szokásához híven, idén is kör-
bejárt a faluban pónilovas hintójával, és
akivel találkozott, megajándékozta sza-
loncukorral, mogyoróval.
Megérkezett a Télapó, de el is ment – a
gyerekek nagy bánatára –, de csak az orvo-
si rendelõig, hogy megköszönje a falu ne-
vében a szakemberek munkáját. 10 órától

ugyanis az önkormányzat és a védõnõ szer-
vezésével ingyenes szûrõvizsgálatok zaj-
lottak (szemészet, talpvizsgálat, vércukor-
és vérnyomásmérés, arcdiagnosztika), ha-
sonlóan a tavalyi évhez. Örömmel nyug-
tázhatjuk, hogy egyre többen tartják fon-
tosnak a szûrõvizsgálatokat, ami az egész-
ségvédelem útján az elsõ és nagyon fontos
lépés! Ráadásul helyben van! Ezen a na-
pon sokan megtették ezt a lépést, még kis-
gyerekek is elkísérték szüleiket, sõt a vizs-
gálatokon is bátran részt vettek.
És végre valóban megérkezett manóival a
várva várt TÉLAPÓ, akik egy jelenet kel-
lõs közepébe csöppentek: Krampusz Ka-
rola és Krampusz Kornél szórakoztatta a
közönséget. A gyerekek már türelmetle-
nül várták az ajándékokat, melyeket nevük
hallatán személyesen a Télapótól vehettek
át, és kaptak még a csomag mellé egy do-
boz színes ceruzát, vagy zsírkrétát.
A napot az esti bál zárta, a hajnalig tartó
buliban kellemes hangulatban, jól mulat-
hattunk. Délutáni ígéretéhez híven a Tél-
apó itt is megjelent, és a tombolán Õ húzta
ki a szerencseszámokat.
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mon-
dani a sok támogatásért! Mindenki azzal
segített, amivel tudott: készítette a szend-
vicset, kínálta a gyerekeket, kaptunk sza-
loncukrot, csokoládét, süteményeket, ka-
lácsot, mandarint, mogyorót, pattogatott
kukoricát, készpénzt és nagyon sok tombo-
latárgyat.

Külön köszönetet szeretnénk mondani
Németh Feri bácsinak, aki pónijával fuva-
rozta a Télapót; Baki Feri bácsinak, aki
vállalta a fõszerepet; és mielõbbi teljes
gyógyulást Darab Jani bácsinak, aki na-
gyon hiányzott nekünk!
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult a nap sikeréhez!
Reméljük, hogy mindenki jól érezte ma-
gát, aki elfogadta meghívásunkat és eljött
rendezvényünk bármelyik részére. Szeret-
nénk, ha a késõbbiekben még többen meg-
tisztelnének bennünket jelenlétükkel és
támogatásukkal.

Sáregresért Közhasznú Egyesület,
Sáregres Község Önkormányzata

Mikulás Alsószentivánon

Ismét eljött körünkbe a jó öreg, nagyszakállú Télapó. Az õ látogatásáról az alsós tanulók
a következõképpen emlékeznek meg:
„Nagy lelkesedéssel készültünk a Mikulás-ünnepségre. Sokat gyakoroltunk. Napok óta
próbáltuk a szerepeinket.
Végre eljött a várva várt nap. Elõször Kovács Istvánnal futottunk a szokásos Mikulás-fu-
táson. Majd jött a mûsorunk. Kicsit izgultunk, de úgy érezzük, jól sikerült az elõadásunk.
Pribék Erika tanító néni még videókat is vetített projektoron. Szerintünk így nagyon
szép lett a mûsor. Mikulás bácsi is megdicsért minket.
A mûsorunk után mindenki megkapta a csomagját, persze elõtte elmondta jó és rossz tu-
lajdonságainkat is. Meg kellett ígérnünk azt is, hogy ezentúl jók leszünk.
Az alsósok a tornateremben vehették át ajándékaikat. A felsõsökhöz osztályonként láto-
gatott el a Télapó a krampuszok kíséretével, akik segítettek neki a csomagok osztásánál.
Utána buliztunk egy nagyot a tornateremben.
Emlékezetes nap volt.”

Közzétette: Kiss Attila

Meghívó

„Krisztus Urunknak áldott
születésén, angyali ének zengje

szent ünnepén...”

Pécselyi Király Imre 17. sz.

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szeretettel
vár minden érdeklõdõt

KARÁCSONYI
HANGVERSENYEIRE.

A Sárszentmiklósi
Általános Iskolában

2011. december 13-án, kedden,

a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban pedig

2011. december 15-én, csütörtökön
kerül sor a koncertre.

A kezdési idõpont mindkét
helyszínen: 17 óra.
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Miklósi hírcsokor
Díjátadás a Megyeházán

A Fejér Megyei Diáksport Szövetség no-
vember 29-ei díjkiosztó ünnepségén a ha-
gyományoknak megfelelõen három kate-
góriában ismerték el a legjobb teljesítmé-
nyeket a Megyeháza dísztermében. Az ün-
nepségen Pleizer Lajos, a Fejér Megyei
Közgyûlés alelnöke köszöntötte a résztve-
võket.

A diáksportkörzetek 7 legeredményesebb
tanulója, sportolója között iskolánkból
Horváth Zsombor 4. b osztályos tanulót ju-
talmazták; testnevelõ tanára Tóth Lász-
lóné.
Zsombor kitûnõ tanulmányi eredményt,
matematikából országos versenyen 19. he-
lyezést ért el. Kézilabda a fõ sportága, de
az iskola labdarúgócsapatát is erõsíti. A
körzeti és megyei kézilabda-bajnokság
megnyerése után – mely gyõzelmek kivívá-
sában nagy szerepet vállalt – csapatával az
országos döntõig jutott, ahol társaival a 8.
helyen végeztek.
A Fejér megye diáksportjáért elismerést
Németh Mária, Sárszentmiklósi Általános
Iskola testnevelõ tanára kapta. Elhivatott
pedagógus, szaktanár és osztályfõnök. Ha-
tékony tanulási környezet, tanulást támo-
gató légkör megteremtésével, türelemmel
és szeretettel igyekszik tanítványait for-

málni. Alaposság, tudatosság, tervszerû-
ség, jó kapcsolatteremtõ-készség segíti ok-
tató–nevelõ munkájában. Nagy része van
abban, hogy a sárszentmiklósi iskola tanu-
lói rendszeresen és eredményesen szere-
pelnek a különbözõ területi, megyei sport-
versenyeken.

Beszélgetés Sárkány Kázmérral,
az Operaház magánénekesével

Az elmúlt héten csütörtökön az Operaház
magánénekese, Sárkány Kázmér látoga-
tott iskolánkba azzal a céllal, hogy a ja-
nuár 5-ei Háry János-elõadást elõkészítse,
és elõsegítse így a darab jobb megértését.
Az elõkészítõ óra után alkalma nyílt
iskolánk újságíró szakköröseinek egy kis
beszélgetésre a mûvész úrral. Az alábbiak-
ban ezt az interjút olvashatják.
Szakkörösök: – Elsõként azt szeretnénk meg-
tudni, mûvész úr, hogy mikor érezte azt, hogy
tehetsége van az énekléshez.
Sárkány Kázmér: – Gyerekkorom óta na-
gyon szeretek énekelni. Eredetileg Moh-
ácsra jártam mezõgazdasági szakközépis-
kolába, ahol az ottani igazgató szervezett
egy kórust, amibe én bekerültem. Õ mond-
ta elõször azt, hogy van tehetségem az
énekléshez. Elõttem már egy másik tanít-
ványából, Martin Jánosból is az Operaház
híres énekese lett. Ettõl kezdve engem
csak az éneklés érdekelt.
– Járt-e énekkarra általános iskolás korá-
ban?
– Komlón jártam zenei általánosba, így
már elsõ osztálytól természetes volt, hogy
énekkaros lettem. Elsõtõl negyedikig a kis-
kórusba, negyediktõl nyolcadikig a nagy-
kórusba jártam. Tanultam éveken keresz-
tül hegedülni is. Nyolcadikban a zenetaná-
runk fiúkból és lányokból vegyes kart alko-
tott. Itt értek az elsõ igazi sikerélmények.
– Jelenleg melyik szerepet próbája az Ope-
raházban?
– Jelenleg a már megtanult szerepeimet
éneklem. Legközelebb a Pomádé király új

ruhájában lépek fel, vasárnap pedig a Bu-
dai Mûvészházban lesz egy Don Pasquale
elõadásom, arra is készülök.
– Hogyan védi a hangszálait?
– Sehogyan. Filozófiám roppant egyszerû:
úgy gondolom, jobb, ha nem félünk a be-
tegségektõl, hiszen mindenkinek az árt a
legjobban, amitõl fél.
– Hány éves korában kezdett el az Operaház-
ban dolgozni?
– 32 éves koromban. Érettségi után vidé-
ken dolgoztam, és közben 5 évig a Magyar
Néphadsereg Mûvészegyüttesében éne-
keltem. 28 évesen felvételiztem a Zene-
akadémiára. Sikerült a felvételim, elvégez-
tem az egyetemet, azóta vagyok tagja az
Operaháznak, vagyis 26 éve.
– Melyik szerep áll a legközelebb, illetve a
legtávolabb az egyéniségétõl?
– A Don Pasqualéban a Malatestát kedve-
lem, de az egyéniségemhez legközelebb a
Varázsfuvola Papagenója áll. Legtávolabb
Cillei Ulrik alakja van tõlem, akit a Hunya-
di Lászlóban játszom. Õ egy gonosz ember,
én pedig soha nem tudtam elég szigorú ar-
cot vágni.
– Melyik országokban voltak már fellépései?
– Európában Albánia kivételével szinte
minden országban szerepeltem már, va-
gyis Svédországban, Olaszországban, Hol-
landiában, Franciaországban, Angliában,
Lengyelországban, az összes környékbeli
országban, de jártam többször az USA-
ban, illetve Kanadában és Japánban is.
– Milyen nyelveken énekelt már operákat?
– Volt szerencsém már oroszul, olaszul,
franciául, csehül, németül és magyarul is
megszólalni színpadon.
– Melyik jelmezében érezte magát legjob-
ban?
– Mindegyikben jól érzem magam, ugyanis
mivel a darabokat premier elõtt 2-3 hóna-
pig próbáljuk, a jelmeztervezõknek van
idejük a megfelelõ kosztümök kigondolá-
sához, illetve a varrónõknek azok megvar-
rásához. Ezért minden olyanra készül el,
hogy az az embernek a legkényelmesebb
legyen.
– Melyek voltak a fõbb szerepei?
– Az általam leginkább kedvelt a Varázsfu-
vola Papagenója, a Don Pasqualéból Ma-
latesta alakja, Mozart Figaró házasságából
Figaró alakja, A sevillai borbély címszere-
pe, illetve az évek múlásával Bartolo mes-
ter figurája, majd A nürnbergi mesterdal-
nokokban Beckmesser szerepe.
– Milyen díjakat kapott meg eddigi élete so-
rán?
– Természetesen az operaházi tagságom
miatt a Juventus-díjat már 1992-ben meg-
kaptam, de megemlíteném még a Bartók–
Pásztori-díjat és az MSZOSZ-díjat is.
– További sok sikert kívánunk pályája során,
és sok szeretettel várjuk vissza iskolánkba a
januári Háry János-elõadásra.
Az interjút készítették: Boros Bianka, Plá-
jer Nikoletta, Hegedüs Judit, Juhász Fan-
ni, Kovács Réka, Molnár Krisztina, Kiss
Judit, Molnár Ivett, Csernyánszki Niko-
letta és Kern Beatrix, Zelmanné Varga
Zsuzsanna tanárnõ vezetésével.

K A R Á C S O N Y I V Á S Á R
Sárbogárd Város Önkormányzata

HAGYOMÁNYTEREMTÕ
KARÁCSONYI VÁSÁRT SZERVEZ

2011. december 16-án 12.00–20.00 óra
között a Hõsök terén.

A vásáron helyi kézmûvesek és termelõk vesznek részt.
A karácsonyi hangulatról 16.00 órától óránként

egy-egy mûsorral gondoskodunk.
Meleg tea és forralt bor kapható!

Kérjük, látogasson el a térre ezen a délutánon!
Mindenkit szeretettel várunk!

Sárbogárd Város Önkormányzata
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Akit egész Nagylók becsült
Egy ember, akit mindenki tisztelt, szere-
tett.
Nagylók közönsége a Közösségi Ház felé
tartott 2011. december 3-án délután. Egy
meghívásnak tettek eleget – Horváth Im-
réné Margitka invitálta az egész falut arra
az eseményre, amelynek során nyugdíjba
vonulása alkalmából búcsút akart venni,
mint boltos, kedves vásárlóitól, valamint a
sok-sok kedves ismerõstõl, baráttól. Meg-
lepõen sokan, több mint százan érezték,
hogy e különleges invitálásnak szívbõl te-
gyenek eleget.
Bevezetõjében Margitka megköszönte,
hogy ilyen sokan megtisztelték jelenlétük-
kel. Elmondta: úgy érezte, csak úgy szó
nélkül nem lehet elmenni egy ilyen életrit-
mus-váltó esemény mellett, hogy aztán ne
keressék a boltban, ahol majd három évti-
zedig érezhette a nagylókiak emberszere-
tetét, segítségét. Ebbõl oly sokat kapott,
hogy ahol csak tehette, minden közösségi
megmozdulás tevékeny részese volt azzal,
hogy tárgyi adományokkal járult hozzá a
falu kultúrájához. Szinte elérzékenyült,
amikor megvallotta, hogy élete nagyobbik,
szebbik részét e községben élte le. Család-
ja tagjai együtt éltek Nagylók gondjaival,
életével. Õk is segítették boltosi, közösségi
fáradozásait. Családja nevében is még egy-

szer megköszönte azt a maximális megbe-
csülést, hogy Nagylók tiszteletbeli polgárá-
vá választották. Ahogy õ mondta, jó szív-
vel, boldogan gondol az eltöltött évekre,
lányának adta át a stafétabotot, aki itt ala-
pított családot. Szavai végén elérzéke-
nyült. Annyit mondott csak: „Isten Önök-
kel!”

A meglepetés most következett. Kiderült,
hogy a hálás falubeliek, tudtán kívül, emlé-
kezetessé tették a napot. Egymás után jöt-
tek idõsek, fiatalok kis mondókájukkal,
mûsorukkal. Felléptek a népdalkörösök a
Boglya citerezenekarral és a Baka férfikó-
rus Nagy László vezetésével, valamint az
iskolások a diákönkormányzat nevében.
Köszöntötték a civil szervezetek képvise-
lõi, valamint tisztelõi, barátai. Egy-egy pu-
szi, kézfogás jutott mindenkinek. Vége-
hossza nem volt a jókívánságoknak.
Hogy el ne felejtsem, Margitka gazdagon
megvendégelt bennünket.
Nemcsak Margitkát köszöntötték, hanem
a vele szorosan összefüggõ sok-sok év em-
lékeit elevenítették fel. Ettõl lett maradan-
dó értékû ez a mindkét oldalról szívet-lel-
ket melengetõ, búcsúszerû találkozás.
A polgármester meleg szavakkal méltatta
Margitka jelentõségét a falu életében, és

megtiszteltetésképpen mindenki Margit-
kájának nevezte.
Látják, kedves Olvasóim, minden történet
véget ér valahol, de az életben minden vég
valami újnak a kezdete.
Margitkának mi mindnyájan egészségben,
örömökben gazdag, hosszú nyugdíjaséve-
ket kívánunk!
Az i-re a pontot Rozgonyi Tibor talpaláva-
ló zenéje tette fel. Késõ estig folyt a tánc.

Tauzné Piroska

Csipikéknél járt a Mikulás
December 2-án tartottuk a mûvelõdési
házban hagyományos Mikulás-ünnepsé-
günket a Sárbogárdon és környékén élõ
speciális nevelést igénylõ gyermekeknek.
Nagy izgalommal érkeztek a gyerekek szü-
leikkel az eseményre. Finom pogácsával,
friss gyümölccsel, meleg teával és a szülõk
által készített süteményekkel vártuk kis
vendégeinket.

A kiváló hangulatról immár sokadszorra
Bella Péter tekerõlantos gondoskodott,
aki szinte már tiszteletbeli tagja az egyesü-
letnek. A jó muzsikához egy kis tánc is du-
kált, így a gyönyörû népviseletbe öltözött
Rohár Alexandrával és Móricz Julianná-
val körjátékokat játszottunk. Amelyik gye-
rek nem szeretett volna táncolni, a kihelye-
zett fejlesztõ játékokkal játszhatott, ter-
mészetesen a segítõk közremûködésével.

Aztán végre megérkezett a várva várt Mi-
kulás, aki sok-sok ajándékot hozott a gye-
rekeknek.
Az ajándékozás után közösen gyújtottuk
meg a második adventi gyertyát.
Meghitt ünnepségünk után lehetõség nyílt
a szülõk számára a gyerekek nélkül beszél-
getni felmerülõ problémáikról. Ezalatt a
Mikulás és a segítõk vigyáztak az eleven
lurkókra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
a Mikulás jóságos krampuszainak: Farkas
Virágnak, Pál Henriettának, Siák Magdol-
nának, akik segítettek nekünk a gyerekek-
re vigyázni és együtt játszottak velünk. Kö-
szönjük a Csipike Egyesület örökös Miku-
lásának, Schmidt Lórándnak, hogy min-
den évben bebizonyítja: a Mikulás igenis
létezik!

A szervezõk: Farkasné Sobor Ágnes,
Hargitai Enikõ és Horváthné Kovács Brigitta
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Meghívó
Szeretettel várjuk Önt a Kishantosi

Vidékfejlesztési Központ és a Mezõföld
Népfõiskola decemberi rendezvényeire!

December 8. (csütörtök) 17.00:
A háziasszonyok kezében a jövõ!

Milyen is az ökoháztartás?

December 11. (vasárnap) 17.00:
A boldog emberek országából

jöttünk…

A dán Vestjyllands Népfõiskoláról
2011 májusában hazatért diákok beszámolója.

December 13. (kedd) 15.00:
Kezdjük el építeni a falu kertjét!

A falu szemet gyönyörködtetõ, illatos ékszere,
egészséges gyümölcs és zöldség gyermeke-
inknek, értelmes alkotómunka a helyieknek.

December 15. (csütörtök) 15.00:
„Mezõföld kincse”

Beszámoló a mezõföldi helyi
élelmiszerrendszer elõkészítõ munkálatairól,

konzultáció az érintettekkel.

Helyszín:
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

A rendezvényeken való részvétel ingyenes.

Szeretettel várjuk Önt,
és számítunk részvételére!

Elérhetõségeink: Kishantosi Vidékfejleszté-
si Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

(nyilvántartási szám: 07-0015-05),
Mezõföld Népfõiskolai Társaság

(nyilvántartási szám: 02-0038-04)

Tel.: 25/506-020, 70/4535-748,
30/3850-379 Fax: 25/506-021

E-mail: kishantos@enternet.hu

Kishantos megközelítése: Fejér megyében,
Hantos és Mezõfalva települések között he-
lyezkedik el, Hantostól délre, 3 km-re balra
(pontosan a 22. kilométerkõnél) egy tujasor
vezet be a központhoz.

Iskolák találkozója Mezõszilason
A mezõszilasi Németh László Álta-
lános Iskola volt a házigazdája hét-
végén a Németh László nevét viselõ
iskolák találkozójának. A találko-
zót a Németh László Baráti Társa-
ság szervezte. Az alkalomra kiállí-
tással is készültek.
Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Németh Ágnes, az író lánya.
Szép ajándékot hozott magával:
Németh László Iszony címû regé-
nyének egy bekeretezett kéziratos
lapját adta az iskolának. Ezt Borza
Vilma, a Németh László Baráti
Társaság titkára vette át.

Zámbó Tibor iskolaigazgató méltató szavai után a vendéglátó mezõszilasi iskola diákjai
az író mûveibõl irodalmi összeállítással köszöntötték a vendégeket. A budapesti Németh
László Általános Iskola, valamint a budapesti és a kecskeméti Németh László Gimnázi-
um képviselõi vetített képes prezentáció kíséretében mutatták be iskolájukat, s szóltak
arról, hogy milyen kapcsolatok fûzik õket az író emlékéhez.
Ezt követõen a vendégek lovas hintókon járták végig a települést, megtekintve azokat a
helyszíneket, amelyek Németh László mezõszilasi tartózkodásához kapcsolódtak, illetve
a regényeiben játszódó események helyszínei voltak. Megtekintették a Németh-portát, a
könyvtárat és az emlékszobát, a kaszinót, az Iszony helyszínét, a Kenessey-kastélyt, a Ki-
risits vendéglõt, amely a színi elõadások helyszíne volt.
A kocsikázás után szarvaspörköltre invitálták vacsorára a vendégeket, s fehér asztal mel-
lett beszélgetve töltöttek el néhány órát.

Hargitai Lajos

Baltával mentek
a szomszédba

A sárbogárdi rendõröket kedden délután
Sárkeresztúrra az Arany János utcába riasz-
tották. Amikor a helyszínre értek, azt látták,
hogy két személy félmeztelenül kiabál az
egyik ház elõtt az ott tartózkodókkal.
Mint kiderült, egy 40 éves férfi valamint 17
éves fia került szóváltásba szomszédjával,
mely az eddig beszerzett adatok alapján
odáig fajult, hogy apa és fia fejszével, illetve
bottal a kezében ment át a szomszédhoz,
majd annak kerítését az eszközökkel meg-
rongálták, miközben folyamatosan fenye-
gették a családot. Még egy vasszéket, illetve
az utcán felszedett termésköveket is a csa-
lád felé dobták.

A bûncselekmény során senki nem sérült
meg, a kerítésben azonban 5.000 Ft-os ron-
gálási kár keletkezett.
A két garázda személyt a rendõröknek sike-
rült elfogniuk, bár mindkettõ megpróbálta
magát kivonni az intézkedés alól. A rend-
õrök így mindkettõjüket bilincsben állítot-
ták elõ a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki õket,
majd ezt követõen bûnügyi õrizetbe vették
õket.

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

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági
bejelentések és

segítségkérések a
polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

KÉK HÍREK
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. december 9-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Az országgyûlési képviselõ beszámolója a megválasztá-
sa óta eltelt idõszakban a betervezett fejlesztések érdeké-
ben végzett munkájáról.
4. A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság veze-
tõi megbízása.
5. Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról és a végzett
munkákról, a 2012. évi foglalkoztatás kereteinek meghatá-
rozása.
6. A távhõ- és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009. (IX.
14.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
8. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsola-
tok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgálta-
tási díjáról, valamint az anyakönyvvezetõk közremûködé-
sének díjazásáról szóló 19/2011. (VI. 22.) önkormányzati
rendelet módosítása.
9. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékke-
zelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A köz-
szolgáltatási díj megállapítása 2012. évre.
10. Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátá-
sa biztonságának javítására pályázat benyújtása.
11. Éves közbeszerzési terv módosítása.
12. Közbeszerzési eljárás kiírása a KÖZOP-3.2.0/C-08-11-
2011-0025 azonosító számú pályázat keretében kerékpár-
út egyesített terveinek elkészítésére.
13. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, az ÁMK, és a polgármesteri hiva-
tal szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása.
14. A Sárhatvani Közösségi Ház épületének üzemeltetése.
15. Együttmûködési megállapodás kötése a Pusztaegresi
Polgárõr Egyesülettel.
16. Tájékoztatás az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi
és lakossági díjáról.
17. Tájékoztatás a települési folyékony hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelési közszolgáltatás 2012. évi díjáról.
18. Tájékoztatás a menetrend szerinti helyi autóbusz-közle-
kedés 2012. évi díjáról.
19. A teljesítménykövetelmények meghatározása a pol-
gármesteri hivatalnál.
20. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóságnál.
21. Sárbogárd város „új” Települési Környezetvédelmi
Programjának elfogadása.
22. A Sárbogárd város „új” Települési Hulladékgazdálkodá-
si Tervérõl szóló rendelettervezet elfogadása.
23. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tarta-
lék alakulásáról.
24. Bejelentések, interpellációk
24/1 A 2011. szeptember 9-ei, október 14-ei és november
18-ai ülésen elhangzott képviselõi bejelentésekre válasz a
mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés:

1. Fellebbezés elbírálása. 2. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2012 „A” ÉS „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATOK

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testü-
letének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága 2011. november 29-ei ülésén elbírálta
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évre beérkezett
pályázatait.

A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíjak 2.000 és 4.500 Ft között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosztásra, azaz havonta a támogatott pályázóknak
80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkormányzata a 2008-ban és 2009-ben megítélt 2
db „B” típusú pályázattal együtt.
Az „A” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:

Ösztöndíj összege Darab %
4.500 Ft 2 7
4.000 Ft 1 3,4
3.500 Ft 3 10,3
3.000 Ft 8 27,6
2.500 Ft 3 10,3
2.000 Ft 11 38
Nem támogatott 1 3,4
Összesen 29 100

A „B” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege Darab %

Nem támogatott 3 100
A Wekerle Sándor Alapkezelõ 2012. január 30-áig értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza döntését 2012. január 24-éig.
A Wekerle Sándor Alapkezelõ 2012. március 30-áig tájékoztatja a támogatásban részesí-
tett hallgatókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl, amely már tartalmazza a megyei
önkormányzati, illetve az intézményi ösztöndíjrészt is.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Pályázati felhívás

GYEPMESTERI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet Sárbogárd város
közigazgatási területén állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok befogására.
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtására jogosult az a gazdasági társaság, egyéni vállal-
kozó, vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatá-
rozott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, illetve hatósági engedélyekkel.
A pályázó feladata: az állategészségügyrõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekez-
désében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 19. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátása.
A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A
pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó bemutatása, a telephely leírása, postai címe, elér-
hetõsége, a tevékenység végzésének leírása, árajánlat tétele.
A pályázat benyújtásának helye: Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 31.
Tevékenység megkezdésének ideje: kihirdetést követõen a nyertes pályázóval megkötött
írásos szerzõdésben meghatározott idõponttól.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

VIII. forduló

SÁRKERESZTÚR
KIKE–TOLEDÓ 2005 4:4 (3:3)

Kike: Visi–Szauervein, Hajdinger, Geiger,
Sütõ.
Csere: Roszkopf J.
Toledó: Fûrész–Gazsó, Barabás R., Fésü,
Dombi.
Csere: Barabás B., Orbán, Szilágyi B.
1. perc: mindkét kapust tesztelték. 2. perc:
eladott labdából Hajdinger a kapu fölé lõtt.
A kontratámadásból Dombi szerezte meg a
vezetést. 4. perc: Geiger lövése a kapu bal
alsó sarkában kötött ki. 5. perc: Hajdinger
lövését Fûrész Sütõ elé ütötte, nagy hely-
zetben hibázott. 6. perc: Geiger átjátszotta
a védelmet, lövése most a másik sarokban
kötött ki. 8. perc: Sütõ lövése elkerülte a ka-
put. 10. perc: Barabás R. lõtt kapu mellé.
11. perc: Gazsó átadásából Barabás R. lõtt
gólt. 12. perc: nem sokáig örülhettek a veze-
tésnek, mert Geiger újabb találatával
egyenlõ az állás. 16. perc: Barabás R. lövése
alig kerülte el a kaput. 17. perc: Szilágyi B.
egyenlített. Sorba cselezte ki a játékosokat.
21. perc: Sütõ fejérõl Fûrész ütötte le a lab-
dát. 22. perc: Dombi a kapu mellé lõtt, majd
Barabás is. 23. perc: Szauervein fejelt kapu
mellé. 26. perc: Hajdinger lövése alig ment
kapu mellé. 27. perc: Szauervein lövése
után a labda a kapufáról Sütõ elé pattant,
aki nem hibázott. 28. perc: Hajdinger lövé-
sét Fûrész bravúrral védte. 30. perc: Bara-
bás R. egyenlített. 32. perc: Szilágyi jól he-
lyezett lövését Visi szögletre ütötte. A kido-
bott labdával Sütõ futott el, egyedül állt a
kapussal szemben, Fûrész bravúrral hárí-
tott. 38. perc: Dombi kihagyta a mérkõzés
legnagyobb helyzetét. Fûrész kivédte a Ki-
ke-játékosok szemét.
Jó iramú, sportszerû mérkõzést játszott a
két csapat. Sõt, Dombi lábában volt a há-
rom pont, de ott is maradt.
Góllövõk: Geiger 3, Sütõ, ill. Dombi, Bara-
bás R. 2, Szilágyi B.

HORVÁTH KER–
TWISTER GALAXY 3:6 (2:4)

Horváth Ker: Kovács G.–Oláh D., Nyári,
Horváth, Kovács.
Csere: Oláh Gy.
Twister: Bognár I.–Balogh, Roszkopf L.,
Györe, Bor.
Csere: Bognár T., Killer I., Szántó, Tóth A.,
Tóth I.
1. perc: Bor szerezte meg a vezetést az alvó
védõk között. 3. perc: Oláh D lövését, Bog-
nár szögletre ütötte. 5. perc: Horváth J. sza-
badrúgásából Oláh D. perdített kapura,
Bognár nagy bravúrral védett. 6. perc: két
Twister-gól! Elõbb Györe, majd Killer I. ta-
lált be. 9. perc: egy rosszul elvégzett Hor-
váth Ker-szabadrúgás után Györe vezette a
labdát Kovácsra, lövése elkerülte a kaput.
11. perc: szöglet után Horváth szépít. 13.

perc: Oláh D. okos gólt lõtt. 14. perc: Oláh
Gy. lövését Bognár hárította. 15. perc: Bor
került helyzetbe, azonban elsiette. 16. perc:
most szerencsésebb volt Bor, mert lövése
egy védõn irányt változtatva került a kapu-
ba. 18. perc: nagy kavarodás a Twister kapu-
ja elõtt, végül a labdát Horváth a kapu fölé
vágta. 23. perc: Tóth A. rossz ütemben jött
ki a kapuból, szerencséjére Kovács S. nem
tudott élni a lehetõséggel, mert kecsegtetõ
helyzetben elcsúszott. 26. perc: Bor a kapu
mellé perdített. 29. perc: Tóth I. lövése a ka-
pufáról jött ki. 31. perc: Roszkopf lövése
kapu mellé szállt. 32. perc: Horváth lövése
egy védõn irányt változtatva került a kapu-
ba. 33. perc: Balogh az üres kapu mellé lõtt.
34. perc: Szántó lövésébe Tóth I. beletette a
lábát, onnan vágódott a hálóba. 35. perc:
Oláh Gy. lövése a felsõ lécrõl jött ki. A ki-
pattanó labda Killer elé került, aki Bognár
T. elé passzolt és feltette az i-re a pontot.
Góllövõk: Horváth J. 2, Oláh D., ill. Bor 2,
Györe, Killer I., Tóth I., Bognár T.

EXTRÉM–OLD BOYS 6:2 (2:2)
Extrém: Németh–Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Kuti.
Csere: Horváth T., Rozgonyi J., Szabó,
Juhász Z.
Old Boys: Fülöp Gy.–Mikuli, Horváth I.,
Fülöp T., Juhász I.
Csere: Berzeviczy, Kiss, Juhász Á., Király.
4. perc: Kuti fejelt kapu mellé. 5. perc:
Mikuli lövése meglepte Németh kapust, aki
reflexbõl kiütötte a labdát. 6. perc: Flõgl
szabadrúgása a jobb felsõ sarokban kötött
ki. 7. perc: Fülöp T. fordult le Dévényirõl,
szorongatott helyzetbõl leadott lövése a ka-
puban kötött ki. 12. perc: Szabó lõtt kapu
mellé. 14. perc: Király sem tudta bevenni a
kaput. 15. perc: a helyzetbe került Horváth
T. elcsúszott az utolsó pillanatban. 16. perc:
Szabó lövését Fülöp Gy. biztos kézzel hárí-
totta. 17. perc: Kiss találatával átvette a ve-
zetést az Old Boys. 19. perc: Horváth D. lö-
vése a felsõ lécrõl vágódott le. 20. perc:
Rozgonyi lövése akadt meg a kapuban. 21.
perc: Horváth D. szabadrúgása a kapufáról
jött ki. 22. perc: Berzeviczy a kapu mellé
lõtt. 25. perc: Kuti az üres kapu mellé lõtt.
28. perc: Király lövését védte Németh. 29.
perc: Szabó futott el a jobb oldalon, átadá-
sából Kuti lõtt gólt. 32. perc: Flõgl átadását
Szabó érte el, lábáról a hálóba vágódott a
labda. 33. perc: Kuti újabb góljával elhúzott
az Extrém. 34. perc: Juhász I. lövésébõl Né-
meth került ki gyõztesen. 36. perc: Juhász
Z. lõtt nagy gólt. 39. perc: Flõgl került hely-
zetbe, lövése azonban elkerülte a kaput.
Góllövõk: Flõgl, Rozgonyi, Kuti 2, Szabó,
Juhász Z., ill. Fülöp T, Kiss.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
SÁRBOGARAK 5:2 (2:0)

Sárszentmiklós Öfi: Plézer–Palotás, Kun,
Killer G., Kiss J.
Csere: Derecskei.

Sárbogarak: Csuti–Gazdag, Németh Cs.,
Kónya, Kiss.
Csere: Stiksz, Dizseri P., Dizseri M., Mon-
dovics.
A mérkõzést (technikai okokból adódóan)
a 30. percig tekinthetik meg a Bogárdi TV
adásában. 31. perc: Palotás sokat cselezett,
Csuti védeni tudott. 32. perc: a sorozatos
sárszentmiklósi támadások Kiss jóvoltából
góllá értek. 33. perc: Stiksz átadását Kónya
pofozta be. 34. perc: Kun erõs lövését Csuti
szögletre ütötte. A következõ támadásból
Stiksz a felsõ lécet találta telibe. 37. perc: jó
az öreg a háznál! Derecskei gólja sokkoló
volt. 38. perc: Kun egyéni akció után tovább
növelte az elõnyt.
Sárga lap: Kun, Derecskei, Kiss., ill. Kiss,
Kónya.
Góllövõk: Kun 2, Killer G., Kiss, Derecs-
kei, ill. Kónya 2.

SPURI–LÉGIÓ 2000 1:5 (0:3)
Spuri: Huszár–Palásti, Gál, Imre, Bodó.
Csere: Banda, Bereczki, Kovács.
Légió: Szilágyi B.–Csuti Z., Németh, Kele-
men, Vereczkei.
Csere: Lakatos Gy., Szilágyi F., Tóth.
5. perc: Imre lövését Szilágyi kiütötte. 8.
perc: Vereczkei lõtt kapu mellé. 10. perc:
Kelemen egy szép csellel ment el, lövése
gólt ért. 11. perc: Kelemen szabadrúgásból
legurított labdájából Vereczkei lõtt gólt. 15.
perc: egy szép Spuri-támadás végén ragyo-
gó Szilágyi-védés. 17. perc: Imre lõtt kapu
mellé. 18. perc: Gál lövését Szilágyi lábbal
hárította. 19. perc: Bodó lövését Szilágyi
lábbal hárította. 21. perc: Kelemen erõs lö-
vése Huszár lábáról vágódott ki. 24. perc:
Bodó nagy lövését Szilágyi nem tudta véde-
ni. 27. perc: Palásti lõtt mellé. 29. perc:
Csuti lövése Huszár mellérõl újra Csuti elé
került, másodszorra már nem hibázott. 32.
perc: Szilágyi F. lövése szállt kapu fölé. 35.
perc: Palásti–Gál volt a labda útja, utóbbi
lövése a kapufáról vágódott ki. 37. perc:
Tóth távoli lövését Huszár lábbal akarta há-
rítani, az felpörgött és a hálóba hullt. 38.
perc: Kelemen lövése ment kapu mellé.
Góllövõk: Bodó, ill. Kelemen, Vereczkei
2, Csuti, Tóth.
A mérkõzéseket Szakács I. vezette.

Tabella
1. Légió 2000 8 6 2 - 24:12 20
2. Sárszentmiklós Öfi 8 - 2 40:17 18
3. Extrém 8 5 2 1 39:26 17
4. Sárkeresztúr Kike 8 4 2 2 34:28 14
5. Sárbogarak 8 4 1 3 27:31 13
6. Twister Galaxy 8 3 2 3 26:25 11
7. Old Boys 8 3 - 5 27:32 9
8. Horváth Ker 8 2 - 6 33:40 6
9. Toledó 2005 8 1 1 6 29:45 4
10. Spuri 8 1 - 7 23:46 3

Góllövõlista

1. Kuti Kálmán, Extrém, 18 gól.

Gróf Ferenc
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Férfi megyei I. o. kézilabda-bajnokság

Gyõzelem a rangadón
VAX KE Sárbogárd–Alba Regia 26:20 (10-10)

Vezette: Csõregi, Krupják.
Végre nézõk elõtt játszhatott hazai pályán csapatunk. Az eddig
egyetlen vereséggel álló Alba Regia fiatal együttesét fogadtuk.
Már elõre lehetett sejteni, hogy ez nem lesz könnyû meccs, hiszen
pár nappal ezelõtt ez a csapat simán verte a szintén nagy rivális
Rácalmást. Az Alba Regia edzõje ismét hozott pár játékost NB
I/B-s csapatból.
Az elsõ félidõben fej fej mellett haladt a két gárda. A mieink ren-
geteg ziccert hibáztak, de szerencsére a kapuban Németh Tamás
talán az idei legjobb formáját mutatva védett. Meg kell jegyezni,
hogy az ellenfél rendkívül keményen, néha már-már durván
játszott.
A heti 5 edzéssel készülõ vendégek a 2. félidõben hatalmas lendü-
lettel kezdtek. Azt gondolhattuk volna, hogy erõvel õk bírják job-
ban. Ám a pályán a dolgok egészen másképpen alakultak. Balogh
Viktor ellenállhatatlan volt, Szabó József (Totó) szintén az idei
legjobbját nyújtotta. Védekezésben minden játékosunk felülmúl-
ta önmagát, és mint az eredmény is mutatja, mindösszesen 20 gólt
kaptunk. Mindenkit csak dicsérni lehet a küzdeni tudásért.
Itt kell elgondolkodni azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy ide-
genben egy sokkal gyengébb Bicskét nem tudtunk legyõzni.
Ezzel együtt az idei évet jobb gólkülönbséggel, azonos pontszám-
mal, az Alba Regiát illetve a Rácalmást megelõzve az élen zártuk.
A tavaszi folytatásban ugyanilyen elszántsággal és akarással kell
játszani.
Gratulálok a csapatnak az õszi teljesítményhez, köszönöm a szur-
kolóknak a biztatást. Mivel az idén már mérkõzésen nem találko-
zunk mindenkinek kellemes karácsonyt és boldog új évet
kívánok!

Rehák Sándor

Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a csapatokat, hogy a

KARÁCSONYI KUPÁT

2011. december 23-án 8.30 órától rendezi meg
az MGÁI tornacsarnokában.

SZILVESZTER KUPA

2011. december 30-án 8.30 órától rendezi meg a tornát
az LSC Sárbogárd vezetõsége.

A tornára igazolt labdarúgók is nevezhetnek.
Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Nevezéseket 2011. december 23-áig fogad el a versenybizottság
az alábbi telefonszámokon, vagy személyesen: 06 (30) 823
1229, 06 (30) 902 8023.

Versenybizottság

Tánckavalkád

Immáron második alkalommal rendezték meg a Tánckavalkádot
a mûvelõdési központban. Akárcsak tavaly, most is az Írisz Orien-
tál Tánccsoport szervezésében került az esemény megrendezés-
re.
Rengetegen jöttek el, a nézõtér tömve volt a sok büszke szülõvel
és érdeklõdõvel.
Az estet a Sárbogárdi Mazsorettcsoport nyitotta meg. A kisgyere-
kek korukhoz képest nagy meglepetést okoztak ügyes tánctudá-
sukkal. Majd következtek a nagyobb gyerekek, a Kiscsillag Hip-
hop Tánciskola tanulói.
Az esten fellépett még a Írisz Orientál Tánccsoport, a Black
Horse Country Club, Sahira és tanítványai, a Radnai Zoltán ve-
zette Ten Dance Tánccsoport, valamint Hankusz Alícia és László
Éva, Székesfehérvárról érkezett vendég hastáncosok is elvará-
zsolták a nézõközönséget.
Gratulálunk az összes fellépõnek a sikeres elõadáshoz!

Mágocsi Adrienn

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén

2011. december hónapban tervezett
sebességellenõrzések

9-e 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
12-e 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
14-e 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
17-e 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
22-e 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
26-a 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
28-a 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
30-a 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)

Rendõrfoci Fejérben
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Közép-Dunántúli Gaz-
dasági Ellátó Igazgatóság, valamint a megyében lévõ hat rendõr-
kapitányság munkatársai mérték össze futballtehetségüket. Az
FRSZ, az IPA és az FMRFK ugyanis futballtornát szervezett Fej-
ér megye rendõreinek. A helyszín a székesfehérvári Fõnix Csar-
nok volt.
A húszperces mérkõzések két csoportban reggel kilenc órakor
kezdõdtek. Összesen 18 mérkõzést játszottak le a csapatok a nap
folyamán.
A csoportmérkõzések után végül a harmadik helyért a székesfe-
hérvári és a gárdonyi kapitányságok rendõrei csaptak össze, mely
mérkõzésbõl végül a gárdonyiak kerültek ki gyõztesen, így dobo-
gósként végeztek.
Az elsõ helyért a sárbogárdi és a dunaújvárosi rendõrök vívtak
szoros küzdelmet. A meccs vége döntetlen lett, így büntetõrúgá-
sok során dõlt el, hogy az aranyérmet végül a sárbogárdi rendõrök
vitték el, így második helyen a dunaújvárosiak zártak.
A legjobb játékos Szilukács Krisztián lett a Dunaújvárosi Rendõr-
kapitányságtól. A legjobb kapus díját a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságon dolgozó Szloboda Jánosnak ítélték oda, míg a gólkirály
a fõkapitányság munkatársa, Piller Gábor lett tíz góllal.
A focisták a Mikulás-napi tornát egy közös ebéddel zárták.

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



12 HITÉLET / KÖZÖSSÉG 2011. december 8. Bogárd és Vidéke

Betlehemi csillagok

E címmel nyílt kiállítás Sárbogárdon a régi
tanácsházán lévõ kiállítótermekben múlt
héten pénteken délután. A tárlaton azok a
pályamûvek kerültek bemutatásra, melye-
ket a Sárbogárdi Múzeum Egyesület zsûri-
je a legjobbnak ítélt. Helyi és környékbeli,
különbözõ életkorú amatõr alkotók mun-
káiban gyönyörködhetünk. Az alkotók
nagy aprólékossággal, lelkesedéssel készí-
tettek karácsonyi idõszakhoz kapcsolódó
mûveket a legkülönfélébb anyagokból és
technikákkal.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján elis-
merõ okleveleket vehettek át a pályamun-
kák készítõi. Mindenki kapott – egy fel-
ajánlás révén – tárgyjutalmat is.

Hargitai Gergely

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KATONA ISTVÁNNÉ

született Tálai Gizella

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZAKÁCS ATTILA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Ádventi alkalmak
December 8–10-ig,

csütörtöktõl szombatig
ádventi alkalmakat tartunk a sárszent-
miklósi református gyülekezeti házban
Magyarné Balogh Erzsébet vezetésé-
vel, minden este 17 órától.
Várjuk szeretettel az érdeklõdõket!

Sárszentmiklósi Református
Gyülekezet

Hét híres helyszín
Jézus életébõl,

vetített képekkel
1. Betlehem, Názáret
2. Megdicsõülés hegye
3. Boldogmondások hegye és
Kapernaum
4. Sikár és Jerikó
5. Bethánia
6. Jeruzsálem, Gecsemáné kert és a
Via Dolorosa
7. Olajfák hegye

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere).

Idõpontok:
2011. december 12.,

2012. január 9., 23., február 13., 27.,
március 12., 26. 18.00 órától.

A belépés díjtalan.
A programot támogatja a Hetednapi
Adventista Egyház.

www.jezus7.hu

Adventi
lelkigyakorlat

a sárbogárdi római katolikus
templomban

2011. december 8-9-10-én
18 órától.

A lelkigyakorlatot tartja:
Dózsa István esperes.

Mindenkit szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ
Kedves Zeneszeretõ Barátunk!

A Huszics Vendel Kórus és a Bogárd-Dal
Egyesület nevében szeretettel meghívjuk

HAGYOMÁNYOS
KARÁCSONYI

KONCERTÜNKRE.

A hangverseny idõpontja:
2011. december 17. (szombat)

17 óra.

Helye: Sárbogárd, József Attila
Mûvelõdési Központ.

A mûsorban fellépnek:

Alba Regia Kórus, Székesfehérvár,
vezényel: Kneifel Imre;

Huszics Vendel Kórus, Sárbogárd,
vezényel: Huszics Vendelné.

A kórushangverseny hangszeres vendége az
európai hírû Brass in the Five fúvósegyüttes.

Sok szeretettel várjuk minden zeneszeretõ
barátunkat!

Huszics Vendel Kórus, Bogárd-Dal Egyesület

A teknõs
imája

Légy türelemmel,

édes Istenem!

Jövök már, jövök…!

Mindenki olyan, amilyen.

Az alkotó nem én vagyok

és nem bírálhatom

e házikót a hátamon.

Van némi haszna is,

De ismerd el, Uram,

Van némi súlya is.

Hát, igen…

Ne add Istenem, hogy szí-
vem

és vérem kettõs kolostora

Neked ne nyíljék meg soha.

Ámen

(Forrás: internet)

Ezt a versikét Schönborn
Mária néni révén ismerhet-
tük meg, aki e költemény
mellé egy kedves kis tek-
nõsbékát is készített dió-
ból. Mivel a szerkesztõség
csapata nagyon megked-
velte ezt a verset és a hozzá
tartozó kis dió-teknõst,
szeretnénk kedves Olvasó-
inkkal is megosztani.

Szerkesztõség

Könyvtári esték 2011

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és családját

2011. december 12-én (hétfõn) 17 órára

BENCZE ILONA
„Arány és erény…” címû pódiumestjére

a polgármesteri hivatal dísztermébe.

Közremûködik: Gyarmati István zongoramûvész.

A belépés ingyenes.

Brass in the Five
Ismertetõ az együttesrõl

Az együttes tagjai: Simai László – trom-
bita, Tóth Tamás – trombita, Soós
Péter – kürt, Koppányi Béla – harsona,
Takács Tibor – tuba.

A rézfúvósötös 1992-ben alakult, egy
szerencsés véletlen folytán.

II. Erzsébet angol királynõ magyaror-
szági látogatása alkalmával a Zeneaka-
démiát kérték egy ünnepi koncert meg-
szervezésére. A királynõ köztudottan
kedveli a rézfúvószenét, így a választás
egy rézfúvóskvintettre esett. Ekkor még
az öt fiatal tehetséges zenész még nem
sejtette, hogy a sors szeszélye évtizedek-
re összeköti, összekovácsolja õket.

A sikeres bemutatkozás után II. Erzsé-
bet személyesen gratulált: „Remélem,
még találkozom ezzel a remek együttes-
sel.”

A királynõ iránti tiszteletük jeleként an-
gol nevet választottak, és immár 19 éve
Brass in the Five néven egyedi hangzás-
világgal, sokszínû és formabontó kon-
certekkel kápráztatják el közönségü-
ket. Megfordultak az ország vala-
mennyi jelentõs koncerttermében, rá-
dió- és televízió-felvételek sokaságát
készítették el. A világ számos pontján
népszerûsítették a magyar rézfúvós ka-
marazenét. 8 CD lemezük jelent meg a
legkülönbözõbb stílusokban.

Felhívás
Azzal a kéréssel fordulunk városunk polgáraihoz,
vállalkozóihoz, hogy amennyiben lehetõségük van
rá, szíveskedjenek Juhász János Dávid – városunk
nehéz helyzetbe került lakójának – gyógykezelés-
éhez segítséget nyújtani. Aki együtt érez a beteg-
séggel küzdõ fiatalemberrel, családjával, és szeret-
ne támogatást nyújtani, az alábbi számlaszámon
megteheti:

Juhász János Dávid
11773360-00704797 OTB Bank.

Fogjunk össze, hogy az egészség gyõzzön, ne a be-
tegség!

Sárbogárd Város Önkormányzata
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Mézeskalácstorta
Hozzávalók (10 fõre): 4 tojás, 180 g porcukor,
5 ek olvasztott méz, 440 g liszt, 1 kk szó-
dabikarbóna, 1 csapott mk tört szegfûszeg, 1
kk fahéj, hámozott mandula a díszítéshez.
A tojásokat a porcukorral és a fûszerekkel kever-
jük habosra, és csorgassuk hozzá az olvasztott mézet. Szórjuk bele a szódabi-
karbónával elkevert lisztet, és az egészet alaposan dolgozzuk össze. Kivaja-
zunk, lisztezünk egy tortaformát, töltsük bele a tésztát, és a tetejét soronként jó
sûrûn rakjuk körbe a mandulával. Elõmelegített sütõben (alul-felül sütési mód-
ban) 180 fokon 40 perc alatt aranybarnára sütjük.

Mézes adventi koszorú
Hozzávalók (4 fõre): a világos
és a sötét színû tésztához (a
kakaós verzió adatai zárójel-
ben szerepelnek): 15 dkg méz,
7 dkg vaj, 2 tojás, 15 dkg por-
cukor, 4 tk mézeskalács-fû-
szerkeverék, 1 csapott kk szó-
dabikarbóna, 2 ek víz (a kaka-
ósba 4 ek kell), 50 dkg finom-
liszt (ebbõl 2 dkg kakaópor, ha
barna tésztát szeretnénk).
1 adag világos és 1 adag sötét
színû tésztát állítunk össze!
Az írókához: 1 db tojásfehérje, 20-24 dkg porcukor.

A mézet összeolvasztjuk a vajjal, hûlni hagyjuk. A tojásokat összekeverjük ro-
botgéppel a porcukorral és a fûszerekkel, a szódabikarbónával, vízzel. Beleönt-
jük a mézes vajat és a lisztet is. Alaposan összedolgozzuk (legjobb kézzel), és
ez mehet is a hûtõbe egy éjszakára. Ugyanezen lépések szerint elkészítjük a
másik adag (kakaós) tésztát is, az is mehet hûtõbe a másikkal együtt. Papírból
a sütõlemezünknek méreteihez igazodva kivágunk egy nagyobb és egy kisebb
szívformát sablon gyanánt. A szívek csücske derékszögben érjen össze, hogy
négyet szépen egymás mellé tudjunk illeszteni. Ezeket a sablonokat használva
4 db nagy szívet vágunk ki a sima tésztából, 4 kisebbet a kakaósból (vagy for-
dítva, vagy akár mindet csak az egyikbõl, ez teljesen ízlés dolga). Sok tészta
marad még, azokból is lehet mindenféle formákat kiszúrni, megsütni! Nem kell
azonnal, mert a tészta jól eláll hûtõben akár három napig is. Az azonos méretû
szíveket alaposan kivajazott, vagy szilikon lappal bélelt sütõlemezre helyezzük
szorosan egymás mellé úgy, hogy lóhere alakot adjanak ki. Így jól összesülnek,
eggyé olvadnak és nagyjából a formájukat is megtartják. 180 fokra elõmelegí-
tett sütõben sütjük, alsó-felsõ álláson, kb. 13-15 percig (sütõje válogatja).

A kisült formákat kivesszük, a kisebbik szívformákból a gyertyák átmérõjének
megfelelõ méretû pogácsaszaggatóval még melegen kiszúrunk 4 kört, ezekbe
kerülnek rendes esetben a gyertyák, vagy teamécsesek, így stabilak lesznek.
A kis szíveket a nagyokra írókával ragasztjuk rá. Ugyanazt az írókát nyomó-
zsákba töltjük, s tetszés szerint díszítjük vele a koszorút, valamint a többi kisült
formát.

Az íróka elkészítése: a tojásfehérjét enyhén felverjük. Apránként hozzáada-
goljuk a porcukrot, azzal is jól felverjük addig, míg végül szép, fényes fehér
massza lesz. Ha nem használjuk fel egyszerre, takarjuk le, vagy a nyomózsák-
ban tegyük hûtõbe, így 3 napig eláll.

Puha mézeskalács
Hozzávalók (4 fõre): 450-500 g liszt, 100 g vaj, 2-3 ek méz, 250 g cukor, 1
csapott ek szódabikarbóna, 1 kk (max. 10 %-os) ecet, 2 egész tojás, 2 ek
tejföl, 1-1 kk õrölt fahéj, szegfûszeg, szerecsendió.

Egy edényben a mézet, a cukrot, a vajat, a tojásokat gõz fölött állandó keverge-
tés közben besûrítjük. A szirupot a tûzrõl levéve kicsit hûlni hagyjuk. Belekever-
jük a szódabikarbónát egy kevéske ecetbe, és a még meleg, de nem forró szi-
ruphoz adjuk. Hozzáöntjük a lisztet is, és egy-két kanál tejfölt, majd rugalmas
tésztává gyúrjuk. A tésztát szobahõmérsékleten 2-3 órán át állni hagyjuk. A
méz miatt lehet, hogy a tészta kissé képlékeny és nem túl könnyû bánni vele.
(Célszerû sütõpapírt használni.) A tésztát 2-3 mm vastagra kinyújtjuk, majd ki-
szaggatjuk. 180 fokra elõmelegített sütõben sütõpapíron pár perc alatt készre
sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI KOMMENTÁR
A napokban az egyik tévécsatornán megláttam egy jelenetsort.
Egy nõ meg egy férfi ökölvívó-mérkõzést folytatott le a világ sze-
me elõtt. Az ifjú, szõke nõ apró ütésekkel szurkálta a pasast, az
meg rendes, célzott bal- és jobbegyenesekkel válaszolt. Mindket-
tõjük kezén bokszkesztyû, a ruházatuk is illett az alkalomhoz, rikí-
tó színû nadrág lengedezett a térdük körül, a mellükön mez fe-
szült. Úgy emlékszem, sisakot viseltek. Ami furcsa és szokatlan
volt: egy meglett férfi ütlegelt egy fiatal nõt. A tévé nyilvánossága
elõtt!
Nem szerettem ezt. Utáltam. Valahol a személyiségem legmélyén
irritált. A férfi nem volt durva, igyekezett mérsékelni magát. Te-
hát szemmel láthatólag nem óhajtotta leütni a lányt. De ütötte. Ez
tény. Hogy nem ütött túl nagyokat, az arra mutat, hogy lappangott
õbenne valami halvány illemtudás. Érezte, hogy itt létezik valami
íratlan törvény, mondjuk a lovagiasságnak némi alig tapasztalha-
tó maradványa. Mert tudjuk: régen volt értelme ennek a szónak,
hogy „lovagiasság”. A gyengék védelme. A nõ tisztelete. Valaki az
interneten azt kérdezi, miért kellene tisztelni azt a nõt, akivel az
elõbb egy „mocskos közösülésben” volt együtt. Milyen árulkodó,
hogy õ maga is mocskosnak nevezi, tehát elítéli. Hát igen! Körül-
veszi a mai embert a mocsok. Sokan talán nem is tudják, hogy le-
het kerülni a mocskot, mert „a tisztaság fél egészség”.
Na, de komolyan: honnan ered a nõk tisztelete? Hát kérem, az
igazi férfi ad magára. Nem azzal mutatja meg az erõfölényét, hogy
üt, hanem azzal, hogy elõre engedi a nõt az ajtónál. Pontosan ez-
zel nyilvánítja ki az erejét. Ez az õ önbizalmának a jele. Megen-
gedheti magának, hogy gyengéd és kedves legyen. Ezzel önmagá-
nak is rangot szerez. Érdekes: manapság megint polgárjogot nyert
a kézcsók. Sõt, illemszabály, hogy a nõi kacsóhoz le is kell hajolni
egy kicsit. A kommunista idõben üldözték ezt az udvariassági for-
mulát a nõi egyenjogúság nevében. Na, de egyenjogúság ide,
egyenjogúság oda, mégis csak a nõk szülnek. Õk teremtik az em-
beriséget. A nõben nemcsak a gyengébbet, segítségre szorulót
tiszteljük, hanem az anyát is. Lásd meg abban a lányban a leendõ
anyát, te bunkó! Aki világra hoz valakit, aki szoptatja, pelenkázza
a szülöttjét, énekel és mesél neki elalvás elõtt, és el nem múlóan
aggódik érte. Ahogy érted is aggódik a mamád.
Tisztelt tévések, ne csináljatok olyan mûsort, ahol férfiak bokszol-
nak nõkkel! Nem szabad behódolni a hanyatlásnak csak azért,
hogy nagyobb legyen a nézettség és a reklámbevétel. Száz évvel
ezelõtt bilincsbe verve vitték volna el azt a férfit, aki ütlegel egy
nõt. És még valamit! Azt hallottam, hogy ugyanebben a mûsorban
nyilvánosan szeretkeztek is. Az ilyenek még húsz évvel ezelõtt is
fogdában találták volna magukat közszeméremsértés miatt. Ne-
vezhettek engem vén szentfazéknak, morgós, penészszagú csöke-
vénynek. Én meg azt mondom, hogy létezik felelõsségérzet és fe-
lelõtlenség. Úgy bizony!

(L. A.)

Idõjárás
Sok felhõvel tarkított, szeles napok elõtt állunk. Pénteken
megerõsödõ szél kíséretében hullámzó frontrendszer felhõze-
te ér el minket, ami szombaton csapadékos, esõs idõjárást ad.
A front mögött vasárnap és hétfõn kissé megnyugszik idõjárá-
sunk, ám a sok felhõ és szél vendégünk maradhat. A hõmérsék-
let az idõszak végére néhány fokkal csökken.

www.metnet.hu
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Cecei sulibörze
Mikulás-heti programok

Ismét nagy sikerû Mikulás-heti programot állítottak össze az is-
kolában Tornócziné Bondor Csilla vezetésével. Szép hangú lá-
nyaik, köszöntõdalokat énekelve, jó hangulati elõkészítést terem-
tettek a Télapó megérkezéséhez. Utánuk egy kedves jelenet kö-
vetkezett, amelyben két Krampusz civódik, hogy ki kapja, ki csen-
je el a Télapó által elõkészített csomagokat.
A programmal elsõként a székesfehérvári Szent György Kórház
gyermeksebészetére és gyermekosztályára látogattak el a cecei-
ek, hogy egy kis örömet szerezzenek az ott lábadozó beteg kisgye-
rekeknek. Örömükre nagy szeretettel fogadták õket, és szívesen
fogadták az elõadás mellett a Varga Gábor képviselõ–polgármes-
ter úr által felajánlott Télapó-csokikat és szaloncukrot, amit ma-
gukkal vittek.
Szombaton Sáregresre látogattak el a Krampuszok és a Mikulás,
ahol a községi Mikulás-ünnepséget tették elõadásukkal színeseb-
bé.
Hétfõn a Cecei Nyugdíjasklubba mentek a diákok felkészítõ taná-
rukkal, hogy az idõseknek mutassák be Mikulás-váró programju-
kat, amit kedden diáktársaiknak, valamint a cecei Kincskeresõ
Óvodásoknak is elõadtak.
Nagyon köszönjük, hogy a gyermekek önzetlenül, idõt és munkát
nem kímélve felkészültek, hogy örömet szerezzenek másoknak,
és kiemelten, hogy partnerek voltak abban is, hogy a beteg kis tár-
saikhoz is ellátogassanak a kórházba! Olyan nagy szeretettel fo-
gadták õket, ami igazán illeszkedik az advent, a várakozás idõsza-
kának lelki töltõdéséhez.

Mikulás-futás

Ebben az évben is ellátogatott iskolánkba Kovács István, a lapp-
földi Mikulás magyarországi nagykövete, aki elkötelezett híve az
egészséges életmódnak, a sportnak és az állatvédelemnek. Elme-
sélte gondolatait a diákoknak ezzel kapcsolatban, majd egy nagy
futás következett az udvaron, amit a Mikulás vezetett. A hagyo-
mány szerint az elsõ osztályosokkal ezek után eleséggel töltötte
fel a madáretetõket az iskola parkjában. Nagy örömünkre el-
mondhattuk neki, hogy felhívásunkra diákjaink 40 madáretetõt
készítettek az elmúlt hetekben, tehát volt hova helyezni az István
által hozott magvakat.
Nagyon köszönjük Kovács István lelkesedését, elkötelezettségét
az egészséges életmód iránt, amit át is szeretne adni az eljövendõ
nemzedéknek! Várjuk jövõre is Cecén!

Színházlátogatás Dunaújvárosban
2011. november 29-én Dunaújvárosban voltunk a Bartók Kama-
raszínház és Mûvészetek Házában. Ott néztük meg A Pál utcai fi-
úk címû színdarabot.
A színház falai gyönyörûen voltak díszítve, bámulatos volt a terve-
zõ és a kivitelezõ munkája. A díszletek egyszerûek, könnyen moz-
gathatóak voltak. A különbözõ jeleneteknek a kellékei ezeknek a

falaiba voltak beépítve. A színdarabban többnyire gyerekszíné-
szek játszottak, mellettük csak néhány felnõtt szerepelt. A fiatal
színészek rendkívül ügyesek és tehetségesek voltak.
Ez a történet két gyerekcsapat harcáról szól egy játékterület meg-
szerzéséért. Közben megismerhetjük a gyermekek jellemvonása-
it. A végén azonban az összes gyerek egy csapattá vált, amikor
tiszteletüket tették beteg társuk ágyánál. Olyan hitelesen játszot-
ták el Nemecsek Ernõ halálát, hogy a nézõk többségének szeme
megtelt könnyel. Nagyon színvonalas elõadást láttunk ezen az
estén.

Készítette: Fésü Fanni 6. b

A megyei szépkiejtési verseny területi
fordulóján jártunk Sárszentmiklóson

Múlt héten rendezték meg a
Kodály Zoltán Általános Isko-
la és Mûvészetoktatási Intéz-
mény megyei szépkiejtési és
olvasási versenyének területi
fordulóját a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában.
A cecei diákokat a 3. évfolya-
mosok közül Horváth Lilla,
Klazer Balázs; a 4. évfolyamo-
sokat Bagi Zsolt és Killer Fé-
dószia képviselte.
A megmérettetés két részbõl
állt: egy begyakorolt elbeszé-
lõ, leíró szöveg felolvasásából,
valamint egy ott kapott idegen
szöveg elõadásából.
A versenyen minden kisdiá-
kunk eredményesen szerepelt, Killer Fédószia 4. b osztályos tanu-
lónk pedig, nagy örömünkre, 2. helyezést ért el. Gratulálunk ne-
kik, és köszönjük felkészülésüket!

Udvartakarítás
ÖKO-iskola révén iskolánk körül szép park terül el, melyben sok
a lombhullató fa. A fák levelei õsszel lehullanak. A cecei iskolá-
ban ezt a problémát is a szülõk, családtagok segítségével oldották
meg.

Szerdán délután iskolataka-
rítási akciót hirdettek, oda
várták a diákokat, szülõket,
családtagokat, hogy együtt
gyûjtsék össze és hordják el a
komposztálóra a sok lehul-
lott falevelet. Igazán nagy si-
kere volt a kezdeményezés-
nek, hiszen gyerekek és fel-
nõttek együtt, jó hangulat-
ban tették szebbé az intéz-
mény környezetét, sokat be-
szélgetve, viccelõdve egymással.
Nagyon köszönjük mindazoknak a segítségét, akik ráértek és segí-
tettek bennünket ebben a nagy munkában!

Cecei iskola
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December 10., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelenti
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés
10.55 Családom és egyéb emberfajták 11.15 Gyerekjáték a számítógép 11.30
Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Hungariq 13.35
„Szenvedélyem már a békefenntartás” – Papp István-portré 14.05 Erdõjárók
14.35 Valaki 15.05 A fagy birodalma 16.00 Visszatérés a Kincses-szigetre 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az ötöslottó és a joker sorso-
lása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szerelem és egyéb katasztrófák 21.45
Halálkeringõ 23.35 A Nemadomfel együttes koncertje 0.25 Sporthírek 0.35
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Winx Club 10.35 Asztro show
11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 Siófok–FTC nõi kézilab-
da-mérkõzés 14.25 Sue Thomas – FBI 15.30 Döglött akták 16.30 Polar Expressz
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 21.55 Való világ 23.10 Sin City –
A bûn városa 1.35 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.40 Egyik kutya, másik nem!
11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Babavilág 12.10 Tûsarok 12.40 9 hónap
13.10 Gyilkos számok 14.10 Autóguru 14.40 Xena 15.40 Bûbájos boszorkák
16.40 13-as raktár 17.35 Hawaii Five-0 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Ho-
gyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt 22.00 Négyen résen 23.45 Fûrész III.
1.50 Ezo.tv 2.50 Kalandjárat 3.15 Teleshop 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.25 Történet hangszerelve 13.05 Rádió-
kabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 11., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.25 Kortárs 6.55
Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katoli-
kus krónika 9.40 Cigány pasztoráció 9.50 Kérdések a Bibliában 10.05 Reformá-
tus magazin 10.30 Református ifjúsági mûsor 10.40 Tiszántúli református gyûj-
temény 11.05 Gyóni Géza 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Zeg-
zugos történetek 12.35 Anno 13.05 Pecatúra 13.35 A galgóci betlehem 13.55 A
szerelem bolondjai 15.00 TS 15.30 Ki nyert? Ki veszített? 16.30 Nagytalp 18.05
Déltenger kincse 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyar-
ország, szeretlek!21.30 Mocskos zsaru – New Orleans utcáin 23.30 Kis hal 1.20
Sporthírek 1.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.40 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Robin Hood 13.40 Merlin ka-
landjai 14.45 Eltûntnek nyilvánítva 15.50 Az utolsó akcióhõs 18.30 Híradó 19.00
Való világ 21.30 Túszjátszma 23.45 Portré 0.20 Versenyben az idõvel
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.45 Nagy
vagy! 10.40 Ability – A képességek próbája 11.10 Stahl konyhája 11.40 Kaland-
járat 12.10 Borkultusz 12.40 Talpig nõ 13.10 Több mint testõr 13.40 Simlis Jack,
a karibi szuperkém 14.05 Összeesküvõk 15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Túl a sövé-
nyen 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 TotalCar 23.15 Célkeresztben 0.05 A tit-
kos ablak 1.45 Ezo.tv 2.15 Napló 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Szocialista
szövetkezetek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.57 Zene 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 12., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Déltenger kincse 10.45 Jelfák 11.00 Agrárpercek 11.30 Na-
pirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma
magazin 13.30 Domovina 14.00 Magiszter 14.30 Budapest természeti értékei
15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat 16.35 MM 17.40 Család
csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény
21.10 Hacktion 22.05 Hétfõ este 22.40 Átok 23.10 Aranymetszés 0.05 Hungariq
0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.15 A szív útjai 14.15 Görkorin az életbe
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05
Castle 21.00 Való világ 22.10 Showder Klub 23.15 Minden, amit mindig is tudni
akartál a pókerrõl 23.55 Reflektor 0.10 Odaát

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Airport ’79 – Concorde 13.15
Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.20 Jóban-Rosszban
21.00 NCIS 23.00 Aktív 23.30 Esküdj! 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.15
Magellán 1.40 Animációs filmek
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 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.33 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A görög katolikus egy-
ház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 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 13., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Mindenbõl egy van 10.50 Jelfák 11.05 Kékfény 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.30 Unser
Bildschirm 14.00 Álmok mai álmodói – Tudós fiatalok 14.30 Natura 15.00 An-
gyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat 16.40 MM 17.40 Család csak egy
van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok
21.00 DTK 22.00 Kedd este 22.35 Tudorok 23.35 A rejtélyes XX. század 0.05
Esély 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.15 A szív útjai 14.20 A méregkeverõ
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05
Castle 21.00 Való világ 22.10 Házon kívül 22.45 XX. század – A legendák velünk
élnek 23.20 Reflektor 23.35 A hajsza
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 7 törpe 13.15 Eva Luna 14.15
Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna
18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Mission
Impossible 23.20 Aktív 23.50 Esküdj! 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.35 Kelj fel,
komám, ne aludjál! 3.00 TotalCar 3.25 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 Kró-
nika 12.33 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Ka-
barématiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.56 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 14., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.50 Chaplin korcsolyázik 10.15 DTK 11.10 Elcserélt lányok 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika 13.30
Ecranul Nostru 14.00 Tudástár 2011 14.30 Válogatás az Országos Természet-
film-fesztivál filmjeibõl 15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalakulat
16.40 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 On The Spot 22.00 Szerda este 22.35
Kortárs 23.05 Viszlát, elvtársak! 0.00 Zegzugos történetek 0.25 Sporthírek 0.35
Család csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.15 A szív útjai 14.20 A hercegnõ és a tenge-
rész 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.05 Castle 21.00 Való világ 23.10 Gyilkos elmék 0.10 Reflektor 0.25 Képtelen
képregény
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Winnetou 2. – Az utolsó renegá-
tok 13.15 Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.05 Skandinávlot-
tó-sorsolás 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemekkel sut-
togó 23.00 Aktív 23.30 Esküdj! 0.05 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.15 Babavilág 1.40
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 Kró-
nika 12.33 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangal-
bum 15.30 Közelrõl 17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap:
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rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és

utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Te-
lecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.

December 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Ruth házassága – Dicsõítés
Miklóson (60p), Mária-ünnep Pálfán (ism.) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci, Ffi ké-
zilabda 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 Mészölyös jótékonysági est (ism. 80p), Konfirmandusok ta-
lálkozója Cecén (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 11., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Mészölyös jótékonysági est (ism. 80p), Konfir-
mandusok találkozója Cecén (90p) 18.00 Heti híradó 19.00 A
kálozi református templom avatása 23.00 és 0.00 Heti Híradó

December 12. H: 7.00 Heti híradó 8.00 A kálozi református temp-
lom avatása 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Németh László isko-
lák találkozója Mezõszilason (40p), Tánckavalkád (135p) 23.00
és 0.00 Heti Híradó

December 13., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Teremfoci, Ffi ké-
zilabda 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti Híradó

December 14., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Németh László iskolák
találkozója Mezõszilason (40p), Tánckavalkád (135p) 13.00 Heti
Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Évzáró Miklóson
(15p), Teremfoci, Kosárlabda 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Évzáró Miklóson
(15p), Teremfoci, Kosárlabda 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 A
kálozi református templom avatása 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás 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 mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

December 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.50 A zene betegei 10.10 Poén Péntek 11.05 Hacktion 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 13.30 Kvartett 14.00
TED 14.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták 15.00 Angyali érintés 15.50
Különleges mentõalakulat 16.35 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Leharcolt oroszlánok 22.05 Csütör-
tök este 22.40 Valaki 23.10 Múlt-kor 23.40 Angi jelenti 0.10 Zöld Tea 0.35
Sporthírek 0.45 Család csak egy van 1.35 MM

RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztro show 13.15 A szív útjai 14.20 Lázadó múlt 16.15 Az
éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.00
Való világ 22.10 Dr. Csont 23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflektor 0.35 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25
Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 11.10 Az élet iskolája 13.15 Eva
Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.20 Jóban-Rosszban 21.00 Az
Amazonas kincse 23.10 Aktív 23.40 Esküdj! 0.15 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.25
Segíts magadon! 1.50 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.33 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rá-
diókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 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 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 16., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély
13.55 Kõ, papír, olló 14.25 Natúra 14.55 Angyali érintés 15.45 Különleges men-
tõalakulat 16.35 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén Péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Péntek
este 22.45 Családom és egyéb emberfajták 23.10 A hivatal 23.40 Arthur’s Day
2011 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM

RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Havazin 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top Shop 12.00
Híradó 12.15 Asztro show 13.15 A szív útjai 14.25 Rejtélyek asszonya 16.15 Az
éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.00
Való világ 22.10 Tûzhányó New Yorkban 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 1.00
Róma 2.05 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40
Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Winnetou és a félvér
apanatschi 13.15 Eva Luna 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.25 La Pola 17.20
Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Összeesküvõk 20.20
Jóban-Rosszban 21.00 Cool Túra 2. – A sörpingpong 23.00 Összeesküvõk 0.30
Így készült: S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás címû magyar vígjáték
1.00 ALL IN – Kezdõk és nagymenõk 1.30 Tények este 2.05 Ezo.tv 3.05 Alexand-
ra pódium 3.30 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 12.00 Krónika 12.33 Ütközõ 13.04
Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.28. Zene 20.30
Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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
5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241
Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. köz-
ponti helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhe-
tõség: 06 (20) 925 3414
Ezüst színû, normann fenyõgallyak kaphatók,
egészen karácsonyig. Sárszentágota, Ady Endre
út 11. 06 (70) 7724 838
Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m2-es
családi ház, parkosított kerttel. Irányár: 16 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827
Áron alul, Sárbogárdon, jó helyen lévõ lakás el-
adó. 06 (70) 703 1875
Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563 2086489

Minõségi tûzifa eladó. Cser hasított 1950 Ft,
akác kugli 2150 Ft, hasított 2250 Ft, vegyes kug-
li 2000 Ft, hasított 2100 Ft. Házhoz szállítással.
Telefon: 06 (20) 406 9267
Családi ház albérletbe kiadó. 06 (20) 927 0985
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615 2086294

Csirkevásár, tisztítva, elõjegyeztethetõ. Tinódi
u. 52. 06 (30) 384 2294

Családi ház a fõút mellett eladó. 06 (30) 330
2615 2086294

Garázs kiadó Sárbogárd központjában 06 (25)
461 642 2086500

Ford KA eladó 06 (30) 209 9371

Karácsonyfa árusítás termelõnél. Sárszentmik-
lós, Deák Ferenc utca 6. 06 (30) 406 3214 2086432

Hordós savanyú káposzta 250 Ft/kg és õrölt
paprika kapható. Ady u. 111.(virágbolt mellett)
2086431

Olcsó rezsivel kis ház kiadó. Lidlhez közel,
hosszú távra, két fõ részére. Érdeklõdni délutáni
órákban: 06 (30) 474 1423 2086430

Hízók eladók 06 (20) 510 2673 2086532

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával,

akár hitellel! 06 20 9475 970

JÓSLÁS, SORSELEMZÉS
a BB Szépségházban. 06 30 902 9835

ÓRA–ÉKSZER, karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás, arany- és

ezüstékszerek, ékszerkészítés, törtarany
felvásárlás. Sárbogárd, Ady E. út 89.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

ELADÓ IKEA franciaágy féláron.
Telefon: 06 30 600 5460

ÁRUFUVAROZÁS, SZÁLLÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS! Telefon: 06 30 3398 958

Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)

ELADÓ! 06 20 405 7366

Sárbogárd központjában 100 m2-es
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 06 20 402 7263

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Karácsonyi
AKCIÓS SZÕNYEGVÁSÁR
a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN!
PVC padlók 2-3-4 m szélességben 10 %

szõnyegpadlók 3-4-5 m szélességben 5-10 %

szegett szõnyegek
5-10-15-20 % engedménnyel kaphatók

december 1-30-ig!

Nyitva: 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 463 587

ÖTLETADÓ Könyvelési
Iroda új ügyfeleket keres!

Vállalunk:
– egyéni vállalkozók, társaságok, õstermelõk
könyvelését, a bevallások elkészítését, adóha-
tóságnál teljes képviseletet,
– adózással kapcsolatos tájékoztatást,
– tb-ügyintézést,
– egyéb adat- és irodai szolgáltatást

(pl.: gázolaj-jövedékiadó visszatérítés
elkészítését, fénymásolását, fax küldését,
fogadását, szövegszerkesztést, gépírást).

Elérési lehetõségek: telefon:
06 25 462 793, mobil: 06 30 357 2793,

e-mail: ujhazyagi@invitel.hu

1945 ELÕTTI FOTÓT KERESEK
A SÁRBOGÁRDI HÕSÖK

TERÉRÕL (PIACTÉR).
Akinél van ilyen kép,

kérem, értesítsen
a 06 (30) 769 4241-es

telefonszámon! Köszönöm!
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Hátsó sor balról: Balogh László, Botka István, Boda Gábor, Gráczer Balázs, Né-
meth Tamás, Lengyel Miklós. Elsõ sor balról: Kéri Donát, Szilassy Máté, Tóth
Krisztián, Németh Krisztián, Thurzó Róbert, Csurgó Péter, Molnár Tamás.

Sárbogárd KCSárbogárd KC
kosárlabdacsapatkosárlabdacsapat Beszámoló a 3. oldalon.

A Sárszentmiklós SE ifi csapataA Sárszentmiklós SE ifi csapata

Kaszás Ferenc, Nyul István, Pajor László, Bartók Dávid, Jencski Attila, Rigó
László, Abdalla Aimen, Nagy Ármin, Parnicsán Patrik, Szakács Sándor, Kovács
Róbert, Tóth Gábor, Kiss András, Nagy Krisztián, Lajtos András, Husvéth Zsolt,
Lakatos György, Lakatos Dávid, Gráczer Bálint, Palásti Ármin, Németh Kristóf,
Lakatos Áron, Huszár Dávid.

Beszámoló a 3. oldalon.


