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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

VENDÉGJÁRÁS A MEZÕFÖLDÖN
2011. december 11-én „Vendégjárás a Mezõföldön” címû karácsonyi gálamûsoron vet-
tünk részt mi, miklósi diákok. Adonyról, Cecérõl, Pusztahencsérõl is érkeztek fellépõk.
Körülbelül 300-an voltunk, mert a terem megtelt.
A 15.00 órai kezdet elõtt mindenhol csak éneklõ gyerekeket és díszes ruhában sürgõ-for-
gó táncosokat lehetett látni.

Írás a 2. oldalon.

ÚJRAÉLED
HANTOS SZÍVE
A Hantosi Faluvédõ és Kulturális Egyesü-
let és Hantos Község Önkormányzata pén-
teken délután hivatalosan is átadta a meg-
szépült kultúrházat és kastélyparkot. Az
ünnepségen közremûködött a Hantosi
Népdalkör is.

Folytatás a 6. oldalon.

VÉGZÕSÖK
SZALAGTÛZÕJE

Szombaton este báli forgatag töltötte be a
Mészölyt – a Petõfi Sándor Gimnázium há-
rom végzõs osztályára került fel az érettsé-
gi elõtt állóknak járó szalag. Leszkovszki
Anna (12. b), Novák Kovács Zsolt (12. c) és
Varga Piroska (12. a) osztályai vonultak fel
izgatottan a ceremónián, a rájuk irányuló
tekintetek össztüzében.
A 11. osztályosok fülbemászó dallamokkal
és örökérvényû gondolatokkal köszöntöt-
ték a végzõsöket, majd Boda János igazga-
tó mondott beszédet, hangsúlyozva, hogy
az érettségire is olyan alapossággal készül-
jenek a diákok, ahogyan erre az estére.

Beszámoló a 8. oldalon.



2 KÖZÖSSÉG 2011. december 15. Bogárd és Vidéke

MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Iskolanap

Mikor elérkezett Miklós napja, az összes
diák tudta, ez a nap más lesz, mint a többi.
Az elmúlt kedden mindenki Mikulás-sap-
kában sietett az iskolába. Egy megnyitóval

kezdtünk, ahová sok gyerek örömére be-
toppant a Télapó. Ezek után az osztályok
szellemi vetélkedõkön vettek részt, ahol
rengeteget kellett törni a fejünket, majd a
tornateremben ügyességi feladatokkal
leptek meg minket a tanáraink. Volt sza-
loncukordobás, Mikulás-öltöztetés, sífu-
tás és még sok érdekes és vicces feladat.
A nap további részét kézmûvesházakban
tölthettük, ahol karácsonyfadíszt, okleve-
let, vagy akár mézeskalácsot is gyárthat-
tunk.
Számomra nagyon izgalmas volt látni,
hogy tanáraink milyen kreatívak, és hogy a

gyerekek is hogy élvezték ezeket a munká-
kat. Nagyon örültem, hogy részt vehettem
ezen a csodálatos iskolanapon.

Danicsek Fruzsina 7. b

Vendégjárás a Mezõföldön
2011. december 11-én „Vendégjárás a Me-
zõföldön” címû karácsonyi gálamûsoron
vettünk részt mi, miklósi diákok. Adony-
ról, Cecérõl, Pusztahencsérõl is érkeztek
fellépõk. Körülbelül 300-an voltunk, mert
a terem megtelt.
A 15.00 órai kezdet elõtt mindenhol csak
éneklõ gyerekeket és díszes ruhában sür-
gõ-forgó táncosokat lehetett látni.
A mûsort iskolánk Tündérrózsa népdal-
éneklõ csoportja kezdte meg. Négy erdélyi
népdalt énekeltek. Másodikként dr. Sü-
kösd Tamás polgármester úr mondott egy
tartalmas és szép köszöntõt a gálamûsor-
ról és céljáról. A beszéd után a Duna menti
népek címû mûsor következett a puszta-
hencseiektõl és az adonyiaktól, mely iga-
zán érdekes volt. Ezután a Sárszentmiklósi
Általános Iskola drámacsoportjának tagjai
adtak elõ egy humoros jelenetet „Banya-
balhé” címmel. Felkészítõ tanáruk: Tóth-
né Huszár Magdolna. Mûsoruk után a Sár-
réti Csókavirág Népi Együttes Sárbogárd-
ról a Mezõföldi Pásztorkodót adta elõ, ami
ugyancsak szép és érdekes volt. Hatodik
mûsorszámnak következett a Gyerekek

Moldvából címû, amit Adonyból, Cecérõl
és Sárszentmiklósról jött gyerekek táncol-
tak el a közönségnek. Ezután a tánc után a
Sárszentmiklósi Általános Iskola egyik ta-
nulója, Stefán Judit énekelte el az Ó, Szent
István kezdetû gyönyörû moldvai éneket.
Nyolcadiknak az asszonyok Cecérõl, Pusz-
tahencsérõl, Adonyból és Sárbogárdról
adtak elõ díszes viseletben egy látványos
mûsort, mely után a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola Tücsökmadár, Csaloglányok
és Tündérrózsa éneklõcsoportjai énekel-
tek karácsonyi dalokat Horváth Ferencné
Erzsi néni irányításával. Tizediknek egy
zenekari blokk következett. Az utolsó mû-
sorszám a Sárréti Csókavirág Népi együt-
tes és a sárszentmiklósi iskola Gézengúz és
Kiskamasz csoportjainak Karácsonyi em-
lékek címû mûsorszáma volt, mely teljesen
felidézte a karácsonyi készülõdést.
A talpalávalót végig a Kóborzengõ zene-
kar biztosította.
A mûsor végén a színpad elõtt álló kopasz
karácsonyfára is felkerültek a díszek, és a
közönség együtt énekelte a mindenki szá-
mára ismert „Dicsõség mennyben az Is-
tennek” címû dalt.
A mûsorközlõ Zámbó Zsuzsanna néni
volt.
A program táncházzal zárult.
A rendezvényt a gálamûsor szervezõjének
és a néptáncosok koreográfusának, Iker
Józsefné Györgyi néninek köszönhetjük.
Azt hiszem, aki ott volt, sosem feledi el ezt
az estét!

Bátai Nóra, Nyikos Nóra 7. b

Szeretettel várjuk

karácsonyi hangversenyünkre
2011. december 16-án, pénteken,

17.00 órai kezdettel a sárszentmiklósi
katolikus templomba.

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános
Iskola népdalénekesei, énekkara, 5. osztá-
lyos tanulói, a Zeneiskola hangszeres szó-
listái. Vezényel: Horváth Ferencné. Köz-
remûködik: Jákob Zoltán.

Áldott karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendõt kívánunk!

Megyei szépkiejtési versenyen
December 9-én Székesfehérvárra utaztam
a megyei szépkiejtési versenyre.
A Kodály Zoltán Általános Iskola igazga-
tója és az énekkar köszöntötte a résztvevõ-
ket. Ezután két csoportra oszlottunk, kü-
lön teremben versenyzett a harmadik és a
negyedik évfolyam. Én a harmadik évfo-
lyamos versenyzõkkel mértem össze tudá-
somat, mert elõzõleg a területi versenyen
elsõ helyezettje lettem.
Elõször mindenki a hozott szöveget mond-
ta el a zsûrinek és a jelenlévõ közönségnek.
Én Móra Ferenctõl a Fûzfahegyi ezermes-
ter meséjével készültem. Érdeklõdéssel
hallgattam a versenyzõtársaim elõadását
is.

Majd ezután következett a verseny máso-
dik fordulója. Elvonultunk egy másik te-
rembe, ahol egy ismeretlen szöveget kel-
lett felolvasnunk 4 perces felkészülés után.
Ez a szöveg Kazinczyról szólt, melyet igye-
keztem kifejezõen felolvasni. Az olvasáso-
mért megdicsért a zsûri, mivel a harmadik
évfolyamban nekem sikerült a szöveget a
legszebben felolvasni. Nagy izgalommal
vártam az eredményhirdetést.
Felkészítõ tanítóm, Állóné Hajni néni és
én is nagyon örültünk, mivel második he-
lyezett lettem a megyei szépkiejtési verse-
nyen.

Tatai Boglárka 3. b osztály
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Az államtitkár országjárása
Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
egy országjárás keretében érkezett Sárbogárdra múlt héten, Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ vendégeként. Itt helyi gazdák-
kal, vállalkozókkal találkozott. Ezt megelõzõen látogattak el a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe. Itt készítettem interjút Án-
gyán professzor úrral és Varga Gábor országgyûlési képviselõvel
a Bogárdi TV stúdiójában.
– Professzor úr! Mi a célja országjárásuknak?
Dr. Ángyán József: – Amikor megnyertük a választásokat, az volt
a feltett szándékunk, hogy egy nyitott kormányzást valósítunk
meg. Ez pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy az emberekkel nap
mint nap találkozzunk. Ez a találkozás azt is lehetõvé teszi, hogy
elmondjuk, hogy eddig mit tettünk, és mit szándékozunk tenni az
elkövetkezõ idõben. Ehhez szeretnénk meghallgatni minél több
ember véleményét, s ennek tapasztalatai által elhárítani minden
akadályt, ami egy normális kormányzás útjában áll.
– Nem könnyû feladat ez, amikor nemcsak az ország, hanem a pol-
gárok is eladósodtak.
Dr. Ángyán: – Éppen ezért elsõ feladatunk, hogy szabaduljunk az
adósságoktól, hogy visszavegyük az önrendelkezésünket. Sok lé-
pésünk ezzel kapcsolatban meghökkentette a világot, de utólag
lépéseink bennünket igazoltak. Ma már egyre több kormány kö-
veti a példánkat, és kimondják õk is, hogy akik eddig haszonélve-
zõi voltak ennek a válságnak, azok is járuljanak hozzá a válság le-
küzdéséhez.
– Mert hát úgy jártunk a korábban kölcsönbõl könnyen jött pén-
zünkkel, mint a régi magyar szólás tartja: „Fogtam egy törököt, nem
ereszt.”
Dr. Ángyán: – Bizony, a pénzvilág mindent megtesz, hogy ez ne-
künk ne nagyon sikerüljön. A kormány már elérte, hogy a pénzpi-
acról tudjuk finanszírozni magunkat és a valutaalappal való tár-
gyalás csak egy biztonsági háló szerepét játssza. Nekünk készülni
kell a váratlan helyzetekre, de a kormány szabad mozgásterének
megtartása mellett.
– Óriási ellenszélben történik mindez.
Dr. Ángyán: – Erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy akik fölgyújtot-
ták a házat, azok kritizálnak bennünket, hogy rosszul oltjuk a tü-
zet. Persze, értem, hogy azok, akik ezt teszik, sérelmezik, hogy a
privilégiumaik megszûnnek. De az igazi rendszerváltás még nem
történt meg Magyarországon, és erre most sort kell végre keríteni
akkor is, ha ez bizonyos csoportoknak nem tetszik. Ha át akarjuk
építeni az országot, meg kell küzdeni ezekkel a csoportokkal, és
vállalni kell az ezzel járó nehézségeket is.
– A kormányprogram fõ csapásiránya a vidék fejlesztését célozta.
Ebbõl eddig nem sok látszott. Várható, hogy ezek a programok jövõre
beindulnak?
Dr. Ángyán: – Azért is kezdõdnek lassabban a programok, mert
ha hosszú távra tervezünk, azt meg kell beszélni a társadalommal.
Elkészült a vidékfejlesztési program vitaanyaga. Ezt áprilisban
tettük közzé, s most jutottunk odáig, hogy ebbõl gyakorlat legyen,
hogy élhetõ vidéket, egy biztonságosan mûködtethetõ mezõgaz-
daságot hozzunk létre, hogy a helyi gazdaságot erõsítsük, a helyi
élelmiszerek piacát segítsük. Ez a program nagyon nagy támoga-
tottságot kap a magyar társadalom részérõl. Ez a stratégia nem
tesz mást, mint azokat a dolgokat összegezzük, amit az emberek
egyébként egymás közt is megbeszélnek. Ennek a végsõ verziója
karácsonyra elkészül, januárban kerül a parlament elé, február-
ban, a tavaszi ülésszakon a politikai vitáját is szeretnénk lefolytat-
ni. Elindult már a tanyafejlesztési program. Erre rengeteg pályá-
zat érkezik, és van erre egymilliárd forint is.
– Ez az összeg csak csepp a tengerben.
Dr. Ángyán: – Ez abszolút így van, de jövõre a mezõgazdaság tá-
mogatása 36 milliárddal több lesz. Összesen 600 milliárd forint áll
majd a mezõgazdaság rendelkezésére, és ezt kell okosan felhasz-
nálni, nem úgy, mint korábban, amikor szûk csoportérdekek
alapján döntöttek a felhasználásról.

– A környezõ településeken egyre többen keresik a helyi gazdaságban
magas színvonalú termelés megvalósításának útját. A nyáron Varga
Gáborral és Nagy Dezsõvel beszélgettem a helyi zöldség-, dinnyeter-
melésben csepegtetõ öntözéssel elérhetõ sikerekrõl. Varga Gábor
saját földjén hozott létre mintagazdaságot. Milyen a fogadtatása en-
nek Cecén és másutt?
Varga Gábor: – Sokan megnézték nyáron a faluból, milyen a pap-
rikám csepegtetõ öntözéssel. Elsõsorban azoknak az embereknek
szeretnék ezzel a termeléssel példát mutatni, akiknek azt kell bi-
zonyítanom, hogy nem kell ehhez más, csak elszánt akarat. A
munka és az odafigyelés meghozza a gyümölcsét. Palántát nevel-
ni, ültetni, gondozni inkább elszánt munka, mintsem befektetés
kérdése. Nem véletlen, hogy vannak a konyhakertek. Egy konyha-
kert el tud tartani egy családot. A szaktudás elsajátítható. Erre
vannak képzési programok is. A közmunkásokkal helyi termelést
a korábbi kormány tiltotta. Most ezt kifejezetten támogatjuk.
Cecén mi is indítjuk ezt tavasszal. De Alapon, Nagylókban és egy-
re több településen az önkormányzat földjén közmunkaprogram-
ban már tavaly elindult a termelés. És egyre több család gondol-
kodik abban a környezõ településeken, hogy saját kisebb földjei-
ket zöldség- és gyümölcstermelésben hasznosítják.
Dr. Ángyán: – Arra törekszünk, hogy a helyi gazdasági erõforrá-
sokat használjuk ki. Ne a tengerentúlról hozzák sok ezer kilomé-
terrõl a sárgarépát, amikor itt sokkal jobb minõségû terem, s azt
meg nem tudjuk eladni.
– Abban is tõkespekuláció van, hogy mitõl olcsóbb a több ezer kilo-
métert utazó répa.
Dr. Ángyán: – Igen, és ezt a dolgot meg kell fordítani, hogy a helyi
piac megerõsödhessen. Hogy a közétkeztetésbe például helyi ter-
mék kerüljön. S hogy mondjak egy példát: az eperízû szörp sose
látott epret. Azt faforgácsból, különféle aromákkal állítják elõ,
miközben az, aki epret termel, nem él meg. Meg kell tisztítani a
saját piacunkat. Aki olyan terméket állít elõ, ami egészségtelen,
azt keményen meg kell adóztatni, hogy ne tudja a pancsolt termé-
ket olcsóbban adni, mint azt, amit helyben, természetes úton
megtermeltek.
– Az Ön nagy csatája volt a GMO-vetõmag ügy.
Dr. Ángyán: – És nem akármilyen multinacionális érdekekkel üt-
köztünk abban. A vetõmagpiacot négy multinacionális cég uralja.
A saját magyar vetõmag-elõállításunk ebbõl mindössze 5 %. Ez
teljes kiszolgáltatottságot jelent. Mi tiszta, GMO-mentes piacot
teremtünk. Az alaptörvényünkben is megfogalmazódik ez a köve-
telmény.
– Ahogy járja az országot, mit tapasztal, milyen a támogatottsága en-
nek a programnak?
Dr. Ángyán: – Nagy a várakozás. Gyorsítanunk kell és ösztönözni
az egyéni kezdeményezéseket. Erre törekszünk.

Hargitai Lajos
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N A P L Ó
– a sárbogárdi képviselõ-testület december 9-ei

nyílt ülésérõl –

Varga Gábor országgyûlési képviselõ beszámolóját ismét levették
a napirendrõl, tekintettel a parlament év végi, sûrû törvénykezési
idõszakára. A szemétdíj megállapításának kérdését is levették a
napirendrõl.

Gárdisták a képviselõk?

Dr. Sükösd Tamás: November 29-én volt a kisebbségi önkor-
mányzat meghallgatása. Egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam
jelen lenni. A kisebbségi önkormányzat elnöke külön kérte, hogy
említsem meg a mostani testületi ülésen, hogy a kisebbségi önkor-
mányzat alelnöke, Zentai Béla magánvéleményét közölte ezen a
közmeghallgatáson, aminek a legenyhébb kitétele az volt, hogy a
képviselõ-testület gárdista. Voltak ennél erõsebb kifejezések is,
és számos sületlenség is elhangzott a közmunka vonatkozásában.
Az alelnök különösen a romák bevonásával kapcsolatban fejezte
ki elégedetlenségét. Állítását cáfolja, hogy Sárszentmiklóson 26
közmunkásunk volt, abból 17-en vallják magukat romának. Föl-
hívtam Zentai urat, hogy szerinte ez az arány tükrözi-e a lakosság-
hoz viszonyított számarányt. Erre nem tudott mit mondani, csak
azt, hogy õ fönntartja, hogy gárdisták vagyunk. Ennek lehetne
büntetõjogi szankciója is, hiszen valótlan állítás az, hogy a sárbo-
gárdi képviselõk egy betiltott szervezet tagjai lennének. Ez a visel-
kedés méltatlan a cigány kisebbségi önkormányzathoz, és Zentai
Béla részérõl ez teljesen fölösleges hangulatkeltés. Utólagos en-
gedelmetekkel az egész képviselõ-testület nevében visszautasí-
tottam ezt a viselkedést. A kisebbségi önkormányzat elnöke maga
is elhatárolódik ettõl. December 9-én elindult a téli közmunka,
ami 2 hónapos. Olyan emberek kerültek felvételre, akiknek nincs
meg a 30 napja, tehát a jövõ évi segélyezést elõsegítendõ próbál-
tunk eljárni.

Új tûzoltóparancsnok

Az elõzõ testületi ülésen döntött a testület Varga Zoltán tûzoltó-
parancsnok felmentésérõl, kérelmére, nyugdíjazása miatt. A tes-
tület december 16-ától Kõvágó Dezsõ tûzoltószázadost nevezte ki
új parancsnoknak. Január 1-jétõl az önkormányzati tûzoltóság ál-
lami tûzoltóság lesz, és az országos katasztrófavédelmi fõigazgató
lesz jogosult az új parancsnok kinevezésére.

A közfoglalkoztatás helyzetérõl

Dr. Sükösd: 254 embert tudtunk foglalkoztatni eddig. Ez 300 fölé
megy év végéig. 2012-ben a megjelölt feladatok alapján közel 200
embernek tudnánk folyamatos munkát biztosítani. Nem teljes
éven át, mert azt nem lehet megvalósítani. Ennek a nagyságrend-
je összességében 100 millió Ft-ot meghaladó összeget emészt fel.
A külterületi árkok rendezése a városnak égetõen fontos felada-
ta. Hogy a víz el tudjon távozni a városból, ezek rendbetételét köz-
munkával kell megoldani.

Az anyakönyvvezetõ ezután házhoz is mehet

Korábban sokakat felháborított, hogy szinte egyedüliként csak
Sárbogárdon tiltották, hogy az anyakönyvvezetõ a hivatalon kívül
is összeadhasson párokat. Az új rendelet lehetõséget ad a szertar-
tás kihelyezésére.

Dr. Sükösd: Azért nyúltunk hozzá ehhez a rendelethez, mert a
környékbeli településeken és mindenhol máshol megvalósult
már, hogy az anyakönyvvezetõk a dísztermen kívül is összeadhas-
sák a párokat. Már a legkisebb faluban is 10 éve volt erre törvényi
lehetõség, nálunk viszont nem. Ha mi ügyfélbarát közigazgatást
szeretnénk kialakítani, akkor ezt, amit a törvény enged, feltétle-
nül szükséges lehetõvé tenni.

Pusztaegres és Sárhatvan ivóvízellátása

Dr. Sükösd: Pusztaegres és Sárhatvan ivóvízellátása biztonságá-
nak javítására azért kell pályázatot benyújtanunk, mert e telepü-
léseken a vízminõség nem megfelelõ, egyébként pedig, ha erre
nem pályáznánk, az összes uniós forrásból kizárnának bennün-
ket. A pályázat elõkészítésében szeretném megköszönni a Fejér-
víz Zrt. közremûködését.

Ferencz Kornél: Kislókon is téma volt, hogy nagyon rossz minõsé-
gû az ivóvíz.

Szabó Attila, a Fejérvíz képviselõje: Ezen a pályázaton azok in-
dulhattak, akik szakvélemény alapján a 201./2001-es törvényren-
deletben meghatározott, nem megfelelõ vízminõséggel rendel-
keztek. Kislókon zömmel ennek a szabványnak megfelelõ a víz,
bár elõfordulnak problémák, amelyeket kezelni kell.

Dr. Sükösd: Összességében 6,8 millió Ft-tal próbálnánk megsegí-
teni a két külsõ településrészen a vízminõség javítását, amelyet
nem önkormányzati forrásból tennénk meg, hanem az elõbb em-
lítettekbõl.

Sárszentmiklós és Sárbogárd
közt kerékpárút épül

Dr. Sükösd: Kértünk be 3 ajánlatot, amelyek közül dr. Lórodi
László ügyvédi irodája adta a legkedvezõbb ajánlatot, amely teljes
egészében megfelel költségében a pályázatban elszámolható ösz-
szegnek.

Sárhatvan – Pluhár István vállalta!

Dr. Sükösd: A sárhatvani közösségi ház épületének üzemeltetése
közmûvelõdési megállapodás keretében történt. Ezt a megálla-
podást közös megegyezéssel, a Sárhatvanért Egyesület kezdemé-
nyezésére megszüntettünk. Ezt követõen pályázatot írtunk ki a
közmûvelõdési funkciók biztosítására, de a pályázat eredményte-
len volt. Személyesen egyeztettünk Pluhár István egyéni vállalko-
zóval, aki vállalta, hogy a következõ pályázat kiírásáig üzemelteti
a klubhelyiséget. Nem a közmûvelõdési megállapodást kívánjuk
megkerülni, mert az a jogszabály szerint kizárólag pályázat útján
bírálható el, hanem az ingatlan üzemeltetésére kötnénk egy szer-
zõdést azért, hogy ez a közösségi tér ne szûnjön meg. Pluhár Ist-
ván egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni most az ülésen.

Pluhár István levelét felolvasta a polgármester, ebbõl álljon itt
néhány részlet: „Nem tudok részt venni a képviselõ-testület ülésén,
de ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy a sárhatvani kultúrház
fenntartását azon idõszakra, amíg megfelelõ fenntartó, vagy
üzemeltetõ nem jelentkezik, elvégzem. Teszem ezt azért, mert a kiírt
pályázatra nem jelentkezett senki, így sárhatvani lakosként úgy
érzem, a település nem maradhat ezen idõszakra sem e fontos intéz-
mény mûködtetése nélkül, hiszen olyan ünnepek jönnek (Mikulás,
karácsony, szilveszter), amelyeket a település lakosságának együtt
kell ünnepelnie. … A rendezvényeken senkinek semmiféle díjat nem
kell fizetnie, csak a rendre és tisztaságra kell vigyázniuk. Sárhatvan az
elmúlt 8 évben szinte semmiféle támogatást nem kapott a hasonló
Sárbogárdhoz tartozó településekkel szemben. Mielõtt Karcsi (Ne-
doba) szólnál, hogy ez nem igaz, mert Sárhatvan másfél milliót ka-
pott, éppen a kultúrház felújítására, szeretném megsúgni neked, hogy
ezt azért kaptuk, mert az elõzõ kultúrotthont a testület 2 millió Ft-ért
eladta, ráadásul úgy, hogy ezt az összeget a kultúrotthon felújítására
kell fordítani. Tehát 500.000 Ft-tal még tartoztok a falunak. … Tisz-
telt polgármester úr, szeretném megköszönni a türelmedet és meg-
értésedet, amiért Sárhatvan sok munkát és problémát jelentett ne-
ked! … Köszönettel és tisztelettel, békés, boldog ünnepeket kívánva:
Pluhár István”

Etelvári Zoltán: A levélhez nemigen van mit hozzátenni, csak azt,
hogy mi megköszönhetjük Pista bácsinak, hogy ezt a közösségi he-
lyet nem zárják be. Úgy gondolom, hogy õ Sárhatvannak egy moz-
gatórugója, és egy nagyon elkötelezett sárhatvani ember.

Dr. Sükösd: Nem véletlenül kezdeményeztem ezt a dolgot. Az
üzemeltetési szerzõdéstervezet sem véletlenül ment ki Pluhár
Pista bácsinak. Ezt egy hosszas elõkészítõ munka elõzte meg.
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Megállapodás a pusztaegresi polgárõrökkel
Dr. Sükösd: Együttmûködési megállapodást szeretnénk kötni a
pusztaegresi polgárõrszervezettel. Mûködési területük: Puszta-
egres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Örspuszta. Már többször kellett
igénybe vennünk a sárbogárdi polgárõrszervezettel együtt az õ se-
gítségüket is komolyabb rendezvényeken.
Etelvári: Én nagyon örülök, hogy ez az együttmûködési megálla-
podás létrejön a polgárõrökkel, mert õk önzetlenül, sokszor saját
zsebbõl, az idejüket föláldozva vigyáznak ránk. A költségvetés
tárgyalásakor is gondoljunk rájuk! Köszönöm azt a munkát, amit
tesznek a városunkért és a közösségért.

Vízdíj, helyi közlekedési díj
Dr. Sükösd: Mivel az alapszabálya is tartalmazza, hogy az üzemel-
tetõ saját nyereség elérésére nem törekszik, a Fejérvíztõl egy inf-
lációt követõ emelési javaslatot kapunk a vízdíjra.
Az emelést elfogadta a testület.
A helyi közlekedés jövõ évi díjai nem változnak.

A gazdálkodás jól alakult az idén
Dr. Sükösd: A bevételeink egészen jól alakulnak. A kistérségi tár-
sulás rendezte kötelezettségeit Sárbogárd irányába.

Bejelentések
Etelvári: A viharos szél Sárbogárdon mindent vitt. Körül kellene
nézni, különösen a József Attila utcai lakótelep környékén. Az
EON megint minõsíthetetlen módon nyesi a fákat. A Baross utca
és a Rózsa utca keresztezõdésénél nagy lyukak vannak. A Bogárdi
TV üzenõfalán panaszolta egy anyuka, hogy nem kapta meg a
gyereke a tanulmányi támogatást. A hivatal azt állítja, hogy utal-
ták a pénzt. Akkor hol van?
Piros Kocsis Anna szakreferens: Tõlem kérdezték meg, hogy mi-
ért nem utaltuk a pénzt. Nem állítottam valótlant, hogy augusztus
31-éig kötelezõ az önkormányzatnak elutalni az egy félévre, va-
gyis 5 hónapra járó összeget a támogatott diákoknak. Mi ezt a
Wekerle Sándor Alapkezelõ számlájára utaljuk, és õk utalják
azoknak az intézményeknek, ahova a mi támogatott diákjaink jár-
nak. De csak akkor utalja tovább, ha az intézmény visszaigazolta,
hogy jogosult, vagy aktív-e az a hallgató, aki oda jár. Ennek idõ
kell. Ha nem aktív, nem jogosult, vagy nem iratkozott be, akkor
nem kapja meg az ösztöndíjat akkor sem, ha mi azt megítéltük.
Dr. Sükösd: A József Attila utcai lakótelep belsõ területe a HM
infrastrukturális ügynökség kezelésében van. Az EON alvállalko-
zók útján jár el. Most legalább azt megtette, hogy nem vegetációs
idõszakban van a favágás. Viszonylag jó volt a tapasztalatunk ez-
zel a csapattal.

Erõs Ferenc: A fákat, amik a villanyvezeték alatt vannak, nem az
EON ültette. Annak kellene levágni a faágakat, aki odaülteti.
Azért muszáj az EON-nak megcsinálni ezt, mert nekünk okoz
problémát, ha elmegy a villany, és éjszaka kell kimenni, mert ösz-
szeveri a szél a vezetékeket.
Érsek Enikõ: Ezúton szeretném megköszönni a segítõimnek a
hozzájárulását és a türelmét, akik segítettek a december 3-ai ru-
haosztás lebonyolításában.

Dunaújvárosba biciklivel
Erõs: A Huba utcában, Markovics Lajos háza elõtt lapáttal le le-
het dobálni azt az aszfaltot, ami feljött. A Lehel utcát megcsinál-
ták ezelõtt pár évvel, és most ismét ugyanolyan gödrök vannak,
mint azelõtt. A Gárdonyi utcában is kellene kátyúzni. Sokan kér-
dezték, akik Dunaújvárosba járnak dolgozni, hogy nem lehetne a
Volánnal, vagy a MÁV-val tárgyalni, hogy legyen Dunaújvárosba
olyan közlekedés, hogy ne biciklivel kellene lejárni Rétszilasra, ha
valaki Dunaújvárosba akar eljutni.
Dr. Sükösd: A tavalyi menetrend egyeztetésénél ezt rajtam kívül
még legalább két polgármester elmondta. Nem volt túlzottan
konstruktív sem a MÁV, sem a Volán. A következõ menetrend-
egyeztetésnél ezt ismét szóba hozzuk.

Tiszteletdíjból járda lesz
Nagy: Választási ígéretemnek szeretnék megfelelni azzal, hogy a
2011-es tiszteletdíjamat felajánlom a 4-es körzetnek. A bizottsági
munkáért kapott összeget is az utolsó fillérig a Takarékszövetke-
zet számlájára helyeztem ma reggel. 476.045 Ft-ot szeretnék Szõ-
nyegi Lajos osztályvezetõ úrral együtt elkölteni a 4-es körzet jár-
daépítésére.
Dr. Sükösd: Ennek törvényességi részéhez a jegyzõ asszony segít-
ségét is vegyétek igénybe, hogy kevésbé legyünk támadhatók. Na-
gyon örülök ennek a felajánlásnak, csak találjuk meg ehhez a
gombhoz a kabátot is.

Adventi vásár
Dr. Sükösd: Adventi vásárt szeretnénk rendezni december 16-án
a Hõsök terén déltõl este 8-ig. Kézmûvesek kirakodásával, teával,
forralt borral és óránként kulturális mûsorral. Tisztelettel és sze-
retettel várunk mindenkit! Ugyanezen a napon van a szeretetka-
rácsony is; az intézmények ifjúságvédelmi felelõsei segítségével
határozzák meg az oktatási intézmények, hogy melyik gyerekek
részére adunk át ajándékcsomagot. Erre is tisztelettel várunk
mindenkit. Ez az utolsó rendes ülésünk az idei évben, ezért én
most szeretnék mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánni!

Hargitai Lajos

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. december 16-án (pénteken) 9.00 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Antiszeg-
regációs Tervének elfogadása.
Elõadó: polgármester.
2. Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testületének az egyes
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
3. Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése.
Elõadó: polgármester.
4. Pályázat kiírása a II. és V. számú védõnõi körzetek védõnõ munkakörére.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2011. december 9-ei ülésén elfogadta:
– a 33/2011. (VII. 13.) önkormányzati rendeletet a távhõ- és melegvíz-szol-
gáltatásról szóló 48/2009. (IX. 14) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 34/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és
szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (II. 19.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;
– a 35/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet a házasságkötések, a be-
jegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események
szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvezetõk közremûködésének díja-
zásáról szóló 19/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 36/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet az ivóvíz- és csatornaszol-
gáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 1/1997. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 37/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet a települési folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2004.
(X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hiva-
tal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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A BB-Truck
fejlesztése

A KDOP-1.1.1/C-10-2010-062 számú európai uniós pályázaton
nyert támogatást a sárbogárdi BB-Truck 2003 Kft., barnamezõs
beruházás keretében, telephelyfejlesztésre. 48.717.600 Ft vissza
nem térítendõ támogatással, összesen 97.435.200 Ft-ból Kislók-
ban korszerû, tágas, minden célnak megfelelõ telephelyet épített
ki a cég. A kivitelezést a sárbogárdi V-DBK Fõvállalkozói Kft. vé-
gezte.

A cég alapítói és tulajdo-
nosai Bognár József és Né-
meth Lajos, akik 2003 óta
foglalkoznak gépjármû-
kereskedelemmel, gépjár-
mûalkatrész-kereskede-
lemmel, gépjármûjavítás-
sal és -karbantartással,
közúti teherszállítással, ra-
kománykezeléssel, szállít-
mányozással. Két teher-
gépkocsival indították el
cégüket, ma 16 tehergép-
kocsival dolgoznak. Alkal-
mazottjaik száma: 25 fõ.
Jelenlegi székhelyük mellett két telephellyel rendelkeznek, me-
lyek nem igazán alkalmasak a cég tevékenységeinek megfelelõ el-
látására. Ezért vált szükségessé e nagy beruházás, mely kényelme-
sebbé teszi a mindennapi munkát, és 5 új munkahelyet is teremt.
Kislókban a régi magtár átépítésével alakult ki a javító–karban-
tartó mûhely, melyben helyet kapott egy kisebb raktár a szerelés-
hez szükséges alkatrészek tárolására. Megszépült egyúttal a mag-
tár környezet is. A dolgozók, sofõrök számára étkezõt, teakony-
hát, pihenõszobát és mosdót, valamint irodát, az ügyfelek részére
tárgyalót alakítottak ki a szociális blokkban, mely külön egységet
képvisel a telephelyen.
Ez év áprilisában kezdõdtek az építési munkálatok. A projekt ün-
nepélyes zárására december 8-án került sor. A BB-Truck tulajdo-
nosai és munkatársai már alig várják, hogy a szükséges engedé-
lyek birtokában beköltözhessenek új helyükre.

Hargitai Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
Az Írisz Orientál tánccsoport köszönetét fejezi ki a mûvelõdési
ház vezetõjének a II. Tánckavalkád megrendezésében nyújtott
segítségéért, valamint szeretnénk ezúton megköszönni min-
den fellépõ csoport szereplését.

Írisz Orientál tánccsoport, Sárbogárd

Köszönet
Nagy meglepetést, még nagyobb örömet okoztak a Spar üzlet-
lánc sárbogárdi üzletének dolgozói Mikulás alkalmából kis ta-
nítványainknak. Ezúton köszönjük kedvességüket a dolgozók-
nak és vezetõjüknek!

A Kossuth Zs. EGYMI 2-3-4. osztályosai, szüleik,
nevelõik, Németh Lászlóné osztályfõnök

Újraéled
Hantos szíve

A Hantosi Faluvédõ és Kulturális Egyesület és Hantos Község
Önkormányzata pénteken délután hivatalosan is átadta a meg-
szépült kultúrházat és kastélyparkot. Az ünnepségen közremûkö-
dött a Hantosi Népdalkör is.
Virág József volt polgármester, projektmenedzser és Bolye Fe-
renc, az egyesület elnöke beszéltek részletesen annak a pályázat-
nak az elõzményeirõl, melynek révén egy 20 éves álom válhatott
valóra a településen, a civil szervezet, az önkormányzat és számos
segítõ összefogásával.
Sok-sok évet kellett várniuk arra, hogy egyáltalán pályázhassanak
a kultúr és park megújítására. Ehhez képest az a másfél év, amit a
pályázatuk elbírálására kellett várniuk, már „semmiségnek” tûnt.
A választások szóltak közbe ugyanis. Végül közel 20 millió forin-
tot nyertek az MVH-tól a mintegy 25 milliós összköltségû beruhá-
záshoz, és idén õsszel meg is kezdhette a kivitelezési munkát a
sárbogárdi V-DBK Kft.

Fischer József, Hantos polgármestere, Ács Sándorné, a Kishan-
tosi Vidékfejlesztési Központ egyik ügyvezetõje, valamint Márok
Csaba, Mezõfalva polgármestere – aki ugyancsak bábáskodott a
pályázat mellett – örömüknek adtak hangot, hogy közös összefo-
gással mekkora lépést tudott tenni Hantos a közösségi tere meg-
szépülése, hasznossá tétele érdekében.
Nemcsak látványos, de érezhetõ is a változás Hantos központjá-
ban. Külsejében megújult a kultúr, lett egy fedett terasza, térkö-
ves utacskákon lehet bejárni az egykori kastély parkját, amiben
mindenütt valami kis gyöngyszem fedezhetõ fel: egy pavilon, egy
gróf Batthyány Kázmér által az 1830-as évek második felében ül-
tetett csertölgy tuskója, a különbözõ fákat bemutató ismertetõ-
táblák, egy szánkózódomb (ami szerintem szenzációs ötlet, mert
így biztonságos helyen, szem elõtt csúszkálhatnak a szánkózás, il-
letve hómentes idõszakban a biciklizés szerelmesei), és még egy
nagyszerû ötlet: 5-6 évre visszamenõen fát ültettek minden Han-
toson született kisgyermeknek, és kis táblákat is helyeztek ki a
fákhoz a gyermekek és édesanyák neveivel.
Igazán kellemes volt a hideg téli estén ott sétálni a parkban, be-
szívni a látványt, a tiszta levegõt, a csöndet, a grófi világ emlékei-
nek üzenetét.
S ez még csak a kezdet. Több terv is van még a faluvédõk tarsolyá-
ban.

Hargitai Kiss Virág
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Tisztelt Szerkesztõség!
Mint a Bogárd és Vidéke lapjuk rendszeres olvasója tisztelettel kérem
Önöket, hogy az alábbi nyílt levelet megjelentetni szíveskedjenek.
A levéllel a címzettet nem szándékozom megsérteni, csupán az itt élõ
választópolgárok jelentõs hányadának véleményét szeretném tolmá-
csolni feléje annak érdekében, hogy vonja le a megfelelõ következte-
tést addig, amíg nem késõ.
A címzett Juhász János volt polgármester.
A választásokat követõen rendszeresen figyeljük a testületi üléseken
elhangzó képviselõi megnyilvánulásokat, köztük az Önéit is. Megbán-
tottsága, hatalma elvesztése feletti bosszúja addig jutott, hogy feljelen-
ti saját testületét, és az igen jelentõs fölénnyel megválasztott polgár-
mester illetve új vezetõk lejáratására törekszik.
Azt üzenjük, hogy hiába erõlködik, mert az új polgármestert a lakosság
tisztelete és szeretete övezi; ezt igazolják a lakossági fórumon elhang-
zott vélemények (amelyekre Ön, kedves volt polgármester, el sem
jött). Talán most már mégsem olyan fontos a város és lakosság ügye?
Ezeken a fórumokon több elismerõ szó hangzott el fiatal polgármeste-
rünk felé, mint az Ön 8 éves regnálása alatt az Önök tevékenységérõl.
Juhász úr!
Azt üzenjük, hogy most már tegye túl magát a vereségen, vegye tudo-
másul: a lakosság nem Önt akarta látni a polgármesteri székben, Ön-
bõl elég volt.
Próbáljon leszokni az arrogáns és agresszív megnyilvánulásairól, mert
ezzel nem sokra megy. Vagy mégis? Sikerül kivívnia a lakosság még na-
gyobb ellenszenvét.
Beszélgetve az emberekkel, már a töbörzsöki választók is kezdik szé-
gyellni az újságban hétrõl hétre megjelenõ megnyilvánulásait az ülése-
ken, melyekbõl buzog a sértettség és a keresztbe tenni akarás.
Ön képviselõ, kötelessége képviselõként, minél eredményesebben
dolgozni, segíteni a testület munkáját. Nem a személyeskedés, a rossz
hangulat keltése, hanem a város érdeke, fejõdése, a lakosság és a köz
„szolgálata” lenne a feladata, nem az áskálódás, mert ez nagyon csú-
nya dolog.
Ha segíteni nem tud, mert abban képességei vagy bosszúvágya gátol-
ják, legalább ne ártson a településnek és fõként ne az agilis, méltán
népszerû, intelligens és jelentõs többséggel megválasztott polgármes-
terünknek.
A kampánynak vége, ha még nem vette volna észre, azt majd késõbb
kell kezdeni, de nem úgy, ahogy azt választások elõtt tette. Nem szép,
nem elegáns a riválist alaptalan pletykákkal megpróbálni erkölcsileg
devalválni.
Milyen ember az a képviselõ, aki saját testületét feljelenti? Ha észlelne
is valami hibát, azt javaslatára a testület saját maga is ki tudja javítani.
Vagy az Ön reagálása alatt minden tökéletes volt? Vagy az idõ múlásá-
val erõsen romlik a memóriája? A f. év november 24-ei lapban leközölt
testületi ülésrõl szóló tudósítása visszaidézte az Ön polgármestersége
idején tartott ülések veszekedõ, összeférhetetlen hangulatát, és ezt
most egyedül Ön idézte elõ. Elõzõ társainak több esze van, nem takar-
nak fel Önhöz. Talán õk a városért akarnak dolgozni. Tudjuk, nehéz
tudomásul venni, hogy áskálódásaival egyedül maradt, nem zárkóznak
fel Ön köré azok a képviselõk, akik akkor, amikor hatalmon volt, ezt
tették.
Bízunk abban, hogy ezen levél elolvasása után átgondolja eddigi és jö-
võbeli tevékenységét és „beszélõ viszonyban” marad azokkal a képvi-
selõkkel, munkatársakkal, akikkel Önnek is együtt kellene mûködni a
köz érdekében.
Ha úgy ítéli meg, hogy erre nem képes, mert nagyobb Önben a meg-
bántottság, a harag és a bosszúvágy, fontolja meg lemondását, ne le-
gyen gátja a település fejlõdésének, ne zavarja a képviselõ-testület egy-
ségét, nyugodt munkavégzését.
Sárbogárd, 2011. november 29.

Egy bogárdi polgár, aki sokak véleményét vetette papírra

A fenti olvasói levél másolatát eljuttattuk Juhász Jánosnak, hogy ameny-
nyiben reagálni kíván rá, megteheti. Lapzártánkig még nem érkezett vá-
lasz a képviselõtõl.

Szerkesztõség

Kukoricavetés

A földek helyett a Szabadegyháza és Sárosd közötti utat ve-
tette be sûrûn kukoricával egy szállítóautó. Valószínûleg a
szeszgyárba vitte a rakományt feldolgozásra, és nem vette
észre a sofõr, hogy kinyílt a hátsó tehertérajtó. A kukoricát a
Közútkezelõ takarította fel.
A fotót Fodor János készítette.

Szerkesztõség

Menzareform mesterséffel
Jenei Tamás ifjú mesterséf nemcsak nevét, de munkáját is
adja a Sodexo „Éltetõ egyensúly” elnevezésû programjához,
mely a cég által üzemeltetett konyhákon törekszik egészsé-
gesebb ételek bevezetésére a fogyasztók, különösképpen a
fiatalok mindennapjaiba.
December 13-án Sárbogárdon, a Petõfi Sándor Gimnázium
konyhájában állította össze a déli menüt Jenei Tamás. Sajttal
szelídítette meg a többek által kevésbé kedvelt parajt, halat
csempészett a megszokott fasírtba, mely így tihanyi vagdalt
nevet kapott, mellé pedig bécsi burgonyasalátát készített.

A vélemények megoszlottak; az általunk megkérdezettek
többsége a szokásosnál ízletesebbnek találta a keddi külön-
leges menüt.
Jenei Tamás azért tartja fontosnak a változatos, egészséges
ételek népszerûsítését, mert tapasztalatai szerint ma a fiata-
lok egyhangú ételeket fogyasztanak, sok-sok tésztafélét, ami
aztán betegségekhez, elhízáshoz vezet. Ráadásul otthon sem
ismertetik meg õket a szülõk a gasztronómia szépségeivel.

Hargitai Kiss Virág
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Végzõsök szalagtûzõje
Szombaton este báli forgatag töltötte be a
Mészölyt – a Petõfi Sándor Gimnázium
három végzõs osztályára került fel az érett-
ségi elõtt állóknak járó szalag. Leszkovszki
Anna (12. b), Novák Kovács Zsolt (12. c)
és Varga Piroska (12. a) osztályai vonultak
fel izgatottan a ceremónián, a rájuk irá-
nyuló tekintetek össztüzében.
A 11. osztályosok fülbemászó dallamokkal
és örökérvényû gondolatokkal köszöntöt-
ték a végzõsöket, majd Boda János igazga-
tó mondott beszédet, hangsúlyozva, hogy
az érettségire is olyan alapossággal készül-
jenek a diákok, ahogyan erre az estére.

Ezt követõen az osztályfõnökök feltûzték
diákjaikra a szalagokat, és viszont. Többen
is elérzékenyültek – feltehetõen most tu-
datosult bennük, hogy közel a búcsú a tár-
saktól, iskolától.
Némi készülõdés után a három osztály elõ-
adta a hagyományos bálnyitó keringõt, há-
romféle koreográfiával. Felkérték a diá-
kok tanáraikat és szüleiket is egy keringõ-
re.

Este 11-kor a b és a c osztályok rock and
roll-lal és modern charlestonnal lepték
meg a rokonokból, barátokból, volt és je-
lenlegi tanárokból, diákokból álló közön-
séget.
A bálon a „Mi-Csodabuli!” partizenekar
hívta táncba a bálozókat, és jó falatok,
tombola is szolgálta a felhõtlen szórako-
zást.

Hargitai Kiss Virág

Újabb érem a Mészölyben
December 9-én rendezték meg Székesfehérváron a Kodály Zoltán Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény által meghirdetett szépkiejtési és olvasási verseny megyei
fordulóját. Iskolánkat 2 diákunk képviselte. Szarka Éva 4. a osztályos tanuló, aki a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában tartott területi verseny elsõ helyezettjeként, és
Kokics Anna 3. b osztályos tanuló, aki harmadik helyezettként jutott a megyei döntõbe.
Nagy izgalommal indultunk útnak. Éva nem elõször járt már a megyei döntõben. A tava-
lyi év után idén is szép eredményt ért el. Egy nagyon erõs mezõnyben a dobogó harmadik
fokára állhatott. Anna újoncként ügyesen szerepelt. Elismerõ oklevélben részesült.
Gratulálunk mindkét lánynak!

Horváthné Horváth Irén és Szabóné Berki Judit felkészítõ tanárok

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk a

2012. január 14-én 21 órától
tartandó DISZKÓBA,

melyet a Mészöly Géza Általános
Iskola alapítványnak javára

rendezünk. Meglepetésmûsorral
várjuk vendégeinket.

Részletek a következõ számban.

A Mészöly Géza Általános Iskola alapítványa

Mikulás-meglepetés
December 6-án éppen szokásos napi bevásárlásomhoz értem a
Spar sárbogárdi üzletéhez, amikor megláttam, hogy a kasszáknál
néhány gyermek körülállta a Mikulást. Megkerestem az egyik ott
dolgozó hölgyet és megkérdeztem, hogy mi történik. Megtudtam,
hogy a Spar dolgozóinak egy kis csoportja úgy döntött, hogy sze-
retnének megajándékozni néhány gyermeket. Ennek érdekében
felvették a kapcsolatot a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével. Az iskola egyik kis
létszámú osztályára esett a választás. Az eladó elmondta, hogy
önkéntes gyûjtést szerveztek maguk között, és ebbõl sikerült né-
hány gyermeknek egy szerény csomagot összeállítani. Õk maguk
is meglepõdtek, hogy mennyire boldogok voltak a kis lurkók, és
könnyekig meghatódtak. Igazán érezték, hogy mennyivel jobb
adni, mint kapni, hiszen egy vidám gyerek mosolyánál nincs szebb
dolog a világon!
A gyerekek sem maradtak hálátlanok, hiszen kedves énekkel és
versekkel köszönték meg a finomságokat.

Úgy érzem, a dolgozók önzetlenségükkel és jólelkûségükkel mél-
tó példát mutatnak mindenki számára. Az õ jótékonyságuk is ékes
példája annak, hogy kevés ráfordítással is hatalmas örömet okoz-
hatunk társainknak.
Bravó Spar, bravó lányok!

Egy vásárló (név és cím a szerkesztõségben)
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A IX. forduló eredményei
TWISTER GALAXY–

SÁRKERESZTÚR KIKE 1:6 (0:4)

Twister: Tóth A. – Balogh, Roszkopf L.,
Györe, Killer I.
Csere: Bognár I., Bognár T., Kaló, Szántó,
Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Madár, Hajdin-
ger, Geiger, Sütõ.
Csere: Nagy, Roszkopf J., Szauervein.
2. perc: Roszkopf L. szabadrúgása a kapu
mellé ment. 3. perc: Geiger átadását Sütõ
kapufára rúgta. 4. perc: Geiger megszerez-
te a vezetést csapatának. Még ugyanebben
a percben egy kipattanó labdát Sütõ a
hosszú sarokba lõtte. 6. perc: Madár fejé-
rõl került kapuba a labda. 7. perc: Nagy lö-
vése kerülte el a kaput. 11. perc: Madár át-
adását Szauervein a felsõ lécre rúgta. Nagy
helyzet volt. 14. perc: Györe lövése kapu
fölé szállt. 16. perc: Roszkopf J. kapás gólt
lõtt. 17. perc: Geiger lövése Sütõt találta
telibe. A kapus már verve volt! 21. perc:
Bor lövése vezette be a második félidõt. 22.
perc: Nagy lövése kerülte el a kaput. 26.
perc: Sütõ bal oldalról leadott lövését Bog-
nár kapu mellé spárgázta. 28. perc: soroza-
tos szögletek után Sütõ lövését Roszkopf
L. a kapu torkából rúgta ki. 29. perc: Tóth
I. a félpályáról leadott lövése alig ment a
kapu fölé. 30. perc: Killer I. kapás lövése
kerülte el a kaput. 31. perc: Madár–Gei-
ger–Sütõ volt a labda útja, utóbbi találatá-
val. Szépségdíjas támadás! 35. perc: Gei-
ger újabb gólja rondította az eredményt.
36. perc: Bognár T. gólja csak a csúfos ve-
reség elkerüléséhez volt elegendõ. 38.
perc: Balogh lõtt kapu mellé. 39. perc: Sü-
tõ nagy helyzetben kapu fölé lõtt.
Sárga lap: Bognár T. ill. Geiger.
Góllövõk: Bognár T. ill. Geiger 2, Sütõ 2,
Madár, Roszkopf J.

SÁRBOGARAK–EXTRÉM 1:4 (0:1)

Sárbogarak: Csuti J. – Csuti T., Németh,
Kónya, Kiss.
Csere: Dizseri P., Dizseri M., Dizseri T.,
Stiksz, Modovics.
Extrém: Németh – Flõgl, Szabó, Horváth
D., Kuti.
Csere: Horváth T., Juhász, Rozgonyi J.
2. perc: Horváth D. sokáig kivárt, lövésébe
beleléptek. 3. perc: Flõgl lövése kerülte el
a kaput. Hogy az Extrém nem vezet, azt
Horváth D.-nek köszönheti. 14. perc: Kuti
okos góllal szerezte meg a vezetést. 12.
perc: Stiksz az üres kapu fölé lõtt. 16. perc:
Szabó a kapu elõtt lyukat rúgott. 17. perc:
Németh védett bravúrosan. 20. perc:
Mondovics közeli lövése Németh mellérõl
vágódott ki. 21. perc: Kiss a kapufa minõ-
ségét tesztelte. 23. perc: Horváth D. egye-
dül állt a kapussal szemben, eltalálta! 24.
perc: Juhász erõs lövését védte Csuti. 28.
perc: Kuti a kapu mellé lõtt. 29. perc: Kuti

megint nem találta a kaput. 30. perc: sza-
badrúgáshoz jutott az Extrém. A letett lab-
da mögé Szabó állt, elcsavarta a sorfal mel-
lett, mely a kapuban kötött ki. 31. perc: Né-
meth Cs. az üres kapuba sem talált be, lö-
vése a felsõ lécen csattant. 33. perc: két
helyzet. Elõbb Dizseri, majd Kónya hagyta
ki a kínálkozó lehetõséget. 34. perc: Hor-
váth T. hagyott ki helyzetet. 35. perc: Kó-
nya lövését védte Németh kapus. 38. perc:
Flõgl sorra cselezte ki a játékosokat, elfek-
tette a kapust is, és a kapuba továbbította a
labdát. 39. perc: szöglet után Kónya szépít.
Itt hívom fel a játékosok figyelmét, hogy a
kispályás focinál nem kell kérni a három
métert. Aki nem engedi elvégezni a sza-
badrúgást, azt sárga lappal kell figyelmez-
tetni!
Góllövõk: Kónya ill. Kuti 2, Szabó, Flõgl.

OLD BOYS–HORVÁTH KER 4:3 (2:0)

Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Mikuli, Ki-
rály, Fülöp T.
Csere: Horváth I., Kiss.
Horváth Ker: Kovács G. – Oláh D., Oláh
Gy., Horváth J., Horváth D.
Csere: Kovács S., Nyári.
1. perc: Horváth J. nagy helyzetben kapu
fölé lõtt. 2. perc: Fülöp T. lövését Kovács
kiütötte a mezõnybe. 3. perc: a kifutó Ko-
vács mellett Fülöp T. átadta a labdát Ki-
rálynak, aki az üres kapuba pofozta. 4.
perc: megint Horváth J. hagyott ki nagy
helyzetet. 5. perc: Horváth D. lövése Fülöp
Gy.-rõl szögletre pattant. 6. perc: Fülöp T.
lõtt kapu fölé. 8. perc: Kiss sem találta el a
kaput. 9. perc: az elõre törõ Oláh Gy. lövé-
se alig ment fölé. 10. perc: Király lövését
Kovács a mezõnybe ütötte. 11. perc: Hor-
váth D. futtából leadott lövése kapu fölé
szállt. 14. perc: Kiss erõs lövését Kovács
szögletre ütötte. 15. perc: Kiss szépen pör-
gette el a labdát Kovács alatt, gól. 17. perc:
Mikuli lövése jött ki a kapusról. 21. perc:
Horváth D. nagy helyzetben kapu mellé
pergetett. 22. perc: kontratámadásból
Horváth J. átadását Horváth D. kotorta
kapuba. 26. perc: Mikuli lövése a kapufá-
ról jött ki. 28. perc: Fülöp T. lõtt nagy gólt.
29. perc: Horváth J. átadását Horváth D.
lõtte be. 36. perc: Oláh D. egyéni akció

után egyenlített. 37. perc: Kiss újból veze-
téshez juttatta csapatát. Egyenlõ erõk küz-
delmébõl a szerencsésebb csapat került ki
gyõztesen.
Sárga lap: Horváth I. ill. Nyári.
Góllövõk: Király, Kiss 2, Fülöp T. ill. Hor-
váth D. 2,Oláh D .

TOLEDÓ 2005–SPURI 5:8 (2:5)

Toledó: Fûrész – Barabás R., Bodoki,
Dombi, Fésü.
Csere: Barabás B., Horváth Zs., Rozgonyi
G., Szilágyi B.
Spuri: Huszár – Bereczki, Bodó, dr. Erdé-
lyi, Imre.
Csere: Kovács.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Góllövõk: Fésü 2, Barabás R., Dombi 2, ill.
dr. Erdélyi 8.

LÉGIÓ 2000–SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI
3:5 (1:3)

Légió: Szilágyi B. – Kelemen, Csuti Z.,
Vereczkei, Baki.
Csere: Huszár Cs., Lakatos Gy., Németh,
Tóth, Szilágyi F.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Palotás,
Kun, Deák, Killer G.
Csere: Derecskei, Kiss, Nagy, Pintér.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adá-
sában tekinthetik meg.
Góllövõk: Baki, Kelemen, Vereczkei ill.
Killer G. 2, Deák 2, Kun.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi. 9 7 - 2 45:20 21
2. Extrém 9 6 2 1 43:27 20
3. Légió 2000 9 6 2 1 27:17 20
4. Sárkeresztúr Kike 9 5 2 2 40:29 17
5. Sárbogarak 9 4 1 4 28:35 13
6. Old Boys 9 4 - 5 31:35 12
7. Twister Galaxy 9 3 2 4 27:31 11
8. Horváth Ker 9 2 - 7 36:44 6
9. Spuri 9 2 - 7 31:51 6
10. Toledó 2005 9 1 1 7 34:53 4

Góllövõlista

1. Kuti Kálmán, Extrém, 20 gól.

Gróf Ferenc

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 telefonszá-
mokon, vagy személyesen: 06 (30) 823 1229, 06 (30) 902 8023.

Versenybizottság
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A BOGÁRD és VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD

városi teremlabdarúgó-bajnokság
TAVASZI SORSOLÁSA

2012. január 8.
8.30 Sárszentmiklós Öfi–Toledó 2005
9.15 Extrém–Spuri
10.00 Sárkeresztúr Kike–Sárbogarak
10.45 Twister Galaxy–Old Boys
11.30 Horváth Ker–Légió 2000

2012. január 15.
8.30 Spuri–Horváth Ker
9.15 Sárbogarak–Twister Galaxy
10.00 Old Boys–Toledó 2005
10.45 Légió 2000–Sárkeresztúr Kike
11.30 Sárszentmiklós Öfi–Extrém

2012. január 22.
8.30 Old Boys–Sárbogarak
9.15 Toledó 2005–Extrém
10.00 Sárkeresztúr Kike–Spuri
10.45 Horváth Ker–Sárszentmiklós Öfi
11.30 Twister Galaxy–Légió 2000

2012. január 29.
8.30 Sárszentmiklós Öfi–Sárkeresztúr Kike
9.15 Extrém–Horváth Ker
10.00 Spuri–Twister Galaxy
10.45 Sárbogarak–Toledó 2005
11.30 Légió 2000–Old Boys

2012. február 5.
8.30 Toledó 2005–Horváth Ker
9.15 Sárkeresztúr Kike–Extrém
10.00 Twister Galaxy–Sárszentmiklós Öfi
10.45 Sárbogarak–Légió 2000
11.30 Old Boys–Spuri

2012. február 12.
8.30 Extrém–Twister Galaxy
9.15 Spuri–Sárbogarak
10.00 Horváth Ker–Sárkeresztúr Kike
10.45 Sárszentmiklós Öfi–Old Boys
11.30 Légió 2000–Toledó 2005

2012. február 19.
8.30 Sárbogarak–Sárszentmiklós Öfi
9.15 Toledó 2005–Sárkeresztúr Kike
10.00 Twister Galaxy–Horváth Ker
10.45 Légió 2000–Spuri
11.30 Old Boys–Extrém

2012. február 26.
8.30 Spuri–Toledó 2005
9.15 Horváth Ker–Old Boys
10.00 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
10.45 Extrém–Sárbogarak
11.30 Sárszentmiklós Öfi–Légió 2000

EREDMÉNYHIRDETÉS 13.00 órakor!

Az edzõ és a csapatkapitány
szemével

Beszélgetés Jakab Ferenc megbízott edzõvel és Bognár Zsolt csapatkapitánnyal az
LSC Sárbogárd elmúlt évérõl és jövõjérõl
– Kik mentek és kiket igazolt a LSC Sárbogárd?
– Távozott: Iványi Roland Dégre, Szabó Zoltán Sárszentmiklósra. Érkezett: Plézer
Norbert, Emperger János, Vámosi Gábor Sárszentmiklósról, Lakatos Károly Vajtá-
ról, Hegedüs Gábor Öskürõl, Kristóf Gábor Pincehelyrõl, Márkovics Róbert egyesü-
leten kívüli. Az edzéslátogatottság: a bajnokság elsõ részében 8-9 fõ vett részt, amikor
besötétedtek a napok, villanyvilágítás hiányában már elmaradtak, vagyis csak futó-
edzéseket tudtunk tartani. Alapvetõen 20 fõs kerettel kezdtük meg a felkészülést.
– Mi volt a célkitûzés? Hogyan sikerült megvalósítani?
– Az elsõ hatban végezni volt a reális cél. Azonban jöttek a fiaskók, gondolok itt a sérü-
lésekre, a kiállításokra. Például Lakatos Károly, az egyik meghatározó középpályá-
sunk sérülés miatt kiesett 6 hétre. Budai Gábor Vajtán sérült meg, nem állhatott a csa-
pat rendelkezésére. Adonyban 11-en voltunk, nem volt cserejátékosunk, ráadásul hár-
man sérülten vállalták a játékot: Bognár, Kristóf, Hegedüs G. Kiállítások is sújtották a
teljesítményt: Budai 3 mérkõzés, Plézer 2, Szabó L. 2 – ez mind a játékvezetõi ítéletek
elleni reklamációkból adódott. Na, meg munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak a
csapat rendelkezésére állni. Ez viszont örvendetes! Van munkahely! Voltak sértõdé-
sek is, hogy miért nem õ kezd. Nem készültünk megfelelõen a mérkõzésekre. Ebben a
csapatban jóval több van, mint a jelenlegi helyezés. Ehhez a jobb hozzáállás, edzéslá-
togatottság elengedhetetlen.
– Mely mérkõzések voltak azok, melyek csalódást keltettek?
– Talán Vajtával kezdeném, de elõtte a Káloz, Dég, Mezõszilas ellen idegenben elért
döntetlenek. Mezõszilason a befejezés elõtt 10 perccel még kettõ nullára vezettünk!
Hazai mérkõzéseink közül az abai 1:1, a Lajoskomárom elleni 1:2, a Pusztaszabolcs el-
leni 0:2. Az elõttünk álló csapatokkal felvettük a versenyt, helyzeteink voltak, sajnos ki
is maradtak. Kulcs 0:2 re vezetett ellenünk, de sikerült az egy pontot megmenteni. Me-
zõfalva szintén vezetett, itt is sikerült a második félidõ, Seregélyes ellen az elsõ félidõ-
ben vezettünk, a másodikban pedig csúnyán elbuktunk. Amíg az ellenfélnek befelé
pattantak a labdái, nekünk kifelé. Hét hazai mérkõzést játszottunk itthon, ebbõl 1 gyõ-
zelem, 3 döntetlen, 3 vereség a mérlegünk. Idegenben: 1 gyõzelem, 3 döntetlen, 4
vereség a mérleg.
– Kik voltak azok a játékosok, akikkel meg voltál elégedve?
– A közvetlen védelemmel: Plézer fiatal kapus, az elején jól védett, kiállítása után nem
találta önmagát; Bognár Zsolt, Lakatos György, Sebestyén Zsolt, Szabó László. Laka-
tos Károlyt visszavetette sérülése. Budai Gábornak voltak jó mérkõzései.
– Kik azok a játékosok, akik többre képesek tudásuk alapján?
– Bõhm Imre, Hegedüs Gábor, Szabó József Zsolt, Vámosi Gábor, Pálinkás Ferenc –
tõlük gólokat várok. Ezzel a játékosok is tisztában vannak, akiket felsoroltam. Külön
ki kell emelnem Tóth Istvánt, aki több poszton is bevethetõ. Ha kellett, a csapat ren-
delkezésére állt. Külön köszönet érte!
– Hogyan tovább?
– Volt egy záróvacsora, ahol Szakács István szóban megismételte lemondását az elnö-
ki posztról. A csapat egybemarad, azonban ehhez jobb körülményeket kell biztosítani.
A csapat köszöni a városi önkormányzatnak, a szponzoroknak a nyújtott támogatást,
bízva a további támogatásban. Annyit tudni kell, hogy a játékosok saját maguk áldoz-
tak arra, hogy a mérkõzéseken Sárbogárd színeiért küzdöttek. Csak remélni tudjuk,
hogy lesz olyan egyén, aki vállalja a sportkör vezetését, és olyan stábot állít maga köré,
akik Sárbogárd labdarúgó-hagyományait újra fellendítik.
– Köszönöm az interjút!

Gróf Ferenc

DECEMBERI VÉRADÁSOK!
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 sárbo-
gárdi mûvelõdési házban, és
2011. december 21-én Kálozon, a kálozi általános iskolában 14 órától 17 óráig tar-
tandó véradásunkon!
Véradásaink meghitt karácsonyi hangulatban telnek, ingyenes ruhaosztással, aján-
dékkal és zeneszóval!

Adj vért és ments meg 3 életet!
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Karácsonyi gyermekmûsor a templomban
Tisztelettel hívjuk és várjuk a családokat, gyerekeket és felnõtteket egyaránt,

december 24-én, a szenteste napján
délután 3 órára a sárszentmiklósi katolikus templomba!

Akik eljönnek, egy tanulságos és élvezetes zenés színdarabot láthatnak a kis- és nagy-
hittanosok elõadásában. A darab Lev Tolsztoj Panov apó különös napja címû meséje
alapján készült a SIHI átírásában.
Nagyon érdemes megnézni a darabot, hiszen az öreg suszter története ma is aktuális
mondanivalókat hordoz kicsiknek és nagyoknak egyaránt: Jézus nap mint nap meg-
születik közöttünk, csak észre kell Õt vennünk!
A mûsor után apró ajándékkal kedveskednek a szereplõk a nézõknek!
Mindenkit szeretettel várunk felekezeti hovatartozástól függetlenül!
Áldott adventi felkészülést kívánok a szereplõ ifjúság nevében!

Varga László hitoktató

További programok a sárszentmiklósi katolikus templomban:
december 24-én a szokásos éjszakai szentmise 22 órakor kezdõdik;
december 25-én az ünnepi szentmise délelõtt 11 órakor lesz;
december 26-án az ünnepi liturgia délelõtt 11 órakor lesz, melyben szokásos módon meg-
tartjuk a borszentelést, majd ennek végeztével kihirdetjük a rajzpályázat eredményét;
december 31-én 18 órakor lesz az év végi hálaadó liturgia.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

DR. KRENCZ FERENC
állatorvos

2011. december 7-én elhunyt.
Hamvasztás után,

2011. december 17-én, 14 órakor,
a sárbogárdi Huszár-temetõben

helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

SZAKÁCS LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
az AVAR-T Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

ID. REHÁK SÁNDOR

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Ádventi zenés áhítat
a megújult

alapi református
templomban

Hívunk és várunk mindenkit egy
ádventi zenés áhítatra, amit

december 16-án, pénteken,
délután 17 órai

kezdettel tartunk.

Szeretettel várunk mindenkit!

Alapi református gyülekezet

Karácsonyi zeneszó
A Violin mûvészeti iskola hangszeres növendékei különféle zeneszerszámokat vonultat-
tak föl kedden este a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában. Az iskola énekkara nyi-
totta meg a karácsonyi hangulatot teremtõ eseményt, majd zongora-, gitár-, trombita-,
tenor-, dob- furulya-, szintetizátor-, klarinétjáték váltották egymást. Sok kamaraegyüt-
tes lépett föl az idén.

Nagyrészt karácsonyi dallamok
csendültek föl, különféle nem-
zetiségû zeneszerzõktõl. Ennek
révén bejárhattuk egy kicsit a vi-
lágot, ízelítõt kaptunk más né-
pek karácsonyi várakozásának
hangulatából.
Számomra különösen szép volt
Stefán Judit István királyról szó-
ló éneke, Szummer Ádám elõ-
adásában egy svéd szerzõ szívet
melengetõ mûve, valamint az
eseményt záró klarinéttrió. Mo-
ravecz Attila, Gárgyán Zoltán és
Farkas Márk a közös játék örö-
mében feloldódva játszottak egy
összeállítást (Haydn, Csajkovsz-
kij, Jingle Bells), és ez az öröm a
közönségre is átragadt.

Hargitai Gergely

Mikulás Tinódon
Az elmúlt szombaton Tinódon is járt a Mi-
kulás. Mint ahogy azt már megszokhattuk,
lovas fogattal érkezett, három csinos
krampusz kíséretében. A tinódi kocsmá-
ban már izgatottan várta a gyereksereg,
több mint ötvenen! Az apróságok énekkel
köszöntötték a Nagyszakállút, amikor be-
lépett az ajtón, majd egyenként vagy csalá-
dostól elébe járultak, és énekkel, mondó-
kával, verssel ajándékozták meg a Télapót.
A Mikulás cserébe gazdag csomagokat
nyújtott át nekik.

Csodálatos látni azt, hogy milyen összetar-
tó ez a közösség! Reméljük, hogy sokáig
így marad ez.

Hargitai Gergely
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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

KARÁCSONYI
VÁSÁR

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 terme-

lõk 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

A pódiumon: Bencze Ilona
Magunkba szívhattuk egy kicsit a színház
levegõjét Bencze Ilona Arány és erény…
címû pódiumestjén hétfõn a díszterem-
ben, a városi könyvtár szervezésében.

A szerelem, a nõi–férfi kapcsolatok köré
fonta zenés-verses válogatását a mûvész-
nõ, Gyarmati István zongoramûvész köz-
remûködésével, aki egyúttal Bencze Ilona
az est címét viselõ könyve bemutatójaként
kérdéseket intézett a színmûvész–rende-
zõ–tanárhoz. Ezáltal nemcsak Bencze Ilo-
na hírnevet hozó tehetségét tapasztalhat-
tuk meg közelrõl – sanzonok, egy Oriana
Fallaci-mese, Csukás István-, Babits Mi-
hály- és más versek révén –, hanem bepil-
lantást nyerhettünk személyiségébe, hiva-
tásának napos és árnyékos oldalaiba, ma-
gánéletébe.

A kortalan mûvésznõvel felüdülés volt ez
az este, melynek szép keretet adott – a kö-
zelgõ ünnep miatt is – Ady Endre Kará-
csony címû költeménye.

Hargitai Kiss Virág

Fényhívó ének advent idején
Spirituális adventi estre jöttek össze Sár-
bogárd és környékének lelki segítõ közös-
ségei, hogy együtt töltsenek néhány órát
csendes meditációval, spirituális éneklés-
sel, s az õsi sámánhagyományokat megele-
venítõ fényhívó transztánccal.

Sztari Béla jóga- és zen-közössége meditá-
ciójába mindenki bekapcsolódott. Persze,
a többség inkább széken ülve, s nem ülõ-
párnán, jógaülésben végezte a gyakorlatot.
Remélhetõen többen kedvet kaptak az él-
mény hatására, hogy Béla zen-közösségét
kedden esténként meglátogassák a mûve-
lõdési központban.

Ezt követõen Szimilkó István reiki-nagy-
mester zenés, vezetett meditációval emel-
te magasabb szintre a lelkeket. A Lélekút

Közösség József Attila, Kányádi Sándor,
Nagy László sámándob kíséretével életre
keltett verseivel mélyítette el az adventi
várakozás lelki élményét.
Egy szusszanásnyi szünet után a Mantra
Közösség közremûködésével spirituális
énekléssel folytatódott a program. Drámai
élmény volt, ahogy a közös énekben egybe-
forrtak a szívek. Betöltötte a termet a sok
hangon megszólaló mantra: „Csak nézd,
hogy hová hív a fény…”
Aztán fölerõsödött az örömtáncra hívó sá-
mándob hangja. Inuit sámánének és tuvai
torokének közös megszólaltatásával, s
transztánccal teljesedett ki maradandó kö-
zös élménnyé ez az est.

Hargitai Lajos

Zeneszó a Kippkopp oviban
Nagy zsibongással várták a Kippkopp óvoda picurjai a zeneiskolásokat múlt héten csü-
törtökön reggel. Az óvó néniknek többször rendre is kellett utasítani az izgatott
gyermekeket.
A zeneiskola növendékei különféle hangszerek (dob, trombita, furulya, gitár és még
egyebek) segítségével adtak mûsort Mikulás-váró, karácsonyköszöntõ, illetve meseda-

lokkal. A mûsorszámok között Jákob
Zoltán mutatta be a hangszereket.

Látszik, hogy az apróságok igen sokat ta-
nulnak ebbõl, hisz az idõsebbek már egy-
bõl tudták a hangszerek nevét.

A gyerekek csöndben hallgatták a mû-
sort, majd több zeneszám megismétlésre
került, hogy az óvodások is be tudjanak
kapcsolódni, és közösen elénekelhessék
az ismert darabokat a hangszeresekkel.

Az rendezvény végén az óvoda vezetõje
ajándékokkal lepte meg a zeneiskola ta-
nulóit.

Hargitai Gergely
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Mediterrán töltött
csirke

Hozzávalók (4 fõre): 1 konyhakész
csirke, 1 db citrom, 1 db narancs, 1
fürt szõlõ, 6 ek olívaolaj, só, bors. A
töltelékhez: 2 db alma, 1 db körte,
15 dkg dió, 2-3 darab csirkemáj, 1-2
ek méz, diónyi vaj, só, bors.
Hámozzuk meg a körtét és az almát, szedjük ki a magházát, és
kockázzuk fel. Olvasszuk fel a vajat, futtassuk meg rajta a felkoc-
kázott gyümölcsöt és a csirkemájakat is. A májat vegyük ki,
turmixoljuk össze a dióval, majd ezt a pépet adjuk a gyümölcsök-
höz. Közben mossuk meg a citromot és a narancsot, reszeljük le a
héját, és keverjük a töltelékbe a mézzel együtt, majd ízesítsük só-
val, borssal. Mossuk meg a csirkét, dörzsöljük be kívül-belül sóval
és olajjal, borsozzuk, töltsük meg. Tegyük elõmelegített sütõbe,
süssük 180 fokon elõször alufólia alatt, majd amikor puhulni
kezd, vegyük le a fóliát. Csavarjuk ki a narancs és a citrom levét,
öntözzük meg vele a csirkét, és folyamatosan locsolgatva, közepes
hõmérsékleten így süssük tovább. Mossuk meg a szõlõt, szemez-
zük le, és tegyük a majdnem kész csirke köré. Így süssük még
10-15 percig.

Lencsés-pórés rakott hal
Hozzávalók (4 fõre): 15 dkg lencse, 1 ba-
bérlevél, 1 gerezd fokhagyma, 1 narancs
héja, 1 citrom héja, 1 csipet õrölt kö-
mény, 450 g póréhagyma, 15 g vaj/mar-
garin, 3 dl tejszín, 1 ek citromlé, 750 g
pangasiusfilé, só, frissen õrölt bors.
A lencsét átöblítjük, majd a babérlevél-
lel és az apróra vágott fokhagymával annyi vízben, amennyi elfedi
kuktában puhára pároljuk (forrástól számított 20-25 perc). Mikor
a lencse megpuhult, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pici õrölt kö-
ménnyel, meg az egész citrom és fél narancs héjával. Közben a pó-
rét vékony karikákra szeljük, a vajban addig pároljuk, míg kicsit
megpuhul. Ekkor megszórjuk a másik fél reszelt narancshéjjal, il-
letve ráöntjük a tejszín felét. Addig pároljuk, míg a póré teljesen
meg nem puhul. Az elkészült pórét sózzuk, jól megborsozzuk, és
összekeverjük a citromlével.
A lencsét leterítjük egy jénaiba, majd rápakoljuk a kisebb szele-
tekre vágott, sózott-borsozott halat. Végül befedjük a póréval, és
leöntjük a maradék tejszínnel. Sütõben 190 fokon elõször lefedve,
majd fedõ nélkül puhára sütjük a halat. Köretet nem is igényel.

Mákos guba
Hozzávalók (4 fõre): 5 db kifli, 1 li-
ter tej, 20 dkg mák, 20 dkg cukor, 1
citrom reszelt héja, 1 cs vaníliás pu-
dingpor.
Karikákra vágjuk a kifliket és egy
nagy tálba helyezzük. Ráöntjük a
kiflikarikákra a fél liter tejet, a má-
kot, cukrot és a citrom héját. Majd jól összekeverjük. Egy hõálló
tálba helyezzük. Sütõbe (180 fokra) tesszük és 15 percig sütjük, de
csak addig, hogy a teteje megsüljön.

A vaníliás pudingot a csomagoláson feltüntetett módon (a mara-
dék fél liter tejjel) elkészítjük, és azzal tálaljuk.

Fahéjas almás guba
A kifliket felkarikázzuk vékony szeletekre, elõmelegített sütõben
megpirítjuk. Az almákat meghámozzuk, kis kockákra vágjuk,
majd felöntjük annyi vízzel, ami éppen ellepi, és a fahéjjal együtt
megpároljuk. Leöntjük róla a vizet. A tejet felforraljuk a cukrok-
kal, ráöntjük a kiflikre, és pár percig áztatjuk. A tejes kiflit össze-
forgatjuk az almával.

NAGYMAMA RECEPTJEI A SZEMÉTRÕL ÉS A
SZABADSÁGRÓL

Hol találta a mesebeli kiskakas a gyémánt félkrajcárt? Hát a sze-
métdombon! A szemétdomb félelmetes hely. Ott valóban még
gyémánt is csilloghat, de mellette kukacok rágódnak a kidobott
sonkadarabon, a használt papír zsebkendõk között törött bögrék,
bébipelenkák, elromlott eszközök hevernek, és nincs mód felso-
rolni, mi minden van ott. Az életünk van elraktározva, a múltunk,
a pénzünk, a szenvedélyeink. Minden szemétté vált, amit valaha
értéknek tartottunk. A kábítószer belövéséhez használt injekciós
tû megfér a szétfoszlott imakönyvvel, a kisiskolás fogalmazásai a
gyilkoláshoz használt bicskával. A kukások tudják, hogy egy sze-
méttároló sûrítve tartalmazza az egész társadalom életét.
Miért jut az eszembe a szemétdombról az internet? Az összeha-
sonlítás igazságtalan. A világhálón ugyanis megvan minden, amit
az emberi kultúra évezredek alatt létrehozott, a festmények, ver-
sek, tudományos felfedezések. És ott vannak az emberek levelei,
ismerkedései, írásba kívánkozó gondolatai.
Mindemellett az internet a világ legnagyobb szemétdombja is.
Több ott a mocsok, mint a disznóhizlalda bûzös trágyadombján.
Oda ugyanis mindent be lehet írni. De tényleg mindent! A legbe-
tegebb fantáziák rémségeit. És ami a fõ: névtelenül. Tehát a per-
verz személy felelõtlenül odaokádhatja a lelke beteges váladéka-
it. És ez még a kisebb baj. Az internet egy hatalmas tárolóhely, sok
millió netezõ állandó bázisa. Ott van a lelkész arcképe, ott van a
kisiskolás ábrázata, mellette az õ kis gondolatai, adatai, de akárki
odacsempészheti akár az én fényképemet, amelyet engedélyem
nélkül készített rólam az utcán, a sportpályán, a strandon. És ez-
zel a nyersanyaggal tetszése szerint bánhat akárki. Az ártatlan,
hófehér lelkû kislányt összekapcsolhatja a legaljasabb fantáziaké-
pekkel, megjegyzésekkel, odatolakodhat a ferde hajlamaival, a
képét, nevét meghengergetheti a sárban anélkül, hogy az áldozat-
nak errõl a leghalványabb sejtelme is lehetne. És ezt néhány
gombnyomás árán akárki megnézheti. És az a kislány nem tudja,
hogy miért néznek rá néhányan gyanakvó szemmel, miért súgnak
össze a társnõi a háta mögött, miért terjed el róla, hogy leszbikus,
vagy prostituált.
„Ja, kérem, ez a szabadság ára” – mondhatja valaki.
Túl nagy ár, túl nagy szabadság. Vannak, akik felhördülnének, ha
a törvény megbízna egy takarítóbrigádot, amelyik eltakarítaná a
szemetet az internetrõl, és nem engedné oda visszalopakodni. Ír-
nák a cikkeket, tiltakoznának, tüntetéseket szerveznének, világ-
összefogást hoznának létre, elmennének a legmagasabb fórumo-
kig. Elneveznék az illetékeseket a szabadság ellenségeinek, diktá-
toroknak, hitlereknek, szentfazekaknak. Pedig létezik a szabad-
ságnak egy kõbe vésett alapelve: „Mindent szabad, ami másnak
nem árt”. És ennyi! Hol vagyunk már ettõl?
Sajnos az áldozatok nem tüntetésszervezõk. Õk nem fognak össze
a világban, nem állnak neki tiltakozó követelményeket fogalmaz-
gatni. Tûrnek. A nagyszájúságot meghagyják a másik félnek. Ta-
lán ezért tartunk ott, ahol tartunk.

(L. A.)

Idõjárás
Pénteken a nap elsõ felében átmenetileg megszûnik az esõ,
majd estétõl újabb csapadék érkezik egy délnyugat felõl ránk
húzódó ciklonális mezõbõl. Szombaton vonul át országunkon
a csapadékmezõ, ám a nedves levegõvel együtt hideg léghul-
lámok árasztják el Kárpát-medencét északnyugat felõl, így a
megerõsödõ északnyugati szél kíséretében az esõ nyugatról
kelet felé haladva fokozatosan havazásba hajlik át. Vasárnap-
tól szárazabb, ám hideg idõjárás veszi kezdetét, egyre több lesz
a napsütés. Ellenben erõsödik az éjszakai lehûlés, és fagypont
körül marad a nappali órák hõmérséklete.

www.metnet.hu
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MEGHÍVÓ
2011. december 20-án,

kedden, 14 órára
a Sárszentmiklósi ÁMK-ba

JÓTÉKONYSÁGI
MESESZÍNHÁZI ELÕADÁSRA

A fõvárosi Fogi Színház, a
Nemzeti Család- és Szociál-
politikai Intézet támogatásá-
val, jótékonysági karácsonyi
meseszínházi elõadást tart
hátrányos helyzetû és fogya-
tékos, 4–14 éves gyermekek
számára. A színtársulat egy
Grimm-mesét ad elõ „Suszter
és a karácsonyi manók” cím-
mel. Az elõadás után érkezik
a Mikulás, a gyerekek szalon-
cukorral és emléklappal távozhatnak!
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által 2011. augusz-
tus 10-én megjelentetett, IFJ-GY-11-B kódszámú, Gyermek és
ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek
támogatása címmel kiírt pályázati kategóriában, a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram Tanácsának javaslata alapján nyerte el a
támogatást a Fogi Színháza Egyesület.
Ünnepeljünk együtt! címû pályázatukban, önrész vállalása mel-
lett Budapest XVIII. kerületi és Sárbogárd és közvetlen környé-
kén élõ 4–14 éves hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ gyer-
mekek számára egy karácsonyi meseszínházi elõadás megtartá-
sát célozták meg.
Az elõadás után a színház arra kéri a gyerekeket, hogy írják le él-
ményeiket, melyeket honlapjukon (www.fogiszinhaza.hu) köz-
zétesznek majd.
A sárbogárdi elõadásra a település és környéke óvodáiból és is-
koláiból várják a nehéz sorsú, illetve fogyatékos gyermekeket.
A színtársulat a közös ünneplésre meghívta a helyi önkormány-
zat, illetve a szociális ágazat vezetõit is.
Az esemény sikeres lebonyolításához a színházi egyesület be-
vonta Sárbogárd önkormányzatán kívül a sárbogárdi József Atti-
la Mûvelõdési Központot is.

A Fogi Színház bemutatása
A Fogi Színház 2002-ben kulturális és egyéb, köztük környezet-
védelmi értékek terjesztése céljával alapított színházi, „nem ál-
landó” társulat, amely „kõszínház” nélkül, évente kb. 240 gyer-
mekelõadást, továbbá Budapesti Bulvárszínház néven több tu-
cat felnõtt színházi elõadást tart országszerte. Gyermekszínház
lévén odafigyel arra, hogy nézõközönségét kedvezményes áron
juttassa színházi élményhez az ország különbözõ pontjain. A
színház fontosnak tartja, hogy olyan gyermekek is gazdag kultu-
rális programhoz juthassanak, amelyre egyébként nem lenne le-
hetõségük.
A Fogi Színházat Fogarassy András színmûvész alapította, aki az
elmúlt közel tíz évben több tucat színdarabot állított színpadra és
vitte el társulatával a színmûveket különbözõ városokba, kulturá-
lis intézményekbe, mûvelõdési házakba, városi színházakba, fal-
vakba.
A repertoáron szerepel többek között a gyerekek számára a Pán
Péter, a Süsü, a sárkány, a Hófehérke meg a törpék, a Szaffi, a
Gulliver, a Dr. Bubó, a Micimackó meséi és a környezettudatos-
ságot hirdetõ Kukamese címû darab. Felnõtteknek szóló darabjai
között elsõsorban vígjátékokat, bohózatokat és operetteket talá-
lunk, például a sokak által kedvelt Mágnás Miska, a Luxemburg
grófja, egy interaktív színházi elõadás: a Meghívás egy gyilkos
vacsorára címû játék, az Elvámolt nászéjszaka, A szerelmes
nagykövet, a Négy férfi gatyában és így tovább. A 2011-2012.
színházi évadban újdonságuk az Operettgála összeállításuk, il-
letve a Tiszta kabaré piszkos jó poénokkal címû elõadás.

CECEI SULIBÖRZE

Karácsonykor minden kerek!

A nagy sikerû Legyen kerek a világ! projekt adventi folytatásaként az el-
múlt hét a kerek, a gömbölyû jegyében telt a Cecei Általános Iskolában.
Adventi koszorúk, karácsonyfadíszek készültek, beszélgetõkörök alakul-
tak, filmkört alakítottak a diákok, amely keretében karácsonyi filmeket
gyûjtöttek és néztek meg.
Az 5. b osztályosok bábelõadást is szerveztek, melyre az iskola tanulóit is
meghívták, Visszajött a répa címmel. A bábelõadást Duskáné Lábodi Esz-
ter tanárnõ tanította be.
Minden tanórán igyekeztek a pedagógusok a kerek fogalmával is foglal-
kozni, mint ahogy az már az elõzõ projektben is megvalósult. Szinte min-
den tanórán megjelent a kerek fogalma, kapcsolva az adott tananyaghoz.
Az igazán sikeres alkalmak azonban a tanórán kívüli rendezvények voltak,
ahol szép számmal készültek ajándékok, üdvözlõlapok, karácsonyfadíszek
is.
A témahéten az advent is központi szerepet töltött be, hiszen Jézus Krisz-
tus születésnapjának megünneplésére készülünk, mely ünnepünk az éves
körforgásunknak is része. Ezt jelezte az immár 3 égõ gyertyával díszelgõ
kerek adventi koszorú is.

Karácsonyi köszöntõ
A Cecei Általános Iskola munkatársai minden kedves diáknak, azok hoz-
zátartozóinak, és mindazoknak, akik szívesen gondolnak rájuk, segítik
munkájukat, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak!
Kívánjuk, hogy az elõttünk álló esztendõ is egészségben, békességben, sze-
retetben teljen mindenki számára! Reméljük, hogy az elkövetkezendõ,
változásokkal teli idõben a közoktatás fontos kérdéseirõl tárgyaló döntés-
hozókat jó akarat, bölcsesség és felelõsség fogja vezérelni. Számukra és
mindenki számára is megszívlelendõ lehet intézményünk egyik jelmonda-
ta: Mindenki tegye a dolgát erejéhez mérten és a legjobb tudása szerint a
hétköznapokon és az ünnepnapokon egyaránt!

Cece iskola

MINDENKI KARÁCSONYA
Szeretettel meghívjuk a

2011. december 18-án, vasárnap, 14 órakor
tartandó Mindenki karácsonyára.

Az ünnepség helyszíne: cecei mûvelõdési ház.
Ízelítõ a programokból: ünnepi köszöntés, óvodások mûsora, Harmó-
nia kórus, iskolások mûsora, Gerlice Néptánc Egyesület, Búzavirág
Népdalkör, Cecei Sztenderd Tánccsoport.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag
újesztendõt kívánunk Önöknek!
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December 17., 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 13.45
Natura 14.15 Erdõjárók 14.45 Valaki 15.15 A fagy birodalma 16.05 A legendás
Musztáng 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat – A Luxor, az ötöslottó
és a joker sorsolása 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Meglesni és megsze-
retni 21.55 Molnár Ferenc: Játék a kastélyban 1.05 Sporthírek 1.15 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Winx Club 10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.30 Jéglovagok 13.30 Robin
Hood 14.25 Sue Thomas – FBI 15.25 Döglött akták 16.25 Rabló-pandúr 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-faktor 22.20 Való világ 23.30 Gyilkos feladat
1.20 Róma 2.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
10.30 A világ legerõsebb emberei 11.00 Babavilág 11.30 Tûsarok 12.00 9 hónap
12.35 Gyilkos számok 13.35 Autóguru 14.05 Xena 15.00 Bûbájos boszorkák
16.00 Így készült: S.O.S. Love – Egy millió dolláros megbízás címû magyar vígjá-
ték 16.30 S.O.S. Szerelem 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Földre szállt bo-
szorkány 21.35 A kód neve: Merkúr 23.45 Menekülés Absolomból 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 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 18., 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 9.35 Tanúságtevõk 10.05 Az én keresztem 10.15 A sokszínû vallás
10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Csillagpont
2011 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno
13.05 Lesz egyszer egy ifipark? 14.05 A szerelem bolondjai 15.20 Út Londonba
15.50 TS 16.30 Csoda Manhattanben 18.05 Déltenger kincse 18.55 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek!21.30 2 nap Pá-
rizsban 23.10 A fiatalkorú 0.55 Sporthírek 1.05 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Míg a halál el nem választ
12.55 X-faktor nap 18.30 Híradó 19.00 X-faktor 21.45 Való világ 23.00 Világtör-
ténelem 0.45 Portré 1.20 Róma
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.05 Nagy
vagy! 11.00 Ability – A képességek próbája 11.30 Stahl konyhája 12.00 Kaland-
járat 12.30 Borkultusz 13.00 Talpig nõ 13.30 Több mint testõr 14.00 Simlis Jack,
a karibi szuperkém 14.30 Összeesküvõk 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 Földre
szállt boszorkány 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Kémkölykök 3D – Game Over
21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 TotalCar 23.15 Célkeresztben 0.05 A véresen
valódi valóság Adolf Hitlerrõl 1.40 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 Magyar Pünkösdi Egyház
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
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 21.16 Zene 21.20 Rádiószínház 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 19., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Édes sósvíz 10.05 Déltenger kincse 11.00 Agrárpercek 11.30
Napirend 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 6.00 Top Shop 6.20 Fókusz Plusz 6.55 Fókusz 7.40
Reflektor 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély
10.35 Top Shop 12.00 Híradó 12.25 Asztroshow 13.30 A szív útjai 14.30 A javu-
lás útja 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.05 Castle 21.00 Való világ 23.15 Minden, amit mindig is tudni akartál a póker-
rõl 23.45 Reflektor 0.00 Odaát 0.50 Légi mentõk

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Porontyjárat 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 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 NCIS 23.00 Aktív
0.00 Tények este 0.10 Életfogytig zsaru 0.35 Ezo.tv 1.10 Magellán 1.35
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 13.22 Zene 13.30 Az evangélikus egyház
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 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 Az év sportolója 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 20., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.50 Mindenbõl egy van 10.45 Alvás és memória 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
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 Elcserélt lá-
nyok 21.00 DTK 22.00 Kedd este 22.35 Tudorok 23.35 Barangolások öt konti-
nensen 0.05 Esély 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.20 Trendmánia 6.55 Fókusz 7.40 Reflektor 7.50
Reggeli – Csak csajok 8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély 10.35 Top
Shop 12.00 Híradó 12.25 Asztroshow 13.30 A szív útjai 14.30 Ara para 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 22.40 XX. század – A legendák velünk élnek 23.15
Reflektor 23.30 Rendezd meg a halálod! 1.10 Légi mentõk
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Kisvárosi szerelem 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 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 Mission
Impossible 23.30 Propaganda 0.00 Aktív 1.00 Tények este 1.35 Ezo.tv 2.10 Mi
volt ez az egész? 3.30 TotalCar 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.33 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.21 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 20.30 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 21., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Egy éjszaka a Varietében 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 Termé-
szetfilm-fesztivál filmjeibõl 15.00 Angyali érintés 15.50 Különleges mentõalaku-
lat 16.35 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 21.55 Szerda este
22.30 Kortárs 23.00 Viszlát, elvtársak! 0.00 Szellem a palackból 0.25 Sporthírek
0.35 Család csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.20 Autómánia 6.55 Fókusz 7.40 Reflektor 7.50 Reg-
geli – Csak csajok 8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.25 Asztroshow 13.30 A szív útjai 14.30 Ifjabb John Kennedy tör-
ténete 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.05 Castle 21.00 Való világ 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Reflektor 23.45 És eljõ a
rettegés
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 3. – Winnetou halála
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 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemekkel suttogó
23.00 Aktív 0.00 Tények este 0.10 Szellemekkel suttogó 0.35 Ezo.tv 1.10
Babavilág 1.35 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 13.22 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-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



Bogárd és Vidéke 2011. december 15. TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ 17

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:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és

utómunka: Heiland Ágnes, 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-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

December 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 A kálozi református temp-
lom avatása 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Az új sárbogárdi IVS
(100p), Nyitott Egyetem: Horn Péter elõadása (25p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
December 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Évzáró Miklóson
(15p), Teremfoci, Kosárlabda 13.00 Lapszemle 14.00 Az új sárbo-
gárdi IVS (100p), Nyitott Egyetem: Horn Péter elõadása (25p)
18.00 Lapszemle 19.00 Németh László iskolák találkozója Mezõ-
szilason (40p), Tánckavalkád (135p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 18., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Az új sárbogárdi IVS
(100p), Nyitott Egyetem: Horn Péter elõadása (25p) 13.00 Heti
híradó 14.00 Németh László iskolák találkozója Mezõszilason
(40p), Tánckavalkád (135p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Heti Híradó
December 19. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Mikulás Sáregresen (5p) és Tinódon (30p),
Néptáncgála (120p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
December 20., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Évzáró Miklóson
(15p), Teremfoci, Kosárlabda 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00
Zenés karácsonyvárás Miklóson az óvodában (25p) és az iskolá-
ban (60p), Interjú dr. Ángyán József államtitkárral (20p), Szalag-
tûzõ 23.00 és 0.00 Heti Híradó
December 21., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Mikulás Sáregresen
(5p) és Tinódon (30p), Néptáncgála (120p) 13.00 Heti Híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremfoci 23.00 és 0.00
Lapszemle
December 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 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 22., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Jelfák 10.10 Poén Péntek 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Al-
pok–Duna–Adria 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 Szeretettel:
Jeremy Irons 21.00 Appaloosa 22.55 Csütörtök este 23.30 Valaki 0.00 Múlt-kor
0.30 Angi jelenti 1.00 Zöld Tea 1.30 Sporthírek 1.40 Család csak egy van 2.25
MM

RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.20 Törzsutas 6.55 Fókusz 7.40 Reflektor 7.50 Reg-
geli – Csak csajok 8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.25 Asztroshow 13.30 A szív útjai 14.30 Életre kelt napló 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 23.15 Kemény zsaruk 0.10 Reflektor 0.25
Infómánia 0.55 Légi mentõk

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Belevaló papapótló 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 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 Made In
Hungária 23.25 Aktív 0.25 Tények este 1.00 Ezo.tv 2.00 Segíts magadon! 2.25
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 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 20.30 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 23., 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 22.05 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 22.30 A hivatal 23.05 Il Divo – In Barcelona 0.10
Sporthírek 0.20 Család csak egy van 1.05 MM

RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.20 Havazin 6.55 Fókusz 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély 10.35 Top Shop 12.00
Híradó 12.25 Asztroshow 13.30 A szív útjai 14.35 Jégkirálynõ a hokipályán
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05
Castle 21.00 Való világ 23.20 Reflektor 23.35 Törzsutas 0.00 Dupla hatos 1.40
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 A megbocsátás útja 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 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.00 Az isko-
láját! 23.00 ALL IN – Kezdõk és nagymenõk 23.30 Aktív 0.30 Tények este 1.05
Ezo.tv 2.05 Alexandra pódium 2.30 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 13.23 Zene 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások
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 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
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
Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. köz-
ponti helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhe-
tõség: 06 (20) 925 3414
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
Mézfutár termelõi méz kapható, széles válasz-
tékban. Sárbogárd területén ingyenes kiszállí-
tással. Farkas méhészet 06 (30) 380 7206 2086333

Családi ház albérletbe kiadó. 06 (20) 927 0985
Lakás kiadó. 06 (30) 330 2615 2086294

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

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

Minõségi cser, akác, tûzifa eladó. Cser kugli:
1910 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150 Ft,
hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól. Tele-
fon: 06 (25) 406 9267 2086599

Tamásiban zártkertû ingatlan, fürdõhöz 1,3
km-re eladó. 06 (30) 682 1210 2086610

Mitsubitsi Lancel és Citroen AX alkatrészek el-
adók 06 (30) 682 1210 2086610

Centrifuga, mosógép, porszívó, takarítógép,
szagelszívó olcsón eladó.06 (30) 682 1210 2086610

Disznóvágást vállalok. 06 (30) 2455 622 2086592

Hízók eladók 06 (30) 9325 628
Tûzifa eladó kugliban, házhoz szállítva kedvezõ
áron. 06 (20) 265 4116 2086585

Ariel mosópor 10,4 kg.: 5.500 Ft, Ariel mosógél
4,9 l.: 3.200 Ft ,megrendelhetõ. 06 (70) 453
9794
Földlabdás fenyõk eladók 06 (30) 548 4424
Garázs kiadó Sárbogárd központjában 06 (25)
461 642 2086500

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.
Telefon: 06 30 600 5460

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

ELADÓ! 06 20 405 7366

GARÁZS KIADÓ 06 70 978 9731

Svéd frissítõ MASSZÁZS FELNÕTTKÉPZÉS
indul SÁRBOGÁRDON JANUÁR 28-ÁN.

Nyilvántartási szám: 00842-2011
Érdeklõdni: 06 20 437 4869

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az ünnepi nyitva tartás az alábbiak szerint történik:

december 19.: 7-13 óráig,
december 20.: 7-18 óráig,
december 22.: 8-12 óráig,
december 27.: 8-12 óráig,
december 29.: 8-12 óráig.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

EL-DENT 96 Kft.,
Sárbogárd Ady E. út 222.,
telefon: 06 (25) 463 466

Megjelent a

Nagymama régi
szakácskönyvének

felújított változata!
Benne:

takarékos receptek ínséges idõkre,
reformkonyha és sok-sok

elfeledett étel
elkészítésének módja.

Kapható a szerkesztõségben
és karácsonyi vásáron,

1500 Ft-os áron!
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