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A nagylókiak eredeti módon köszöntik a faluba érkezõket. Ehhez
a táj adottságait használták ki. Ahogy a faluba érkezünk, hangula-
tos dombok közt haladunk el. Az egyik domboldalra cserjéket ül-
tettek, amelyekbõl távolról Nagylók község nevét olvashatjuk ki.

Az ötlet szellemes, szép és környezetbarát is egyszerre.

Gratulálunk, nagylókiak!
/H/

Gyorshajtók

Sárbogárdon az Abai úton, lakott területen belül készült ez a kép
traffipaxszal: egy Opel Omega a megengedett 50 km/h helyett 118
km/h sebességgel közlekedett, melyért 130.000 Ft bírsággal súj-
tottuk.

FMRFK Sajtószolgálat

Késelõ betörõ
Január 11-én, hétfõn, éjjel Sárbogárdon a Damjanich utcában egy
lakásba akart bejutni egy betörõ. Az ajtót feszegetõ betörõt a la-
kástulajdonos zavarta meg azzal, hogy kinyitotta az ajtót, és ki-
ment az udvarra. Látta, hogy egy sötét ruhás alak rohan a kerítés
felé. A tulajdonos a menekülõ után futott. A kerítésre felmászó
alakot megpróbálta visszahúzni, mire az idegen egy kést vett elõ,
és azzal megszúrta az õt visszatartani akaró háztulajdonost. A
szúrás a férfit a máján érte. A szurkáló így el tudott menekülni. A
rendõrséget az orvosi ügyeletrõl értesítették, hogy ismeretlen sze-
mély megszúrt egy Damjanich utcai lakost a háza udvarán.
Eközben mentõt irányítottak a helyszínre, amely a sérültet azon-
nal kórházba szállította.
A kiérkezõ rendõrök a helyszíni szemle közben értesültek arról,
hogy egy másik háznál egy pincébe próbált behatolni egy ismeret-
len személy, akit ott szintén megzavartak foglalatossága közben.
Egy harmadik helyrõl, a Petõfi utcából pedig egy kerékpár ellopá-
sát jelentették. Ezt a kerékpárt egy útkeresztezõdésben dobta el a
menekülõ tolvaj.
A szemtanúk vallomása alapján felmerült a gyanú, hogy mindhá-
rom bûncselekmény tettese ugyanaz az alsószentiváni férfi, K.
László lehet, aki már állt bíróság elõtt más erõszakos bûncselek-
mények miatt is.
A tettest forró nyomon követõ rendõrök rövidesen lakásán elfog-
ták, majd a rendõrkapitányságra elõállították õt. A férfi tagadta a
bûncselekmények elkövetését, a megcáfolt alibik alapján azon-
ban ellentmondásba keveredett, és nem tudta magát tisztázni a
bûncselekmény gyanúja alól. A megalapozott gyanút támasztják
alá a helyszíneken rögzített lábnyomok, a bûncselekmények tér-
beli és idõbeli közelsége is.
A férfi korábban 12 alkalommal volt büntetve, többek közt em-
berölési kísérlet és legutóbb halált okozó testi sértés miatt. Leg-
utolsó büntetésébõl, három év fegyház után, 2008 áprilisában sza-
badult. De jelenleg is folyik ellene eljárás, mivel múlt év kará-
csony elsõ napján orrcsonttörésig bántalmazta élettársát, emel-
lett csoportos garázdaság és súlyos testi sértés megalapozott gya-
núja miatt is képben van a rendõrök elõtt, hiszen egy családon
belül kirobbant konfliktus során egy késsel fejen szúrta testvérét.
K. Lászlót õrizetbe vette a rendõrség. Jelen eljárásban életve-
szélyt okozó súlyos testi sértés bûntettével, dolog elleni erõszak-
kal, szabálysértési értékre elkövetett lopási kísérlettel, valamint a
jogosult tudta és beleegyezése nélkül, szabálysértési értékre elkö-
vetett lopás elkövetésével gyanúsították meg a sárbogárdi nyo-
mozók. Szakértõk bevonásával az eljárást tovább folytatják.
Egy biztos: e bûncselekmény-sorozat tettese még jó ideig élvezni
fogja az igazságszolgáltatás „vendégszeretetét”.
Az életveszélyesen sérült ingatlantulajdonos állapota a gyors mû-
téti beavatkozásnak köszönhetõen már stabil.

Nagylóki köszöntõ
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Sárbogárdon 150 éve történt

A 150 éves átok
1860. november elején a városi elöljáróság
egy német nyelven szerkesztett rendelke-
zést kapott Budáról. Az irattal kapcsolato-
san a bogárd–tinódi elöljáróság a követke-
zõkben foglalt állást: „az elöljáróság, mint
Sárbogárd magyar mezõváros képviselõje,
kizárólag született magyarokból áll, s né-
met nyelvben teljesen járatlan lévén, az
ezen nyelven írott okmányokat mint ma-
gyar nem érti, és így annak beltartalmáról
fogalommal nem bír, ez okból a vele közölt
fentebbi iratokat minden további taglalás
nélkül visszaküldi, annyira is inkább, mivel
a folyó év október 20-án kibocsátott cs. kir.
diploma a magyar nyelvet az egész Ma-
gyarországon teljes erejében visszaállítot-
ták, akkor a nem ezen nyelven szerkesztett
megkereséseket egyenesen visszatéríteni
feljogosítva érzi magát az illetõ község
elöljárósága.”

A nemzeti érzelem jelentkezett 1860. de-
cember 11-én is, amikor a város nevét jelzõ
táblákról a táblákat tartó dúcokról a biro-
dalmi színeket eltávolították, és helyettük
a nemzeti színû jelvényeket rakták ki.
Ugyanekkor határozták el, hogy a városi
pénztár terhére nemzeti lobogót készíttet-
nek, és azt a városházára kitûzik. Ekkor ja-
vasolta Gergely Károly esküdt azt is, hogy
a város vezetésében „kényszerkötelesség-
bõl ülõ elöljáróság, amely nem a nép aka-
ratából választott meg, hivatalos állásuk-
ról köszönjenek le.” A határozatban olvas-
ható, hogy december 13-án a városházára
közgyûlést hívtak össze, ahol az elöljáró-
ság leköszönt. Az általános nép- és közgyû-
lésre Sárbogárdon 1860. december 29-én
került sor, ahol már az abszolutizmus me-
gyei kormányzata helyett az alkotmányo-
san megválasztott tisztviselõk voltak jelen.

Ekkor Sárközy Kálmán szolgabíró közölte
a közgyûléssel, hogy „a megyei határozat
értelmében népválasztás útján alakítják
meg az új elöljáróságot. Bíró lett: Németh
Antal, esküdtek pedig Kis Sándor (Mihály
fia), Huszár Ignác, id. Dörögdi Ádám, Ko-
vács Imre, Nagy Pál, ifj. Huszár Ferenc, id.
Pintér János, id. Huszár Ferenc, Megai
Sándor, Simon Lajos, Szakács Zsigmond
és Kis Ferenc lettek. Mezõvárosi jegyzõvé
Szalay Józsefet, az abszolutizmus idején is
szolgált jegyzõt választották meg. Amikor
megérkezett Teleki László halálhíre, a
városban gyászünnepséget tartottak, a vá-
rosházára gyászlobogót tûztek, és egy
napig tartó gyászt rendeltek el Sárbogár-
don, amikor a lakosságnak is gyászruhát
kellett ölteni.

Sárbogárd város története 1989., 89-90. oldal

Biztos, ami biztos
A Sárbogárd–Székesfehérvár közötti vasútvonalon megszûnt a
személyszállító vonatok forgalma.
A múlt héten a felsõkörtvélyesi sorompónál többen is tanácsta-
lanul álltak, várták, hogy jön a vonat, mert állandóan pirosat
mutatott a jelzõlámpa. A vonat azonban nem jött, hiszen már
megszûnt a forgalom. Mit tehettek mást az autósok, alaposan
körülnéztek, majd a piros jelzés ellenére áthajtottak a síneken.
Vajon miért lehetett az állandó piros jelzés? Talán biztos, ami
biztos alapon kapcsoltak állandó pirosra? Persze, az is megle-
het, hogy a fémtolvajok már nem elõször megint elvittek vala-
mit a vasútból, és azért váltott pirosra a lámpa jelzése.
Többször is adtunk már hírt arról, hogy ezen a vonalon gyakori
a fémlopás. Már nemcsak a biztosítókábelt viszik el, hanem egy-
re több helyen kicsavarozzák a síneket, és próbálnak elvinni na-
gyobb fémdarabokat is a vasútból. Várható volt, hogy ahol meg-
szûnik a vasútforgalom, ott elõbb utóbb még a vashidakat is
ellopják.
Talán mégis kár volt bezárni ezt a szárnyvonalat?

Hargitai Lajos

Téli utak
hóviharban

Múlt héten hirtelen ránk köszöntött a tél. Hóvi-
harban nem volt könnyû a csúszós utakon. Gyö-
nyörû volt a havas táj, s mivel csak lassan lehe-
tett menni, a szépségét is volt idõ látni.

/H/
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Emlékezés
a hõsökre

A doni hõsökre emlékeztek január 12-én este, a doni áttörés nap-
jának évfordulóján, Sárbogárdon, a Hõsök terén lévõ em-
lékmûegyüttesnél. A rendezvényt a Honvéd Bajtársi Egyesület
szervezte. Sokan eljöttek, hogy tiszteletüket tegyék a hõsök elõtt.

Gál Sándor, a szervezõ egyesület
elnöke beszédében szólt arról az
iszonyatos áldozatról, amit a doni
második magyar hadsereg kato-
nái hoztak 1943-ban, a világhábo-
rú nagy doni csatájában, mínusz
negyven fokos dermesztõ hideg-
ben. S a 200 ezer fõs hadsereg fele
odaveszett. A doni tragédiának a
fájdalmát nem lehetett kibeszél-
ni. Évtizedekig hallgatás övezte a
történteket.
A rendszerváltás után dr. Szabó
Péter hadtörténész segítségével
sikerült feltárni Sárbogárdon és a
környezõ településeken az eleset-
tek, eltûntek névsorát. A túlélõk
visszaemlékezései sorozatban je-
lentek meg az újságban. A Bo-

gárd és Vidéke újság hétrõl
hétre közölte a veszteséglis-
tákat. Ezek alapján készült
el minden településen a
hõsök neveivel a második vi-
lágháború emlékmûve.

Együtt énekeltük a Him-
nuszt, hallgattuk Böjtös At-
tila evangélikus lelkész imá-
ját, majd gyertyát gyújtot-
tunk azokért a tízezrekért,
akik máig jeltelen sírban
nyugszanak a hatalmas
orosz síkságon. Sok gyertya
lángja lobogott körben az
emlékmû talapzatán.

„Pihenj, te néma hadsereg!”

Hargitai Lajos

Igazak
Ahányan élünk e Földön, annyiféleképpen vélekedünk a világ
dolgairól, annyiféle igazság létezik. Ki-ki saját tapasztalatai, él-
ményei alapján alkot véleményt.
Ahogy szabadok is csak mások szabadságának figyelembevételé-
vel lehetünk, úgy megszólalásunk szabadsága is bizonyos korlátok
között érvényesülhet. Lehet, persze, figyelmen kívül hagyni má-
sokat, ám társadalomban élünk, s ennél fogva létünk függ a körü-
löttünk állók lététõl — ahogy „igen” a „nem” nélkül nem létezik,
se fekete a fehér nélkül.

Mennyire lehetünk szabadok
a véleménynyilvánításban?

Egy etikai olvasmányom azt mondja: amíg tettekkel nem párosul-
nak a szavak, addig mindent lehet mondani. Az alkotmány és a
törvények, persze, ennek az elvnek is határt szabnak, hiszen védik
például a magánéletet és a személyiségi jogokat. Tehát nagy nyil-
vánosság elõtt valakinek a szõrös fülét nem lehet ócsárolni, vagy
nem lehet közzétenni, hogy ki kivel hál együtt és így tovább. Ám a
közt érintõ dolgokra, valamint a közszereplõkre és a köz pénzébõl
finanszírozott intézményekre és szolgáltatásokra némiképp más
szabályok vonatkoznak. Így a zenebömböltetés éjfélkor mások pi-
henéshez való jogát csorbítja, ezért az már nem magánügy; ahogy
az sem, ha nem takarítja el valaki a havat a háza elõl, mert az meg
mások testi épségét fenyegeti. Az sem magánügy már (lásd Bill
Clinton amerikai elnök és Monica Lewinsky példáját), ha egy köz-
hivatal vezetõ beosztású tagja egy vele alárendelt viszonyban álló
emberrel hál, pláne, ha azt a munkahelyén teszi. Jogunk van kriti-
zálni, ha az adónkat nem arra költik el, amire befizettük, ha a
pénzünkbõl fenntartott intézmények nem az elvárásainknak
megfelelõen mûködnek, ha az általunk megbízott képviselõk
munkájával elégedetlenek vagyunk stb.
Az más kérdés, hogy mennyire tartják, tartatják be a törvényeket,
szabályokat.

Lehet-e igaz, vagy hamis
egy vélemény?

Nos, mivel egyedi álláspontja van mindenkinek, ami az egyik
szemszögébõl igaz lehet, az másvalaki oldaláról hamis. Valaki
például isteníti a hajfestést, más épp ellenkezõleg.
Mindenkinek megvan a maga igaza. S akkor lehet igazán szabad a
véleményünk, ha mások véleményét is meghallgatjuk, megismer-
jük, elfogadjuk. Mivel minden vélemény más aspektusát tárja fel
egy-egy dolognak, akkor kaphatunk teljesebb képet, ha többféle
véleményt megismerünk.
Akkor simul ki és válik eggyé az emberi szálakból szõtt társada-
lomszövet, ha az egyéneket a maguk egyedi módján, véleményük-
kel együtt tisztelettel és szeretettel elfogadjuk. Így állhat össze a
pici igazságdarabokból az emberiség bölcsessége.

Hargitai Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd

és környéke eseményeirõl
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2009-12-27 tima
Tisztelt szerkesztõ úr! A véleményemet tö-
rölte, arra hivatkozva, hogy személyiségi
jogot sért. Amit leközöl, abban legalább
annyi személyeskedõ és gyalázkodó szöveg
van. Abból, amit írtam, semmi olyat nem
tudtak volna meg, amit amúgy is ne tudná-
nak. Legalább tiszta képet kaptak volna az
emberek arról, ami az önkormányzatnál
történik, de lelke rajta.
2009-12-28 Szerk
Tima: Ön egy bizonyos köztisztviselõ ma-
gánéletét teregette ki. Ez törvénysértõ. Ha
az õ munkájával vagy közéleti tevékenysé-
gével kapcsolatos véleményt írt volna, az
már nem sért személyiségi jogot. Vannak
esetek, amikor a magán- és közéleti tevé-
kenység összeférhetetlen, de az Ön által
említett eset nem ez a kategória.
2009-12-28 Szerk
Lewi hozzászólását a Krencz Nagyker elõt-
ti hóról és a kerítésnél tomboló kutyáról
töröltük, mert a megfogalmazás félreérté-
sekre adhatott okot.
2009-12-31 Bazsi
Kívánok nektek 12 hónap egészséget, 52
hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760
óra szerelmet, 525600 boldog percet!
B.Ú.É.K.!
2009-12-31 Czaffer Zoltán
Boldog újévet!
2010-01-02 ÉRDEKLÕDÕ
Tisztelt szerkesztõ úr! Csak érdeklõdnék
afelõl, hogy meddig vezethet még napi
rendszerességgel ittasan az a sárbogárdi
házaspár (mindketten), akik egy (postás)
zöld zárt kisteherautóval furikáznak? Ezt
azért is kérdezem Öntõl, mert már szinte
egész Sárbogárd errõl beszél, s a rendõr-
ségnek valamiért mégsem kerülnek a látó-
körébe. Bízom abban, hogy nem törli sora-
imat, s ezzel nem segíti elõ a további
veszélyeztetését az állampolgároknak.
2010-01-03 Tybor
Tisztelt „ÉRDEKLÕDÕ”!
Ha kerékpárral közlekednének, elõbb ke-
rülnének a rendõrség látókörébe.
2010-01-05 Németh János
Félreértésre adhat okot a „postászöld” szí-
nû autó az ittasságra vonatkozó bejelen-
téssel kapcsolatban. Sokan megszólítottak
bennünket, postásokat is. A postán szigorú
szabályok betartásával lehet gépkocsit ve-
zetni, amelyhez külön engedély szükséges,
így illetéktelenek biztosan nem vezethet-
nek postai jármûvet. Kérjük a tisztelt „ér-
deklõdõt”, hogy pontosítsa bejelentését
(név, rendszám stb.) megjelölésével, hogy
ne legyen félreérthetõ a közlemény.

2010-01-05 Hargitai Lajos

A „postászöld” autó nem postás autó.
Úgyhogy senki ne gyanúsítsa a postásokat.
Aki meg részegen vezet „postászöld” au-
tót, ne számítson arra, hogy a rendõrök ke-
gyesebbek lesznek vele, mint a piros
autóssal.

2010-01-05 ÉRDEKLÕDÕ

Tisztelt Németh úr! A postás szó csupán a
színre vonatkozik. Semmi köze a postások-
hoz, akik becsülettel végzik munkájukat.
Szerintem ritka lenne, mint a fehér holló,
hogy férj és feleség felváltva vezessen pos-
tai gépjármûvet. Magángépkocsi a szóban
forgó jármû.

2010-01-06 Szerk

Tisztelt Sose! A sok részletbõl én is kitalál-
tam, kit szeretne bemószerolni, úgyhogy
ez így tutira nem mehet le.

2010-01-06 Szerk

Gárdista! Ha ennyiféle konkrétumot tud,
akkor javaslom, hogy inkább tegyen felje-
lentést a rendõrségen, és tanúskodjon elle-
nük! Egyébként tisztában vagyok vele,
hogy Ön és „Érdeklõdõ” ugyanaz a sze-
mély, tehát ne tessék már minket manipu-
lálni!

2010-01-07 Gárdista

Tisztelt szerkesztõ úr! Közlöm Önnel,
hogy semmi közöm az Érdeklõdõ néven az
üzenõfalra író személyhez. Ördögöt, az
anyjánál jelenteném fel, ha Önnek szót fo-
gadnék. Csupán megerõsíteni szerettem
volna az ittas vezetésrõl szóló állítást. Mint
gárdista, volt alkalmam látni azt, amit
Érdeklõdõ állít.

2010-01-07 Barta Zsolt

Rámutatott a lényegre a mai Bogárd és Vi-
dékében Bodoki Gábor, hogy csak a két al-
polgármester szûkebb hazája gyarapszik, a
többi településrész meg le van ejtve. Az
oda kerülõ fejlesztéseken kívül nekik jut
L.L. Junior, Mário stb., más városrészben
még az ugrálóvár is pénzért van a gyere-
keknek!

2010-01-08 Buckalakó

Nem tudom, mit vagytok úgy oda, bo-
gárdiak, a lenyalt, lesózott utcáitokkal. Ná-
lunk vidéken semmi takarítás nem volt, és
mindenki csúszkál, meg töri a lábát. A fia-
talok ilyenkor jobban kell, hogy segítsenek
az öregeknek, fellendül a közösségi élet.
Én már vettem egy használt sílécet, elõre
gondoltam a globális felmelegedésre!

2010-01-08 SuBa

Emberek! Pucoljátok az árkokat, amíg le-
het, mert jön a belvíz!!!

2010-01-08 Szerk
A kampányharc közeledésével az üzenõfal
is átveszi a Bogárdi TV teljes médiasza-
bályzatát, melyet a honlapra is feltettünk.
Röviden: közügyekkel kapcsolatban to-
vábbra is lehet írni, de a politikai pártok
harcához kapcsolható üzeneteket ezután
reklámnak minõsítjük és töröljük. Nem
hagyjuk, hogy a pártok kisajátítsák a ma-
gánemberek számára fenntartott nyílt te-
ret, elterelve ezzel a figyelmet a nagykö-
zönséget igazán érdeklõ és érintõ ügyek-
rõl.
2010-01-08 Szerk
Tisztelt Õrangyal! Úgy tûnik számomra,
hogy a zöld autó és vezetõinek ügye egy po-
litikai párthoz szorosan kapcsolódó szer-
vezet belharcának a része. Az ilyen politi-
kai hátterû vitáknak — a fórumra beveze-
tett szabályzat szerint — a továbbiakban
nem adunk helyet.
2010-01-09 õrangyal
T. Szerk! Eszembe sem jutott a politika,
amikor a meg nem jelentetett hozzászólá-
somat írtam. Régóta ismervén ezt a két
embert, ezúton is szerettem volna felhívni
a figyelmüket a múltjukhoz és hozzájuk
nem méltó lecsúszásuk elkerülésére.
2010-01-09 anno45
A szennyvízberuházás pályázati pénzbõl
való megvalósításához hozzá kellett járul-
nunk családi házanként 8 éves idõtartamra
havi szinten 1.330 Ft-tal. Azonban az álta-
lunk befizetett összegekrõl (több éve fizet-
jük) egyetlen esetben sem kaptunk elszá-
molást! Szeretném megkérdezni, hogy ki-
nek a kötelessége ennek az ügynek a min-
denki számára megnyugtató módon való
rendezése?
2010-01-09 Hargitai Lajos
Tisztelt Anno 45! Nyilván az önkormány-
zat dolga lenne, de rákérdezek, és talán vá-
laszt is tudok kapni, amit az újságban is
megírunk.
2010-01-12 HT katona
Változott a KRESZ!!! Az Attila utca, mint
lakó-pihenõ övezet még mindig egy átjáró-
ház. Már egyszer Gál Sándor úr leírta ide,
hogy ki és hogyan közlekedhet egy lakó-pi-
henõ környezetben. Akkor és azóta sem
igen foglalkozik senki az üggyel. Bár né-
hány itt lakót a rendõrség megbüntetett,
de az átutazók azóta sem tartják be az ide
vonatkozó szabályokat. Sõt! A hatóság
ezeket miért nem ellenõrzi? Hiába való
volt akkor, hogy ez pihenõövezet legyen?
2010-01-12 Morgó
Amennyien a lakótelepen laknak, örülhet-
nek, ha járnak arra emberek.

Összeállította: Hargitai Lajos

SZEMELVÉNYEK a Bogárdi TV üzenõfaláról
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102 éves a régi városháza épülete
Hosszas huzavona után, közel 102 éve,

1908 szeptemberében épült fel és nyerte el
mai formáját az egykori városháza. Az in-
tézmény ma is számos hivatalnak és a há-
rom terembõl álló helytörténeti kiállító-
helynek ad otthont. Az épület mára már
kissé megkopott, és a lábazatából is igen
sok kõ kitört, de reméljük, hogy még soká-
ig, és méltó pompában lesz része váro-
sunknak.
A ház megépítése azért vált annak idején
szükségessé, mert a város vezetése addig
különbözõ bérelt épületekben székelt, s
helyét évente változtatta. Az új és végleges
városháza építését mintegy 20 éven át vi-
ták sorozata elõzte meg, ugyanis egyezség-
re kellett jutnia az akkori városvezetésnek
arról, hogy az épület a tinódi, vagy a bo-
gárdi részre kerüljön.
A tinódi birtokosok a község középpontjá-
ban, a bogárdi oldalon lévõ, dr. Plihál Fe-
renc orvos féle kúriát kívánták megvásá-
rolni és átalakítani városházává. Ez az öt-
let a város többi lakosa, a kereskedõk és
iparosok körében is támogatásra talált.
Pénzt gyûjtöttek, s azt kamatmentesen a
város javára, a kúria megvásárlására fordí-
tották. Az épületre és a hozzá tartozó te-
lekre szánt foglalót meg is kapta Plihál
doktor. A bogárdiak azonban le akarták
beszélni errõl a házról a tinódiakat támo-
gató embereket, azzal az indokkal, hogy a
tinódiak ezt nem fogják majd kifizetni.
1872-ben a tiltakozás ellenére is elkészült a
szép városháza, melynek nagy udvarából
hasították ki a település piacterét. Az épü-
letben két hivatalos helyiséget és egy há-
romszobás jegyzõi lakást alakítottak ki. Az
épülethez tartozó istállóból lett a börtön.
A századforduló környékén a város lakos-
ságbeli és gazdasági növekedésével szük-
ségessé vált egy nagyobb központi épület
kialakítása. 1905-ben, a képviselõ-testület
régies gondolkodású tagjaival folytatott
küzdelem után, elhatározták, hogy új köz-
ségházát építenek.

Varga István ácsmester díjtalanul kidolgo-
zott egy szép tervet erre a célra. A terven
egy tágas, világos, hivatalos helyiségekkel,
nagy tanácsteremmel, a piactér felõli hom-
lokzaton magas, körüljárható tûzõrto-
ronnyal ellátott épület szerepelt. Az épít-
mény költségvetése 38.365 korona össze-
get tett ki. A megye azonban nem fogadta
el ezt a tervet, mert az Államépítészeti Hi-
vatal véleménye az volt, hogy felesleges a
sok hivatali helyiség, a tanácsterem pedig
túl nagy, és így leszakadhat a mennyezete.
Feleslegesnek tartották a jegyzõi lakásba
tervezett fürdõszobát is. A tûztornyot is
kifogásolták, mivel az kidõlhet, mert nem
építészmérnök tervezte.

1906-ban a helyi képviselõ-testület megkí-
sérelte a tervek és a költségvetés mérnök-
kel való elõkészítését. A terveket azonban
nem sikerült elfogadtatni.

1907-ben a közgyûlés Salamon György
jegyzõt kérte fel, hogy díjtalanul készítsen
egy tervet és költségvetést. Salamon tervét

elfogadta a testület, és 48.000 koronát sza-
vazott meg a városháza építésére. Az Ál-
lamépítészeti Hivatal ismét kifogásokat
emelt a ház tervével kapcsolatban. A ta-
nácstermet túl szélesnek, az elõszobát
nagynak, a piactér felõli homlokzatot pe-
dig ízléstelennek tartotta. Balassa Gyula, a
választmány helybéli tagja végül kieszkö-
zölte a terv jóváhagyását.
1908 tavaszán meg is kezdõdhetett az épít-
kezés, a budapesti Kallos és Koch cég kivi-
telezésével. A község 20 ezer korona köl-
csönt vett fel az építkezésre. A városházát
1908. szeptember 21-én adták át. A ház ki-
vitelezése összesen 49.970 koronába ke-
rült.
Az egykori városháza ma értékes mûemlé-
ke Sárbogárdnak. Becsüljük meg és óvjuk
a város egyik legöregebb és díszes épüle-
tét!
Forrás: FML. Alisp. Ir. Községi monográfiák
674. Sárbogárd története 6-7. o.

Lakk Norbert

Múzeumbarátok
újévköszöntõje

A Múzeumbarát Egyesület január 5-ei közgyûlését újévi hangulat jelle-
mezte. Ekkor jelentette be az egyesület elnöke, N. Kovács Zsolt, hogy hiva-
talosan is bejegyezték az egyesületet. Beszéltek az elkövetkezõ év prog-
ramjáról, arról, hogy milyen kiállításokat, milyen elõadásokat terveznek az
elsõ félévben.
Sikeres esztendõt zártak a múzeumbarátok, hiszen sikerült megnyitni a ré-
gi tanácsháza épületében a múzeumi kiállító termeket, s ott több sikeres ki-
állítást is rendeztek. Volt több emlékezetes, nagy sikerû elõadás is, s mind-
ezeknek köszönhetõen az egyesület taglétszáma is jelentõsen megnõtt.
A közgyûlés végén süteménnyel, pogácsával teli tálak kerültek az asztalok-
ra, megkóstolták hozzá a tagok által hozott borokat, s pezsgõt is bontottak.

Hargitai Lajos

1 % a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy az el-
múlt évben egyesületünk számára ajánlották fel adójuk
1 %-át. A számunkra átutalt összeg 2009-ben 124.370 Ft
volt.
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák adójuk 1
%-ával a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, hal-
mozottan fogyatékos gyermekeket és az õket nevelõ csa-
ládokat.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET

ADÓSZÁMA: 18491328-1-07
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Gagyi mûszerekkel házalt
Csaló nõvel szemben indítottak eljárást a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói
január elsõ napjaiban. A 26 éves sárke-
resztúri nõ az eddigi adatok szerint leg-
alább három sértettnél járt, és háziorvo-
sukra való hivatkozással orvosi mûszernek
nevezett készülékeket ajánlott fel megvé-
telre. A 90.000 Ft és 220.000 Ft között el-
adott készülékek a vételár töredékét sem
érik el. A nyomozók sejtik, hogy az ország-
ban több károsultja is van a csaló nõnek.

A január elején eljárás alá vont sárkeresz-
túri nõ a gyanú szerint még múlt év febru-
árjában egy sárszentágotai asszonyt kere-
sett fel. Magát orvosi mûszerek forgalma-
zójának kiadva, az asszony háziorvosára
hivatkozva bement a lakásba, és ott egy ál-
tala orvosi mûszernek nevezett készüléket
ajánlott fel megvételre 220.000 Ft érték-
ben. A készülék árát a sértett kifizette, de a
vásárlásról bizonylatot nem kapott. A sér-
tett számára értékesített készülék értéke
nem haladja meg a kifizetett összeg tized-
részét sem.
A sárbogárdi nyomozók az eljárás során
kiderítették, hogy a nõ az ország másik két
pontján is követett el hasonló bûncselek-
ményt.

Augusztus közepén egy szentesi lakóház-
nál bukkant fel. Oda azzal az ürüggyel
ment be, hogy a sértett részére háziorvosa
utalt egy masszírozó gépet, melynek érté-
ke 120.000 Ft. A sértett az összeget kifizet-
te a gép ellenértékeként. Az eljárás lefoly-
tatása során megállapítást nyert, hogy a
gép értéke nem éri el a 10.000 Ft-os érték-
határt sem.
Decemberben egy veszprémi sértett vált
ismertté. A nõt lakásán felkereste, majd
magát az egészségbiztosítási pénztár mun-
katársának kiadva, valamint a sértett házi-
orvosára hivatkozva értékesített egy infra-
lámpás masszírozó gépet 90.000 Ft-ért. Az
ügylet alkalmával a sértettet azzal az állítá-
sával is megtévesztette, hogy a kifizetett
összeget három napon belül az egészség-
biztosítási pénztár vissza fogja neki fizetni.
Az elkövetõ személyére a bûncselekmény
helyszínén rögzített ujjnyom rendszerben
történt azonosítását követõen derült fény.
A nõvel szemben mindhárom ügyben csa-
lás miatt folyik a büntetõeljárás. Az ügyek
egyesítve lettek, a továbbiakban az eljárást
a sárbogárdi rendõrök folytatják a nõvel
szemben, akit bûnügyi õrizetbe vettek, és
kezdeményezik elõzetes letartóztatását.
A nyomozók szerint a nõ valószínûleg a
három eseten kívül másokat is megkárosí-
tott.
Kérjük azok jelentkezését, akiknek a nõ
korábban szintén valamit eladásra ajánlott
fel, esetlegesen megkárosított, de még
nem tettek feljelentést a rendõrségen. A
sárbogárdi nyomozók várják a sértettek je-
lentkezését a 06 (25) 460 460-as telefon-
számon. Bejelentés tehetõ továbbá a 107-
es, vagy a 112-es segélyhívók bármelyikén.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK Sajtószolgálat

Mellbe szúrta élettársát
Egy vitát követõen mellbe szúrta élettársát
egy dunaújvárosi nõ szombaton délután. A
férfit életveszélyes sérüléssel szállították
kórházba. A nõ tagadja, hogy köze lenne
párja sérüléséhez. Õrizetbe vétele mellett
eljárást indítottak vele szemben a dunaúj-
városi nyomozók.
A rendõrségi segélyhívóra tett bejelentést
a Köztársaság úti lakásban élõ nõ egyik (a
lakásban tartózkodó) hozzátartozója ar-
ról, hogy szurkálás történt. Az elsõdleges
adatok alapján a helyszínre érkezett rend-
õrök megállapították, hogy a lakásban élõ
nõ és párja egész délután vitatkozott.
Mindketten ittasak voltak. A nõt idegesí-
tette, hogy 41 éves párja folyamatosan a
sarkában van, követte õt a konyhába, nem
hagyta békén. A lakásban tartózkodott a
nõ egyik hozzátartozója, aki a késeléskor
mindössze annyit észlelt, hogy a konyhá-
ban elcsendesedtek a veszekedõk. Majd

kiment a férfi, és közölte a rokonnal, hogy
a nõ megszúrta.
A mentõk a Dunaújvárosi Szent Pantaleon
kórházba szállították a sérültet, ahol meg-
állapították, hogy a sérülést egyértelmûen
kés okozta. A férfi állapotát súlyos, életve-
szélyesnek ítélték meg az orvosok. Segít-
ségnyújtás elmulasztása esetén bele is hal-
hatott volna. A megközelítõen 10-12 cm
mélyen hatoló szúrás egészen a tüdõig ha-
tolt. A férfi — miután kihallgatható álla-
potba került — elmondta, hogy a párja
szúrta meg.
A lakásban elfogott és elõállított nõ tagad-
ta a terhére rótt cselekményt. A szemle so-
rán feltehetõen vérrel szennyezett ruhane-
mû, valamint kések kerültek lefoglalásra.
A nõ õrizetbe vétele mellett a megindított
eljárást tovább folytatja a rendõrség.

Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

DVD autóból

Január 10-én Alsószentiván és Szabadegy-
háza területérõl autófeltörést jeleztek va-
sárnap délelõtt. Az elkövetõk cd-s elõla-
pot, dvd-lejátszót tulajdonítottak el egy-
egy autóból. Mindkét jármû ablakát betör-
te a tettes, így jutott a tárgyakhoz.

Családi háború

16.20-kor állampolgári jelzés érkezett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, misze-
rint egy sárosdi nõ (miután összeveszett
férjével) öngyilkossági szándékát hangoz-
tatta. Szándékáról a járõrök jelenlétében
sem mondott le, ezért biztonsága érdeké-
ben kórházba szállították.

Kisgépeket vitt a tolvaj
nagy értékben

22.20-kor Szabadegyháza területérõl kér-
tek segítséget a sárbogárdi rendõröktõl. Is-
meretlen tettes behatolt a bejelentõ gará-
zsába, elvitt egy hatósági jelzés nélküli 125
ccm-s Pitbike motorkerékpárt, továbbá az
udvaron parkoló Citroen platójáról a
ponyva megbontását követõen kisgépeket
(sarokcsiszolót, csavarbehajtót stb.) tulaj-
donított el. A lopási kár kb. 350.000 Ft.

FMRFK-hírek

KÉK HÍREK

MEGHÍVÓ
A Szent István Általános Iskola

szülõi munkaközössége meghívja Önt

2010. január 30-án
megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI
BÁLJÁRA.

Helye: Patkó csárda.
Programok

18.00: az iskola színjátszó szakkörének mûsora,
18.30: hastánc, 19.00: Szerzõ Zsuzsa és Farkas
Erik dalai, zongorán kíséri Hajnal Benjamin,
22.00: vacsora (vegyes tál: sült csülök, rántott
szelet, rántott sajt, rántott gomba, töltött csir-
kecomb; káposzta, saláta, süti), ezt követõen
tánc kifulladásig, tombola.
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ (elõvételben vásárolható
korlátozott számban az iskolában, a Vénusz ve-
gyesboltban Szõnyeginé Klárinál — 06 /20/ 931
7447, Bernátné Anikónál — 06 /70/ 453 5697).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Változott az õstermelõi igazolványokkal kapcsolatos
szabályozás — hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara
2010. január 1-jétõl a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiállításáért — beleértve az elveszett, megsemmisült, illetõleg megrongá-
lódott igazolvány helyett kiállított új igazolványt is —, továbbá mindezek évenkénti érvényesítéséért, értékesítési betétlap kiadásáért
1000-1000 forint eljárási díjat kell fizetni. Jó hír, hogy a gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése továbbra is
díjmentes.
A díjat az igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylõ természetes személynek kell megfizetnie még azelõtt, hogy kér-
né az igazolvány kiállítását. A díjat átutalással kell befizetni, de lehetõség van arra is, hogy az alábbi táblázatban megtalálható számla-
számokra készpénzfizetéssel fizetési számlára egyenlítsék ki az összeget az õstermelõk. Természetesen az illetékes MgSzH területi
szervének a számlaszámát kell figyelembe venni.

4. számú melléklet a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek elõirányzat-felhasználási keretszámlái

Intézmény megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretszámla
6. Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10029008-00289775-00000000
16. Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10046003-00289823-00000000
További információk a kamarai tanácsadóknál érhetõk el.

Érdemes a naptárt figyelni!
A következõ napokban, illetve a hónap végén számos támogatási
jogcím kifizetési határideje jön el, melyekre érdemes odafigyelnie
az érintett gazdálkodói körnek.

Azok a 2007-ben pályázó fiatal mezõgazdasági termelõk, akik a
nekik címzett támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára
kifizetési kérelmüket a támogatási határozat kézhezvételét köve-
tõ 45 napon túl adták postára, vagy kifizetési kérelmet még nem
nyújtottak be, újra megtehetik azt. Ennek határideje 2010. febru-
ár 1. Ez a határidõ vonatkozik azon fiatal mezõgazdasági terme-
lõkre is, akik a nekik megítélt támogatásnak a 10 %-ára akarnak
beadni kifizetési kérelmet.

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl tudni kell, hogy
az MVH által kibocsátott — támogatási kérelemnek helyt adó,
vagy részben helyt adó — határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010.
január 1-je és 31-e között kifizetési kérelmet jogosultak benyújta-
ni. A benyújtás végsõ határideje a vasárnap miatt praktikusan
2010. február 1.

A 2007. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az önálló,
építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzésé-
hez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl azt kell tudni,
hogy a jogerõs — támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben
helyt adó — határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010. január 1-je és
31-e között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A határidõ
ez esetben is február 1-je.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedé-
sei esetén, a 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg fizetésérõl
szóló 91/2009. (IV.22.) Korm. rendelet alapján történõ elõleg el-
számolásról, illetve elõleg elszámolással nem érintett kifizetési
kérelmek benyújtásáról az a közlemény jelent meg, miszerint

— a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 25/2008. (III.7.) FVM-rendelet,

— a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyúj-
tott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
35/2008. (III.27.) FVM-rendelet,

— a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV.17.) FVM-
rendelet,

— az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV.17.) FVM-rendelet, to-
vábbá

— az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgaz-
dasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III.27.)
FVM-rendelet vonatkozásában kifizetési kérelmet 2009. novem-
ber 16-a és 2010. január 31-e között azok az ügyfelek nyújthatnak
be, akik a fentiekben felsorolt jogcímek közül az adott jogcím vo-
natkozásában az MVH által kibocsátott, támogatási kérelemnek
helyt adó, vagy részben helyt adó jogerõs támogatási határozattal
rendelkeznek.

Azok az ügyfelek, akik a fenti jogcímek esetén jogerõs, elõleg-ké-
relemnek helyt adó határozattal rendelkeznek, támogatási elõle-
get kaptak, és azzal még nem, vagy nem teljes mértékben számol-
tak el, a rendelet alapján kötelesek azzal legkésõbb 2010. január
31-éig elszámolni.

Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifi-
zetésének igénylésérõl szóló 168/2009. (XI.16.) számú
MVH-közlemény módosításának lényegét a hivatal így foglalja
össze:

„Az egyes épített és beépített technológiai beruházások esetén
nem nyújtható be kifizetési kérelem olyan anyagra, technológiai
elemre, mely esetében az elszámolás alapját képezõ referenciaár
az anyagköltségen kívül a beépítés költségét, a munkadíjat is tar-
talmazza, és az a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig nem
került ténylegesen beépítésre.

Azok a technológiai gépek, berendezések, illetve technológiai
elemekhez tartozó anyagköltségek, melyek esetében az elszámo-
lás alapját képezõ referenciaár a gépkatalógus alapján kerül meg-
határozásra, a késõbbi beépítésük pedig az ÉNGY, vagy —
amennyiben az nem tartalmazza a tételt — árajánlat alapján ke-
rül majd meghatározásra, a beépítést megelõzõen is elszámolha-
tók.”

A már benyújtott kifizetési kérelmek a beadási határidõn belül a
fent jelzett tárgykörben módosíthatók.

Magyar Agrárkamara
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Közbiztonságról az alapi nyugdíjasoknál
Méhes Dóra, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályá-
nak bûnmegelõzési elõadója tartott tájékoztatót hétfõn délután
az alapi nyugdíjasklubban. Ismertette, hogy milyen módszerekkel
próbálják a bûnözõk kicsalni az idõsek értékeit, illetve milyen
trükkökkel jutnak be a lakásba és lopják meg a háztulajdonoso-
kat.
Kézrõl kézre járt az igazi rendõrjelvény és rendõrigazolvány, hogy
meg tudják különböztetni a hamisítványtól, ha egy csaló ilyennel
akar bejutni a házba. Mindenki kapott a bûnmegelõzéssel kap-
csolatos tájékoztató prospektusokat. Többen elmesélték saját él-
ményeiket, hogyan próbáltak hozzájuk bejutni a csalók, tolvajok.
A legfontosabb, hogy az idegeneket ne engedjék be, mindig zár-
ják a kiskaput is, és ne maguk próbáljanak intézkedni a bûnözõk-
kel szemben, hanem értesítsék a rendõrséget, lármázzák fel a
szomszédokat!
Az ilyen tájékoztatók nagyon hasznosak, és sokat segítenek a bûn-
megelõzésben.

Hargitai Lajos

A szépkorúak védelmében
Az otthon biztonsága minden idõben a legfontosabb dolgok
közé tartozott. Ez az a hely, ahol mindenkinek — legyen bár-
milyen korú, helyzetû — biztonságban kell éreznie magát, és
ha esetleg elhagyja azt, akkor sem szabad, hogy megszerzett
javai a bûnözõk könnyû zsákmányává váljanak.

Hogyan kerülhetõek el azok a veszélyforrások, melyek által
bûncselekmények áldozatává válhatnak?

Bár a rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncse-
lekmények áldozatává gyakrabban válnak idõskorúak —
helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgáltatottabbak lehetnek
— szinte minden korosztály részére fontos az aktív védeke-
zés, mellyel csökkenhetnek az elkövetõk esélyei.

Napjainkban egyre nagyobb szükség van bûnmegelõzõ mód-
szerek, magatartás alkalmazására. Mi magunk is sokat tehe-
tünk biztonságunk, értékeink megóvása érdekében.

A legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények je-
lentik, elsõsorban a lopás, betöréses lopás, besurranásos lo-
pás, trükkös lopás, csalás, sikkasztás, rablás.

Az elmúlt, ünnepek elõtti idõszakban több bejelentés érke-
zett besurranásos esetekrõl. Ez a bûncselekmény nem csak
éjszaka, hanem sajnos nappal is elõfordulhat, elsõsorban csa-
ládi házaknál és földszinti lakások esetében.

A téli hónapok kapcsán elõfordulhat, hogy faárusok jelen-
nek meg az Önök otthonánál, és jóval olcsóbban kínálják
megvételre az árut. Érdemes körültekintõnek lenni, mert le-
het, hogy lopott árut vásárolnak meg, másrészt a késõbbiek-
ben kiderülhet, hogy a megvásárolt fa mennyisége kevesebb-
nek bizonyul a megvásárolténál. Gyakori az olyan eset is,
hogy árusnak álcázzák magukat a besurranó tolvajok.

A bûncselekmények megelõzése érdekében:

Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még
akkor is, ha a lakásban, vagy a kertben tartózkodnak!

Ajtóérintkezõ segítségével a belsõ folyosón elhelyezett csen-
gõ mûködtetése jelzést adhat arról, hogy valaki belépett a
házba.
A földszinti ablakokra célszerû zárat, illetve rácsot szereltet-
ni.
Az értékeiket még a lakásban se hagyják elöl, lehetõség sze-
rint zárt lemezkazettában tartsák ezeket!
Óvakodjanak az idegenektõl, ne nyissanak egybõl ajtót, ka-
put! Célszerû használni a kitekintõoptikát. Ha beengedik
õket, legyen Önökkel egy rokon, vagy szomszéd.
Legyenek óvatosak a különbözõ ürüggyel bekéredzkedõk-
kel, házalókkal! Ne engedjék be õket a lakásba, még akkor
sem, ha megvételre ajánlják termékeiket! (A közelmúltban
több esetben próbáltak elkövetõk bejutni házakba akkumu-
látorok megvételre kínálásának trükkjével.) A hivatalos sze-
mélyektõl kérjenek minden esetben igazolványt bebocsátás
elõtt!
Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjanak mentõt, vagy
irányítsák a közeli orvosi rendelõbe!
A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe,
pénzintézetbe küldjék!
Ha gyanús körülményt észlelnek, például ha valaki feszegeti
az ajtót, ne nyissák ki, ne akarják maguk elzavarni, hanem
azonnal értesítsék a rendõrséget az ismert 107-es, vagy
112-es telefonszámon, illetve hívják segítségül szomszédjai-
kat, rokonaikat!
Vagy hívják a rendõrkapitányságot a 06 (25) 460 046-os tele-
fonszámon!
Amennyiben mégis megkárosították Önöket, tegyenek felje-
lentést, megadva a fontos információkat az illetékes nyomo-
zóhatóságnak.

Rendõrkapitányság, Sárbogárd
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Meghívó
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2010. január 19-én
(kedden) 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye:

a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. A 2010. évi városi ünnepek és rendez-
vények idõpontjainak és szervezõinek
meghatározása.
2. A városi önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetési koncepciója.
3. A vízi közmûvek üzemeltetéséért fi-
zetett 2009. II. félévi bérleti díj felhasz-
nálásáról döntés.
4. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv el-
fogadása.
5. A képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) ktr. sz. rendelet mó-
dosítása.
6. A talajterhelési díjról szóló rendelet
módosítása.
7. Az ÁMK létszámkeretének meghatá-
rozása.
8. Tájékoztató a Sárrét-Víz KHT. végel-
számolásának helyzetérõl.
9. Nagykarácsony Község település-
szerkezeti terve, szabályozási terve, he-
lyi építési szabályzata egyeztetési anya-
gának véleményezése.
10. Pályázati kiírás a IV. sz. védõnõi
körzet védõnõi munkakörére.
11. A Sárbogárd, József A. u. 17/A szám
alatti 511/A/1 hrsz.-ú orvosi rendelõ la-
kássá történõ átalakításáról és bérlõki-
jelölésérõl.
12. A Szélessávú Közmû Kiépítése Tár-
sulás társulási megállapodásának mó-
dosítása.
13. Tájékoztató az elõirányzatok fel-
használásáról és a tartalék alakulásáról.
14. Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról.
15. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
16. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés

1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása
2. Bejelentések.

Juhász János polgármester

Köszönet
A sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász
csoport köszönetet mond mindazok-
nak, akik az elmúlt évben bármilyen
formában segítették munkáját. Segítõ-
ink: Azi Top Bt. (Alpek Zoltán és csa-
ládja), Baki Ferencné, Barna Sándorné,
Bereczk Istvánné, Berecz Károly autó-
szerelõ, id. Bereczk József, Berkei Zol-
tán vállalkozó és családja, Bogárd és Vi-
déke Lapkiadó (Hargitai Lajos és csa-
ládja), Bodoki György és neje, Boldizs
Ilonka, Czana és Társa Kft. (Huszár Jó-
zsef órás), Csík Sándor és neje, dr. Do-
bos Ferenc gyógyszerész és családja,
Domján János vállalkozó és családja,
Erõs Gyuláné, Fûrész Lászlóné, Géró
A. Péter és neje, dr. Gárdony Lajos és
családja, Gráczer Istvánné, Gulyás Er-
zsébet, Hajnalpír Kft. (Bakonyi István
és családja), Hegedûs Sarolta, Heiland
János, Hingyi Györgyné, Horváth Ist-
ván (a mûvház igazgatója), Humapter
Bt. (dr. Oroszlány László és dr.
Oroszlányné dr. Mányoki Lídia), Hu-
szár Gábor autószerelõ, Huszár János,
id. Hargitai Lajosné, Jákob Konrád, Ju-
hász János polgármester, Kaszáné
Szászi Edit, Kiss Ferencné, Kókány
Józsefné, Kovács Zoltánné, Kondor
Józsefné, Krepsz Istvánné, Közév Kft.,
Ferencz Kornél alpolgármester,
Krencz Szabolcs nagykereskedése, Ku-
tassy József, Kutassy Lajos, Kolozsvári
Ferenc, dr. Lendvai Györgyné és csa-
ládja, Lehmann László és családja, Len-
gyel Miklós és neje, Mészáros Jánosné
(T-Mobile), Mészáros Ferencné (Tö-
börzsök), Molnár Gyuláné, Németh
Lajosné (Kislók), Némethné Demeter
Mária, Petneházi Gyuláné, Piros Fe-
renc és neje, Pluhár Istvánné és család-
ja, Pintér István (Töbörzsök), Pordán
György és neje, Pusztaegresért Egyesü-
let, Rehákné Szontágh Rózsa, Sárbo-
gárd és Vidéke Takarékszövetkezet,
Siák Józsefné, Schönborn Józsefné,
Stadler Jánosné, dr. Szabadkai József
ügyvéd, dr. Szabadkai Tamás ügyvéd–
országgyûlési képviselõ, Szegfû Lász-
lóné, Szép Béla és neje, Szabó István,
Szabó Gábor és neje Szabóné Lõnyei
Erzsébet, Szeredi Gábor és neje, Sza-
bóné Kocsis Márta, Szontágh Rudolf-
né, Szabó Antalné, Tolnai Éva, Tóth
Gyuláné, Takács Ferencné, Tóth Zol-
tánné és családja (Gumijavító), Varga
Jánosné, Varnyu Péter és családja, Vö-
rös László tanár.
Köszönjük! Isten fizesse meg! Boldog,
szeretetteljes, egészséges új esztendõt
kívánunk!

Szent Erzsébeet Karitász csoport,
Sárbogárd

Felhívás
Ismételten felhívom a vállalkozók fi-
gyelmét, hogy a helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. (Htv.) alapján adóköte-
les az önkormányzat illetékességi terü-
letén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a to-
vábbiakban: iparûzési tevékenység). Az
adó alanya a vállalkozó. Az adókötele-
zettség az iparûzési tevékenység meg-
kezdésének napjával keletkezik és a te-
vékenység megszüntetésének napjával
szûnik meg. A Htv. szerint vállalkozó: a
gazdasági tevékenységet saját nevében
és kockázatára haszonszerzés céljából
üzletszerûen végzõ a) a személyi jöve-
delemadóról szóló törvényben megha-
tározott egyéni vállalkozó, b) a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott õstermelõ, feltéve, hogy
õstermelõi tevékenységébõl származó
bevétele az adóévben a 600.000 forintot
meghaladja, c) a jogi személy, ideértve
azt is, ha az felszámolás, vagy végelszá-
molás alatt áll, d) egyéb cég, vagy szer-
vezet, ideértve azt is, ha azok felszámo-
lás, vagy végelszámolás alatt állnak.
Akik bejelentkezési, bevallási kötele-
zettségüket a felhívás megjelenésének
napjáig nem teljesítik, soron kívül te-
gyék meg.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Véradás

A Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati

Tûzoltóság
(Sárbogárd, Túry M. u. 12.)

VÉRADÁST
szervez

2010. január 21-én,
csütörtökön, 11–16 óráig.
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor városi teremlabdarúgó-bajnokság
A XI. forduló eredményei:

Alba Autósbolt Cece–OMV
2:5 (1:3)

Vezette: Tóth Z. Alba: Fülöp Gy., Klazer, Pintér,
Fülöp T., dr. Erdélyi. Csere: Danicsek, Démuth,
Kiss, Tóth. OMV: Plézer, Herczeg, Nagy,
Gráczer, Lukács. Csere: Deák, Devecseri, Si-
mon. Az elsõ percekben jól kezdtek a csapatok,
de sorra hibáztak a játékosok. 4. perc: meglepe-
tésre Fülöp T. megszerezte a vezetést. Megtört a
jég. 5. perc: Danicsek elcsúszott, kezéhez ért a
labda, büntetõ, melyet Gráczer biztosan értéke-
sített. 8. perc: Pintér rúgott kapufát, a kipattanó
labdából kontrázott az OMV, Simon nem hibá-
zott. 10. perc: Démuth lövését Plézer lábbal
szögletre hárítja. 14. perc: Derecskei dobta a
szögletet, Gráczer a bal sarokba perdítette a lab-
dát. 16. perc: Lukácshoz került a labda, egybõl
lõtt, Fülöp védett. 18. perc: Tóth került gólhely-
zetbe, lövése Herczeg hátáról került szögletre.
19. perc: dr. Erdélyi nagy helyzetben kapu mellé
lõtt. 20. perc: Fülöp T. szorongatott helyzetben
kapu mellé lõtt. Elszalasztotta a cecei csapat az
egyenlítést. 23. perc: három-egyes emberfölény
alakult ki az OMV kapuja elõtt, Démuth magasan
fölé lõtte a labdát. 24. perc: Simon hagyott ki
ziccerhelyzetet. 26. perc: Simon erõs lövését Fü-
löp biztosan hárította. 27. perc: Tóth fejesét véd-
te Plézer. 30. perc: Tóth lövése elkerülte a kaput.
33. perc: Pintér lõtt kapu mellé. 34. perc: dr. Er-
délyi lövése a kapufáról kifelé vágódott. 35.
perc: dr. Erdélyi okos gólt lõtt. Küzdött az egyen-
lítésért az Alba. Közben elfeledkeztek a védeke-
zésrõl, ráadásul rosszkor cseréltek, így az egye-
dül hagyott Gráczer biztosan lõtt a hálóba. 38.
perc: ismét Gráczer lõtt góljával eldõlt a három
pont sorsa. Góllövõk: Fülöp T., dr. Erdélyi, illetve
Gráczer 4, Simon.

Horváth Ker.–BB. Truck
29: 2 (11:1)

Vezette: Tóth Z. Horváth Ker.: Antal, Kovács,
Oláh, Horváth D., Horváth J. Csere: Pankusz.
BB. Truck: Meilinger, Strausz, Gilicze, Dravecz.
Az eredmény önmagáért beszél. Úgy kellett
összeszedni a BB. Truck játékosait, mivel a kez-
dési idõre csak ketten érkeztek meg. Végül még-
iscsak sikerült lejátszani a mérkõzést, mely
nagyarányú Horváth Ker.-sikerrel zárult. Ilyen
eredmény még nem született, mióta a teremlab-
darúgó-bajnokság folyik. Az elsõ fordulóban el-
maradt Horváth Ker.–BB. Truck-mérkõzést a két
csapat megegyezése után 01. 25-én 20.15-kor
játsszák le. Góllövõk: Horváth J. 15, Horváth D.
9, Kovács 3, Antal, Pankusz, illetve Meilinger,
Dravecz.

Pentagri Kft.–Sárbogarak
7:2 (3:1)

Vezette: Tóth Z. Pentagri: Györök, Tóth, Palo-
tás, Domján, Bor. Csere: Csendes. Sárbogarak:
Csuti, Gazdag, Gászler, Dizseri P., Németh T.
Csere: Dizseri B., Németh Cs. Bor lövése vezette
be a mérkõzést, mely Csutiról kipattant. 2. perc:
szöglet után Németh T. megszerezte a vezetést

a csapatának. Györöknek kellett kétszer is tisz-
tázni. 4. perc: Bor lövésébe Gazdag vetette be
magát. 5. perc: Domján lövése alig megy kapu
fölé. 6. perc: szöglet után Palotás átadásából
Bor egy csel után egyenlít. 7. perc: Bor megsze-
rezte a vezetést újabb góljával. 8. perc: Palotás
lövését Csuti szögletre ütötte. 12. perc: Gazdag
kezezett a hatoson belül, büntetõ. Palotás kapu
mellé lõtte a labdát. 17. perc: Palotás lövése
után a labda a bal felsõ lécrõl vágódott a me-
zõnybe. 18. perc: Dizseri P. két kínálkozó lehetõ-
séget is kihagyott. 19. perc: Csendes lövésével
szemben Csuti tehetetlen volt. 29. perc: Bor sze-
relt a saját térfelén, végigvezette a labdát a bal
oldalon, Palotás elé tálalt, aki közelrõl lõtt gólt.
32. perc: Németh T. lemaradt egy átadásról. 34.
perc: szögletrõl Palotás kapáslövéssel növeli az
elõnyt. 35. perc: Gászler átadásából Németh T.
szépített. 37. perc: Csendes két találattal beállí-
totta a végeredményt. A rutinosabb csapat gyõ-
zött. Góllövõk: Bor 2, Csendes 3, Palotás 2, illet-
ve Németh T. 2.

Twister Galaxy–Extrém
1:1 (0:0)

Vezette: Tóth Z. Twister: Tóth, Balogh,
Roszkopf, Szabó Gy., Killer. Csere: Bognár T.,
Gyöpös, Szántó. Extrém: Oszvald, Juhász, Ma-
jor, Horváth D., Horváth T. 2. perc: Roszkopf lö-
vését Oszvald lábbal hárítja. 5. perc: Szabó lövé-
se után a labda Majorban akadt el. 17. perc:
Killer hagyta ki az elsõ félidõ legnagyobb helyze-
tét. 19. perc: Horváth D. lekopírozta Killer elõbbi
helyzetét. 21. perc: Bognár egyedül tört kapura,
de mellé lõtt. 22. perc: Bognár átfejelte a labdát
Oszvaldon, Major azonban tisztázott a gólvonal
elõtt. 24. perc: Roszkopf fejese a kapufáról kivá-
gódott az alapvonalon túlra. 25. perc: Horváth D.
váratlan lövése után a labda a kapusról a kapufá-
ra, onnét pedig a kapuba jutott. 30. perc: Killer
lövését Oszvald kirúgta. 30. perc: Horváth D. lõtt
nagy kapufát. 32. perc: Horváth T. két nagy hely-
zetet is elpuskázott. 34. perc: Killer nagy helyzet-
ben Gyöpöst találta telibe. 40. perc: Balogh be-
rúgta az egyenlítõ gólt. Ennek az eredménynek
az Extrém örülhet jobban. Nagyon sok helyzet
maradt kihasználatlanul. Góllövõk: Balogh, illet-
ve Horváth D.

Nyiki FC–Toledo 2005
5:2 (2:1)

Vezette: Tóth Z. Nyiki: Huszti L., Oláh, Kecser,
Huszti N., Huszti R. Csere: Felker, Huszti P.,
Kovács. Toledo: Horváth I., Gazsó, Csuti, Orbán,
Dombi V. Csere: Szabó, Horváth Zs. Góllövõk:
Oláh, Huszti R. 2, Felker, Kovács, illetve Huszti, P
(öngól), Csuti. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi
TV sportadásában tekinthetik meg.

Reál Margit–Bad Boys
3:4 (1:2)

Vezette: Tóth Z. Reál: Géczi, Fövenyi, Márton,
Rozgonyi G., Berzeviczy. Bad Boys: Porkoláb,
Mikuli, Juhász, Kuti, Horváth I. Csere: Horváth F.
Sárga lap: Juhász. Góllövõk: Fövenyi, Rozgonyi
2, illetve Kuti 2, Juhász, Mikuli. A mérkõzést a
Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.

Sárkeresztúr KIKE–
Légió 2000, Fair Bútor

4:2 (3:2)
Vezette: Tóth Z. Kike: Visi, Szauervein, Haj-
dinger J., Geiger, Sütõ. Csere: Hajdinger Z.,
Madár. Légió: Kasos, Németh, Lakatos Gy.,
Mondovics, Verbóczki. Csere: Baki, Banda, Ber-
ta, Lakatos T., Szilágyi F. Sütõ kezdés után balol-
dalról kapu mellé lõtt. 3. perc: Mondovics harci-
asságát dicséri az elsõ gól. 4. perc: Hajdinger J.
lõtt kapu fölé. 5. perc: Sütõ lövését védte Kasos.
6. perc: Lakatos T. lõtt gólt. 7. perc: Geiger szé-
pít. 9. perc: Geiger lövését Lakatos Gy. csak bel-
jebb tudja segíteni. Egyenlõ az állás. 10. perc:
Hajdinger Z. megszerzi a Kikének a vezetést. 16.
perc: Szauervein lövését Kasos szögletre ütötte.
18. perc: újból Szauervein lõtt kapu mellé. 19.
perc: Baki lövése centiméterekkel kerülte el a
kaput. Visi már verve volt. 21. perc: Lakatos Gy.
lõtt kapu fölé, Németh átadása után. 22. perc:
Németh hagyott ki nagy helyzetet. 25. perc: Baki
a kapust is kicselezte, gurítását Hajdinger J. a
gólvonal elõtt elérte. 26. perc: Kasos kétszer is
belevetõdött Sütõ közeli lövéseibe, így odalett a
gól. 27. perc: Baki lövését védte Visi. 28. perc:
Hajdinger J. erõs lövését Kasos kiütötte. 29.
perc: Berta ügyetlenkedett el egy átadást, gól-
helyzetben. 33. perc: Verbóczki fordulásból le-
adott lövése a kapufáról kifelé vágódott, és mint
ilyenkor lenni szokott, kontrából Hajdinger Z. lõtt
gólt. 36. perc: Mondovics fordulásból leadott lö-
vése alig kerülte el a kaput. 38. perc: Berta lövé-
sét Visi lábbal szögletre hárította. 39. perc:
Mondovics perdítése a kapufáról kifelé vágó-
dott. Kemény mérkõzést vívott a két csapat,
gyõzött a szerencsésebb. Sárga lap: Lakatos
Gy., Lakatos T. Góllövõk: Geiger 2, Hajdinger Z.
2, illetve Mondovics, Lakatos T.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 10 1 - 62:16 31
2. OMV 9 1 1 58:26 28
3. Pentagri Kft. 9 1 1 49:22 28
4. Extrém 6 2 3 48:25 20
5. Alba Autósbolt Cece 4 1 6 28:33 13
6. Sárbogarak 3 2 6 25:53 11
7. Nyiki FC 2 3 6 27:53 6
8. Toledo 2005 1 3 7 27:61 6
9. Twister Galaxy 1 3 7 21:36 6
10. Légió 2000, Fair Bútor - 3 8 25:45 3
A Nyiki FC-tõl -3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Geiger Zoltán KIKE 21 gól
II. Gráczer László OMV 19 gól
III. Hajdinger Zoltán KIKE 16 gól

Bor József Pentagri 16 gól

Fair Bútor-csoport
1. Bad Boys 8 1 - 50:15 25
2. Horváth Ker. 6 1 1 65:22 19
3. Reál Margit 3 - 5 41:42 9
4. BB. Truck 2 - 6 21:75 6
5. Spuri 1 - 6 21:44 3

Góllövõlista:
I. Horváth János Horváth Ker. 27 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 21 gól
III. ifj. Soós József Bad Boys 14 gól

G. F.
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Újra a serdülõ-válogatottban!
Az utánpótlás-kézilabdában járatos személyek számára ismert
tény, hogy a Zámbó Tibor által nevelt és edzett 1994/95-ös korosz-
tályú csapat évek óta (4 éve) Magyarország legjobb 8 csapata kö-
zött van, de azt már kevesebben tudják, hogy 3 válogatott kerettag
játékosa is van, akik természetesen a Siófok KC tagjai.
A trió: Csendes Szabina–Nagy Éva–Schneider Éva.
Szomorú hír, hogy Csendes megsérült, így egy darabig nem állhat
a válogatott keret rendelkezésére.
Örömteli hír, hogy az 1 éves gyõri kitérõje után a csapathoz vissza-
tért Bozsovics Rita féléves munkája után újra a látótérbe került, s
a jövõben lehetõséget kap majd a szövetségi kapitánytól a bizo-
nyításra.
A szûkebb (16-os) keretbe most Nagy Éva és Schneider Éva ka-
pott meghívást, s a kétnapos összetartáson az edzéseken kívül egy
ausztriai mérkõzés szerepel a programban, s a Magyarország–
Spanyolország férfi EB-mérkõzés megtekintése.

Agrártermelõk élete lesz könnyebb
Agrártermelõk, fõként a kicsik lélegezhet-
tek fel a napokban. Ugyanis olyan admi-
nisztrációs és költségterhektõl mentesül-
hetnek, egy a Magyar Agrárkamara által
kezdeményezett törvénymódosításnak kö-
szönhetõen, melyeket szinte lehetetlen
volt számukra teljesíteni. A környezetvé-
delmi termékdíj bejelentési, nyilvántartá-
si, bevallási és fizetési kötelezettségrõl van
szó, melyet januártól kevés adminisztráci-
óval, átalányként teljesíthetnek, s évente
csupán néhány ezer forintot kell így fizet-
niük.

Módosította a parlament a környezetvé-
delmi termékdíjról szóló törvényt. Az ere-
deti, most még hatályos törvény szerint a
mezõgazdasági vállalkozások sem mente-
sülnek attól, hogy az általuk használt cso-
magolóanyagok után környezetvédelmi
termékdíjat fizessenek, nyilvántartásokat
vezessenek, illetve a VPOP-nál regisztrál-
tassák magukat. Mivel a most alkalmazott
rendszer 2003 óta él, az elévülési idõt is fi-
gyelembe véve, 5 évre visszamenõleg kell
adatokat szolgáltatni és (ha kell) termék-
díjat fizetni.

Termékdíj-fizetési kötelezettsége azok-
nak a gazdálkodóknak van, akik évente
több mint 200 kg mûanyagot, fémet, több
mint 500 kg papírt, vagy fát, több mint 800
kg üveget használnak csomagolásra, illet-
ve a csomagolt terméket a termelõ értéke-
síti, vagy saját célra felhasználja.

Nem is a díj fizetése, hanem annak kizáró-
lag elektronikus úton történõ regisztráció-
ja, nyilvántartás vezetése, a VPOP felé tör-
ténõ adatközlés és az egész rendszer bo-
nyolultsága okoz, okozott gondot. A még
hatályos törvény szerint a kistermelõk, õs-
termelõk is kötelezettek, csakhogy õk alig
képesek maguk teljesíteni a követelmé-
nyeket, esetenként még a könyvelõjük sem
vállalja a termékdíj-kötelezettséggel kap-
csolatos adminisztrációs terheket. A na-
gyobb cégek külön szakértõket foglalkoz-
tatnak e célra, melyet a családi, vagy még
kisebb gazdálkodók nem tudnak felvállal-
ni.

A Magyar Agrárkamara ezért már a nyár
eleje óta tárgyalt a VPOP-val, ezt követõ-
en pedig a környezetvédelmi minisztéri-
ummal, hogy életszerûbbé tegyék a tör-
vényt. A parlament az õsz folyamán tár-
gyalta a környezetvédelmi termékdíj tör-
vénymódosítását, ezért a kamara több mó-
dosító javaslattal is élt. A Magyar Agrárka-
mara kezdeményezte, hogy a kistermelõk
kapjanak mentességet a termékdíjjal kap-
csolatos kötelezettségekre, de ezt sajnos a
kormány nem támogatta. Sikerült viszont
egy kompromisszumos megoldást találni,
ami az elõterjesztõk és a képviselõk több-
ségének egyetértésével találkozott, így
szavazták meg a törvénymódosítást.

Ennek a lényege, hogy a csomagolással
kapcsolatos termékdíj-kötelezettség a me-

zõgazdasági termelõk meghatározott kö-
rében átalányformában teljesíthetõ. Va-
gyis a regisztrációt nem kerülhetik el
ugyan a termelõk, de a bonyolult nyilván-
tartást, bevallást, a csomagolás felhaszná-
lásához kapcsolódó adminisztrációt igen.
Az átalány mértéke attól függ, hogy meny-
nyi a gazdálkodó mezõgazdasági termelés-
bõl származó éves árbevétele. Amennyi-
ben 10 millió forint alatti — ide tartozik
sok százezer õstermelõ és kistermelõ —,
akkor évente 2 ezer forintot kell fizetniük.
A 10-50 millió forint éves árbevételt el-
érõknek évente 7 ezer forint a díj mértéke.

Azoknak a termelõknek, akik az év folya-
mán vállnak kötelezetté, és kérik a
VPOP-nál az átalányt, 5 ezer forintot kell
fizetniük. A VPOP-hoz a bejelentkezés
egyszerûsített eljárásban kell majd meg-
tenni, az átalányt pedig a tárgyévet követõ
március 31-éig kell majd megfizetni.

Azok az agrárvállalkozások, melyek éven-
te 50 millió forintnál nagyobb árbevételt
érnek el a mezõgazdasági termelésükbõl,
nem vehetik igénybe az átalányhoz kap-
csolódó kedvezõbb lehetõséget, vagyis szá-
mukra marad továbbra is a törvény általá-
nos szabályai szerinti bonyolult eljárás
mind az adminisztrációban, mind a fizetés
tekintetében, azonban ezen feladatokat a
termelõi csoportok átvállalhatják a gaz-
dálkodótól.

Agrárkamara

A Borbarát Kör hírei
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör pénteken tartott összejövetelén áttekintették az elõzõ év történéseit, s beszéltek a következõ idõszak
feladatairól. Január 16-án második alkalommal rendezik meg a borbarátok vacsorával egybekötött zenés-táncos farsangi estjét. A ta-
valyi mulatság is nagyon jól sikerült. A hajnalig tartó tánc mellett a szünetekben jut idõ arra is, hogy az idei kitûnõ borok kóstolása
közben felidézzék a régi szép nótákat.

Hargitai Lajos
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„Az Úrtól van e dolog”
Istennek szánták életüket, és áldás kíséri
közös útjukat immár 50 éve — Jákob Kon-
rád és felesége, Juhász Mária éppen január
10-én ünnepelték házasságkötésük kerek
évfordulóját. S hol másutt kerülhetett sor
erre a különleges eseményre, mint a sárbo-
gárdi református közösségben, második
családjukban, a vasárnapi istentiszteletet
követõen.
A ma 77 éves Jákob Konrád Gyönkön ne-
velkedett, s élte meg a németajkúak há-
nyattatásait. Az áramszolgáltatónál, majd
a vasútnál dolgozott, s mellette kántorként
szolgált.
Felesége, az idén 70. életévét betöltõ Ju-
hász Mária tõsgyökeres sárbogárdi család
sarja, házukat is a szülei portáján építették
föl a Mészöly Géza utcában. Lányként
oszlopos tagja volt a református énekkar-
nak, besegített a gyermekmunkába a Sza-
bó lelkészházaspárnak, s a velük való kap-
csolat is sokat jelentett lelki formálódásá-
ban.
Mindketten ifjú koruk óta élnek igaz hit-
ben, s Isten munkálkodása mutatkozott
meg abban is, ahogyan a csendes napokon
megismerkedtek, majd 1960-ban kötött
házasságuk után hét egészséges gyermek-
nek adtak életet: Máriának, Jánosnak, Ist-
vánnak, Györgynek, Mihálynak, Erzsébet-
nek és Zoltánnak, s mindannyiukat hitben,
szeretetben nevelték. Gyermekeik révén
16 unokával bõvült eddig a család.

A vasárnapi ünnepen elsõként János fiuk,
majd Szabó Imre tiszteletes úr köszöntötte
Konrád bácsit és Manci nénit. Õ eskette
össze a párt 50 évvel ezelõtt, s akkor a Ró-
ma 15 5–7 sorait választotta útmutató ige-
ként számukra. Ezt most az 1 Mózes 24,50
szakaszával toldotta meg: „Az Úrtól van e
dolog”.
Agyagási István a 127. zsoltárral áldotta
meg Õket, a legkisebb fiuk, Zoltán vezette
református énekkar pedig a „Mélyen meg-
hajlok ím színed elõtt” kezdetû énekkel
köszöntötte a Jákob házaspárt, akárcsak
fél évszázada az akkori énekkar.
Kívánom, hogy Isten áldása kísérje Kon-
rád bácsit és Manci nénit további közös
életútjukon is!
(A Jákob házaspárral készült beszélgetést
a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.)

Hargitai Kiss Virág

Az unokák körében

„TI VAGYTOK ERRE
A TANÚK.”

(Lk 24,48)

Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért

Sárszentmiklóson

2010. január 18–23.
17 óra.

Helyszín:

hétfõ-kedd: református
gyülekezeti terem,
szerda-csütörtök:

katolikus templom,
péntek-szombat: evangélikus

közösségi ház.

Tanúskodjunk együtt Jézusról jelenlé-
tünkkel, imádságainkkal, szavainkkal
és tetteinkkel, testvéri közösségben is.
Szeretettel várunk mindenkit!

A három történelmi felekezet

Gyermekeikkel
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Olvassunk egymásnak!
A magyar kultúra napja alkalmából ismét felolvasást
rendezünk a Madarász József Városi Könyvtárban.

2010. január 30-án (szombaton) az alsó
tagozatosokat 9 órától, a felsõ tagozatosokat

és felnõtteket 13 órától várjuk.
Idén a 100 éve született író, irodalomtörténész,

pedagógus,

Lengyel Dénesre emlékezünk.
Nevét a fiatalabb korosztály fõként mondáiról ismeri.

A felsõbb évfolyamosok kezébe már ke-
rülhettek a Benedek Elekrõl, Jókai Mór-
ról szóló monográfiák, valamint az ókori
ill. az újkori bölcsekrõl szóló történetek
is.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szü-
leiknek, ismerõseiknek, nagyszülõknek,
felnõtt olvasóinknak a jelentkezését,
akik szívesen vállalják, hogy Lengyel Dé-
nes mûveibõl egy rövid (max. 3 perces)
részletet felolvasnak.
További információ és irodalom a városi
könyvtárban kérhetõ.

Jelentkezési határidõ: 2010. január 25.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász József Városi
Könyvtár címén (7000 Sárbogárd, Ady E. út 105.), telefonon a 06 (25) 508
570-es, illetve a 06 (70) 338 5153-as számon, vagy az alábbi e-mail címek
valamelyikén: konyvtar@mjvkonyvtar.hu; ditti57@freemai.hu

Mindenkit szeretettel várunk!
A résztvevõk emléklapot kapnak.

A József Attila Mûvelõdési Központ szeretettel
meghívja Önt és kedves családját az

Egészségi és gazdasági jólét,
avagy Isten,

aki nem csak a lelkemre gondol

címû rendezvénysorozatára,

2010. február hó 8. napjától,
hétfõnként, 17 órakor

Témák:

2010. február 8. 17 óra
„…hogy jól legyen dolgod…”
Elõadó: dr. Makkos Gyula háziorvos
2010. február 15. 17 óra
Mózes egészségügyi kódexe
Elõadó: dr. Õsz-Farkas Ernõ gyógyszerész
2010. február 22. 17 óra
Hogyan lehet reménységben élni a gazdasági válságok idején is
Elõadó: dr. Deák Judit közgazdász
2010. március 1. 17 óra
Az anyagi jólét és biztonság titka I.
Elõadó: dr. Ambrus András fizikus, üzletember
2010. március 8. 17 óra
Az anyagi jólét és biztonság titka II.
Elõadó: dr. Ambrus András fizikus, üzletember
A belépés díjtalan.
Az elõadásokat követõen az elõadók a felmerülõ kérdésekre
válaszolnak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Rock Café klub

Január 16-án (szombaton) Sárbogárdon, a mûvház Rock Café
klubjában az Utazók zenekar játszik.
A zenekar négy tapasztalt, kiváló muzsikusból áll, akik a jazztõl a
rock and rollig több stílusban is otthonosan mozognak. Ebben a
formációban a blues, a jazz és a rock and roll mûfajok dominál-
nak, illetve keverednek zenéjükben. Akik az igényes élõ muzsika
hívei, de bulizni is szeretnének, nem fognak csalódni koncertjü-
kön. Info róluk: www.utazokband.hu.
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Fûszeres túróval
töltött karaj

Hozzávalók 8 személyre: 16 szelet karaj, 50 dkg
túró, 50 dkg szeletelt bacon, só, bors, petrezse-
lyem, póréhagyma, snidling, majoránna, 1
pohár tejföl, salátalevél, koktélparadicsom.
Elkészítés: a karajt kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk.
A túrót összekeverjük a tejföllel, a felkarikázott pó-
réhagymával és a finomra vágott zöldfûszerekkel (a
póréhagyma zöldjével is). Minden szelet karaj kö-
zepére teszünk a fûszeres túróból. Összehajtogat-
juk, baconnel körbetekerjük, majd egyenként alufó-
liába csomagoljuk, és egy tepsibe tesszük. 200
fokra elõmelegített sütõben kb. 1 óra alatt megsüt-
jük. Ezután kicsomagoljuk az alufóliából, majd visz-
szatesszük a sütõbe, és pár perc alatt aranybarnára
sütjük. A húsokat salátaágyon, félbevágott koktél-
paradicsommal tálaljuk. Mellé burgonyapürét hal-
mozunk, amit meglocsolhatunk a húsból kifõtt ízle-
tes szafttal.

Banános–citromos torta

Piskóta: 4 tojás, 12,5 dkg kristálycukor, 7,5 dkg
liszt, 5 dkg étkezési keményítõ. Töltelék: 15 dkg
baracklekvár, 1 kg banán, 4 ek. citromlé.
Tortazselé: 2 cs. színtelen tortazselé, 4 ek. citrom-
lé, 4 ek. kristálycukor, 4 dl hideg víz.
A tetejére: 4 dl tejszín, 2 cs. habfixáló, 2 cs. vaníli-
ás cukor, 1 citrom.
Elõmelegítjük a sütõt. Sütõpapírral kibélelünk egy
26 cm átmérõjû csatos tortaformát. A tojások fe-
hérjét habbá verjük. A tojások sárgáját a cukorral
habosra keverjük. A lisztet összeszitáljuk az étkezé-
si keményítõvel, majd a fehérjehabbal felváltva,
óvatosan a tojások sárgájához keverjük. Tortafor-
mába öntjük, 180 fokon 30 perc alatt készre sütjük.
Tûpróba után 5 percig a formában, majd egy rá-
cson hagyjuk hûlni. Miután teljesen kihûlt, meg-
kenjük baracklekvárral, és tortagyûrûbe csatoljuk.
A megtisztított banánokat hosszában kettévágjuk,
ecset segítségével lekenjük citromlével, és a lek-
város piskótára helyezzük. A tortazselét, a cukrot a
citromlével és a hideg vízzel csomómentesen elke-
verjük és felfõzzük. Miután levettük a tûzrõl, kever-
getés mellett hagyjuk hûlni. Amikor sûrûsödni
kezd, egyenletesen eloszlatjuk a banánokon, der-
medni hagyjuk. A tejszínt a vaníliás cukorral kissé
felverjük, hozzáadjuk a habfixálót, és kemény ha-
bot készítünk. Nyomózsákból a tortazselére nyom-
juk a formánál kisebb átmérõjû körben, hogy ne ta-
karjuk el teljesen a banánokat! A jól megmosott cit-
rom héját vékonyan lehámozzuk, keskeny csíkokra
vágjuk. Forró vízben 1 percig blansírozzuk, leszûr-
jük, és a tejszínhab tetejére szórjuk. Eltávolítjuk a
tortagyûrût.

AVATAR
Felültem a vonatra a gyerekekkel, és a
Camponában megnéztem velük ezt az
Avatar címû filmet. A cím alapján valami
nagy marhaságra készültem. Megszoktam
ugyanis, hogy ami a gyerekeknek tetszik,
az nekem nemigen. Mindegy, vannak
nagyapai kötelességek, különben is, amíg
lehet, minden percet ki kell használnom,
amikor velük lehetek. Szóval menjünk!
Megmondhatom: kellemesen csalódtam, a
film nem volt akkora marhaság.
Feltûnt, hogy a terem bejáratánál sötét
szemüvegeket osztogattak a nézõknek. Mi
ez? A gyerekek felvilágosítottak, hogy fan-
tasztikus dologban lesz részem: térhatású,
azaz háromdimenziós filmet fogok látni.
Hát láttam is. Tényleg térhatású volt. Mi-
kor egy szereplõ az erdõ sûrûjében vágta-
tott, és az ágak visszacsapódtak mögötte,
elkaptam a fejemet, mert tényleg az orrom
elõtt suhant el egy ág. Vagy amikor az ég-
bõl valami csodás pelyhek hullottak, elõre
tartottam a tenyeremet, mert úgy éreztem,
közvetlenül elõttem ereszkedik egy ilyen
finom alakzat. A film készítõi mindent be-
leadtak a látványvilágba. Volt itt repülõ
hegy, csodálatos madarak raja, és erdõ, er-
dõ, csodaerdõ sosem látott növényekkel.
És a lakók? Fantasztikusan elegáns, hosz-
szú derekú, karcsú lábú, nagy szemû em-
berféleségek ezzel az erdõbirodalommal
felejthetetlen összhangban. Mert éltek itt
borzasztó, tankszerû állatok, amelyek úgy
robogtak, hogy dõltek körülöttük, gyöke-
restül kifordultak a talajból az õsfák. De
ezek a kecses, emberszerû lények az õ er-
dejük minden titkát ismerték, tudták ke-
zelni a rémeket.
De mi történt? Megjelentek itt is a mieink,
a gyarmatosítók, vállalkozók a csörömpö-
lõ, lépkedõ vasmonstrumaikkal, borzal-
mas repülõikkel, mert kiderült, hogy en-
nek az édenkertnek a földje olyan értékes
nyersanyagot rejt, amelyre az egész mo-
dern világ ácsingózik. Ezek az új honfogla-
lók káprázatos laboratóriumukban kifej-
lesztenek egy módszert, amelynek a segít-
ségével akárkit át lehet változtatni ilyen er-
dei csodalénnyé. Befekszik a harcos egy
szoláriumszerû dobozba, rácsukják a fede-

lét, és mintegy álomban máris ott jár-kel az
erdõben. Talán ez az átváltozás az avatar?
Kívül gazellaszerû, légies tüneménnyé vá-
lik, de belül ravasz, erõszakos militarista
marad. Na de közbejön ám egy hosszú
combú, nagy szemû erdei lány, és a mi ten-
gerészgyalogosunk sincs fából.
Nagy háború lesz itt: maga az õserdõ, az
õsvilág csap össze a modern technikával.
Itt aztán minden fölvonul, amit a film ké-
szítõi csak megálmodtak. Jönnek a dörgõ
vashegyek, vijjogó vasmadarak. Lehet,
hogy a természet mégis erõsebb? Van izga-
lom bõven. A hõsünk a jó oldalra áll, nincs
nagyobb erõ a szerelemnél. Az szép, ami-
kor a két csodalény átöleli egymást a film
végén.
Állítólag háromszáz millió dollárba került
a film elkészítése. Az majdnem nyolcvan-
milliárd forint — jól számolok? Az egész
magyar nemzetgazdaságnak erõs injekció
lenne. Minden idõk legdrágább filmje. Vi-
szont már fél év alatt a költségek négysze-
resét hozta be a mozikban.
Megint a mesevilág! Megint egy nagy hatá-
sú mese! El a valóságtól! Lehet, hogy las-
sacskán egy nagy óvodává válik a világ?

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban egy tõlünk
északra elhelyezkedõ, nagy kiterjedésû
anticiklon peremén, tartós keleties
áramlással, hideg légtömegek érkez-
nek hazánkba. A változóan felhõs ég
mellett eleinte csak néhol, majd az idõ-
szak vége felé több helyen számítha-
tunk kisebb havazásra, hószállingózás-
ra, de nagy mennyiségû csapadék nem
várható. Helyenként napközben is pá-
rás, esetleg ködös lesz a levegõ. A hõ-
mérséklet mindvégig megfelel majd az
ilyenkor szokásosnak.

www.metnet.hu

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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Mese a tanítványoknak
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperencián is túl, volt egyszer egy
öreg király, akinek olyan nagy birodalma volt, hogy már maga sem
tudta, hol kezdõdnek, s hol végzõdnek földjei, és kincsei.
Egy szép nap reggelén a király felébredt, és odasétált az erkélyaj-
tóhoz. Kinézett a csodálatos parkba, hallgatta a pacsirták énekét,
beszívta a friss, kora reggeli levegõt, és élvezte a langyos napsugár
simogatását. Miközben gyönyörködött a reggelben, egyszer csak
eszébe jutott, hogy õ öreg, és bizony jó volna már másra bízni az
ország kormányzását. Õ pedig kertészkedni szeretett volna, és
nyugodtan pihenni. El is gondolkodott, mitévõ legyen. Volt há-
rom szép fia, akiket mind alkalmasnak talált arra, hogy vezessék
az országot. El kellett azonban döntenie, kinek adja a királyságát.
Mivel nagyon szeretett finomakat enni, kitalálta, hogy az a fiú
kapja meg a koronát, aki a legfinomabbat fõzi neki.
Gyorsan felöltözött hát, és összehívta fiait. Ünnepélyesen kihir-
dette elhatározását, és ezzel kezdetét vette a verseny.
A fiúk nagyon meglepõdtek apjuk döntésén, de nem szóltak sem-
mit. Mindegyikõjük nagyon szeretett volna király lenni, de fõzni
egyik sem tudott. Nagy feladat elõtt álltak hát. Mivel találékonyak
voltak, nem ijedtek meg egy ilyen kis akadálytól. Megbeszélték,
hogy másnaptól kezdve minden reggel lemennek a konyhába, és
az öreg szakácstól megtanulnak minden fortélyt.
Így is lett. Másnap korán megjelentek a konyha ajtajában. Az elsõ
pillanatban azonban kis híján inukba szállt a bátorság, mivel olyan
nagy volt a konyha, amire nem is számítottak. Telis-tele volt min-
denféle, számukra ismeretlen eszközökkel, illatokkal és zörejek-
kel. Egykettõre összeszedték magukat, és beléptek.
Az öreg szakács tudott a király döntésérõl, és már várta õket.
Nagy örömmel töltötte el, hogy a fiúk önszántukból jöttek hozzá.
Odaállt melléjük, és röviden elmesélte, mit is látnak itt, s körvona-
lakban arról is beszélt, hogy milyen fõzési folyamatok zajlanak a
konyha egyes részeiben.
A fiúk ezután saját maguk kezdtek el sétálni az edények között, és
ismerkedtek az új birodalommal. Nagyon tetszett nekik mindaz,
amit itt láttak, és olyan izgalmasnak találták, hogy már alig várták
a másnap reggelt, amikor újra lemehetnek a konyhába. Szép las-
san megismerkedtek az eszközökkel. Hamarosan tudták, mire le-
het használni a szûrõt, a fakanalat és a vágódeszkát. Késõbb az
alapanyagokat vizsgálták meg, és természetesen ki is próbálták.

Nagyon élvezték ezeket az órákat. Egy idõ után már maguk is ké-
pesek voltak egyszerûbb ételeket elkészíteni. Ennek igen meg-
örültek, ami újabb lendületet adott tudásvágyuknak.
Néhanapján elõfordult, hogy egyikük elrontott valamit: odaéget-
te a rántást, vagy kifuttatta a tejet. Ezt látták a többiek is, és rög-
tön a segítségére siettek, s együtt hozták rendbe. Az ilyen esetek
mindig nagyon hasznosak voltak, mert mindhárman tanultak be-
lõle, s többé már nem fordult elõ ugyanaz a hiba. A sikertelen kí-
sérleteket természetesnek tartották, mert tudták, hogy ez hozzá-
tartozik a tanuláshoz.
Mivel örömüket lelték abban, amit csináltak, gyorsan haladtak
elõre, s már jó néhány sikert is magukénak mondhattak.
Az öreg szakács pedig mindvégig ott volt a háttérben. Pontosan
tudta, mikor és hogyan van rá szükség, és sok szeretettel vezetget-
te a fiúkat a fõzés rejtelmeiben. A három dalia érezte szeretetét,
és mindig bizalommal fordult hozzá kérdéseivel, kéréseivel.
Telt-múlt az idõ, és az öreg szakács úgy érezte, nem tud már újat
mondani a királyfiaknak. Felment hát a királyhoz, és közölte,
hogy itt az idõ az igazi versenyre. A király magához hívatta fiait, és
megkérte õket, hogy mindegyikõjük készítse el azt az ételt, amit a
legjobban tud.
A fiúk el is vonultak, s megalkották remekmûveiket. A legkisebb a
levesekben volt igen ügye, a középsõ a sültekben, a legnagyobb
pedig az édességekben, így a király elkölthette élete talán legpa-
zarabb ebédjét. A kiadós lakoma után az uralkodó természetesen
elbóbiskolt. Álmában maga elõtt látta azt a levelet, amelyet már
harminc éve a legkisebb ládában tartott bezárva, s bizony alapo-
san meg is feledkezett róla. A levelet a nagymamától kapta, és az
állt benne, hogy reá hagyja a saját és a nagypapa országát is, össze-
sen tehát kettõt. Erre a király hirtelen felébredt, odafutott a ládi-
kához, és láss csodát, a levél még mindig ott lapult. Boldogan hívta
össze fiait, majd kihirdette az eredményt: „Kedves fiaim! Mivel
tökéletesen teljesítettétek a kérésemet, úgy döntöttem, mindhár-
man királyok lesztek. Megkapjátok az én országomat, és a nagy-
szüleimét is hozzá! Éljetek boldogan, uralkodjatok bölcsen és
szeretettel!” A fiúkat pedig megkoronázták, és még ma is élnek,
ha meg nem haltak.

(Forrás: Spirituális mesék)

Köszönetnyilvánítás
Az újság hasábjain keresztül szeretném
megköszönni a cecei óvoda szülõi szerve-
zetének áldozatos, kitartó munkáját, min-
den szülõnek, cecei lakosnak az anyagi se-
gítségét, hogy a kis óvodások a karácsonyi
ünnepeket a vártnál sokkal gazdagabb, já-
tékokkal teli karácsonyfa alatt ünnepel-
hették. Köszönet minden dolgozónak,
akik szabadidejüket, pénztárcáikat nem
kímélve készítették az adventi ünnepekre
a szebbnél szebb mézeskalácsházakat, ad-
venti koszorúkat, dísztárgyakat. Az ezek
eladásából származó bevételt játékok vá-
sárlására fordíthattuk. Köszönet azoknak
a szülõknek is, akik minden idejüket a ter-
mékek értékesítésére fordították. Köszön-
jük a fenntartó (magánemberként tett) tá-
mogatását.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak a vállalkozóknak is, akik tanév-
kezdéskor az udvari játékkészletünket

gazdagították sok-sok homokozóval, lab-
dával. Külön köszönet Flach Attiláné Ica
néninek, aki mindezt felkarolva gondosko-
dott a játékok beszerzésérõl, és év közben
is több alkalommal adott bizonyságot tá-
mogatásáról játékokkal, vagy bármivel,
amiben szükséget szenvedtünk.
Köszönjük Szabó Lászlónak, hogy minden
évben vállalja óvodánkban a Mikulás bácsi
szerepét.
Köszönettel tartozunk Hegedûs Péter sár-
bogárdi lakosnak, aki segítségünkre sietett
a veszélyes fák kivágásában.
Köszönjük a cecei nyugdíjasklub minden
tagjának a szíves vendéglátást és a hozzájá-
rulásukat a szép karácsonyunkhoz.
Végezetül még egyszer köszönet minden-
kinek, aki támogatást nyújtott segélykérõ
kezünknek!

Alpekné Fülöp Emília tagintézmény-vezetõ

A találékony
almatolvaj

A szõlõsgazda rajtakapja Pistikét, amint a
szõlõ közepén az almafa tetején ülve hatal-
mas almát szorongat a markában.
– Mit csinálsz ott azzal az almával, te csir-
kefogó? – kiált fel hozzá.
– Ott lent találtam a fa alatt – feleli Péterke
a legnagyobb lelki nyugalommal –, és most
vissza akarom akasztani.
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Január 16., SZOMBAT
MTV: 5.43 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Thomas és barátai 9.00 Paddington
medve kalandjai 9.25 Clic és Kat 9.35 Paddington kalandjai 10.00 Ötös fogat
10.30 Ókori kalandok 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05
Fogadóóra 12.35 Egészség ABC 13.05 Hogy volt!? 15.10 Stílus 15.40
Euro-Taxi 16.10 Bólyai-díjasok 17.05 Három csengõ 18.30 Úri házak titkai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó
és a Joker sorsolása 20.40 Amerikában 22.30 Hírek 22.40 Soha ne mondd,
hogy soha 0.20 Videojátékok az értelmünk ellen 1.25 Koncertek az A38 hajón
2.20 Chaplin a zálogházban
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pók-
ember 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Doki 13.40 Míg a halál el nem választ 14.05 Idõbe zárva 15.00 Tengeri õrjárat
16.00 Szökésben 16.55 Nicsak, ki beszél még! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Men In Black – Sötét zsaruk 2. 21.10 A piszkos tizenkettõ 0.05 Bu-
dapest–Bamako 2010 0.20 Báránybõrben 2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.25 TV2-matiné 10.20 414-es küldetés 10.50
Szurikáták udvarháza 11.20 Babavilág 11.50 Borkultusz 12.15 Hegylakó 13.10
A láthatatlan ember 14.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.00 Rejtélyek
kalandorai 15.55 A parti õrség 16.50 Randivonat 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Mint a hurrikán 21.35 Nagy Sándor, a hódító 0.05 Dakar 2010
1.05 James Bond: Õfelsége titkosszolgálatában 3.35 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 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 – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti fi-
gyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.47 Zene 21.04 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 17., VASÁRNAP
MTV: 5.43 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 króni-
ka 9.40 Katolikus válaszok 10.30 Cigány pasztoráció: Alsószentmárton 10.45
A sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Református ifjúsági mûsor
11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Készüljünk együtt: Labdarú-
gó-vb 2010 12.35 Hogy volt!? 14.50 Karácsonyi Cupido 15.40 Yorkshire-i szív-
ügyek 16.35 Térerõ 17.05 Panoráma 17.35 Magyarország története 18.05
Életképek 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 A szólás szabadsága 21.00
Csak kétszer vagy fiatal 22.45 Kultúrház 23.40 Esti beszélgetés Müller Péterrel
0.05 Hírek 0.15 Az utókor ítélete 0.45 TS – Motorsport 1.15 Magyarország tör-
ténete 1.45 Panoráma 2.10 Semmittevõk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Így készült: Producerek címû
musical 10.35 Játék 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.15 Havazin 12.45 Doki
13.40 Tuti gimi 14.35 Nem szentírás 15.30 Titkos küldetés 16.30 Hármasban
szép az élet 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Anyád napja 22.00 Heti hetes
23.15 Budapest–Bamako 2010 23.30 Már megint péntek 1.05 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a földrõl 6.45 TV2-matiné 10.45
Mókás állatvilág 11.15 Dokik 11.40 Két testõr 12.10 Stahl konyhája 12.40 Ka-
landjárat 13.10 Száguldó vipera 14.05 Tequila és Bonetti 15.00 Baywatch Ha-
waii 15.55 Áldott jó nyomozó 16.50 Az emberrabló szigete 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Világok harca 22.10 A lény 0.05 Képírók 1.55 Dakar 2.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 A klímacsúcs után 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katoli-
kus szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika
12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.35 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 18., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szó-
lás szabadsága 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Ez tör-
tént ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Kékfény 21.00 Hétfõ este 21.30 A rivális 22.55 Prizma 23.10 Hírek 23.20 Tea-
délután 0.10 Nappali 2.10 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A reklám helye 16.20 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.20 Budapest–Bamako
2010 23.30 Vészhelyzet 1.20 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.55 Stahl
konyhája 9.00 Babapercek 9.05 Telekvíz 10.00 Teleshop 11.15 Az ellenszer
13.15 Kvízió 14.15 Charlie, majom a családban 15.15 Szentek kórháza 16.20
Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán 20.15
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosz-
tály 0.20 Tények este 0.50 Noriega – A sors kegyeltje 2.45 Holló – Út a menny-
országba
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Egypercesek 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub
15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 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

Január 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Ez történt ma
reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai
18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Kedd este 21.30 Mámor 23.15 Prizma 23.30 Hírek 23.40 Teadélután
0.30 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40 Pajkos szellem kalandjai 16.25 Má-
sodik esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Meglesni és megszeretni 23.30 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.00 Budapest–Bamako 2010 0.15 Szexi szemtanú 1.50 Reflek-
tor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.15 Teleshop 11.35 Nagy foci,
nagy dohány 13.15 Kvízió 14.15 Charlie, majom a családban 15.15 Szentek
kórháza 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal
a tortán 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Halálkanyar 23.30 A médium 0.25 Té-
nyek este 0.55 Anyád! A szúnyogok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Egypercesek 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 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

Január 20., 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 12.25 Kárpát expressz
12.55 Szomszédok 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Ez tör-
tént ma reggel 16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35
McLeod lányai 18.20 A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Mûkorcsolya EB 2010 22.00 Szerda este 22.25 Prizma 22.40 Hírek 22.50 Tea-
délután 23.35 Nappali 1.40 Prizma 1.55 Az ördögszántotta hegy
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 A bika tüze 16.20 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Hegylakó 4.: A játszma vége 23.05 Budapest–Bamako 2010 23.20
Lelkek tengere 3. 1.20 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 10.15 Teleshop 11.35 Bunyó három-
kor 13.15 Kvízió 14.15 Charlie, majom a családban 15.15 Szentek kórháza
16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a tortán
20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20
Szellemekkel suttogó 0.25 Így készült a Halálkeringõ címû magyar film 0.55
Tények este 1.25 Elátkozottak faluja
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Egypercesek 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 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, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Január 17., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szilveszter
Kupa (35’), Teremfoci (4x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Dunai Tamás estje (ism. 60’), Idõsek napja Alapon (ism. 90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fahidi Éva elõadása (ism.)
Január 18., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dunai Tamás
estje (ism. 60’), Idõsek napja Alapon (ism. 90’) 13.00 Heti híradó
15.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Pusztaegresi karácsony
(100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Berkes Sándor atomfizikus:
Apokalipszis 1.
Január 19., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fahidi Éva elõadása
(ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 Szilveszter Kupa (35’), Teremfoci
(4x40’) 19.00 Heti híradó 20.00 „Az Úrtól van e dolog” — A Jákob
házaspár 50 éve
Január 20., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Berkes Sándor atom-
fizikus: Apokalipszis 1. 13.00 Heti híradó 15.00 „Az Úrtól van e
dolog” — A Jákob házaspár 50 éve 19.00 Heti híradó 20.00
Testületi ülés
Január 21., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00
Heti híradó 15.00 Nyugdíjasoknak a közbiztonságról (30’), Hon-
véd együttes (ism. 25’), Orgonahangverseny Alapon 19.00 Sziré-
na 19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci (2x40’)
Január 22., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Teremfoci
(2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi ülés 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Berkes Sándor atomfizikus: Apokalipszis 1.
Január 23. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Nyugdíjasok-
nak a közbiztonságról (30’), Honvéd együttes (ism. 25’), Orgona-
hangverseny Alapon 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Berkes Sán-
dor atomfizikus: Apokalipszis 1. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Testületi ülés

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségé-
ben: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ
számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06
(20) 9440 445!

Január 21., 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 12.25 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradó 16.35 Hírek 17.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.20
A palota ékköve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Mûkorcsolya EB 2010
22.00 Csütörtök este 22.25 Prizma 22.40 Hírek 22.50 Teadélután 23.40 Nap-
pali 1.40 Prizma 1.55 Zöldsorsok: A Tétényi-fennsík sorsa
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Poirot: Tizenhárman vacsorára 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Kutyába se veszlek 23.20 Házon kívül 23.55 Európai
Idõ EU-magazin 0.05 Budapest–Bamako 2010 0.25 Alias 1.15 Reflektor 1.30
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 10.15 Teleshop 11.35
Kasszafúrók 13.15 Kvízió 14.15 Charlie, majom a családban 15.15 Szentek kór-
háza 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Hal a
tortán 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Szerelem a Fehér Házban 23.25 Agykont-
roll 0.20 Tények este 0.50 Nyomd a lóvét!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Egypercesek 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15
Magánhangzó 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

Január 22., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A pa-
lota 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55
Szomszédok 13.30 Körzeti magazinok 14.30 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradó 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.35 McLeod lányai 18.25 A palota ék-
köve 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Mûkorcsolya EB 2010 22.00 Péntek
este 22.25 Prizma 22.40 Hírek 22.50 Teadélután 23.40 Nappali 1.45 Prizma
2.00 Emberek és egerek – A mi kis (világ)falunk
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.30 A dadus 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Dallas: Jockey visszatér 16.15 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.05
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 Gyilkos
elmék 23.10 Budapest–Bamako 2010 23.25 A hatalom hálójában 0.25 Reflek-
tor 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 10.15 Teleshop 11.30
Winnetou és barátja, Old Firehand 13.15 Kvízió 14.15 Charlie, majom a család-
ban 15.15 Szentek kórháza 16.20 Bûbájos boszorkák 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Hal a tortán 20.15 Jóban-Rosszban 21.20 Gyilkos donor 23.15
Jericho 0.10 Tények este 0.40 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.35 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Egypercesek 13.30 A metodista egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.30 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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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

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

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

Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé
alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Te-
lefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel, kedvezõ
áron pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06 (30)
9275 627. (2314185)

Groupama Garancia Biztosító Zrt. munkatársa-
kat keres alkalmazotti munkakörbe. Önéletrajz
leadása Sárbogárd, Hõsök tere 11. (2314041)

Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R tí-
pusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.

Tollpaplankészítés, kész paplanok kaphatók,
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051. (2314246)

Háromszobás konvektoros családi ház eladó.
Érdeklõdni: Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051. (2314246)

Mangalica hízó eladó. 06 (70) 450 3292. (2314245)

170 kg-os, 240 kg-os hízó eladó. 06 (20) 510
2673. (2314238)

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, er-
kélyes, kétszobás lakás eladó vagy kiadó.
20.000 Ft+rezsi/hó. 06 (70) 314 6417. (2314047)

Kiadó kétszobás lakás. 06 (70) 6156 120. (2314042)

Hízók eladók. 06 (20) 367 2785. (2314297)

Cece központjában ház eladó. 06 (30) 500 5529.
(2314298)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Telefon: 06
(30) 214 5481. (2314284)

„Házõrzõ” fiatal tacskó keverék kutyákat el-
ajándékoznék. 06 (70) 601 8080. (2314281)

Hízott sertés eladó. Hasítás megoldható, sonka,
szalonna rendelhetõ. 06 (20) 515 9570. (2314278)

2 db hízó eladó. Árpád u. 150. (2314321)

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Sárbogárd, Ady E. úti földszintes, felújított la-
kás eladó, vagy elcserélendõ, központhoz közeli
téglaépítésû családi házra, megegyezés szerint.
06 (20) 277 9715.

Régi szobabútor jó állapotban és gáztûzhely el-
adó. 06 (20) 943 4348. (2314327)

Tamásiban zártkerti ingatlan, Opel Astra alkat-
részek, vegyes tüzelésû kályhák és terményda-
ráló eladó. 06 (30) 682 1210. (2314326)

Eladó Sárbogárd, Árpád utca 17. szám alatti,
2007-es építésû, kétszintes családi ház. 95 %-os
készültség, 40 m2-es nappali, ebédlõ, 3 szoba, 2
fürdõ (1 félkész), összkomfortos. Kisebb cserét
beszámítok. Ár: 16,5 millió forint. Érdeklõdni: 06
(30) 822 3844.

Szántóföld eladó Kislókon. Ár: 1,2 M Ft. 06 (30)
486 2314, Töbörzsök, István u. 68/a. (2314324)

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (2314334)

50 %-os akció az Arabella cipõboltban. (2314334)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

ÓRA-ÉKSZER! Karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás.
Arany- és ezüstékszerek,

ékszerkészítés, ékszerjavítás,
törtarany-felvásárlás.

SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.

„16 éve a vállalkozások
szolgálatában”

Egyéni és társas vállalkozások
KÖNYVELÉSÉT, ADÓTANÁCSADÁSÁT,

MUNKAÜGYI FELADATAIT ellátjuk
szerzõdés alapján, GARANCIÁVAL.

Referenciákkal rendelkezünk.
Akar partnerünk lenni?

Kezdõ és már mûködõ vállalkozások
jelentkezését egyaránt várjuk.

Telefon: 06 30 956 4664

Sárbogárd, Ady E. út 158/c.
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ (fényképészet).

06 70 611 3636

KERESHET akár 250.000 Ft-ot is
MÁSODÁLLÁSBAN! 06 70 941 6039

Központban CSALÁDI HÁZ KIADÓ.
06 30 9895 861

MÛSZAKI VIZSGA
az úJ FELTÉTELEKNEK MEGFELELÕEN!

Szerviz MINDEN jármûtípusra!
Szerviz esetén az átvizsgálás

INGYENES. Mindent egy helyen:
Pentagri Kft., Sárbogárd,

Széchenyi u. 2. 06 70 338 4954

Boltvezetõivel rendelkezõ kolléganõt
keresünk a TÜZÉPRE,

A VASBOLTBA. 06 20 997 4230

Árpád-lakótelepen lakás ÁRON ALUL
ELADÓ. 06 30 633 2297

BIZTOSÍTÁSI GYAKORLATTAL
rendelkezõ munkatársakat és vezetõt
keresek közép-, felsõfokú vagy OKJ-s

szakmai végzettséggel, 1 éven
keresztül garantált JUTALÉKKAL.

Érdeklõdni: 06 20 450 4655

SZOKJON LE A DOHÁNYZÁSRÓL!
A kezelés eredményessége 70-80 %!
JANUÁR 20-ÁN SÁRBOGÁRDON,

A RENDELÕBEN. Bejelentkezés:
06 30 2266 210

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A Légió 2000 Security Kft.

15
éves évfordulója alkalmából

új szerzõdéskötés és
riasztórendszer kiépítése esetén

6 H Ó N A P I G
D Í J M E N T E S
TÁVFELÜGYELETET

kínál leendõ ügyfelei részére.
Kedvezményünk február 28-ig

érvényes.
Érdeklõdni telefonon:

06 (20) 995 3658
Meglévõ ügyfeleinknek köszönjük

bizalmát!
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A mi idõnkben
más volt

Mást se hallani a sárbogárdi önkormány-
zati üléseken, mint a vitát a tornacsarnok
bõvítésérõl.

Mi volt a mi idõnkben? A tinódi sorompó
mellett a vasútárokban rúgtuk a rongylab-
dát, vagy traktorkerék gumijából faragott
tömör gumilabdát, ami akkorát ütött, ha
valakit eltalált, mint a kõ. És ne felejtsük
el, hogy az Aranycsapat olyan gyerekekbõl
állt, akik rongylabdával kezdték, és torna-
csarnokot egy se látott gyerekkorában. De
akkor még volt szív, meg lelkesedés. Ma
meg mindenki csak a készet várja.

Elkényelmesedett a világ. Persze, jobb egy
meleg tornacsarnokban játszani, mint a
mezõn focizni. A mai ifjúságban nincs is
olyan kemény kitartás, mint azelõtt. A mai
gyenge csontozatú, tápszeren nevelkedett
nemzedék már nem tud küzdeni. Ha elesik
valamelyik a pályán, azonnal orvos szalad
oda, eltörik a csontja az egyiknek, a másik-
nak az ínszalag szakad, aztán ott a renge-
teg haláleset a pályákon.

Amióta Vitrai bevezette a null helyett a
nullát, azóta a magyar foci nullát ér.

Kokány József
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Nyílt
tér

Aztán jött a gyorsvonat
Lapunk elõzõ számában közöltünk egy hírt arról, hogy a vonat elgázolt egy férfit Sárbo-
gárdon, a tinódi sorompó közelében. Azóta bõvebb információnk van az esettel kapcso-
latban. A férfi nem 21, hanem 31 éves volt, és öngyilkosság szándékával feküdt a sínekre.
Jó fiú volt, de rossz társaságba keveredett, s csábította a könnyû pénzkereset. Így sokáig
ez a baráti kör biztosított számára könnyû munkát, s jó anyagi körülményeket. Olyan
korban élt e földön, amikor sok fiatalt csábított el az amerikai álom színes délibábja, s hit-
ték el, hogy lehet munka nélkül hosszú távon is nagy pénzt keresni. És nem gondolták,
hogy utóbb a könnyen szerzett pénznek nagy ára lehet.
Megváltoztak az idõk. A sok barát hûvösre került, s a pénzforrások kiapadtak. A fiatal-
ember élete egyre inkább kilátástalanná vált. Mint közeli ismerõsei elmondták: a jobb
sorsra érdemes fiatalember egyre depressziósabb lett, s mindjobban lecsúszott. Több-
ször is elindult már a sínekre, de eddig mindig visszafordult.
Január 5-én, kedden végképp elszakadt benne az utolsó aranyszál is, ami az élethez köti
az embert, s úgy feküdt a sínekre, hogy onnan már csak az ég angyalai vihetik az Úristen
elé számadásra.
Aztán jött a gyorsvonat...

Hargitai LajosJavaslat
a csarnokra

A Mészöly tornacsarnokának átalakítási
tervei kapcsán egyik olvasónk javaslatot
fogalmazott meg: mivel évrõl évre egyre
több embernek romlik a szeme, és egy
szemmûtét 600 ezer forint körül van (ami-
re kevés embernek van pénze), a jövõben
várhatóan sokan vesztik el teljesen, vagy
részben a látásukat. Ezt figyelembe véve,
olvasónk véleménye szerint, a Mészöly
tornacsarnokát szabványos kézilabdapá-
lya helyett inkább csörgõlabdapályává kel-
lene alakítani, s lelátó helyett „lehallgatót”
kellene kiépíteni. Ez jóval kevesebb pénz-
be kerülne, mint a testületnek az épít-
ményre vonatkozó mostani tervei.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Nem számít, ez „csak” köztulajdon!
Többszöri kísérlet után „ismeretlen tettes” sikeresen kidöntötte a lámpaoszlopot az üz-
letközpontban, az Amadeus mellett. Korábban csak a szerelvénydoboz fedelét sikerült
neki leszakítani, biztosítva ezzel a szigeteletlen vezetékek és csavarok kíváncsiak által
történõ érintését.

Bizonyára nem véletlenül történt a dolog, mivel jóérzésû ember ilyen esetben legalább
egy darab madzaggal megpróbálja rögzíteni a letört fedelet. A még jobb érzésû jelzi arra
illetékes helyen, hogy intézkedni tudjanak a javításra.

Emberünk nem jelezte, talán még egy kis kudarcélménye is volt, hogy nem sikerült ar-
rébb taszajtani az oszlopot. De nem adta fel, tovább próbálkozott. Utolsó kísérletét siker
koronázta. Végre megadta magát az a fránya oszlop, elfeküdt talajon. Szinte látom,
amint sunyi elégedettséggel körbenéz, megveregeti saját vállát. Még egy kis irodalmi em-
lék is elõtolakszik nála, s magában elmormolja: „Ez jó mulatság, férfimunka volt…” Ez
újabb büszkeséggel tölti el, büszke arra, hogy nem felejt.

Csak egy dolgot felejtett el ismét: nevét adni a „mûvéhez”.

(GS)

Nem volt villany az ünnepekben
Töbörzsökön nem volt közvilágítás az ünnepekben. Hiába kerestük a szolgáltatót, fel se
vették a telefont, aztán amikor végre sikerült velük beszélni, abban sem volt köszönet, és
nem csinálták meg a villanyt.

Hiába szaladgáltunk fûhöz-fához, nem történt semmi. Mindenki lerázott bennünket a
panaszunkkal. Végül a polgármesternek szóltunk. Õ is Töbörzsökön lakik, de nem tûnt
fel neki a sötétség. Nem örült annak, hogy az ünnepekben zaklatjuk, de aztán végül lett
villany az utcán.

Felháborító, hogy egy szolgáltatónak ennyire ki vagyunk szolgáltatva. Sajnos ez így van
más szolgáltatásokkal, az önkormányzati és hivatali ügyintézésekkel is. Annyira nyereg-
ben érzik magukat mind, hogy foghegyrõl beszélnek a lakosokkal, és még nekik áll fel-
jebb, ha panasz van a munkájukra.

Mi meg csak fizetjük az egyre magasabb számlákat. Ha késve fizetünk, kikapcsolják az
áramot, gázt, vizet, kábeltévét, és csak nagy pénzek árán kapcsolják újra vissza. De bün-
tet az APEH, az önkormányzat és más hatóságok is tízezrekre, százezrekre.

Nekik miért nem jár büntetés, ha nem megfelelõ a szolgáltatásuk minõsége, ha az ügyin-
tézési határidõ több hónapos túllépésével kárt okoznak a polgároknak?

Név és cím a szerkesztõségben


