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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Idõkerék

Ahogy kavarognak kint a frontok, oly vál-
tozóan dúlnak bennem is a hangulatok.
Szánkózás és hócsata vidám ígéretét hoz-
zák a sûrûsödõ, egyre nagyobb hópelyhek,
fölfrissít a jeges levegõ. Aztán esõ szon-
tyolít el, s olvasztja patakokká a fehérsé-
get. Habár nincs mínusz, a borongós ég-
boltból hulló ónos esõ jégtömbként nehe-
zedik rám.
A heti lap mintha képként örökítené meg
az elmúlt napok idõjárási és humánmeteo-
rológiai változásait. A doni áldozatokra
való emlékezés a havat idézi – igaz, annak
nem örömteli, hanem halált hozó arcát. Az
elmúlás jeges lehelete oltotta el Sárbogárd
egyetlen kovácsának tüzét is. Az esõt jelké-
pezi a két csatorna-beruházással kapcsola-
tos hír, a borongást a nyílt tér rovata, míg
az évszakok ismétlõdõ váltakozását a vas-
úti és buszmenetrendek sora. Jut azért
napsütés is: a nyári Duna-parton, egy izgal-
mas tadzsikisztáni utazás és a közösségi
események révén.
Hiába kívánnék télen nyarat, esõben nap-
sütést, nem irányíthatom az Idõ és Termé-
szet rendjét. De bújik már a hóvirág, s ki-
tartóan nyílik egy ibolya a kertben, hirdet-
ve, hogy nincs miért búslakodni, így van ez
jól.

Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték
GÖDRÖS HONVÉD

Töbörzsöki lakók panaszolták már nem elõször, hogy a Honvéd utca elején
gödör nehezíti a közlekedést – egy aknatetõ van lesüllyedve, amit sürgõsen
rendbe kellene tenni, mielõtt baleset, vagy kár követezne be.

SZÜNETEL A SZEMÉSZET
Nagy szívfájdalma fõleg az idõsebb pácienseknek, hogy beláthatatlan ideig
szünetel a szemészeti rendelés a rendelõintézetben. Emiatt Székesfehér-
várra kell bejárni, ami fizikailag és anyagilag is megterhelõ.
Mint megtudtam, az eddigi orvos szülési szabadságra ment, és mivel Szé-
kesfehérváron is kevés az orvos, egyelõre nem tud Sárbogárdra küldeni
senkit helyette a megyei Szent György Kórház. A sárbogárdi rendelõinté-
zet bizakodik, hogy mihamarabb lesz új szemészorvos.

KISZÚRT GUMIK
„Szórakozásból” valakik autógumikat szúrnak ki mostanában a Baross ut-
ca, illetve a József Attila utcai és Ady Endre úti lakótelep környékén. Volt,
akinek egy kerekét több szúrással tették tönkre, másnak egyszerre, vagy
egymás után több kereke is bánta az ízetlen tréfát. Nem beszélve a pénzbeli
kárról és az elvesztegetett idõrõl, amit a munkahely helyett a gumijavítónál
kénytelenek tölteni a károsult autótulajdonosok.
Jellemzõen oldalt szúrnak a kerékbe az eddig ismeretlen alakok, mert ott
könnyebb kihasítani a gumit.
Az egyik károsult ezúton is arra kéri a lakosságot, hogy lehetõleg zárt he-
lyen parkoljanak a gépkocsijukkal, ha tehetik, és járjanak nyitott szemmel,
hátha sikerül így lefülelni a vandálokat!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Kérdés–válasz
A HAJLÉKTALANSZÁLLÓ KAPCSÁN

Az alábbi levél érkezett szerkesztõségünkhöz e-mailen a hajléktalanszálló-
val kapcsolatban.
Tisztelt szerkesztõség!
Elnézést, hogy levelemmel megkeresem Önöket, de úgy gondolom, hogy itt írok
inkább, mint a televízió üzenõfalán. Szeretnénk megtudni – mert levelemet
több lakó nevében írom –, hogy miért nem tesznek a hajléktalanszállón intéz-
kedéseket annak ügyében, hogy szerencsétlen hajléktalan embereket ne ke-
zeljék már úgy, hogy megvernek egyes lakókat. Saját szememmel láttam, hal-
lottam, amikor a hajléktalan ember kiabált az ott dolgozóval, hogy „Engedj
be!”, majd a dolgozó pofon vágta. Azóta is ott látjuk dolgozni azt az embert, és
nem értjük, mért hagyják. Bármilyen ember is egy hajléktalan, mért kell meg-
ütni? Ilyenkor hol a hatóság, hol van az intézmény vezetõje? Mért hagyják ezt,
hogy így történjen?
A nevemet, címemet nem szeretném kiadni, mert van mitõl félnünk mindnyá-
junknak, akik itt lakunk, mert ha már egyes lakók kinyitják az ablakukat, vagy
kinéznek az ablakon, akkor ide szoktak kiabálni a dolgozók, hogy „Mit leske-
lõdtök mindig?!”
Megkérem Önöket, tegyenek valamit annak érdekében, hogy intézkedés legyen
a hajléktalanszállón, mert ha nem történik intézkedés, akkor felsõbb szervek-
hez fogunk fordulni.
Szeretném megjegyezni, hogy az az ember, akit bántalmaztak, sok sárbogárdi-
nak elmondta, mi történt. Mért engedik, hogy ilyen emberek ott dolgozzanak
egy ilyen közegben? Van arra törvény, hogy nem szabad bántani a hajléktalan
embereket, pláne nem dolgozóknak, akik velük dolgoznak.
Kérem, hogy nevem maradjon inkognitóban, nem szeretnék én sem verést kap-
ni ettõl az úrtól. Tegyenek lépéseket mielõbb.
Tisztelettel: Éva
A fenti levelet eljuttattuk a hajléktalanszállót mûködtetõ Egyesített Szoci-
ális Intézmény vezetõjének, aki az alábbi levélben reagált a megkeresésre.
„Évának!”
Uram, vagy Hölgyem!?
Ön, vagy Önök a névtelenség homályába burkolózva állít, vagy állítanak tételes
bizonyítékok hiányában meg nem történt dolgot, vagy dolgokat.
Írásukat a hajléktalan-ellátással szembeni gyáva provokációnak tekintem.
A továbbiakban hasonló írásokra nem válaszolok.
Dr. Horváthné Lang Erika s.k. ESZI-intézményvezetõ

HKV

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Sárbogárd városközponti területei-
nek vízrendezése, csapadékvíz-elve-
zetõ rendszerének fejlesztése”
93.515.581 Ft uniós támogatással, összesen
103.906.201 Ft-ból, Sárbogárd Város Önkormányza-
ta (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) KDOP-4.1.1/
E-11-2011-0018 azonosító számú nyertes pályázata
révén megújult Sárbogárd központi területeinek csa-
padékvíz-elvezetõ rendszere.

A 2012. szeptember 17-én megkezdõdött projekt
megvalósítása a tervezett határidõre, 2012. decem-
ber 31-éig lezajlott, a mûszaki átadás–átvétel megtör-
tént. A vállalások az ütemezés szerint teljesültek.
A kivitelezést az ÚTÉPPARK Útépítõ és Mélyépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Sóstói út 7.) végezte.

A projekt keretében Sárbogárd központi területén a
belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területe-
ken – Hõsök tere, Németh sarok, Tinódy út, Sövény
utca, Nyíl utca egyes szakaszain – történt meg a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer kialakítása, illetve a
meglévõ szakaszok felújítása, továbbá a tinódi árok
végén, a vasút alatt áteresz épült.

A beruházás következtében e központi területek csa-
padékvíz-veszélyeztetettsége (s ezáltal az önkor-
mányzat kárelhárításra fordított költsége) jelentõ-
sen csökken, illetve megszûnik.
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Kiválasztották a cecei szennyvíztisztító-hálózat kivitelezõjét
Fontos mérföldkövéhez érkezett a cecei
szennyvízberuházás, miután aláírták a
szerzõdést a szennyvíztisztító-hálózat ki-
vitelezõjével. Az építési munkálatokat a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. végzi
majd. A csatornaépítési munkálatok
várhatóan kora nyáron kezdõdnek.
A csatornahálózat kivitelezõjének kivá-
lasztásával teljes lett az a szakértõi csapat,
amelynek tagjai részt vesznek a kivitele-
zésben. A projektben résztvevõk kiválasz-
tását közbeszerzési eljárások keretében
kellett elvégezni a hatályos jogszabályok-
nak megfelelõen.
A szerzõdéskötést követõen a kivitelezõk-
nek elõször a tervezési munkákat kell elvé-
geztetni, majd az engedélyek megszerzése
után indulhat a kivitelezés. Az engedélyek
birtokában kezdõdnek a látványosabb
munkálatok, melynek során megépítésre
kerül a csatornahálózat, illetve a szenny-
víztelep. Idõközben zajlanak a szennyvíz-

tisztító telep engedélyezési feladatai is,
amelyek várhatóan néhány héten belül le-
zajlanak. Ezt követõen kezdõdik el a
szennyvíztisztító telep építése.
A település 2011-ben írt alá támogatói
szerzõdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-

séggel. Ennek értelmében a cecei önkor-
mányzat a csatornázási beruházáshoz
1,249 milliárd forintos támogatást kapott
az Európai Unió Kohéziós Alapjából.
2012 januárjában a Belügyminisztérium
ezt az összeget további 45,8 millió forint
összegû, vissza nem térítendõ, „EU Önerõ
Alap” elnevezésû támogatással egészítette
ki, így a teljes projekt 88 százalékos támo-
gatást nyert állami forrásokból. A projekt
befejeztével 1.112 bekötõvezeték és mint-
egy 19.629 fm hosszúságú gerincvezeték
épül ki, melyhez egy 220 m3-es új szenny-
víztisztító telep fogja biztosítani a telepü-
lésrõl érkezõ szennyvizek megfelelõ hatás-
fokú tisztítását. Az üzembe helyezés idõ-
pontjára a település minden utcájába be-
vezetésre kerül a szennyvízhálózat.

További információ: Korsós Kata,
TenderPress, 06 (20) 801 5489,
E-mail: info@tenderpress.hu

Amit a kutyachiprõl tudni kell
A kutyák kötelezõ chipbeültetése okán
érkezett megkeresés szerkesztõségünkhöz
tájékoztatás kérésére vonatkozóan. Dr.
Bögyös Gábor kerületi fõállatorvostól
kértünk nyilatkozatot az ezzel kapcsolatos
tudnivalókról.
– Meddig lehet büntetés nélkül elvégeztetni a
chipbeültetést az ebtulajdonosoknak?
Dr. Bögyös Gábor: – A törvény kimondja,
hogy 2012. december 31-éig be kellett vol-
na chipeztetni mindenkinek a kutyáját. Ál-
latorvosi kezelést már csak olyan kutyán
lehet alkalmazni, amelyik be van chipezve.
Ha állatorvoshoz kerül egy kutya, akkor az
orvosnak meg kell vizsgálnia, hogy be
van-e chipezve. Ha nincs, akkor ezt a mu-
lasztást pótolni kell. Ha a tulajdonos ezt
nem akarja, akkor ezt be kell jelentenie az
állatorvosnak, és a gazdának büntetés jár.
Összevezetve a chipezést nem lehet meg-
csinálni. Egyénileg kell szólni az állator-
vosnak, aki kimegy házhoz és elhelyezi a
chipet.
– Miért nem lehet ezt összevezetve csinálni,
mint az eboltást?
– Ez egy egyedi eljárás, ami adminisztráci-
óval és minden egyébbel jár, ezért az állat-
orvosi kamara olyan szabályozást adott ki,
ami nem engedélyezi, hogy összevezetve
chipezzék az ebeket. Aki nem chipezteti
be májusig a kutyáját, azt legkésõbb a kö-
telezõ eboltáskor mindenképpen be-
chipezi az állatorvos.
– Miért hasznos a chip? Sokan azt mondják,
hogy na, ez csak egy adminisztrációs valami,
plusz költség, vagy öreg a kutyám, akkor meg
minek.
– Minden 4 hónapos kor feletti kutyát be
kell chipezni. Ezt törvény írja elõ. A kor
nem számít, mert egy öreg kutya is élhet
még évekig. Sok haszna van a chipezésnek.
A legfontosabb az, hogy ha valakinek
mondjuk egy szilveszteri robbantgatás, pe-
tárdázás után elszökik az állata, és bárhol

megtalálják, akkor azonosítani lehet, és
meg lehet találni a gazdáját, mert a chip
számát egy országos nyilvántartásba visz-
szük fel. A másik: ha a kutya elveszik, meg-
harap valakit, kárt okoz, vagy gyepmester
fogja be, akkor a gazda pontosan beazono-
sítható, és felel azért, hogy mit keresett a
kutyája az utcán. Ezzel talán csökken a kó-
bor kutyák száma.
– Ha elhullik egy eb, amelyikbe már be lett
ültetve chip, azt fel lehet újra használni?
– Nem lehet felhasználni. A chip egy állat-
ra szól, steril eszközzel helyezzük a bõr alá,
viszi magával a sírba.
– Milyen arányban sikerült eddig elvégezni a
chipezést?
– Olyan 20-30 százalék már be lehet
chipezve. Aki lelkiismeretes, törvénytisz-
telõ volt, az december 31-éig igyekezett ezt
elvégeztetni. De a sok jelentkezõ miatt fo-
lyamatosan végezzük ezt a feladatot.
– Pontosan mennyi a chipezés költsége?
– A törvényben megszabott díja 3.500 Ft,
de a chipbehelyezéssel együtt vizsgálatot is
kell végezni az állaton, hogy milyen álla-
potban van, mert csak egészséges állatba
helyezhetõ el a chip. Plusz költség még a
kiszállás is.
– Úgy láttam, hogy a sárbogárdi állatorvosi
rendelõben is el lehet helyeztetni a kutyában
a chipet.
– Igen, rendelési idõben. A kollégáimnál
telefonon lehet egyeztetni idõpontot.

Állatorvosok telefonszámai:
Dr. Szénási Károly, Sárbogárd, 06(30)8161 376
Dr. Pátzay József, Sárbogárd, 06(30)6393 977
(helyesbített telefonszám!)
Dr. Pátzay István, Sárbogárd, 06(30)5208 877
Dr. Kellner Péter, Sárbogárd, 06(30)9398 629
Dr. Csele István, Sárosd, 06(30)9939 404
Dr. Földi József, Cece, 06(20)3557 213
Dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, 06(20)9749
065

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Regisztrált vállalkozások számára
szervez a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a törvényváltozásokkal
kapcsolatos tájékoztató programot

– a 2013. évi adótörvény-változásokról,

– a Munka Törvénykönyve legfonto-
sabb elõírásairól,

– a cégeljárásban történt módosítások-
ról.

Sárbogárdon 2013. február 7-én 10.00–
12.00 óráig a polgármesteri hivatalban
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Részvételi feltételek

A programon azok a vállalkozások ve-
hetnek részt térítésmentesen, akik ka-
marai regisztrációs kötelezettségüknek
eleget tettek. Könyvelõknek, cégveze-
tõknek egyaránt ajánljuk.

Jelentkezés:
ugyfelszolgalat@fmkik.hu.

Kapcsolat: Sipos Éva fõtitkár, Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6., +36 (22) 510-310, www.fmkik.hu.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA

VARGA GÁBOR
országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART

2013. január 18-án, pénteken,
Sárbogárdon 14 és 16 óra között

a képviselõi irodában
(Ady E. út 164.).
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
1. rész

Szerencsém volt a repülõn, mert egy olyan
pakisztáni orvos mellé kerültem, aki szíve-
sen osztotta meg velem a gondolatait a re-
pülés alatt. Sokkal gyorsabban és kelleme-
sebben telik az idõ, ha az ember egy jó be-
szélgetõpartnerre akad.
Atif úr gyógyszerekkel kereskedik, és
gyakran jár Dusanbéban. Egy másik pa-
kisztáni kollégájával a központban bérel-
tek egy lakást, ott kipihenhettem magam.
Délután megjelent két tadzsik orvos, akik
segítettek nekem szállást keresni a közel-
ben. Dusanbéban kevés az olcsó szállás,
vagy nincs. Az Operaház melletti Vahs
szállóba fészkeltem be magam. Hatalmas,
szovjet idõkbõl való, félig lepusztult belse-
jével még így is impozáns élményt nyújtott.
Folyosóin mintás, puha szõnyegek, hatal-
mas szobák, palotához hasonló, íves lép-
csõi dór oszlopokhoz vezettek a kanyar
után. A tévé mûködött, a vízcsapból forró
víz folyt – mi kell még? Kit érdekel, hogy a
szõnyeg itt-ott kiégett, a falikárpit lejött, az
ágy nyikorgott, és a fürdõszobában csak
úgy lehetett fogat mosni, hogy rá kellett a
zuhanyozó méteres szélére ülnöm, mert
csak úgy értem el. A szolgálatkész, kedves,
emeleti felügyelõ hölgyektõl teát vehet-
tem kannástul. Vasalást és mosást is vállal-
nak annak, akinek szüksége van rá.

Robiyával rögtön az elsõ nap ismerkedtem
meg. Sétáltam a Felszabadulás téren, meg-
láttam a barátnõjével menni, odaszalad-
tam, és megkérdeztem, hogy hol lehet
ilyen szép tadzsik viseletre szert tenni.
Robiya eljött velem az egyik bazárba, meg-
vettük az anyagot, aztán elmentem vele
hozzájuk. Egyik nõvére a környéknek varr,
õ majd nekem is összehoz egy tadzsik
öltözéket. Így kezdõdött a barátságunk.
Az Operával is szerencsém volt. A szállo-
dából csak át kell sétálni. Micsoda luxus!
Robiyát is befizettem, annyira olcsó volt a
jegy. Tadzsikul énekeltek, keleti dallamok
és tánc. A dalokba klasszikus operás meg-
oldások is jöttek, és a keverék adta meg az
igazi élményt. Nem sok közönség jött
össze. Feltûnt a sok gyerek, a legkisebbek
óvodások lehettek. A maguk mércéjével
kitûnõen bírták: alig mocorogtak, nem vi-

sítoztak, suttogva szóltak egymáshoz. De
jó volt ezt látni, azt hittem már nem is léte-
zik ilyen!
Ráközelítettem Ibn Szinnára, és arra az el-
határozásra jutottam, hogy mégsem kérek
tõle autogramot.
Az egyik zöld ruhás hölgy gyönyörûen éne-
kelt meghalás közben, pedig eldõlve nem
lehet egyszerû a dolog.
Az elõadás elõtt odahajolt fölénk egy lel-
kes riporter egy helyi, orosz nyelvû tévé-
adótól, hogy szívesen látnának minket egy
interjú erejéig a folyosón. Elmondtam oro-
szul neki – az alkalomra felöltött passzen-
tos, indiai mintázatos, csillogó kövekkel dí-
szített, csicsás tunikámban –, hogy mennyi-
re tetszik az épület, hogy éppen Avicenna
életét olvastam otthon, hogy számomra
milyen olcsó a jegy, meg ilyenek.
Dusanbe központja zöld és elegáns. Egy
hosszú, széles fasor választja el az autósá-
vokat. Az épületek alacsonyak, néhol szé-
pen mívelt, vasrácsos erkélyekkel ellátva.
Sztálin idejében emelték õket a harmincas
években, hogy helyet adjanak a szovjet hi-
vatali alkalmazottaknak és családtagjaik-
nak. Dusanbe multikulturális város volt a
rendszerváltásig. Örmények, grúzok, oro-
szok éltek egymás mellett békességben.
1991-ben kitört a polgári forradalom, és
rengetegen költöztek vissza az anyaor-
szágba. Végül is Tadzsikisztán nem került
iszlám fundamentalista kézre. 1997-ben
orosz csapatok segítségével megállították
az utolsó nagyméretû, muszlim–funda-
mentalista offenzívát, amit Észak-Afga-
nisztánból irányítottak. A polgárháború-
nak vége lett, az ország romokban hevert.
Idõközben a város egy metamorfózison
ment keresztül. Épült egy modern bevá-
sárlóközpont (tulajdonosa – hogy, hogy
nem – az elnök lánya), különbözõ butikok
és élelmiszeráruházak, amelyekben olyan

árubõség jelent meg, amirõl a szovjet
idõkben a tadzsikok még álmodni sem
mertek.
Tadzsikisztán Közép-Ázsia legszegényebb
országa. Az emberek fõleg a külföldi ven-
dégmunkásként dolgozó családtagok ha-
zautalt pénzébõl tartják fönn magukat.
Mivel orosz a második nyelv, mindenki
Oroszország különbözõ városaiban próbál
szerencsét. Alig akad olyan család, ahol ne
lenne legalább egy olyan családtag, aki
évente csak egyszer jön haza, és rendszere-
sen utal át pénzt a családjának. Állítólag ez
képezi a mai tadzsik gazdaság alapjának
kétharmadát.
A vagyoningatlan eléggé nagy üzlet, fõ-
képpen a tadzsik maffia tartja a kezében.
Mivel Tadzsikisztán déli része 1300 kilo-
méteren Afganisztánnal határos, nagy ré-
sze nehezen megközelíthetõ hegyi utakon
vezet, a heroincsempészetet szinte lehe-
tetlen ellenõrizni. Nem kérdés, mibõl ke-
letkezik a vagyonuk azoknak, akik palotá-
kat emeltetnek erre-arra, és kezükben
tartják egyebek közt az ingatlanüzletet is.
Tadzsikisztán lakóinak legnagyobb része
szunnita muszlim, de élnek síiták is – mint
Iránban –, ami az egyik fõ irányzat az isz-
lám valláson belül.
A síiták Mohamed halála után vejét és
unokatestvérét, vagyis vér szerinti roko-
nát, Alit tartották az egyedüli lehetséges
törvényes utódnak. A síizmus terjedéséhez
nagymértékben hozzájárult az Omajjad
kalifátus világi jellegével, pompájával, dõ-
zsölésével szembeni fokozódó elégedet-
lenség. A legtöbb síita, mint a tizenkettek
Iránban, hisznek a rejtõzködõ imámban: a
tizenkettedikben, akit Mohammad al-
Mahdinak hívtak, aki 873-ban elveszett a
sivatagban, s egyszer majd visszatér.

Folytatás a következõ oldalon.
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Iszmail, az izmaeliták rejtõzködõ imámja
(a hetek) a hatodik imám fia volt. Egyér-
telmû, hogy a muszlimok legtöbbje az iz-
maelitákat egy bizarr, eltévelyedett cso-
portnak tartja.
Valaha a befolyásos izmaeliták alapították
a Fatamida királyságot (909–1171), azt a
királyságot, amit nem Aliról, hanem
Mohammed lányáról, Fatimáról neveztek
el. Legszebb korszakában hatalma a mai
Szicíliától Szudánig, Marokkótól Szíriáig
terjedt. Õk uralkodtak egy jó ideig Mekka
és Medina felett is. A hatalmi központ az
általuk alapított Kairó volt, ahol szabadon
virágozhatott a szépmûvészet, a vallás és a
tudomány. Ott tették le az alapokat a még
most is álló al-Azhar mecset építéséhez,
ami máig is fontos vallási központként mû-
ködik. A fatamidák állandó harcban álltak
a szunnita meggyõzõdésû abbasszidákkal,
akik végül is teljesen megsemmisítették
õket. 1094-ben egy kis csoport síita Irán
északi részére menekült, ahol fiatal harco-
sokat képeztek a dzsihádra, az úgynevezett
felszabadító, szent harcra. Az általuk el-
foglalt néhány erõdben a fiatal harcosok
testét és lelkét gyönyörûen megmunkált
virágoskertekben hasison és szexen is tré-
ningezték. Így motiválták õket a mártí-
romságra. Érdekes, hogy a kis csoport
fennállása alatt rendkívüli átalakuláson
ment keresztül. Kicsi, de kitûnõen meg-
szervezett megmozdulás, amely szemmel
láthatóan eltávolodott a vallási és szo-
ciálgazdasági alapjaitól. Valószínû, hogy
ebben az eltávolodásban nagy szerepet
játszott a pragmatikus izmaelita vezetõ,
Haszan Ali Sah és az angolok együttmûkö-
dése, úgy 1838 körül.

Ez az Ali Sah az iráni Kerman városában
volt kormányzó addig, amíg sor nem került
egy félresikerült felkelésre az iráni király
ellen, és Ali Sah Afganisztánba menekült.
Itt tárgyaltak a britek és az oroszok
Észak-India elérésérõl. Ali Sah felajánlot-
ta szolgálatait a briteknek, akik köszönet
fejében a Brit-Indiákra telepítették. Itt él-
tek az Agha Kan szultánok ország nélkül,
így nem sokat veszíthettek, ha támogatá-
suk a britek felé mégsem sikerülne.
A második világháború után III. Agha Kan
szívesen forgolódott a legmagasabb politi-
kai körökben, így szerezve fontos befolyást
mozgalmának, ami különbözõ, izmaelitá-
kat szolgáló, fejlõdést támogató szerveze-
tek projektjeit tartalmazta. Jelszava: Mo-
dernizáció, oktatás és nõi emancipáció.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2013. január 18-án
(pénteken)

9 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésének tárgyalása –
I. forduló. (Mellékletek a honlapon
megtalálhatók.)
4. A képviselõ-testület 2013. évi munka-
tervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
5. A képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
6. A polgármesteri hivatal szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester.
7. A piacok és vásárok tartásának rend-
jérõl szóló 21/2009. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
8. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
9. A Sárbogárdi Tankerület kialakításá-
val kapcsolatos megállapodás
elfogadása.
10. Az örspusztai emeletes magtár meg-
nevezésû, helyi mûvi értékvédelem
alatt álló építmény helyi védelmének
megszüntetésére irányuló kérelem
elbírálása.
11. Tájékoztató az elõirányzatok fel-
használásáról és a tartalék alakulásáról.
12. Bejelentések.
12/1. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2012. december
21-ei ülésén elhangzott bejelentésekre
válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés

1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormány-
zat által alapított 2013. évi díjakra.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása
3. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete 2012. decem-
ber 21-ei ülésén döntött a városköz-
pontban található Nyíl utca és Kígyó
utca egyirányúsításáról.
A 255/2012. (XII.21.) kth. sz. határoza-
tában a Nyíl utca kötelezõ haladási irá-
nyát a Tinódy út irányába, a Kígyó utca
kötelezõ haladási irányát az Ady Endre
út irányába határozta meg azzal a kiegé-
szítéssel, hogy a Kígyó utca a Domján
pékség üzemi bejáratát követõen egy-
irányú, a Nyíl utca pedig a Sárbogárd és
Vidéke Takarékszövetkezet belsõ te-
lekhatárát követõen egyirányú.
A határozat értelmében az egyirá-
nyúsítás bevezetésére legkésõbb 2013.
március 15-éig sor kerül.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Jelentkezés és
felvételi

a kisgimibe

Az írásbeli felvételi vizsga
idõpontja:

2013. január 18. 14.00.

A pótfelvételi idõpontja:
2013. január 24. 14.00.

Jelentkezéseket az írásbeli vizsgák idõ-
pontjáig elfogadunk.

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 szövegértési feladatot kapnak
a vizsgázók.
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Vándorlásaim 21.
Mély csend borul a szigetre, s a szigetet kö-
rülölelõ vízre. Bogárra vadászó denevérek
cikáznak még egy darabig, aztán õk is el-
tûnnek. Egy éjszakai portyára induló ba-
goly suhan el puha szárnyakon a parti galé-
riaerdõ felé. A mély csöndben az avar zör-
gésére leszek figyelmes. Látom ám, hogy
egy másfél arasznyi, bundás állatka sürgö-
lõdik a sátor elõtti táborhelyünkön; szedi
össze a vacsora lehullott morzsáit. Talál
egy nagyobb darab neki való finomságot.
Valószínûleg a parizer egy kis darabja le-
het, ami leesett Encsi kenyerérõl. Két láb-
ra áll, s mellsõ lábai közé fogva pillanatok
alatt befalja a különleges csemegét. Moz-
dulatlanul figyelem. Közelebb merészke-
dik a sátorhoz. Idõnként leül totyakos fe-
nekére, úgy figyel értelmes fekete gomb-
szemeivel. Ildi lába kilóg a sátorból. Oda-
megy, megszagolgatja. Fölmászik a taka-
róra a kíváncsi kis jószág. No, ennyi elég a
bizalmaskodásból! Megmozdulok, hogy
odébb hessentsem. Ettõl megriad, leugrik
a takaróról és egy szempillantásnyi idõ
alatt eltûnik.
Alszanak békésen az én kicsi lánykáim,
akiktõl éppen most riadok el, mint ahogy
az elõbb az a bundás kis állatka riadt el a
mozdulatomra. Olyan kicsik, és a felnõttek
közt dúló indulatoknak végtelenül kiszol-
gáltatottak. Nem tudják még, hogy éppen
most szakad darabokra az a világ, amiben
igazán biztonságban érzik magukat. Még
mindig az esti mese jár a fejemben. Mintha
rólunk is szólna. Szegény magányos tá-
nyértalpú medve! Szegény anyuka! Sze-
gény kislány! De hová lett az apuka ebbõl a
mesébõl? Talán õ rejtõzik ott az erdõ
sûrûjében, álmaink barlangvilágában a
beteg tányértalpú mackó képében?
A mesében a szeretet mindent rendbe ho-
zott. A kislány félelmét leküzdve apró uj-
jacskáival kiszedte a mackó talpából a tüs-
két. A beteg mackó meggyógyult, és vele a
hiányos család csaknem teljessé kiegé-
szült. De hát az élet nem olyan, mint a me-
se! És egy mesebeli maci nem képes
pótolni a hiányzó apát!
Na, és a mi tüskéink nem a talpunkba, ha-
nem a lelkünkbe, a szívünkbe verõdnek
egyre mélyebben. Mindannyiunk szívébe:
az anyáéba, az apáéba és a gyerekekébe. Ki
piszkálja ki ezeket a tüskéket tündérujjai-
val? A kérdésre nincs válasz. S nem tehe-
tek mást, mint a mesében, bízom a szeretet
erejében. Behúzom a sátorajtó cipzárját,
és mély álomba zuhanok. Virágos mezõn
sétálunk mi, négyen. Encsi egyik kezét fog-
ja anyu, a másikat Ildi, s Ildi kezét én. Fu-
tunk, a virágok sárga virágport szórnak a
lábunkra. Összefogódzunk egy körbe, re-
pül a sok színes szoknya, nevetünk, apu,
anyu és a gyerekek.
Erre az álomra riadok fel. Világosodik az
ég alja, kel a nap. A gyerekek még ringanak
az álom éjsötét tengerén. Kiülök a vízparti
fatörzsre, magamba szívom a hajnal párás
hûvösét. Az álom záróképe mintha a reti-

námba égett volna, ott lebeg elõttem. Ami
megtörtént, már örökre van, ezt üzeni. Le-
zárult egy korszak, valami új jön. Nem fé-
lek tõle. Erõs elszánás hajt. A gyerekeknek
is inkább ez maradjon meg, ez az utolsó
kép, hogy mi négyen mindig, örökre egy
család vagyunk, és az is maradunk, akkor
is, ha én már nem vagyok ott a körben, ha
már egyáltalán nem is leszek. Ha meghal-
tam is, örökre ott vagyok, és fogom a kezü-
ket.
A diadalmasan felkelõ nap ezer sugara hir-
deti az új kezdet ígéretét. Nézem, ahogy az
árral küzdve hegymenetben elhúz a sziget
elõtt egy vontatóhajó. Felharsanó kürtje
ébreszti álmából a gyerekeket. Kábultan
dugják ki kócos fejüket a sátorból.
– Jé! Apu! Egy hajó! – kiált föl Ildi.
Aztán kikászálódnak mindketten a sátor-
ból. Encsi maga után húzva alvómacikáját
botorkál nõvére után, aki már közben fá-
zósan az ölembe bújt. Mellette Encsi is he-
lyet követel magának. Hárman együtt néz-
zük a felkelõ napot. Magunkba szívjuk me-
lengetõ sugarait. És ekkor megtudjuk azt
is, hogy miért szólt a vontatóhajó dudája.
Föntrõl éppen most érkezik egy hatalmas,
kétemeletes kirándulóhajó. Egészen közel
hozzánk húz el lefelé. A fedélzeten már te-
rítenek a pincérek a reggelihez. A korlát-
nál áll a hajó néhány korán kelõ utasa. Egy
kirándulóhajón késõ éjjelig zajlik az élet.
Szól a zene, durrannak a pezsgõsdugók,
nászutasok táncolnak, és nézik az elsuha-
nó falvak, városok fényeit. A hajnalban
kevesen gyönyörködnek. Pedig ez meny-
nyivel szebb az alkonyatnál. Benne van az
új nap ígérete, a jövõ reménye.
Itt az ölemben a drága kicsikéim. Õk szá-
momra a hajnal ígéretei. A „hajnal ígére-
tei” leugranak az ölembõl, s szaladnak
egészen a vízig. Integetnek a hajónak, s
észre se veszik, hogy a nagy hajó már készí-
ti számukra a nagy tarajos hullámot játé-
kos ijesztésül. Odamegyek hozzájuk, meg-
fogom a kezüket, hogyha jön a nagy hul-
lám, ne féljenek. És már jön is a hullám
nagy harsogással. A kicsik sikítanak a meg-
lepett örömtõl, s a levegõt kapkodják, mi-
közben felcsapódik rájuk térden is felül a
friss hajnali Duna tajtékos vize. Szerencsé-
re elõtte már lehámoztam róluk az alvóru-
hát, így hagyom, hogy szabadon rohangál-
janak a parton végig a hullámokat kerget-
ve.
Gyorsan elõkészítem a csónakot indulás-
hoz. Átmegyünk a túlparti Hartára friss te-
jet, kiflit venni reggelire. Ez is nagyon iz-
galmas programnak ígérkezik. Megtörül-
getem õket a reggeli fürdés után, bezárjuk
a sátorajtót, pénzzel, városi ruhákkal fel-
szerelkezve evezünk át. Útközben, míg át-
érünk, még meglovagoljuk a nagy hajók
után maradt mélységi hullámokat.
A túloldalon csak néhány hétvégi ház van a
parton. Harta ide jó három kilométer,
amit gyalog teszünk meg. A csónakot egy
kis öbölben biztonságba helyezzük, aztán

indulás a gyalogtúrára. Ahogy melegszik
az idõ, a parton már hõségnek érezzük az
ígérkezõ kánikulai napot. Jobbról Ildi, bal-
ról Encsi kezét fogom, s így megyünk to-
ronyiránt. Út közben megállunk egy út
menti vadszilvafánál. Ez a reggelihez az
elõétel. Így érünk a faluba. A legelõre ki-
hajtott tehenek utáni por már lassan elül.
Kerékpárokra szerelt tejeskannákkal zö-
rögve hajtanak el mellettünk a nénik,
bácsik. Viszik a frissen fejt tejet a csarnok-
ba. Bemegyünk egy kis boltba.
– Jaj, de tündérek ezek a kislányok! Mit
kértek, aranyoskáim? – siet elénk a boltos
néni.
– Tejet meg kiflit kérünk. Az én testvérem-
nek meg kakaót – felel okosan Ildi, a na-
gyon határozott és talpraesett nagyobbik
kislányom, aki már maga is jár vásárolni a
fülöpkei boltba.
– Nahát, te milyen okos vagy! – csapja
össze a kezét a boltos néni. – Sajnos tejem
meg kakaóm nincs. De kiflit tudok adni. –
És már nyom is a két gyerek kezébe egy-
egy friss kiflit.
– A közeli tejcsarnoknál lehet csak tejet
kapni. Itt nyaralnak Hartán? – intézi hoz-
zám a kérdést.
– A Dunán vagyunk, a túloldali zátonyon
sátorozunk – válaszolom.
– Jaj, istenkém, és nem fáznak meg abban a
vadonban a drágaságaim? – aggodalmas-
kodik, s lehajolva átöleli a két gyereket
egy-egy puszisorozattal árasztva el õket. –
Na, várjatok csak! Lesz mindjárt meleg ka-
kaó és tej is – s hátraszalad a raktárba. –
Mari, te, gyere, állj ide a pulthoz, nekem
dolgom van!
Ellentmondást nem tûrve megfogja a két
gyerek kezét, és indul kifelé a boltból.
– Megyünk, drágáim, hozzám, lesz friss tej,
lesz jó reggeli. Jöjjön csak maga is! – szól
vissza még nekem, s én a meglepetéstõl
szóhoz se jutva követem a határozott bol-
tos asszonyságot.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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SÁRBOGÁRD HELYI JÁRATOS AUTÓBUSZVONALAK MENETRENDJE
Üzemeltetõ: Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11)

Érvényes: 2013. február 1-jétõl.

I. számú helyi járatos autóbuszvonal menetrendje II. számú helyi járatos autóbuszvonal
menetrendje

III. számú helyi járatos autóbuszvonal menetrendje

IV. számú helyi járatos autóbuszvonal menetrendje

Jelmagyarázat: X = csak
munkanapokon közlekedik

2013. JANUÁRI VÉRADÁSOK
Január 22-én (kedden) Sárszentágotán az általános iskolában 14–17
óráig.
Január 30-án (szerdán) Dégen az általános iskolában 13–17 óráig.
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal: személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ-kártya.
Vért adni 18 év felett lehet!
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink ajándékban részesülnek!

Vöröskereszt Sárbogárd

H A R G I T A I N A G Y M A M AH A R G I T A I N A G Y M A M A
S Z A K Á C S K Ö N Y V E IS Z A K Á C S K Ö N Y V E I

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban éskaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és
az újságot árusító boltokban!az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

XI. forduló

Extrém–Spuri 5:0 (1:0)
Vezette: Tóth Z.
Extrém: Vörös – Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Horváth T.
Csere: Stix.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Huszár, Bodó.
Csere: Bor, Bereczki, Kiszl.
2. perc: Horváth D. kapufára fejelte a lab-
dát, mely úgy vágódott ki, hogy az Vörös
kapus kezében halt el. 3. perc: Flõgl lövé-
sét Lajtos lábbal hárította. 4. perc: Dévényi
lövése kerülte el a kaput. 7. perc: Bereczki
nagy helyzetben nem érte el a labdát. Hiá-
ba csúszott! 10. perc: Flõgl erõs lövését
Lajtos kiütötte a mezõnybe. 11. perc: Bor a
kapu elõtt ziccerhelyzetben lyukat rúgott.
12. perc: Gál lõtt kapu fölé. 14. perc: Stix
lövése kerülte el a kaput. 17. perc: Stix lö-
vése Palástiról pattant szögletre. 18. perc:
Stix lövése kapufáról Lajtos hátára, onnan
pedig a hálóban kötött ki. 20. perc: Hor-
váth T. 0,5 m-rõl az üres sarok mellé tudta
rúgni a labdát. Nagy helyzet volt! Jó iramú
mérkõzés a 24. percig, amikor is Dévényi
volt eredményes, a jól védõ Lajtos hibájá-
ból. 25. perc: Palásti lövése kerülte el a ka-
put. 27. perc: Stix lõtt mellé. 28. perc: Gál
erõs lövését védte vörös. 32. perc: Bor ka-
pu mellé gurított. 37. perc: Flõgl védhetet-
len lövése a bal felsõbe ment. 39. perc: Dé-
vényire nem figyeltek, a jobb alsó sarokba
lõtt. 40. perc: Horváth T. állította be a
végeredményt. Az elfáradó Spuri játékosai
a 37. percig nehéz ellenfélnek bizonyultak.
Góllövõk: Stix, Flõgl, Dévényi 2, Horváth T.

Sárkeresztúr Kike–
Toledó 2005 7:3 (3:0)

Vezette: Tóth Z.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Madár, Szauervein.
Toledó 2005: Fûrész – Soós, Dombi Z.,
Dombi V., Barabás R.
Csere: Barabás B., Csuti, Fésû, Kiss.
1. perc: Fûrész egymás után háromszor is
védett. 2. perc: Geiger lövését védte a ka-
pus. 3. perc: Sütõ lõtt kapu fölé. 4. perc: a
sorozatos Kike-támadások meghozták az
eredményességet, mert Geiger lövése a
jobb felsõ sarokban kötött ki. 7. perc: Sütõ
kapu fölé bombázott. 8. perc: Geiger lövé-
sével szemben Fûrész tehetetlen. 10. perc:
szabadrúgásból Dombi Z. legurította lö-
vésre Csutinak a labdát, aki kapu fölé vág-
ta. 14. perc: Vörös lövése kerülte el a ka-
put. 17. perc: Vörös találatával nõtt az
elõny. 18. perc: Sütõ lõtt kapu fölé. 22.
perc: Dombi Z. lövését Geiger a kapu elõ-
terében blokkolta. 23. perc: Barabás R.

szögletét Csuti rúgta a kapuba. 25. perc:
Geiger újabb góljával tovább nõtt az elõny.
26. perc: Dombi V. lõtt kapu mellé. A kido-
bott labdát Vörös szerezte meg, lövése a
kapuban kötött ki. 28. perc: Dombi Z. sem
találta el a kaput. 29. perc: Soós lövését
Visi kiütötte a mezõnybe. 32. perc: Sza-
uervein 2 lépésrõl a kapu mellé lõtt. Nem
volt formában Szauervein, mert a követke-
zõ támadásnál lyukat rúgott. 34. perc: ad-
dig totojáztak a Toledó védõi a kapu elõtt,
míg Sütõ gólt lõtt. 38. perc: Szauervein a
sokadik helyzete után végre gólt lõtt. Míg a
gólnak örültek, kezdés után Barabás R.
lõtt gólt. 40. perc: megvolt a három pont,
de Dombi V. még szépíteni tudott.
Piros lap: Fûrész 2 perc.
Góllövõk: Geiger 3, Vörös 2, Sütõ, Szauer-
vein, ill. Csuti, Barabás R., Dombi V.

FLD Ászok Ásza–
Cece Old Boys 4:2 (1:1)

Vezette: Tóth Z.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Vinklmann,
Magyar, Kuti, Bor.
Csere: ifj. Bor, Lakatos, Mihalkó.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Szikszai,
Mikuli, Fülöp T., Németh.
Csere: Király, Majtényi, Tar.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Lakatos, ifj. Bor, Magyar 2, ill.
Németh, Fülöp T.

Twister Galaxy–
Sárszentmiklós öfi

5:5 (1:1)
Vezette: Tóth Z.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Killer
I., Salamon, Simon.
Csere: Bognár T., Kaló, Szabó.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Tóth, Palotás,
Killer G., Deák.
Csere: Derecskei, Kiss, Pintér, Kun, Szepesi,
Nagy.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Bognár I.
Piros lap: Palotás.
A játékvezetõ egy ítélete után odarohant
hozzá és nekilökte a bordásfalnak. Sport-
szerûtlen magatartása a versenykiírás 21.
pontja értelmében a további mérkõzések-
tõl, a bajnokságból azonnali és végleges ki-
zárását vonja maga után!!!
Góllövõk: Kaló, Simon 2, Szabó, Salamon
ill. Kun, Deák 2, Kiss, Killer G.

Légió 2000,
Pentagri–Sárbogarak

2:0 (0:0)

Vezette: Szakács I.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Németh,
Pálinkás, Vereczkei, Tóth A.
Csere: Csuti Z., Huszár Z., Kelemen, Ör-
kényi.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri B., Dizseri
P., Horváth, Somogyi.
Csere: Mondovics, Rigó.
1. perc: Somogyi szorongatott helyzetben
a kapu fölé lõtt. 2. perc: Somogyi nagy
helyzetet hagyott ki. 4. perc: Németh fél-
pályáról egy visszapattanó labdát a kapu
mellé lõtt centiméterekkel. 5. perc: Német
lövése a kapufán csattant. 6. perc: Dizseri
P. lövését Szilágyi Vereczkei elé ütötte, lö-
vése kapu mellett kötött ki. 9. perc: Pálin-
kás lövését Csuti lábbal hárította. 10. perc:
Csuti Z. lövését Csuti J. szögletre ütötte.
12. perc: Kelemen lövése a kapu elõtt su-
hant el. 13. perc: Csuti Z. lövése a kapufá-
ról alapvonalon kívülre került. 15. perc:
Örkényi lövése is célt tévesztett. 17. perc:
Csuti Z. megint a kapufát találta telibe. 22.
perc: Vereczkei kapu fölé lõtt. 23. perc:
Németh lövése kapu mellé szállt. 24. perc:
Dizseri B. lövése tévesztett célt. 29. perc:
Vereczkei nagy helyzetet hagyott ki. 30.
perc: Dizseri P. lövését Szilágyi bravúrral
hárította. 32. perc: szöglet után Pálinkás
fejelt gólt. Megtört a Sárbogarak ellenállá-
sa! 37. perc: az emberhátránnyal játszó
Sárbogaraknak Kelemen lõtt gólt. Ezen a
mérkõzésen is elszabadultak az indulatok!
Piros lap: Vereczkei 2 perc, ill. Mondovics
végleg.
A két kiállított játékos két soron követke-
zõ mérkõzésen nem léphet pályára!
Vereczkei ütésért, Mondovics rúgásért
kapta a lapot!
Góllövõk: Pálinkás, Kelemen.

Tabella

1. FLD Ászok Ásza 11 11 - - 62:9 33
2. Sárkeresztúr Kike 11 9 - 257:23 27
3. Extrém 11 9 - 261:28 27
4. Légió 2000, Pentagri 11 8 - 329:19 24
5. Toledó 2005 11 4 2 531:42 14
6. Sárszentmiklós öfi 11 4 1 643:40 13
7. Twister Galaxy 11 3 2 641:41 11
8. Cece Old Boys 11 2 - 920:53 6
9. Spuri 11 1 1 916:63 4
10. Sárbogarak 11 1 - 1020:62 3

Góllövõlista

1. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 18 gól.

Gróf Ferenc
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Zámolyi
Kölyökkupa

Decemberben a sárszentmiklósi U9-es
utánpótlás focicsapat, az elmúlt hétvégén
pedig az U11-es korosztályos csapat ka-
pott meghívást a már évek óta megrende-
zésre kerülõ teremtornára. A csapat cím-
védõként érkezett, mivel az elmúlt évben a
torna megnyerésével a vándorkupa is hoz-
zánk került.

Az elején még nem igazán találtuk a mér-
kõzés ritmusát, de 0:2-rõl sikerült fordítani
és 4:2-re hozni az elsõ meccset. A folyta-
tásban viszont már nem volt gond, szép, tu-
datos játékkal múltuk felül ellenfeleinket,
ezért ismét miénk lett a kupa és persze az
aranyérem is.

Gratulálok, szép volt, fiúk!

1. Sárszentmiklós

2. Jóbarátok (Fõnix-Videoton 2003)

3. Tác

4. Zámoly

5. Csákberény.

Sallai Attila korosztályos edzõ

SÍC – hírek, eredmények
Harmadik helyen végzett a Krencz Sza-
bolcs–Bola József–Széplaki Zoltán össze-
állítású SÍC-B íjászcsapatunk a 2013. 01.
12-én Budaörsön megrendezett ÖRS-csa-
patkupán.
A Katona Alex–Katona Dorottya–Hor-
váth Tamás összeállítású SÍC-A csapa-
tunknak a 9. hely jutott.
A csapatok kieséses fordulóját megelõzõ
csapatrangsorolóban SÍC-B csapatunk a 3.
helyen, míg a SÍC-A csapatunk a 6. helyet
érte el a 18 fõs olimpiai csapatot felvonul-
tatott mezõnyben.
A rangsorolóból továbbjutott legjobb 16
közé került csapatokat 4 fõs, elõre megál-
lapított szisztéma szerinti csoportba osz-
tották, ahol a négy-négy csapat mérkõzött
egymással. Abban reménykedtünk, hogy a
két sárbogárdi csapat az elején elkerüli
majd egymást, és nem kerülnek egy cso-
portba. Mit hoz a véletlen, egy csoportba
kerültek.
A csoportunkon belüli gyõztes a SÍC-B
lett, akik a továbbiakban az 1–4. helyért, a

SÍC-A pedig harmadikként végzett, így õk
a 9–12. helyért versengõ csapatokkal ke-
rültek össze. Ebben a párosításban a nye-
rõk a nyerõkkel szemben az 1-2., vagy a
9-10., a vesztesek pedig a vesztesekkel
szemben mérkõzhettek a 3-4., illetve a
11-12. helyezésért. Ezekbõl a párosítások-
ból született meg a cikk elején közölt csa-
pateredményünk.

Katona Dorottya kadetkorú utánpótlás-
válogatott versenyzõnk az ÖRS-kupán 537
körös eredményével új országos csúcsot
ért el!
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Sárréti Íjász Club

Bál a cecei óvodásokért
Január 12-én, szombaton a cecei
óvoda szülõi közössége és az óvo-
da dolgozói mûsorral egybekötött
bált rendeztek a cecei mûvelõdési
házban.
Hetek óta szorgalmasan készülõd-
tünk, szervezkedtünk, hiszen ne-
mes cél lebegett a szemünk elõtt: a
Cecei Óvodásokért Alapítvány
létrehozása. Ez a gondolat már jó
ideje megfogalmazódott ben-
nünk, hiszen minden lehetõséget
megragadunk arra, hogy óvodása-
ink életét még szebbé, még jobbá tegyük. A szülõkkel történõ egyeztetés után indult
útjára a megvalósítás folyamata.
Sok gyakorlás és akadály leküzdése után elérkezett a szombat este. A mûsor megkezdése
elõtt kint, az elõtérben csak mosolygós, vidám arcokkal találkoztunk. Szerencsére meg-
telt a nagyterem vendégekkel.
A mûsorban a Harmónia kórus örökzöld slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Ezt kö-
vetõen néhány szülõ bemutatta, hogyan telnek a Csigabiga csoport mindennapjai. Az
„ovisok” után a Sáregresi Népdalkör lépett a színpadra, álsváb dalokkal. Utánuk a cecei
Búzavirág Népdalkör néhány tagja „A beteg disznó” fergeteges történetével csalt mo-
solyt a közönség arcára, s bebizonyították, hogy nemcsak énekelni tudnak. A szülõk egy
másik csoportja a „Babaszoba” címû, látványos, táncos produkcióban remekelt, mely so-
rán életre keltek az éjszakára magukra hagyott babák. A mûsor utolsó fellépõi az óvoda
dolgozói voltak, akik a „Nem jól van ez így, asszonyok” címû, vidám, tanulságos jelenet-
tel örvendeztették meg a vendégeket.
A mûsorszámok után bál következett, mely során Szabó László húzta a talpalávalót.
Vendégeink egy kicsit megpihentek a vidám hangulatú tombolasorsolás ideje alatt, majd
ismét folytatódott a mulatozás.
Az est bevétele minden várakozásunkat felülmúlta. Szívünket-lelkünket melengeti az a
gondolat, hogy a községünkben élõk nehéz helyzete ellenére ennyien megmozdultak az
óvodás gyermekekért. Ezúton szeretnénk minden kedves támogatónknak köszönetet
mondani, aki bármilyen formában hozzájárult az este sikerességéhez. Külön köszönet il-
leti azokat a szülõket, akik fáradságot és idõt nem kímélve dolgoztak a cél érdekében.
Az összefogást tekintve ránk is igaz az afrikai mondás: „Sok kis ember, sok kis helyen, mi-
közben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.”

Cecei óvoda
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Mit kíván tõlünk
az Isten?

(Mik 6,6-8)

Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért

2013. január 21–26.

17 óra SÁRSZENTMIKLÓS

hétfõ–szerda: református gyülekezeti
terem
csütörtök–szombat: evangélikus gyüle-
kezeti ház
(A szombati záróalkalom 16.30 órakor
kezdõdik!)

18 óra SÁRBOGÁRD

hétfõ: református gyülekezeti terem
kedd: vangélikus gyülekezeti ház
szerda: katolikus templom
csütörtök–szombat: református gyüle-
kezeti terem
Szeretettel várunk mindenkit!

„Érezzétek meg és lássátok
meg, hogy jó az Úr!

A Hit Gyülekezete – EKGY
istentiszteleti alkalmai:

Sárbogárdon páratlan héten vasárna-
ponként a Kippkopp Óvodában 9.15-tõl
11.45-ig.

Székesfehérváron minden szombaton a
Bodrogi utca 4. szám alatt 16 órától.

Érdeklõdni: www.ekgy.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOSKA ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek,
ravatalánál virágot helyeztek el,

gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak.

Gyászoló család

Égi üllõn szól a kalapács
Megrendülten fogadtam a hírt, hogy életének hetvenedik évében elhunyt Bereczk Mik-
lós, Sárbogárd egyetlen aktív kovácsmestere. Nagy veszteség ez a városnak és a környék-
nek, hiszen nincs, aki továbbvigye a mesterségét, a tehetségét, a szenvedélyét. Nincs, aki
megpatkolja a sárbogárdi lovakat, nincs, aki egyedi dísszé varázsolja a vasból készült
kerítéseket, rácsokat, használati tárgyakat.

Miki bácsi édesapjától sajátította
el a kovácsmesterséget, s már 12
éves korában lovat patkolt. Dol-
gozott Kislókban, Kutasi Lajos
kovácsnál, majd édesapja korai
halála miatt önállóan vitte a mû-
helyt 16-18 évesen, s mellette vé-
gezte az ipari iskolát (két évet Sár-
bogárdon, egyet Fehérváron). 18
évesen be kellett állnia a téeszbe,
ott vizsgázott le. Késõbb Csepelre
került lakatosnak. Három ott töl-
tött év után hazatért és megháza-
sodott. A gépállomáson helyezke-
dett el kovácsként, majd lakatos-
ként a Videoton megszûnéséig.
Azóta otthon, a Rákóczi utcában
tevékenykedett: lovat patkolt,
mezõgazdasági gépeket, ekéket,
zárakat javított, ajtóvasalást,

-pántokat, szerszámokat készített többek között. Nagyon büszke volt a sárbogárdi refor-
mátus templom kerítésére, ami az õ keze munkáját õrzi, már csak azért is, mert a Tompa
Mihály-iskolába járt egykoron. De kerültek az üllõjérõl mûvészi munkák Sárkeresztesre,
Töbörzsökre, Biatorbágyra, Pestre, Amerikába is.
A Bogárd és Vidéke hetilap 2011. évf. 18. számában a vele készült interjúban (címe: Gyó-
gyító kalapács) így vallott a hivatásáról:
„Csak a kovácsolás érdekel. A szórakozás annyi, hogy esetleg kijárok a sportpályára futball-
meccset nézni. De az a helyzet, hogy ha egy kicsit többet pihenek, akkor hiányzik a ková-
csolás. Ha fáj a karom, vagy valamim, akkor elkezdek kovácsolni, és elmúlik a fájdalom.”
Drága Miki bácsi! Biztos vagyok benne, hogy most az égben pengeti az üllõjét! Szeretet-
tel õrizzük emlékét, mosolygó szemét a szívünkben, és nagy becsben tartjuk azt az ajtórá-
csot és cégtáblát, amit a szerkesztõség számára alkotott!

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
A Sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász Csoport köszönetet mond mindazoknak, akik
2012-ben bármilyen formában segítették munkáját.
Segítõink: Alpek Zoltán és családja, Arany Gáborné, Ángyán József, Baki Ferencné, Barabás
Istvánné, Bereczk Istvánné, Bereczk Károly autószerelõ, id. Bereczk Károly, id. Berkei Istvánné,
Berkei Zoltán és családja, Bíróné Veres Teréz, Bogárd és Vidéke (Hargitai család), Bodoki György
és családja, Bokányi Zsolt, Boldizs Ilonka, Csík Sándor és neje, Demeter Zoltánné, Rézkígyó
Gyógyszertár, Domján János és családja, Dömök Istvánné, Eibel Ágnes, Erõs Gyuláné, Fûrész
Lászlóné, Géró A. Péter és neje, dr. Gódányné Tóth Katalin, Gulyás Erzsébet, id. Hargitai
Lajosné, Heiland János, Harmath József és neje, Hingyi György és neje, Horváth István (a mûvelõ-
dési ház igazgatója), Humaprev Bt. (dr. Oroszlány László és dr. Mányoki Lídia), Huszár Gábor
autószerelõ és családja, Huszár József órás és családja, Jákob Konrád, Kéri Gáborné
(Felsõkörtvélyes), Kiss Ferencné, Kondor Józsefné, Koska György és családja, Kovács Zoltánné,
Közév Kft., Körmendi Józsefné, Krencz Nagyker, Krencz Szabolcs, Kutassy Lajos, Lakatos Péter és
neje, Lekner Pálné, dr. Lendvai Györgyné és családja, Leszkovszki Albin és családja, Léhmann
László és családja, Mészáros Ferenc és neje (Töbörzsök), Mészáros János (T-mobile), Molnár
Gyuláné, Nagy Ferencné, Németh Lajosné (Kislók), Oláh Ferencné, Petneházi Gyuláné, Pintér
István (Töbörzsök), Piros Ferenc és neje, Pluhár István és neje, Pordán György és családja, Pozso-
nyi Lászlóné, Rehákné Szontág Rózsa lottózója, Riba Józsefné, Sárbogárd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Sárközi Zsigmondné, Siák Józsefné, Schönborn Józsefné, Stadler Jánosné és családja,
dr. Stern Pálné, dr. Szabadkai Tamás, Szabó Gábor és neje, Szabóné Szõnyegi Erzsébet, Szakács
Benõné és családja, Szakács János és családja, Szegfû Lászlóné, Szép Béla és neje, Széra Kft. (Ba-
konyi István és családja), Szontágh Rudolfné, Szõnyegi Istvánné, Szuszla Lászlóné, Takács
Ferencné, Tolnai Éva, Tósoki Ferencné és családja, Tóth Ferenc és családja (gumis), Tóth pék-
ség, Varga Jánosné, dr. Varnyu Péter és családja, Vágvölgyi Istvánné, Virág Mihályné, Vörös Lász-
ló Tamás és neje.

Minden támogatónknak egészséges, békés új esztendõt kívánunk az Úr áldásával!

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Lapszemle 1913. január 12.
Az újévi szám bogárdi körképe után mintegy
folytatásként egy kis helyi antropológia nyitja
az újságot. A vezércikk címe: A mi népünk. Mi
tagadás, nem vet valami jó fényt az egykori
bogárdiakra: „Ha egy más vidékre való uriem-
ber Sárbogárdra téved s véletlenül úgy adódik,
hogy éppen vasárnap délután indul a község ne-
vezetességeinek megtekintésére, estére kelvén,
ilyenforma sorokat vethet naplójába: „Láttam
egy színmagyar dunántúli mezõvárost, de a híres
dunántúli kultúra – úgy látszik – mind más helyi-
ségekbe szorult, mert ilyen után Sárbogárdon hi-
ába nyomoztam. Köznépe elbizakodott, dölyfös,
kevés benne a tisztességtudás.” Ennél az utolsó
pontnál álljunk meg most kissé. Engedjük a mi
ismeretlen világjárónkat más tájakra, szebb
hazába s állapítsuk meg teljes tárgyilagossággal,
hogy mennyibe bírhat alapossággal az a kemé-
nyen odavetett négy szó.
Azt hiszem, nem fogja vitatni senki az ellenkezõ-
jét annak a szomorú ténynek, hogy nálunk a nép
szellemi életével, továbbképzésével senki sem tö-
rõdik. Amint az iskolából kikerül a 11-12 éves
gyerek, hihetetlen szorgalommal igyekszik elfe-
lejteni, amit tanítói a szerénységrõl, tisztelettu-
dásról, elöljáróinak megbecsülésérõl beléje ne-
veltek.
A sárbogárdi 15-16 éves suhanc azt hiszi, mikor
vasárnap délután kiáll a gyalogjáró közepére s
szegény, az árokba szoruló kaputos polgártársá-
nak fogai közül csodás mûvészettel sercenti ki a
szivart, hogy nálánál nincs nagyobb úr a faluban.
Jöhet, mehet elõtte akárki, még csak meg sem bil-
lenti a kalapját, azzal pedig örök szégyent hozna
a „bandá”-ra, ha kissé félreállana az utból, hogy
ne foglalja el teljesen a közlekedést. Pedig az is-
kolában megtanították köszönni.
A legényeskedõ virtuskodás a késõbbi években
alábbhagy, de a neveletlenség hû kísérõje marad
továbbra is gazdájának. Nyáron a kalap, télen a
sipka le nem kerül a fejérõl. Ha már nagyon mu-
száj, lök egyet a pipaszárával homloka felé és
dörmög valamit hozzá. Mi már tudjuk, hogy ez
azt jelenti: „Jó napot kívánok.” Fogadjuk is kellõ
reverenciával, megemelve fövegünket. Mert ha
nem tesszük, egyszeribe híre fut, hogy megint
több van Bogárdon egy kényes „gyüttment”-tel.
A hivatalokba, ha ügyes-bajos dolga akad, zseb-
re tett kézzel, szétvetett lábbal beszél, nem várja
be, míg engedelmet kap a szólásra, hanem bele-
beszél, nagy kiabáló hanggal, még az „Õfelsége a
Király nevében” épp ítéletet hirdetõ bíró szavaiba
is. (…)”
Még ha kiélezett is a kép, akkor is elgondol-
koztató mondatok ezek. Ennek nyomvonalán
halad tovább az „Az hírlik rovat”, miszerint:
„Az hírlik, hogy a sárbogárdiak, hagyományos
szokásaikkal szakítva, a jövõben köszönés
közben makrapipájukat szájukból kiveszik és
nem fújnak komisz pipafüstöt embertársaik or-
rába, szemébe! Sõt: az hírlik, hogy ezután kö-
szönés közben kalapját vagy sapkáját is megböki
e czélra beidomított mutató-ujjával. De tisztes-
ség tudással megemelni még e században nem
fogja. Most még csak a szemtõl a kalap széléig
halad a mûvelõdés. Az hírlik, hogy ezután ünnep
és vasárnapokon a bogárdiak a gyalogjárdákat

az eddigi szokásukhoz híven még jobban elfog-
lalják, annyira megirigyelték a szerbek foglalá-
sait. Ezzel elérik, hogy csizmáikkal szárazon áll-
dogálnak, míg a czipõben járó publicum kény-
telen lesz elõlük kitérve a sárban megkerülni a
bogárdi benszülött honfiakat. Csak elõre! Ha-
ladjunk!” S következzék egy humoros megálla-
pítás, ami az örökös sáros hírek hangulatát
idézi: „Az hírlik, hogy a közönség körében Nagy
Mihály levélhordó javára gyûjtés indult meg egy
vízmentes bagaria-csizma beszerzése végett s így
a félreesõbb utcák lakosai is remélhetik, hogy –
legalább egyszer hetenkint – hozzájutnak a leve-
lükhöz, újságjukhoz.”
A rövid hírek egyik érdekes írása a Tinódy Se-
bestyén Kör választmányi ülését tárgyalja. Az
1902-ben alakult egyesület a helyi közmûvelõ-
dés elõremozdítását tûzte ki céljául. A Pas-
teiner Lajos elnöklete alatt megtartott ülésen
az alapszabályok módosításain túl „elhatá-
rozták, hogy az eddigi hírlapok és folyóiratok
számát az „Új idõk”-kel, „Pesti Hírlap”-pal és a
„Fidibusz”-szal szaporítják. Szóval virágzik, sza-
porodik a kör, melynek január 16-iki közgyûlése
iránt már élénk is az érdeklõdés.”
Két másik hír a környék híreit hozza: „Sáros-
don az elmúlt 1912. évben 144 születés, 26 há-
zasságkötés, 76 haláleset történt. Ezen számada-
tokat az 1911. évi statisztikával összehasonlítva,
következõ eredményre jutunk: a születések szá-
ma 13-mal több, a halálesetek száma 1-el, a há-
zasságkötések száma 9-el kevesebb, mint az elõ-
zõ évben.”
S egy esemény, mely az elõkelõ társasági élet-
be nyújt bepillantást: „F. hó 5-én és 6-án Bem
Gyula puszta-õrsi nagybérlõ vadászterületén jól
sikerült körvadászat tartatott. Terítékre került 80
drb. fáczán és 200 drb. nyúl. A vadászatban részt
vettek: Geiger Dezsõ törvényszéki elnök, Heltay
Jenõ fõszolgabíró, Balassa Gyula, ifj. Heltay Je-
nõ, Papez Antal fõerdész, Bachmann Frigyes
állomásfõnõk, Szielberreiter József gépészmér-
nök stb. stb. Vadászat után Bem Gyula újonnan
épült kastélyában fényes lakoma volt, mely
mindvégig emelkedett hangulatban csak a késõi
éjjeli órákban ért véget.”
A Sárbogárd története. c. könyv lapjain egy
olyan világ elevenedik meg elõttünk, melyben
Örspuszta a virágkorát élte és ez nagymérték-
ben Bem nevéhez köthetõ: „Bem Gyula bala-
tonföldvári lakos 1911-ben vette bérbe Zichy
Aladár gróftól az örspusztai birtokot (…) Az ura-
dalom zömét a közepes termõképességû, azaz
harmadosztályú földek alkották. Zichy Aladár
és Bem Gyula között 1911. október 1-tõl
érvényes bérleti szerzõdés értelmében a haszon-
bérbõl évente aranykoronánként 9 kg búza árá-
val azonos összeget fizetett a tulajdonosnak.
Ezenkívül fizette az uradalom összes adóját,
fenntartotta az uradalmi római katolikus népis-
kolát és elvégezte a gazdasági épületek felújí-
tását, kisebb tatarozását. (…) Bem Gyula az
állattenyésztést lendítette fel, s a növénytermesz-
tést a kor átlagos mezõgazdasági színvonalán
tartotta.”

(-b, -n)

Fejér Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Földhasználó!

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. tv.
2013. január 1-jétõl hatályos módosí-
tása alapján a földhasználati nyilván-
tartás kötelezõ tartalmi elemévé vált
magánszemély földhasználók esetén a
személyi azonosító szám (személyi
szám), gazdálkodó szervezet esetén a
statisztikai azonosító és a cégjegyzék-
szám.
A bejelentést a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által közzétett adatlapon
kell megtenni. Az adatlap a
http://www.foldhivatal.hu/images/ny
omtatvany/foldhaszn2013/foldhaszn_
adatkozl_13.doc hivatkozásról letölt-
hetõ.
Az adatlap kötelezõ használatával a
földhasználók az azonosító adatközlési
kötelezettségüknek 2013. március
30-áig tehetnek eleget a járási földhi-
vatal felé. A határidõ elmulasztása
földhasználati bírság kiszabását vonja
maga után. Magánszemély földhasz-
nálóknak a személyi azonosítót és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya mindkét oldala!), míg
gazdálkodó szervezet földhasználók-
nak a statisztikai azonosítót tartalma-
zó okirat másolatát is csatolniuk kell.
A bejelentés ingyenes, amennyiben a
földhasználatban egyéb változás beje-
lentésére nem irányul.
Az adatbejelentõn földrészlet haszná-
latát, illetve annak megszûnését beje-
lenteni nem lehet, az kizárólag a tör-
vény által elõírt azonosító bejelentésé-
re szolgál!
Amennyiben a földhasználó több járási
földhivatal illetékességi területén is
használ termõföldet, vagy minden
földhivatalnál be kell nyújtania az adat-
lapot és a másolatot, vagy csak a vá-
lasztása szerinti járási földhivatalba
nyújtja be egy példányban, de ebben
az esetben az adatlapon fel kell tüntet-
nie azon általa használt földrészlete-
ket, melyek nem az adott járási földhi-
vatal illetékességi területén feksze-
nek. Ily módon értesülhet a járási föld-
hivatal arról, hogy a nyilvántartásba
vétel után hivatalból meg kell keresnie
a többi érintett járási földhivatalt az
azonosító nyilvántartásba vétele
végett.
Felhívom a figyelmet továbbá, hogy
2013. január 1-jétõl minden földhasz-
nálónak be kell jelentenie az általa
használt termõföldet az illetékes járási
földhivatalnál, függetlenül az általa
használt összes termõföld mennyisé-
gétõl. Ez a rendelkezés az 1 ha alatti,
jellemzõen zártkerti földrészletek hasz-
nálóira is vonatkozik. Abban az eset-
ben is be kell jelenteni a földhasznála-
tot, ha a tulajdonos saját maga hasz-
nálja a termõföldet!

Holczheim Gábor hivatalvezetõ



A következõ 5 napban folytatódik a változé-
kony, többnyire csapadékos idõjárás. Csütör-
tökön eleinte fõleg északon, északnyugaton várható többfelé havazás,
majd a délutáni, esti óráktól délnyugaton várható többfelé hóesés. Pénte-
ken folytatódik a borongós, csapadékos idõ, többfelé várható havazás, dél-
keleten havas esõ, esõ is lehet. Szombaton eleinte még keleten többfelé
elõfordulhat havazás, majd fokozatosan ott is megszûnik a csapadék, dél-
után a Dunántúlon pár órára a nap is kisüthet. Vasárnaptól a jelenlegi számí-
tások szerint enyhülésre számíthatunk, ismét többfelé csapadékkal.

www.metnet.hu
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Káposztás palacsinta

Hozzávalók: 15 dkg liszt, 2 dl szódavíz, 3 dl tej, fél dl olaj, kevés só. A
töltelékhez fél dl olaj, 1 dl tejföl, 50 dkg fejes káposzta, ízlés szerint só és
törött fekete bors, kevés cukor.
A fejes káposztát megtisztítjuk, lereszeljük, megsózzuk, pár percig állni hagy-
juk, majd a felforrósított fél dl olajon, cukorral, borssal megszórva, világosbar-
nára pirítjuk. Ha szükséges, még sózzuk. A palacsintatésztát kikeverjük a ma-
radék fél dl olajjal, és a már teljesen kihûlt pirított káposztát belekeverjük a
masszába. A szokásosnál kissé vastagabb palacsintákat sütünk, megkenjük
tejföllel, és négyrét hajtva kínáljuk.

Gyömbéres csirke

Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 1 db citrom, 1 fej hagyma, õrölt gyömbér
(vagy friss gyömbérgyökér), 2 db tyúkhúsleveskocka, 5 dl tejföl, 2 evõ-
kanál liszt, 3-4 gerezd fokhagyma, só, fehérbors.
A kockára vágott hagymát némi olajon üvegesre pirítom, majd rászórom a re-
szelt gyömbért, vagy a gyömbérport, és összekeverem. A felkockázott csirke-
mellet rádobom és megpirítom. Ha a hús megpuhult, rámorzsolom a leves-
kockákat, ráöntöm a citrom kifacsart levét, az apróra vágott fokhagymát, só-
zom, borsozom – csak módjával, mert a gyömbérnek alapvetõen elég erõs az
íze, és még ott van a leveskocka is, ami szintén sós –, és hagyom még egyet
rottyanni. Közben kikeverem a tejfölt a liszttel és körülbelül 1 deci vízzel, és rá-
öntöm a húsra. Még egyszer összeforralom, és kész. Lehet rizzsel, krumplipü-
rével, vagy vajon pirított, kicsit karamellizált ananászdarabokkal tálalni.

Fahéjas párolt alma

Hozzávalók: 4 db jonatán, vagy idared alma, õrölt fahéj, esetleg citrom és
édesítõ.
Az almákat meghámozom és lereszelem, vagy nagyon vékony lapkákra felvá-
gom. Gazdagon megszórom fahéjjal, esetleg egy kis citromlevet csepegtetek
rá. Lefedve sütõbe teszem, és közepes erõsségen pár perc alatt puhára páro-
lom. Kacsa-, marha-, vadsültekhez kiváló, könnyû köret. Fogyókúrázóknak
magában, édességként, egészséges éhûzõként is kiváló. Aki nagyon édes-
szájú, párolás elõtt édesítheti is.

NAGYMAMA RECEPTJEI EGY KIS ÉPÍTÉSZET
Nézem a tévén az Európai Unió székházát Brüsszelben. Impo-
záns! Palota üvegbõl. Mit palota! Paloták! Egy csodaváros. Üveg-
folyosók, passzázsok üvegbõl, olyan fényes kövezetek, hogy vakul
a szem. És a nesztelenül, automatikusan nyíló üvegajtók, a káprá-
zatos ülõbútorok színpompája! De tegnap látni lehetett a híradó-
ban a Nemzetközi Valutaalap palotáját is. Ez sem marad el
semmiben a brüsszeli kristályépítmények mögött.
Talán a New York-i ENSZ-palota égre törõ, monumentális üveg-
téglájával kezdõdött ez az építészeti nagyképûség. Inkább szobor
ez, mint valóságos épület, a világszervezet gõgjének a szobra.
„Hadd lássa a világ, hogy kik vagyunk mi!”
Van egy fantáziadús magyar szó. Rongyrázás. Nem volt akármi-
lyen agyacska, amelybõl ez kipattant. Rázni a rongyot: ez valami
fitogtatást, a gazdagságot, a pompát szemtelenül mutogató fenn-
héjázást jelent. Valaki többet akar mutatni magáról, mint
amennyije van. Az Európai Unió jelenleg bajban van, kunyerálás,
alamizsnakéregetés hangzik mindenfelõl, számosan attól tarta-
nak, hogy szétesik az egész, mint egy kártyavár. És hát a Valuta-
alap páncélkamrája sem tûnik nekünk, magyaroknak oly kimerít-
hetetlenül túltelítettnek, mint a létesítmény külseje sugallja, hi-
szen nem képesek számunkra néhány milliárdocskát csúsztatni,
mondjuk annyit, amennyibõl az évi villany- és fûtésszámlájuk ki-
telik. Nekem rendkívül sokat mondott az ikertornyok zuhanása
New Yorkban. Úgy hatoltak beléjük a repülõgépek, mint kés a
vajba. Aztán egyszer csak megindultak a felhõt karcoló emeletek
a föld felé. Egymásra omlottak, mintha papírból készültek volna.
Amikor elült a porfelhõ, a fennkölt tornyok helyén ott maradt a
nagy semmi. Talán csak egy képzeletbeli, óriási mutatóujj, amely
az alázatra figyelmeztetett. Kiderült, hogy ez a monumentális
égre törés rokonságban van a szappanbuborékkal.
Feltételezem, hogy akad a rang, a környezet, az autók luxusától el
nem kábult politikus, aki egy kicsit szégyelli az építészeti kivagyi-
ságnak, a látványos cirkusznak ezt a tobzódását. Mert ahogy ezek
az urak kiszállnak a fekete, és mindig kötelességszerûen fekete
autókból, a kamerák kereszttüzében, az egész világ szeme láttára
gombolják a zakót, igazítják a nyakkendõt, majd a tisztelõk sorfa-
la közt átölelik a kollégáikat, ahogy mosolyognak, köztisztelt stá-
tusuk biztos tudatában, kihúzott derékkal elindulnak a liftek,
üvegfalas fogadótermek felé, abban van valami szánalmas és ko-
mikus. Mert miért jöttek ezek a világurak az autóikkal? Azért,
hogy csoportképet készítsen róluk a fotós? Nem! Tárgyalni jöt-
tek. Néha hajnalig, de hajnalig. Illik ide egy másik képzeletgazdag
magyar szó: szalmacséplés. Láttuk tavaly a nagy ülésteremben
tomboló ostobaság eufóriáját, amikor az volt kiadva a képviselõk-
nek, hogy mossák föl a padlót a magyar kormányzattal.
Tudom, hogy ez reménytelen, de én szeretném, ha ezek az épüle-
tek sokkal szerényebbek lennének, mondjuk egy három-négy-
emeletes gimnázium méreteihez hasonlók. És a ruhák, nyakken-
dõk, autók ne lennének annyira hivalkodóak. Az ott fontoskodó
emberek pediglen lennének bölcsek, mértéktartók. Ne lennének
hülyék. Továbbá hetente legalább egyszer, megadott idõben a vi-
lág nyilvánossága elé állnának, és a mellüket verve tizenötször el-
mondanák: „Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.”

L. A.

IDÕJÁRÁS

TÉLI IMMUNERÕSÍTÕK
Ha az immunrendszerünk erõs és egészséges, elkerülnek minket a
gyakori, kellemetlen betegségek. A táplálkozás mindennél jobban be-
folyásolja az immunrendszer állapotát. Ehhez rengeteg rostra van
szükség, a rost emésztéséhez pedig bizonyos bélbaktériumokra. Ami-
kor ezek a jótékony baktériumok a megfelelõ táplálékot kapják, soka-
sodnak, és kiszorítják a káros baktériumokat. Ráadásul úgynevezett
immunoglobulinokat, azaz antitesteket termelnek, amik szintén az im-
munrendszert erõsítik a behatolók elleni harcban.

A zöldpaprika háromszor annyi C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. Mi-
nél frissebb, annál jobban megõrzi vitamintartalmát.

A zöld tea abszolút nagydíjas: a benne található létfontosságú anti-
oxidánsokkal a rákmegelõzés és az általános immunrendszer-erõsítés kirá-
lya. Igazi kincs: sok benne az élénkítõ hatású tein, az esszenciális olaj, az
aminosav, a C-, K- és B-vitamin, illetve az ásványianyag-tartalma is magas.

A fokhagymát elõször az egyiptomi rabszolgákkal etették, hogy elég ere-
jük legyen a piramisokat építeni. Tény, hogy hatóanyagai sikeresen veszik
fel a harcot a baktériumokkal, a vírusokkal, a gombákkal és az élõsködõk-
kel. A kutatók szerint egy közepes gerezd fokhagyma 100 000 penicillin-
egység baktériumölõ hatásával egyenértékû.

A mandula tápanyagbomba: tele van rosttal, folsavval, magnéziummal,
kalciummal, káliummal, riboflavinnal és E-vitaminnal. Önmagában komp-
lett táplálék, hiszen fehérjét, szénhidrátot és zsiradékot egyaránt tartalmaz.

A csirkehúsleves régóta viseli a koronát a gyógyító táplálékok között.
Akár a csirkébõl származó cink, a forró étel jótékony hatása, vagy a vitami-
nokkal, rostokkal teli zöldségek az oka ennek, biztos, hogy feltölti a szerve-
zetet tápanyagokkal, és a lábadozáshoz is nélkülözhetetlen.
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Kossuth-morzsák
2012. november 30-án, a fogyatékosok világnapja alkalmából
olyan köztünk fogyatékkal élõ embereket ünnepeltünk, akik min-
dennapjaikat szeretnék ugyanolyan teljesen élni, mint nem sérült
társaik. Iskolánk is aktívan részt vett a város által rendezett ünne-
pi megemlékezésen és annak szervezésében. Bõrtárgykészítõ és
textiltermék-összeállító szakos tanulóink munkáit, rajzait, igé-
nyes kiállítás keretében lehetett megtekinteni.
Az iskolánkban tanuló diákok december 6-át izgatottan várták. A
legkisebbekhez a délelõtt folyamán látogatott el a Mikulás és sze-
mélyesen adta át az ajándékcsomagokat. A gyerekek közös ének-
léssel köszönték meg az ajándékokat. A nagyoknak a diákönkor-
mányzat délutánra szervezett játékos Mikulás-összejövetelt. Ver-
seltek, megemlékeztek Szent Miklósról, felidézték a régi szokáso-
kat, majd játékos feladatokat oldottak meg. Jutalmuk – az aszta-
lukon várakozó Mikulás-csomagokon kívül – vidámság, szaloncu-
kor, narancs és mogyoró volt. A napot Mikulást búcsúztató dalok-
kal zártuk.
Az év utolsó heteit minden osztály izgatott próbákkal töltötte, ké-
szülõdve a minden évben ilyenkor megrendezésre kerülõ Kos-
suth-karácsonyra. A 3-4-5. osztály a készülõdés izgalmait mézes-
kalácssütéssel oldotta, míg a többi osztály a tantermeket díszítette
fel méltóképpen az ünnepre.

A karácsonyi ünnepi mûsor december 20-án a sárbogárdi mûve-
lõdési ház színháztermében volt látható. A nézõtér tizenegy órára
szépen megtelt az érdeklõdõ szülõkkel és a meghívott vendégek-
kel. A legkisebbek kivételével minden osztály és csoport készült
ünnepi produkcióval. A mûsorközlõ, Magyari Éva kolléganõnk
kedves, karácsonyi hangulatot idézõ, köszöntõ szavai után láthat-
tunk keringõt táncoló diákokat, verseket szavaló fiúkat, siketné-
ma jelnyelvvel táncoló osztályt, mesét dramatizáló osztályt, tán-
coló és szavaló gyerekeket és gyertyafényt táncoltató diákokat.

Az ünnepi mûsort az összetartozás érzését erõsítõ közös dalolás
zárta, ahol szívhez szóló volt a gyerekek lelkesedése. Ezzel a mû-
sorral kívántak a diákok egymásnak, a szülõknek és tanáraiknak,
minden kedves érdeklõdõnek békés, boldog karácsonyt és ered-
ményekben gazdag, boldog új évet.

Bodokiné Szakács Beáta, dr. Pátzay Józsefné, Wolf Judit

Cecei sulibörze
Marslakócskák

Az ARCADIA– REKLÁM Kft. által meghirdetett „vitaminos”
pályázaton vettek részt iskolánk osztályai az elmúlt év folyamán.
A résztvevõ osztályok a következõk voltak: 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a,
3. b, 5. b.

Az országos pályázat címe: „Marslakócskák kalandjai a vitamin-
bolygón”, amelynek során az elsõ feladat a megkapott plakátok
közös elolvasása és errõl egy fotó elküldése volt. A pedagógusok-
nak egy kérdõív is segített az olvasott információk feldolgozásá-
ban, a diákok életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A
második lehetõség, amelyet a pályázat kínált, egy kreatív feladat
teljesítése volt, amelynek címe: „Ábrázoljatok egy általatok el-
képzelt ûrhajós utazást a Marslakócskákkal a vitaminok megszer-
zésére”. Nagyon kreatív alkotások születtek erre a felhívásra,
amelynek értékelése még nem történt meg, de már nagyon vár-
juk!
Az elsõ feladat teljesítéséért minden résztvevõ tanuló és pedagó-
gus Marslakócska-figurát, órarendet és vitaminos cukorkát ka-
pott.

Csajtainé Szabó Ágnes

Kirándulás Budapestre

2012. december 18-án a 2. évfolyamosok, kiegészülve néhány fel-
sõs tanulóval, Budapesten jártak a Syma Csarnokban a Grund
Klubhálózat által szervezett adventi délelõttön.
A program elsõ felé-
ben a Hivatásos Ír
Stepp Táncmûvészek
Egyesülete „Irish
Dance Tornado” cí-
mû stepp-produk-
ciója mutatkozott be.
Az 1 órás mûsor na-
gyon látványos, szó-
rakoztató volt, amely-
ben fellépett Catheri-
ne Gallagher, Íror-
szág többszörös világ-
bajnoka is.
Az elõadás utáni szü-
netben tombolasorsolást tartottak, amelyen sok hasznos ajándé-
kot sorsoltak ki.
A második részben 1 órás cirkuszi program várta a gyermekeket,
amelyet Eötvös György, a Fõvárosi Nagycirkusz korábbi mûvé-
szeti igazgatója rendezett. A mûsor felölelte mindazokat a pro-
dukciókat, melyek által a gyerekek a számukra varázslatos világba
cseppenhettek.
Az elõadások után jó hangulatban, élményekben gazdagon tér-
tünk haza.

Cecei iskola
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Január 19., 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 10.30 Aranymet-
szés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Történetek a
nagyvilágból 13.00 Öveges 33 13.15 A hangyák mindent tudnak 13.30 Hintón
járó szerelem 14.55 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 Mrs. Maffia 21.55 A 13-as rendõrõrs 23.45 Balázs Fecó 60. születésnapi
koncertje 0.40 Nehéz eset
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.30
Autómánia 13.05 Veszprém–FTC nõi kézilabda-mérkõzés 14.45 Kaméleon 15.50
Cobra 11 16.55 Az elveszett sziget kalandorai 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Az istenek a fejükre estek 21.45 Az igazság nevében 23.55 A Dakar 0.20
Az istenek a fejükre estek
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 Titkok könyvtára – A szent lándzsa-küldetés 21.25 Amerikai pite 2.
23.25 Az idegen 2. – Sötét hajnal 1.15 A médium 2.05 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 Az én muzsikám 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 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 20., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 A Biblia a magyar költészetben 9.15 Református magazin 9.40
Baptista ifjúsági mûsor 9.45 Ráth Mátyás 10.05 Zsinagógák 10.20 Katolikus kró-
nika 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35
A Csendes-óceán 13.30 TS – Sport 7 14.05 A legjobb kor 15.35 Forma-1 2012
16.30 Sharpay csillogó kalandja 18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Farkasokkal táncoló 23.10 A rém 1.00 MüpArt
Classic: Brahms-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 12.30
Havazin 13.05 Tuti gimi 14.00 Örökkön-örökké 16.30 Egyedül nem megy 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Fantasztikus négyes 22.05 Bújócska 0.05 A Dakar
0.30 Portré 1.00 Cobra 11
TV2: 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.10 Asztro-világ 11.15 Egészség-
mánia 11.45 Stahl konyhája 12.15 Több mint testõr 12.45 13-as raktár 13.45
Zsaruvér 14.45 Hawaii Five-0 15.45 Titkok könyvtára – A szent lándzsa-küldetés
17.30 Lángoló Chicago 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Indiana Jones és az
utolsó keresztes lovag 22.25 Most már elég! 0.35 Fedõneve: Donnie Brasco
2.50 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 Baptista 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 21.54
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 21., 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 Fejjel a fajnak 14.30 Ízõrzõk: Tihany 15.00 Rex felügyelõ 15.55 Acu her-
cegnõ 16.35 Heartland 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.35 Észak és Dél
18.30 Humoróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10
Kékfény 22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.20 Acu
hercegnõ 1.05 Észak és Dél 2.00 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Fókusz Plusz 13.20 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Csont nélkül 22.35 A fõnök
23.35 A Dakar 0.00 Reflektor 0.20 A Terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 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 19.30
Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS
23.30 Különleges ügyosztály 0.25 Update konyha 0.30 Tények 1.05 Nevess és
szeress! 2.35 A kiválasztott – Az amerikai látnok 3.20 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 A görög katolikus
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 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Január 22., KEDD
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 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33
14.30 Fejjel a fajnak 14.40 Ízõrzõk: Szentgál 15.15 Rex felügyelõ 16.00 Acu her-
cegnõ 16.50 Heartland 17.35 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 22.00 Az Este 22.30 Sir Solti 100 23.30 Híradó 23.40 Acu hercegnõ 0.30
Észak és Dél 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Gasztrotúra 13.20 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show
15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.10 A kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle 22.30 Döglött akták
23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 Teleshop 10.30 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 kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update Konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Csa-
ládi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Hirtelen halál
23.45 Hõsök 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 A fény ösvényei 2.55 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 3.40 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 22.30
A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 23., 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 14.20 Fejjel a fajnak
14.30 Ízõrzõk: Õrség 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 Nemzeti álmok – Magyarország búcsúja Európától 21.55 Az Este
22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.40 Acu
hercegnõ 0.30 Észak és Dél 1.15 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Trendmánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bû-
nös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A
kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.35 Házon kívül 23.05
Reflektor 23.25 Az átok 2.
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 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 19.30
Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00
Jóban-Rosszban 21.30 Columbo 23.20 Ügyféllista 0.15 Update Konyha 0.20 Té-
nyek 0.55 Addams family 2. 2.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 3.10
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 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Adventi hírnök (ism. 50p), Nagyvára-
diak Cecén (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri kupa, Teremlab-
darúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00
Lapszemle 19.00 Karácsony a Mészölyben (60p), Karácsonyi kórushang-
verseny (110p), Tropicarium (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 20., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00
Karácsony a Mészölyben (60p), Karácsonyi kórushangverseny (110p),
Tropicarium (ism.) 18.00 Heti híradó 19.00 Zenés áhítat Rétszilason (ism.
60p), Varga Diána: Jézus a látóhatáron (ism.) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés áhítat Rétszilason (ism. 60p),
Varga Diána: Jézus a látóhatáron (ism.) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Busójárás Mohácson (ism. ~30p), Fafaragók (ism. 40p), Interjú Bereczk
Miklós kovácsmesterrel (ism. ~30p), Óvodások bálja Cecén (50p), Szõlõ-
hegyi történetek (35p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Szilveszteri kupa, Teremlabda-
rúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Karácsonyvárás
Cecén (60p), Szalagavató (70p), Macskakiállítás (ism.) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Január 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Busójárás Mohácson (ism. ~30p),
Fafaragók (ism. 40p), Interjú Bereczk Miklós kovácsmesterrel (ism.
~30p), Óvodások bálja Cecén (50p), Szõlõhegyi történetek (35p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Zenés áhítat Rétszilason (ism.
60p), Varga Diána: Jézus a látóhatáron (ism.) 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 24., CSÜTÖRTÖK

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 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Rondó 13.20 Tradíció és modernitás – Dél-Korea 14.15 Ízõrzõk
14.55 Rex felügyelõ 15.45 Acu hercegnõ 16.35 Heartland 17.20 Szerencsehír-
adó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 Négybalkezes 21.45 Munkaügyek – Irreality show 22.15 Az Este
22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 A rejtélyes XX. század 23.50 Híradó 0.05 Acu
hercegnõ 0.50 Észak és Dél 1.40 Család-barát

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Havazin 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szükségállapot 23.45 Totál szívás 0.55
Reflektor 1.10 Infománia

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 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
19.30 Családi titkok 20.25 Bûnök és szerelmek 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Rö-
vid pórázon 23.25 Grimm 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00 Narancsvidék
2.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok 3.05 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 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

Január 25., 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 14.25 Ízõrzõk 15.00 Rex
felügyelõ 15.45 Acu hercegnõ 16.35 Heartland 17.20 Jövõ-Idõben 17.25 Híradó
17.35 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egy bo-
lond százat csinál 21.55 Az Este 22.30 Hannibal 0.40 Híradó 0.55 Acu hercegnõ
1.40 Észak és Dél 2.30 Család-barát

RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.40 Autómánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bûnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A helyszínelõk 22.30 Gyilkos elmék
23.35 Odaát 0.35 Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.15 Autómánia

TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 A Voice Napja 17.25 Update Konyha
17.30 Aktív 18.30 Tények 19.15 Bûnök és szerelmek 19.50 Jóban-Rosszban
20.30 The Voice – Magyarország hangja 23.00 A köd 1.00 Update Konyha 1.05
Tények 1.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 2.25 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 Az unitárius 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)

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)

Tollpaplan-készítés készpaplanok kaphatók.
Pákolicz Árpádné Sárszentágota Telefon: 06 (25)
476 051 (1372839)

Két fekete tacskókeveréket (1 szuka, 1 kan) elaján-
dékoznék. 06 (20) 5813 843, Sárbogárd, Salamon
utca 21.

Hízók, anyakoca vágásra eladók. 06 (30) 9325 628

Lakás kiadó, igényeseknek a Mikes-közben. 06
(30) 755 0468 (1372850)

Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon, február elején
550 Ft/db. Rendelhetõ január 30-ig. 06 (25)
462 189, 06 (30) 442 4971

Lakás kiadó. Telefon: 06 (70) 282 1775

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid
határidõvel pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06 (30)
927 5627 (1372926)

Minõségi tûzifa eladó! Cser hasított 1950, vegyes
tûzifa 2150, akác kugli 2280, akác hasított 2380.
Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06 (20) 406
9267 (1372923)

Sárbogárdon, Tompa utcában 2,5 szobás ház el-
adó. 06 (30) 550 6146, 06 (30) 507 8989 (1372693)

Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen el-
adó. 06 (30) 8720 617 (1372898)

Eladó Funia színes televízió, fagyasztószekrény,
hûtõszekrény. 06 (30) 443 9080 (1372896)
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS! 06 70 539 7882

EXTRA TURKA (Petõfi-ház)
60 db új márkás táska érkezett.

ÁRZUHANÁS!
Hétfõn, csütörtökön új áru.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Tisztelt Partnereink!

A TOB-KER Kft. felhívja szíves figyelmüket, hogy megkezdte

* MÛTRÁGYA * VETÕMAGOK
* NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK FORGALMAZÁSÁT.

Széles körû választékkal és szaktanácsadással állunk rendelkezésükre.

Termékeinket finanszírozási és integrációs rendszerben,
házhoz szállítással is elérhetõvé tettük az Önök számára.

TOB-KER Kft.
Sárbogárd–Pusztaegres, Ödönmajor

Telefon: 06 (20) 362 7366

FIGYELEMFELHÍVÁS

A katasztrófavédelem arra kéri a gépjármûvezetõket, hogy mi-
elõtt hosszabb útra indulnak, az érintett útszakasz járhatóságá-
ról mindenképpen érdeklõdjenek az útinformnál. Csak a téli
útviszonyokra felkészített, téli gumiabroncsokkal felszerelt jár-
mûvekkel induljanak el! Az esetlegesen felmerülõ hosszabb vá-
rakozási idõ megkönnyítése érdekében vigyenek magukkal me-
leg ruhát és meleg védõitalt! A csomagtartókban elhelyezett
hólánc és lapát a hóátfúvásos útszakaszokon segítheti a tovább-
haladást. A balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelem-
mel, helyesen megválasztott sebességgel közlekedjenek!
Tartson biztonságos követési távolságot az ön elõtt haladó jár-
mû mögött! Maradjon éber, lassítson le, és tartsa uralma alatt a
gépkocsit! Vezessen körültekintõen és óvatosan! Az utak sí-
kosság mentesítését a Közútkezelõ folyamatosan végzi.
A járdák síkosság-mentesítésérõl az ingatlan tulajdonosának,
kezelõjének, használójának kell gondoskodnia. Ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület tisztítása az õ
feladata.
Ha elakadnak, a 105-ös segélyhívón kérhetnek segítséget.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tisztelt
Elõfizetõink!

Amennyiben 2013-ra is elõ szeretnének fizetni a
Bogárd és Vidéke hetilapra, azt megtehetik sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk révén a szerkesz-
tõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl
péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lap-
szám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft,
1/4 évre (12 lapszám) 2.200 Ft. Minél hosszabb
idõre fizetnek elõ, annál kedvezményesebb
áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A Bogárd és Vidéke hetilapot minden csütörtö-
kön személyesen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség
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KÉK HÍREK

Eltûnés miatt körözték

A sárbogárdi járõrök 2013. január 10-én este egy 14 éves kétyi
lánnyal szemben intézkedtek. A fiatalkorút Sárkeresztúron, a
Dózsa György utcában lévõ egyik háznál igazoltatták. Miután a
Bonyhádi Rendõrkapitányság körözése érvényben volt ellene el-
tûnés miatt, így a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra. Kiderült, hogy a Kétyi Gyermekotthonból távozott
el engedély nélkül.

Bolti tolvaj

Sárbogárdon egy üzletlánc biztonsági õre tett bejelentést a rend-
õrségre 2013. január 15-én. Az üzletben egy 16 éves fiút ért tetten,
aki energiaitalt kísérelt meg ellopni. A kiérkezõ járõrök a tolvajt
elõállították, és mivel már több alkalommal indult ellene szabály-
sértési eljárás, a nyomozók szabálysértési õrizetbe vették.
Szintén Sárbogárdon egy hipermarketbe kért rendõri segítséget a
biztonsági õr 2013. január 15-én egy bolti tolvajhoz, aki csokolá-
dét akart eltulajdonítani. Mivel a férfi ellen is több szabálysértési
eljárás van folyamatban, szabálysértési õrizetbe vették.

Sárbogárdon betörõt fogtak

Sárbogárdon a József Attila utcában 2013. január 16-án a hajnali
órákban a járõrök két személyt értek tetten, akik egy lottózóba
törtek éppen be. A két sárbogárdi lakos kihallgatása folyamatban
van.

Körözték

Sárbogárdon az Ady Endre úton a járõrök egy sárszentágotai la-
kost igazoltattak 2013. január 15-én a reggeli órákban. A férfirõl
megállapítást nyert, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körö-
zi, ezért elõállították a rendõrök. A nyomozók kihallgatást köve-
tõen a gyanúsítottat szabadon engedték.

Káros tartalmú szoftver terjed
az interneten!

A rendõrséghez országszerte több állampolgári bejelentés érke-
zett még tavaly õsszel, mert ismeretlen tettesek különbözõ in-
ternetes oldalakon keresztül egy káros tartalmú szoftvert terjesz-
tenek. A napokban újabb ilyen jellegû bejelentések érkeztek a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság központi ügyeletére.
A sértett gépének képernyõjére egy üzenet töltõdik be, amely sze-
rint a rendõrség zárolta a komputert, mivel azon illegális tartal-
mak találhatóak. Az üzenet szerint a gép feloldásához meghatá-
rozott összeget szükséges utalással befizetni. Az így kicsalt össze-
gek feltehetõen internetes szervezett bûnözõkhöz jutnak el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendõrség nem blokkol szá-
mítógépeket, ezen üzenetek alapján senki ne utaljon át összege-
ket a bankszámlájáról.
A vírus csak aktív kapcsolat esetén indul el, ezért ilyenkor az in-
ternetes kapcsolatot meg kell szakítani (a modemet kikapcsolni,
vagy kihúzni az internetkábelt a számítógépbõl), és újraindítani a
komputert. Ezután javasolt a fertõzött számítógép vírusirtását
vagy az adatmentést és a számítógép újratelepítését elvégezni,
melyhez szükséges lehet számítástechnikai szakember segítsége.
A számítógép újratelepítése után ajánlott vírusirtót, valamint két-
irányú tûzfalat telepíteni.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Emlékezés a hõsökre

A második világháború legnagyobb tragédiájára, a doni áttörés
70. évfordulójára emlékeztünk szombaton délután Sárbogárdon
a Hõsök terén. A rendezvényt a Honvéd Bajtársi Egyesület szer-
vezte, s a megemlékezésre meghívták a város polgárait. Gál Sán-
dor, az egyesület elnöke beszédében elmondta, hogy a magyar
honvédségnek ez a legnagyobb veszteséggel járó harca volt,
amelyben közel százezer katona halt meg, sokan megsebesültek,
fogságba estek, illetve eltûntek. Sokáig errõl a súlyos tragédiáról
beszélni se volt szabad. Egészen a rendszerváltásig a világháború
áldozatainak emlékmû se készült. Sárbogárdon is a kilencvenes
évek végére készültek el azok a táblák, amelyek a Hõsök terére
visszakerült elsõ világháborús emlékmûre felkerülhettek.
Bõjtös Attila evangélikus lelkész imával emlékezett a hõsökre.
A megemlékezés után a résztvevõk koszorút, virágot helyeztek el,
s gyertyát gyújtottak a hõsi halottakért az emlékmû talapzatán.
„Pihenj, te néma hadsereg!”

Hargitai Lajos


