20 éves az újság!

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2010. december 2. - XXI. évf. 49. szám
20 oldal, 200 Ft

A Bogárd és Vidéke
20 éves története . . . . . . 2-3
Visszatekintés a kezdetekre . . . 4
Nyílt nap volt a kisgimiben . . . . 6
Hírek a cecei iskolából . . . . . 7
Közérdekû közlemények . . . . 8-9
Ismét jó hangulat . . . . . . . 13
Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

FRONTÁLIS ÜTKÖZÉS

KIPU
és a

Cikk az 5. oldalon >>

Vad
Fruttik
Ismét jó hangulat a Rock Caféban

Tánckavalkád

Likó Marcell és Fekete Gyula, a Vad Fruttik és a
KIPU zenekarok frontemberei kellemes meglepetésünkre készséggel álltak rendelkezésünkre egy
kissé rendhagyó interjúra, és mesélték el nekünk
történeteiket, élményeiket. Az eredetileg egy-két
mondatos interjú – hangulatának köszönhetõen –
majd félórás beszélgetésbe torkollott.
Kovács Benedek és Hargitai Gergely interjúja a 13. oldalon >>

Cikk a 20. oldalon >>

Fotó: Kovács Benedek

Fotó: Radnai Lajos és Farkas Balázs
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A Bogárd és Vidéke 20 éves története
Ez év õszén töltötte be a Bogárd és Vidéke
független közéleti hetilap 20. életévét. A jeles évforduló kapcsán emlékezünk most
vissza a kezdetekre és a két évtized fõbb
fordulópontjaira.

Az elõdök
Sárbogárd legelsõ lapja, a csupán néhány
számot megért Haladás 1895-ben jelent
meg. Ezt követte 1901-ben a Járási Értesítõ, majd két szakaszban, 1907-ben és
1912-ben a Sárbogárd és Vidéke. Ugyancsak az 1910-es években adták ki a Vértesalja címû hitéleti füzetet, majd hosszabb
szünet következett a háborús idõk, majd a
diktatúrák miatt. 1989-ben a Városi Röplap megjelenésével éledezett újra a nyilvánosság, de – ahogy a korábbi lapok – ez
sem ért meg hosszú idõt.

A Bogárd és Vidéke
Kezdetek
Az újság legelsõ száma 1990 novemberében jelent meg. Tulajdonosa és szerkesztõje, Hargitai Lajos korábban a városi mûvelõdési központ igazgatója volt, népmûvelõként aktívan szervezte a helyi közösség
különbözõ csoportjait.
Amikor kiderült, hogy nem tudja a Városi
Röplapot a tanács hosszú távon fenntartani, Hargitai Lajos úgy döntött, megpályázza a városi újság, a Sárbogárd és Vidéke
szerkesztését. A tanács évi 500.000 Ft támogatást ajánlott a költségekre. Ám Hargitai Lajos hiába nyerte meg a pályázatot,
mindegyik párt ahhoz kötötte a támogatását, ha mellette teszi le a garast a pályázó.
Mivel erre Hargitai Lajos nem volt hajlandó, nem kaphatta meg a város által jegyzett
lapot, a Sárbogárd és Vidékét. Ezért volt
kénytelen módosított címmel (Bogárd és
Vidéke) az országban az elsõk között magánlapot indítani.
A Bogárd és Vidéke elsõ példánya az elsõ
helyhatósági választásokat követõ elsõ testületi ülésre készült el. Hargitai Lajos a saját pénzébõl fizette a kiadását. A képviselõ-testület, látva a lapszerkesztõ elszántságát, megszavazta a nyertes pályázatára
szánt pénzt, aminek az õszre esõ részét át is
utalták. Azonban egyes hatalmi csoportok
továbbra is befolyásuk alá akarták vonni a
helyi sajtót. Emiatt januártól a szerkesztõ
nyilvánosan lemondott a támogatásról, és
az állását végleg fölmondta a mûvháznál,
hogy családi vállalkozásban, független hetilapként mûködtesse a Bogárd és Vidékét.
Az önkormányzat persze továbbra is
igényt tartott arra, hogy közleményei megjelenjenek a város egyetlen újságjában.
Négy oldalon, külön fejjel, impresszummal és szerkesztõvel, a Bogárd és Vidékétõl független, de azzal együtt terjesztett
Városházi Közlönyként adták ki anyagaikat heti 20.000 forintért, 1992–94-ig. Az
újabb politikai zsarolások miatt Hargitai

Lajos ekkor lemondott errõl a pénzrõl is,
és ingyenesen jelentette meg a közlönyt.
Ám amikor az újság magánnyomozásba
kezdett egy közügy kapcsán (1995., orvoslakásból jegyzõlakás), beszüntették a lapban a közlöny ingyenes kiadását, és a város
saját lapot indított.

Szerzõ: a közösség
A fõszerkesztõ neve az elsõ egy-két évben,
illetve az 1995-ös hullámvölgy idõszakában sokkal gyakrabban szerepelt az újságban megjelenõ írások végén. 1992-tõl
azonban egyre többen kapcsolódtak be az
újság munkájába önkéntesként. Vannak,
akiknek évek óta külön „sarkuk” van az újságban, és vannak rendszeres levélírók, alkalmi szerzõk, akik írásaikkal színesítették, színesítik a Bogárd és Vidékét.
Nagy elõnye a helyi médiának, hogy az olvasók testközelbõl tudják kifejezni nemtetszésüket, vagy elismerésüket a szerkesztõség munkatársainak akár szóban, akár a
lap hasábjain.

Kiadás
1990-ben havonta jelent meg a lap, majd
1991-tõl hetente.
A lapot 1994 júliusáig a dunaújvárosi
nyomdában nyomtatták. A tördelés, szerkesztés a Hargitai család otthonának alsó
szintjén történt. Az országban az elsõ újságok között volt a Bogárd és Vidéke, amelyeket számítógépen tördelt anyagként vittek a nyomdába, az elsõ lapszámtól kezdve.
1993-1994-tõl fokozatosan minõségi szintre fejlõdött a tördelés színvonala. A fotók
1999-ig analóg technikával készültek, saját
laborálással, 1999-tõl viszont már digitális
fényképezõgéppel készülnek.
1993-ban saját kisnyomdát alakítottunk ki
a családi ház két helyiségében. Így teljes
lett a lap függetlensége és már csütörtökön
eljut az olvasókhoz az újság a korábbi pénteki megjelenés helyett. Ennek köszönhetõen a szerdai friss hírek is belekerülhetnek a lapba.
Érdekes momentum, hogy a frissen kinyomtatott újságot a család, a munkatársak és a lelkes segítõk kézzel hordták össze
és hajtogatták. Késõbb ugyan lett gépi
összehordó és hajtogató masina is, a manuális hajtogatás azonban a mai napig kiegészíti a legmodernebb gépeket. Nemcsak fölgyorsítja az elõállítást, de jó kis beszélgetésekre is alkalmat teremt a közös
szerda esti munka.
Magyarországon a ’90-es években nem
voltak kisnyomdák, a sárbogárdi kuriózumnak számított. A munkához szükséges
két Ricoh Priport digitális gyorsnyomót
Svédországból kellett megrendelni.
1995-ben kinõtte a helyét a szerkesztõség
és nyomda, ezért új, jelenlegi helyére, a
Hõsök tere 12. alá költözött. Az épület felújításának elsõ szakasza a 20 éves évfordulóra fejezõdött be.

2005-ben jelentõs beruházást hajtott végre
a vállalkozás: a Priportokat az amerikai
Xerox cég high tech gyorsmásolója, a
Nuvera váltotta fel. Ezen kívül színes, valamint nagyméretû másolóval, könyvkötõés vágógéppel újult meg a gépállomány. A
folyamatos fejlesztések révén a térség helyi lapjainak kiadását is el tudja végezni a
nyomda (jelenleg: Simontornyai Hírek,
Kálozi Hírmondó, Szilasi Kisbíró, Alapi
Híradó, Sárosdi Kisbíró, Sárkeresztúri Újság, Szabadegyházi Hírmondó, Perkátai
Hírek, Enyingi Hírmondó, iskolaújságok).
E digitális nyomda legjelentõsebb elõnye,
hogy kis példányszámú kiadványokat is
kedvezõ áron tud elõállítani. Ezért az ország minden pontján vannak megrendelõi,
partnerei, s mára megszámlálhatatlan
könyvvel, kiadvánnyal büszkélkedhet.
A nyomda létrejötte mérföldkõ nemcsak a
szerkesztõség, de Sárbogárd életében is,
mert ezáltal (csaknem 100 év után) újra
lett nyomdája a városnak és térségének.

Szerkezet, rovatok
A lap formátuma és rovatai lényegében
nem változtak az idõk során.
Az elsõ években 16 oldalon jelent meg,
majd 20 oldalon teszi közzé a híreket.
A lapfej követi az elõdjének tekintett Sárbogárd és Vidéke hagyományát. Itt szerepelnek a fõ impresszumadatok. A cím fekete, majd kék színû, ünnepeken zöld,
vagy piros volt régebben. Ma már folyamatosan kék. A millennium után egy hétszirmú virág jelenik meg a cím mögött, mely az
egységet, a földi és égi világ teljességét jelképezi.
Korábban alkalmanként, 2010 novembere
óta viszont véglegesen színes elõlappal jelenik meg a lap.

Tartalom
Tartalmában a hiteles, érdekes, bõ híranyagra törekszik a lap, minden másnál
elõbbre helyezi a helyi társadalom érdekeit, mert a közösség a lap munka- és kenyéradója. Emiatt az újság körül mindig is forrott a levegõ.
Talán az alábbi vers fejezi ki leginkább tevékenységének lényegét:
Mihajlovszkij Sztoján bolgár költõ:

A bagoly és a szentjánosbogár
Hogy este lett, a régi kert felett
egy sárga arcú, ronda, vén bagoly
egy szentjánosbogárkát kergetett.
„Hol vagy gazember, piszkos, aljas állat?
Most nincs tovább! Kitátom rád a számat,
s körmöm közt téplek szét, ha megtalállak.
Hol vagy te piszkos, rusnya, aljas állat?”
És akkor a bozótban valahol
így szólt a kis bogár: „Miért e durva hang?
Mit vétettem neked, te vén bagoly,
hogy így kergetsz s az életemre törsz?”
„Világítasz, bitang!”

Bogárd és Vidéke 2010. december 2.
Terjesztés
A terjesztést kezdettõl fogva a Hargitai
család illetve a munkatársak végzik. Mindenkinek van egy körzete. Ezáltal lehetõség nyílik hetente személyesen találkozni
az olvasókkal, s az újabb hírekre szert
tenni.
1990-ben 4 településre jutott el a lap, majd
18-ra, 1992-93-ban 26-ra, majd 1994-tõl
18-ra (Pálfa, Vajta, Cece, Alsószentiván,
Alap, Sáregres, Simontornya, Igar, Mezõszilas, Sárbogárd és településrészei, Felsõkörtvélyes, Sárszentágota, Sárkeresztúr,
Aba, Káloz, Sárosd, Hantos, Nagylók).

Hirdetés
Alaptétel nálunk, hogy a hír viszi el a hirdetést. A kezdetekhez képest ma már szép
számmal vannak hirdetések az újságban,
és sok az állandó hirdetõ. A megnövekedett oldalszámnak köszönhetõen a reklámok nem vették el a helyet a rovatoktól,
hanem saját felületük van.

Elõfizetés, lapeladás
Az elõfizetõk száma folyamatosan emelkedett az elsõ két-három évben, majd
megállt az 1000-en. Emellett körülbelül
120 üzletben árusítjuk a lapot. A lap ára 15
forintról indult, ma 200 Ft.

Vidéki terecske
A Bogárd és Vidéke egy vidéki terecskéhez hasonlítható leginkább – egy köztérre,
ahol találkoznak az emberek, kis csapatokban, körbeállva beszélgetnek, adják-veszik
az információt.
A szerkesztõség jól tükrözi az újságnak ezt
a családias atmoszféráját. Be-betérnek ide
az emberek beszélgetni egymással, az újság munkatársaival. Csak egy pult választja
el a bejövõket a masináktól.
A Bogárd és Vidéke eredményességét bizonyítja talán az is, hogy az ellene indított
pereket sorra megnyerte; a Civil rádió, a
Kossuth rádió, a Magyar Televízió és a
MÚOSZ példaértékûnek találta, hogy bemutassa a lap kialakulását és mûködését a
nagyközönségnek is; számos gyakornoknak biztosított már gyakorlóterepet és
szakdolgozati témát; s internetes felülettel, 2007 óta pedig a Bogárdi TV-vel szélesedett ki a tevékenysége.
A legnagyobb elismerés azonban az, hogy
a sárbogárdi és környékbeli olvasóközönség már 20 éve támogatja a lapot mind
anyagilag, mind szellemileg, ami a sárbogárdi médiumok történetében is egyedülálló.
Összeállította: Hargitai Kiss Virág
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Köszöntések, jókívánságok
az évfordulóra
Kedves Bogárd és Vidéke Lapkiadó!
Kedves Hargitai család és kedves Kollégák!
Szinte hihetetlen, hogy 20. születésnapját
ünnepli a lapkiadó.
A folyamatos megújulás, a friss téma állandó keresése a körzet és a mikro régió kiemelkedõ hírforrásává emelte a Bogárd és
Vidéke újságot. A kiadványok valóban a
nyilvánosságot szolgálták és szolgálják
napjainkban is. Nekem különösen tetszik
bátor hangvétele, amely bizony sok esetben segítette a kisemberek igazságát a hatalmasságokkal szemben. Még ha nem is a
szembenállás a cél, hanem a valóságtükör
tartása, egyfajta földön járásra való figyelmeztetés. Ahogy az újság jobb felsõ sarkában olvasható jelmondat szól: „A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság.” Ezt a gondolatiságot hûen szolgálta az eltelt immár húsz évben a kiadó. A
kezdetektõl eltelt idõben sokszínû lett a
szó szoros értelmében. A folyamatos technikai fejlesztések eredménye ma már,
hogy minõségben bármelyik nyomdával
felveszi a versenyt. Árban pedig a digitális
technikának köszönhetõen jobb és rugalmasabb a nagy nyomdáknál. Széleskörû a
kihasználtsága. Több körzet újságjai és
egyéb kiadványai mellett ma már a könyvkiadásra, illetve speciális kiadványok készítésére is, méretben és mennyiségben,
technikai biztonsággal vállalkozhat.
Én grafikusi munkámat Simontornya városából a kezdetektõl fogva partnerkapcsolatban végzem a Kiadóval, megelégedésre. Az általam tervezett munkák a
nyomda kivitelezésében eljutottak már az
ország minden részébe. Büszke vagyok
erre.
A lapkiadó kicsi, ám szakmailag összeszokott csapatával, remélem, a következõ
húsz évben még sok szép közös munkát fogunk készíteni.
Kívánok mindannyiótoknak további lelkesedést és jó egészséget, hogy széles körben
tudjátok a lapkiadó regionális szerepét növelni az olvasók tájékoztatása és a minõségi kiadványok terén.
Boldog születésnapot Hargitai Lapkiadó!!!
Barátsággal: Könyv István grafikus

Kedves Húszévesek!
Ezzel a kis valóságos kínrímmel kívánok
még sok-sok húsz évre sikert, boldogságot
és MUNKÁT!!!! Húszéves lett a Bogárd
és Vidéke, álmai valóra váltak már, de hiszi, hogy új álmai lesznek, és álmaiért újra
harcba száll.
Puszi Mindenkinek!
Menyhért Magdi

Tisztelt Hargitai Kiss Virág Úrhölgy!
Köszönöm megtisztelõ figyelmességét, s
az értesítést jeles évfordulójukról! Gratu-

lálok, és munkájukhoz további sok sikert
kívánok!
Tisztelettel: Dr. Töpler László

Tisztelt Szerkesztõség!
Ezúton szeretnék gratulálni lapjuknak! Jó
erõt, egészséget kívánva, üdvözlettel:
L. Simon László országgyûlési képviselõ,
a kulturális és sajtóbizottság elnöke

Tisztelt Szerkesztõség!
Bár már 25 éve elkerültem szülõföldemrõl
és Sárbogárdról, ami hosszú ideig munkahelyem és rövidebb ideig lakóhelyem is
volt, soha nem szûntem meg Fejér megyei,
és sárbogárdi lenni. Mindig is érdekelt,
hogy mi történik régi pátriámban. Sokáig
csak amikor hazalátogattam, ott élõ gyermekemtõl és rokonaimtól érdeklõdve szereztem az információkat. Majd késõbb náluk olvasgattam a Bogárd és Vidéke lapjukat, amit nagyon jónak és színvonalasnak
tartok. Nemrégiben azonban örömömre
ráakadtam az interneten a honlapjukra, és
végre most már rendszeresen olvashatom
elektronikus formában.
Köszönöm Önöknek, hogy ha meglehetõs
késéssel ugyan – ami gazdasági okokból
teljesen érthetõ –, de lehetõvé teszik a laphoz való hozzáférést a neten is. További
munkájukhoz nagyon sok sikert, jó egészséget kívánok!
Balatonlelle, 2010. november 27.
Dr. Szummer György

Kedves Kis Csapat!
Nagy örömmel fogadtuk a meghívást a lap
születésének 20. évfordulójára. Pannika, a
feleségem és én is mindig nagy lelkesedéssel lapozgatjuk itt a messzi távolban,
Osztopánban a postán érkezõ lapszámokat. Nagyon sajnáljuk, hogy más halaszthatatlan ügyek miatt nem tudunk ott lenni a
megnyitón, de remélem, december 10-éig
lesz még idõnk megtekinteni a kiállítást és
találkozni veletek.
Lalikám!
A Jóisten áldását kérjük az egész „Szent
Családra” és a nektek segítõ, jó tollú munkatársaitokra is. Akkor, amikor még mindig a bolsi kezekben lévõ médiumok sokasága uralkodik hazánkban, üdítõ színfolt a
Ti lapotok õszinte hangjával.
Gyerekek!
Nekünk minden eddig megkapott lapszámotok megvan! Õrizzük. Néha az „öregebb” számokat lapozgatva látjuk a nagy
minõségi és technikai fejlõdést is.
Igaz baráti szeretettel és tisztelettel ölelünk benneteket:
Pannika és Ujságh Tibor,
Sárbogárd 56-os nemzetõrparancsnoka
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Visszatekintés a kezdetekre
Ereklyeként õrzöm a Bogárd és Vidéke elsõ számának javítópéldányát. A megsárgult lapokon ott vannak Edit néni precíz javításai. Te jó ég! Mennyi hiba! Mennyit kellett akkor még javítani!
Szabó Istvánné Edit nénit kértem meg, hogy segítsen a kefelevonat javításában, és hûséges segítõnkként mellettünk állt a kezdetektõl csaknem másfél évtizeden át.

Edit néni akkor még a gimnázium kollégiumában nevelõtanárként dolgozott. Késõ délután, vagy este vittem a kollégiumba az
anyagot, amit aztán este, vagy éjszaka kijavított. Bizony, akkor sokat éjszakáztunk mi is, mire a kész újsággal a nyomdába eljutottunk. Volt, hogy busszal, ha busz nem volt, stoppal, még olykor kerékpárral is vittem a nyomdakész lapokat Dunaújvárosba, amit
ott másnap éjjel nyomtattak ki.
Hajnalban mentünk Csizmadia Jánossal, Csizivel autóval a kész
újságért. Soha nem felejtem el, hogy amikor elõször odaértem, a
nyomdászok leállították a nyomdagépeket, a kötészetbõl kisereglettek az asszonyok, és nézték, ahogy kinyitom az elsõ lapszámot,
amit az üzemvezetõ adott a kezembe. Nagy szenzáció volt akkor
ennek a számítógépen tördelt magánlapnak a megjelenése. Új
volt a szabad sajtó hangja, a családiasság, a szókimondás. A nyomdászok minden lapszámból külön 50 példányt nyomtattak maguknak, amit a dolgozók hazavihettek. Amikor a nyomdába mentem,
az elõtérben már ott vártak a gyereksarok rejtvénymegfejtései, a
szedõben dolgozó asszonyok meg azt újságolták, hogy milyen finom volt az étel, amit a Hargitai nagymama receptje alapján készítettek el. Volt, aki hozott be kóstolót is az így készült süteménybõl, azt küldte a családnak. A nyomdászok állandóan adták a tanácsot, mit javítsunk, mit csináljunk másképp, jobban. Így tanulva

lett mindig jobb és jobb az újság tördelése és lett egyre kevesebb a
javítani való hiba.
Megható és rendkívül megtisztelõ volt számunkra, hogy a 20 éves
évfordulóra – november 26-án, pénteken este, a kultúrházba – nagyon sokan eljöttek, azok közül is, akik ott bábáskodtak már az elsõ lapszámoknál. Forsterék bekereteztették erre az alkalomra az
elsõ újság hátsó oldaláról készül fénymásolatot, és azt hozták
ajándékba. Abban az újságban olvashattuk az elsõ interjúmat,

amit a Forster családdal készítettem. De többen is különleges
ajándékokkal leptek meg minket.
Ez a húsz év már történelem, és az évforduló alkalmából rendezett sajtótörténeti kiállításon a mi közös történelmünknek a világában barangolhattunk mintegy kétszázan, akik eljöttek az ünnepre. S nemcsak Sárbogárdról, hanem a környezõ településekrõl is sokan jöttek. Szépen megtelt a színházterem a megnyitóra, s
érkeztek sokan még késõbb is, akik egy szörnyû baleset miatt
kerülõvel tudtak csak eljutni Sárbogárdra.
Az ünnepi eseményt Szummer Ádám és Vitéz Mariann trombita–oboa kettõse nyitotta meg Maurice Greene 18. századi angol
zeneszerzõ alkalomhoz illõ darabjával, Jákob Zoltán zongorakíséretével. Majd Novák Kovács Zsolt, a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke osztotta meg velünk gondolatait. Mivel a tágabb
Hargitai családban többen énekkarosok, és sokat énekelünk így
együtt a családi összejöveteleken, kis kamarakórusunk (kiegészülve Heiland Ágnes munkatársunkkal) is meghittebbé tette ezt
az ünnepet. Ezt követõen Leszkovszki Albin és jómagam idéztük
fel a kezdeteket.

Miután Parnicsán Eszter Scott Joplin Ragtime-ját adta elõ zongorán, Hargitai Kiss Virág foglalta össze röviden Sárbogárd és a
Bogárd és Vidéke sajtótörténetét.
A megnyitó után kötetlen, estébe nyúló baráti beszélgetéssel folytatódott a program a kiállításnak helyet adó kamarateremben, finom falatok, borok és frissítõ mellett.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki eljött velünk ünnepelni, s köszönöm a segítõ munkát azoknak, akik ebben
a húsz évben mellettünk álltak, részt vettek a kiadó tevékenységében, s bármivel hozzájárultak, hogy kiteljesedjen ennek az egész
térségre kiható szellemi mûhelynek a tevékenysége!
A kiállítás december 10-éig tekinthetõ meg a József Attila Mûvelõdési Központban, hétköznap 13.00–17.00 óráig.
Hargitai Lajos
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Sárbogárdi beruházás
Polgárdiban
A sárbogárdi székhelyû V-DBK Fõvállalkozói Kft. a Közép-Dunántúli Operatív Program „Vállalkozói inkubáció” pályázatán
126 millió forint összegû vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert el. A beruházás teljes összköltsége 180 millió forint lesz. A projekt eredményeként – várhatóan 2011 nyarára –
létrejövõ inkubátorház 7 kezdõ mikro- és kisvállalkozásnak ad
majd helyet Polgárdiban. Az építmény alapkövét Székesfehérvár
valamint Polgárdi polgármestere tette le ünnepélyesen november
26-án.
Az inkubátorházban egy 648,1 m2-es irodablokk, valamint egy
906,5 m2-es üzemcsarnok kerül kialakításra. A teljes üzemi terület 1554,6 m2. Az üzemcsarnok mérete a várható tevékenységekhez, illetve azok raktározási igényéhez igazodva került kialakításra. Az irodablokk biztosítja az összes irodai jellegû szolgáltatás
helyben történõ elérését, illetve az inkubált vállalkozások teljes
körû irodai igényét. A kiszolgáló helységek funkciójukat és méretüket tekintve is igazodnak a várható elvárásokhoz.

KÉK HÍREK
Frontális ütközés

Az inkubátorház szolgáltatásainak kialakításánál figyelembe vettük a hazai inkubátorházak szolgáltatási kínálatát, az ehhez kapcsolódó szakmai ajánlásokat, valamint a potenciális betelepülõ
tevékenységek szolgáltatási igényeit. Ezek alapján az inkubátorház szolgáltatásai a következõk: helyiségbérlet, helyiséghasználat, IT-szolgáltatások, irodai szolgáltatások, üzletviteli tanácsadás, pályázatírás, jogi tanácsadás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tudósítónktól

jobb oldali visszapillantójával a kerékpáros bal vállának, lapockájának ütközött. Az ütközés hatására a kerékpáros az úttestre
esett, a tehergépkocsi teljes jobb visszapillantójának burkolata
pedig letört és a helyszínen maradt.
A baleset bekövetkezte után, annak ellenére, hogy azt a nyilvánvaló hanghatásai miatt a jármûvezetõ észlelte, a helyszínrõl megállás és adatai hátrahagyása nélkül ismeretlen helyre távozott. A
baleset során a kerékpáros 8 napon túl gyógyuló, súlyos személyi
sérülést szenvedett.
Kérjük, hogy a keresett tehergépkocsi vezetõje a baleset körülményeinek tisztázása érdekében jelentkezzen a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán a 06 (22) 541
600-as telefonszámon, vagy hívja a 107-es, vagy a 112-es segélyhívók bármelyikét. Kérjük azok jelentkezését is, akik a baleset
idõpontjában a 63-as fõút Székesfehérvár és Aba közötti szakaszán közlekedtek, és a balesetnek szemtanúi voltak.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Elrendelték a nyomozást
Sárbogárd és Rétszilas között, az 52-es kilométernél egy Opel
Vectra a szembõl érkezõ Alfa Romeoval frontálisan ütközött. Az
Opel keresztbe fordult az úton, az Alfa Romeo a hátuljával az
árokban állt meg. Az Opelban öten ültek, az Alfa Romeoban a sofõr egyedül utazott. Az Opelban egy cecei fiatalember és lánytestvére a helyszínen életét vesztette. A balesetben még négyen sérültek meg, köztük egy gyermek. Az Alfa Romeo sofõrjét, valamint
az Opel több sérültjét a tûzoltók szabadították ki.
Forrás: www.langlovagok.hu

Keressük a balesetet okozó tehergépkocsi
vezetõjét, és a szemtanúkat
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya egy hétfõ hajnali baleset okozóját keresi, illetve szemtanúk
jelentkezését várja.
A rendelkezésre álló adatok szerint 2010. november 29-én 4.35
körül ismeretlen személy a 63-as fõúton közlekedett Székesfehérvár irányából Aba felé az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú tehergépkocsival. Haladása során a 77+100-as kilométerszelvényben a vele azonos irányban, az út jobb szélén, kivilágítva
és láthatósági mellényben közlekedõ kerékpáros elõzése során
nem tartott megfelelõ oldaltávolságot, melynek során a jármûve

Emberölés bûntettének gyanúja miatt indított nyomozást a rendõrség a november elején holtan talált fiatal lány ügyében. A holttestet kutyát sétáltató fiatalok fedezték fel Dunaújvárosban, a
Duna partján. A megtalált holttest személyazonossága továbbra
sem ismert.
Ez év november 5-én fedezték fel a holttestet egy bokor alatt a kutyát sétáltató fiatalok. A rendkívüli halál miatt indított közigazgatási eljárásban igazságügyi orvos szakértõ került kirendelésre annak megállapítására, hogy mi okozta a fiatal lány halálát. Az elkészült szakvéleményt a rendõrség kézhez kapta. Ebben az orvos
szakértõ nem tudta egyértelmûen kizárni az idegenkezûséget,
ezért a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztályán
nyomozást rendeltek el emberölés bûntettének gyanúja miatt.
Az eljárásnak továbbra is fontos feladata az elhunyt személyazonosságának minden kétséget kizáró megállapítása, a bekövetkezett halál valamennyi körülményének pontos feltárása, valamint
bûncselekmény tényleges megállapítása esetén az elkövetõ mielõbbi beazonosítása, elfogása.
A nyomozást a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztálya folytatja. További részletekkel az eljárásra tekintettel késõbb szolgálunk.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Nyílt nap volt a kisgimiben
A már hagyományosnak tekinthetõ nyílt
nap idén is sok érdeklõdõt vonzott a gimnáziumba. November 27-én a szülõk és a
nyolcosztályos képzés iránt érdeklõdõk
betekinthettek az alsó évfolyamok munkájába.
Matematika-, anyanyelv-, ének-, angol-,
latin-, informatika-, biológia-, természetismeret-, földrajz-, történelem- és életvitelórák közül választhattak a vendégek.
Az órák nagyon változatos módszerekkel
zajlottak: volt egyéni, páros és csoportmunka, sõt több esetben a vendégeket is
megdolgoztatták.
A diákok órai munkáját szemmel láthatóan nem befolyásolták a szülõk: a munka
hevében szinte meg is feledkeztek az õket
figyelõ jelenlévõkrõl. Nagyon aktívak és
fegyelmezettek voltak.
Életvitelórán a szülõknek is jutott feladat;
a gyerekekkel közösen, családias hangulatban készítették a kókuszgolyókat.
A szünetekben a szülõk belelapozhattak a
kirándulási naplókba, illetve a rajzórákon
készült alkotásokból készült kiállítást nézhették meg a folyosókon.
Bár még nem az új fõépületben fogadtuk a
vendégeket, a hangulat így is nagyon jó
volt. Nagy érdeklõdés kísérte az órákat, illetve Boda János igazgató tájékoztatóját
is.
Az egyik szülõ így foglalta össze tapasztalatait:

„Szülõként mindig érdekelt, mi történik gyermekemmel az iskolai órákon, jelentkezik-e,
vagy bátortalan, figyel-e órákon, vagy elkalandozik, milyen a kapcsolata a társaival.
Ezekre a kérdésekre a Petõfi Sándor Gimnáziumban tartott nyílt nap alkalmával megnyugtató választ kaptam.
Az iskolába érkezve udvarias diákok igazítottak útba. Az elõtérbe érve kivetítõn ízelítõt
kaptunk az iskolában folyó szakkörök munkájáról és az iskola mindennapi életérõl.
Izgatottan vártam az elsõ tanórát. Az ötödikesek óráin látszott, hogy ezek a kisgyerekek
hamar megszokták az iskolai rendet, és a változatos feladatokat nagy igyekezettel oldják
meg. Érdekes színfolt volt az életvitelóra,
ahol finom süteményt készítettek számunkra. A tanórák végén az elõtérben szépen meg-

terített asztal és a kellemes zene adventi hangulatot árasztott.
Most már el tudom képzelni, hogy míg gyermekem az iskolában van, hogyan tölti az
idõt.”
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2011. január 21. 14.00 óra.
Az alábbi linken megtekinthetõk a korábbi
évek feladatlapjai:
http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi
-beiskolazasi/korabbi-beiskolazasi
Látogasson el honlapunkra is:
www.psg.hu

Iskolalátogatás a nagycsoportos óvodásokkal
A Mészöly Géza Általános Iskola november 23–29-éig bemutatótanítások keretében látta vendégül a Zengõ Óvoda leendõ
elsõ osztályosait.
Közös célunk, hogy az iskolába készülõdõ
gyermekek számára megkönnyítsük az
óvoda és iskola közötti átmenetet, felkeltsük a leendõ elsõ osztályosok érdeklõdését
az iskola iránt.
Nagy izgalommal várták az ovisok ezt a
délelõttöt, hiszen itt személyes tapasztalatokat szerezhettek az iskoláról. Lehetõsé-

get kaptak, hogy betekinthessenek az iskolai életbe, bekapcsolódhassanak az elsõ
osztályosok munkájába; találkozhattak
egykori ovis társaikkal. Változatos, az õ
életkorukhoz is alkalmazkodó tevékenységek közben próbálhatták ki, milyen is egy
tanóra az iskolában.
Az elsõ osztályosok számára is fontos esemény volt ez, hiszen õket is meglátogatták
volt óvó nénijeik. Büszkén mutatták meg
az iskolában tanultakat, az alig három hónapja szerzett tudásukat, az óvó nénik pe-

dig visszajelzést kaphattak arról, hogyan
alkalmazkodtak a gyerekek az iskolai élethez. Nagyon sok jó élménnyel gazdagodva
tértünk haza, és reméljük, hogy nagycsoportosaink bátran teszik majd meg elsõ
lépéseiket az iskolásélet felé.
Tavasszal mi is szívesen látjuk vendégül
óvodánkban a leendõ elsõ osztályos tanító
néniket szülõi értekezleten és a nagycsoportosok nyílt napjain.
Toldy Miklósné óvónõ

A VÁROSI KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA
A népmese napját 2005. szeptember 30-a óta ünnepeljük a Magyar Olvasástársaság felhívása nyomán. 1859-ben ezen a napon
született Benedek Elek. Szándékunk szerint ekkor minden iskolában, óvodában, családban elhangzik legalább egy mese.
A Könyvtáros Tanárok Egyesülete 2009-ben felhívással fordult az
iskolák pedagógusaihoz, könyvtárosaihoz, hogy keressenek olyan
meséket, amelyek kapcsolódnak valamely tantárgyhoz, tananyaghoz.
Szeretnénk, ha Ti, meseolvasó gyerekek, fiatalok, felnõttek is
csatlakoznátok!
Felhívással fordulunk Hozzátok, hogy ha találtok valamely tantárgyhoz kapcsolható mesét, küldjétek, vagy hozzátok be nekünk,

hogy mi is hozzájárulhassunk az ötlet megvalósításához. Így létrejöhetne egy adatbázis, amibõl jövõre már a szaktanárok is szemezgethetnének.
Személyesen a Madarász József Városi Könyvtárba (Sárbogárd,
Ady E. út 105.) hozhatjátok, ill. a két e-mail cím valamelyikére
küldhetitek a meséket, vagy csak a címüket:
konyvtar@mjvkonyvtar.hu, illetve ditti57@freemail.hu.
Határidõ: 2010. január 10.
Jutalmazásra 2011 januárjában, a magyar kultúra napja tiszteletére megrendezett, Olvassunk egymásnak! programunkon kerül sor.
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Hírek a cecei iskolából
Pedagógusünnep Vajtán és Cecén

fejezve, hogy szeretnének minden nyugdíjas és aktív pedagógust
ilyen ünnepég keretében köszönteni az elkövetkezõ évek folyamán.
A gyémánt- és aranydiploma megszerzéséhez ezúton is minden
munkatársunk és minden volt tanítvány nevében szívbõl gratulálunk!

Mikulás-futás

60 év, 50 év. Van, akinek egy emberöltõ, van, akinek már a diploma megszerzése óta eltelt idõ. Tanítás, nevelés, oktatás, gyermekszeretet, szolgálat a fejlesztés érdekében.
Pénteken Cecén ilyen embereket, pedagógusokat ünnepeltek.
Köszöntötték Huszár Antalnét – ahogy Vajtán nevezik: Tanit –,
aki 60 éve szerezte diplomáját, és nyugdíjazásáig nevelte a vajtai
nebulókat. Gyémántdiplomáját és a köszönet virágait Térmeg
György polgármestertõl vehette át.
Aranydiplomát vehettek át ketten
is: Sz. Molnár Sándorné cecei és
Csákvári György vajtai pedagógusok, akik egy csoportba jártak már
a képzõbe is, és a szomszéd településeken dolgoztak az ifjúságért
nyugdíjazásuk eléréséig. Sõt, azóta is, ki-ki a maga területén.
Marika nénit Varga Gábor polgármester köszöntötte a jeles alkalomból, míg Gyuri bácsit Térmeg György.
A nyugdíjas pedagógusokat a
cecei diákok versekkel, a kollégák
pedig jó szavakkal és beszélgetésekkel köszöntötték az ünnep alkalmából, azt a reményüket is ki-

Ismét eltelt egy év, december van. Ismét ellátogatott a Cecei Általános Iskolába Kovács István Mikulás-nagykövet, aki szívügyének
tekinti az egészséges életmód népszerûsítését, ezen belül a sportos életmódot, valamint az állatok védelmét. Népszerû, évente ismétlõdõ programjának keretében Mikulás-futást szervez az oktatási–nevelési intézményekben, elõadásokat tart, magvakat hoz a
madáretetõkbe, és meg is tölti azokat. Ajándékokat hoz kicsiknek
és nagyoknak a közelgõ ünnepek hagyományait követve, de egy
nagyon jó célt szolgálva.
Köszönjük, hogy évrõl évre ellátogat hozzánk, megmozgatja a diákokat, jó kedvre derít bennünket, hozzájárul az adventi hangulatunkhoz!

Tökölön jártak
a Cecei Általános Iskola karatékái
November 27-én, szombaton került megrendezésre a Pest megyei
Tökölön a WKF Karate Világszövetség szabályai szerinti magyar

országos bajnokság és európai selejtezõ. A tornán az 5–20 éves korosztályok mérték össze tudásukat egy nagyszabású rendezvényen.
A Cecei Általános Iskolában is mûködõ Nihon
Karate Kyokai SE sportolói és kísérõi az iskola
IPR-programjának köszönhetõen közel 30 fõvel látogatták meg a rendezvényt. A látogatás
Kovács Zoltán testnevelõ és karateoktató vezetésével, elsõsorban a tapasztalatszerzés célzatával valósult meg, hiszen a cecei sportolók itt
láthatták, megérezhették egy ilyen verseny
hangulatát, légkörét.
A versenyen a sportág jelenlegi hazai élvonalát
képviselõ fiatalok mérték össze tudásukat,
ahonnan a legkiválóbbak továbbjutottak a
nemzetközi selejtezõre.
A cecei diákok reményeink szerint akár már
2011 tavaszán elindulhatnak ehhez hasonló
versenyeken, és képviselhetik egyesületüket, iskolájukat és településüket.
Cecei Általános Iskola
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.:
Cs: 8.30-11.30.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)501-6970, Zádori Péter (belterület)
06(30)476-8552, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós) 06(20)520-2990

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...

DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS
telefon: 06 (30) 363 1565 a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti
fogorvosi rendelõben rendel.

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2010. december 2.

Szakrendelések
LABORATÓRIUM:
Tompa Mihály u. 2., hétfõtõl péntekig, 7.3014.30-ig. Bejelentkezés: 06 (25) 460 458.

KÖZLEMÉNYEK

Sárbogárdi kerület

Tájékoztató

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. „A” És „B” típusú
pályázatok

BELGYÓGYÁSZAT:
dr. Lits Mária – hétfõ–csütörtök: 8–14-ig, Szfvár,
Szekfû Gy. úti rendelõ; dr. Oroszlány László – hétfõ: 13–16-ig, péntek: 8–11-ig, Sárbogárd, Ady E.
út 79-83.

SEBÉSZET:
dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet (más napokon a
sebészeti ambulancia fogadja a betegeket).

NÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Kecskés József – hétfõ–csütörtök: 8–11-ig,
péntek: 8–10-ig, Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

2010. december hó
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2010. december 4-5.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;

GYERMEKGYÓGYÁSZAT:

2010. december 12.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

dr. Mányoki Lídia – hétfõ: 12–13-ig, kedd:
7.30–9.30-ig, szerda: 12–14-ig, csütörtök:
14–16-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

2010. december 18-19.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök: 8.30–h14.30-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet.

SZEMÉSZET:
dr. Horváth Lajos – szerda, péntek: 7–13-ig,
Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

BÕRGYÓGYÁSZAT:
dr. Jaskó Sándor – kedd: 15–20-ig, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83.

REUMATOLÓGIA:
dr. Abdul Wahab – csütörtök: 8–13-ig, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83.

2010. december 24-25-26.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563
168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Lévai Katalin – változatlan, Szfvár, Szekfû Gy.
úti rendelõ.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.

RÖNTGEN:
H–P: 7–17-ig a Szent György Kórház központi telephelyén, a diagnosztikai tömbben.
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Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottsága a 2010. november 16-ai ülésén
elbírálta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évre beérkezett pályázatait.
„A” típusú pályázat
„B” típusú pályázat
darab
% darab
%
Beérkezett
pályázatok
száma
39
100
1
100
Támogatott
pályázatok
száma
24
61,5
0
0
Elutasított
pályázatok
száma
15
38,5
1
100
A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíjak
1.500 és 4.500 Ft között vannak.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosztásra, azaz havonta a támogatott pályázóknak
80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkormányzata a 2008-ban és 2009-ben megítélt 3
db „B” típusú pályázattal együtt.
Az „A” típusú pályázatokra megítélt
ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege
darab
%
4.500 Ft
7
17,95
4.000 Ft
4
10,25
3.000 Ft
4
10,25
2.000 Ft
4
10,25
1.500 Ft
5
12,8
Nem támogatott/elutasított 15
38,5
Összesen
39
100
A „B” típusú pályázatokra megítélt
ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege
darab
%
Nem támogatott
1
100
Az OKM Támogatáskezelõ 2011. január 21-éig
értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat 2011. január 24-éig
hozza meg döntését.
Az OKM Támogatáskezelõ 2011. március
16-áig tájékoztatja a támogatásban részesített
hallgatókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl, amely már tartalmazza a megyei önkormányzati, illetve az intézményi ösztöndíjrészt is.
Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010. november 19-ei ülésén elfogadta:
– a 43/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.) önk. r. módosításáról.
Dr. Krupa Rozália távollévõ jegyzõ nevében és
megbízásából eljárva:
Szenci György aljegyzõ
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2010. december 2. Bogárd és Vidéke

SPORT

LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC
SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A VIII. forduló eredményei

EXTRÉM–OMV 4:5 (2:2)
Extrém: Németh, Major, Hajnal, Horváth T., Horváth D. Csere: Dévényi.
OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Simon, Killer G. Csere:
Derecskei, Kiss, Takács.
2. perc: Simon lövését Németh a felsõ sarok elõl
ütötte ki. 3. perc: Simon a kapufát találta el, a kipattanó labdát Killer rúgta be. 6. perc: Simon kapott átadást Killertõl, az elõbbi közelrõl nem hibázott. 7.
perc: Dévényi lövésébe Major beletette a lábát,
melyrõl hálóban a labda. 8. perc: Dévényi kisodródva lõtt, Plézer védett. 10. perc: Németh-parádé a
teremben. 13. perc: Hajnal lövése Plézerrõl a mezõnybe került. 14. perc: Major lövését védte Plézer.
16. perc: Horváth D. nagy gólt lõtt, egyenlõ az állás.
19. perc: Hajnal a fekvõ kapusba lõtte a labdát.
Nagy helyzet volt. 24. perc: Némethnek kellett bizonyítani ismételten. 25. perc: most meg Plézer
védte bravúrosan Major lövését. 26. perc: Deák lövése Németh lába alatt becsúszott a kapuba. 29.
perc: Plézer bravúrosan védte Major közeli lövését.
Még ugyanebben a percben Horváth T. lõtt nagy
gólt. 30. perc: Lukács lövését Németh nem látta, az
besurrant a kapuba. 33. perc: Simon átadását Deák
lõtte be, szép támadás után. 34. perc: Kiss rúgott
öngólt. 39. perc: Dévényi erõs lövése Plézerrõl
szögletre került. Nagy iramú, sportszerû mérkõzésen a szerencsésebb csapat nyert.
Góllövõk: Major, Horváth D., Horváth T., Kiss
(öngól), illetve Killer, Simon, Deák 2, Lukács.

TOLEDO 2005–
SÁRKERESZTÚR KIKE
2:3 (1:1)
Toledo: Fûrész, Barabás R., Gazsó, Dombi, Csuti T.
Csere: Barabás B., Orbán, Szabó.
Kike: Visi, Madár, Hajdinger J., Sütõ, Hajdinger Z.
Csere: Szauervein.
3. perc: Hajdinger J. a felsõ lécet találta telibe. 6.
perc: Gazsó lõtt ígéretes helyzetben kapu mellé. 7.
perc: Hajdinger J. kétszer is kapu mellé durrantott.
10. perc: Gazsó lábáról saját kapujába került a labda. Öngól! Még ugyan ebben a percben Csuti
egyenlített. 11. perc: Hajdinger J. sokadszor találta
el a kapufát. 14. perc: Madár lövését védte Fûrész.
17. perc: Csuti erõs lövését Visi szögletre ütötte.
21. perc: Csuti átemelte a labdát Visin, de túl

hosszúra sikerült. Oda a helyzet. 23. perc: szöglet
után Csuti lõtt a kapuba. Meglepetésre vezetett a
Toledo! 25. perc: Sütõ hagyott ki ziccerhelyzetet.
26. perc: Barabás R. lövését Visi szögletre tenyerelte. 31. perc: Hajdinger Z. gólhelyzetben kapu
mellé perdített. 33. perc: Szauervein felszabadította a Toledo kapuját. 34. perc: Madár fejelt kapu
mellé. 35. perc: Hajdinger J. egyenlített. 40. perc: a
Toledo játékosai hagyták Madárt elõre törni, aki kihasználta a helyzetet. Nehezen kikínlódott gyõzelem. A döntetlen eredmény igazságosabb lett volna.
Sárga lap: Barabás R. Piros lap: Visi 2 perc.
Góllövõk: Csuti T. 2, illetve Gazsó (öngól), Hajdinger J., Madár.

LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR–
BAD BOYS 5:0 (1:0)
Légió: Lekner, Németh A., Huszár Z., Huszár Cs.,
Vereczkei. Csere: Baki, Lakatos Gy., Szilágyi Cs.,
Szilágyi F.
Bad Boys: Horváth I., dr. Berzeviczy G., Tóth, Kuti,
Juhász. Csere: Berzeviczy P.
3. perc: Huszár Cs. a labda helyett Juhászt találta
meg. 4 percig emberhátrányban játszott a Bad
Boys, mert még nem volt cserejátékosuk. 5. perc:
Horváth Z. lövése Horváth kapus lábáról a mezõnybe vágódott. 8. perc: Baki lövése után a labda a kapufáról jött ki. 9. perc: dr. Berzeviczy hagyott ki
nagy gólhelyzetet. 14. perc: Huszár Cs. lövése a kapufa és Horváth kapus közremûködésével került a
mezõnybe. 16. perc: most meg dr. Berzeviczy térde
sérült meg. Nem is tudta folytatni a játékot. 18.
perc: 3 ember ellen Huszár Cs. szerezte meg a vezetést. 19. perc: Lakatos Gy. ígéretes helyzetben a
kapu fölé rúgta a labdát. 21. perc: Juhász lövését
Lekner védte. 22. perc: Kuti lövését Lekner szögletre ütötte. 24. perc: Huszár Cs. lövésével szemben
Horváth I. tehetetlen. 25. perc: Kuti lövését védte
Lekner. 26. perc: Vereczkei lõtt gólt. 27. perc: Huszár Cs. lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. Elõbb
4, majd 13 percen keresztül emberelõnyben játszott a Légió. 30. perc: Lakatos Gy. lövését védte
Horváth. 31. perc: most meg Huszár Z. sérült meg.
Na, de itt volt csere! 34. perc: Baki fejesét védte
Horváth. 39. perc: Tóth emelését Lekner ütötte ki.
Alacsony színvonalú mérkõzés. Az emberelõnyös
helyzetét tudta kihasználni a Légió.
Góllövõk: Huszár Cs. 3, Vereczkei, Baki.

SZILVESZTERI VILLÁMTORNA
Az LSC Sárbogárd 2010. december 31-én 8.30 órától
tartja a szilveszteri labdarúgókupát,
melyre várja a csapatok nevezését 2010. december 19-éig.
Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Az elsõ tíz csapat nevezését fogadjuk el. A csapatokban igazolt játékosok (megyei I.
osztály) is nevezhetõk. A mérkõzések 12 percesek, 2 csoportban. A 2 csoport elsõ két
helyezettje keresztbe játszik. A vesztesek a harmadik helyért, a gyõztesek a kupáért
játszanak.
A csapat létszáma maximum 12 fõ lehet.
Nevezni lehet: Szakács Istvánnál (telefon: 06 /30/ 823 1229), vagy Gróf Ferencnél (telefon: 06 /30/ 301 6321).
Szervezõk

A következõ mérkõzésen a Bad Boys Old Boys néven szerepel a bajnokságban.

TWISTER GALAXY–SPURI
7:1 (5:0)
Twister: Tóth A., Balogh, Roszkopf, Somogyi, Szabó. Csere: Bognár I., Bognár T., Bor, Killer I., Salamon, Szántó.
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár L., Rohonczi. Csere: Bodó, Kovács I., Simon.
3. perc: Szabó lövése a kapu elõtt suhant el. 4.
perc: Rohonczi sarkalása Tóth kapus lábáról a mezõnybe pattant. 5. perc: Huszár fejesét Tóth másodszorra tudta megfogni. 6. perc: Márkovics lövése centiméterekkel ment kapu fölé. Huszár, majd
Márkovics hagyott ki 100 %-os helyzetet. 7. perc:
Salamon lövése után a labda a jobb felsõ sarokban
kötött ki. 9. perc: Killer lövését védte Szalai. 11.
perc: Bodó lövése Tóthról Huszár elé pattant, egybõl lõtt kapu fölé. Lett volna ideje lekezelni a labdát!
12. perc: Márkovics lövését Tóth szögletre ütötte.
Ellentámadás után Salamon újabb gólt szerzett. 14.
perc: összehozták az újabb gólt Bodóék, Somogyi
eszmélt a legjobban, mert gólt szerzett. 15. perc:
Bognár T. talált be a kapuba. 17. perc: Somogyi kapáslövése a kapuban. 19. perc: Killer I. hagyott ki
ziccerhelyzetet. 21. perc: Márkovics tüzelt kapu fölé. 23. perc: Simon lövése elkerülte a kaput. 27.
perc: Roszkopf lövését védte Szalai. 29. perc: Egy
visszagurított labdából Somogyi eredményes. 30.
perc: Márkovics futtából kapu fölé lõtt. 33. perc:
váratlanul szépít a Spuri Rohonczi jóvoltából. 34.
perc: Márkovics lövése Szabóról megy szögletre.
38. perc: Salamon beállította a végeredményt. A jó
iramú mérkõzésen nem született meglepetés. Ilyen
arányban is megérdemelt a gyõzelem!
Góllövõk: Salamon 3, Somogyi 3, Bognár T., illetve
Rohonczi.

SÁRBOGARAK–
HORVÁTH KER. 6:7 (4:3)
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Gászler, Németh
T., Kiss A. Csere: Dizseri B., Madarász, Németh Cs.
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Kovács Gergõ, Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S., Kovács R.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárd TV sportadásában
tekinthetik meg.
Góllövõk: Németh T. 3, Gászler 2, Kiss, illetve
Horváth D. 3, Oláh 2, Kovács S., Horváth J.

Tabella
1. Twister Galaxy
2. Sárkeresztúr Kike
3. OMV
4. Légió 2000, Fair Bútor
5. Horváth Ker.
6. Spuri
7. Extrém
8. Toledo 2005
9. Danubia
10. Sárbogarak
11. Bad Boys

6
5
6
5
5
4
4
1
1
-

1
1
-1
1
2
-

1
2
2
2
2
4
2
5
5
5
7

29:13
35:24
38:21
24:12
39:28
32:49
30:18
14:23
26:36
18:34
15:34

18
16
15
15
15
12
10
4
4
2
0

Megjegyzés: az Extrém és az OMV csapataitól -3
pont levonva.

Góllövõlista:
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 22 gól.
Gróf Ferenc
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Alcoa FKC–Decathlon
Régióbajnokság

Sikeres hétvége
Sárbogárd I.–Seregélyes 30:22 (13:11)
Vezette: Hegedûs–Kiss.
Sárbogárd I.: Németh I.–Szabó (1), Nacsa (5), Takács (2), Suplicz, Balogh
(12), Németh II. (2). Csere: Borostyán, Szilveszter (1), Pluhár, Hegedûs
(1), Kaló (1), Rehák (2), Botka (3). Edzõ: Bodoki György.
Ezen a mérkõzésen bejött a papírforma. Az elsõ félidõ a várakozásnak
megfelelõen alakult, legalábbis nagy része. Már az elején elhúzott a hazai
csapat. 4-5 gólos vezetés birtokában a félidõ végére kicsit kiengedett a gárda, és a Seregélyes feljött két gólra. Aztán a második félidõben ismét megmutatta a csapat, hogy tud jól is játszani. Fokozatosan elhúztunk, a cserepadunk is hosszabb volt, a fiatalok jól teljesítettek, és a végére egy magabiztos
8 gólos gyõzelem született. Balogh Viktor 12 gólja ismét döntõnek bizonyult, de mindenki becsülettel küzdött. Csak gratulálni tudok a csapatnak,
hiszen gyõzelemmel zártuk az õszi szezont.

Sárbogárd II.–Alba Regia 32-23 (17-9)
Vezette: Nikolényi–Kovács.
Sárbogárd II.: Németh I.–Kaló (2), Balogh (11), Takács (2), Suplicz (1),
Botka, Hegedûs (9). Csere: Borostyán, Szilveszter, Bodoki, Pluhár (5),
Rehák (2). Edzõ: Bodoki György.
Rendkívül érdekes döntést hozott a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség. Az
Alba Regia csapata jelezte, hogy fiataljaik kevés játéklehetõséget kapnak,
és kérték, hogy a bajnokság közepén beszállhassanak a bajnokságba. Ezt
engedélyezte az FMKSZ. Végül is játszanak a fiatalok.
Jöttek is, és az elején meg is leptek bennünket. Hatalmas iramban kezdték a
mérkõzést. Aztán a hazaiak felvették a ritmust, és megfordították a
meccset, és ezután már csak mi vezettünk.
Vasárnap a Balogh, Hegedûs, Pluhár trió emelkedett ki a mezõnybõl, de
kapusaink is jól fogtak.
Meg kell említeni, hogy a vendégek végig nagyon szépen játszottak, de talán
még túl fiatalok. Most a rutin simán legyõzte a harcos ifjakat. Cserejátékosaink is dobálták a gólokat, úgyhogy mindenkit csak dicsérni lehet.
Ami szintén örömteli, hogy 2-es csapatunk is gyõzelemmel zárta az évet.
Most jön egy kis pihenõ, utána pedig készülünk a tavaszi folytatásra. A következõ héten szeretnék még kicsit foglalkozni a csapattal, a szponzorokkal, nézõkkel, úgyhogy találkozunk egy hét múlva itt a lap hasábjain.
Rehák Sándor

Díszítik a karácsonyfát
Még négy hét, és itt a karácsony! A sárbogárdi polgármesteri hivatal elõtt
felállított karácsonyfára a díszeket a városi nyugdíjasklub tagjai készítették.
A díszeket a sárbogárdi tûzoltók rakták fel a fára szerdán délelõtt.
/H/

Kynsburg Zoltán, az Alcoa FKC ügyvezetõje és segítõi
egy régióbajnokságot szerveztek meg a megye, illetve a
régió utánpótlás lánycsapatai számára. A bajnokság célja a folyamatos versenyzési lehetõség biztosítása a gyerekek számára, a tehetségek kiválasztása, illetve a sportvezetõk motivációjának erõsítése és a tudatos munkára
ösztönzése. Ezen bajnokságban érintett kistérségünk
egy csapata, a Cece NIKK, az Alcoa FKC szakosztályaként.
Az elsõ játéknapot a székesfehérvári Köfém-sportcsarnokban rendezték. A gyerekeket az is motiválta, hogy
ugyanott léphetnek a közönség elé, ahol neves elõdjeik
is számtalanszor bizonyították a sport iránti elkötelezettségüket, és sok szép, emlékezetes estét szereztek közönségüknek.
Reggel, korai indulás után, fázósan érkeztünk meg a
csarnokba. Átöltözés után alig foglaltuk el helyünket,
máris melegíteni indultunk, mivel kezdõdött az elsõ
mérkõzésünk. A Németh, Salamon, Tángli, Pordány,
Bodoki, Biber, Simon, Tábori, Ferencz összeállítású
cecei csapat nagy reményekkel vágott neki a küzdelmeknek. Volt is miben bizakodnunk, hiszen lányaink
már sokszor bizonyították helytállásukat.
Sajnos ezen a napon nem csak a pályán dõltek el a mérkõzések. A Cece NIKK bátor, határozott játékkal, látványos mérkõzésen négygólos vezetést szerzett a Gárdonyi Sportiskola csapata ellen. Egy sajnálatos – és sokak
szerint nyilvánvalóan szándékos – szabálytalanság után
elvesztettük meghatározó játékosunkat. A sorozatos
„bírói tévedések” sem tettek jót a lányok hangulatának,
így Tábori kiállása után a csapat összeomlott, és a Gárdony kiegyenlített. Patrícia vérzõ orral és felszakadt fejjel is vállalta a további játékot, ahol csapatunk a mérkõzés végéig tartotta a fej fej melletti eredményt. És sípszó! Vége?!? – mi ezt gondoltuk. A lányok is. Ám ekkor
– miután csapatunk fele már lefelé jött a pályáról – kiderült, hogy nem vége (holott úgy sípolt a bíró), hanem az
ellenfél vezetõje újra idõt kért, ami ütközik a bajnokság
itt-ott egyedi szabályaival. Még reklamálni sem volt
idõnk, mert a játékvezetõ (belátva tévedését) azonnal
elindította a játékot a fel sem állt cecei csapat ellen. Lerohanás. Gól. Sípszó. Vége! Reklamálás, sárga lap, figyelmeztetés. 13-12. Elvesztettük.
Errõl nincs mit tovább beszélni…
A második mérkõzésünkre, a nagy múltú Csákvár ellen,
egy összetört, kétségbeesett csapat állt ki, akik nem is
tudták hozni a saját formájukat. Ettõl függetlenül itt is
parádés játékkal, Simon nagyszerû védekezésével és
Bodoki góljaival bizonyították a lányok létjogosultságukat, de sajnos szervezetlenségünk miatt nyolcgólos különbséggel elvesztettük a mérkõzést.
Kapusunk, Németh Csilla, kissé megkésett „ébredés”
után ismét számtalan alkalommal okozott bosszúságot
az ellenfél játékosainak. Összességében kb. 55 %-os kapusteljesítményt nyújtott.
Ebben a bajnokságban még 16 mérkõzés vár ránk. A
résztvevõ csapatok: Alcoa FKC, Mór, Csákvár, Gárdony, Aba, Lovasberény, Martonvásár, Cece NIKK, Bakonycsernye, Várpalota.
Ezúton is szeretnénk megköszönni kitartó és vidám
szurkolóink támogatását, a szülõk segítségét, illetve
Cece és Vajta önkormányzatainak az utaztatásunkat.
Várunk minden kedves sportszeretõt mérkõzéseinkre,
hogy lelkes szurkolásukkal támogassanak bennünket.
A következõ forduló 2010. december 5-én Móron lesz.
Sporttársi üdvözlettel: a vezetõség
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Eljött a sok nép

Tisztelt kisgyermekes szülõk!

A tér és az idõ összemosódik, de ma is tisztán látom õket. A kis
siófoki imaházba eljött az alföldi rendõr, hogy végre istentiszteleten vehessen részt. Jócskán a rendszerváltás elõtt voltunk még, saját városában nem mert elmenni templomba. Úrvacsorázni még
nálunk sem mert nyilvánosan. Istentisztelet után, az immár gondosan bezárt ajtók mögött adtam neki a falatnyi ostyát és a korty
bort. Patakban folytak a könnyei.
Eljött a dáma is, aki azt gondolta, hogy ez az este amolyan társasági esemény. Végigvonult a padsorok között, közben széles mosollyal üdvözölte ismerõseit. Míg mások énekeltek, õ színpadias
mozdulattal csókot dobott valakinek.
A kamasz is eljött. Eleinte izgett-mozgott, majd szemmel láthatóan figyelni kezdett. A végén ezt mondta: „Egész király volt ez a
beszéd!”
A 15 éves leányka is eljött. Néhány lépéssel lemaradt szüleitõl.
Durcás arccal ülte végig az alkalmat. A záró ének alatt sms-eket
küldött a mobiltelefonjáról.

„Hagyjátok – mondta Jézus –, hadd jöjjenek hozzám
a kicsinyek, ne akadályozzátok õket,
hisz ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)
Tájékoztatni
szeretném
Önöket, hogy a mezõföldi II.
számú pasztorációs körzet
2011 szeptemberétõl körzeti
katolikus óvoda megnyitását
tervezi. Az óvoda kis- és középsõ csoporttal indulna. A
csoportokat folyamatosan töltenénk fel. Megfelelõ érdeklõdés
esetén az óvoda a 2012. tanévben mini csoporttal bõvülne. Az
óvodai oktatást tovább szeretnénk fejleszteni az általános
iskolai képzés irányába.
Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnék, ha gyermekeik keresztény szellemben nevelkednének.
Jelentkezni lehet személyesen a katolikus plébániákon. Telefon: 06 (30) 219 6812.
Mészáros János plébános, a pasztorációs körzet vezetõje

Ilyenkor eljött a koldus is. Mankóját a sarokba támasztotta, majd
körülményesen helyet foglalt az utolsó padsorban. Hamar elaludt, egyenletes hortyogása beszûrõdött az imádság csöndjébe.

Meghívó

Természetesen Vira néni is eljött. Õ nem maradt el egyetlen vasárnap sem. Énekeskönyvét ráncos kezében tartotta, olykor zsebkendõvel törölgette könnyeit. Búcsúzáskor nemcsak kezet fogtunk, hanem meg is simogatta az arcomat.

Ádventi ökumenikus ifjúsági zenés áhítatra hívunk
minden jóakaratú embertársunkat

a sárszentmiklósi katolikus templomba
2010. december 4-én délután 4 órára.

Eljött Péter is. Tele torokból harsogta az éneket. És eljött Tamás
is, aki némi gyanakvással ülte végig az úrvacsorát. Eljött János is,
aki viszont ennél a résznél volt a legátszellemültebb. Júdás is eljött, de õ nem várta meg a végét: váratlanul távozott. Eljött a farizeus is, aki szegény már csak hátul mert helyet foglalni, eljött a
vámszedõ is, õ viszont megrészegülve a sok elismeréstõl büszkén
az elsõ sorban foglalt helyet. Eljött Lázár: a gyolcsokat rendezgette karján. Nikodémus mindig az esti alkalomra jött. Három idegen is eljött – egyikük színes bõrû –, kezükben mindhárman kis
csomagot szorongattak. Heródes is eljött, ám õ az egyik karzati
oszlop mögött foglalt helyet. Egyvalakit vártunk már csak. Õ ezt
üzente: „Íme, eljövök hamar!”
Fabiny Tamás evangélikus püspök

ADOMÁNYGYÛJTÉS
2010. december 3-án és 4-én
a sárbogárdi Vöröskereszt KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYÛJTÉST szervez a Tesco Áruházban!
Fõként élelmiszert, meleg ruházatot és játékot gyûjtünk!
Segítsünk együtt a rászorulókon a szeretet ünnepén!

Ifjúsági, gitáros énekekkel közremûködnek:
Iváncsits Tamás és barátai.
A karácsonyra való lelki felkészülésben segítségedre lehet ez
az együtt töltött jó hangulatú, de ugyanakkor a lélek mélyét
megérintõ óra. A zeneszámok között elmélkedésekkel segítik
a jó felkészülést a református, az evangélikus és a katolikus lelkipásztorok!
Utána szeretetvendégségre hívunk minden jelenlévõt az iskola
aulájába!

Köszönettel: a Sárbogárdi Vöröskereszt területi vezetõje, Soós Réka

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÁRKÖZI FERENC

SELMECZI-KOVÁCS
ISTVÁNNÉ,

volt Sárbogárd, Szent István út 54. szám
alatti lakos életének
72. évében elhunyt.
Temetése 2010. december 4-én,
szombaton, 11 órakor lesz
a töbörzsöki temetõben.
Gyászoló család

született Peidl Teréz
2010. november 26-án elhunyt.
Végakarata szerint temetése nem lesz,
hamvait szûk családi körben
helyezzük végsõ nyugalomra.
Gyászoló család

Sárszentmiklósi Katolikus Egyházközség

Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett
nagynénénk, unokatestvérem, rokonunk,

VOGL MÁRIA
vasdiplomás, nyugalmazott tanár
– 1948-57-ig a sárbogárdi,
1961-93-ig a pécsi Janus Pannonius
Gimnázium tanára – november 13-án,
85 éves korában elhunyt.
Temetése december 3-án
a pécsi köztemetõ kápolnájában lesz.
Gyászoló család
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Ismét jó hangulat a „Rock Café”-ban
Likó Marcell és Fekete Gyula, a Vad Fruttik és a KIPU zenekarok frontemberei kellemes meglepetésünkre készséggel álltak
rendelkezésünkre egy kissé rendhagyó interjúra, és mesélték el nekünk történeteiket, élményeiket. Az eredetileg egy-két
mondatos interjú – hangulatának köszönhetõen – majd félórás beszélgetésbe torkollott.

Vad Fruttik
Likó Marcell elsõként üdvözölte a Titán
zenekart, melybõl azonnal arra következtethettünk, hogy Marcell gyarapodó sikerei, személyiségét nem alakították negatív
értelemben, sõt. Szívesen jöttek hozzánk
Sárbogárdra, hogy lemezbemutatójukkal
személyes betekintést engedjenek az új repertoárjukba. A „Rock Café” üzemeltetõjével, Horváth Istvánnal az elmúlt évek során kialakult jó viszony mellett már-már
biztosíték számukra a (zenét szeretõ, táncolni akaró) közönség.
– Mit üzentek a sárbogárdi kezdõ zenészeknek?

– Ez egy kellemes idõtöltés minden szempontból. Értelmesebb, mint diszkóba járni, drogozni és piálni. Azt üzenem, hogy
játsszanak kitartóan! Én is egy garázsban
kezdtem, sose gondoltam volna, hogy lesz
valami a zenekarból. Illetve reménykedtem, de nem realizálódott bennem konkrétan. Volt bennem egy erõs törekvés, illetve mások is inspiráltak (barátok), hogy
érdemes ezt csinálnom. Volt azért némi
színpadi rutinom, sokat jártam ugyanis
lagzikba és hasonló helyekre zenélni, mellette írogattam saját dalokat is, Györffy
Gyula barátom pedig felhívta a figyelmemet, hogy érdemes lenne ezzel komolyabban is foglalkozni. Ezért lett ez a zenekar
ilyen, amilyen.
– Mi a véleményed a mostani hazai zene világáról?
– Az új médiatörvény 25 %-ra szeretné felemelni a magyar zenék arányát a rádiókban. Beszéltem ismerõsökkel a rádióban,
és erre az volt a válasz, hogy szerintük
nincs elég színvonalas magyar zene. Szerintem meg van! Az a probléma, hogy nem
elég nyitottak. Van egy elfogadott gondolkodásmód, ami egyébként egy világtendencia, hogy a rádióban úgymond „rádióbarát” dalokat játszanak. Szerintem ez hiba. Miért nem lehet népzenét játszani például? A rádióban nincs jazz, nem hallunk
cigányzenét, pedig rengeteg értékes zene
van hazánkban. Az országos média nem
nyitott ezekre. Pedig óvnunk kellene a saját zenei kultúránkat.

A KIPU zenekar
A KIPU-val nem volt olyan egyszerû interjút készíteni, mint azt mi gondoltuk. Harmadszori nekifutásra mégis összejött. A
basszusgitáros Katona Attilával beszélgettem.

Könyvbemutató

– Hogyan lett KIPU az együttes neve?
– Megpróbáltuk megtalálni azt a 4 betût,
ami leginkább nem illik egymáshoz.
– Hogyan alakult a zenekar?
– Puszta véletlenek során találkoztunk.
Fekete Gyulával, az énekessel már korábban ismertük egymást az iskolából, de a
dobosunkkal, Bobóval (Riethmüller Róbert) késõbb találkoztunk egy rendezvény
tömegében.
– Milyen indíttatásból csináltátok meg ezt a
zenekart?
– Igazából azt hittük, hogy ezzel csajokat
tudunk fölszedni, de rájöttünk, hogy többen járnak manapság diszkóba, mint olyan
helyekre, ahol rockzene szól, ezért én el is
kezdtem minimálpartikat tartani.
– Hol volt az elsõ koncertetek?
– Egy Art Porta nevû fesztiválon 2007-ben.
Körülbelül 5 ember elõtt léptünk föl, meg
ugye ott volt még a család, szüleink, barátnõink, nagymamáink, nagypapáink. Úgy
éreztük magunkat, mint az oviban anyák
napján.
– Milyen stílusba sorolnátok a zenéteket?
– Ezen mi is gondolkoztunk már, de úgy
döntöttünk, hogy inkább döntse el mindenki maga.
– Mik a jövõbeli terveitek?
– Szeretnénk kiadni az elsõ KIPU-nagylemezt, mert eddig csak pár demo CD-nk
jelent meg. Most jutottunk el arra a pontra, hogy most vagy soha, ha a nagylemez
bejön az embereknek, akkor örülünk, ha
viszont zenekarszámba sem vesznek, az
nagy gáz. Én a részemrõl addig csinálom a
zenélést, amíg még élvezem!
Kovács Benedek és Hargitai Gergely

2010. december 6-án
(hétfõn) 17 órakor

„Otthon” címmel
a Madarász József Városi
Könyvtárban kiállítás nyílik

Macsim András
pasztellképeibõl.
A kiállítást Hargitai Kiss Virág
nyitja meg.
A belépés ingyenes.
Hétfõn este a városi könyvtárban Hargitai Ildikó „Álomsárkányok” címû könyvét mutatták be. A jelenleg Dunaújvárosban élõ és alkotó írónõ új kötetét volt gimnáziumi tanára,
Leszkovszki Albin ismertette.
/H/

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Csirkekuglóf
Hozzávalók: csirkehús, só, bors, snidling, 5 tojás, reszelt sajt, baconszalonna, szalámi, sütõpapír, kuglófforma.
A csirkehúsokat besózzuk, borsozzuk. A kuglófformát kibéleljük sütõpapírral, 1
sorba lerakjuk a húsokat, rá a szalámit, sajtot, snidlinget, a 4 tojást ráütjük,
majd még egy sor húst, sajtot, szalámit, 1 felvert tojással leöntjük, baconszalonnával letakarjuk, mehet a sütõbe 1,5 órára.

Bundázott sült hagyma
Hozzávalók: 1 kg egyforma, kisebb méretû vöröshagyma; a bundához: 2
tojás, 1/2 dl tej, 3 evõkanál liszt, 4 evõkanál zsemlemorzsa, 1 teáskanál
ételízesítõ, 1-1 késhegynyi õrölt szerecsendió, csípõs pirospaprika, törött
bors, a sütéshez olaj.
A hagymát meghámozzuk, megmossuk és leszárítjuk. A tojást a tejjel habosra
felverjük, és a fûszerekkel ízesítjük. Felforrósítunk három ujjnyi olajat. A hagymát a lisztben megmártjuk, az ízesített tojásba forgatjuk, és zsemlemorzsában
meghempergetjük. A forró olajban csak néhány percig sütjük, hogy a hagyma
belül ropogós maradjon. A felesleges olajat papírtörlõvel leitatjuk, forrón tálaljuk. Tartármártással és tetszés szerinti körettel kínáljuk.

Adventi mézeskalács
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg méz, 12,5 dkg margarin, 1 tojás, 1
kávéskanál szódabikarbóna, 2,5 dkg kakaó, szegfûszeg, fahéj.
A díszítéshez: 1 tojásfehérje, 10 dkg cukor, vagy különbözõ magok: mandula,
mogyoró, dió, tökmag, napraforgómag, mazsola, puffasztott rizs, lenmag, szezámmag, darálatlan mák.
A mézet a cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, megvárjuk, amíg kihûl.
Ezután beletesszük a tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, fûszereket, szódabikarbonát. Jól összedolgozzuk. 2 órára a hûtõbe tesszük alufóliába, hogy meg ne
száradjon. Kivéve a hûtõbõl kinyújtjuk, formákat vágunk belõle szaggatóval.
Megsütjük közepesen meleg sütõben, amikor kivettük, díszítjük a cukormázzal.

NEM A MIKULÁS JÁRT
AZ ÓVODÁBAN
Hétfõrõl keddre virradó éjszaka nem a Mikulás hozott ajándékot
az óvodásoknak, hanem ismeretlen tettesek vittek el mindent.
Betörtek az óvodába, és kipakolták a konyha élelmiszerraktárát.
A sárbogárdi rendõrök is döbbenten álltak az eset láttán. Órákat
vett igénybe a kár felmérése, a nyomok rögzítése. Emiatt kedden
délben 330 óvodás és iskolás gyerek maradt ebéd nélkül a községben, mert ezen a konyhán fõztek az egész település számára.
Sáriné Szabó Gizella, a Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvoda óvodavezetõje így mesélte el az esetet:
Reggel az óvoda dolgozói nyitáskor döbbenten tapasztalták, hogy
annak ellenére, hogy az épület riasztóval van fölszerelve, ismeretlenek letépték a hátsó kis ablakról a szúnyoghálót, és az alig
60x70-es ablakot befeszítve behatoltak az óvoda konyhájának
élelmiszerraktárába, s onnan kb. 175 ezer Ft értékben élelmiszert
tulajdonítottak el. A behatoló nagyon vékony testû lehetett, ha be
tudta préselni magát ezen a kis ablakon. Az ebédhez elõkészített
húst, a tízóraihoz való felvágottat, konzerveket, félkész termékeket, mirelit árut, fûszereket, 10 literes kiszerelésben étolajat, ecetet, majonézt, mézet, mogyorókrémet, a Mikulás-ünnepre vásárolt szaloncukrot, süteményeket, csokikat és sok minden egyebet,
ami a konyha mûködéséhez kell, elvittek. Gyakorlatilag az egész
raktárt kiürítették.
Ezúton is kérünk mindenkit, aki bármilyen információval segíteni
tudja a nyomozást, értesítse a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot.
Hargitai Lajos
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Érthetetlen történet
Valaki meséli.
1953 tavaszán, a Sztálin halála utáni reggelen két tanár beszélget
egy gimnáziumban.
– Te nem is gyászolsz? – kérdezi az egyik.
– Dehogynem. Fekete klottgatyát vettem fel.
A párbeszédet többen is hallják a tanári szobában. Van, aki kuncog, van, aki úgy tesz, mintha nem hallaná, és van, aki jelent. Nyomozás indul, a klottgatyás tanárt bebörtönzik, a kuncogókat
áthelyezik vidékre.
Az egyik áthelyezettnek épp meghalt az édesapja, beteg édesanyjának nem maradt gyámolítója a lányán kívül. A fiatal tanárnõnek, miután ellátta ágyban fekvõ édesanyját, minden hajnalban
vonatra kellett ülnie, hogy elutazzék az új munkahelyére. A célállomáson volt egy kerítéshez láncolt kerékpárja, azzal hajtott el az
új iskolájába. Aztán délután ugyanezen az úton vissza az édesanyjához a lakásukra. Betegellátás, vacsorafõzés, készülés a másnapi
órákra, dolgozatjavítás. Aztán hajnalban megint utazás. Évekig
jól bírta. Nem volt könnyû.
De miért nem jelentett õ is? Ezzel minden megoldódott volna,
még tán dicséretben is részesült volna.
Egyrészt azért, mert a bebörtönzött, idõs tanár atyai jó barátja
volt. Az ember normális esetben nem juttatja rendõrkézre, akit
tisztel. Másrészt pedig azért, mert nem igazán töltötte õt el mély
gyásszal a diktátor halála. Az õ édesapja a háború elõtt és alatt
hadmérnök volt, katonatiszt. Amikor a sztálini diktatúra átvette
nálunk is a hatalmat, ez bûnnek számított. Hogyan merészelt valaki honvédelmi feladatot ellátni a saját hazájában, hogyha egy
idõ múltán a Vörös Hadsereggel ellentétesen nyilvánult ez meg?
Elvették a lakásukat, és egy nyomorult szükséglakásba kellett költözniük. Ennek alighanem szerepe volt az apja korai halálában.
Érthetõ tehát, hogy ezek után nem hullatott õ könnyeket a
gyászeset miatt, és egy ártatlan tréfát hallva nem rohant jelenteni
az államvédelmi hatósághoz.
A tanárnõnek még egy tétel szerepelt a bûnlajstromán. Vallásos
volt. Csak azért nem rúgták õt ki a tanári pályáról, mert a közoktatásunk hiányt szenvedett orosz szakos tanárokban, és õ oroszt is
tanított.
Fiatal olvasók nem értik igazán a fenti eseménysort. 1953-ban
kötelezõ volt nálunk gyászolni? Lehet egy érzést kötelezõvé tenni?
És aki megenged magának egy tréfát, azt lehet ezért börtönbe
csukni? És lehetséges, hogy valakit erõszakkal áthelyeztek egy neki egyáltalán nem megfelelõ helyre csak azért, mert kuncogott egy
bemondáson? Elvárta a hatalom, hogy az emberek feljelentsék a
barátaikat? És volt is ember, aki besúgta a kollégáját, ha mosolygott egy poénon? Honnan tudta õ, hogy pont ez a bizonyos kuncogás bûnügyi következményekkel jár? Továbbá megfoszthatnak
valakit a lakásától, ha egy neki megfelelõ hivatást választott? Na
és lehet, hogy bûnnek számított, az állásából való elbocsátást is
kockáztatta, ha vallásos volt valaki? Ellenben ha egy bizonyos
nyelvet tanított az iskolában, mentességet kapott?
Ha sokan nem értik mindezt, igazuk van. A diktatúra tulajdonképpen érthetetlen valami. Miért, hogy mégis mindig vannak diktatúrák?
(L. A.)

Heti idõjárás
Marad a változékony idõ hazánk felett, pénteken ismét egyre többfelé ered
el az esõ, nyugaton azonban ismét havazásra lehet számítani. A csapadékzóna szombatra elhagyja hazánkat, mögötte ismét hideg levegõ áramlik fölénk, ezért a hóval borított északi, északnyugati területeken igen erõs lesz
az éjszakai lehûlés vasárnap reggel. A hétvégére számottevõ csapadék már
nem valószínû, azonban nappal is csak fagypont körül alakul a hõmérséklet,
hétfõtõl ismét melegedés kezdõdik, újabb esõvel.
www.metnet.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 4., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 Európa Magyarországon 8.35 Marci 9.00 A kis királylány 9.20 A bûvös körhinta 9.45
Amika 10.05 Sarah Jane kalandjai 10.35 Sötét jóslat 11.05 Autóvízió 11.30 Sztársáv 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Delta 13.30 Egészség ABC 14.00 Kincskeresõ 14.30 Pécsi keringõ 15.00 Barangolások öt kontinensen 15.30 Biszku és a többiek 16.55 Hogy volt!? 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Hippolyt 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 100 tagú cigányzenekar
23.45 Szép magyar szó-kép-tár 0.40 Magyar bulizenék 1.40 Koncertek az A38 hajón 2.35 Viharos éjszaka
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Édes drága titkaink 16.35
Merlin kalandjai 17.30 Glee – Sztárok leszünk 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 X-faktor 22.15 Sárkány osztag 0.30 Egy call girl titkos naplója 1.25 Kosmica
asztroshow 2.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2-matiné 9.00 414-es küldetés 9.20 Eperke
10.40 414-es küldetés 11.10 Kath és Kim 11.35 Bajnokok Ligája magazin 12.05 Babavilág 12.35 A láthatatlan ember 13.35 Az ügynökség 14.35 Shark – Törvényszéki
ragadozó 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05 Magellán
19.35 Aranygyermek 21.15 Van Helsing 23.40 Farkasok völgye: Irak 1.45 Ezo.tv
2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.05 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 5., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.20 Unitárius magazin 10.45 Református ifjúsági mûsor 10.50 Református templomok 11.05 Isten markában 11.30 Az utódok
reménysége 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05 Kul-túra 2010 13.35 Hogy volt!?
15.15 Szellem a palackból 15.45 Körhinta – Fesztiválkalauz 16.15 Télanyó 17.55
Panoráma 18.25 Elisa lánya – Visszatérés Rivombrosába 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 A Társulat legemlékezetesebb pillanatai 21.55
Aranymetszés 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Digitális valóság a filmben 0.00
Unokáink is látni fogják 0.30 Magyar pop 1.25 Magyar válogatott 2.25 Leányszöktetés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.40 Asztroshow
11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Havazin 12.50 Míg a halál el nem választ
13.45 Robin Hood 14.45 Doktor Addison 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Idõgéppel a lovagkorba 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Mr. és Mrs. Smith 22.20 Heti
hetes 23.40 Ments meg! 0.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 10.10 Nagy
vagy! 11.05 Stahl konyhája 11.35 Kalandjárat 12.05 Borkultusz 12.35 Sliders 13.35
Monk – Flúgos nyomozó 14.35 Sheena, a dzsungel királynõje 15.35 Megasztár 5.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Madagaszkár 2 21.40 Frizbi Hajdú Péterrel 22.40
The Cleaner – A független 23.40 Amistad 2.15 Ezo.tv 3.10 Napló 4.00 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum
16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rádiószínház 21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

December 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Aranymetszés 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.35
Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 16.00 Pann-Unikum 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.35 Orvosi bûnügyek
22.30 Szeretõk 23.20 Pécsi keringõ 23.50 Prizma 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.20
TS – Motorsport 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Való Világ 22.25 Showder Klub 23.35 Poker After Dark 2009 0.35 Reflektor 0.50
Odaát
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Egy ház emlékei –
Hetedíziglen 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina
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17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.10 Aktív 23.25 Megamánia
23.55 Elit egység 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 2.15 A rombolás ideje 3.35 Magellán 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

December 7., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kékfény
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05 Tudástár 2010
15.35 Összhang 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla
királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.35 Forróság 23.15 Szellem a palackból 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 1.55 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Gyilkos elõítélet 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.55 Randivonat 13.25
Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.00 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 20.30
Bajnokok Ligája 23.15 Megamánia 23.45 A médium 0.40 Tények este 1.10 Ezo.tv
2.05 A miskolci Bonnie és Clyde 3.40 Babavilág 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.05 A
Templomdombtól a Mûcsarnokig 16.00 Optika Médiaguru 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 A Silla királyság ékköve 18.30 India – Álmok
útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.35
Americano 23.00 Múlt-kor 23.30 Prizma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Ma
reggel 1.45 Blues – Jazz Fusion HD-ben
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Való Világ 22.35 Viasztestek 0.55 Egy call girl titkos naplója 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Árvíz 13.25 Kvízió
14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.20 Született feleségek 23.25 Megamánia 23.55 Szellemekkel suttogó
0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 2.10 Kétségek közt 3.35 Két testõr 4.00 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ 9.55
Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok
13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05 Magyarország „apró betûs” története 15.35 Pablo Ruiz Picasso – A matador alászáll 16.30 Híradó 16.40
Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.35
Egy mukkot se! 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Prizma 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.05 Ma reggel 1.55 Összhang
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20 112 –
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Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.05 Kész átverés! 23.05 Házon kívül 23.40 Pokerstars.net – Big Game
0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Árvíz 13.25
Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20
Üvegtigris 2. 23.35 Megamánia 0.05 Divatkreátor 0.35 Tények este 1.05 Ezo.tv
2.00 Bostoni halottkémek 2.50 Életfogytig zsaru 4.25 Segíts magadon! 4.50
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 10., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem 15.30 Sírjaik
hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 A Silla királyság ékköve 18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.35 Szégyen 22.30 Még oda nem ér az
idõ 23.30 Prizma 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Ma reggel 1.15 A tizenhetes
számú ház
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.30 Fél kettõ 14.20
112 – Életmentõk 15.20 Mindörökké szerelem 16.10 A szerelem rabjai 17.20 Vacsoracsata 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
CSI: A helyszínelõk 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Odaát 1.50
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.25 Befejezetlen
élet 13.25 Kvízió 14.50 Megamánia 15.25 Rex felügyelõ 16.30 Marina 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.00 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Megasztár 5. 23.15 Tények este 23.45 Ezo.tv 0.40 Hõsök 1.35 Smallville
2.25 Alexandra pódium 2.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint
a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 4., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Ffi kézi, Teremfoci 13.00 Lapszemle 15.00 Utasok jogai 4. (6’), Kálozi Falunapok 4. 19.00 Lapszemle 20.00 Utasok jogai 3. (1’), Horvátország 2010 (ism. 45’), Dr. Lukács László elõadása (ism.
76’)
December 5., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Utasok jogai 4. (6’), Kálozi Falunapok
4. 13.00 Heti híradó 15.00 Utasok jogai 1-2. (1’), Szent Erzsébet-napi bál Miklóson
(30’), Látogatók a tûzoltóságon (25’), Evangélikus könyvbemutató (ism. 60’) 19.00
Heti híradó 20.00 FÉBÉ 2007, Szõttes
December 6., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Utasok jogai 3. (1’), Horvátország
2010 (ism. 45’), Dr. Lukács László elõadása (ism. 76’) 13.00 Heti híradó 15.00 Ffi
kézi, Teremfoci 19.00 Heti híradó 20.00 Kálozi Falunapok 5.
December 7., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 FÉBÉ 2007, Szõttes 13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi Falunapok 5. 19.00 Heti híradó 20.00 Húszéves a Bogárd és Vidéke (50’), Rock Café – interjúk (30’), Zöldkommandó 6. (30’), HBE-disznótor (35’)
December 8., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Húszéves a Bogárd és Vidéke
(50’), Rock Café – interjúk (30’), Zöldkommandó 6. (30’), HBE-disznótor (35’) 13.00
Heti híradó 15.00 Tánckavalkád (120’) 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci
December 9., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 15.00
Húszéves a Bogárd és Vidéke (50’), Rock Café – interjúk (30’), Zöldkommandó 6.
(30’), HBE-disznótor (35’)19.00 Lapszemle 20.00 FÉBÉ 2007, Szõttes
December 10. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Tánckavalkád (120’) 13.00 Lapszemle 15.00 FÉBÉ 2007, Szõttes 19.00 Lapszemle 20.00 Húszéves a Bogárd és Vidéke (50’), Rock Café – interjúk (30’), Zöldkommandó 6. (30’), HBE-disznótor (35’)
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a
Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416
000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

A BOGÁRDI TV KÖZLEMÉNYE
Az elmúlt hét folyamán több nézõnk is jelezte, hogy november 22-e (hétfõ) óta nem fogható a Bogárdi TV adása Alapon, Alsószentivánon, Pálfán, Sáregresen
és Vajtán. Mivel nem nálunk volt a hiba, ezt a problémát azonnal bejelentettük telefonon az érintett települések kábelhálózatát mûködtetõ Tarr Kft.-nek.
Miután változás nem történt, 25-én ismét érdeklõdtünk a cégnél, ahol ekkor közölték: azért kapcsolták le a fenti településeken a Bogárdi TV adását, mert a
2008-ban kötött megállapodásunkban azok nem voltak részletesen felsorolva – habár mindegyikre van ORTT-engedélyünk (száma: 22-1662/1998.).
Mindezt a lekapcsolást megelõzõen sem a Bogárdi TV szerkesztõsége, sem (tudomásunk szerint) a kábeltelevíziós szolgáltatásra elõfizetõk felé nem jelezte a
Tarr Kft. Emiatt a felsorolt települések lakói jelenleg kénytelenek nélkülözni a Bogárdi TV adását.
November 25-én kértük a cég vezetõjét levélben, hogy kapcsolják vissza a tévé adását addig is, amíg az adminisztrációs akadály el nem hárul, de érdemi választ még nem kaptunk. A megállapodás tervezetét is várjuk a Tarr Kft.-tõl.
A probléma gyors megoldása érdekében levélben kértük az érintett települések polgármestereinek segítségét is.
Kérjük kedves Nézõink türelmét az ügy – reményeink szerint mihamarabbi – lezárulásáig.
Hargitai Kiss Virág, a Bogárdi TV vezetõje
Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Vegyes puhafa eladó hasítva 1300 Ft/q. 06 (20)
437 4869. (1288695)

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.

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

Családi ház eladó. Alap, Nap u. 5. 06 (30) 520
6292. (1288689)

06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

Renault Thalia 1.4-es, 2003/9 havi, 48 ezer
km-rel, eladó. 06 (30) 4766 815. (1288684)

ADY-LAKÓTELEPEN

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869.

150 kg-os sertés eladó 06 (30) 932 5628.

(0897580)

Eladó! 130 kg hízó és ivartalanított kandisznó
300 kg-os. Érdeklõdni: 06 (30) 913 5795. (3517072)

egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,
3. emeleti LAKÁS eladó. 06 30 444 1602
2

LAMBÉRIA 998/m -tõl,
2

HAJÓPADLÓ 1598/m -tõl. 06 74 675 530
KAZÁNOK 98000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron
10 év garanciával.

Szivárvány Stúdió (Kossuth u. 9.) – Fodrászat:
06 (20) 582 0418 – Manikûr-pedikûr-mûköröm:
06 (30) 380 8330 – Szolárium akció! 06 (30) 964
4322. Üzletünkbe kozmetikust keresünk! (0897931)
Háromszobás, 80 m -es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
2

06 20 947 5970

Családi ház eladó. Alap, Honvéd u. 98. 06 (30)
371 5343. (1288659)

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,

Matematikából korrepetálást vállalok. 06 (70)
424 4492.

KARBANTARTÁSA!
06 30 440 5790
CÉGALAPÍTÁS KÉT ÓRÁN BELÜL
39.875 Ft-ért!

Földszinti lakás eladó. 06 (70) 940 8024. (1288739)
1,5 szobás parasztház albérletbe kiadó. Gázfûtés, víz van. 06 (30) 342 8189. (1288735)

www.brokerceg.eu

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti lakás eladó. 06 (70) 314 8311. (1288730)

06 70 420 4284, 06 70 426 5622

Három kiscica keres gazdit. 06 (30) 769 4241.

Hölgyeknek SZILVESZTERKOR legyen
a „ruhakölteménye”

Kétszoba, összkomfortos családi ház,
összközmûves, konvektoros, 800 m2-es telken
eladó. 06 (20) 9937 248.

Hízott sertések eladók. 06 (30) 301 8966. (3517071)
Almavásár! Dunamelléki Jonatán alma 150
Ft/kg áron kapható 2010. december 4-én, szombaton a sárbogárdi piacon.
Lakás eladó. Irányár: 4,2 M Ft. 06 (20) 554
4302.
Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 607 2226.
(3517035)

140 kg-os hízók eladók. 06 (30) 361 1021, 06
(30) 338 1922. (3517032)
Sok kicsi sokra megy, ha gyermeke, unokája jövõjének támogatására életbiztosítást ajándékoz. Telefon: 06 (25) 461 811. (3517074)
Három fõ C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ sofõrt felveszünk táp mozgóbolti árusítására.
06 (30) 382 4133.
A PC-Kuckó melletti minõségi használtruha-üzletben akciók!

EGYEDI, EXTRA BULIZÓS!
Telefon: 06 20 462 1682
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2010. december 3-án, 18 órakor

ÓRIÁSI KABÁT-, ÖLTÖNY-,
KOSZTÜM-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most

a sárbogárdi mûvelõdési házban.

beszámítjuk, ha újat vásárol!

DIÁKKEDVEZMÉNY, RÉSZLETFIZETÉS!

* nõi, férfi-szövetkabátok (36-60-as méret); * fiatalos és mama fazonok;
* eredeti szõrmés kabátok; * öltönyök (9.900 Ft-tól) EXTRA méretben is!
* kosztümök, zakók, szövet- és bársonynadrágok!

Jelentkezni:
Fûrész József 06 30 290 3744

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK — MAGYAR TERMÉK!
www.glance1.mukorom.hu

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2010. december 4-én, szombaton, 9-12 óráig.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom
Sárbogárd lakosságát, hogy

Varga Gábor
országgyûlési képviselõ
FOGADÓÓRÁT TART
2010. december 3-án,
pénteken,
14.00 és 17.30 óra között
a képviselõi irodában
(Ady Endre út 164.,
a Falugazdász irodával szemben).
Irodavezetõ

Karácsonyi akciós szõnyegvásár
A SÁRBOGÁRD, TOMPA M. U. 25. SZÁM ALATTI SZÕNYEGÜZLETBEN
* szegett szõnyegek 5-10-15-20-25 %-os engedménnyel;
* 2-3-4 méter széles PVC-padlók, 2-3-4-5 méter széles szõnyegpadlók, tapéták
10-10 %-os engedménnyel kaphatók november 22-tõl december 24-ig.
Nyitva naponta 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig. Telefon: 06 (25) 463 587.

Kölcsönzõ (Sárbogárd, Gilice köz 7.)
tevékenysége kibõvült HITACHI-Makita-FLEX típusú gépek – laminált padlók –
munkavédelmi eszközök – cipõk – védõruhák árusításával.
Nyitva naponta 7-12-ig, 13-17-ig, szombaton 7-12-ig. Telefon: 06 (25) 460 528.

Bogárd és Vidéke 2010. december 2.
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HA EDDIG CSAK GONDOLKODOTT
A BÚTORVÁSÁRLÁSON…
… Tovább ne tegye, mert 1 millió forint összértékû
ajándékokkal szerelkeztünk fel Sárbogárdon
a FAIR BÚTORHÁZBAN.

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

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

FAIR BÚTORHÁZ SÁRBOGÁRD, KÖZTÁRSASÁG ÚT 93.
Telefon: 06 (20) 545 1958, e-mail: fairkft@tolna.net
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Tánckavalkád Sárbogárdon
Elsõ ízben rendezett több stílust felvonultató tánckavalkádot a sárbogárdi Írisz Orientális Tánccsoport a
József Attila Mûvelõdési Központ színpadán. Persze,
elsõsorban mégis a hastánc érvényesült a kétórás eseményen. A házigazdák mellett láthattuk a helyi No
Comment Hiphop Tánciskola népes, ifjú gárdáját, a
Ten Dance Társastáncklub alapi és sárbogárdi csoportjait, valamint a hastánc mûvészetének ûzõi közül
Sahirát és tanítványait Mezõszilasról, az Ezüst Folyó
Ékkövei csoport tagjait Vajtáról, valamint a látványos
öltözékû, budapesti Ghawazee Karavánt. Külön említésre méltó az egyik vajtai hastáncos egyéni produkciója, aki egyedien ötvözte a hastánc és a break elemeit.
Hargitai Kiss Virág

Fotók: Farkas Balázs

