
2013. január 24. - XXIV. évf. 4. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

Napló .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2-4
Vadászidény .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5
Polgárõrök a lakosság biztonságáért 5
Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán . 6
Alap elismerése .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
Himnuszok ünnepe .   .   .   .   .   .   . 9

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Magad, uram
Gyermekkorunkban egyszer a bátyámmal
fagylaltért mentünk a fõtérre. Úgy 1 forint
50 fillér lehetett egy gombóc. A szigorú né-
ninek elrebegtük a megrendelést, majd az
árát (a zsebpénzünket) egy marék 10-20-as
fillér formájában nyomtuk a kezébe. A né-
ni mogorván számolta át az aprót, nem ép-
pen kedves megjegyzést téve. Szégyenlõ-
sen szedtük a lábunkat kifelé.

Ma sincs igazán becsülete az apróbb forin-
toknak, mindenki vakarja a fejét meg húz-
za a száját, ha a vevõ apróval fizet. Pedig
tízezer forint húszasokban is annyit ér,
mint a papírpénz. Mivel szûkös idõket
élünk, fogunkhoz kell verni a garast. Ez az
iránymutató a városi költségvetés megal-
kotásánál; e takarékoskodás szép példáját
ismerték el Alapon; s a polgárõrség is az
önkéntes tenni akarásra épít – ne várjuk,
hogy a sült galamb (amihez nyersanyag a
miklósi iskola tetején van bõven) magától
a szánkba repüljön, mint a kislóki dombról
lesikló szánkó.
Elgondolkoztató egyébként, hogy mihez
képest élünk szûkösebben. Ahogy Lesz-
kovszki Albin heti írásában is olvasható, el-
kényelmesedtünk és természetesnek vesz-
szük például az áramot, vizet, meleget,
háztartási eszközöket. Régen, és bizonyos
helyeken most is kútból húzzák a vizet, ma-
guk állítják elõ az ennivalót, ruhanemût,
tüzelõt, gépek nélkül élnek, nem a pénz
meg a fogyasztás körül forog minden.
Ha fölülvizsgáljuk az igényeinket, bizonyá-
ra sok fölösleges dolog kihúzható a listánk-
ról. A többit meg magad, uram, ha szolgád
nincs.

Hargitai–Kiss Virág

Egy elfelejtett országEgy elfelejtett ország

Polgárõrök a lakosságPolgárõrök a lakosság
biztonságáértbiztonságáért
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület
2013. január 18-ai nyílt ülésérõl –

Dr. Sükösd Tamás polgármester a napi-
rendi pontok sorát nyitó tájékoztatójában
elmondta: Január 9-én a helyi közlekedési
szolgáltatóval tartottunk egyeztetést Sár-
hatvan vonatkozásában, mivel a fórumon
többen fölvetették a Volán-busz illetve az
egyik helyi járatos busz egymáshoz való
közelségét. Úgy tûnik, sikerül a menetren-
den igazítani február 1-jétõl. Az ország-
gyûlési képviselõ kezdeményezésére
egyeztetést tartottunk a helyben mûködõ
sportegyesületekkel az idei évrõl, a társa-
sági adóból való pénzhez jutás módszeré-
rõl, illetve hogy hogyan kell majd az okta-
tási intézményekkel együttmûködni.

Sárbogárdi Tankerület

Sor került a Sárbogárdi Tankerület kiala-
kításával kapcsolatos megállapodás elfo-
gadására. Vendégként jelen volt a tanke-
rület vezetõje, Szilágyiné Németh Sarolta.
Dr. Sükösd: A tankerület a járással azonos
illetékességi területen és székhelyen van, a
polgármesteri hivatalban kapott helyet.
Nem hoztunk rossz döntést, hogy egy hely-
re tettük a hivatalokat, mert ha valaki nem
tudja eldönteni, hogy az ügye hova tarto-
zik, akkor maximum egy emeletet téved.
Négy irodát (volt polgármesteri és jegyzõi
iroda, egy mellettük lévõ iroda; összesen
79 m2), illetve a hozzájuk tartozó eszközö-
ket adtunk át, amikben némi átalakítás
történt.
Etelvári Zoltán: Az átadott eszközöket, ha
elromlanak, ki pótolja?
Dr. Sükösd: Akinek átadtuk tartós haszná-
latra.
Etelvári kérte a tankerület igazgatóját,
hogy mutatkozzon be pár mondatban.
Szilágyiné Németh Sarolta: 1976-ban ke-
rültem el Sárbogárdról. A gimnáziumi és
általános iskolai tanulmányaimat itt foly-
tattam. Szegeden élelmiszeripari fõiskolát
végeztem, majd Szekszárdon helyezked-
tünk el a családommal. Gödöllõn az egye-
temen végeztem pedagógusként, és mint
mûszaki tanár tevékenykedtem 17 évig.
2001-ben pályázat útján kerültem Fehér-
várra a megyei önkormányzat oktatási osz-
tályára, ahol 20 intézmény oktatási felada-
tait láttam el, a mûködtetésbe, fenntartás-
ba is belefolyva. Amikor a megyei önkor-
mányzat az intézményeit átadta állami
fenntartásba, akkor átkerültem a megyei
intézményfenntartó központhoz fõosz-
tályvezetõként. Amikor lehetõség adó-
dott, hogy a sárbogárdi tankerületi posztot
megpályázzam, akkor ezt megtettem azzal
a gondolattal, hogy elég sok tapasztalatot
gyûjtöttem már az évek során, hogy ezt a
feladatot el tudjam látni, sikereket tudjak

elérni, esetleg olyan gondolatokat, lehetõ-
ségeket hozzak be, amelyeket a munkám
során összegyûjtöttem, sikeresen kama-
toztattam. Bízom abban, hogy munkámat
az intézményvezetõk, gyerekek, pedagó-
gusok, képviselõ-testület, Sárbogárd és
környéke megelégedésére tudom végezni.
A tankerület mindenki elõtt nyitva áll.
Mivel egy szék összetört egy jelenlévõ
alatt, Juhász János megjegyezte: Na-na,
itt az amortizáció. Hát, ha ilyen eszközöket
hagytak itt, milyeneket adtak át?

Védtelen magtár
Tárgyalta a testület az örspusztai emeletes
magtár helyi védelmének megszüntetésé-
re irányuló kérelmet.
Dr. Sükösd: A bizottságok két dolgon di-
lemmáztak. Az egyik, hogy ez az épület
hozzátartozik Örspuszta képéhez, más-
részt két építészmérnök támasztotta alá,
hogy ebben a formában való megtartása,
felújítása a kérelmezõ erejét meghaladja.
Nedoba Károly: A Múzeum Egyesület a
helyi védelem megtartása mellett tette le a
voksát.
Novák Kovács Zsolt: A mi véleményünk az
egyesületben az volt, hogy ez az épület
hozzátartozott Sárbogárd építészeti örök-
ségéhez, ezért a megõrzése lenne inkább a
kívánatos. Mivel az elõterjesztésben nem
szerepel, mi fog történni az épülettel, így
nem tudok olyan döntést hozni, ami ne-
kem lelkiismereti szempontból megnyug-
tató lenne.
Nedoba: Nekem ez iránymutató.
Etelvári: Én is azon voltam, amit az alpol-
gármester úr mondott, de mivel vállalkozó
vagyok, õket is megértem. Amilyen a gaz-
daság, az elkövetkezendõ években ezt biz-
tos nem tudja fölújítani. Ha nem lesz elad-
va ez az épület, akkor az állaga romlik,
vagy összedõl. Bízom abban, hogy ha vala-
ki megveszi, szálloda lesz belõle, nem kõ-
halom.
10 igen, 1 tartózkodással a testület meg-
szüntette az örspusztai magtár helyi vé-
dettségét.

Családi vásár
Módosították a piacok és vásárok tartásá-
ról szóló rendeletet, mivel a díjak 1995-ös
szinten voltak, és a szolgáltató Közév Kft.
szándékában áll a környékbeli õstermelõ-
ket írásban megkeresni, hogy minden hó-
nap harmadik szombatján az általuk for-
galmazott, készített termékekkel meg tud-
janak jelenni, valamint szeretnék a vásárt
olyan családi programmá formálni, hogy a
kisgyerekektõl a felnõttekig mindenki szí-
vesen eltöltsön ott pár órát.

Költségvetés 2013 –
I. forduló

Dr. Sükösd: A költségvetési fõösszeget
leginkább az állami köznevelési feladat el-
távozása érinti. Markáns változást hoz az
átalakuló közigazgatás és bevételrendszer,
a személyi jövedelemadó helyben maradó
részének megszûnése és a gépjármûadó el-
távozó része (kb. 450 millió Ft összesen).
Mûködési hiány, amit bevétellel, vagy
egyéb forrással nem tudunk fedezni, nem
tervezhetõ. Ilyen típusú külsõ forrásunk
kettõ van jelenleg: egy 50 milliós folyó-
számlahitel illetve egy 40 milliós keret-
összegû forgóeszközhitel. Az oktatásban
résztvevõ összes tanuló étkeztetése Sárbo-
gárd feladata marad. Normatív támoga-
tást a kedvezményes vagy egyáltalán nem
fizetõ tanulókra kapunk. A térítési díjban
teljes rezsiköltséget nem lehet számítani,
csak az alapanyagköltséget. A Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal elõírta,
hogy 3 munkavállalóval bõvítsük a szociá-
lis szektor körét, hogy a mûködési engedé-
lyeink megmaradjanak. Ez további
2.880.340 Ft-tal rontja az egyenlegünket
március 1-jétõl. A bizottsági döntések so-
rán mindenki próbálta figyelembe venni,
hogy a közmûvelõdési kötelezõ feladatra
egy nagy közmûvelõdési intézményt tart-
sunk fönn, oda adjuk a közmûvelõdésre
szánt pénzünk kb. 90 %-át. A nem kötele-
zõ feladatok között felmerülõ sporttámo-
gatásunk sem túlzottan magas. Elsõ vona-
lon egyik bizottság sem tett javaslatot ezek
megváltoztatására. A határozati javaslat
120 millió Ft-os mûködési forráshiányt ha-
tározott meg, amelyet hitelbõl kell finan-
szírozni. Ezen szükséges még finomítani;
költséget csökkentünk vagy bevételt növe-
lünk. Az iparûzési adó növelése kivitelez-
hetõnek látszik, bár az adófizetésre képes
vállalkozások köre szûkülõben van. A fej-
lesztési típusú hiányunk (fejlesztési hite-
lek, melyeket pályázati önrészre fordí-
tunk) 60 millió Ft.

Megvont támogatás

A pénzügyi, az oktatási és a szociális bi-
zottság a következõ kiegészítésekkel, mó-
dosítással javasolta elfogadni a költségve-
tési tervezetet: A mûködési forráshiány a
120 millió Ft-ot ne haladja meg. A forrás-
hiányt mûködési célú hitelbõl kell finanszí-
rozni. Emeljék az alpolgármester tisztelet-
díját 50-rõl 100 %-ra; a képviselõi tisztelet-
díjak maradjanak a 2012. évi szinten. Szün-
tessék meg a Sárréti Híd önkormányzati
lap részére nyújtott támogatást.

Alpek Zoltán: Nem az önkormányzati lap
támogatását szüntetik meg, hiszen ez már
közel 10 éve az Azitop Kiadó kiadásában
jelenik meg. Vannak, akik azt érdekeltek
mondani, hogy ez az önkormányzat ingye-
nes szórólapja. Nem, ez a magyar kultúra
részét képezõ idõszaki lap, amelynek fele-
lõs kiadója én vagyok. A határozat nem le-
pett meg; a kiadó nevében tudomásul ve-
szem.
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Igyekszem az olvasóinknak megfelelve to-
vábbra is ingyenesen, lehetõleg még na-
gyobb példányszámban megjelentetni a
Sárréti Hidat. Ha valaki még egyszer az
önkormányzat szórólapjának nevez, az ko-
moly kártérítési perben találkozik a kiadó-
val. Köszönöm a képviselõ-testület eddigi
bizalmát. Tekintettel arra, hogy a lap létre-
hozásában Sárbogárd akkori képviselõ-
testülete jelentõs áldozatokat vállalt, ezért
a fejlécben továbbra is fenntartjuk, hogy
alapította Sárbogárd város képviselõ-tes-
tülete. Képviselõi indítványra meg egyéb
nyomásra ez a támogatás olyan szégyenle-
tes szintre csökkent, hogy majdnem úgy ér-
zem, jobb, ha elvették. A Sárréti Híd to-
vábbra is a városért lesz. Ha tudok, segítek
a lappal, bízom az olvasóimban és a hirde-
tõimben, hogy továbbra is ingyenes lehet,
és a legegyszerûbb emberhez is eljut, mert
nem érdemes olyan újságot írni, amit töb-
ben írnak, mint ahányan olvassák. Az
Azitop Kiadónak még egy kapcsolata van
az önkormányzattal: a városi honlap hír-
portáljának szerkesztése. Amennyiben ez-
zel elégedett a városvezetés, kérem, egy
fillért ne emeljenek a 2006-ban megállapí-
tott tiszteletdíjon, de méltóztassanak leg-
alább az inflációt követni, ha ez más köte-
lezõ tevékenységnél rendre így van.
Juhász: A gyermekétkeztetés város által
fizetendõ része hány millió forint havon-
ta?
Harmath Józsefné gazdasági osztály-
vezetõ: A jelenlegi költségvetés 58 millió
Ft mínuszt tartalmaz ezen a soron, ehhez
hozzájön még 10 millió mínusz.
Juhász: Az adóskonszolidációval számol-
tak-e a költségvetésben?
Harmathné: Igen.
Juhász: Az elõterjesztésben az van, hogy a
mûködési célú hiány 121.404.000 Ft. Ebbõl
egybõl lefaragnak 1.449.000 Ft-ot, ha a
Sárréti Híd támogatása megszûnik. Biztos
vagyok benne, hogy Alpek Zoltánék a to-
vábbiakban is a várost fogják szolgálni,
mert eddig sem az éppen hatalmon lévõ
képviselõ-testület összetételétõl függõen
szerkesztették az újságot, hanem a város
érdekében írtak nagyon korrekten, és na-
gyon fontos volt eddig is a szerepük. Nem
akarom mondani, hogy milyen bulvárúj-
ságnak a túltengését így egy kicsit sikerült
kordában tartani. A támogatás megszün-
tetését nem tartom helyesnek. Úgy látom,
nem sok vita lesz a költségvetésen, mert ha
úgy gondolja a város vezetése, hogy 120
millió Ft-os mûködési meg 64 millió fej-
lesztési forráshiány nem veszélyes, akkor
hamar összeáll a kép.
Dr. Sükösd: A bizottsági döntéseket köve-
tõen úgy gondoltam, az a legjobb dolog,
hogy a Sárréti Híd vonatkozásában egyez-
tetek a szerkesztõséggel az álláspontunk-
ról. Ez meg is történt, így hoztuk ide ezt a
témát.

Homokozó

Nagy Tibor: A bizottságban elhangzott,
hogy a kormánynak volt egy olyan kérése,
hogy lehetõség szerint ne legyen mûködési
forráshiány fedezet nélkül. A Bursa-támo-

gatás nem biztos, hogy Sárbogárd hosszú
távú érdekeit képviseli. Jarabin doktor ja-
vasolt egy hasonló támogatási rendszert a
város orvosi problémáinak megoldására.
Dologtalan emberek kapnak különbözõ
jogcímeken segélyt, mert biztosítja a jog-
szabály. Szeretném szigorúbb munkára
kérni az ügyintézõket, érintetteket e téren.
Dr. Sükösd: Tavaly belekerült a jogsza-
bályba és a helyi rendeletbe a saját környe-
zet rendben tartási kötelezettség. A foglal-
koztatás-helyettesítõ támogatásra beérke-
zett igények azóta csökkentek. A bizottság
elnöke javaslatára ezt megpróbáljuk kiter-
jeszteni
Etelvári: Sorra zárnak be az üzletek. Ha
akarna, se tudna dolgozni az ember, mert
nincsen munka. Ha ide munkahelyet hoz-
nának, milyen munkaerõt tudnánk oda-
tenni? Elvándoroltak a jó szakemberek.
Dr. Sükösd: Az ide települt Alisca-Mag
Kft. akart németül beszélõ irodavezetõt,
egy óra alatt talált helyben; akart még né-
hány szakembert – ki sem írták a pályáza-
tot, megtelt a hely. Azért van még olyan,
aki akar és tud is dolgozni Most a költség-
vetésre koncentráljunk.
Nedoba: Nincs mirõl beszélnünk, mert sa-
rokba vagyunk szorítva. Elvisz 68 meg 110
milliót az állam, elvitte az szja-t. Csak azt
lehet eldönteni, hogy másfél milliót innét,
oda 200.000-et. Maradt nekünk ez a kis ho-
mokozó, itt el lehet játszani.
Ferencz Kornél: Egyszerûen racionalizál-
ják az önkormányzati mûködést. Azzal
egyetértek, hogy az önkormányzati szerke-
zet, ami az elmúlt 20 évben fölállt, nem
mûködhetett tovább. Sóhivatalokat tartot-
tunk fenn az országban. Hogy ez most jól
fog-e elsülni, azt nem tudni. Fölöttünk a
kérdések eldõltek, az irány megvan, nincs
más dolgunk, mint elfogadni.
Etelvári: Üzenem a város lakosságának,
hogy ha nem megy valami, nem épül járda,
út, arról nem mi tehetünk. A lehetõ legjob-
bat megpróbáljuk kihozni, amibõl lehet.
A bizottságok által javasolt költségvetési
változatot 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodással
elfogadta a testület.

Új eskü mormogása
Változott a testületre vonatkozó szerveze-
ti és mûködési szabályzata, ehhez fûzött
hozzá egy megjegyzést Nagy: Az eskü szö-
vege megváltozik. Arra kérlek benneteket,
hogy ennek szellemében folytassuk a mun-
kánkat a mandátumunk végéig. Magában
mindenki mormogja el, és illessze a koráb-
bi eskü szövegéhez. Akkor teszünk jót a
városnak és a hazának.
Dr. Sükösd: Az új magyar önkormányzati
törvény lehetõvé tette volna, hogy a két
testületi ülés között bõvebb jogkörrel jár-
jon el a polgármester, utólagos beszámolá-
si kötelezettséggel. Én nem kívánok ezzel
élni. Valamennyien települési képviselõk
vagyunk, tökéletesen mindegy, hogy vala-
kit egy adott körben választottak-e meg,
vagy listáról került ide.
Juhász: Szerettem volna Önt megdicsérni
ez ügyben. Szerintem nagyon helyesen
döntött.

Etelvári: Lassan kezd összerázódni a kép-
viselõ-testület, és nem különbözõ pártok
érdekei miatt szavaz, hanem Sárbogárd ér-
dekében.
A polgármesteri hivatal ugyancsak változó
szmsz-e kapcsán Juhász kérdezte: A köz-
mûvelõdési és sportreferens feladatának
70 %-a elment (az oktatás átszervezése mi-
att). Gondolom, nem csak ezzel foglalko-
zik ez a személy.
Dr. Sükösd: Természetesen nem csak ez-
zel foglalkozik, õ a közbiztonsági referens.
Juhász: A szervezési csoportnak van cso-
portvezetõje?
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Nincs.
Juhász: Ennek örülök, mert lett volna egy
tippem, hogy ha van, akkor ki az.
Demeterné: A járásban dolgozik, akire
gondol.
Juhász: Úristen, akkor vége a járásnak!

Bejelentések

Bogárdi Napok pro és kontra
Nedoba: A Boross Mihály-emlékpark köz-
pontjában nem világít az oszlop egyik ága
sem. A Sárbogárdi Napokkal kapcsolat-
ban a december 17-ei lakossági fórumon
elhangzottak miatt, amit a tévében láttam,
az alpolgármester úrnak szeretnék reagál-
ni. 4 dolgot vázolt fel: filozófiaváltás, sár-
bogárdi amatõr mûvészek fellépése, nincs
rá 7 millió Ft, illetve nem tudnak olyan
együtteseket, mûvészeket hozni, akik sár-
bogárdi kötõdésûek. A filozófiaváltásról
nem szeretnék sok mindent mondani. Ha
ti úgy gondoljátok, hogy így a jó, akkor le-
gyen így. Az amatõr-kérdés úgy jött le,
mintha mi annak idején csak a nagy együt-
teseket hoztuk volna le. (Itt felsorolta a he-
lyi illetve helyi kötõdésû szervezeteket, fellé-
põket, akik annak idején részt vettek a ren-
dezvényen. Szerk.) Mindenki itt volt a kör-
nyékbõl, aki tudott mozogni, pénzmegta-
karítás végett, meg hogy lehetõséget ad-
junk nekik a fellépésre. Diszkó meg mise
akkor is van, ha nincs Sárbogárdi Napok.
Egyetértek Pauscher Lajossal: szét van te-
rítve a program. Ti egy bizonyos szint szó-
rakoztatását tûztétek ki. Mi meg azt mond-
tuk, hogy ezek legyenek kísérõprogramok,
és a lakosság tömegének, akik nem tudnak
elmenni sehová anyagi okok miatt, ingye-
nes programot szervezünk, és olyanokat
hoztunk ide, akik populista zene. Mi nem
tanítani akartuk õket, hanem szórakoztat-
ni. A múzeum-kiállítás is nálunk jött létre.
A Sárbogárdi Napok soha nem volt 7 mil-
lió Ft. Ez volt az elõirányzat, de 2 millió Ft
bevétel volt és 120.000 Ft maradvány. Ti 1
millió Ft-ot szántok rá. Mennyi bevétele-
tek volt? Egy fillér sem. Arra kérlek ben-
neteket, hogy ne akarjátok elferdíteni a
dolgokat.
N. Kovács: Az én számból ilyet nem hallot-
tál, hogy nem léptek fel amatõrök az elõzõ
ciklusban, hogy 7 millió Ft-ba került és
most csak 1 millió Ft-ba.

Folytatás a következõ oldalon.
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A felszólalás lényege a filozófiaváltás volt,
hogy most a helyi fellépõkön van a hang-
súly.
Etelvári: Karcsinak igaza van. A filozófia-
váltást elfogadom, de nem értek vele
egyet. Ha már kenyeret nem tudunk adni,
cirkuszt adjunk a népnek! Nem szeretik az
emberek, hogy tanítják õket. Ha azt mon-
danák, hogy a Szélsõ utcát kell leaszfaltoz-
ni 3 millióért, vagy ugyanennyiért fellép
valaki, persze, hogy a Szélsõ utcát javasol-
nám én is, de próbáljunk meg az egyszerû
embereknek is adni legközelebb, mert
nem mindenki entellektüel. Az Attila úti
tengert meg kéne szüntetni, át kellene vág-
ni a Spar felõli fekvõrendõrt. Az Attila és
Kossuth utca sarkán van egy díszfa, amit
meg kellene nyesni, hogy az autók tetejét
nehogy megkarcolja.

Galambok és erdõjárás
Macsim András: A miklósi iskola teteje te-
le van galambokkal. A csatorna lassan le
fog szakadni, mert oda piszkolnak és költe-
nek.
Dr. Sükösd: Folyamatosan kezeljük ezt a
kérdést, hadd ne mondjam el, hogyan,
mert holnap itt lesz a Greenpeace. Nem a
galambok elpusztítása volt a módszer, ha-
nem a befogásuk. 18 napja a tankerületi
igazgató kompetenciája ez. A tapasztala-
taimat át fogom adni neki e kérdésben.
Macsim: Az iskola elõtti buszmegállónál,
amikor a közmunkások megcsinálták a jár-
dát, ahogy volt a gödör, úgy ment a járda is.
A gyerekek minimum bokáig állnak a víz-
ben, ha esik. Az árokról nem is beszélve.
Nedoba képviselõtársamtól kérdezem ba-
ráti alapon: tudomásom szerint sokat jár-
tál Erdélyben, Székelyföldön.
Nedoba: 1986 óta.
Juhász: Várjál még, most visz be az erdõ-
be!

Macsim: Mi a véleményed Mesterházy At-
tila viselkedésérõl, akinek most jutott
eszébe bocsánatot kérni 2004. december
5-ért (a kettõs állampolgárság ügyében),
kuncsorogni a szavazatokért?
Juhász: Miért, a Viktornak eszébe jutott
valaha bárkitõl bocsánatot kérni? Jobbi-
kos populista vagy.
Nedoba: Mivel én nem vagyok MSZP-tag,
hanem FÜBE-tag vagyok, és nem én va-
gyok Mesterházy Attila, ezt kérdezd meg
tõle!
Tóth Béla: Azt gondoltam, hogy az Aba
Napokon a Csík zenekar elõadásán min-
denki úgy fog rajongani, hogy fú, nekifu-
tunk, és egymást lökjük a színpad fele. Saj-
nos a közönség 50 %-a beszélgetett, sörö-
zött és arrafelé se nézett. Nem tudom, a
Csík zenekar hány millióba került.
Nedoba: Olyan 1,2-1,3 millióba.
Dr. Sükösd: Nettó.
Tóth: Ha elhozunk egy zenekart, és fize-
tünk annyi pénzt, felinek tetszik, felinek
nem.
Juhász: A bogárdiak nem így viselkedtek
volna.

Járdák, utak, takarítás
Érsek Enikõ: Pusztaegresen a Rákóczi ut-
cán sok helyen nem világítanak a lámpák.
Kérném ennek elhárítását.
Erõs Ferenc: A költségvetésben van 20
millió Ft útfelújításra. Remélem, Mikló-
son a járdákat meg a le nem aszfaltozott
utak egy részét ebbõl meg tudjuk csinálni.
Most a gyalogosoknak a közúton kell köz-
lekedni, mert mindenhol víz meg sár van.
Dr. Sükösd: Ezt pályázati önrészre tervez-
tük, a töbörzsöki Katona utcát pedig a
Start Munkaprogramban pályáztuk meg.
Nagy: Pusztaegres felé a két híd között el-
száradt fák vannak, és örömmel vettem,
hogy bejelölésre kerültek. Kinek kell majd
azokat kivágni és mikor?
Dr. Sükösd: A Magyar Közútnak, a saját
ütemezésük szerint.

Nagy: Rendkívüli szemétmennyiséget fúj a
szél mindenhol a városban.
Juhász: A múltkor összeszedted?
Nagy: Igen, a Túrytól a cukrászdáig, a fõté-
rig, de elfáradtam. 200-300-szor lehajolni
és fölállni … ha lett volna annyi eszem,
hogy egy szöges bottal megyek, akkor sok-
kal jobban jártam volna.
Macsim: Gumikesztyût legközelebb adok.

Az alpolgármester háta

Nagy: A Sárbogárdi Napokkal kapcsolat-
ban meggyõzõdésem, hogy a lakosoknak
ennyi szórakozási lehetõség járna. Nem
azért mennek az emberek egy több napos
rendezvényre, hogy folyamatosan, a nya-
kukat kimerevítve figyeljék a színpadot,
hanem a társas együttlét adta különleges
hangulatért. Annyit hadd mondjak Tóth
Bélának – mert ebben elég jó tapasztala-
tom volt –, hogy tanuljon meg élni egy ki-
csit, lazábban venni ezt a programsoroza-
tot. A Fidesz helyi szervezetének a progra-
moknak a kitalálásában és véghezvitel-
ében komoly feladata lenne. De zárt kör-
ben születnek a döntések és a szervezés.
Erre nem bírtok rá hárman-négyen. Az el-
foglalt alpolgármester nem tudja a hátán
cipelni ezeket a dolgokat. Le kell osztani a
feladatokat. Van egy pont, ami után már a
közösség látja kárát.
N. Kovács: Nekem nem olyan széles a há-
tam, hogy senki ne férne a munkához oda
tõlem. A járdák havasak, lucskosak és sá-
rosak. Kérem a lakosságot, próbáljon meg
nagyobb figyelemmel lenni a járdájára
nemcsak a lakóingatlanok, hanem a külön-
bözõ intézmények, boltok elõtt is. Érdekes
módon inkább a kis utcákban tiszták a jár-
dák, utak, míg a fõutcán ez egyáltalán nem
mondható el.
Dr. Sükösd: Rendelet alapján az üzletek
tulajdonosainak, használóinak a nyitvatar-
tási idõben ezt a rendet fönn kell tartani. A
fórumokon elhangzott fölvetéseket pró-
báljuk folyamatosan beemelni a rendszer-
be. Így került megkeresésre a Tesco, hogy
hétvégén miért nem tud kimenni a járat a
külsõ településrészekre, miért nem lehet
azokat az embereket is becsatornázni.
Nem tudom elképzelni, hogy gazdaságilag
ne érné meg az áruháznak.
Etelvári: Tudsz-e pályázatról útfelújítá-
sokra?
Dr. Sükösd: Kértük a MÁV-ot, hogy a
Szent István utat a nagyon sokadik rajz
után adják vissza, hogy tudjunk arra is pá-
lyázni. Nem véletlenül tettük bele a költ-
ségvetésbe a fejlesztési hitelt. 2012-ben
nem volt gyûjtõútra vonatkozó pályázat,
aminek megfelelne mondjuk a Homoksor,
a Szélsõ utca.
Etelvári: Nem lehet ráhatni a pályázatki-
írókra, hogy életszerûen írják ki a pályáza-
tot? Mert lassan Bogárdon egy-két utcá-
ban nem lehet közlekedni.
Dr. Sükösd: Egyáltalán nincs ráhatásunk,
ezek nagy része uniós forrás.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2013. január 18-ai
ülésén elfogadta:

– az 1/2013. (I. 22.) önkormányzati ren-
deletet a piacok és vásárok tartásának
rendjérõl szóló 21/2009. (VI. 15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról;

– a 2/2013. (I. 22.) önkormányzati ren-
deletet a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról;

– a 3/2013. (I. 22.) önkormányzati ren-
deletet az egyes szociális ellátásokról
szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Tisztelt
Elõfizetõink!

Amennyiben 2013-ra is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbí-
zottjuk révén a szerkesztõségben (Sár-
bogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl pénte-
kig 8-tól 17 óráig.

Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lap-
szám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron jut-
hatnak hozzá a lapszámokhoz.

A Bogárd és Vidéke hetilapot minden
csütörtökön személyesen juttatjuk el
postaládáikba.

Szerkesztõség
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Vadászidény
Új év van, és mégis kellemes, langyos idõ. Nem januárhoz illõ.
De ez a természetet nem érdekli. Kint a Sárréten madarak ezrei
használják ki a kora tavaszt idézõ délutáni idõt. Vadludak mo-
zognak mindenfelé. Hol néhányadmagukkal, máskor nagyobb
rajokban, néha százas csapatokban húznak az örsi tavakra, vagy
ki a felsõtöbörzsöki vetések felé. Amint a nap lefelé hajlik, egyre
több csapat tûnik föl, s megélénkül a mozgás. De nem csak a ma-
darak tevékenyek. A csatornatöltésen gyalogolva messzirõl
odahallik az egyre gyakoribb fegyverropogás is. Itt is, ott is meg-
szólal egy-egy puska.
Aztán a szürkület beálltával megindul a nagyüzem. De micsoda
nagyüzem ez! Idõnként mintha gépfegyver szólna. Az elsõ lö-
vést szinte azonnal követi a többi, három, négy, öt, sõt eseten-
ként hét, egymást szinte megszakítás nélkül követõ dörrenés.
Akárha háború tört volna ki. De nem a háború tört ki. Csak va-
dásznak. Igaz, hogy nem a megszokott duplacsövû sörétes pus-
kával, hanem az új idõk automata vagy félautomata fegyverei-
vel, amelyek tárjába három-öt töltény is behelyezhetõ, amivel
aztán gépfegyverszerû sorozatot lehet leadni a kétségbeesetten
menekülni próbáló, gyanútlan libára. Nem nagy mûvészet így –
mondhatja bárki.
Miközben az egyre inkább rám nehezülõ sötétségben szedem a
lábam, a fegyverropogás észak felõl csak nem szûnik. Már csilla-
gos az ég, és öt óra is elmúlt, amikor egy-egy sorozat idõnként
még mindig eldördül, noha még a legélesebb szem is legföljebb
sötéten libegõ árnyakat láthat már csupán. Bizonyára ezek a va-
dászok a sötétben is világosan látnak, nem úgy, mint mi, közön-
séges földi halandók. Másképpen hogyan tudnák felismerni azt,
amit a sötétség mielõlünk már gondosan elrejt?
Másnapra az éjszakai szél kisöpörte a ködöt, és verõfényes nap-
sütéssel köszönt be a reggel. Igaz, a feltámadó szél egyre erõseb-
ben fúj, de ez láthatóan nem szegte kedvét a vadászoknak, akik
ismét elfoglalták leshelyeiket. A ludak a tiszta égbolton hol ha-
talmas rajokban, hol kis csapatokban mozognak a Sárrét fölött.
A távolban is idõnként fölrebbennek, és csak akkor lehet érzé-
kelni, milyen hatalmas tömegben gyûltek ott össze. Sötéten go-
molygó felhõ a fák koronája fölött. Az Imremajori úton kifelé
tartva az üde zöld búzavetésen kisebb libacsapatot veszek észre.
Ahogy közeledem feléjük, nem mozdulnak. Nem látom jól, mi-
félék, mert a nap mögöttük süt, ellenfényt okozva. Aztán rájö-
vök, mûlibák azok, mûanyagból készült utánzatok, csalogatásra
valók. Egész jók, még engem is megtévesztettek egy pillanatra.
Bent a Sárrét legelõin gyalogolok már, amikor ismét libák halk
zsinatolására leszek figyelmes. Körültávcsövezek, de nem látok
semmit, a vetések üresek. Közelebb megyek a hang felé, s akkor
veszem észre egy nagyobb nádasfolt mögött a nagy mûgonddal
kihelyezett kis csapat mûludat. Így, magnóról játszott mûzsina-
tolással meglehetõsen élethû a mûalkotás. Aztán hamarosan ki-
derül, hogy nemcsak engem téveszt meg, hanem az arra járó
ludak egy részét is. Két áldozata lesz e tévedésnek.
Szeretem a vadászatot. Azt a vadászatot, amit Széchenyi Zsig-
mond ekként határozott meg: A vadászat vadûzés és erdõzúgás.
De több erdõzúgás. Azt, amit Fekete István vagy Bertóti István
oly érzékletesen írtak le könyveikben, hogy szemem elõtt láttam
a vadászat minden pillanatát. Azt a vadászatot, amit a vadászok
ma is vallanak a nyilvánosság elõtt. Amit viszont ott kint a Sárré-
ten tapasztaltam, az már nem errõl szólt. Vadászaink, úgy lát-
szik, már nem tartják fontosnak, hogy különbek legyenek a vad-
húsért, vagy a célba lövés élvezetéért lövöldözõ puskástól, és az
ûzött vadnak is adjanak esélyt. Nem számít, hogy ma Magyaror-
szágon tilos automata és félautomata fegyvert használni, tilos az
éjszaka sötétjében vadludakra vadászni, és szintén tilos a vadat
megtéveszteni, magnóval lejátszott hangokkal csalogatni. Mint-
ha a hússzerzés, az ölés lenne minden vágyuk. Mintha nem
olvasták volna Széchenyi Zsigmondot. Vagy olvasták, és mégis?
Kár. Egy illúzióval megint kevesebb.

Lendvai Gábor

Polgárõrök a lakosság
biztonságáért

Amikor látjuk, hogy a polgárõrök járõröznek a városban, jelentõs
eseményeken közremûködnek a rend fenntartásában, minden-
szentekkor a temetõk környékén jelenlétükkel védik a közbizton-
ságot, kevés embernek jut eszébe, hogy milyen jelentõs szerepe van
a polgárõrségnek a bûnmegelõzésben. Számokban azt nem lehet
kifejezni, hogy hány bûncselekmény megelõzése köthetõ a tevé-
kenységükhöz, hány bûncselekmény nem történt meg.

Ha valahová betörnek, valakit meglopnak, ami bizony nem ritka
esemény, rögtön kész a felháborodás: miért nem voltak ott a pol-
gárõrök, miért nem fogják el e tetteseket a rendõrök? Sok ember-
ben fel se merül, hogy õ is tehetne sok mindent a maga és a környe-
zete biztonságáért. Egy bûncselekmény megelõzéséhez, egy bûnel-
követõ elfogásához nem elég a rendõrök, nyomozók munkája.
Szükség van a polgárok aktív segítségére is: hogy figyeljünk a kör-
nyezetünkben történõ rendkívüli dolgokra; aki gyanús dolgot ta-
pasztal a környezetében, emelje fel a telefont és szóljon a rendõr-
ségnek; ha valaki szemtanúja egy bûncselekménynek, akkor vállal-
ja a tanúskodást. És minél többen vegyenek részt a polgárõrség
önkéntes munkájában!
Vannak a térségünkben nagyon aktívan mûködõ polgárõrségek. A
sárbogárdi az elsõk közt alakult meg a 90-es években, s nagyon aktí-
van mûködött.
Miközben sok környékbeli településen nagy létszámú, aktív polgár-
õrség mûködik, a sárbogárdi szervezet most éppen hullámvölgyben
van. Csökkent a létszám, s bár vannak új, fiatal jelentkezõk, jóval
többre lenne szükség egy ekkora városban. A kis létszám ellenére
nagyon aktív munkát végeznek, s a rendõrökkel együttmûködve
rendszeresen járõröznek.
Szombaton az Amadeus étteremben tartotta a sárbogárdi polgár-
õrség évértékelõ összejövetelét, ahol Kapoli Zoltán elnök beszá-
molt az elõzõ évi munkáról. Elhangzott, hogy évi 300.000 Ft támo-
gatásból mûködtek. Pénzmaradvány az idén csak azért lehetett,
mert év közben elromlott a polgárõrök autója, s a javításra nincs
pénz. Demeterné Petõ Kornélia r. õrnagy, a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályának ve-
zetõje is részt vett az összejövetelen. Elismerõ szavakkal méltatta a
polgárõrség munkáját, s hangsúlyozta jelentõségét a rendõrségi
munkában.
A polgárõrök ezúton is kérik, hogy a lakosság és a vállalkozók segít-
sék lehetõségeikhez mérten munkájukat, s minél többen kapcso-
lódjanak be az önkéntes munkába.

Hargitai Lajos
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
2. rész

Huszonöt évi használat után is kitûnõen
mûködik az orosz vízmelegítõm. A kávét
így az ágyban ihatom. A tévében ismét ver-
seket szavalnak, mindenféle híres tadzsik
és perzsa költõtõl. Aztán órákig közvetítik
a türkmén nagyfõnök látogatását, majd
néhány pozitív interjú hangzik el a jelenle-
gi gazdasági fejlõdésrõl. Estére ismétlés,
majd egy film következik oroszul. Azon el-
mélkedek, hogy vajon a türkmén vezér lá-
togatása után elzárják-e majd a hatalmas
szökõkútszövevényt a Felszabadulás té-
ren...
Most éppen a nagy szocialista vezetõket lá-
tom egy zenei alátétben. A dal az ország
szeretetérõl szól. Közben régi képek is
megjelennek például Hruscsovról, Brezs-
nyevrõl, heroikus gazdasági és politikai
idõkrõl. Idõs, szakállas, tadzsik sapkás fér-
fiak építik komolyan a szocializmust.
Nemzeti ruhát viselõ, gyönyörû tadzsik lá-

nyok és asszonyok szolgálnak ennivalóval
és meleg családi háttérrel. Valószínû, hogy
a nõk elleni bántalmazás családon belül itt
is már régóta létezik. Tegnap szerzett új
barátnõm, Robiya családja boldognak tû-
nik; kíváncsi vagyok, mit tapasztalok, ha
náluk lakom.
Sok az elõnye annak, hogy itt szinte nincs is
turista. Eggyel ugyan az elõbb találkoztam
a szálloda hosszú lépcsõjén, de rám se né-
zett. Általában köszönti egymást az a ke-
vés, aki összefut, fõleg ilyen turistaszegény
részeken. Este egy vidám, erõsen lebarnult
fiú jelent meg a szálloda bejáratánál, ahol
kisszéken ülve éppen a személyzettel cse-
vegtem. Kiderült, hogy lengyel, most érke-
zett az északi Khodzsand városából a mo-
torján – azzal jött el Lengyelországból egé-
szen idáig. Belga motoros barátnõim jutot-
tak az eszembe, akik motorral járták be
Közép-Ázsiát és Indiát, akikkel az iráni

Bam városában találkoztam még 2001-
ben.
Másnap a pakisztáni és tadzsik orvosokkal
és Nuriye nevû, menedzser munkatársnõ-
jükkel kirándulni mentem a Varzob folyó
partjára. Jól keresõ tadzsikok villái húzód-
nak meg a folyó két partján. Szívesen töltik
itt a hétvégét. Kiülnek a lábakon álló, nyi-
tott erkélyekre a sûrûn és harsogón tova-
szelõ folyó partjára. Mivel a víz a hegyek-
bõl ered, állandóan hideg. A tadzsikok be-
lehelyezik a vízbe a hûtenivalókat, és egy
idõ után ott áll az asztalukon a hûvös-édes
görögdinnye és az elmaradhatatlan kóla.
Nézelõdök, akár a moziban. Nagypapa ép-
pen a 346. fényképet készíti az unokájáról.
Odébb virgonc, lebarnult, bõ fürdõgatyás
ifjoncok rúgják a labdát fáradhatatlanul.
Minden fedett erkélyen egy-egy család
piknikezik. Alattunk robogó folyóvíz, kö-
rülöttünk magas hegyek, a távolban az
egyik ormon még hó is látszik. Ez a Vak-
hon-völgy, Kondara falu után.

Pompás és bõséges ebéd került elénk rövid
idõ leforgása alatt. Lassan teleettük ma-
gunkat úgy, hogy utána mozdulni is alig
bírtunk. Hála a perzsa jó szokások egyiké-
nek, kényelmesen elfeküdhet az ember a
puha párnákon és szõnyegeken, akár szu-
nyókálhat is. Tele hassal, szótlanul néztük
az ebéd maradványait, amin hatalmas, vi-
lágosbarna–sárga bundájú méhek és dara-
zsak dorbézoltak. Egyetértettünk abban,
hogy a környék méze különleges lehet: kó-
lás, sajtos, szõlõs, dinnyés és vodkás ízesí-
tésû is egyben.
Hirtelen Nuriye mobilja szólalt meg. „Alo,
alo!” – kiabált bele Nuriye, mert a hangza-
varban nehezen lehetett hallani. Semmi
reakció. Megnézte a hívó számát és neve-
tésre fakadt, majd a pakisztáni Aftarhoz
fordult: „Te hívsz, hahaha!” – Aftar ugyan-
is lustán ráfordult a zsebére, amiben a mo-
bilja szorongott, és az összeköttetést kere-

sett valami okból kifolyólag éppen Nuri-
yével.
Az idõ pompásan telt késõ délutánig.
Egy Szaid nevû taxis jött értem a hotelba,
hogy elvigyen Robiyáékhoz, újonnan szer-
zett barátnõmékhez. Házuk Dusanbe kül-
városában áll, a külváros maga egy falucs-
ka, amely mentén a Varzob folyó folyik. A
falu apró központjában egy mecset áll, egy
vegyesbolt, egy nyílt vízcsap, pár lombos fa
alatta paddal, amin mindig csak gyerekek
üldögélnek. Robiyáék háza két sarkon túl
található. Nagy, szürke vasajtó és kapu ve-
zet befelé. Az udvar közepén a hegyekbõl
érkezõ sebes vizû folyó csermellyé lenyu-
godva csordogál.
Örömmel fogadtak. Kiültünk a szõlõlugas-
ba az udvaron, amelyiknek a felsõ végében
egy „Nagyfõnök dzsoggingol a párttagos
híveivel” címû poszter nyújtott takarást a
konyhamûvészet fortélyait ellesni próbá-
lók ellen. A tálban fõtt krumpli, répa, alul
kenyérdarabok. Vacsora után apuka a
szomszédba távozot, nekem szõlõt húztak
le a lugasból. Az egyik lány a hétbõl tizen-
nyolc évesen ment férjhez, hat hónap után
elvált. Végzettsége csak általános. Három-
száz dollár lenne egy háromhónapos fod-
rász-, vagy manikûrképzés, de nincs rá
pénz. Mialatt beszélgettünk, hazajött a ki-
lencvenhat éves nagypapa is a mecsetbõl.
A második világháborúban egészen Var-
sóig jutott. A bal lábában most is ott egy lö-
vedék. Amikor kicsi volt, csak szamarakkal
és lovakkal közlekedtek az emberek. Ak-
kortájt minden házhoz tartozott egy lugas
és konyhakert. Dusanbéban orvos nem
volt, kuruzslókhoz és népgyógyítókhoz jár-
tak az emberek. Évekig szenvedett a vesé-
jével, aztán eltávoztak a kövek a maguk
természetes útján. Rosszul lát, de jól hall.
Korábban megjárta Taskentet, Buharát és
Szamarkandot is. Három fia és három lá-
nya született. A felesége ötvenévesen halt
meg; szõlõszedés közben leesett a lugasról.
Mindezeket interjúzás közben tudtam
meg a nagypapáról. Szeretek idõseket a
múltjukról kérdezni – fontos tényezõ a je-
len építéséhez. Így gondoltam most is. Be-
szélgetés közben a nagypapa egyre jobban
dicsérte az érdeklõdésemet, vakon tapoga-
tó keze egyre közelebb irányult a karomtól
beljebb. Udvariasan arrébb húzódtam.
Eléggé meglepett a dolog, tõle már nem
vártam ilyen akciót. Igazat adtam a köz-
mondásnak, mely szerint vén kecske is
megnyalja a sót.
Ezt a nagypapát láttam pár héttel késõbb
magából teljesen kikelve, szidva a ház né-
pét, hogy senki nem gondoskodik neki tisz-
ta ruháról és kabátról, hogy az ördög vinné
el az összes lusta lányt a családban! Miköz-
ben nagyapa bõszen ordított, az éppen ott-
hon foglalatoskodó pár lány mukkanás
nélkül lapított a helyén. Következõ nap
nagypapát tiszta ruhában láttam.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya
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Vándorlásaim 22.
Nem megyünk messzire. Egy takaros ház
elõtt állunk meg. A boltos néni egy régimó-
di, cifra kulcsot vesz elõ a zsebébõl, azzal
nyitja a szépen faragott udvari kaput. Tyú-
kokkal, pulykákkal, mindenféle állattal
népes udvar tárul elénk. Bundás puli
szalad hozzánk csaholva.
– Nyughass, te – szól rá a kutyára szigorúan
az asszonyság. – Ne féljetek, drágaságaim,
nem harap. Játékos fiatal kölyök még. Az
anyja egy hónapja múlt ki, szegény – arcán
a mosoly elfelhõsödik. – Megétették a
rossz emberek.
Egy kotlós jön sietve a gazdaasszony elé
élelmet remélve. Kiskacsák követik nagy
sápítozással. A gyerekek csak ámulnak a
sokféle állat láttán.
– Mennyi kiskacsa! – lelkendezik Ildi, és
Encsivel együtt a szétrebbenõ kiskacsák
után erednek.
– Csak játszódjanak a baromfiakkal, addig
én elkészítem a reggelit. Itt van egy szakaj-
tó, benne eleség, szórjanak nekik, akkor
közel jönnek – szól az asszony, s máris siet
a ház felé.
A szakajtót engedelmesen magamhoz ve-
szem, s követem a gyerekeket, miközben a
kutyus egyfolytában ugrál föl rám. Szórom
a szakajtóból a kukoricát, mire nagy
szárnyverdeséssel körénk sereglik az egész
udvar népe. A gyerekek kezébe is öntök
kukoricát, s mutatom, hogy tartsák, hogy a
kezükbõl egyenek a félénk jószágok. Oda-
sündörög egy tarka cica. Négy kölyke kö-
veti. A gyerekek teljesen izgalomba jönnek
a sokféle állattól. Nem gyõzöm õket vissza-
fogni, hogy ne nyomorgassák agyon a kisci-
cákat, ne kergessék a kiskacsákat, hanem
hagyják, hogy azok maguktól odajöjjenek,
és csak etessék, simogassák õket.
– Tessék jönni reggelizni! Kész a finom ka-
kaó! – kiált ki egy idõ után a gazdasszony.
A gyerekek egy-egy kiscicával az ölükben
indulnak a házba.
– Jöjjön maga is! Van itt férfinak való étel,
ne vesse meg, amivel szívesen kínálom! –
invitál, s látva húzódozó zavaromat, kijön
és tuszkol határozottan befelé.
– Megvan nekünk minden, ami kell, odaát
a szigeten. Nem vagyunk mi éhenkórász vi-
lágcsavargói – szabadkozom méltatlan-
kodva, míg azért engedek a határozott in-
vitálásnak.
– Jól van, jól van, na! Ne szabadkozzon!
Látom én, hogy rendes ember maga, és
szereti a gyerekeit. Higgye el, igazán szíve-
sen látom magukat. Nekem is örömet sze-
rez, hogy az asztalomnál vendégül látha-
tom ezt a két drágaságot.
Miközben így magyarázkodik, látom, hogy
hirtelen egy zsebkendõt kap elõ, és ahogy
elérzékenyülten a gyerekekre néz, igen-
csak törülgeti a szemét.
– Ne haragudjon, hogy ilyen vagyok. Ti-
zennégy éve nem láttam az én drága uno-
káimat. Ekkorák voltak, mint a magáé, és
szakasztott ilyen kis szõkeségek. Minden
nap az õ csacsogásuk töltötte be ezt a nagy

házat. Aztán jött ’56, a forradalom. Utána
menekülni kellett a lányoméknak, és men-
tek Amerikába. Az uramat betegre verték
a kommunisták, mert benne volt a forra-
dalmi bizottságban – fogja suttogóra a
hangját. – Hazajött két év után, de nem
kelt ki többet az ágyból. Fél évre rá elte-
mettem õt is. Én meg itt maradtam egye-
dül az emlékeimmel. Hát csoda, ha sírok?
Na, üljünk asztalhoz, mert ezek a kislá-
nyok már éhesek!
Míg beszél, szaporán tölti a gyerekeknek
csészékbe a kakaót, keni vajjal a félbe vá-
gott kiflit.
– Kóstolja meg a házi kolbászt! Nagyon fi-
nom. Én neveltem a malacot. Karácsony-
kor levágta a Franci sógor, jó svábosan, pa-
rasztosan készítettük – biztat engem is, tol-
ja elém a finom falatokkal teli tálat, s köz-
ben nekem is tölt egy ibrikbe a friss kakaó-
ból. – Ma reggel fejtem, friss tejbõl forral-
tam. Még forró egy kicsit, de fújjátok, drá-
gaságaim! – fordul a gyerekekhez, bátorí-
tón megsimogatja a fejüket. – Egyetek,
egyetek! – unszolja õket.
A gyerekeket nem kell biztatni. Mindket-
ten, de különösen Encsike odavan a kaka-
óért.
– Nagyon finom ez a kakaó – jegyzem meg,
miközben fújogatva iszogatom.
– Igazi szemes kakaóbabból fõztem. A lá-
nyomék küldték csomagban. Talán nem-
sokára hazajöhetnek legalább látogatóba.
Most, hogy már amnesztia van, mernek is
jönni. Ígérték, hogy õsszel egy hónapra
jönnek. Repülõvel. Clevelandban élnek.
Ott sok a magyar. Nézze! – mutat egy falon
lógó fényképre, amelyrõl egy fiatal férfi és
nõ két gyerekkel mosolyog ránk. Õk az én
drágaságaim – ismét elérzékenyül, míg né-
zi a képet. – Úgy hiányoznak!
Közben mi végzünk a reggelivel. A gyere-
kek már fészkelõdnek nagyon a széken,
mennének ki az udvarra.
– Köszönjük a reggelit! – állok föl az asztal-
tól. – Nem szeretnénk fönntartani a mun-
kájában, hiszen a boltból szaladt haza
miattunk.
– Jaj, dehogy tartanak fönn engem! Úgy
örülök maguknak! Ugye, máskor is bejön-
nek hozzám? Meddig nyaralnak a szige-
ten?
– Egy hétig leszünk, de nem akarunk
visszaélni a bizalmával.
– Lesz minden reggel friss kakaó, ha jön-
nek – erõsködik. – Ugye, elfogadják ezt a
csekélységet tõlem?
– Ha fizethetünk érte, akkor minden reg-
gel átevezünk, és bejövünk a boltba regge-
lit vásárolni.
– Jó, rendben van, csak jöjjenek! – egyezik
bele. Közben egy literes üveget vesz elõ,
tölcsért rak bele, s beletölti a lábosból a
megmaradt kakaót. – Ezt vigyék maguk-
kal, jó lesz vacsorára! – szóhoz sem enged
jutni, míg az üveget a kezembe nem nyom-
ja.

– Köszönjétek meg ezt a finom reggelit! –
mondom halkan a gyerekeknek.
– Köszönjük a reggelit, nagyon finom volt,
és aranyosak a cicák és a kiskacsák is! – szól
Ildi, és odamegy a nénihez, hogy puszit ad-
jon neki. – Ne tessék sírni, máskor is eljö-
vünk! – toldja még meg mondandóját.
Ezzel az asszonyság szívét végképp meg-
szakasztja, aki meghatottan, könnyes
szemmel öleli át a két gyereket, akik jobb-
ról, balról átfogják a nyakát és puszival vi-
gasztalják.
– Hát igazán, igazán… szóhoz se jutok. Mi-
lyen aranyosak vagytok! Tudjátok, hogy
mekkora örömet okoztatok nekem azzal,
hogy eljöttetek hozzám? – és ismét követ-
kezik egy nagy sorozat puszi mindkét
gyereknek.
A boltig elkísér bennünket. A boltajtóból
néz utánunk, míg lát bennünket.
A csónakban visszafelé evezünk.
– Miért sírt a néni? – kérdezi Ildi.
– Volt neki két ilyen kis unokája, mint ti, és
tizennégy éve nem látta õket.
– Meghaltak?
– Nem haltak meg, csak el kellett menniük
a szüleikkel messzire, és nem jöhettek ha-
za. Ha hazajönnek, akkor a szüleiktõl el-
vették volna õket.
– Miért vették volna el a gyerekeket az
anyukájuktól és az apukájuktól?
– Mert ha hazajönnek, a szüleiket börtön-
be csukták volna.
– Rosszak voltak a szüleik?
– Nem voltak rosszak. A világ volt rossz, õk
a szabadságért harcoltak.
– Mint Petõfi Sándor?
– Igen, mint Petõfi Sándor.
Közben csónakunk a sziget fövenyes part-
jához érve sustorogva fut föl a puha ho-
mokra. A nap már forrón tûz a fejünk fö-
lött, így nagyon jólesik megfürödni, futni a
sekély vízben, homokvárat építeni, bújócs-
kázni a bokrok közt. A nyár örömeiben
messzire tûnnek a néni könnyei, s azok a
súlyos dolgok, amiket a gyerekek, de még a
felnõttek se nagyon képesek felfogni, ame-
lyekrõl még családi körben se nagyon lehet
nyíltan beszélni.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Alap elismerése közfoglalkoztatásért
Jelentõs elismerést vehetett át a közelmúltban Alap Község Ön-
kormányzata nevében Méhes Lajosné polgármester asszony.
Lapunkban korábban már többször is beszámoltunk arról, hogy
Alapon jelentõs eredményeket értek el a közfoglalkoztatásban.
Ezt a munkát ismerte el a belügyminiszter kitüntetéssel.
December 18-án 52 település polgármesterét hívta a belügymi-
niszter Budapestre a Duna Palotába, ahol a közmunka kimagasló
megszervezéséért, a közmunkában új lehetõségek eredményes
megvalósításáért kitüntetést adtak át a települések polgármeste-
reinek. Az 52 kitüntetett település egyike térségünkbõl Alap köz-
ség volt. A kitüntetéshez Pintér Sándor belügyminiszter szemé-
lyesen gratulált a településvezetõknek, és egyúttal elismerõ okle-
velet adott át.
Felidézem ennek a munkának néhány fontos pontját, ami e mö-
gött az elismerés mögött van.
Alapon létrehoztak egy folyamatosan bõvülõ kertészetet fóliasá-
torral, csepegtetõs öntözõrendszer kiépítésével. A kertészetben
10 fõt foglalkoztattak. Az itt megtermelt terményekkel ellátták a
közkonyhát. Ezzel a nyáron több mint félmilliós megtakarítást
értek el a közétkeztetésben.
Méhes Lajosné polgármester asszony elmondta, hogy számára
igazi sikerélmény a kertészet létrehozása, amelyben Nagy Dezsõ
kertészeti szakember szakmai irányításával, munkájával segítsé-
gükre volt. Büszke arra a brigádra, amely a kertészetben dolgo-
zott. Külön kiemelte a brigádvezetõ, Takács Józsefné lelkes, oda-
adó munkáját. De ez az odaadó munka jellemzi az egész brigádot
is.

Az idén a kertészetet tovább bõvítik. Három új, fûthetõ fóliasát-
rat építenek. Pályáznak ezekbe kazánokra és kisgépekre is.
A téli foglalkoztatás keretében szõnyegszövés, foltvarrás, kosár-
fonás, gyékényfonás szakágakban helyi anyagokból állítanak elõ
hasznos tárgyakat szakemberek irányítása mellett, s ebben foglal-
koztatnak embereket. Pályáznak három szövõszék megvásárlásá-
ra, egyet pedig helyben, Alpek Katica nénitõl kapnak.
Gratulálunk az alapiak eredményes, jó munkájához, amely a kö-
zösség gazdagodását, jólétét szolgálja!

Hargitai Lajos

1950 ELÕTTI FÉNYKÉPEKET KERESÜNK
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk. Aki-
nek ilyen képek vannak a birtokában, kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl,
meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett vá-
runk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Helyi védelmi bizottság a sárbogárdi járásban
Alakuló ülését tartotta a járási helyi védelmi bizottság január 22-én, kedden Sárbogárdon. A testület elnöki tisztségét Simon János, a
járási hivatal vezetõje tölti be, katasztrófavédelmi elnökhelyettese Geiger Zoltán tû. alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei tûzoltósági fõfelügyelõje. A bizottság munkáját Fekete János tû. fõtörzsõrmester, katasztrófavédelmi megbízott
segíti.
A tanácskozáson elfogadták a bizottság szervezeti és mûködési szabályzatát. A járás illetékességi területéhez tartozó települések pol-
gármestereit állandó meghívottként a jövõben Cece polgármestere képviseli.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Könyvajánló – Spiró György: Messiások
Az 1840-es évek elején Párizsban, a lengyel emigráció körében megjelent egy titokzatos ember Vilnából,
szektát alapított, misztikus tanokat hirdetett s azt, hogy õ az Úr. Óriási hatással volt az 1830-31-es felkelés
után emigrált lengyel értelmiségiek legjobbjaira, köztük olyan költõóriásokra, mint Mickiewicz és
S³owacki. Az Úr Ügyének hívei buzgón láttak neki az Örömhír hirdetéséhez, s bár hatvan fõnél csak ritkán
számláltak többet, mégis nagy felfordulást okoztak az egyház- és titkosszolgák körében. Nemcsak a pápát
próbálták megtéríteni, de az izraeli és európai zsidóságot is, s lengyel hadtestekkel vettek részt a
1848–1849-es forradalmakban. Kalandregénybe illõ, fordulatokkal teli történet – az élet írta, a regényíró
most elénk tárja. Spiró György a tõle ismert alapossággal mutatja meg a hit, a vallási közösségek minden-
kori emberi motívumait, s festi meg azt az idõszakot, melyrõl hõsei „nem sejtették, hogy az álmessiások, a
szekták és a kvázi-vallások kora jött el, hogy immár a nemzeti eszmében és a forradalmak korában élnek.”
A Messiások hõsei Párizsban, a 19. században éltek, mégis kortársainknak érezhetjük õket.
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Himnuszok ünnepe

Sárszentmiklóson az iskola könyvtárában
rendezték meg a himnuszok ünnepét. Eu-
rópa egyes országainak ismerhettük meg
színes himnuszait, amiket persze sokszor
hallhatunk két ország összecsapásánál vi-
lágbajnokságokon, vagy például az ötkari-
kás sportünnepen.

A zeneiskolás növendékek elõször a fran-
cia himnuszt szólaltatták meg, vagyis a La
Marseillaise-t, ami nevével ellentétben
Strasbourgban íródott. Claude Joseph
Rouget de Lisle kapitány szerezte az 1792.
áprilisi forradalmi események hevében.
Ezt Szummer Ádám és Koska György szó-
laltatta meg trombitán és tenoron. Majd

megszólalt szomszédunk, Szlovákia him-
nusza, mely 1844-ben keletkezett egy tilta-
kozó akció során a pozsonyi evangélikus lí-
ceum diákjai által, a „Kopala studienku”
kezdetû népdal ihletésére. Ezt Varga Pet-
ra és Horváth Zsombor adták elõ zongo-
rán. Majd következett az orosz cári him-
nusz, melyet Oroszországban 1833-ban
Miklós felkérésére Alekszandr Fjodoro-
vics Lvov és Vaszilij Andrejevics Zsukov-
szkij írt meg. Ezután a lett himnusz hang-
zott el, a Karlis Baumanis tanár keze által
1873-ban íródott zenemû. Zelman Fanni
fuvoláját Bõjtös Attila kísérte gitáron. Az
örmények himnusza hangzott el negyedik-
ként – egy kis kamarazenekar játszotta el

nekünk altfurulya és gitárok segítségével.
Az örmény nemzeti himnusz szövegét
Michael Nalbandian írta, de csak 1991-tõl
lett hivatalos himnusza ennek a népnek,
ugyanis sokáig erõs szomszédjaik elnyo-
mása alatt éltek. (Az ismert amerikai ör-
mények által alapított zenekar, a System of
a Down zenéjében sem titkolja származá-
sát.) Felcsendült a dán királyi himnusz,
szövege Johannes Ewald „Halászok” címû
drámájából való, zenéjét Friedrich Kuhlau
dolgozta át. Ez 1830 óta használatos.
Szummer Ádám trombitán szólaltatta
meg e mûvet. Spanyolország nemzeti him-
nusza, a Marcha Real, azaz „Királyi indu-
ló” egyike azon kevés himnuszoknak, me-
lyeknek nincs hivatalosan énekelt szövege.
Altfurulya, furulya, gitár és ütõk segítségé-
vel mutatta be ezt egy újabb zenei csoport.
A megjelentek ezután a finn himnuszt
hallgathatták meg a szolfézscsoport elõ-
adásában. A „Maamme”, azaz „Hazánk”,
vagy svédül „Vart Land” címû himnuszt
1848 májusán a Flóra ünnepet tartó diá-
kok adták elõ. Szövegét Johan Ludvig Ru-
neberg írta Fredrik Pacius zenéjével.

Miután így bejártuk (a vén) Európát, kis
hazánk nagyszerûen komponált himnu-
szát felállva énekelhettük el. Az errõl ké-
szült filmet tekintsék meg a Bogárdi TV
mûsorán.

Hargitai Gergely

A magyar kultúra napja Cecén
A magyar kultúra napjára egy totó kitöltésével lehetett készülni a
cecei iskolában, melyet az intézmény magyar szakos pedagógusai
állítottak össze. A sok érdekes kérdés Kölcsey Ferenc életétõl a
romantika korának bemutatásáig foglalkoztatta az érdeklõdõ di-

ákokat. A válaszadók egy gyûjtõedénybe dobhatták a megoldáso-
kat, és minden helyes megoldást nyújtó díjazásban részesült. A to-
tó kitöltésével a pedagógusok mindenkit ösztönözni próbáltak az
önálló ismeretszerzés fontosságára azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy használják a számítógép lehetõségeit is.
Kedden közös versmondással is készültek a diákok. A jelentkezõk
közösen mondhatták el nemzeti imádságunkat. A kicsik és na-
gyok együtt mondták el az órák után Kölcsey Ferenc versét, a kö-
zös versmondás elõnyeit kihasználva. Szívet melengetõ volt hall-
gatni, ahogy bezengte az iskolát a Himnusz szövege. Köszönet
érte minden résztvevõ diáknak és a szervezõknek!
A jeles ünnepnap tiszteletére az iskola osztálytermei is értékes al-
kotásokkal gazdagodtak. Minden helyiségbe mûvészi módon ki-
dolgozott, új, faragott címerek kerültek a táblák fölé. A természe-
tes anyagból készült nemzeti jelképünk kihelyezése illeszkedik az
iskola ÖKO-szemléletéhez, valamint fontos része a nemzeti ne-
velésnek is.

Cecei iskola
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XII. forduló

Spuri–Sárbogarak
3:4 (1:3)

Vezette: Rohonczi R.
Spuri: Lajtos – Palásti, Gál, Bor, Bodó.
Csere: Kiszl.
Sárbogarak: Csuti – Rigó, Dizseri P., So-
mogyi, Horváth.
Csere: Dizseri B.
Hát, ez a nap sem indult zökkenõmente-
sen, ugyanis Tóth Zoltán nem érkezett
meg, így másik játékvezetõvel kellett a
mérkõzést 30 perces késéssel elkezdeni!
3. perc: Bodó fejelt kapu fölé. 4. perc:
Dizseri P. lövésébe Palásti lépett bele. 5.
perc: Rigó lövése a kapufáról jött ki. 8.
perc: Rigó átjátszotta a Spuri védelmét, és
megszerezte a vezetést. Kezdés után Bodó
máris egyenlített. 13. perc: Bodó lõtt kapu
mellé. 14. perc: Bodó hibáját Horváth
használta ki úgy, hogy a labda Lajtos lába
alatt került a kapuba. 17. perc: Horváth ka-
pufát lõtt. 18. perc: Dizseri B. lövése
megint Lajtos lába alatt csúszott a kapuba.
26. perc: büntetõhöz jutott a Spuri. Lajtos
állt a labda mögé, nagy erejû lövésébe
Csuti csak beleütni tudott. Szorossá vált a
mérkõzés! 27. perc: Bodó szerencsés talá-
latával egyenlített a Spuri. 29. perc: Bor
óriási helyzetet hagyott ki. 31. perc: meg-
bosszulta magát a kihagyott helyzet, Hor-
váth vezetéshez juttatta csapatát. 32. perc:
Bor lábában volt az egyenlítés, de ott is ma-
radt. 33. perc: Bodó lõtt kapu mellé. 37.
perc: egymás után két ziccerhelyzetet is ki-
hagytak a Sárbogarak. 38. perc: Dizseri P.
átadás helyett magasan a kapu fölé lõtt.
ITT HÍVNÁM FEL A CSAPATOK FI-
GYELMÉT: a tavaszi sorsolás 2012. de-
cember 13-án a Bogárd és Vidékében meg-
jelent!
Góllövõk: Bodó 2, Lajtos ill. Rigó, Horváth
2, Dizseri B.

Toledó 2005–Extrém
1:6 (1:3)

Vezette: Tóth I.
Toledó 2005: Fûrész – Dombi Z., Soós,
Dombi V., Rozgonyi J.
Csere: Barabás B., Csuti T., Fésû, Kiss.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Szabó,
Horváth D.
Csere: Horváth T.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Dombi V. ill. Dévényi 2, Szabó,
Horváth T. 2, Horváth D.

Légió 2000, Pentagri–
FLD Ászok Ásza

0:2 (0:1)

Vezette: Tóth I.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi B. I. – Pálin-
kás, Németh, Szilágyi B. II., Kelemen.
Csere: Baki, Csuti Z., Imre, Huszár, Örké-
nyi, Tóth A.
FLD Ászok Ásza: Mihalkó – Vinklmann,
Magyar, Kuti, Bor J.
Csere: Lakatos.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Piros lap: Tóth A. ill. Kuti.
Góllövõ: Lakatos 2.

Cece Old Boys–
Twister Galaxy

2:2 (1:2)

Vezette: Böröndi G.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli,
Szikszai, Fülöp T., Németh.
Csere: Király, Szeip, Tar.
Twister Galaxy: Boros – Balogh, Szabó, Si-
mon, Salamon.
Csere: Bognár I., Bognár T., Kaló, Killer I.,
Szántó.
2. perc: Simon a bal alsó sarokba talált. Fü-
löp T. lövését Boros védte. 3. perc: Németh
lõtt kapu mellé. 5. perc: Simon, majd
Szikszai lõtt kapu mellé. 7. perc: Salamon
kapott átadást Simontól, lövése a kapu-
ban. 10. perc: Fülöp T. váratlan lövése ta-
lált utat a kapuba. 12. perc: Simon lõtt ka-
pu mellé. 13. perc: Fülöp Gy. védte Killer I.
erõs lövését. 14. perc: Szántó a kapufára
fejelte a labdát. 15. perc: Németh fejelt ka-
pu mellé. 17. perc: Simon a kapufát találta
el. 22. perc: Kaló lõtt mellé. 24. perc: Fülöp
Gy. majdnem beejtett egy labdát. 27. perc:
Simon újabb kapufás lövése érdemel emlí-
tést. 30. perc: Szabó sem találta el a kaput.
31. perc: Szikszai lövését védte Bognár. A
következõ támadásnál Szikszai egyenlí-
tett. 35. perc: Salamon lövése kapu fölé.
36. perc: Szabó lövését védte Fülöp Gy.
Közelebb állt a gyõzelemhez a Twister.
Góllövõk: Fülöp T., Szikszai ill. Simon, Sa-
lamon.

Sárszentmiklós öfi–
Sárkeresztúr Kike

4:1 (3:1)

Vezette: Böröndi G.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Tóth I., Nagy,
Killer G., Deák.

Csere: Derecskei, Kiss, Szepesi.

Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.

Csere: Kiss, Madár, Szauervein.

1. perc: Geiger lõtt kapu fölé. 2. perc: Tóth
lövését Visi lábbal védte. 6. perc: Killer át-
adását Deák a kapuba továbbította. 7.
perc: Kiss erõs lövését Plézer védte. 10.
perc: Sütõ a kapu fölé bombázott. 11. perc:
Deák elõzte meg Visi kapust, emelése el-
kerülte a kaput. 12. perc: Tóth lõtt kapu fö-
lé. 14. perc: Killer G. beadása Madárról a
saját kapujába pattant. 15. perc: Hajdinger
lövése Plézer mellérõl a mezõnybe vágó-
dott. 17. perc: Kiss átadását Szepesi érté-
kesítette. Szép támadás, góllal befejezve!
18. perc: Geiger szépített. 21. perc: Killer
G. lövése kerülte el a kaput. 22. perc:
Geiger lövését Plézer védte. 23. perc:
Killer a kapu elõtt keresztbe rúgta a lab-
dát. Lemaradt a társ. 25. perc: Sütõ lövését
Plézer bravúrosan védte. 27. perc: Deák
bolondította meg a Kike védelmét a kapus-
sal az élen, végül az üres kapuba gurított.
28. perc: Hajdinger a kapu fölé lõtt. 30.
perc: Szepesi a kapusba lõtte a labdát. 32.
perc: Szepesi lövése a kapufán csattant. 33.
perc: Szauervein tiszta helyzetben a kapu
fölé lõtt. 34. perc: Nagy a gólvonalon men-
tett. 37. perc: Geiger lövését Plézer vetõd-
ve hárította.

Sportszerû mérkõzésen megérdemelten
nyert a Sárszentmiklós öfi csapata.

Góllövõk: Deák 2, Madár öngól, Szepesi ill.
Geiger.

Tabella

1. FLD Ászok Ásza 12 12 - - 64:9 36

2. Extrém 12 10 - 267:29 30

3. Sárkeresztúr Kike 12 9 - 358:27 27

4. Légió 2000, Pentagri 12 8 - 429:21 24

5. Sárszentmiklós öfi 12 5 1 647:41 16

6. Toledó 2005 12 4 2 632:48 14

7. Twister Galaxy 12 3 3 643:43 12

8. Cece Old Boys 12 2 1 922:55 7

9. Sárbogarak 12 2 - 1019:67 6

10. Spuri 12 1 1 1024:65 4

Góllövõlista

I. Deák Géza, Sárszentmiklós öfi, 20 gól.

Gróf Ferenc
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Hóbolondok
Mekkája

Ha csak egy napra is, de volt csúszásra alkalmas hó hétvégén a
domboldalakon. Több család zarándokolt el a helyi szánkózás fel-
legváraiba, a Mezõföld lankás völgyeibe. Így a Bolondvár név is új
értelmet kapott, hiszen csak azok siklanak le rajta, akik teljesen
bolondok.
A haverokkal Kislókba szoktam járni, amerre a mezõföldi túraút-
vonal visz. A metszõen friss levegõ, a talpunk alatt roppanó friss
hó és a szikrázó napsütés mindig bódító hatással van rám. Az se
szegte kedvem, hogy az idén nem fagyott meg a talaj felsõ része,
ezért kissé nehéz volt bejutni a völgybe.
A helynek nagy elõnye, hogy itt több „pálya” is található. Nagy-
családosok a hosszú és kisebb lejtésû domboldalon csúsznak bob-
bal, nagyszánkóval, kitömött nejlonzsákkal. Mindenki köszön, jó-
kat lehet beszélgetni, viccelõdni, termoszból jó kis otthoni forró
teát szürcsölgetni. A kör alakú bobok elképesztõen be tudnak
gyorsulni, ám az alattomos vakondtúrásokon látványos bukfencet
vetett néhány gyanútlan lesikló. Az izgalmakra vágyók elsõ pró-
bálkozásra egy kis bukkanót is bevállalhatnak a haladó pályán.
Nagyokat lehet bukfencezni, a kölykök imádják, az anyukájuk
már kevésbé.
A kemény csávók terepe a fekete halálpálya, melynek meredek
ívét összetört szánkóroncsok szegélyezik. Ezen már több ugrató
van, az ügyesebbek hosszú métereket repülnek a levegõben. Per-

sze olyan ez, mint a repülõgépen: addig jó, míg fenn vagyunk. A
landolás komoly veszéllyel járhat, nem árt némi fegyelem a boka-
törés elkerüléséhez.
Két hibbant kísérletezõ elég rosszul járt, miután ketten ültek föl a
hagyományos faszánkóra. Az eredmény totálkáros jármû, illetve
ínszalaghúzódás lett némi fenékfájdalommal kísérve. Magam is a
kemény csávók táborában híres vagyok arról, hogy minden évben
– Uri Gellert megszégyenítõ módon – meghajlítok egy-egy fém-
szánkót. Nem is kérdés, hogy jövõre mi kerül majd a karácsonyfa
alá…

Hargitai–Kiss Balázs

Kosárlabda megyei bajnokság

Sárbogárd KC–
Vadmalacok Székesfehérvár

71:85 (21:20; 16:22; 17:26; 17:17)
A legjobb dobók: Thurzó R. 28/6p, Molnár T. 14/9p, Botka I. 10p, Boda
II. G. 8/6p, Gráczer B. 6p, Németh K. 5/3p, Kéri D., Takács V., Varga T.

Edzõi értékelés
Tóth Krisztián: Hosszabb szünet után léptünk újra pályára a 2013-as
évben, és rögtön az egyik legerõsebb csapattal kezdtük az új évet.
Az ilyen hosszabb kihagyások nem szoktak jót tenni a csapatnak, és saj-
nos még mindig sok a sérültünk. Tudtuk, hogy nagyon jó az ellenfél, hi-
szen volt NB1-es és volt válogatott játékosokból álló ellenféllel kellett
felvennünk a küzdelmet. A csapatunk tisztességesen helytállt, okosan,
higgadtan végigjátszva a támadásokat, többnyire kosárral befejezve.
Szerencsére a távoli dobások, hárompontosok is bementek, amik csa-
patunk erõsségét jelentik.
Mindezt a harmadik negyed végéig tartani tudtuk, folyamatosan egál
körüli eredményen tartva a mérkõzést, azonban a 4. negyedre elfárad-
tunk, mind támadásban, mind védekezésben, de legfõképpen fejben. A
védekezésünk lehetett volna agresszívebb, illetve a lepattanó labdákért
mehettünk volna keményebben. Ezeken a jövõben mindenképpen vál-
toztatni kell, ez az egyik legfontosabb feladata a csapatnak.
Alapjában véve egy nagyon jó mérkõzést játszottunk, amibõl sokat tud
profitálni a csapat. Mindig élmény olyan ellenféllel játszani, mely ma-
gas szinten mûveli ezt a játékot.
Még három mérkõzésünk van vissza az alap-
szakaszból, amelyek komoly téttel bírnak.
Ezeken a lehetõ legjobban kell játszanunk.
Következõ mérkõzésünk ismét hazai pályán
január 26-án, szombaton, 19 órakor lesz az
Albalabda csapata ellen.

Hajrá, Sárbogárd KC!

NYÍLT KARATEEDZÉS

Nyílt karateedzést tartunk

2013. január 28-án, hétfõn, 18.00
órától a Mészöly Géza Általános

Iskola csarnokában,

melyre sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Az edzést tartja: Németh Attila.

Nihon Karate- és Sportegyesület, Sárbogárd

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk

A III. SÁRBOGÁRDI
KOLBÁSZTÖLTÕ

FESZTIVÁLRA!

Idõpont: 2013. március 2., 10 óra.

Helyszín: Hotel Kovács,
Sárbogárd, Ady E. út 1.
Jelentkezni lehet Fodor Jánosnál

a 06 (30) 334 1888-as telefonszámon.

Mozdulj a Városért Egyesület
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Isten minden földrészen uralkodik. A múltban éppúgy munkálkodott hatalmas kar-
jával, ahogy napjainkban. Kurt Koch német lelkész könyve „Jesus auf alle Kontinen-
ten” (Jézus minden kontinensen) ezeket a napi csodákat, imameghallgatásokat,
történéseket gyûjti egybe a világ legkülönbözõbb tájairól. Ez a történet a 20. század
elejérõl, az orosz keresztyénekrõl szól, akik megpróbáltatásaik közt is átélték Isten ere-
jét az életükben. A cikk szerzõje is több évet töltött az ottani hívõ emberek között.

A pusztában
Sok orosz evangélistának, köztük a Ma-
montov testvéreknek Grigrijnek és Tyi-
motejnek is olyan élete volt, amirõl egy re-
gényt lehetne írni. A szüleiket a hitükért a
Tyerek föld távoli sztyeppéire számûzték.
Amikor a hosszú út után ezeket a szeren-
csétlen embereket több 1000 km-es út után
kirakták a messze földön, imaközösséget
tartottak. Az apjuk egy villát szúrt a földbe
és kijelentette: „Tehát itt van az új hazánk,
és elõször az Úrnak akarjuk magunkat
ajánlani.” Azután mind térdre estek, és az
apa így imádkozott: „Uram, a nevedért
küldtél el minket erre az esõben szegény és
száraz sztyeppére. Gondoskodj rólunk!
Adj nekünk esõt, vizet és kenyeret! Bízunk
benned. Védj meg minket! Táplálj, ruházz,
melegíts minket! Óvj meg a vadállatoktól,
amelyek itt oly nagy számban élnek.”
Ez volt a kezdet a pusztaságban az Úrral,
aki a pusztát Isten kertjévé tudja átalakíta-
ni.
Azonban egyvalamijük mégis maradt a
számûzötteknek: nyugalmuk a cári rend-
õrségtõl. Itt szabadon gyakorolhatták a hi-
tüket.
Emberi megítélés szerint nem voltak má-
sok, mint egy számûzött csapat. A törökök
a korábbi években megpróbálták ezt a
pusztaságot kurdokkal betelepíteni. De
mivel ezen a sztyeppén évtizedek óta egy-
szer sem esett az esõ, és talajvizet sem ta-
láltak, feladták ezt a próbálkozást. S most
ismét voltak itt emberek, akiknek teljesen
új feltételek között kellett a betelepítés
próbáját kiállniuk. Az új hazának az alap-
köve ez az ígéret volt: „Hívj segítségül en-
gem a nyomorúság idején! Én megszaba-
dítlak, és te dicsõítesz engem.” (Zsolt.
50,15) És mi történt? Már néhány hét után
leesett az elsõ esõ. A kútásásnál talajvízre
bukkantak. A magas pusztafüvet fáradsá-
gosan vágták és irtották. A megmunkált ta-
laj megadta az elsõ termést. A szomszédos

perzsáktól vettek hitelre juhokat és szar-
vasmarhákat. A marhatenyésztésen külö-
nös áldás volt. A legközelebbi vasútállo-
másról, amely mintegy 2000 km-re volt,
egy kérvényt küldtek az orosz kormányzat-
nak. Az általuk megmûvelt terület hivata-
los haszonbérbe adását kérték, amely ed-
dig ugaron feküdt. Mivel az orosz kormány
szemében mindez terméketlen sztyeppe
volt, ezért nagyon kedvezõ bérleti szerzõ-
dést kaptak: hektáronként mindössze 5
kopejkát kellett fizetniük. Amikor a Ma-
montov testvérek a marhatenyésztés révén
és a perzsáknak eladott gyapjú árából
pénzt tudtak megtakarítani, megvették azt
a földet. Az ár szerfölött csekély volt, 50
kopejka hektáronként. A terméketlen
pusztaságból valóban Isten kertje lett. A
gabonatermés rendkívül jó volt, a juhok
oly módon megszaporodtak, hogy a tulaj-
donosok meg sem tudták számolni õket.
Körülbelül félmillióra becsülték a számu-
kat. Itt így teljesedett be Jézus ígérete: „És
mindenki, aki elhagyta házát vagy testvé-
reit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy
földjeit az én nevemért, a százszorosát
kapja!” (Máté 19,29)
Ez a gazdagság más üldözött hittestvérnek
is áldássá vált. A Mamontov testvérek be-
számoltak az otthon maradottaknak a
nagy gazdasági eredményeikrõl, és meg-
hívták õket, hogy a területükön telepedje-
nek le. Ennek a meghívásnak közülük so-
kan engedelmeskedtek. Körülöttük egész
sor falu épült. Ezek a falvak misszióköz-
pontnak bizonyultak a távoli környék szá-
mára. Még a tyereki és kubani kozákokat is
elérték az evangéliummal. Így vált a hívõ
emberek számûzetése az orosz birodalom-
ban Isten áldásává.
Nekem gyakran volt alkalmam ezeket a
falvakat meglátogatni. Elsõ ízben akkor,
amikor az elsõ vasutat megépítették oda.
Én magam vagyok tanúja a terméketlen

sztyepp átalakulásának egy áldott ország-
ban, és tanúja annak is, milyen buzgalom-
mal vitték tovább a hitüket ezek a telepe-
sek a kietlen területen.

Késõbb erre az áldott faluközösségre jött a
vörös invázió. Éveken keresztül, körülbe-
lül 1927-ig nyugalmuk volt. De ez az áradat
rettentõ munkát végzett. Meztelenül és el-
szegényedve, nagy félelem és rémület kö-
zött kellett ismét menekülniük. Mégis
megtartották az Urukhoz való hûségüket.
A Mamontov testvérek utoljára Mozdok
városában éltek (e város a Kaukázusban
található, a Tyerek folyó bal partján,
Észak-Oszétiában). Ott még párszor meg-
szálltam náluk. Soha nem láttam ezeket a
megõszült bizonyságtevõket szomorúnak.
A javaik elrablását örömmel tûrték el, és
méltán bebizonyosodott rajtuk az ige, ami-
rõl Pál a 2. Kor. 6,10-ben írja: „Mint akik-
nek nincs semmijük, és akiké mégis min-
den.”

De Mozdokban se hagyták õket nyugton.
Egy napon jött egy vonat csupa moszkvai
komisszárral. A pályaudvart a titkosrend-
õrséggel bekeríttették és biztosították. De
Grigorij Mamontovnak és nekem sikerült
a víztorony mögött elbújni. Onnantól elju-
tottunk a peronra, és láthattuk a komisszá-
rok érkezését. Egy Petrovszkij nevû politi-
kai biztos üdvözlõbeszédet tartott, és a di-
csõ jövõrõl beszélt a szovjet birodalomban.
Hatalmas hanggal ezt bömbölte: „Nap és
Hold el fog tûnni, de a szovjet kormány so-
ha!” A komisszárok a késõbbi tisztogató
akcióknál majdnem mindannyian siralma-
san vesztették el életüket. Így tömte be az
Úr az ordítozók száját.
Érdekes, hogy ezek a politikai fanatikusok
paradicsomot ígértek az embereknek, és a
poklot hozták el. Érdekes még egy különös
megfigyelés a Tyerek földön. Amikor a hí-
võktõl mindent elvettek, a természet
sztrájkba lépett. Az esõ ismét elmaradt, és
hatalmas szárazság lett, ami nagy éhínsé-
get hozott arra a vidékre. Tehát a hívõk eb-
ben az értelemben is a föld sói. Ahol nem
imádkoznak, ott a pokol uralkodik.

1927 után mindkét Mamontov testvér el-
tûnt a látókörömbõl. Már biztosan régóta
az Uruknál vannak, akiben bíztak.

Corneli Martens (fordította: Jákob Mária)

Filmajánló

Anna Karenina
Tolsztoj idõtlen regényének legújabb adaptációja Joe
Wright rendezésében, Keira Knightley, Kelly Macdonald,
Jude Law, Saoirse Ronan és Aaron Johnson fõszereplésé-
vel került a mozikba.
Anna Karenina (Knightley), a gyönyörû asszony, nagy te-
kintélyû férjével és kisfiával él a XIX. század végén Orosz-
országban. Egy rokonlátogatás alkalmával találkozik a fia-
tal, vonzó Vronszkij gróffal (Johnson), és elsõ látásra egy-
másba szeretnek. Bár tisztában vannak a következmények-
kel, szembefordulnak környezetükkel, és vállalják szerel-
müket. Ám önpusztító szenvedélyük, a kor társadalmának
vaskalapos erkölcsei megakadályozzák boldogságukat.
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Lapszemle – 1913. január 19.
Aki az elõzõ lapszámokat nyomon követi,
érzékelheti, hogy a nyomtatott sajtó meg-
jelenésével miként pezsdült fel a közélet.
A negatív kritikák éles hangú leírásaitól el-
térõen e szám vezércikke inkább már az
elõrelépést sürgeti, együttgondolkodásra
hív: „…Tõlünk, sárbogárdiaktól sem vitat-
hatja el senki a természetes fejlõdés, a hala-
dás velünk született jogát. Sárbogárdot fek-
vése, az itt elhelyezett közhivatalok, de külö-
nösen vasúti forgalma mind arra predesti-
nálják, hogy a környékbeli községek között
vezessen. Természetes, hogy ennek elérhetése
végett bizonyos „látszólagos” áldozatokat is
kell hoznunk. Azért látszólagosak ezek az
áldozatok, mivel ily nagy környékkel rendel-
kezõ községben azok közvetve búsásan meg-
térülnek. Szakítanunk kell a nálunk divato-
zó jelszavakkal: „maradjon minden a régi-

ben”, „a falu maradjon falu”, „ami jó volt
apáinknak, azon a piétas szempontjából
sem illik változtatni” stb. Ne zárkózzunk el
mereven a kölcsönös meggyõzés, kapacitás
lehetõsége elõl, hanem minden indítványt,
minden oly eszmét, bárkitõl származzék is
az, mely a község érdekét van hivatva szol-
gálni, vegyünk komoly megfontolás tárgyává
és csak ha meggyõzõdünk annak lehetetlen
voltáról vessük el azt. Csak tetteknek van ér-
telme, a szónoklatokból nem készül el az
annyira nélkülözhetetlen gyalogjáró, nem
lesznek jó utaink – megfelelõ iskoláink.
(…)” Ezúttal is olvashatunk egy rövid nép-
mozgalmi statisztikát, mégpedig Mezõfal-
váról, azaz akkori nevén Herczegfalváról:
„1912-ben született 441 gyermek (30 gyer-
mekkel több mint a megelõzõ 1911. évben).
– A halottak száma 197 (91-el kevesebb mint
1911. évben). A házasulók száma 69 pár (48
párral kevesebb, mint 1911. évben). Ezt a kis
statisztikát herczegfalvai tudósítónk azzal a
megjegyzéssel közli, hogy fenti számadatok
nagyon érdekes képét nyújtják Herczegfalva
községnek, mert ily eltérések még soha nem

voltak tapasztalhatók, különösen a házasu-
landók ily nagy számának csökkenése meg-
magyarázhatatlan.” Szintén Hercegfalvá-
ról származik a hír: gyûjtés indult új római
katolikus templom építésére. Jóllehet az
épület csak a harmincas évek végén készült
el, már ekkor megindultak az elõkészüle-
tek. „A templom 300.000 koronába fog ke-
rülni berendezés nélkül, melybõl 50.000 ko-
ronát a r. kath. hívek fuvar és munkaváltság
címén, a többit a kegyúr: a zirczi apátság fog-
ja fedezni. A fuvar váltság díjat gyûjtés utján
óhajtja beszedni a zirczi apátság. A gyûjtés a
hívek között már megindult. Ez ideig a legna-
gyobb adományt Dr. Berger Máté plébános
adta, aki 1000 koronával járult a templom
építéséhez. Amennyiben a gyûjtésbõl nem
folyna be a megállapított 50.000 korona, ak-
kor ez a r. kath. hívekre fog kivettetni. – A

templom a község legmagasabb pontján, a
régi templom helyén fog épülni.” Egy másik
egyházi hír a miklósi evangélikus egyház
aktuális közgyûlését foglalja össze: „A sár-
szentmiklósi evangélikus egyház f. hó 12-én
tartotta ezévi rendes közgyûlését. Lang
Józsefet iskolagondnokká választotta meg,
egyben a lemondott ifj. Fischer József és
Marth Mihály gondnokok lelkiismeretes
mûködéséért köszönetét fejezte ki. Sárbo-
gárdi gondnokká újból ifj. Lechner Istvánt
választatott meg. Az egyháztanács tagjai let-
tek: Lang Mihály, Lang János, ifj. Fischer
József, Szaip József, Barabás István, Marth
György, Nöszlopy Antal és Pohlon János.”
Az akkor fénykorát élõ, nagy szórványte-
rülettel körülvett népes miklósi evangéli-
kusságot akkor már négy éve Haniffel Sán-
dor lelkész pásztorolta. Túl voltak egy
templomfestésen, és az elõzõ évben fejez-
ték be a paplak átépítését. A tudósításban
több ismerõs személyre és családnévre is
rálelhetünk, s ezáltal élesebb képet kapha-
tunk róla, kik voltak a gyülekezet elöljárói.
Olyan ez, mintha régi fényképeket néze-

getnénk. Hasonló tablókat fedezhetünk
fel a további hírekben. „A sárbogárdi „Ti-
nódi Sebestyén kör” f. hó 16-án tartotta évi
rendes közgyûlését. Tisztikara a következõ-
kép alakult meg: elnök: Pasteiner Lajos,
alelnök: Kozma János, háznagy: Nagy Já-
nos, könyvtáros: Keék Géza, jegyzõ: Ha-
raszthy Gyula. A választmány tagjai lettek:
rendes tagok: Mészáros Imre, Haraszthy Ká-
roly, Braun Dávid, Gyenes Sándor, dr.
Goldner Mór, pati Nagy Sándor, dr. Székely
Hugó, Noszlopy Antal, Csengery György,
Günz Ármin, Steiner Gyula, Tiringer Lajos,
póttagok: dr. Hirsch Gyula, Szabadi Jenõ …
A „Sárbogárdi és környékbeli iparos és keres-
kedõ munkaadók otthona” f. é. január hó
12-én tartotta évi rendes közgyûlését. A
közgyûlésen a helybeli és környékbeli iparo-
sok és kereskedõk szokatlan nagy számban
jelentek meg. A pénztári kimutatás elfoga-
dása és a költségvetés megállapítása után a
közgyûlés a tisztikar újonnan való megala-
kítására tért át. Steiner Gyula felszólalása
után, melyben az eddigi elnöknek az otthon
létesítése körül szerzett érdemeit emelte ki, a
közgyûlés egyhangulag ismét Varga István
sárbogárdi építõmestert választotta meg el-
nökévé, ki megköszönve a bizalmat az elnöki
tisztséget elfogadta és egy szép beszéd kere-
tében fejtette ki a jövõben követendõ prog-
ramját.

Az új tisztikar a következõkép lett megala-
kítva. Elnök: Varga István, alelnökök
Tatay Benõ és Pohlon János, háznagy: Jel-
linek Ferenc, pénztáros: Kósa József, tit-
kár: Katz Vilmos, könyvtáros: Diamant
István, választmányi tagok: ifj. Deutsch
Adolf, Deutsch Béla, dr. Gyõry Béla,
Gyõry László, Miklós Aladár, Oláh János,
Porkoláb László, Spitzer Jakab, dr. Szé-
kely Hugó, Steiner Gyula, Schmideg An-
dor. Póttagok: Takács József és Csernák
Mihály. Ezután a közgyûlés Jellinek Fe-
rencz indítványára dr. Székely Hugó ügy-
védet, lapunk felelõs szerkesztõjét az Ott-
hon tiszteletbeli ügyészévé választotta
meg, ki megköszönve a kitüntetést ígéretet
tett, hogy tisztjénél fogva mindenkor az
Otthon érdekeit fogja képviselni. Elnök
indítványára a közgyûlés elhatározta, hogy
a létesítendõ könyvtár javára egy na-
gyobbszabású mulatságot rendez, melynek
elõkészítésével és keresztülvitelével a vá-
lasztmány lett megbízva. Nagy érdeklõdést
keltett elnök azon indítványa, hogy a köz-
gyûlés egy ipartestület létesítését határoz-
za el, melyben tömörülve az iparosok érde-
kei ezentul hathatósabb védelemben fog-
nak részesülni. Ez indítvány általános he-
lyesléssel és tetszéssel találkozott és töb-
bek hozzászólása, különösen pedig dr.
György Béla és Miklós Aladár szakszerû
felvilágosítása után a közgyûlés az Otthon
ügyészét kérte fel a létesítendõ ipartestü-
let megfelelõ tervezetének elkészítésére.”

(-b -n)

Korabeli sárbogárdi utcakép



A következõ 5 napban egyre hidegebbre fordul
hazánk idõjárása. Csütörtökön egy mediterrán
ciklon hatására beborul az ég, a legtovább napsütésre az északkeleti terül-
teken számíthatunk. Délen várható többfelé havazás, hószállingózás, he-
lyenként havas esõ, a várható csapadék mennyisége azonban nagyon bi-
zonytalan. Pénteken északnyugat felõl fokozatosan csökkenni kezd a felhõ-
zet, a keleti országrészben még elõfordulhat kisebb havazás, hószállingó-
zás. A hétvégétõl kezdve egyre inkább a napsütés lesz a meghatározó, szá-
razabbra, de hidegebbre fordul hazánk idõjárása, olyannyira, hogy a vasta-
gon havas tájakon akár -20 fok közelébe is csökkenhet a hõmérséklet.

www.metnet.hu
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Kukoricás csirkemellcsík
Hozzávalók: 30 dkg csirkemellcsík, 1 kis doboz kukorica, 1 zacs-
kó habtejszín, fehér bors, só, 2 evõkanál olaj.
Az olajat felforrósítjuk, fehéredésig pirítjuk benne a húscsíkokat,
sózzuk, borsozzuk, ha a hús puha, hozzáadjuk a kukoricát, a tej-
színt. Addig fõzzük, míg a tejszín besûrûsödik. Rizzsel köríthet-
jük.

Tojásrántotta elvitelre
Hozzávalók (12 darabhoz): 10 tojás, 4 csipet ételízesítõ, 10 dkg
sajt, bármilyen rántottába való (kolbász, szalámi, paprika, hagy-
ma).
A sütõt elõmelegítjük 170 fokra. Felverjük a tojásokat, és fûsze-
rezzük ételízesítõvel. A rántottába valókat apróra kockázzuk, a
sajtot lereszeljük. Muffinformákba elosztjuk a feldarabolt kol-
bászt, zöldségeket, és megszórjuk sajttal. Ahogy beleszórjuk a
formába, mindegyik muffinformának kb. a felét tölti ki (de nem
kell belenyomkodni). Felöntjük háromnegyedig tojással, és 20
perc alatt készre sütjük. Melegen és hidegen egyformán fogyaszt-
ható reggeli, vagy uzsonna. Mivel 12 adag sül belõle, lezacskózva
tárolhatjuk hûtõben (max. 1 hétig), vagy fagyasztóban. 15-30 má-
sodperc a mikróban, és már ehetjük is.

Céklás szendvicskrém
Hozzávalók: 15 dkg natúr vajkrém, 15 dkg reszelt nyers cékla, 1
db kis fej vöröshagyma reszelve, ízlés szerint só, õrölt kömény.
A nyers céklát lereszeljük, hozzáadjuk a reszelt vöröshagymát,
sót, a köményt, és végül a natúr vajkrémet. Jól kikeverjük, és kész.

Rakott kakaókrémes piskóta
Hozzávalók a tésztához: 6 tojás, 12 dkg liszt, 12 dkg porcukor. A
krémhez: 1/2 l tej, 5 dkg krémpor, 15 dkg porcukor, 5 dkg kakaó,
25 dkg vaj/margarin; a habhoz: 4 tojásfehérje, 25 dkg cukor; a
díszítéshez: reszelt csokoládé, vagy csokoládémáz.
Tészta: 6 tojásfehérjét pici sóval kemény habbá verünk, a 6 tojás-
sárgáját a cukorral majdnem fehéredésig kikeverjük, majd hozzá-
adjuk apránként a lisztet, átkeverjük. Beleforgatjuk a tojásfehér-
jébõl felvert habot, majd óvatosan átkeverjük, hogy a hab ne tör-
jön nagyon meg. Elõremelegített sütõben, kizsírozott, lisztezett
tepsiben kb. 15 perc alatt megsütjük, majd hagyjuk kihûlni.
Krém: a tejet a cukorral és a krémporral megfõzzük, hagyjuk ala-
posan kihûlni, majd hozzákeverjük a kakaót és a vajat/margarint.
Ezzel a krémmel megkenjük a kihûlt piskótát. Kis lábasban felte-
szünk vizet forrni, majd egy nagyobb edényben a keletkezett gõz
fölött felverjük kézi mixerrel a tojásfehérjéket a cukorral jó ke-
ményre. Ha kész, rákenjük a kakaós krémre, megszórjuk reszelt
csokoládéval, vagy leöntjük csokimázzal. Hûtõben hagyjuk össze-
érni az ízeket.

NAGYMAMA RECEPTJEI VILLANYFÉNYES
VILÁGBAN

– Kísérd ki a vendéget, kislányom! – mondta száz évvel ezelõtt az
anyuka a lányának esti sötétedés után, amikor a látogató elkö-
szönt. A lány felemelt egy gyertyatartót, a helyiségben már égõ
gyertyák egyikérõl meggyújtotta a saját gyertyáját, és elõre indult
a lépcsõházban, hogy világítson, nehogy a vendég a karját-lábát
törje. Ugyanis ekkor még nem terjedt el a villanyvilágítás. Virág-
zott viszont a gyertyagyártás. Mert a nagy bálok termeiben is ilyen
eszközök csöpögtették a viaszt az estélyi ruhás hölgyek csupasz
vállára, az urak rizsporos parókáira, a színházi elõadásokat gyer-
tyasorok világították be, a királyok, császárok hálószobáiban ilyen
kis lángocskák lebegése biztosította a felséges urak és hölgyek
fényûzését, a nagy üléstermekben fáklyák lobogtak, Jókai Mór és
a többiek lúdtolla fölött kanócok füstölögtek, miközben írtak, a
szegényebbek szobácskáiban mécsesek világítottak téli estéken.
És az akkori emberek örvendeztek a füstös helyiségekben, hogy a
haladás ilyen nagyszerûen lehetõvé tette, hogy ne kelljen vaksö-
tétben botorkálniuk, ha éjjel szükségre kell menniük.
De ugyanígy örültek még régebben az õsemberek a barlangban,
hogy a tûz fényénél élvezhetik egymás látását, és nem kell botla-
dozniuk, egymás hasára taposniuk, a falnak nekimenniük a sötét-
ben. Jellemzõ, hogy a tüzet valóban isteni birtoknak tekintették a
görögök, és szegény Prométheusznak el kellett szenvednie, hogy a
Kaukázus szikláihoz láncolják, mivel az emberiség számára ellop-
ta Zeusztól a lángokat.
Lám, a technikai fejlõdés mindig hozott valami örülnivalót. Min-
den kor lehetõséget kap arra, hogy szánakozzék az elõzõ korok el-
maradottságai miatt, és büszkélkedjen a saját fejlettsége okán. A
huszadik században ez az önmagasztalás már az egeket csapkod-
ta, holott indokolt lett volna némi szerénység, sõt alázat, hiszen
abban a században ölt meg legtöbb embert az ember, gondoljunk
a világháborúkra, holokausztra, gulágra. Sebaj, mi azért büszkék
voltunk a televíziónkra, atomerõmûveinkre és a többi ketyerére.
Edisont és a többi technikai zsenit dicsõítjük Prométheusz he-
lyett, mert akármerre megyünk esténként a lakásban, csak hozzá-
érünk kinyújtott ujjunkkal a fal egy kidudorodó helyére, és akkora
fény önti el a helyiséget, amekkoráról az õsök nem is álmodtak,
sõt itt-ott a mozgásérzékelés hatására automatikusan lép mûkö-
désbe a fényforrás.
Nem igazán tudjuk a hétköznapokban, milyen káprázatos kincs-
tár birtokában vagyunk mi, mai emberek. Áramszünetek idején,
miközben idegesen várjuk, hogy végre visszatérjen az áram, és el-
öntse az áldott fény a termeinket, megsejtünk valamit. Ám sejté-
sünket nyomtalanul elfújja az áramszünet vége.
Vannak pesszimista látnokok, akik azt vélik, hogy egyszer eljön az
abszolút áramszünet ideje, amikor hiába várják az emberek, hogy
a huzalok újra meghozzák a várt energiát. Születnek becslések ar-
ról, hogy akkor hány millió ember hal meg órák alatt. Ugye, össze-
omlik a számítógép vezérelte világ, leáll minden föld fölött és föld
alatt, megszûnik a fûtés és a hûtés.
De mire leszünk büszkék, ha újra visszatér a fadarabokkal történõ
tûzcsiholás ideje?

L. A.IDÕJÁRÁS
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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A legfinomabb egérfogó
Pintyõci Pácel, vagy ahogy mindenki ismerte: Pintyõci Pácel –
ugyanis más néven nem volt ismeretes – kegyetlen éhséget érzett
gyomra tájéka felõl.
– Miért nem érez az ember ilyen kegyetlen éhséget a cipõje tájé-
káról, amit egyszerûen levethetne? – tette fel a kérdést Pintyõci
Pácel, de hamarjában nem volt, aki megválaszolja. A boltok pe-
dig, ünnepnap lévén, zárva voltak. Pintyõci éléskamrája pedig
kongott-bongott, zengett az ürességtõl, csak egy egérfogó árvál-
kodott az egyik sarkában, benne egészen icurka-picurka sajttal.
Kivette az egérfogóból a sajtot, azt rágicsálta, közben tovább há-
borgott.
– Ki tesz száraz, penészes sajtot az egérfogóba? Ja, persze, hogy
én…
Miután elrágicsálta a sajtot, azt kellett tapasztalnia, hogy az éhség
egyáltalán nem múlt el, ellenkezõleg: ha lehet, még fokozódott.
– Ha egér lennék, ekkorka sajttal is beérném. Igaz, le is csapott
volna a csapda – szomorodott el rögtön. Kezdte sajnálni az egere-
ket.
– Ha kinyitnak a boltok, annyi finomságot veszek az egérfogóba,
meg a környékére, hogy csak na! – fogadkozott. – Milyen jól jött
volna most nekem is egy kis füstölt kolbász, szalonna, sütemény,
miegymás… és mi volt?! Icinyke-picinyke, kiszáradt, penészes
sajt. Ha egér lennék, én se tenném be ide a lábam, de nem ám!
Nagyjából így telt el a napja, kesergések közepette.
Másnap már kora reggel ott toporgott a vegyesbolt elõtt. Õ volt az
elsõ vásárló. Vett is mindent: kolbászt, sajtot, szalonnát, kenyeret,
süteményt, almát, csokoládét, tejet, vajat és mézet. Mindezt haza-
cipelte, és jól bereggelizett. Miután teleette magát, az üresen ár-
válkodó egérfogóra fordította minden figyelmét. Legelõször egy
jókora sajtot tett a közepébe, majd körülporciózta kolbászkari-
kákkal, szalonnacsíkokkal. Kívülre gyümölcsdarabokat tett, és kis
tálkában tejet.
– Hogy nyugodtan ehessen, aki erre téved, fel se peckelem az
egérfogót – határozta el Pintyõci Pácel nagylelkûen.
Egy-két napig nem történt semmi, leszámítva, hogy szorgalmasan
cserélgette a tálkában a tejet, meg az aszalódásnak indult gyü-
mölcsdarabokat. Aztán egyszerre csak eltûnt a sajt, némi szalon-
na és kolbászkarika. Az almadarabokból is hiányzott jócskán.
– Látogatóm volt! – örült meg Pintyõci Pácel, és sebtében pótolta
a hiányzó eleséget.
Úgy ám, mert az egérnépség között híre ment utcaszerte, hogy
Pintyõci Pácel egérfogója nemhogy egeret nem fog, de telis-tele
van jobbnál jobb finomsággal. Ennek pedig egyetlen éhes egér
sem tud ellenállni.
– Hogy én se maradjak éhen, feltöltöm az éléskamrámat – hatá-
rozta el –, hiszen mégsem illendõ, hogy az éhes vendégek elõl
egyem el a kosztot!
Polcokat eszkábált, és a polcokat megtöltötte mindenféle jóval,
még befõtteket is vett, majd elégedetten szemlélte otthona leg-
újabb büszkeségét, a tele éléskamrát.
– Hogy is tudtam meglenni tele kamra nélkül? – tette fel a kérdést,
és mivel újfent nem volt, aki megválaszolja, rögtön õ maga adta
meg a választ.
– Nyilván nem törõdtem a kamrámmal. Pedig üres kamrába nem
látogat egyetlen egér sem, nem is beszélve arról, hogy én is éhes
maradok, kivált ünnepnapokon, mikor zárva tartanak a boltok.
Ha valaki azt gondolná, hogy az egerek teljesen ellepték Pintyõci
Pácel éléskamráját, az nagy tévedésben van. Ugyanis minden jó-
ravaló egér tudja, hogy csak addig van biztonságban, míg el nem
szemtelenedik. Ha ugyanis megelégszik a számára kitett falatok-
kal, nem furkálja össze-vissza a házat, nem lóg még a csillárról is,
nem is beszélve a felaggatott kolbászokról, addig Pintyõci Pácel
szívesen látja, gondoskodik róla, hiszen valakirõl gondoskodni
mindenkinek kell. Ezért szépen beosztották, melyik egér mikor
látogat el a legfinomabb egérfogóhoz kerek e világon.

Boros János Tamás

Tudod-e, hogy…
Óriás-e az ámbráscet agya?

Az óriás ámbráscet e család legnagyobb tagja, és egyúttal a legna-
gyobb fogascet. A fej legnagyobb részét egy viaszos anyaggal teli
üreg tölti ki. Az óriási ámbráscetek a legmélyebbre merülõ emlõ-

sök. Egy kifejlett állat hossza elérheti a 20,7 métert, súlya a 70 ton-
nát. Agyának súlya legnagyobb a ma élõ állatok között, átlagosan
7,8 kg, de elõfordulhat 9,2 kg-os is. Az óriás ámbráscetek táplálé-
kának zöme kalmárokból áll.

Hogyan „szaglászik” a varánusz?

Az óriási páncélos varánusz hatalmas fejével és izmos testével a
legnagyobb ma élõ gyík. Testhossza elérheti a 3 métert, testtöme-
ge pedig a 135-165 kg-ot. Elsõsorban Indonéziában, a Komodó-
szigeteken és más apró szigeteken honos. Halakat, kétéltûeket és
hüllõket zsákmányol, sõt a dögöt sem veti meg. Sziklaüregekben,
barlangokban vagy a dzsungel sûrûjében rejtõzködve tölti az éj-
szakát. Kora reggel indul vadászni. Jellegzetes, villás végû nyelvét
ki-be öltögeti, így érzékeli a levegõben terjedõ illatanyagokat. To-
jásait a talajba ássa. A 25-50 centiméteres újszülöttek 8 hónap el-
teltével kelnek ki.
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Január 26., 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 13.05 Az utolsó elõtti út 14.00 A Csendes-óceán 14.55 Mûkorcso-
lya Eb 16.30 A siklósi vár 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Félix és Lola 21.45 MR2
Akusztik+ a Müpából 23.00 A zsaruk becsülete 1.05 Törvénytisztelõ polgár
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30
Autómánia 13.05 Míg a halál el nem választ 13.40 Kaméleon 15.50 Cobra 11
16.55 Scooby-Doo és a szamurájkard 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Az
istenek a fejükre estek 2. 21.30 Több mint testõr 0.10 Az istenek a fejükre estek
2. 2.05 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Asztro-világ 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 ügy-
nök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Sherlock és Watson
20.00 Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Salamon kincséhez 21.50 Amerikai pite
3. – Az esküvõ 23.40 A köd 1.15 A médium 2.05 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.05
Múlt, jelen, jövõ – Kína 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal
18.30 Regényes történelem 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 Rádiószín-
ház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 27., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 8.55 Katolikus krónika 9.35 Semmi szenvedés 9.50 A sokszínû vallás
10.05 Unitárius magazin 10.30 Baptista ifjúsági mûsor 10.35 Böszörményi Ger-
gely-portré 11.05 Útmutató 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Vi-
lág+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30 TS – Sport 7 14.00 Ízek, teák, kertek –
Utazás a kínai nagy faltól az agyagkatonákig 15.00 Mûkorcsolya Eb 17.00 A
nagy szánhúzókutya-verseny 18.05 Elcserélt lányok 18.50 A lényeg 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Gettómilliomos 22.15 Pénzhamisítók 23.50 MüpArt
Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40
Havazin 13.040 Havazin 13.20 Míg a halál el nem választ 13.45 Tuti gimi 14.45
Pandakaland Kínában 16.30 Csekkben a tenger 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Taxi 2. 21.50 Fekete lyuk 23.40 Portré 0.20 Börtön a pokolban 1.50 Cobra
11
TV2: 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.05 Asztro-világ 11.10 Egészségmánia
11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 13-as raktár 13.40 Zsaruvér
14.40 Hawaii Five-0 15.40 Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Salamon kincséhez
17.30 Sherlock és Watson 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Shrek 21.40 A belsõ
ember 0.10 Grace nélkül az élet 1.35 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 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 28., 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 15.05 Rex felügyelõ 15.55 Acu hercegnõ
16.40 Heartland 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Hu-
moróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Acu
hercegnõ 1.10 Észak és Dél 1.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 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 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 Csont nélkül 22.30 A fõnök 23.35 A
hatalom hálójában 0.45 Reflektor 1.00 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 Apát kérek
karácsonyra 2.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 3.15 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sporthírek 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Január 29., 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
14.35 Ízõrzõk 15.10 Rex felügyelõ 16.00 Acu hercegnõ 16.45 Heartland 17.30
Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni kell, ennyi az egész 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Camelot 22.00 Az Este 22.30
Luther 23.30 Híradó 23.40 Acu hercegnõ 0.30 Észak és Dél 1.20 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 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 A Grace klinika 23.30 XXI.
század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.25 Ments meg! 1.25
Kaméleon
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 Bad Boys –
Mire jók a rosszfiúk? 23.50 Hõsök 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Az
egyiptomi tanács 3.45 A kiválasztott – Az amerikai látnok 4.30 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 30., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Ízek, teák, kertek – Utazás a
kínai nagy faltól az agyagkatonákig 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízõrzõk 15.05 Rex
felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ 16.40 Heartland 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó
17.40 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú
21.00 A Kennedy család 21.55 Az Este 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvi-
lágból 23.25 Híradó 23.35 Acu hercegnõ 0.25 Észak és Dél 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 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 22.30 Házon kívül 23.05
Reflektor 23.30 A Beach Boys – Amerika zenekara
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 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Ál-
dott jó nyomozó 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 7 másodperc 2.55 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok 3.40 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 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Zenés áhítat Rétszilason (ism. 60p),
Varga Diána: Jézus a látóhatáron (ism.) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Karácsonyvárás Cecén (60p), Szalagavató (70p), Macskakiállítás (ism.)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Karácsonyvárás Cecén (60p), Szalagavató
(70p), Macskakiállítás (ism.) 18.00 Lapszemle 19.00 Busójárás Mohácson
(ism. ~30p), Fafaragók (ism. 40p), Interjú Bereczk Miklós kovácsmester-
rel (ism. ~30p), Óvodások bálja Cecén (50p), Szõlõhegyi történetek (35p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 27., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Karácsonyvárás Cecén (60p), Szalag-
avató (70p), Macskakiállítás (ism.) 13.00 Heti híradó 14.00 Busójárás
Mohácson (ism. ~30p), Fafaragók (ism. 40p), Interjú Bereczk Miklós ko-
vácsmesterrel (ism. ~30p), Óvodások bálja Cecén (50p), Szõlõhegyi törté-
netek (35p) 18.00 Heti híradó 19.00 Komlósiné S. Nóra: Misszió és Biblia-
fordítás a beás cigányok közt (ism. 70p), Jákob János: Isten katonái (ism.
60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Komlósiné S. Nóra: Misszió és Biblia-
fordítás a beás cigányok közt (ism. 70p), Jákob János: Isten katonái (ism.
60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Himnuszok ünnepe Sárszent-
miklóson (~30p), Hungarian Pink Floyd koncertje Sárbogárdon 1-2. rész
(ism. 136p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Káliz Sajtos József: Tinódi Sebes-
tyénrõl (ism 65p), Az utolsó szó jogán – Portré dr. Béres Józsefrõl I. rész
(ism. 138p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Himnuszok ünnepe Sárszent-
miklóson (~30p), Hungarian Pink Floyd koncertje Sárbogárdon 1-2. rész
(ism. 136p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Terem-
labdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 31., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Komlósiné S. Nóra: Misszió és
Bibliafordítás a beás cigányok közt (ism. 70p), Jákob János: Isten katonái
(ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
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 31., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy
család 14.10 Öveges 33 14.25 Ízõrzõk 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ
16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30
Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality
show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen
23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.40 Észak és Dél 1.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 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 Gyilkos cápa – Rémálom a mocsárban
23.20 Totál szívás 0.30 Reflektor 0.55 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
Golyóálló 23.10 Grimm 0.05 Update Konyha 0.10 Tények 0.45 A Brady család
2.10 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

Február 1., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.30
Ízõrzõk 15.00 Rex felügyelõ 15.50 Acu hercegnõ 16.40 Heartland 17.25
Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.35 Észak és Dél 18.30 Humoróra 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Az elvarázsolt dollár 21.45 Az Este 22.20 A tizenhetes
számú ház 23.30 Híradó 23.45 Acu hercegnõ 0.30 Észak és Dél 1.20 Család-ba-
rát
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 21.25 A zöld íjász 23.10 Az egység 0.10 Reflek-
tor 0.25 Gasztrotúra 0.50 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 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
Felkoppintva 23.55 Update Konyha 0.00 Tények 0.35 A kör 2.35 Doktor House
3.20 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista 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 la-
kás, 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)

Kazánok a gyártótól garanciával, papírokkal.
Telefon: 06 (20) 362 3987 (1372870)

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

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

Vörös tojótyúk vásár Sárbogárdon, február ele-
jén 550 Ft/db. Rendelhetõ január 30-ig. 06 (25)
462 189, 06 (30) 442 4971
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rö-
vid határidõvel pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni:
06 (30) 927 5627 (1372926)

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

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

Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen
eladó. 06 (30) 8720 617 (1372898)

Kozmetika: 06 (70) 581 4255, fodrászat: 06
(20) 582 0418, manikûr-pedikûr, mûköröm: 06
(30) 380 8330, szolárium: 06 (30) 964 4322. Szi-
várvány Stúdió, Sárbogárd, Kossuth út 9.
Õstermelõtõl tölteléknek való darált hús folya-
matosan kapható 850 Ft/kg. Érdeklõdni: 06 (20)
997 7773 (3557008)

Munkatársakat keresünk 1 fõ számlázó, 1 fõ üz-
letkötõ munkakörbe. Minimum követelmény:
érettségi. Önéletrajzot kérünk. Krencz Nagyker,
Sárbogárd, Ady E. út 50.

Ady-lakótelepen 4. emeleti erkélyes lakás el-
adó. 06 (30) 560 0259 (3557079)

Karácsonykor találtak 2 db szemüveglencsét a
sárszentmiklósi orvosi rendelõ elõtti járdán, át-
vehetõ a szerkesztõségben.
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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!
Használt ruhák kilós áron 2.800 Ft/kg.

Új alkalmi ruhák, táskák, cipõk,
bõrkesztyûk érkeztek!

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

Köszöntés Apuhoz!
Születésnapod alkalmából

nem kívánunk egyebet,

csendes lépteid kísérje szeretet,

szívedben béke,

lelkedben nyugalom,

légy boldog ezen a szép napon!

Boldog 77. születésnapot

kívánunk

Bereck Sándor

részére:

Anyu, Marika, Szilvike

GOLGOTA
TEMETKEZÉSI KFT.

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

SÁRBOGÁRD,
KÖZTÁRSASÁG ÚT 180/A

Állandó ügyelet:
06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151

CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI

SZOLGÁLTATÁS
ALAP, HONVÉD ÚT 14.

(VIRÁGBOLT),
Zsigmond Györgyné (Matild)

Állandó ügyelet: 06 (30) 709 2231,
06 (20) 460 7151

CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI

SZOLGÁLTATÁS
PÁLFA, FÕ ÚT 12. (VIRÁGBOLT),

Popelics Lászlóné (Erika)
06 (70) 368 7592
Állandó ügyelet:

06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151
CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL

50 %-os kedvezmény!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

BERECZK MIKLÓS
temetésén részt vettek,

sírjánál virágot helyeztek el,
gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés

dolgozóinak.

Gyászoló család

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnénk mondani a Sza-
kács Zoltán-tüzép vezetõjének és a
Gázmodul Kft.-nek a lelkiismeretes
munkájukért, mellyel életünk nehézsé-
gein könnyítettek.

Roland és édesanyja

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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KÉK HÍREK

ELÕÁLLÍTOTTÁK ÕKET
Az abai körzeti megbízott 2013. január 17-én délelõtt a sár-
keresztúri Rákóczi és Kossuth Lajos utcából állított elõ két 22
éves sárkeresztúri férfit egy folyamatban lévõ bûnügyben a Szé-
kesfehérvári Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsí-
tottként hallgatták ki õket.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei ugyanezen a napon dél-
elõtt Sárbogárdon az Ady Endre úton igazoltattak egy sárke-
resztúri férfit. Az adategyeztetése során megállapítást nyert, hogy
ellene a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körözést adott ki, ezért a
járõrök elfogták, majd elõállítását követõen a nyomozók gyanúsí-
tottként hallgatták ki.
Egy 14 éves dégi lánnyal szemben is ezen a napon intézkedtek
Mezõfalván a Zrínyi utcában a rendõrök. Az ellenõrzése során ki-
derült, hogy eltûnés miatt a Székesfehérvári Rendõrkapitányság
körözést bocsátott ki ellene. Így a Dunaújvárosi Rendõrkapitány-
ságra elõállították, majd meghallgatását követõen törvényes
képviselõjének átadták.

ELTÉVEDT
A Sárkeresztúr és Aba közötti útszakaszon igazoltattak az abai
körzeti megbízottak 2013. január 20-án a hajnali órákban egy 24
éves veszprémi férfit. A férfi az intézkedés során elmondta, hogy
Sárkeresztúron baráti társasággal italozott, majd a házból eljött,
de oda már nem talált vissza, ezért gondolta, hogy Veszprémbe
hazagyalogol. A rendõrök a férfit biztonsági intézkedés keretén
belül a szállásadójához visszaszállították.

KUTYÁJA VÉGZETT VELE
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást
folytat rendkívüli halálesettel kapcsolatban, ami 2013. január
19-én történt az esti órákban Sárbogárdon a Tinódy úton.
A sajnálatos esemény során egy 47 éves hölgyet támadott meg sa-
ját kutyája. A támadás során az 5 éves kuvasz olyan súlyos sérülé-
seket okozott harapásával a nõnek, hogy ennek következtében el-
vérzett. A közigazgatási eljárás során igazságügyi orvos szakértõ
bevonásával vizsgálja a rendõrség a haláleset körülményeit. Az el-
sõdleges orvosi vizsgálatok az idegenkezûséget kizárták.

MEGSZÖKTEK
Alsószentiván külterületén a járõrök szolgálatuk teljesítése so-
rán, 2013. január 20-án a délutáni órákban igazoltatás alá vontak
négy személyt. Az intézkedés során megállapították a rendõrök,
hogy az egyik személy gyermekkorú, a másik három igazoltatott
fiatalkorú, akik az Elõszállási Gyermekotthonból szöktek meg. A
gyerekeket meghallgatásukat követõen gyámjuknak átadták a
rendõrök.

A PUSZTÁBAN HAGYTÁK ÕKET
Sárbogárdról egy testvérpár indult haza 2013. január 22-én a haj-
nali órákban Alapra. A 19 és 20 éves lánynak két férfi felajánlotta,
hogy hazafuvarozza õket. Azonban az autó Sárbogárdot elhagyva
kb. 10 km múlva mûszaki problémák miatt leállt. A két „gavallér”,
mivel az autót nem tudták újraindítani, lezárták a kocsit, és elin-
dultak gyalog visszafelé, Sárbogárd irányába. A két fiatal lányt
otthagyták a lezárt autó mellett. A lányok nem mertek gyalog el-
indulni, mivel Alap kb. 20 km-re volt tõlük. Elkeseredésükben a
rendõrséget hívták. A sárbogárdi járõrök perceken belül meg is
érkeztek a didergõ lánykákhoz. A testvérpárt biztonsági intézke-
dés keretén belül otthonukba szállították és szüleiknek átadták.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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