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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ártatlanság köntösében…
Ártatlanság köntösében
A szép új esztendõ
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettõ.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettõbõl úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertõl
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg õt továbbra is
Gondja gyermekének.

(Vörösmarty Mihály)

Hadd köszöntsem lapunk Olvasóit e vers-
sel az új esztendõ eljövetele, a Bogárd és
Vidéke 2013. évi elsõ lapszámának megje-
lenése alkalmából! Túléltük hát a „világvé-
gét”, elõttünk tiszta lapként terül el a jö-
vendõ idõ síkja: izgalmas alkalom a meg-
újulásra, új lépések megtételére, fogadal-
mak beváltására. Mondják, hogy ez az esz-
tendõ a fény, a lelki megtisztulás éve lesz.
Ebben bizakodva kívánok mindannyiunk-
nak nyitott szívet és szemet egymás és a ki-
tárulkozó lehetõségek irányába!

Hargitai–Kiss Virág

Lelkes, népes gyerekcsapat járta a falut házról házra Pusztaegresen december 22-én és
23-án a hideg téli idõben, Bihar Feri bácsi vezetésével, felelevenítve egy régi szép hagyo-
mányt: a betlehemezést. A csokornyi pásztor, király, angyal, József és Mária a kis Jézus
születésének történetével kopogtattak a házak ajtaján. Volt, ahol zárt kapuk várták õket,
de több helyen szíves fogadtatásban részesültek. HKV

Izgatott nyüzsgés töltötte be a mûvelõdési ház színháztermét december 20-án délelõtt: a
Kossuth Zsuzsanna Iskola ünnepelte a közelgõ karácsonyt, s erre meghívták az ismerõ-
söket, hozzátartozókat is.
A színpadon egymást követték a tanulócsoportok, s tánccal, versekkel, tanulságos törté-
netekkel ajándékozták meg egymást. Látszott a mûsorszámokon, hogy pedagógusok és
diákok nagy odaadással készültek e fellépésre. Igazán különleges volt a jelbeszéddel elõ-
adott zeneszám, valamint a gyerekek közös kórusa, mely az eseményt zárta.
Az elõtérben az iskola tanulóinak munkáit is meg lehetett vásárolni, egyedi karácsonyi
ajándéknak.

Hargitai–Kiss Virág

Pusztaegresi betlehemezõkPusztaegresi betlehemezõk

Kossuth-karácsonyKossuth-karácsony
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület december 21-ei nyílt ülésérõl –

63 millió Sárbogárdnak

A napirend tárgyalása elõtt Varga Gábor
országgyûlési képviselõ kért szót: Az önhi-
báján kívül hátrányos helyzetû települé-
seknek 27 milliárd Ft-ot osztott szét az ál-
lam. 1.700 önkormányzat pályázott, mind-
egyik kapott támogatást. Sárbogárd
63.690.000 Ft-ban részesült.
A képviselõ szólt arról is, hogy 400-500 mil-
lió Ft közötti adósságátvállalásra lehet szá-
mítani a város esetében.

Tabletta Tibinek

Macsim András egy doboz Valeriánát
adott át Nagy Tibornak, „hogy nyugodjon
meg, kapjon levegõt, és máskor ne kapja fel
a vizet”.
Nagy Tibor: Köszönöm szépen, nem sze-
dek gyógyszert, de a fa alá fogom tenni.

Ez meg az

Dr. Sükösd Tamás: Az elõzõ testületi ülé-
sen zárt ülés keretében döntöttünk arról,
hogy négy hátrányos helyzetû tanuló eseté-
ben csatlakozunk az Arany János tehet-
séggondozó programhoz. A vízitársulat
4.600.000 Ft-ot nyert egy pályázaton az ál-
lami vízfolyások vonatkozásában Sárbo-
gárdot érintõen. A beruházást 2012. de-
cember 31-éig lebonyolította a társulat egy
másik társulattal együttmûködve. Novem-
ber 29-én a kistérség – elvi szinten, jogsza-
bályi felhatalmazás híján – a megszûnésrõl
kellett, hogy beszéljen, mely június 30-a
elõtt nem lesz lehetséges, tekintettel arra,
hogy intézményt is tart fönn a térség, és szá-
mos pályázati kötelezettsége is van. A kis-
térségen belüli fizetési kötelezettségek új-
ratárgyalását januárban folytatjuk. A Start
Munkaprogramban elõreláthatólag 200
fölötti (túlnyomórészt hosszú távú, 8 órás)
munkavállalót tudunk foglalkoztatni 2013-
ban, melyet 100 %-ban finanszíroz az ál-
lam. December 11-én a felszíni csapadék-
víz-rendezés és a skate-pálya mûszaki át-
adása megtörtént. December 14-én a Sze-
retetkarácsonyon több mint 200 gyerek
megajándékozására került sor; szeretném
megköszönni a Cothec távhõszolgáltató
együttmûködését. A megújult jogszabály-
ok és a költségvetési törvény tükrében úgy
néz ki, hogy a hivatali létszámot illetõen át
tudjuk úgy szervezni a jelenlegi polgármes-
teri hivatalt, a kistérséget, a járási hivatalt
és a tankerületet, hogy ez a lehetõ legki-
sebb vérveszteséggel járjon, és a lehetõ leg-
nagyobb hatékonyság jegyében teljenek
utána a napok.

Ismertetõ
a katasztrófavédelemrõl

A képviselõk beszámolót ismerhettek meg
a katasztrófavédelmet érintõ 2012. évi jog-
szabályi változásokról, a szervezeti és fel-
adatrendszer módosulásáról, valamint a

katasztrófavédelem által elvégzett munká-
ról. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségét Sipiczki János tûzol-
tósági felügyelõ képviselte, aki az írásos
anyaghoz kiegészítésként elmondta: A Sár-
bogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
a dunaújvárosi kirendeltség irányítása alatt
végzi a tevékenységét. A járások felállásá-
val mi is a járások közigazgatási területéhez
fogunk igazodni: Enying, Sárbogárd és Du-
naújváros fog hozzánk tartozni. Sárbogárd
vonatkozásában ez évtõl 5 településsel bõ-
vült a tûzoltóság területe, jelenleg 31 tele-
pülésen látják el az elsõdleges feladatokat.
Etelvári Zoltán: A tûzoltók hogyan élték
meg, hogy katasztrófavédõknek nevezték
el õket?
Sipiczki: A tûzoltó-parancsnokságok a ka-
tasztrófavédelem részei lettek, viszont az
egységeket továbbra is tûzoltóknak hívják.
Az államiság minden tekintetben lényeges
változás, hiszen eddig a tûzoltóságok önál-
ló szervezetként mûködtek, volt saját költ-
ségvetésük, hatósági jogkörük. Az államo-
sítás következtében a tûzoltóság már csak
mentõ tûzvédelmi feladatokat lát el, és a
katasztrófavédelmi kirendeltség hivatott a
hatósági jogkör gyakorlására. Ezek a válto-
zások újként hatottak, és mint minden vál-
tozást, ezeket is kétkedve fogadták. A
rendszer felállt, mûködik. A tûzoltó-pa-
rancsnokságok beosztott állományát érin-
tette a legkevesebb változás, hiszen az õ lét-
számuk továbbra is ugyanannyi maradt, a
bérük nem változott, és a feladatuk is
ugyanaz maradt. Inkább azok az emberek
kerültek a változás központjába, akik ható-
sági munkával foglalkoztak.

Az orvosi ügyelet jövõje

Dr. Sükösd: A jogszabályi háttér kötelezõ-
vé teszi számunkra az orvosi ügyelet meg-
szervezését. Ennek megszervezése évek
óta a kistérségi iroda által történt, mely
azonban legkésõbb 2013. június 30-ával be-
fejezi mûködését. Az OEP finanszírozási
rendszere lakosságszámhoz kötött. Szá-
munkra elõnyösebb, ha azon települések-
kel, akikkel szorosan együttmûködtünk ed-
dig, ezután is szorosan együttmûködve old-
juk meg az orvosi ügyeletet. Nagy számban
jelezték az orvosok, hogy vagy egyáltalán
nem tudnak részt venni az ügyeletben, vagy
(fizikai, egészségi állapotuk, életkoruk mi-
att) csak a kötelezõ minimum ügyeletet
tudják vállalni. Az orvosi ügyeletben már
kevés helyi orvos van. Tekintettel arra,
hogy az orvosi ügyeletben napok sem ma-
radhatnak ki, a helyben dolgozó orvosokat
a kollegiális vezetõjükön keresztül, illetve
egyeztetés keretében kértem arra, hogy ad-
dig, ameddig egy közbeszerzés lebonyolít-
ható az orvosi ügyelet mûködtetésére, pró-
bálják ellátni az ügyeletet. Arra kérünk fel-
hatalmazást a testülettõl, hogy megindul-
hasson az egyeztetés, és ki lehessen írni egy
közbeszerzést. A külsõs szervezettel való

szerzõdés nem kerülne az önkormányzat-
nak többe, ugyanakkor el tudnánk jutni a
biztonság kifejezésig, mert egy engedéllyel
rendelkezõ szolgáltató megoldja, ha az or-
vosa, vagy szakdolgozója nem tud jönni, és
küld helyette másikat.

Recept kiégésre
Dr. Jarabin János kifejtette: Meg kellene
gondolni, hogy a testületnek milyen lehe-
tõségei vannak arra, hogy az orvosi rende-
lõk állagát korszerû szintre lehessen fej-
leszteni. 9 orvosból 5 olyan kolléga van, aki
még nyugdíj elõtt áll; közülük már van
olyan, aki egészségügyi állapotára való te-
kintettel nem tud részt venni az ügyelet-
ben. Négyen bõven a nyugdíjkorhatár fö-
lött vagyunk, én vagyok köztük a legfiata-
labb. Az orvosokra nagyon kellene vigyáz-
ni. Ha kíméljük õket, akkor talán tovább el-
tartanak. Nem mellékes szempont az anya-
gi dotáció – ha nehéz körülmények között
tartok egy populációt, akkor ott hamarabb
történik meg a kiégés. Fontolja meg az ön-
kormányzat, hogy legalább a rezsiköltséget
átvállalja az orvosok helyett. Ugyancsak át-
gondolásra érdemes az orvosok utánpótlá-
sa például tanulmányi szerzõdés révén. A
szolgálati lakás is komoly vonzerõt jelent-
hetne. Tudomásul kell venni: ahogy ma a
sárbogárdi ügyelet mûködik, az nem egy
normális ügyeleti mûködés. Van, aki éjjel
kettõkor ordítva követeli a gyógyszere fel-
írását. Ha idejön egy olyan orvos, aki egy
békésebb világból érkezett, nem is fogja ér-
teni, mit akarnak tõle. Már most mondom,
hogy lesznek konfliktusok. A szolgáltatás
minõségének biztosítása érdekében a fo-
lyamatos kapcsolattartás a szolgáltatóval
feltétlenül szükséges.
Dr. Sükösd a téma kapcsán hangsúlyozta:
Nem lesz átmeneti idõszak, amíg nem lesz
ügyelet.
Dr. Jarabin: Az ügyelet nem szabadon vá-
lasztott gyakorlat, ezt meg kell csinálni.
Mert adott esetben a tiszti orvos rendel ki
orvost ellátási érdekbõl.

Régi-új gyepmester
A gyepmesteri feladatok ellátására két pá-
lyázat érkezett. A polgármester a helyi vál-
lalkozóval, Sárközy Károllyal történõ
hosszabb szerzõdéskötésre tett javaslatot,
amit a testület elfogadott.
Nagy: A testület a vállalkozó részére meg-
határozza, hogy a bejelentést követõ 3 órán
belül a kóbor, illetve elhullott állat elszállí-
tásáról köteles gondoskodni. Ez teljesíthe-
tõ?
Dr. Sükösd: A szerzõdési feltételeket, köz-
tük ezt a pontot is folyamatosan egyeztet-
tük Károllyal.
Nedoba Károly egyetértett azzal, hogy a
vállalkozóval 2017-ig kössenek szerzõdést,
de hozzátette: ne az éves infláció KSH által
megadott mértékével növelt szolgáltatási
díjat fizessék a vállalkozónak, hanem 2017-
ig fixálják a díjat, és évente vizsgálják fölül
aszerint, hogy mit bír el a költségvetés. Azt
sem lehet elõre tudni, hogy a chipbeültetés
miatt mennyi kóbor állat lesz, mennyire
növekszik meg emiatt Sárközy munkája.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Annak nincs akadálya, hogy ha
elfogadunk egy szerzõdési rendszert, szük-
ség esetén módosítást kezdeményez a vál-
lalkozó.
Etelvári: Átalányt kap a gyepmester, amit
akkor is kap, ha nincs meló. Ez bruttóban
egy évre 3.651.504 Ft. Mielõtt bejöttem,
megkerestem Bögyös doktor urat, és meg-
kérdeztem a chipek árát. Sárbogárdon a
hatósági ár 3.500 Ft, ha a doktor házhoz
megy, akkor 4.500-5.000 Ft a chip beülteté-
se.
Sárközy Károly: A 3.500 Ft a törvény által
megadott, országos szintû ár. Nyilván ez
nem kevés, és nem fog jótékonyan hatni a
kóbor állatok létszámának csökkenésére.
Sokszor csak három nap, egy hét után szól-
nak éjjel 11-kor, hogy azonnal menjek,
szedjem össze a tetemet. Más kérdés, ami-
kor egy veszélyes kutya rohangál kint, vagy
egy elütött tetem további balesetveszélyt
okoz. Mindig a lehetõ legrövidebb idõn be-
lül próbáltuk ezt orvosolni. De ettõl még
lesznek elégedetlen emberek.

Start 2013

A Start Munkaprogram idei alakulásával
kapcsolatban a polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy 2013-ban e területen konst-
ruktívabbak tudnak lenni. A program kere-
tében elképzelésük szerint a köztemetõk
mûködtetésében lehetne a leghatékonyab-
ban részt venni a közmunkával, azonban a
Belügyminisztérium ezt a tervet elutasítot-
ta, de az önkormányzat újra próbálkozik. A
külterületi csapadékvízelvezetõ-rendsze-
rek, külterületi utak karbantartása, illegá-
lis hulladéklerakók felszámolása marad a
programban. A 2012-es kormányzati támo-
gatásból maradt némi pénz, amibõl a kis-
traktorra egy fülke kerül.
Nedoba: Továbbra is fenntartom a vélemé-
nyemet, hogy ez a program parasztvakítás.
A kormány sikerpropagandának állítja be,
de mivel a versenyszférában munkahelye-
ket nem tudnak teremteni, be vannak terel-
ve az emberek a közfoglalkoztatásba. Ér-
demi munka van, de éhbérért foglalkoztat-
ják az embereket. 47.000 Ft-ból megélni
nem lehet. Kíváncsi lennék, hogy a közfog-
lalkoztatottakból mennyien tudtak elhe-
lyezkedni a versenyszférában. Ahhoz, hogy
érdemi munka legyen elvégezve (pl. járdát
építtessünk), nincs pénzünk.
Dr. Sükösd: Most pályáztunk rá, most már
lesz rá pénzünk.
Erõs Ferenc: A Köztársaság úton, a Sem-
melweis utcától lefelé a járdalapok meg-
vannak, csak emberek kellenének meg egy
kis homok. Ezt nem lehet ebbe belevenni?
Dr. Sükösd: Reményeink szerint bele le-
het. A karbantartóink között van, aki bír
megfelelõ szakismerettel.

Fogjunk zsákot!
Nagy: Rajtunk múlik, hogy a közfoglalkoz-
tatottakkal hogyan végeztetjük el azokat a
munkákat, amikhez nem kell pénz. Ma is
szépen felsöpörték a teret, eljutottak a köz-
vécé elõtti nagy fáig, de ami a járda mellett
van levél és szemét, az ott maradt. Szemét
van végig a Túry Miklós utcáig a sövény és a

járda között. Ez nem azon múlik, hogy a
közfoglalkoztatottak mennyit keresnek,
hányat kap a város és mire lehet õket fel-
használni. A visszaellenõrzésnél látok nagy
problémát. Ha rám kiosztanak néhány ut-
cát, akkor én hajlandó vagyok leellenõriz-
ni.
Dr. Sükösd: November elején jelentõsen
több emberem van mindig, mint december
elején, mert a decemberi kifizetés a követ-
kezõ évi költségvetést terheli. Tóth Béla, a
pénzügyi bizottság elnöke saját maga vál-
lalta, hogy kijár ellenõrizni.
Tóth Béla: A Start Munkaprogramon belül
foglalkoztatott közmunkások nem végez-
hetnek városüzemeltetési munkát. Eddig
nem voltak csoportvezetõk, de úgy tudom,
hogy a 2013. évi programon belül már en-
gedélyezett a csoportvezetõi státusz is.
Dr. Sükösd: Így van.
Tóth: Gondolom, havi szinten meg lesz ter-
vezve, kinek mit kell csinálni. Kérném a
mûszaki osztálytól, hogy vagy a bizottsági,
vagy a testületi ülésen tájékoztasson min-
ket, hogy a tervezett tevékenység milyen
mértékben valósult meg. Határozzunk ar-
ról, hogy akik nem akarnak dolgozni, azok-
kal szemben milyen intézkedést tudunk
végrehajtani.
Valaki: Alapon, Cecén mûködik ez a mun-
ka. Miért nem mûködik Sárbogárdon?
Dr. Sükösd: Ezzel nem értek egyet. Alap-
pal, Cecével azért nem vagyunk összeha-
sonlíthatók, mert az mezõgazdasági terme-
lés. Mi is pályáztunk rá, de tekintettel arra,
hogy nincs olyan földterületünk, ami erre
alkalmas lenne, a Nemzeti Földalapkeze-
lõhöz kellett fordulni, aki 2012-ben ilyen
területet nem osztott ki. Amikor a 63-asra
egyszer kiküldtünk egy brigádot láthatósá-
gi mellényben, nagy cirkusz lett belõle,
mert a Közútkezelõ nem vette jó néven.
Annyit elértünk, hogy másnap jöttek és
megcsinálták.
Nedoba: Ezzel az emberanyaggal nem tud-
juk azt az eredményt elérni, amit szeret-
nénk.
Nagy: Fogok délután egy zsákot, aztán
összeszedem az összes szemetet.
Macsim: Jól teszed.

Egyirányú Kígyó és Nyíl

Dr. Sükösd: A Nyíl utca beleesik a felszíni
csapadékvíz-rendezési pályázatunkba, si-
keresen befejezõdött az árok elkészítése.
Emiatt azonban az utca még keskenyebb
lett. A Kígyó utca keskeny volt eddig is, ami
számos problémát vetett fel. Közlekedési
szakemberekkel egyeztetve készült el az
elõterjesztés, miszerint a Nyíl utca a Tinó-
dy út felé lenne egyirányú, a Kígyó utca pe-
dig a fõút felé.
Nagy: Olvasom az elõterjesztésben, hogy a
forgalom a Kígyó utcában a Domján pék-
ség udvaráig kétirányú marad. Kérem,
hogy ugyanez az elv érvényesüljön a Nyíl
utcában a társasház sövényéig, a Takarék-
szövetkezet parkolója miatt.
Dr. Sükösd: A kenyeresautók közül a leg-
kisebb is jóval nagyobb, mint amivel az em-
berek a takarékba járnak. Forgalomtechni-
kusok egyértelmûen azt mondták, hogy vé-

letlenül se tereljük a teherforgalmat a Kí-
gyó utcára.
Szõnyegi Lajos: Rendõrségi vélemény volt,
hogy a Nyíl utcában parkolókat is a Tinódy
út felé irányítsuk, hogy ne az útkeresztezõ-
désben forgolódjanak.
Etelvári nem éppen pozitív véleményének
adott hangot általában a szakemberekrõl,
és balesetveszélyesnek titulálta a Nyíl utca
árkát.

Ötperces demokrácia
Nagy: Mindig sürgetnek. Ebben az 5 perces
demokráciában legalább azt az 5 percet
hagyjátok meg! Ilyen keskeny utcákban
ilyen nyílt betonárkot megengedni a mi bû-
nünk. Városiasabb megoldást kellett volna
alkalmazni, ahova nem szédülnek bele a
gyerekkocsit toló anyukák.
Dr. Sükösd: A vízjogi engedélyes tervet
nem most kaptuk. Az egész pályázat bukott
volna, ha megpróbáljuk az engedélyt mó-
dosítani, mert az átlagosan egy év. Amikor
a tervezõnk megpróbált az árok mellé egy
korlátot tenni, azt a közlekedési hatóság ki-
húzatta. A zárt folyókás árok azért is jobb
lett volna, mert akkor szélesíteni tudtuk
volna az úttestet. Ezt azonban még véletle-
nül sem engedte senki. Két választás volt:
vagy nem lesz vízrendezés, vagy megcsinál-
juk azt, ami a terven van.
A testület elfogadta Nagy javaslatát, hogy a
Nyíl utca elején is kétirányú maradjon a
forgalom.

Bejelentések
Nedoba: Bártfai Antal a Tompa Mihály ut-
cai öregek otthona beépítésénél az önkor-
mányzatot feljelentette a helyi védettség
miatt. Most helyi védettség alól kivontuk
Örspusztán a Hüvely-féle épületet.
Dr. Sükösd: Nem vontuk még ki, kérelem
van csak.
Nedoba: De ki lesz az vonva, maradjunk
annyiban, én már megelõlegezem. Tudjá-
tok, ki annak a szakértõje? Bártfai Antal.
Hogy is van ez? Ha választás van, politikai
támadást kell indítani bizonyos emberek
ellen? Én is ennek áldozata voltam akkor.
Kisebb vita alakult ki azon, hogy mikor ke-
rüljön megrendezésre a Mészöly torna-
csarnokának névadó ünnepsége, mellyel
Steitz Ádám testnevelõ emléke és munkás-
sága elõtt kívánnak tisztelegni. Az ünnep-
séget elõreláthatólag tavaszra teszik át.

Juj
Nedoba: Az a hálátlan feladat jutott ne-
kem, hogy Macsim Andrásnak fel kell ten-
nem egy kérdést.
Macsim: Juj.
Nedoba: András, te a Jobbiknak listás kép-
viselõje vagy. A parlamentben elhangzott
zsidózással egyetértesz-e?
Macsim: Én inkább elhatárolom ettõl az
egész dologtól magam. Lehet, hogy vélet-
len elszólás volt. Itt a testületi ülésen is volt
véletlen elszólás, ami miatt meg lettetek
hurcolva te és Etelvári Zoltán.
Nedoba a kormányt kritizálta, hogy amit az
adósságrendezésen nyer az önkormányzat,
azt el is viszik a kiadások.

Folytatás a következõ oldalon.

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Etelvári: Az üzenõfalon megjelent, hogy
„Sárbogárdon 2012. december 12-én rend-
õrnek álcázott rablók fosztják ki a lerob-
bant biciklivel munkába, vagy onnan jövõ,
elesett, nincstelen embereket. 10.000 Ft a
tarifa, ha nincs ott a személyi, ha „kopott” a
biciklin a gumi, vagy éppenséggel csak hát-
só fék van a bringán.” Amikor a diszkózó
vandálok randalíroznak, a rabló urak nin-
csenek sehol, mert lehet, hogy a vandálok
visszaütnek. Hát milyen világ ez? Bennün-
ket kirabolnak a rendõreink?
Dr. Sükösd: A rendõr közfeladatot ellátó
személy, de nem olyan közszereplõ, mint
mi. Büntetõjogi kategóriákat ne alkalmaz-
zunk velük szemben, mert visszanyal a fa-
gyi.
Etelvári: Jó, bocsánatot kérek, de ez akkor
is elfogadhatatlan. Itt nem milliárdosok
laknak, ne ezeken a szerencsétlen embere-
ken próbálják a költségvetés hiányát behaj-
tani.
Dr. Sükösd: Szóltam az osztályvezetõ asz-
szonynak, azt mondta, hogy tart az érintett
rendõröknek egy eligazítást, és tájékozó-
dik az ügyben.
Etelvári tolmácsolta a Petõfi utca lakóinak
panaszát a teherforgalommal kapcsolat-
ban.
Dr. Sükösd: A következõ szezonra meg
kell oldanunk ezt a problémát, mert így
nem jó.

Percemberek és ikon
Etelvári: Állítólag a tankerületi igazgatók-
nak 970.000 Ft lesz a havi fizetése.
Dr. Sükösd: Annak tükrében, hogy a járási
hivatalvezetõkrõl sem beszéltek ilyen
nagyságrendekben, én ezt nem tartom va-
lószínûnek. Egyébként nyilvános lesz a fi-
zetésük nagysága.
Etelvári: A csatornatetõ kegyetlenül zörög
az Attila utca és a József Attila utca sarkán.
Nem tudnak a lakók aludni.
Nagy: A Németh saroknál a kõ rendezését
ne fagyos idõben végezzük el.
Dr. Sükösd: Lesz garanciális bejárás ta-
vasszal. Azért tettük oda, mert kötelezõ
volt befejezni a beruházást. Mi is tudjuk,
hogy ez júniusban lett volna a legjobb, ak-
kor nem lenne ilyen gondunk.
Nagy már nem elõször hozta szóba, hogy
Májer Lajos emléke elõtt is méltóképpen
emléket kellene állítaniuk. Majd megje-
gyezte: Polgármester úr, arra kérlek, hogy
a szavaimat vedd komolyan, mert tudom,
hogy mirõl beszélek.
Nedoba szerint jövõre meg tudnák oldani,
hogy például a sárszentmiklósi futballpá-
lyát Májer Lajosról nevezzék el. Hozzátet-
te: Volt, aki élcelõdött Májer Lajos nevé-
vel. Mi itt csak percemberek vagyunk, õ
meg egy ikon.

Új aljegyzõ
Dr. Varnyu Pétert nevezték ki aljegyzõnek,
a járási hivatalhoz „átigazolt” Szenci
György helyére, a testület zárt ülésén. Az
aljegyzõ egyben régi posztját is megtartja a
hatósági osztály vezetõjeként. A testület
dr. Varnyu Pétert összesen 5 pályázóból vá-
lasztotta ki, akik közül kettõ visszalépett.

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2013. január 10-én (csütörtökön) 16.30

órakor rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendõ vagyonkezelési
szerzõdés elfogadása.
2. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 249/2012. (XII.
21.) kth. számú határozatának visszavo-
nása, alapító okiratok módosítása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a 2012. december 21-ei ülé-
sén elfogadta:
– a 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati
rendeletet a piacok és vásárok tartásá-
nak rendjérõl szóló 21/2009. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

A távollévõ Demeterné dr. Venicz Anita
jegyzõ helyett Szenci György aljegyzõ

JÁRÁSNYI KÖZELSÉGBEN AZ ÁLLAM
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi
Járási Hivatal megkezdte mûködését.
A Sárbogárdi Járási Hivatal törzshivatala Sárbogárd polgármesteri hivatalának –
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. – emeletén került kialakításra.
Tel.: 06 (25) 520 260; e-mail: hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu.
A törzshivatal részét képezõ hatósági osztály ügyfélfogadási rendje: hétfõn, pénte-
ken 8.00–11.30; szerdán 8.00–11.30 és 12.30–15.00 óráig; tel.: 06 (25) 520 260; e-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu.
Az okmányirodai osztály változatlan helyszínen, Sárbogárd polgármesteri hivatalá-
nak földszintjén, változatlan ügyfélfogadási idõben fogadja az ügyfeleket: hétfõn,
szerdán, csütörtökön 7.30–11.30 és 12.30–15.00; kedden, pénteken 7.30–11.30 óráig;
tel./fax: 06 (25) 520 290; e-mail: okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalhoz tartozó alábbi szak-
igazgatási szervek változatlanul az eddigi helyeken mûködnek tovább:
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 260,
e-mail: gyamhivatal@sarbogard.fejer.gov.hu, ügyfélfogadási rend: hétfõn
7.30–11.30, szerdán 7.30–11.30 és 12.30–16.00 óráig.
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17., tel.: 06 (25) 508 615, (25) 518 020, fax: 06 (25) 518 021,
e-mail: sarbogard@takarnet.hu, ügyfélfogadási rend: hétfõn, szerdán 8.00–15.30;
kedden 8.00–10.00, pénteken 8.00–12.00 óráig.
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége
7000 Sárbogárd, Túry M. u. 3., tel./fax: 06 (25) 508 175, e-mail: kdrmk@lab.hu; ügyfél-
fogadási rend: hétfõn, szerdán, csütörtökön 8.00–14.00; pénteken 8.00–12.00 óráig.
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164., tel./fax: 06 (25) 508 701, e-mail: bogyosg@oai.hu,
ügyfélfogadási rend: hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00–12.00 óráig.

Simon János hivatalvezetõ

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Borbarát Kör meghívja
a szõlõ- és kiskerttulajdonosokat

2013. január 16-án 16 órára
a Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban

tartandó elõadásra.

Elõadók és témák:
* Mukli Dániel, a Syngenta kertészeti
szaktanácsadója: Új megoldások a szõ-
lõ növényvédelmében;
* Erbár Ferenc, a Syngenta megyei te-
rületi képviselõje: Praktikus növényvé-
delmi ötletek a zöldség- és gyümölcs-
kertekben.
Várunk minden érdeklõdõt!

Borbarát kör, vezetõség

MEGHÍVÓ
A Honvéd Bajtársi Egyesület
meghívja a város polgárait a

2013. január 12-én 16 órakor
tartandó megemlékezésre a doni

áttörés 70. évfordulója alkalmából.

Helyszín: FÕTÉR.

Vezetõség
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Búcsú
Megrendülten és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy decem-
ber 31-én örökre eltávozott kö-
zülünk VIRÁG MIKLÓS nyu-
galmazott polgármesterünk.
Végsõ búcsút 2013. január
12-én 11 órakor veszünk Tõle a
sárkeresztúri római katolikus
temetõben.
Megszületésünk és elmúlásunk
idõpontjai szabják ki az élet
végtelenségébõl azt a véges da-
rabot, amellyel Isten kegyel-
mébõl rendelkezhetünk. S
hogy ebbõl mit valósítunk meg,
s olyanná tesszük-e, hogy más-
nak is hasznára lehessen, csu-
pán rajtunk múlik. Hiszem,
hogy ebben a számodra sza-
bott, rövid 60 évben, 5 polgár-
mesteri ciklusban Te nagyon
sok olyat valósítottál meg, ami
mások hasznára vált.
A keresztúri gyermekkort kö-
vetõen, a katolikus neveltetés-
nek megfelelõen, a helyi általá-
nos iskolai tanulmányok után a
pannonhalmi bencés gimnázi-
umba kerültél. A sikeres érett-

ségi vizsga, a Videotonban el-
töltött egy év, az akkor még kö-
telezõ kétéves katonai szolgá-
lat letöltése után az út visszavitt
a kezdõ munkahelyre. Jó tanu-
ló lévén a számok világába
vágytál; elõször a Sárbogárd és
Vidéke Takarékszövetkezet
adott lehetõséget ebben élned,
majd egy gyenge rábeszélés ha-
tására a helyi termelõszövetke-
zet könyvelõje lettél.

Elérkezett 1990, életed nagy
fordulópontja, hiszen az elsõ
szabad választáson polgármes-
ter lettél szülõfaludban. A szá-
raz tényadatok helyett, hogy mi
épült fel vagy javult meg, mit
alapítottál, hova csatlakoztál,
sokkal fontosabb az, ahogyan a
kapcsolataidat ápoltad. Az
odafigyelésed, emberséged és
türelmed példaértékû, aho-
gyan a faluban a szerteágazó
családokat ismerted, minden-
kihez volt jó szavad, adtál, ha
lehetett, s megtagadtál vala-
mit, ha nem lehetett. Nyugodt
személyiséged, a takarékos

gazdálkodó szemléleted meg-
határozta a település minden-
napjait, s jó hírét is Te vitted
legmesszebbre a Keresztúr Ne-
vû Települések Szövetségének
alapító tagjaként.
Húsz év a közösség szolgálatá-
ban nagyon sok idõ, így min-
denki megértette, hogy 2010-
ben a nyugdíjaztatásodat kér-
ted. Visszakapott a családod,
lelassultak a mindennapjaid,
vártak imádott makettjeid, me-
lyek nem akármilyen kitartás-
ról és precizitásról tanúskod-
nak.
Most hirtelen azonban szólí-
tottak, hát menned kell. Képle-
tesen szólva: feltáncoltál egyik
kedves „hajódra”. Vigyen ez

azokra a nyugodt vizekre, ami-
ket megérdemeltél! S mi, akik
itt maradtunk, szívünkben
õrizzük a kedves személyisé-
gedrõl kialakult képet, s emlé-
kezünk Rád. S ez minden elma-
radt szónál, minden elmulasz-
tott tettnél fontosabb.
Kedves Miklós, Isten veled!
A sárkeresztúriak nevében:

Csutiné Turi Ibolya polgármester

Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz...
belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet...
s családom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Hogy elköszönni sem tudtam...
sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is örökké... imádom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Vár rám az ismeretlen...
hosszú álom?
Míg éltem szívem és lelkem
Néktek adtam...
hát ne fájjon halálom!

(Szabó Balázs)

A Fejér Megyei Honismereti
Egyesület látogatása

Sárszentágotán
December 29-én népes csoport
szállt le a Székesfehérvárról ér-
kezõ, menetrend szerinti autó-
buszról. Már várta õket Örké-
nyi Istvánné (született Tauz
Mária) tagtársuk, aki kidolgoz-
ta a falunkban töltött idõ tar-
talmi programját, de nem túl-
méretezett beosztással.
A csoportot a templomot kö-
rülvevõ park bejáratánál fo-
gadta Baranyák István polgár-
mester és Magyar József nyu-
galmazott tanár, helytörténeti
kutató. Üdvözlõ szavai után a
polgármester felkérte Magyar
Józsefet a helytörténeti neve-
zetességek és megjelent mo-
nográfiák bemutatására.
A római kori halmon épült,
1000 éves Szent Ágota-temp-
lom egyik nevezetessége Sár-
szentágotának. Egyedülállóan
ugyanaz a templom védõszent-
je valamint a falu neve. Szent
Ágota a mellbetegek (a mam-
mológia orvosi tudományá-
nak) védõszentje.

Dr. Göblyös Péter professzor
és társai felhívták figyelmünket
a történelem adta feladatokra;
településünk vállalta egy szak-
rális hely kialakítását a temp-
lom parkjában. Elkészült az
életnagyságú Szent Ágota-áb-
rázolás gránitlapra gravírozva
és egy ízlésesen kialakított ima-
hely, mely a polgármester és se-
gítõinek munkáját dicséri.
A bemutatáson Magyar József
beszélt arról, honnan kapta fa-
lunk a Szent Ágota nevet: hit-
térítõk hozták Nyugatról.
Szent István királyunk nõvére
(Pécsudvard úrnõje) és a király
lánya az Ágota nevet kapta ke-
resztségben.
Elsõ templomunk alapfalainak
maradványai maradtak meg,
melyekre a jelenlegi épület át-
építésekor bukkantak rá. A
szentélyrész a legrégebbi, mu-
zeológusok szerint 14. századi
épületrésze a templomnak.

A vendégek végigsétáltak a fa-
lun, megtekintették a felújított
tájházat, tájékoztatót kaptak a
berendezésérõl, majdani jelle-
gérõl. Ezután útjuk a hõsi em-
lékmûhöz vezetett, mely Kallós
Ede szobrászmûvész 1925-ben
készült alkotása. Majd a kibõ-
vített, gyönyörûen felújított
kultúrházba mentek, ahol Ma-
rika néni meleg itallal, pogá-
csával várta kedves egyesületi
tagtársait.
A pihenõ alatt Magyar tanár úr
a megjelent monográfiák tar-
talmát mutatta be fõ vonalak-
ban.
Az elõadás után átsétáltunk az
iskolába, az új épületrész aulá-
jába, ahol a helyi oktatás múlt-

jával foglalkozó kiállítást te-
kinthették meg a látogatók. A
park emlékhelyei is szép példái
Szentágota falu múltjának.
Az óvodai konyha által készí-
tett ízletes ebéden beszélgettek
a tapasztalatokról, a helytörté-
neti kutatás módszereirõl.
Az érdeklõdõk közül néhányan
megtekintették a természetvé-
delmi szikes tavakat is.
A vendégeink közül többen
úgy vélekedtek: nem gondolták
volna, hogy egy ilyen kis falu-
ban milyen sok értékkel, múlt-
beli dologgal találkozhatnak.
Nagyon értékelték a helytörté-
neti múlt teljes értékû feldol-
gozottságát.

Arany Réka mûvelõdésszervezõ
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Aranylakodalom
Paudics Mihály (77) és felesége, született
Weisz Mária (67) ötvenedik házassági év-
fordulójukat ülték meg gyermekeik: Zsu-
zsanna, József, Piroska, Mariann, Mihály,
Magdolna, Éva, Attila, Zoltán, valamint
18 unokájuk és 4 dédunokájuk körében ka-
rácsony küszöbén, december 22-én a sár-
szentmiklósi Korona étteremben. Igaz,
volt, aki testben nem tudott jelen lenni az
eseményen a népes család tagjai közül, de
gondolatban róluk sem feledkeztek meg a
többiek.
A Paudics házaspár Nagylókon kelt egybe.
Sok-sok éven át Töbörzsökön laktak,
mindketten az állami gazdaságnál dolgoz-
tak, ám 12 éve Sáregresre költöztek, ahol
nagyon jól érzik magukat a szép és nyugodt
környezetben, barátságos közösségben.
Az örökifjú párt – virágcsokor és torta mel-
lett – egy különleges grillázskreációval is
meglepte a család.
Gratulálunk, és még sok szép együtt töltött
évet kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

Rendszámcsere

A sárbogárdi járõrök december 25-én Alap és Sárbo-
gárd között az út szélén egy parkoló Lada gépkocsira
figyeltek fel. Amikor a nyilvántartón keresztül leellen-
õrizték a gépkocsit, kiderült, hogy az azon lévõ rend-
számot egy Fiat Tipo gépjármûre adták ki. A rendõrök
a közelben elfogtak egy alapi férfit, aki elismerte,
hogy a rendszámtáblát õ szerelte fel az autóra. A gép-
kocsit lefoglalták, a férfit pedig elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra, ahol egyedi azonosító jel
meghamisítása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Körözték

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei december
26-án reggel Vajtán igazoltattak egy helybéli férfit,
akirõl ellenõrzése során kiderült, hogy a Veszprémi
Megyei Bíróság BV csoportja körözést adott ki ellene.
Így a férfit a rendõrök elfogták, elõállították a kapi-
tányságra, ahonnan átszállításra került a Veszprémi
Megyei Bíróságra.

Biztonságba helyezték

A Sárbogárd Rendõrkapitányság járõrei karácsony
másnapján, délután egy 41 éves fehérvári férfivel
szemben intézkedtek, aki Sárkeresztúron a Petõfi ut-
cában az árokban feküdt erõsen ittas, magatehetet-
len állapotban. A rendõrök mentõt kértek hozzá, akik
kórházba szállították.

Tetten ért fémtolvajok

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályve-
zetõje ért tetten fémtolvajokat december 28-án dél-
után Nagylók külterületén. A három férfi 50 kg fém-
hulladékot szedett össze 20.000 Ft értékben. A hely-
színre idõközben kiérkezõ járõrök a triót elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol megindult ve-
lük szemben lopás miatt a szabálysértési eljárás.

Fiatalkorú rabló rendõrkézen

Elfogták a sárbogárdi rendõrök azt a 14 éves sárbo-
gárdi fiút, akit azzal gyanúsítanak, hogy december
29-én délután Sárbogárdon a Katona és Honvéd utca
keresztezõdésében megállított egy általa ismert fiút,
majd megragadta a nála lévõ mobiltelefont, és meg-
fenyegette, hogy eltöri a kezét, ha nem adja azt oda
neki. Mivel a sértett nem engedte el a telefont, lefejel-
te. Ekkor egy járókelõ rákiabált, hogy hagyja békén a
fiút, így az elkövetõ a szándékától elállt, majd távozott
a helyszínrõl. Mivel a sértett ismerte támadóját, a
rendõrök rövid idõn belül elfogták a fiatalkorú fiút, elõ-
állították a kapitányságra, és rablás kísérlete miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.

Orruk törött
A sárbogárdi rendõrök elfogták azt a sárbogárdi férfit,
aki hajnalban Sárbogárdon a Hõsök terén bántalma-
zott egy helybéli lakost, akinek eltörött az orra. A bán-
talmazóval szemben súlyos testi sértés elkövetése
miatt indult büntetõeljárás.

Ittas kerékpáros
Sárbogárdon a Köztársaság úton igazoltattak a jár-
õrök két kerékpárost január 7-én a déli órákban. A fér-
fiakkal szemben alkalmazott alkoholszonda 0,60 mg/l
és 0,71 mg/l értéket mutatott. Ellenük közigazgatási
eljárás indult.

Családi perpatvar
Alsószentivánon a Béke utcában egy helyi lakos volt
felesége házánál hangoskodott, fenyegetõzött január
7-én az éjszakai órákban. A kiérkezõ járõrök a férfit fi-
gyelmeztették és a szabálysértés befejezésére szólí-
tották fel. Azonban az exférj továbbra is megbotrán-
koztatóan viselkedett, ezért elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra és feljelentéssel éltek ellene.

Biztonsági intézkedések
Sárbogárdon egy 22 éves hölgyhöz hívták a járõrö-
ket, mert öngyilkossággal fenyegetõzött január 8-án
délután. A kiérkezõ rendõrök sem tudták a nõt lebe-
szélni szándékáról, ezért az OMSZ munkatársaival a
Székesfehérvári Szent György Kórház Pszichiátriai
Osztályára szállíttatták.

FMRFK

A szemfényvesztõ
Történetemet tanulságképpen
vetem papírra, hogy mások is
okuljanak belõle, míg nem késõ.

Még a nyáron felkeresett egy régi
ismerõs, s nagyobb összeget kért
tõlem kölcsön két napra. Mivel a –
most már nyugdíjas – hölgy régen
a férjemmel együtt dolgozott, s jól
szituált, rendes munkaerõnek
számított, megsajnáltam, és ad-
tam neki. Azóta fél év telt el, és
bottal üthetem a kölcsönadott
pénz nyomát. A kölcsönadott
pénz a megtakarított tartalékom
volt, amit nem ilyen célra szántam
fölhasználni.

Késõbb kiderült, hogy nem én
voltam az elsõ és egyetlen áldoza-
ta e hölgyeménynek.

Próbáltam õt keresni telefonon,
levélben, de senkinek nem nyit aj-
tót, mert már a szomszédjainak is
tartozik. Különbözõ hazugságok-
kal, kitalált mesékkel csapja be hi-
székeny „prédáit”, kihasználva
egykori jó ismerõseit. Nemcsak
Sárbogárdon, hanem számos kör-
nyékbeli településen is „mûkö-
dik”.

Kedves Olvasók!

Valószínû, hogy e hölgy újra és új-
ra „lecsap”, úgyhogy legyenek na-
gyon körültekintõek, gyanakvó-
ak!!! Ne higgyenek a szemfény-
vesztõnek!

Egy rászedett nyugdíjas asszony
(Név és cím a szerkesztõségben)

KÉK HÍREK
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.00.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..

Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

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

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

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet,

Sárbogárd

2013. január

A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sár-
egres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza

január 5-6.: dr. Szénási Károly, Sárbo-
gárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;

január 12-13.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság u. 30/a, 06-20-3557-213;

január 19-20.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. u. 3.,
06-20-9749-065;

január 26-27.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a,
06-30-6363-977.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon ér-
hetõ el.

Dr. Bögyös Gábor kerületi fõállatorvos
nevében és megbízásából

dr. Szénási Károly hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Mészölyösök karácsonyi ajándéka
Karácsony alkalmából a székesfehérvári
Auchan áruház szerepet kívánt vállalni az
iskolák, óvodák támogatásában.

Ovi–Suli Programuk lényege egy inter-
netes promóció volt, amelyben az áruház
közelében található iskolák és óvodák ve-
hettek részt. Az Auchan honlapján keresz-
tül bárki szavazhatott a programban részt-
vevõ intézményekre, és ezzel hozzájárul-
hatott ahhoz, hogy az áruház ajándékcso-
magját a legtöbb szavazatot kapott iskola–
óvoda kapja.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki ránk szavazott! Összefo-

gással, egymásra való odafigyeléssel köny-
nyebben lehet boldogulni a mai rohanó vi-
lágban. Mi is ezt tettük, így iskolánk elsõ
helyen végzett. Miénk lett a sportszercso-
mag, amelynek minden diák nagyon örül!

Köszönjük!

MGÁI
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

X. forduló

Sárszentmiklós öfi–FLD Ászok Ásza
1:3 (1:0)

Vezette: Kovács Zoltán.
Sárszentmiklós: Plézer – Tóth, Palotás, Killer G.,
Deák. Csere: Derecskei, Kiss, Kun, Nagy, Pintér,
Szepesi.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Lakatos, Magyar, Kuti,
Bor. Csere: ifj. Bor, Mihalkó, Roszkopf, Vinklmann.
2. perc: Killer lövését Farkas kiöklözte. 4. perc: Bor
Lakatosnak lövésre visszatette a labdát, magasan
a kapu fölött hagyta el a játékteret. 5. perc: Tóth lö-
vését Farkas lábbal rúgta ki a mezõnybe, mely De-
ák elé pattant, lövése kapu mellé ment. 6. perc: De-
ák most nem hibázott, vezetést szerzett csapatá-
nak. 8. perc: Kuti ziccerhelyzetben kapu fölé lõtt. 9.
perc: Bor lövését blokkolták a védõk. 10. perc: Ma-
gyar lõtt kapu fölé kecsegtetõ helyzetben. 13. perc:
Lakatos lövését Plézer biztosan hárította. 16. perc:
Lakatos másodszori ejtését Plézer nagy bravúrral
hárította. 17. perc: Deák lábában volt a gólszerzési
lehetõség, de ott is maradt. 19. perc: Roszkopf lö-
vését Plézer biztosan fogta. 20. perc: Deákot Far-
kas szerelte a kapu elõterében. Az elsõ félidõben
többet támadott az FLD, de sokat hibázott. Maga-
sabb fokozatba kapcsoltak a csapatok a második
félidõben. 21. perc: Kiss lövését Farkas lábbal hárí-
totta. 23. perc: Lakatos közelrõl a kapu fölé bombá-
zott. 25. perc: Kuti lövését Plézer szögletre ütötte.
27. perc: Deák perdítését Farkas bravúrral kiütötte.
29. perc: Deák nagy helyzetben lyukat rúgott. Kuti
lõtt kapu mellé. 30. perc: a kapujából kifutó Plézer
nem érte el a labdát, Kuti átemelte felette, és a bal
felsõ sarokban landolt a labda. 32. perc: Tóth lõtt
kapu fölé. 35. perc: Deák lövése alig kerülte el a ka-
put. 37. perc: Mihalkó szerencsés gólt lõtt. 39.
perc: a védõk hibáját Bor használta ki. Nagy csata,
a végén parázs jelenetekkel!
Góllövõk: Deák ill. Kuti, Mihalkó, Bor.

Sárbogarak–Extrém 3:11 (2:3)
Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri P., Németh, Mondo-
vics, Kasza. Csere: Somogyi, Horváth, Rigó.
Extrém: Németh – Huszár, Dévényi, Horváth D.,
Szabó. Csere: Horváth T.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.
Góllövõk: Kasza, Dizseri, Mondovics ill. Huszár,
Horváth D. 3, Horváth T. 4, Dévényi, Flõgl, Szabó.
Spuri–Sárkeresztúr Kike 1:10 (1:3)
Vezette: Tóth Z.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó. Csere:
Banda, Bereczki, Czeiner, Kiszl.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger, Geiger,
Sütõ. Csere: Szauervein, Vörös.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásá-
ban tekinthetik meg.
Sárga lap: Lajtos ill. Hajdinger.
Góllövõk: Bodó ill. Geiger 5, Sütõ 2, Kiss 2,
Hajdinger.

Cece Old Boys–Légió 2000, Pentagri
0:3 (0:2)

Vezette: Tóth Z.
Cece: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Németh, Fülöp
T. Csere: Kovács, Szeip, Tar, Tóth.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Németh, Pálin-
kás, Szilágyi B., Imre. Csere: Baki, Csuti, Huszár,
Kelemen, Tóth, Vereczkei.

2. perc: Szikszai lövése Szilágyi B.-rõl vágódott ki a
mezõnybe. 4. perc: Szilágyi B. lõtt kapu mellé. 7.
perc: Szilágyi B. kapott jó indítást, ebbõl megsze-
rezte a vezetést. 13. perc: Kelemen jobb lábán a
labda, nagy gólt lõtt. 17. perc: Vereczkei lövését
Fülöp Gy. szögletre ütötte. 22. perc: Kelemen lövé-
sét védte Fülöp Gy. 23. perc: Kovács lõtt kapu fölé.
25. perc: Szikszai nem találta el a kaput. 27. perc:
Baki találatával nõtt az elõny. 30. perc: Szikszai lõtt
mellé. 31. perc: Németh szorongatott helyzetben
kapu fölé durrantott. 34. perc: Baki lövését védte
Fülöp Gy. 37. perc: Tóth lövését is védte Fülöp Gy.
Alacsony színvonalú mérkõzésen sokat hibáztak a
játékosok, szinte egymás hibáiból éltek!
Sárga lap: Tóth.
Góllövõk: Szilágyi B., Kelemen, Baki.

Toledó 2005–Twister Galaxy 4:2 (2:0)
Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész – Rozgonyi J., Dombi Z., Barabás
R., Dombi V. Csere: Barabás B., Csuti, Fésü, Kiss,
Rozgonyi G., Soós.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Killer I., Sala-
mon, Simon. Csere: Bognár T., Kaló. Szabó, Szán-
tó.
3. perc: Fésü lövésébe Bognár I. belevetette ma-
gát, róla ment ki. 4. perc: Bognár a kapujából kifut-
va kézzel ért a labdához, ezért 2 percre a kiállítás
sorsára jutott. 5. perc: Dombi V. lõtt magasan kapu
fölé. 9. perc: Dombi V. az üresen maradt kapu mellé
gurított. 11. perc: Kaló az üres kapu mellé lõtt. 12.
perc: Simon sem találta el a kaput. 16. perc: Soós
egyéni akció után szerezte meg a vezetést. 17.
perc: Barabás R. volt eredményes. 18. perc: Sala-
mon lõtt kapu mellé. 19. perc: Salamon perdítése
kerülte el a kaput. 21. perc: Kaló nagy helyzetben a
kapu mellé lõtt. 22. perc: Kaló az oldalhálóba lõtt.
23. perc: Fésü sem találta el a kaput. 25. perc: Sala-
mon lövését Fûrész bravúrosan hárította. 30. perc:
Rozgonyi G. alig lõtt kapu fölé. 31. perc: Bognár T.
telibe lõtte a kapufát. 31. perc: Dombi V. nagy gólt
lõtt. 32. perc: Fûrész kivédte a Twister szemét!!!
33. perc: Rozgonyi J. lõtt védhetetlen gólt. 35.
perc: Rozgonyi J. kezére pattant a labda, a büntetõt
Salamon értékesítette. 36. perc: Rozgonyi J. lövé-
sét védte Bognár. 36. perc: Killer I., a mágus jól el-
talált lövését Fûrész nem védhette. (Ez ritkán fordul
elõ!!!) 38. perc: Kaló lövését tisztázta szögletre
Fûrész.
Az egyenrangú csapatok mérkõzésébõl a több
nagy gólt rúgó Toledó megérdemelten kasszírozta
be a három pontot.
Sárga lap: Simon.
Piros lap: Bognár I. 2 perc.
Góllövõk: Soós, Barabás R., Dombi V., Rozgonyi J.
ill. Salamon, Killer I.

Tabella
1. FLD Ászok Ásza 10 10 - - 58:7 30
2. Sárkeresztúr Kike 10 8 - 2 50:20 24
3. Extrém 10 8 - 2 56:28 24
4. Légió 2000, Pentagri 10 - 3 27:19 21
5. Toledó 2005 10 4 2 4 28:35 14
6. Sárszentmiklós öfi 10 4 - 6 38:35 12
7. Twister Galaxy 10 3 1 6 36:36 10
8. Cece Old Boys 10 2 - 8 18:49 6
9. Spuri 10 1 1 8 16:58 4
10. Sárbogarak 10 1 - 9 20:60 3

Góllövõlista

Bor József – FLD Ászok Ásza, 17 gól.

Gróf Ferenc

KARÁCSONYI ÉS
SZILVESZTERI KUPA

Az idén is megrendezte a Bogárd és Vidéke, LSC
Sárbogárd a hagyománnyá vált karácsonyi és szil-
veszteri labdarúgó-teremtornát. A mérkõzésekre
11, illetve 14 csapat nevezett:
a karácsonyi tornára Sárszentmiklós, Sereghaj-
tók, Petõfi 14/c (Dég), Meglepetés, Hun kapunk ki,
LSC Sárbogárd, Csibészek, Szenvedély, FLD Ászok
Ásza, Cece, Rekesz (Alap);
a szilveszteri tornára Asztalon Villa, Kovácsék,
Sárszentmiklós, Rendõrség, Extrém, Dühöngõ hin-
taló, FLD Ászok Ásza, Rekesz (Alap), Alap, Hat
tyúk-ok, Szenvedély, Papír Kutyák, Stori, Zenu
Team.
A mérkõzéseket Nagy Tibor önkormányzati képvi-
selõ nyitotta meg, jó szórakozást, sérülésmentes
mérkõzéseket kívánva. A mérkõzéseket vezették:
Szakács István és Tóth Zoltán.
A karácsonyi tornára a csapatokat két csoportba
sorsolták. Az „A” csoportból 1. helyen a Petõfi
14/C, 2. helyen a Sárszentmiklós, míg a „B” cso-
portból 1. helyen a Cece, 2. helyen a Szenvedély ju-
tott tovább.
Párosítás és eredmények: Petõfi 14/c–Szenvedély
3:3, büntetõkkel 3:2; Cece–Sárszentmiklós 1:3. A
3. helyért: Szenvedély–Cece 2:1; az 1-2. helyért:
Petõfi 14/c–Sárszentmiklós 2:2, büntetõkkel 3:1.
Végeredmény
I. helyezett: Petõfi 14/c (Dég), II. helyezett: Sár-
szentmiklós, III. helyezett: Szenvedély. A legjobb
kapus: Boros Zoltán (veterán) – Szenvedély. A leg-
jobb játékos: Varga Ferenc – Petõfi 14/c. Gólki-
rály: Hegedüs János – Cece (10 góllal).
Az okleveleket, kupákat, különdíjakat Nagy Tibor
és (a Bogárd és Vidéke képviseletében) Hargitai
Gergely adták át.
A szilveszteri tornára a csapatokat 3 csoportba sor-
solták, mindegyik csoportból az elsõ kettõ ment to-
vább. Az „A” csoportból 1. helyen az Asztalon Villa,
2. helyen a Sárszentmiklós; a „B” csoportból 1. he-
lyen a Rekesz (Alap), 2. helyen az FLD Ászok Ásza;
a „C” csoportból 1. helyen a Szenvedély, 2. helyen
a Zenu Team jutott tovább.
Párosítás és eredmények: Szenvedély–FLD Ászok
Ásza 1:2, Rekesz–Sárszentmiklós 1:3, Asztalon Vil-
la–Zenu Team 2:2, büntetõkkel 3:2.
A három továbbjutó 1x20 percben, körmérkõzés
formájában döntötte el a helyezések sorsát: Sár-
szentmiklós–FLD Ászok Ásza 0:0, FLD Ászok
Ásza–Asztalon Villa 1:2, Asztalon Villa–Sárszent-
miklós 0:3.
Végeredmény
I. helyezett: Sárszentmiklós, II. helyezett: Aszta-
lon Villa, III. helyezett: FLD Ászok Ásza. A legjobb
kapus: Farkas Attila – FLD Ászok Ásza. A legjobb
játékos: Krajcsovics Péter – Asztalon Villa. Gólki-
rály: Huszár Dávid – Sárszentmiklós (10 góllal).
Az okleveleket, kupákat, különdíjakat Nagy Tibor
és Szakács István adták át.
A két torna döntõ mérkõzéseirõl felvétel készült,
melyet a Bogárdi TV sportadásában tekinthetnek
meg.
Nagyon jó mérkõzéseket láthattak a nézõk, min-
denki jól szórakozott, van értelme a további folyta-
tásnak.
Tóth Zoltán, megköszönve a csapatok megjelené-
sét, türelmét, a jó játékot, kellemes karácsonyi ün-
nepeket, boldog új évet kívánva köszönt el a részt-
vevõktõl.

Gróf Ferenc
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Ünnep a Kippkoppban
„Csillagszóró fenyõágon, most érkezett tündérszárnyon.
Csupa öröm, csupa csoda, ragyog már a gyerekszoba.”

(Szûcs Imre: Csillagszóró)

Ünnepi készülõdés, sürgés-forgás, mézeskalácsillat, díszbe öltö-
zött óvoda, ajándékkészítés, csillogó gyermekszemek: ezek jelle-
mezték november végét és decembert a Sárszentmiklósi Kipp-
kopp Óvodában.
A szülõk segítségével rendeztük meg november végén a már ha-
gyományos adventi vásárunkat, amelyre szép díszeket, dekoráci-
ókat készítettünk. Nagycsoportosaink többször is jártak a városi
könyvtárban (a népmese napján, Márton-napon), ahol a kedves
könyvtáros nénikkel töltöttek el tartalmas délelõttöket.
Mikulás hetében a város intézményeibõl érkezõ gyermekeket lát-
tuk vendégül, akik nagy érdeklõdéssel figyelték az óvó nénik me-
sejátékát. Másnap Kovács István sportolóval és a Mikulással fu-
tottuk körbe az óvodát. Kovács István idén egy vajdasági kis-
lánnyal és édesanyjával érkezett hozzánk, akiknek átadtuk a szü-
lõk által gyûjtött játékokat, ruhákat. Köszönjük a szülõk
segítségét!
Örömteli esemény volt a zeneiskolások hangversenye, ahol Jákob
Zoltán tanítványai zenével, közös énekléssel igazi ünnepi hangu-
latot varázsoltak. Mikulás napján nagycsoportosaink az iskolában
rendezett vidám vetélkedõn vendégeskedtek.
Hagyományainkhoz híven a nagycsoportosok az iskolában és a
szülõknek is elõadták a karácsonyi történetet. Hangulatos óvodai
ünnepünk után gyermekeink örülhettek a szülõk által készített
karácsonyi ajándékoknak és az adó 1 %-ából vásárolt játékoknak.
Köszönjük Major Józsefnek és Visi Gabriellának a Mikulás-sze-
rep felvállalását, valamint a felajánlott karácsonyfákat (Dala Jó-
zsef, Lajtos Gábor, Daláné Milkovics Edit, Fehérváriné Bertalan
Orsolya, Szalai Nikolett). Köszönet az önkormányzatnak, vala-
mint Varga Lászlónak és a Sárszentmiklósi Megújulásért Alapít-
ványnak, hogy támogatták a nehezebb sorsú családokat.
Az óvoda dolgozói nevében békés, boldog új évet kívánunk!

A Kippkopp Óvoda nevelõtestülete

Karácsonyi koncert
Sárszentmiklóson

Karácsony elõtti csütörtökön tartottak ünnepi koncertet a
sárszentmiklósi katolikus templomban. Az esten föllépett az
Sárszentmiklósi ÁMK kamarakórusa, valamint több zenészpa-
lánta is kényeztette fülünket játékával, továbbá a hagyományos
betlehemezés sem maradhatott el. Két merész lányka egy angol
nyelvû dal révén csillogtatta meg hangját, aminek mondanivalója
még azokra is hatott, akik nem nagyon, vagy alig beszélik ezt a
nyelvet. Bõjtös Attila gitáron, Jákob Zoltán pedig zongorán adtak
kíséretet a kamarakórus egyes darabjaihoz.
A karácsonyvárás hangulatát fokozó est igazán jó dalválogatással
indította be fantáziánkat; visszarepülve gyermekkorunkba, meg-
tisztulva álltunk a szent ünnep érkezése elõtt. Nem beszélve arról
a két óriási feldíszített fáról, amit a templomban állítottak fel.
Köszönjük ezt a varázslatot! Reméljük, jövõre is ugyanilyen lelki
felfrissülés vár ránk a nagy év végi hajtás után.

Hargitai Gergely

Mészöly-karácsony
December 21-én, pénteken, reggel összegyûlt a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola apraja-nagyja a mûvelõdési házban hagyományos
karácsonyi ünnepet és új évet köszöntõ elõadásra. A mûsor iga-
zán különlegesre sikeredett, betlehemi játékok újragondolásával,
modern táncokkal. Versekkel, énekekkel és színdarabokkal ked-
veskedtek a diákok a közönségnek.

Mágocsi Adrienn

Cecei karácsony
Ahogy közeledett a karácsony, úgy sokasodtak a karácsonyváró
mûsorok, rendezvények környékszerte.
Ahogy minden évben lenni szokott, Cecén is falukarácsony kere-
tében köszöntötték a közelgõ ünnepet.
Hangulatos dekorációval, feldíszített karácsonyfával kedvesked-
tek a vendégeknek a rendezõk.

A mûsort Varga Gábor polgármester nyitotta meg, aki az adventi
koszorú utolsó gyertyáját is meggyújtotta. A fellépõk, iskolások,
óvodások és a népdalkör mûsorszámainak színes sokaságában
hallhattunk verset, éneket, láthattunk színdarabot és hangszeres
elõadást, melyet vastapssal köszöntek meg a nézõk.

Mágocsi Adrienn

Sárhatvani betlehemezés
December 23-án, vasárnap tartottak betlehemezést a sárhatvani
fiatalok a klubházban. Lassan gyülekezett a közösség, mindenki-
tõl egy szem szaloncukor volt a belépõdíj, amit a végén a fellépõ
csoport kapott meg.
Éneklésben, nézõkben, tapsban nem volt hiány. Végül a csoport
vezetõje megköszönte az elõadást és egy szép verssel ajándékozta
meg a közönséget. Családias, meghitt karácsonyi délutánt tölt-
hettünk együtt.

Mágocsi Adrienn

Forralt boros ünnep
Alapon

A hagyományos alapi falukarácsonyt forraltbor-fõzéssel egybe-
kötve rendezték meg a millenniumi emlékparkban. El is kélt a
forró ital, mert megvett minket az Isten hidege. A legkülönfélébb
italkreációk mellett jutott édesség a gyerekeknek, sült tök és gesz-
tenye, zsíros kenyér, s nem utolsó sorban gyertyafényes együttlét a
közös fa és adventi koszorú tövében.
Méhes Lajosné köszöntõje, egy verses–zenés vetítés s egy kis mû-
sor tette még emelkedettebbé az ünnepvárást Alapon.

Hargitai–Kiss Virág



12 EMLÉKEZÉS 2013. január 10. Bogárd és Vidéke

Újévi lapszemle 1913
„Egy pár szó községünkrõl” – e cím fogad-
ja a Sárbogárd és Vidéke 1913-as újévi szá-
mának olvasóit az elsõ oldalon. Ám úti-
könyvbe illõ leírás helyett negatív kritiká-
kat fogalmaz meg a névtelenségbe burko-
lózó szerzõ:
„Sárbogárd tudvalevõleg Fejér megyének
egyik legnépesebb községe. Járási székhely,
közel a fõvároshoz, a fõvonalon fekszik.
Élénk vasúti forgalmánál, kereskedelménél,
népességénél és fõleg az intelligentia nagy
számánál fogva mindenképen predestinálva
van arra, hogy a környékbeli községek között
vezetõ szerepet vigyen.
S mit látunk? Szégyenkeznünk, pirulnunk
kell szégyenletes közállapotaink miatt. Itt
minden sárba fullad – sárba vész el. Szinte
hihetetlennek tûnik fel, hogy itt intelligens
emberek is laknak, vagy mint mondják – él-
nek?! Hát itt az embereknek semmi igényük,
semmi vágyuk? (…) Nem tudom elképzelni,
hogy intelligens ember – pedig szép számmal
vannak ilyenek – jónak, helyesnek találná,
hogy utczáink rendezetlenek, járhatatlanok,
hogy nyakig érõ sárban kell botorkálnunk,
hogy esténkint egyiptomi sötétség száll közsé-
günkre, ilyenkor egy-egy pislogó mécses ké-
pezi egyedüli és fõvilágításokat. (…)” A le-
sújtó kép felvázolása után azonban tettek-
re sarkalló szavak zárják az írást: „Fej-
lesztenünk kell községünket minden irány-
ban és ennek elérése végett el kell hárítanunk
mindenféle akadályt, a mely a haladás
utjában ál. Reorganizálni kell a képviselõ-
testületet, el kell onnan távolítani a nem oda-
valókat és olyanokat kell a helyükre ültet-
nünk, kik arra hivatottak. Isten kegyelmébõl
csak a királyok szoktak uralkodni, a népnek,
a községnek hivatott vezetõségre van szük-
sége, kik felismerik a község szükségleteit, kik
fogékonysággal bírnak a haladás, a fejlõdés
iránt és a kik tényekkel is képesek bebizo-
nyítani rátermettségüket.
Ez nem csak az intelligentia, ez a község lét-
érdeke. Községünk fejlesztésével emelkedik
majdan forgalma, kereskedelme és mindez
közvetve ugy az egyesek, mint a község gyara-
podását, vagyonosodását fogja elõmozdíta-
ni. Ebben a kérdésben egymást vállvetve kell
támogatnunk, hogy Sárbogárd községet vég-
re kiemeljük a – sárból. (...)”
A téma mintegy folytatása a lap hasábjain
Heltay Jenõ fõszolgabíró rendelete az ut-
cák rendezésérõl: „A mostani esõs idõjárás
igazolta azt, hogy Sárbogárd község utczái
teljesen járhatatlanok. Miután pedig az
1886. XXII. t.-cz. és az 1890. I. t.-cz. 48. pa-
ragrafusa értelmében a község utczáinak
járhatóvá tételérõl gondoskodni tartozik, en-
nél fogva felügyeleti jogomnál fogva felhí-
vom a képviselõ-testületet, hogy az utczák
járhatóvá tételérõl gondoskodjék. Miután
pedig egyszerre minden utczát nem javíthat,
elõször a leginkább járt utczák rendezésérõl
gondoskodjék és pedig a Rákóczi utczát a
vásártérig, továbbá a Deák Ferencz utcát a
postáig és a Huszár Ágoston utczát a templo-
mokig fokozatosan rendezze.”

A vezércikk alatti „tárcza” rovatban For-
gács Endre lelkész balladai fogantatású
„Befagyott az alapi tó” c. verse valamint
pati Nagy Sándor „Erzsike” c. írása olvas-
ható.

Az apró hírekben a lopások, a sárosdi vas-
úti baleset és a vajtai vörhenyjárvány mel-
lett néhány örömteli esemény is helyet ka-
pott: „Több lesz a postai levélszekrény.
Értesülésünk szerint a fõszolgabírói hivatal a
közönség többoldalú indokolt panasza foly-
tán a soproni postaigazgatósághoz az iránt
tett elõterjesztést, hogy Sárbogárdon több
levélszekrény állíttassék fel, mert a négy km
hosszúságú községben az eddig létezõ 2
levélszekrény a közönség által csak nagy ne-
hezen közelíthetõ meg. Eljegyzés. Steiner
Gyula sárbogárdi fakereskedõ eljegyezte We-
isz Mariskát, özv. Weisz Jakabné veszprémi
fakereskedõ bájos leányát. (Õszinte meleg-
séggel gratulál a szerkesztõség)”

Még az óévi számban indult útjára az „Az
hírlik” rovat. Benne humoros, gunyoros,
vagy épp fanyar hangvételû hírek szerepel-
nek. A mostani számban példának okáért
az hírlik, hogy a „január 5-iki mulatság oly
fényesnek ígérkezik, mely minden eddigi
sárbogárdi mulatságot felül fog múlni. A
leányos mamák megnyugtatására azt a
sárbogárdi cabinet-titkot is elárulom, hogy a
mulatságon több partiképes fiatalember lesz
jelen. Sõt azt sem hallgathatom el, hogy
netáni egybekelés esetére dispenzátióról és
anyakönyvvezetõrõl gondoskodva van.

Az hírlik, hogy a fõszolgabíró Sárbogárd köz-
ség bíráját a miatt, mert a járdák karbantar-
tására vonatkozó legutóbbi rendeletének
végrehajtásáról nem gondoskodott, felelõs-
ségre vonta. Az hírlik, hogy már készül az a
szabályrendelet, mely minden háztulajdo-
nosnak kötelességévé fogja tenni, hogy háza
elõtt a járdát saját költségén megépítse.

Az hírlik, hogy községünk elöljárósága egy
fõvárosi vállalkozóval a villanyvilágítás be-
vezetése végett már a tárgyalásokat megkezd-
te. Az hírlik, hogy ezentúl a póstához vezetõ
utcza szintén ki lesz világítva.”

(-b -n)

Fájdalommal tudatjuk,
hogy

ZITA LÁNYUNK

december 30-án,
17 évesen váratlanul meghalt.

Temetése 2013. január 12-én,
szombaton, 16 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Kovács Tibor és családja, Sárbogárd

,,Szívünkben maradsz, nem feledünk
Téged, hogy eddig velünk voltál,

hálát adunk az égnek.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

KÓKÁNY JÓZSEF

temetésén megjelentek,
részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

KOSKA ISTVÁNNÉ
született Bereczk Erzsébet

életének 59. évében,
hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2013. január 12-én,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Tisztelt
Elõfizetõink!

Amennyiben 2013-ra is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbí-
zottjuk révén a szerkesztõségben (Sár-
bogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl pénte-
kig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lap-
szám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron jut-
hatnak hozzá a lapszámokhoz.
A Bogárd és Vidéke hetilapot minden
csütörtökön személyesen juttatjuk el
postaládáikba.

Szerkesztõség
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Olvassunk egymásnak!

A magyar kultúra napja alkalmából 14. alkalommal felolvasást
rendezünk a Madarász József Városi Könyvtárban.

2013. január 26-án (szombaton)
az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,

a felsõ tagozatosokat és felnõtteket
délután 13 órától várjuk.

Idén a 10 éve elhalálozott Janikovszky Évára emlékezünk.
Várjuk mindazoknak a tanulóknak és szüleiknek, ismerõseik-
nek, nagyszülõknek, felnõtt olvasóinknak a jelentkezését, akik
szívesen vállalják, hogy Janikovszky Éva mûveibõl egy rövid
(max. 3 perces) részletet felolvassanak.
További információ és irodalom a városi könyvtárban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2013. január 21.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy levélben a Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtár címén: Sárbogárd, Ady E. út 105.
Telefonon a 06 (25) 508 570-es, ill. a 06 (70) 338 5153-as szá-
mon, vagy a konyvtar@mjvkonyvtar.hu és a ditti57@free-
mail.hu villámpostán.
A résztvevõk emléklapot kapnak.
A felolvasással párhuzamosan megtekinthetõ az írónõ életé-
bõl, mûveibõl készült kiállításunk is.
Mindenkit szeretettel várunk!

Fenyõünnep Nagylókon
December 23-án este együtt készült lélekben a karácsonyra Nagy-
lók népe. Csordultig telt a közösségi ház ünneplõkkel; sokan ér-
keztek a környékbeli településekrõl is. A színpad elõtt szépen dí-
szített fenyõ és egy nagy adventi koszorú kapott helyet, melyen
Tóth József polgármester gyújtotta meg a gyertyát, kifejezve
meghatottságát a szép számú érdeklõdõ láttán.

Bõjtös Attila evangélikus lelkész a növekvõ világosság jelképérõl
szólt köszöntõjében, majd hangszeresek, óvodások, iskolások, a
helyi népdalkör és a Baka férfikórus közös mûsora, Tóth Szilárd
énekhangja valamint a nagylóki hagyományõrzõk betlehemezése

melengette meg a szíveket. A konferanszié szerepét Tauzné Pi-
roska töltötte be az est folyamán.
A nézõk serege, a taps és a levegõben vibráló meghitt, családias
hangulat nagy elismerés a közös karácsonyt megszervezõ faluvé-
dõknek, akiknek hivatalos szervezetként ez volt az elsõ rendezvé-
nyük.

Hargitai–Kiss Virág

Jutalomkirándulás az Új Színházba
Nem mindennapi élményben volt része a Cecei Általános Iskola
felsõ tagozatos diákjainak december 15-én. A helyi benzinkutat
üzemeltetõ Metalelektro Kft. vezetõje, Posgay György nagylelkû
adománya jóvoltából negyven diákunk utazhatott el Budapestre
színházlátogatásra.
A támogató kérésének megfelelõen azon gyermekek részére
ajánlottuk fel a lehetõséget, akik korábban versenyeken, rendez-
vényeken sikerrel képviselték iskolánkat, aktívan részt vesznek az
intézmény, illetve osztályuk közösségi életében, és tanulmányi
eredményük, iskolai magatartásuk jó.

A jutalomkirándulás célja a fõvárosi Új Színház volt, amely Buda-
pest szívében, a VI. kerületben található. Az elõadás, amit megte-
kinthettek a gyermekek, Tamási Áron híres regénytrilógiája alap-
ján készült, és az Ábel címet viselte. Diákjaink ennek a bemutató-
nak a premierjén vehettek részt. A színdarab neves mûvészek
közremûködésével, hitelesen közvetítette a szerzõ székely fõhõs-
ének kalandos és tanulságos történetét. A darab hangulata, elõ-
adásmódja, a színház által biztosított körülmények együttesen
különleges és feledhetetlen élményt jelentettek tanulóinknak.

Ráczné Pincési Julianna



A következõ napokban nagyobb részt napos
és száraz idõre számíthatunk, bár idõszakos
jelleggel kisebb csapadék elõfordulhat. Csütörtökön egy hidegfront súrolja
térségünket észak felõl, hatására fõként északon, északkeleten lehet el-
szórtan kisebb havazás, havas esõ. Ezt követõen a fagyos reggeleket köve-
tõen jobbára a napsütésé lesz a fõszerep, bár idõnként megnövekedhet a
felhõzet. Vasárnap még csak elszórtan, majd hétfõn egy mediterrán ciklon
hatására egyre többfelé valószínû kiadós csapadék, mely az ország legna-
gyobb részén várhatóan hó formájában hull majd. Az idõszakban többnyire
gyenge légmozgásra számíthatunk. www.metnet.hu

14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK 2013. január 10. Bogárd és Vidéke

LENCSEFASÍRT

Hozzávalók: 20 dkg lencse, 3 gerezd fokhagyma, friss petrezse-
lyem, 1 tk õrölt pirospaprika, 1 tk házi paprikakrém, 1 tojás (a
pürébe), 2 tojás a panírozáshoz, só, liszt, zsemlemorzsa.

A lencsét egy éjszakára beáztatjuk. Másnap az aprított fokhagy-
mával, a paprikakrémmel és az õrölt paprikával megfõzzük.
Annyi vizet öntünk rá, hogy ne lepje el. Ízlés szerint sózzuk, és ad-
dig fõzzük, míg el nem fõ a leve, majd ismét öntsük fel annyi vízzel,
hogy ne lepje el, és ezt is várjuk meg, míg elfõ. Megvárjuk, míg ki-
hûl, majd burgonyatörõvel összetörjük. Hozzáadjuk a tojást, és
lisztbe, tojásba, majd zsemlemorzsába forgatjuk, és forró olajban
kisütjük.

TÖLTÖTT PADLIZSÁN LENCSÉVEL

Hozzávalók: 4 közepes méretû padlizsán, 450 g felkockázott pa-
radicsom, 250 g lencse, 2 tk szójaszósz, füstölt sajt, provence-i
fûszerkeverék, só, bors.

1 liter forrásban lévõ vízbe beleöntjük a 250 g lencsét, majd lassú
tûzön kb. 30 perc alatt puhára fõzzük. A padlizsánokat hosszában
félbevágjuk, és egy evõkanál segítségével a belsejét kikanalazzuk
úgy, hogy kb. 1 cm vastag maradjon a széle. Alufóliába csomagol-
juk, és 30 percre a 190 fokra elõmelegített sütõbe tesszük. A fel-
kockázott paradicsomot, a lencsét, szójaszószt és a fûszereket egy
tálban összekeverjük. A padlizsándarabokat ezzel megtöltjük,
majd a tetejére füstölt sajtot reszelünk. A töltött padlizsánokat
egy tepsibe helyezzük, és 240 fokon 10-12 percig sütjük, amíg a
sajt megolvad és megbarnul.

MÁKOS-ALMÁS BUCI

Hozzávalók a tésztához: 2,5 dl tej, 2 dkg élesztõ, 5 dkg cukor, 50
dkg liszt, 8 dkg vaj, 1 csipet só, 1 db tojás. A töltelékhez: 2 db alma,
8 dkg darált mák, 5 dkg cukor, 1 csipet õrölt szegfûszeg, 1 csipet
fahéj. A kenéshez: olaj. A szóráshoz: egész mák.

4 ek langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztõt, majd adjunk hozzá
1 tk cukrot és 2 ek lisztet. Pihentessük meleg helyen. Adjuk a többi
liszthez a sót, a maradék cukrot, a tojást, a felfuttatott élesztõt és a
megolvasztott vajat. Dolgozzuk bele a maradék tejet, majd pihen-
tessük. A töltelékhez hámozzuk meg az almát és reszeljük le. Te-
gyük lábosba az almát egy kevés vízzel, a mákkal, a cukorral, a fa-
héjjal és a szegfûszeggel együtt, majd fõzzük puhára. A tésztából
formázzunk 16 lepényt, és csomagoljunk mindegyikbe egy kevés
tölteléket. Kenjük meg õket olajjal, tegyük tepsibe, és szórjuk
meg egész mákkal. Süssük elõmelegített sütõben 30 percig 180
fokon.

KÁPOSZTÁS HAJTÓKA

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg finomliszt, 1 cs instant élesztõ, 1
kk só, olaj, langyos tejes víz. A töltelékhez: 1 nagy fej káposzta,
zsír, só, bors, piros õrölt paprika, csípõs paprikakrém, 1 tojás-
sárgája a kenéshez.

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és félkemény tésztát gyúrunk
belõle, majd kelni hagyjuk kb. 1 órát. Amíg a tészta kel, addig a ká-
posztát lereszeljük, zsírt olvasztunk, és rádobjuk, hogy fonnyad-
jon. Mikor már félig megrogyott a káposzta, hozzáadjuk a piros-
paprikát, sót, borsot, paprikakrémet, és tovább hagyjuk dinszte-
lõdni. Néha kevergessük meg, nehogy leégjen. Mikor a tésztánk
megkelt, vékonyra nyújtjuk, és kockákra vágjuk, minden kockára
1, vagy 2 kanál káposztát teszünk, és a négy sarkát behajtogatjuk.
Sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük õket, és tojássárgájával meg-
kenjük mindegyiket. Aranybarnára sütjük õket 180 fokon. Ami-
kor kivettük a sütõbõl, vizes ecsettel kenjük meg mindegyiknek a
tetejét, mert akkor nem fog a tésztánk kiszáradni.

NAGYMAMA RECEPTJEI BOLDOG ÚJ ÉVET!
Egy örömünk biztosan lesz.
Lehet röhögni.
Mint tudják, 2013 lesz az utolsó teljes év a 2014-es választások
elõtt. Tetõzik a kampány. Ez a tény bizonyos körökben olyan men-
tális sokkot idéz elõ, amely jelentõségében minden egyéb élet-
problémájukat felülmúlja, eltörpül mellette a szerelmük problé-
mája, az erkölcsi felfogásuk, a különféle mûvészeti alkotásokhoz
való viszonyuk, a baráti és munkatársi kapcsolatuk. Miért van,
hogy ez a pszichikai cunami minden olyat elsöpör náluk, amiért
nekünk, közönséges embereknek egyáltalán érdemes élnünk? Mi-
ért? A választás eredménye az õ számukra sorsdöntõ tényezõ.
Vagy-vagy. Kedvezõtlen kimenetel esetén szürke kis iroda, talpa-
lás a vizes járdán, kellemetlen üzleti tárgyalások, a bukás állandó
kockázata, némely esetben filléres gondok, megalázottság. Bezzeg
ha jól kijön a lépés! Sofõr ül a hivatali gépkocsi volánjánál,
golyóbiztos mellénnyel felszerelt õr nyitja a kocsi ajtaját, minden-
felõl hódoló mosolyok, titkárnõ, titkár, párnázott ajtajú, süppedõ
szõnyegû iroda, csillogó fogadások, külföldi utak, a gyerek angol
egyetemen tanul, az asszony a legjobb szalonokból öltözik. Ren-
des fizetés plusz járulékok. Nem mindegy! Tenni kell, küzdeni,
harcolni.
A társadalmunkban számos ember van, aki abból él, hogy az em-
bereket arra ösztönzi, szavazzanak arra a pártra, amelyik fizeti
õket. Tehát ez egy kereskedelmi ügylet. Az illetõ nem dolgozik,
nem kapál, nem tart matekórát egy suliban, hanem szavazatokat
szállít, köznapi nyelven korteskedik, munkájának csereértéke pe-
diglen pénzmennyiségben és egyéb kedvezményekben ölt testet.
A zsozsó a pártkasszából kerül ki. A pártkassza feltöltése nem
gond: mindig akadnak pénzes emberek, akik hajlandók politikai
kapcsolatépítés érdekében némi pénzösszeget feldobni. Maga a
kortesmunka nem nehéz, bár kell hozzá bizonyos erkölcsi gátlásta-
lanság. Résen kell állni. Elsõ szabály: bármit tesz, bármit mond a
rivális párt valamely képviselõje, azonnal ki kell jelenteni, hogy az
rossz, hogy hülyeség. Vigyázni kell, nehogy valami csekély elisme-
rés beleszivárogjon a nyilatkozatainkba. Nem szabad azzal törõd-
ni, hogy a legköznapibb belátás szerint nincs olyan ember, akármi-
lyen kétbalkezes lény legyen is, aki mindig mindent rosszul csinál.
A politikában igenis van. Mindenki, aki az ellenpárthoz tartozik.
Második szabály: gyalázni kell a rivális párt prominens képviselõit.
Sárdobálás. Gyanút kell kelteni az illetõk nemi életével, törvény-
tiszteletével, normális elmebeli állapotával kapcsolatban. Ez ak-
kor lesz igazán hatásos, ha egyáltalán nem törõdünk a valósággal,
tehát nyugodtan lehet zsebtolvajnak nevezni, hajadon lányok
megerõszakolásával vádolni tisztes családapákat. Lesznek, akik
elhiszik, s ez is szavazatokat jelenthet.
Figyelem! Mindenki tudja, hogy ez a tevékenység mélységesen er-
kölcstelen, súlyosan károsítja az ország kedélyállapotát, ember-
nek emberhez való viszonyát, de ezzel nem szabad törõdni. Itt hi-
vatali luxusjárgányokról, pénzrõl, sok pénzrõl van szó.
Valaki belesúghatná a nagypolitika valamely irányítójának a fülé-
be, hogy 2014-ben az a párt fog gyõzni, amelyiknek sikerül a ma-
gyarságban az EMBERSÉG szellemét felébreszteni. Ha téved-
nénk, és mégsem az emberséges emberek vannak többségben, ak-
kor is megéri. Nem kell nevetségessé válnunk, és szemen köpni
magunkat a tükör elõtt.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
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Vándorlásaim 20.
Lassan ránk borul az este. Egy partra vetõ-
dött rönkön ölemben ülve hallgatják a
vízisellõ történetét, aki beleszeretett egy
királyfiba. A mesétõl megelevenedik a fo-
lyó. Tündérek táncolnak a fodrozódó víz
hátán a túlparti fények aranyos hídján.
Ahogy hull alá a sötétség, a vízre hajló fûz-
fák emberalakot öltenek. Ágaik, mint a
bûbájosok kibontott haja ingadoznak a fo-
lyó felett. A gyermeki képzelet ijesztõ
mesefigurákká növeszti a közelgõ éjszaka
árnyait.
– Apu, félek! – bújnak hozzám a gyerekek.
– Rakjunk tábortüzet és tüzeskedjünk egy
kicsit! – kérlel Ildi.
– Na, jó, akkor gyertek, szedjünk fát, amíg
látunk még valamit, aztán rakjunk tüzet! –
engedek a kívánságnak.
Nem kell messzire menni, hogy egy kazalra
való száraz fát összeszedjünk. Kövekkel
körberakjuk a tábortûz helyét, megcsinál-
juk a tûz fészkét. Így egy szál gyufával a szá-
raz fû lángra kap, s vidáman lobog a tûz,
messzire ûzve a fantázia ijesztõ képeit.
Hosszú botokat dugok a tûzbe. Mindhár-
munknak jut egy-egy bot. Megvárom, míg
parázs lesz a botok végén. A tüzes botok-
kal hadonászva vonalakat, köröket írunk a
levegõbe. Aztán kardozunk. Az egymás-
hoz verõdõ botok nyomán látványos szik-
raesõvel szórakoztatjuk magunkat. Na-
gyon izgalmas játék. Aztán elbújok a sötét-
ben egy bokor mögé.
– Apu, hol vagy? Gyere elõ! – szólongat-
nak.
Elváltoztatott, mély hangon szólok a bo-
korból:
– Tányértalpam, lompos farkam, szép le-
ány, mátkám, nyisd ki az ajtót! – kirontok a
bokorból. A kicsik visítva hozzám szalad-
nak.
– Apu, meséld el a Tányértalpú medvét! –
kérlelnek.
– Jó, de ez lesz az esti mese, úgyhogy lefek-
szünk aludni! – és máris terelem be õket a
sátorba. Mivel meleg van, alig kell valami
takaró rájuk. A gyerekeknek a Tányértal-
pú a legkedvesebb meséjük. Nekem is ezt
mesélte a nagymamám, úgyhogy ez egy ré-
gi családi mese. Nincs leírva könyvbe se-
hol. Szájról szájra õrzõdik már ki tudja,
hány generáción át a családunkban. Min-
dig változik, ahogy mi is változunk. Ezt
mesélem most el a gyerekeknek.

A tányértalpú medve meséje

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon
túl volt egy kerek erdõ. Az erdõ szélén patak
folydogált, a partján sok-sok málnabokorral.
Az erdõ sûrûjében sötét barlangban élt a tá-
nyértalpú medve. A patak másik oldalán,
nagy mezõn magányos fa árnyékában kicsi
ház állt. Ebben a házban lakott egy anyuka a
kislányával és egy kiscicával. A tányértalpú
nagyon magányos volt. A párját lelõtték a va-
dászok, õ pedig itt élt elbújva az erdõ mélyén
bánatosan. Ha megéhezett, kiment az erdõ
szélére a málnásba. Nagyon szerette a málnát.

Teletömte vele a hasát, ivott egy jót a patak-
ból, aztán visszament a barlangjába aludni.
Néha a sûrûbõl megleste, ahogy a kislány a
házból lejön kosárkájával málnát szedni a
patakpartra. Szeretett volna barátságot kötni
vele, de amikor mutatkozott, a kislány meg-
ijedt az óriási macitól, akinek akkora nagy
talpa volt, mint egy nagy levesestál. Beszaladt
a házba, és elmesélte az anyukájának, hogy
találkozott a tányértalpúval.
– Jaj, kislányom, nagyon vigyázz, ne barát-
kozz vele, mert fölfal az a vad medve! – intette
gyermekét az anyuka.
Másnap korán reggel azt mondta az anyuka a
kislányának:
– Én most bemegyek a városba vásárolni.
Zárd be az ajtót, és senkit ne engedj be!
A tányértalpú látta, hogy elmegy otthonról az
anyuka, gondolta, ez jó alkalom, hogy megis-
merkedjen a kislánnyal. Odament hát a ház-
hoz, és rákezdte:
– Tányértalpam, lompos farkam, szép leány,
mátkám, nyisd ki az ajtót! – és a tányértalpá-
val rávágott egy nagyot az ajtóra, hogy az
majd beszakadt.
A kislány nagyon megijedt.
– Szólj értem, kiscicám! – szólt a cicának.
A cica ekkor vékony hangon megszólalt:
– Miau… miau… nincs itthon senki, csak én,
a cica.
– Nem hiszem el! – kiáltott mérgesen a medve,
aztán újra rákezdte:
– Tányértalpam, lompos farkam, szép leány,
mátkám, nyisd ki az ajtót! – és a nagy tányér-
talpával akkorát vágott az ajtóra, hogy az
majd beszakadt.
A kislány azonban csak csöndben bekucoro-
dott az asztal alá, és könyörögve szólt a cicájá-
nak:
– Szólj értem, kiscicám!
A cica ismét megszólalt vékony hangon:
– Nincs itthon senki, csak én, a cica.
– Nem hiszem el! – kiáltott mérgesen a medve,
aztán újra rákezdte:
– Tányértalpam, lompos farkam, szép leány,
mátkám, nyisd ki az ajtót! – és a nagy tányér-
talpával akkorát vágott az ajtóra, hogy az
majd beszakadt. A kislány azonban újra szólt
a cicájának:
– Szólj értem, kiscicám!
A cica ismét megszólalt vékony hangon:
– Nincs itthon senki, csak én, a cica.
Ekkor a medve beletörõdött, hogy tényleg
nincs itthon a kislány, és mérgesen, brum-
mogva eloldalgott.
Este megérkezett a kislány anyukája. Hozott
játékot, szalagot a kislány hajába és finom en-
nivalót. A kislány lelkendezve fogadta.
– Anyukám, itt volt a tányértalpú, de nem en-
gedtük be, hanem becsaptuk. A cica szólt he-
lyettem, hogy nincs itthon senki, csak a cica.
Az anyuka megdicsérte a kislányát, aztán
megvacsoráztak és lefeküdtek. Teltek, múltak
a napok. A tányértalpú egyszer csak eltûnt.
Nem jött ki reggelente, mint szokott, málnát
enni. Gondolták, talán elköltözött máshová.
A kislány így már bátran mehetett ki kosárká-
jával málnát szedni. Ahogy ott szedegeti a
málnát, valami nyöszörgést hall az erdõbõl.

Megy a hang után, és egyszer csak ott áll a tá-
nyértalpú barlangja elõtt. Onnan hallatszott a
nyöszörgés. Megy a hang után, be a barlang-
ba. Hát látja ám, hogy ott fekszik a maci az
ágyán és nyöszörög. Olyan sovány, hogy csak
úgy zörögnek a csontjai. Az egyik mancsa meg
akkorára megdagadt, mint egy malomkerék.
Odament hozzá a kislány.
– Mi történt veled, macikám? – kérdezte.
– Jaj, végem van! – sóhajtott a maci. Egy tüske
belement a talpamba és nem tudom kiszedni.
Már egészen elmérgesedett.
– Várjál, hozok rögtön vizet, kimosom a sebet
és bekötözöm – szólt a kislány, és szaladt a pa-
takhoz.
Nála volt a játékvödre, abba merített vizet a
patakról, szedett a seb gyógyításához útifüvet,
és ment vissza a barlangba. A kis ujjacskájá-
val könnyedén ki tudta húzni a maci talpából
a tüskét, kimosta a sebet, aztán a kendõjébe
tett útifûvel bekötötte a talpát. Adott inni a
macinak és hozott neki málnát is enni, aztán
így szólt.
– Nekem már haza kell menni, de ígérem, el-
jövök holnap is, és ápollak, amíg meg nem
gyógyulsz.
Otthon nem szólt semmit. Másnap újra meg-
látogatta a tányértalpút, és utána minden nap
kiment hozzá. Vitt vizet és málnát neki egé-
szen addig, amíg fel nem gyógyult.
Egyik reggel, amikor a kislány és az anyukája
kiléptek a házból, meglepve látták, hogy az aj-
tó elõtt ott van egy kosár málna.
– Ki tette ezt ide? – csodálkozott az anyuka.
A kislány sejtette, hogy a „tettes” csak a tá-
nyértalpú lehetett, de nem szólt semmit. Így
történt ez másnap és harmadnap is.
A következõ nap a kislány anyukája korán
felkelt, és az ablakból leste, hogy ugyan ki hoz-
za nekik minden hajnalban a málnát. Hát
látja ám, hogy a patakparton izegnek-mozog-
nak a málnabokrok, majd elõbukkan a tá-
nyértalpú medve. Kis kosárkával egyenesen a
házhoz tart, és leteszi azt a küszöbre. Az anyu-
ka kinyitja az ajtót, és megszólítja a tetten ért
macit.
– Miért hozod nekünk minden nap a málnát?
– Hálából, mert a kislányod meggyógyított,
amikor tüske ment a talpamba.
És elmesélte tövirõl hegyire, hogy történt, mint
történt az õ meggyógyítása. De ekkor már az
ajtóban állt a kislány is az anyukája mellett.
Az anyuka mosolyogva, meghatottan nézett
az õ jószívû, bátor kislányára, és megsimogat-
ta a fejét.
– Anya! Ugye, velünk ebédelhet a tányértal-
pú? Olyan egyedül él ott az erdõben, és nincs
barátja senki.
Az anyuka nevetve fölkapta a kislányát, és
összevissza csókolta.
– Hát persze, majd fõzök valami finomat,
amit a maci is szeret.
Azóta a kislány legjobb barátja lett a cicája
mellett a tányértalpú, aki vigyáz is rájuk, mert
õ egy erõs medve.
Mire idáig érek a mesével, Ildi, Encsi már
félálomban ringanak.
Hallgatom a szuszogásukat. Virrasztok fö-
löttük, nem jön álom a szememre.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Január 12., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-ba-
rát Hétvége 9.00 A mi erdõnk 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 11.00 Aranymet-
szés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 „Ott a messzi
Donnál…” 13.30 Történetek a nagyvilágból 14.00 Elsietett házasság 15.15 Az
utolsó elõtti út 15.50 A Csendes-óceán 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Füles 21.50 Hul-
lámok ördöge 23.20 Balázs Fecó 60. születésnapi koncertje 0.15 Enigma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Lego Ninjago 10.35
Asztroshow 11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.05 Autómánia 12.45
A sors kegyeltje 14.45 Kaméleon 15.45 Cobra 11 16.45 Csak barátok 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz Plusz 19.25 Nancy Drew – A hollywoodi rejtély 21.20 Ellensé-
ges terület 3. – A kolumbiai túsz 23.15 A Dakar 23.35 Szigorúan bizalmas
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Asztro-világ 11.00 Beyblade
11.30 Babavilág 12.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 13.00 Psych – Dilis
detektívek 14.00 Autóguru 14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Célkeresztben
16.30 Kettõs ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 A mag 22.00 Szemben a Nappal 23.50 8mm 2. 1.50 A médium 2.40
Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Króni-
ka 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történe-
lem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti
figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 13., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A fa ajándék 10.30 A
sokszínû vallás 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor
11.15 Mai hitvallások 11.45 Keresztény magvetõ 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép
12.35 A Csendes-óceán 13.30 TS – Sport 7 14.10 Zûrös kamaszok 15.50 Retró
kabaré 16.35 Munkával szerzett pasi 18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A királynõ 22.00 A felolvasó 0.00 MüpArt
Classic: Schubert-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.25
Havazin 12.50 Tuti gimi 14.35 Nancy Drew – A hollywoodi rejtély 16.30 Duma: A
vadon hívó szava 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 19.55 Hullámtörõk 22.35 A
csontevõ 0.20 A Dakar 0.50 Portré
TV2: 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00 Asztro-világ 11.00 Egészség-
mánia 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 13-as raktár 13.25
Zsaruvér 14.20 Hawaii Five-0 15.15 A mag 17.30 Lángoló Chicago 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és a végzet temploma 22.15 Szemünk fénye
akció 0.05 Gattaca 2.00 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta vidékek krónikája
14.20 Öveges 33 14.35 Sophie szerint a világ 15.05 Rex felügyelõ 15.55 Acu her-
cegnõ 16.40 Heartland 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél
18.30 Humoróra – Van képünk hozzá 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymet-
szés 0.10 Híradó 0.25 Acu hercegnõ 1.10 Észak és Dél 1.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 A Dakar
8.10 Reflektor 8.25 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.15 Fókusz 13.55 Pasik 14.25 Gál-
völgyi-show 15.35 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.20 Csont nélkül
22.20 A fõnök 23.15 Reflektor 23.40 A Dakar 23.55 Terminátor – Sarah Connor
krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Baba-
percek 9.20 Teleshop 10.25 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.20

Családi titkok 20.20 Bûnök és szerelmek 20.55 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS
23.30 Különleges ügyosztály 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Gõzfiú 3.05
A kiválasztott – Az amerikai látnok 3.55 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 23.00 Hírek, kenó 23.05
Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Január 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33
14.30 Fejjel a fajnak 14.40 Sophie szerint a világ 15.10 Rex felügyelõ 16.00 Acu
hercegnõ 16.45 Heartland 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni kell,
ennyi az egész 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt
21.00 Camelot 21.55 Az Este 22.30 Luther 23.25 Híradó 23.40 Acu hercegnõ
0.25 Észak és Dél 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 A dakar
8.10 Reflektor 8.25 Reggeli – Csak csajok 8.50 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Gasztrotúra 13.25 Fókusz 14.05 Pasik 14.45 Gál-
völgyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25
Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 A Dakar 0.30
Reflektor 0.45 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babaper-
cek 9.20 Teleshop 10.25 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi-i kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.20 Csa-
ládi titkok 20.20 Bûnök és szerelmek 20.55 Jóban-Rosszban 21.30 Tökéletes vé-
delem 23.45 Hõsök 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 A kanyaron túl 3.10 A
kiválasztott – Az amerikai látnok 4.05 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Camelot 14.15 Öveges 33
14.30 Sophie szerint a világ 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ 16.40
Heartland 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Humoróra –
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Bosszú 21.00 A Kennedy család 21.50 Az Este 22.25 Summa 22.55 Törté-
netek a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.35 Acu hercegnõ 0.25 Észak és Dél 1.10
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 A Dakar
8.10 Reflektor 8.25 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Trendmánia 13.25 Fókusz 14.05 Pasik 14.45 Gál-
völgyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán
22.35 Házon kívül 23.10 A Dakar 23.30 Reflektor 23.50 A gyûrû kalandja
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Baba-
percek 9.20 Teleshop 10.25 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.20
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Bûnök és szerelmek 20.55
Jóban-Rosszban 21.30 Columbo 23.20 Ügyféllista 0.15 Update Konyha 0.20 Té-
nyek 0.55 Addams family, a galád család 2.30 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 3.20 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal - Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Január 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 A katolikus közösségi ház avatása
(ism. 50p), A református templom avatása (ism.) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Leszkovszki Albin József Attiláról (50p), Kossuth-karácsony
(60p) Alapi ovikarácsony (40p), Fotógaléria 2., Horvátországi képeslap
23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Karácsonyi kupa, Teremlab-
darúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Leszkovszki Albin Jó-
zsef Attiláról (50p), Kossuth-karácsony (60p) Alapi ovikarácsony (40p),
Fotógaléria 2., Horvátországi képeslap 18.00 Lapszemle 19.00 Lakossági
fórum Sárbogárdon(30p), Violin-évzáró Sárbogárdon (30p) és Miklóson
(50p), Karácsonyi koncert a miklósi katolikus templomban (60p), Fotóga-
léria 1. 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 13., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Leszkovszki Albin József Attiláról
(50p), Kossuth-karácsony (60p) Alapi ovikarácsony (40p), Fotógaléria 2.,
Horvátországi képeslap 13.00 Heti híradó 14.00 Lakossági fórum Sárbo-
gárdon(30p), Violin-évzáró Sárbogárdon (30p) és Miklóson (50p), Kará-
csonyi koncert a miklósi katolikus templomban (60p), Fotógaléria 1. 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Karácsony a Mészölyben (60p), Karácsonyi kórushangverseny
(110p), Tropicarium (ism.), Fotógaléria 3. 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Karácsonyi kupa, Teremlabda-
rúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Karácsonyvárás
Cecén (60p), Szalagavató (~70p), Macskakiállítás, Fotógaléria 4. 23.00
és 0.00 Heti híradó
Január 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsony a Mészölyben (60p), Ka-
rácsonyi kórushangverseny (110p), Tropicarium (ism.), Fotógaléria 3.
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Szilveszteri kupa,
Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri kupa, Teremlab-
darúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Január 17., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy család 14.10
Öveges 33 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Rex felügyelõ 15.45 Acu hercegnõ
16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.00
Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality
show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen
23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.40 Észak és Dél 1.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 A Dakar
8.10 Reflektor 8.25 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Havazin 13.25 Fókusz 14.05 Pasik 14.45 Gálvöl-
gyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A pofátlan
23.25 A Dakar 23.50 Totál szívás 0.55 Reflektor 1.10 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15
Babapercek 9.20 Teleshop 10.25 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texa-
si kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.20 Családi titkok 20.20 Bûnök és szerelmek 20.55 Jóban-Rosszban 21.30
Marslakó a mostohám 23.35 Grimm 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10
Lorenzo olaja 3.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 4.15 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Sportvilág 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 18., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Öveges 33 14.35
Ízõrzõ: Kustánszeg 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ 16.40 Heartland
17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Csak semmi pánik 21.45 Az Este 22.20 Szeretettel
Hollywoodból 23.15 Híradó 23.30 Erik, a viking 1.00 Acu hercegnõ 1.45 Észak és
Dél 2.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 A Dakar
8.10 Reflektor 8.25 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztroshow 12.45 Autómánia 13.25 Fókusz 14.05 Pasik 14.45 Gál-
völgyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszí-
nelõk 22.35 Gyilkos elmék 23.35 A Dakar 0.00 Odaát 1.00 Reflektor 1.15
Gasztrotúra 1.40 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15
Babapercek 9.20 Teleshop 10.25 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texa-
si kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.20 Bûnök és szerelmek 19.50 Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyaror-
szág hangja 23.00 Motel 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 2.10 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egy-
ház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás,
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994
1332, 06 (20) 419 4940 (4507369)

Minõségi tûzifa cser hasított: 1950 Ft, akác hasí-
tott 2380 Ft, akác kugli: 2280 Ft, vegyes tûzifa
2150 Ft. Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06 (20)
406 9267 (1372600)

Kétaknás vegyes tüzelésû kályha kitûnõ állapot-
ban eladó. 06 (70) 334 9149

Megkímélt 1300-as Lada Samara, utánfutó, KD
120-as terménydaráló, gyári betonkeverõ eladó.
06 (20) 399 3978, 06 (25) 625 977 (1372792)

Kiadó bútorozott lakás. 06 (70) 282 1775

Családi ház eladó! Irányár: 6,3 millió Ft Telefon: 06
(20) 414 6409 (1372885)

Eladó Sárbogárdon 2 db lemezradiátor 900-as 10
tagos, négyoszlopos, 1 db öntöttvas radiátor
500-as 14 tagos kétoszlopos. Ár megegyezés sze-
rint. 06 (30) 433 8449

Kazánok a gyártótól garanciával, papírokkal. Tele-
fon: 06 (20) 362 3987 (1372870)

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (70) 254
4027 (1372840)

Tollpaplankészítés – kész paplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné, Sárszentágota. Telefon: 06 (25)
476 051 (1372839)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. január 11-én,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

HÍZÓ ELADÓ! 430 Ft/kg. 06 70 940 9031

AUTÓBÉRLÉS! 06 70 539 7882

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

HÁZI FÜSTÖLT ÁRU!
Füstölt sonka, kolbász, szalámi, szalonna, csü-
lök, sertészsír, savanyúság termelõi boltunkban
folyamatosan kapható, megrendelhetõ.

Brúzsa Sándor, Sárbogárd, Túry M. u. 7.
06 (70) 940 90 31

MENETRENDEK
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy jövõ heti lapszámunkban közzé-
tesszük a vasúti és Volán-menetrende-
ket.

Szerkesztõség

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani a sáreg-
resi polgárõrség éber tagjainak, akik ja-
nuár 5-én éjjel elfogták a mûhelyembe
jogtalanul behatoló személyeket.
További eredményes munkát kívánok
ebben az évben is!

Kondor Lajos

Kiegészítés
Elõzõ lapszámunkból, a december 16-
ai sárbogárdi karácsonyi kórushangver-
senyrõl szóló tudósításból kimaradt,
hogy a Huszics Vendel Kórust az est fo-
lyamán Gábeli Klára is vezényelte, aki
nemcsak énekhangjával és szólamveze-
tõként, hanem karnagyként is részt vál-
lal a kórus munkájában.

Hargitai–Kiss Virág

A szén-monoxid (CO) veszélyei
Hogyan alakulhat ki veszélyes helyzet?
A szén-monoxid szénvegyületek tökéletlen égése során képzõdik, fõleg belsõégésû motorokban, és
földgáz égetése során a cirkókban, kazánokban, átfolyós vízmelegítõkben folyamatosan képzõdik.
Üzemanyagnak is használható, levegõvel jellegzetes kék lánggal ég.
Szobahõmérsékleten gáz-halmazállapotú. A sûrûsége közel áll a levegõéhez, ezért egyenletesen oszlik
el a légtérben. Erõsen mérgezõ. Mérgezõ hatása azzal magyarázható, hogy a vér hemoglobinjában ta-
lálható vasatomokkal stabil komplexet, szén-monoxid-hemoglobint képez, ezzel a szervezet oxigénfel-
vételét és oxigénellátását akadályozza. A hemoglobin akkor is megköti a szén-monoxidot, ha a levegõ
szén-monoxid-tartalma csekély. 250-szer nagyobb affinitással kötõdik a vér hemoglobinjához, mint az
oxigén.

Belégzése során
azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése;
tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, hozzájárulva a koszorúér-elmesze-
sedéshez, szûkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Szén-monoxid-mérgezés esetén
szabad levegõn mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

Hogyan elõzhetõ meg a veszély?
1. Épületen kívüli berendezés
A legkézenfekvõbb megoldás, ha a fûtõberendezést és kéményt úgy helyezzük el, hogy ne legyen köz-
vetlen kapcsolata a lakótérrel. Tudnivaló, hogy nem minden épület esetében valósítható meg a külön-
álló kazánhelyiséggel kialakított központi fûtés.
2. Épületen belüli berendezés, de a légtérkapcsolat kizárva
Az épületen belül elhelyezett, zárt égésterû, úgynevezett „C” típusú gázkészülékek mûködésük során
nem a helyiség levegõjét használják, hanem a kültérbõl közvetlenül szívják be a levegõt, ezért üzembiz-
tos mûködésük mellett a lakótérben szén-monoxid jelenlétével nem kell számolni.
3. Épületen belüli berendezés és közvetlen légtérkapcsolat
A nyílt égésterû és kéménybe nem kötött („A” típusú), valamint a nyílt égésterû és kéménybe kötött
(„B” típusú) gázkészülékek mûködésük során a helyiség levegõjét használják. Ezért alapvetõen befo-
lyásolja megbízható mûködésüket a helyiségek építészeti kialakítása és használata.
Aki „A”, vagy „B” típusú gázkészülékkel rendelkezik, és fokozott légzárású nyílászárók beépítését, vagy
a meglévõ nyílászárók tömítését, esetleg elszívó/szellõzõ ventillátorok beépítését tervezi, annak elõze-
tesen terveket kell készíttetnie arra jogosult tervezõvel, és azokat jóvá kell hagyatnia a területileg illeté-
kes gázszolgáltatóval (elosztói engedélyes).
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemû, vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén
fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelõ szellõzõnyílással le-
gyenek ellátva. A szigetelés és a szellõzés hiteles szakemberek által történõ beszereltetése
szükséges. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést érdemes elõ-
irányozni. Ez fokozottan fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó mûködik, ugyanis
az elszívó mûködése alatt fellépõ depresszió miatt a kéménybõl az égéstermék visszaáramolhat
a lakótérbe.
Célszerû minden gázfûtéssel rendelkezõ ingatlanba a cirkó, vagy kazán közelébe szén-monoxid-érzéke-
lõt telepíteni (veszélyes szén-monoxid-koncentráció esetén erõteljes hangjelzést ad), ami adott eset-
ben életet menthet.

Forrás: fejer.katasztrofavedelem.hu

Jelentkezés
a kisgimibe

Közeleg az írásbeli felvételi vizsga idõ-
pontja. Mivel felvételi vizsgahelyszín
vagyunk, továbbra is tudjuk fogadni a
jelentkezéseket.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kér-
hetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2013. január 18. 14.00.
A leendõ kisgimnazistáknak központi
felvételi vizsgát kell tenniük, ami két-
szer 45 perc. Egy anyanyelvi és egy ma-
tematikai feladatlapot kell megoldani.
A gimnázium honlapján elérhetõek a
korábbi évek feladatsorai. Március ele-
jén szóbeli meghallgatásra
is sor kerül, amelyen szö-
vegértési feladatot kapnak
a vizsgázók.

PSG
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Bogárd és Vidéke
Nepálban

Egyik kedves Olvasónkon keresztül Nepálba is eljutott lapunk,
ahol egy hegyi kunyhóban a képen látható kisgyerek és testvé-
rei vették szemügyre a messzi tájról érkezett újságot. Úgy tû-
nik, a kisgyereknek annyira megtetszett a lap, hogy zsákmányá-
val egyszer csak kereket oldott.

HKV



Január

K 1 Újév
SZ 2 Ábel
CS 3 Genovéva
P 4 Titusz
SZ 5 Simon
V 6 Boldizsár
H 7 Attila
K 8 Gyöngyvér
SZ 9 Marcell
CS 10 Melánia
P 11 Ágota
SZ 12 Ernõ
V 13 Veronika
H 14 Bódog
K 15 Lóránt
SZ 16 Gusztáv
CS 17 Antal
P 18 Piroska
SZ 19 Sára
V 20 Fábián
H 21 Ágnes
K 22 Vince
SZ 23 Zelma
CS 24 Timót
P 25 Pál
SZ 26 Vanda
V 27 Angelika
H 28 Károly
K 29 Adél
SZ 30 Martina
CS 31 Marcella

Február

P 1 Ignác
SZ 2 Karolina
V 3 Balázs
H 4 Ráhel
K 5 Ágota
SZ 6 Dorottya
CS 7 Tódor
P 8 Aranka
SZ 9 Abigél
V 10 Elvira
H 11 Bertold
K 12 Lívia
SZ 13 Ella
CS 14 Bálint
P 15 Kolos
SZ 16 Julianna
V 17 Donát
H 18 Bernadett
K 19 Zsuzsanna
SZ 20 Aladár
CS 21 Eleonóra
P 22 Gerzson
SZ 23 Alfréd
V 24 Mátyás
H 25 Géza
K 26 Edina
SZ 27 Ákos
CS 28 Elemér

Március

P 1 Albin
SZ 2 Lujza
V 3 Kornélia
H 4 Kázmér
K 5 Adorján
SZ 6 Leonóra
CS 7 Tamás
P 8 Zoltán
SZ 9 Franciska
V 10 Ildikó
H 11 Szilárd
K 12 Gergely
SZ 13 Krisztián
CS 14 Matild
P 15 Nemzeti ünn.
SZ 16 Henrietta
V 17 Gertrúd
H 18 Sándor
K 19 József
SZ 20 Klaudia
CS 21 Benedek
P 22 Beáta
SZ 23 Emõke
V 24 Gábor
H 25 Irén
K 26 Emánuel
SZ 27 Hajnalka
CS 28 Gedeon
P 29 Auguszta
SZ 30 Zalán
V 31 Húsvét

Április

H 1 Húsvét
K 2 Áron
SZ 3 Buda
CS 4 Izidor
P 5 Vince
SZ 6 Vilmos
V 7 Herman
H 8 Dénes
K 9 Erhard
SZ 10 Zsolt
CS 11 Leó
P 12 Gyula
SZ 13 Ida
V 14 Tibor
H 15 Anasztázia
K 16 Csongor
SZ 17 Rudolf
CS 18 Andrea
P 19 Emma
SZ 20 Tivadar
V 21 Konrád
H 22 Csilla
K 23 Béla
SZ 24 György
CS 25 Márk
P 26 Ervin
SZ 27 Zita
V 28 Valéria
H 29 Péter
K 30 Katalin

Május

SZ 1 A munka ünn.
CS 2 Zsigmond
P 3 Tímea
SZ 4 Mónika
V 5 Györgyi
H 6 Ivett
K 7 Gizella
SZ 8 Mihály
CS 9 Gergely
P 10 Ármin
SZ 11 Ferenc
V 12 Pongrác
H 13 Szervác
K 14 Bonifác
SZ 15 Zsófia
CS 16 Mózes
P 17 Paszkál
SZ 18 Erik
V 19 Pünkösd
H 20 Pünkösd
K 21 Konstantin
SZ 22 Júlia
CS 23 Dezsõ
P 24 Eszter
SZ 25 Orbán
V 26 Fülöp
H 27 Hella
K 28 Emil
SZ 29 Magdolna
CS 30 Janka
P 31 Angéla

Június

SZ 1 Tünde
V 2 Kármen
H 3 Klotild
K 4 Bulcsú
SZ 5 Fatime
CS 6 Norbert
P 7 Róbert
SZ 8 Medárd
V 9 Félix
H 10 Margit
K 11 Barnabás
SZ 12 Villõ
CS 13 Antal
P 14 Vazul
SZ 15 Jolán
V 16 Jusztin
H 17 Laura
K 18 Arnold
SZ 19 Gyárfás
CS 20 Rafael
P 21 Alajos
SZ 22 Paulina
V 23 Zoltán
H 24 Iván
K 25 Vilmos
SZ 26 János
CS 27 László
P 28 Levente
SZ 29 Péter
V 30 Pál

Július

H 1 Tihamér
K 2 Ottó
SZ 3 Kornél
CS 4 Ulrik
P 5 Emese
SZ 6 Csaba
V 7 Apollónia
H 8 Ellák
K 9 Lukrécia
SZ 10 Amália
CS 11 Nóra
P 12 Izabella
SZ 13 Jenõ
V 14 Örs
H 15 Henrik
K 16 Valter
SZ 17 Endre
CS 18 Frigyes
P 19 Emília
SZ 20 Illés
V 21 Dániel
H 22 Magdolna
K 23 Lenke
SZ 24 Kinga
CS 25 Kristóf
P 26 Anna
SZ 27 Olga
V 28 Szabolcs
H 29 Márta
K 30 Judit
SZ 31 Oszkár

Augusztus

CS 1 Boglárka
P 2 Lehel
SZ 3 Hermina
V 4 Domonkos
H 5 Krisztina
K 6 Berta
SZ 7 Ibolya
CS 8 László
P 9 Emõd
SZ 10 Lõrinc
V 11 Zsuzsanna
H 12 Klára
K 13 Ipoly
SZ 14 Marcell
CS 15 Mária
P 16 Ábrahám
SZ 17 Jácint
V 18 Ilona
H 19 Huba
K 20 Állami ünn.
SZ 21 Sámuel
CS 22 Menyhért
P 23 Bence
SZ 24 Bertalan
V 25 Lajos
H 26 Izsó
K 27 Gáspár
SZ 28 Ágoston
CS 29 Beatrix
P 30 Rózsa
SZ 31 Erika

Szeptember

V 1 Egyed
H 2 Rebeka
K 3 Hilda
SZ 4 Rozália
CS 5 Viktor
P 6 Zakariás
SZ 7 Regina
V 8 Mária
H 9 Ádám
K 10 Nikolett
SZ 11 Teodóra
CS 12 Mária
P 13 Kornél
SZ 14 Szeréna
V 15 Enikõ
H 16 Edit
K 17 Zsófia
SZ 18 Diána
CS 19 Vilhelmina
P 20 Friderika
SZ 21 Máté
V 22 Móric
H 23 Tekla
K 24 Gellért
SZ 25 Eufrozina
CS 26 Jusztina
P 27 Adalbert
SZ 28 Vencel
V 29 Mihály
H 30 Jeromos

Október

K 1 Malvin
SZ 2 Petra
CS 3 Helga
P 4 Ferenc
SZ 5 Aurél
V 6 Brúnó
H 7 Amália
K 8 Koppány
SZ 9 Dénes
CS 10 Gedeon
P 11 Brigitta
SZ 12 Miksa
V 13 Kálmán
H 14 Helén
K 15 Teréz
SZ 16 Gál
CS 17 Hedvig
P 18 Lukács
SZ 19 Nándor
V 20 Vendel
H 21 Orsolya
K 22 Elõd
SZ 23 Nemzeti ünn.
CS 24 Salamon
P 25 Blanka
SZ 26 Dömötör
V 27 Szabina
H 28 Simon
K 29 Nárcisz
SZ 30 Alfonz
CS 31 Farkas

November

P 1 Minden-
szent.
SZ 2 Achilles
V 3 Gyõzõ
H 4 Károly
K 5 Imre
SZ 6 Lénárd
CS 7 Rezsõ
P 8 Zsombor
SZ 9 Tivadar
V 10 Réka
H 11 Márton
K 12 Jónás
SZ 13 Szilvia
CS 14 Aliz
P 15 Albert
SZ 16 Ödön
V 17 Hortenzia
H 18 Jenõ
K 19 Erzsébet
SZ 20 Jolán
CS 21 Olivér
P 22 Cecília
SZ 23 Kelemen
V 24 Emma
H 25 Katalin
K 26 Virág
SZ 27 Virgil
CS 28 Stefánia
P 29 Taksony
SZ 30 András

December

V 1 Elza
H 2 Melinda
K 3 Ferenc
SZ 4 Borbála
CS 5 Vilma
P 6 Miklós
SZ 7 Ambrus
V 8 Mária
H 9 Natália
K 10 Judit
SZ 11 Árpád
CS 12 Gabriella
P 13 Luca
SZ 14 Szilárda
V 15 Valér
H 16 Etelka
K 17 Lázár
SZ 18 Auguszta
CS 19 Viola
P 20 Teofil
SZ 21 Tamás
V 22 Zénó
H 23 Viktória
K 24 Ádám, Éva
SZ 25 Karácsony
CS 26 Karácsony
P 27 János
SZ 28 Kamilla
V 29 Tamás
H 30 Dávid
K 31 Szilveszter


