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Múlt szerdán Rétszilason, a vasúti deltá-
ban, 250 elhullott vörös tojótyúk tetemét
találták meg. Mostanában az Európához
egyre közeledõ madárinfluenza járvány
miatt amúgy is nagy a pánik, nem csoda
hát, hogy nagy erõkkel vonult a helyszín-
re a rendõrség és az állategészségügy is. A
tetemeket mindeddig ismeretlen tettes
szállította a helyszínre. Az elsõ vizsgálat
alkalmával megállapították, hogy a tyú-
kok egy részének nyakánál valamiféle ra-
gadozótól származó rágás van, a többi pe-
dig feltehetõleg a pánikban fulladt meg.
A tetemekbõl mindenesetre mintát vet-
tek, és bevizsgálásra elküldték azt. A te-
temeket begyûjtötték és elszállították
Kislókra, a szeméttelepre, ahol aztán
megsemmisítették õket. A megtalálás
helyszínét fertõtlenítették.
Lapzártakor érdeklõdtem dr. Berey Atti-
lánál, a Fejér Megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás vezetõ-
jénél. A fõorvos úr szerdáig még nem tu-
dott beszámolni a vizsgálat eredményé-
rõl. Tájékoztatása szerint november 3-án
már lesz vizsgálati eredmény. Jövõ héten
tudunk tehát beszámolni arról, hogy az
elhullott állomány esetleg fertõzött lehe-
tett-e a madárinfluenza vírusával.
A rendõrség eljárást indított ismeretlen
tettes ellen környezeti kár okozása és kö-
zegészség súlyos veszélyeztetése miatt.
Aki bármilyen információval rendelkezik
azzal kapcsolatban, hogy ki, vagy kik szál-
lították a tetemeket a megtalálás helyére,
jelezzék a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságon. A nyomravezetõnek a rendõrka-
pitányság jelentõs összegû pénzjutalmat
ad.

KAMPÁNYHARANGLÁB
A TEMETÕBEN

Aki halottak napja táján a Huszár-teme-
tõben járt, meglepõdve láthatta, hogy egy
torony helyett már két torony áll. A rava-
talozó mellé ugyanis egy haranglábat épí-
tettek, benne egy haranggal. Elsõ benyo-
másra is furcsa látvány volt ez a két to-
rony. Valahogy nem passzoltak össze.
Mintha a kicsi rivalizálni akart volna a
naggyal. Aztán hallani lehetett, hogy ezt
a haranglábat engedély nélkül, csak úgy
kéretlenül, a maga szakállára építtette a
református egyház területére Bereczk
Imre vállalkozó.
Kezdõdött az egész úgy, hogy megépült a
Huszár-temetõ ravatalozójánál az elõte-
tõ. Arra egy helyes torony is került azzal,

hogy ha lesz rá pénz, kerül bele egy lélek-
harang is.
Folytatódott azzal, hogy Bereczk Imre
gondolt egyet, hogy a ravatalozó mellett
õ építtet egy külön haranglábat, és szerel-
tet bele harangot is. Ezzel az ötletével
helyszíni szemlére hívta szeptember 7-én
a mûszaki osztály vezetõjét, Szõnyegi La-
jost, és Agyagási István református espe-
rest.
Agyagási István javasolta: ha már Be-
reczk Imre mindenáron akar egy lélekha-
rangot, azt ne külön haranglábra, hanem
az eredeti helyére, a ravatalozó elõtetõjé-
nek tornyába helyezzék el. A külön ha-
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Rókák a városban
Egyre gyakrabban lehet rókákkal talál-
kozni éjszaka Sárbogárd utcáin. Mi az
oka a rókainváziónak? Ezt kérdezik
azok, akik találkoznak ezzel az egyébként
óvatos vaddal. Nos, az egyik ok, hogy az
utóbbi években rendszeresítették a rókák
vakcinázását veszettség ellen. Ennek kö-
vetkeztében megnõtt a rókaállomány. A
ragadozók számának növekedésével
ugyanakkor lecsökkent a fácán- és nyúl-
állomány, ami a róka fõ tápláléka volt
mindeddig. Ezért kénytelenek az éhes ra-
gadozók bemerészkedni a házakhoz.
Nagy probléma, hogy sajnos találnak is
táplálékot. A gondatlan emberek ugyanis
ahelyett, hogy hivatalos úton, állatorvosi
ellenõrzés mellett semmisíttetnék meg
elhullott állataikat, egyszerûen kidobják
a kertbe, hogy majd a rókák megeszik.
No, de mi van akkor, ha az elhullott
állatok fertõzöttek? Akkor egyszer csak
felüti a fejét valamilyen járvány. Íme,
most itt van a nyakunkon a madárinflu-
enza. Ennek terjedéséért elsõdlegesen az
emberi felelõtlenséget okolhatjuk. Vajon
belegondolt az, aki az elhullott állatait
csak úgy kidobja, hogy ezzel lehet, hogy
éppen a saját családjának a sírját ássa
meg?

Figyelem!
Újságunkban is olvasható volt az állat-
egészségügyi felhívás, ami szerint minden
állattartó köteles bejelenteni az állator-
vosnak az elhullott állatot annak megál-
lapítására, hogy az elhullást okozhatta-e
valamilyen járványos megbetegedés. Az
állatállományban tartsák be azokat a hi-
giéniai szabályokat és elõírásokat, ame-
lyekkel sokkal nagyobb valószínûséggel
megakadályozható, hogy ez a járvány
Magyarországon is elterjedjen!

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�

HAZATALÁLÁS
Elõadássorozat múltunkról, jelenünkrõl, jövõnkrõl…

„Gyászba borult Isten csillagvára”
A magyar õsvallásról

November 10. (csütörtök, 18-21 óráig),
Pap Gábor elõadása.

Az elõadások helyszíne:
Kultúr Közösségi Ház,

8127 Aba, Rákóczi út 4/b.
Telefon: 06 (22) 430 369.

Belépõdíj nincs.

Az elõadók a következõ szavakkal
ajánlják programjukat:
„A Hazatalálás sorozat nem agitál, nem
politizál, nem beszél rá senkit semmire:
tükröt tart. Mi elõadók abban hiszünk,
hogy nem a világegyetem porszemei va-
gyunk, hanem az eget a Földdel összekötõ
teremtõ lények. Abban hiszünk, amiben

õseink, hogy a világ közepe ott van, ahol a
botunkat leszúrjuk. Mi itt szúrtuk le botja-
inkat… Mindenki érzi, hogy utat tévesz-
tettünk, és mindenki érzi, hogy valamit
tenni kell. Kérdés, hogy hol tévesztettünk
utat és hogyan lehet ezt korrigálni.”
Az elõadások arra keresnek választ,
hogy mi módon „találhat Haza az em-
ber” saját belsõ nyugalmához, közös-
séghez, milyen módon vehet példát a
természettõl mai élete rendezéséhez.
Bízunk abban, hogy Társadalmi Szerzõ-
désünk megvalósításában, közösségépí-
tõ szándékainkban segítenek majd ben-
nünket az elhangzó gondolatok.
(További elõadások részletei a következõ
számban.)

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

ranglábnak kell ugyanis építési engedé-
lyezés stb. Bereczk Imre azonban ragasz-
kodott elképzeléséhez. (Talán azért,
mert ott, a toronyban az a harang nem
látszik? Szerk.) Agyagási István mondta,
hogy a református egyház területén épít-
kezni csak akkor lehet, ha ehhez a
presbitérium is hozzájárul.
Mindenesetre kérte, hogy a döntés elõké-
szítéséhez küldjék el a tervdokumentáci-
ót, látványtervet stb. a lelkészi hivatalba.
Mint Agyagási István elmondta nekem,
ezek a dokumentumok máig nem érkez-
tek meg hozzá.
Közben a lelkész presbiteri gyûlésen be-
számolt Bereczk Imre elképzelésérõl. A
presbitérium azzal utasította el a javasla-
tot, hogy van a templomtoronyban lélek-
harang, ami kihallatszik a temetõbe, és
ahogy kísérte eddig is utolsó útjukra a ha-
lottakat, kísérje ezután is ez a lélekha-
rang.
Hét végén hozták a hírt Agyagási István-
nak, hogy valamiféle haranglábat állítot-
tak a Huszár-temetõben a ravatalozó
mellé, és van benne egy harang is. A hír
meglepte a gyülekezetet.
Este fél tízkor csengett Agyagási István
telefonja. Bereczk Imre volt a vonal túlol-
dalán. Azt mondta, hogy megépíttette a
haranglábat, holnap lesz az avatása. Fel-
szólította, hogy vegye föl a tiszteletes úr a
palástját, és menjen ki a temetõbe megál-
dani a harangot, megfizeti a munkáját.
Agyagási István az elsõ pillanatokban
szóhoz sem tudott jutni a meglepetéstõl.

Aztán elmondta Bereczk Imrének, hogy
a presbitérium nem járult hozzá a ha-
rangláb építéséhez, és õt se pénzért, se in-
gyen nem citálhatja ki a harang megáldá-
sához.
Bereczk Imre erre fölháborodva, útszéli
módon kiabálni kezdett a lelkésszel, aki
ezt a hangnemet visszautasította. Be-
reczk Imre ezután megfenyegette Agya-
gási Istvánt, hogy ennek lesz még követ-
kezménye.
A következõ nap jött a zsarolás. Ha a lel-
kész nem megy ki megáldani a haranglá-
bat, úgymond „meghajolni Bereczk Imre
elõtt”, leszámláztatja neki azt a festéket,
amit korábban az idõsek otthonának
festéséhez ajándékozott.
A lelkész nem engedett a zsarolásnak,
mégsem ment ki a haranglábat megálda-
ni. Most már csak az a kérdés, vajon két
év után le meri-e számlázni az azóta már
bizonyára lejárt szavatossági idejû, mára
veszélyes hulladéknak minõsülõ anyagot
Bereczk Imre a református egyháznak?
Mint megtudtam, errõl a harangláb-akci-
óról nem tudott a képviselõ-testület sem.
De azt kérdezi néhány MSZP-s tagtársa
is, hogy ugyan ki magyarázza el egyszer
végre Bereczk Imrének, hogy azért, mert
(talán) van pénze, nem tehet azt, amit
akar. Vajon mit szólna, ha az õ kertjébe
telepítene valaki egy haranglábat, vagy
bármit, akár csak egy kampányt segítõ, jó
szándékú ajándékként is?

Hargitai Lajos

KAMPÁNYHARANGLÁB
A TEMETÕBEN

HITÉBRESZTÕ

Érdekes programokkal várta az ér-
deklõdõket a reformáció hete alkal-
mából a sárszentmiklósi református és
evangélikus gyülekezet. A rendez-
vénysorozat egyik gyöngyszeme volt
Eric Till: Luther címû filmje, mely
pénteken került levetítésre az evangé-
likus gyülekezeti teremben. A nagy-
szerû alkotás páratlan hitelességgel
mutatja be Luther Márton személyisé-
gét és életét. A hitébresztõ és -meg-
újító képsorokat ének és imádság fog-
lalta keretbe.

Hargitai Kiss Virág
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Kitüntetés a szilasi kézilabdásoknak
A Fejér Megye Kézilabdasportjáért díjat
adományozta a mezõszilasi Németh Lász-
ló Általános Iskola kézilabda-szakosztá-
lyának a sportban sok éven át nyújtott ma-
gas szintû teljesítményért a Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség.
Ebbõl az alkalomból múlt pénteken az is-
kola tornatermében vacsorával egybekö-
tött ünnepséget rendeztek. A díjat és vele
együtt a két kézilabdát Zámbó Tibor igaz-
gató, sportedzõ vette át. Az ünnepségre a
kézilabdások mellett meghívták a támo-
gatókat is. Míg a vendégek a kiváló pör-
költet és halászlét kanalazták, valamint a
szülõk által hozott finomabbnál finomabb
süteményeket kóstolgatták, folyamatosan
figyelemmel kísérhették a sportélet neve-
zetes eseményeit egy kivetítõ képernyõjé-
rõl, melyen azok a fotók voltak láthatók,
amelyek az évek során a táborozásokkor
és a versenyeken készültek.

Hargitai Lajos

Sportbált rendezett Kálozon a helyi sportegyesület szombaton este az általános
iskola aulájában. Az est folyamán a cecei Szabó László szolgáltatta a zenét,

büfé üzemelt, és számos tombolatárgy került kisorsolásra, köztük egy focilabda az
öregfiúk kézjegyével. A szervezõk a bál teljes bevételét az utánpótlás nevelésére
szeretnék fordítani.

Hargitai Kiss Virág

SPORTBÁLSPORTBÁL
KÁLOZONKÁLOZON

SPORTOLNI VÁGYÓK FIGYELEM!
A Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában a következõ

szombatokon lehet sportolni 9 órától 12 óráig:

november 12., december 3.

Meghívó
A Bóbita Óvoda szülõi

szervezete meghívja Önt a

2005. november 5-én, 20.00
órakor

kezdõdõ

BÚCSÚBÁLRA
az alapi mûvelõdési házba.

Zene: Boros zenekar.

Tánc, büfé, tombola.
Belépõ: 400 Ft.
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Amerikából jöttem…
Bodó Zoltán és felesége szeptemberben
meglátogatták lányukat Amerikában, aki
ott mentõápolóként dolgozik. Henriett
30 éves, egészségügyi fõiskolát végzett. A
férje, Joseph Blodget után ment Ameri-
kába, aki amerikai állampolgár, és számí-
tástechnikusként dolgozik. Egy 62 ezer
lakosú kisvárosban, Texarkanaban tele-
pedtek le, Texas és Arkansas határán.
Zoliék kintléte alatt tombolt Floridában
a Rita hurrikán. Szerencséjükre csak a
természeti csapás szélébõl kaptak, ami
heves esõzéssel, viharos széllel járt. A
kint töltött idõ nagy részében gyönyörû
napsütés és 44 fokos meleg volt. A közel
egy hónap alatt bejárhatták a környezõ
négy állam: Arkansas, Texas, Luisiana és
Tennessee nevezetességeit, megcsodál-
hatták szép tájait. Zoli egy vastag fény-
képalbummal jött be a szerkesztõségbe
hazaérkezésük után, és elmesélte élmé-
nyeiket.
— Hogyan jutottatok ki Amerikába?
Manapság a terrorizmus miatt nem könnyû
beutazási vízumhoz jutni — érdeklõdtem
Zolitól, mialatt a fényképalbumot lapoz-
gattuk.
— A lányom küldött meghívó levelet.
Még az év elején kezdtük el a készülõ-
dést.
— Nem volt nehéz a vízumhoz hozzájutni?
— Lehet, hogy szerencsénk volt, de köny-
nyen megkaptuk a vízumot. Inkább az
utazás elõtti utánjárás volt hosszú.
— Mennyi idõt tartózkodtatok kint?
— 26 napot.
— Éppen akkor, amikor a hurrikán volt.
— Láttuk, hogyan készülnek az emberek
a hurrikánra. Bedeszkázták az üzletek ki-
rakatait. Sokan érkeztek a katasztrófa
sújtotta területrõl. Az autósztrádák fo-
lyamatosan ontották a menekülõk autóit.
Õket az állam által telepített barakkok-
ban helyezték el, és élelemmel, ruhával
látták el õket. Szerencsére oda, ahol mi
voltunk, már csak az esõ és a szél jött el,
ott nem pusztított a vihar.
— Mondtad, hogy a lányod mentõápo-
lóként dolgozik ott. Õt nem vezényelték a
katasztrófasújtott területre?
— A kollégáit odavezényelték, neki, sze-
rencsére, csak helyben kellett ügyeletet
vállalni. Nem kapott szabadságot sem
emiatt. Egyébként náluk laktunk. Vettek
maguknak kertes házat, amikor kimen-
tek.
— Mikor mentek ki Amerikába?
— Tavaly májusban. Megpályázott a fér-
je egy kinti munkahelyet, azt megkapta,
így utaztak ki. Az itteni egészségügyi fõis-
kolai végzettségét nem ismerték el, emi-
att el kellett végeznie egy tanfolyamot.
Most is tanul. Ha levizsgázik, mentõtiszt

lesz a beosztása, és a képzettsége szerint
már kórházban is dolgozhat majd.
— Megkapta az amerikai állampolgársá-
got?
— Még nem, de munkavállalási enge-
délyt és állandó tartózkodási vízumot
rögtön kapott.
— Mesélj arról, milyen élményeitek voltak
Amerikában!
— Az egész egy 11 órás repülõúttal kez-
dõdött. Ferihegyrõl Frankfurton keresz-
tül repültünk Dallasba. Ott vártak ben-
nünket a lányomék. A borzasztó hõség
volt az elsõ élményünk.
— Na, és merre jártatok, mit láttatok ott,
Amerikában?
— Rengeteget kirándultunk. A lányo-
mék gondoskodtak arról, hogy minden
érdekes nevezetességet láthassunk. Ér-
dekes volt számomra, milyen sok szökõ-
kút van a városokban — és mind melegvi-
zû. Vannak olyan tavak, amikben kroko-
dilok tanyáznak, ezért tiltott helyek.
— Gondolom, az olajkutak fúrásakor sok
helyen termálvíz tört föl a földbõl, azért me-
legvizûek a tavak.
— Igen. Rengeteg tónak szépen gondo-
zott a környéke. Jártunk Dallasban, Joc-
key Ewing ranchén, Clinton városában,

Hot Springsben, Memphisben, Little
Rockban, Arkansas fõvárosában, és be-
jártuk a környék tavait. Óriási élmény
volt számunkra, hogy láthattunk egy ere-
deti rodeót is Texarkanaban, az ünnepi
hetek részeként. Ez igazi nemzeti ese-
mény, amire az egész környék összejön.
— Milyen volt a rodeó?
— Nagyon látványos. A cowboyok vadlo-
vakon és bikán, a gyerekek pedig birkán
lovagoltak. Azt pontozták, hogy meddig
tud fent maradni az állatokon a verseny-
zõ. Amikor lóháton végigrobogtak a po-
rondon a csinos nõk az USA zászlójával,
az egész lelátó állva, ujjongva tapsolt. Na-
gyon erõs a nemzeti érzés náluk. A Dallas
címû filmsorozat helyszínén, Southfork-
ban is jártunk. Igazi turistalátványosság
lett belõle. Busszal viszik körbe a látoga-
tókat, bemutatva az épületet és a környé-
ket is. Dallasban megnéztük még a Ken-
nedy gyilkosság helyszínét, a könyvtárt,
ahonnan az egykori elnököt lelõtték. Ab-
ból is múzeum lett. Bejártuk az egész vá-
rost.
— Gazdag város Dallas, ugye?
— Nagyon gazdag. A városközpontban
hatalmas felhõkarcolók vannak sok zöld
parkkal, amiket folyamatosan öntöznek.
De láttunk mûködõ olajkutakat és gya-
potaratást is. A gyapotültetvényeken ré-

Folytatás a következõ oldalon�



Bogárd és Vidéke 2005. november 3. RIPORT / EGÉSZSÉG 5

gen kézzel szedték a gyapotot a rabszol-
gák. Ma géppel aratnak. Megnéztük El-
vis Presley városát, Memphist. Elvis háza
ma múzeum. Olyan, mint egy kastély.
Bent nem lehetett fényképezni vakuval,
és a videót is elvették. Láttuk az autóit és
a két repülõgépét: egy nagy távolsági re-
pülõt és egy kicsi helyit. A repülõgépet a
lányáról nevezte el Lisa Marie-nak. Jár-
tunk a Missisippinél. Ott van egy völgyzá-
ró gát, amibõl a vizet kivezették egy kis
folyócskán. Az végigfolyik egy makett te-
repen. Ez a makett ábrázolja a Missisip-
pit a forrásától a tengerig. Látható a ma-
ketten minden város, amelyet a folyó
érint.
— Látok itt egy képet, amin tortával a keze-
tekben álltok a feleségeddel.
— A lányom csináltatott egy tortát ne-
künk egyik nap. Az volt ráírva: A legjobb
szülõknek. Voltunk egy panoptikumban
is, ahol a hírességeket (filmszínészek,
mesefigurák, politikusok) örökítették
meg viaszbábuk képében: Sylvester Stal-
lone, Batman, Macskanõ, a fehér cápa,
George Washington és az összes ameri-
kai elnök. Jártunk Bill Clinton múzeumá-
ban is. Láttuk a szaxofonjait és sok erek-
lyét, amit különbözõ államférfiaktól ka-
pott. A Fehérház ovális szobáját eredeti
formájában rekonstruálták, ugyanazok-
kal a bútorokkal, gépekkel. Ott állt az
elnök autója, ami a reptérrõl szállította.
Voltunk egy kaszinóban is, ahol játszot-
tunk.
— Nyertetek?
— Elõször nyertünk, de aztán nem. Ellá-
togattunk a lányom munkahelyére is,
ahol megnéztük a központot és a mentõ-
ket.
— Mennyibe került a repülõjegy?

— 180.000 Ft fejenként plusz a költõpén-
zünk.
— Ti álltátok a költségeket?
— Igen, mi, a lányomék meg az ottani tar-
tózkodásunk költségét viselték.
— Õk ott milyen életszínvonalon élnek?
— Jobban, mint mi. És sokkal nyugodtab-
bak az emberek, udvariasak, nem siet-
nek.
— Nem csodálom. A nagy gazdagság mel-
lett nem is kell sietniük.
— A boltokban bõség van. Ha valaki meg
akar venni valamit, és van pénze, bármit
meg tud venni. Láttam még starking és
jonatán almát is. Ott általában az embe-
rek inkább nagyobb mennyiségben vesz-
nek cukrot, lisztet stb., mert úgy olcsób-
ban kapják meg.
— Szegényeket is láttatok?
— Nem annyira, mert nem jártunk olyan
helyen. Bár, ott is találhatók olyan bol-
tok, mint pl. nálunk a 100 forintos, és van
úgynevezett Family dollár nagycsaládos-
oknak. A szegényebbek olyan jegyet kap-
nak, amit csak élelmiszerre lehet beválta-
ni.

— Mikor érkeztetek haza Magyarországra?
— Október 12-én.
— Furcsa volt visszailleszkedni ebbe a hi-
degbe a 44 fokos hõség után?
— Jó volt minden Amerikában, örültünk
a lányunknak, de azért jó volt már haza-
jönni.
— Nem kekeckedtek veletek a határon az
amerikaiak?
— Többen mondták itthon, hogy majd a
vámnál vigyáznunk kell. De udvariasak
voltak mindenhol. Igaz, hogy átvizsgáltak
minket, és ujjlenyomatot vettek, de senki
nem idegeskedett, hogy most miért va-
gyok én a 30. a sorban. Folyamatosan
ment minden, és nem volt semmi problé-
ma. A csomagunkat sem nézték meg.
Szóval, ilyen volt Amerikában. Azért so-
kat aggódunk a lányunkért, hiszen men-
tõápolóként ott kell lennie, ahol baj van.
Nemrég éppen Texarkanaban ütközött
össze két mérgezõ gázt szállító vonat. Sok
volt a halott és a sebesült. A lányom is ott
volt a mentésnél. Most itt az újabb hurri-
kán, a Wilma…

Hargitai Lajos

Nõi egészségvédõ program: a Kriston-féle intimtorna
Mi is az a Kriston-féle IntimTorna (IT)? Az
alhas, a medencealap, a nõi szervek
egészségét szolgáló módszer, a gát izmai-
nak, s az itt található záróizmok erejének,
gyorsaságának, állóképességének és irá-
nyítottságának, tudatos használatának
fejlesztése.

A módszerrõl:
Az IT kidolgozója Kriston Andrea. A program a
Magyar Nõorvos Társaság Nõgyógyászat Uroló-
giai Szekciója, és a Magyar Sporttudományi Tár-
saság támogatását is élvezi.
A budapesti Rókus Kórházban mûködõ nõgyógy-
ászati—urológiai központ fogadta be elõször a
módszert. A hivatalos, dokumentált, szakmai
szempontból hitelesített mérési eredmények itt
készültek, és jelenleg is folyamatosan ellenõrzik a
torna hatékonyságát.
A módszer jelentõségét mutatja, hogy a Magyar
Nõorvos Társaság vezetõségi tagjának választot-
ta Kriston Andreát.

Kinek hasznos?
Minden korosztály számára ajánlott élni vele. Lá-
nyoknak, asszonyoknak, kismamáknak szülés
elõtti felkészüléshez, szülés utáni regenerációra,
mûtétek utáni regenerációra, nagymamáknak
változókor elõtt és után.

Miért van rá szükségünk?
A nõi szervezet felépítésébõl és funkciójából adó-
dóan igen érzékeny az intim izmokat ért hatások-
ra. Például a hüvelyünk, mint a kismedencénkben
elhelyezkedõ szervek legfõbb támasztéka, éle-
tünk során folyamatosan károsító hatásoknak
van kitéve (életmódi hibák, szülések, menopauza,
fizikai munka, az életkor elõrehaladta stb.). Ha
nem eddzük, elkerülhetetlenül gyengül, ezért hó-
lyagunk, méhünk lesüllyed, s kialakulnak az ún.
süllyedéses elváltozások, vizeletcsepegéses,
aranyeres problémák.
Sokan élnek abban a tudatban, hogy ez egy nõnek
jár, s eddig kísérletet sem tettek megszünteté-
sükre. Az intimtorna ezen problémák megelõzé-
sére, illetve a már kialakult problémák megoldá-
sára hivatott.

Hogyan sajátítható el?
Kb. 8 órás tanfolyamon, csoportos oktatás kere-
tében mindenki számára biztonsággal elsajátítha-
tó (indokolt esetben, vagy gyermekeknek egyéni-
leg is).
A tanfolyam anyagát képezi a gyakorlatok elsajá-
títása, a gát izmait károsító szokások korrekciója,
és gyakorlati útmutatás az IT alkalmazásához a
mindennapokban.
A tanfolyam végén minden résztvevõ egyénre
szabott programot kap.

Eredmények
Az IT szakszerû alkalmazásával tíz hét alatt átla-
gosan 132%-os szorítóerõ-növekedés érhetõ el.
Rendszeres gyakorlásával, illetve a program ke-
retében zajló szokásáthangolásnak köszönhetõen
(objektív mérési eredményekkel bizonyíthatóan)
biztonsággal elkerülhetõ a medencealap izmai-
nak gyengülése. A gyakorlatok és a tanfolyamon
szerzett ismeretek magas szintû testtudat-fej-
lesztésre adnak lehetõséget, mely önbizalmunk
felépítését is nagyban segíti.

Schneider Zsuzsa IT tréner

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Folytatjuk múlt heti
beszámolónkat.

Hírt adunk néhány közelmúltban lezaj-
lott iskolai ünnepélyrõl, az õszi tanulmá-
nyi kirándulásról, a nyelvvizsgákról, és
bemutatkozik Eric, az új GAP-es diák
Ausztráliából.
Szeptember közepén a gimnázium min-
den osztálya tanulmányi kiránduláson
vett részt. Az egyik osztály a Zemplé-
ni-hegységbe utazott, ahol Gönc, Vi-
zsoly, Széphalom, Telkibánya, Sárospa-
tak és Boldogkõváralja megtekintése sze-
repelt a programban. Horváth Anita 12.c
osztályos tanuló kirándulási naplójából
olvashatunk részletet errõl. „Következõ
úticélunk Boldogkõváralja volt. A várhoz
felfelé vezetõ út poros volt ugyan, de nem
tûnt különösen fárasztónak. Majd egyre
meredekebb lett, és a végén már négy-
kézláb másztunk felfelé. Felérve azon-
ban csodálatos kép tárult elénk, ami
minden fáradságért kárpótolt minket.”
A kollégiumba idén õsszel is költöztek ta-
nulók. Szeptember végén tartották az új
kollégisták gólyaavatóját, ahol vidám
hangulatban zajlott a gólyák felavatása.
A felsõbb évesek ötletes játékokat gon-
doltak ki, amin mindenki jóízûen tudott
nevetni, még az új diákok is, akiknek tré-
fás feladatokat kellett megoldaniuk. A
leleményességért vastaps is járt.
Október 6-án hagyományainkhoz hûen
megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Az ünnepélyt a 10.c osztály adta, Horváth
István tanár úr felkészítésével, aki törté-
nelmet és földrajzot tanít ebben az osz-
tályban. A megemlékezés végén koszorút
helyeztünk el az iskola parkjában álló
emlékmûnél.
Október 21-én ismét ünnepélyen vett
részt a gimnázium, megemlékezve az
1956-os forradalomról. A végzõs osztá-
lyok Leszkovszki Albin tanár úr könyvé-
bõl olvastak fel részleteket, így elevenítve
fel a 49 évvel ezelõtt történteket. Az ün-
nepélyt Bunfordné Szõnyegi Csilla törté-
nelem—olasz szakos tanárnõ állította
össze.
Az új közoktatási törvény lehetõvé teszi,
hogy most õsztõl elõrehozott érettségi
vizsgát tegyenek a végzõs tanulók közül
azok, akik ezzel a lehetõséggel élni sze-
retnének. Iskolánkban 10 diák érettségi-
zik földrajz tantárgyból írásban és szó-
ban, az õszi vizsgaidõszakban. Nekik má-
jusban már eggyel kevesebb tantárgyból
kell vizsgázniuk az érettségi heteiben.
Tizennyolc diákunknak sikerült a nyár
végére középfokú nyelvvizsgát tenniük
angol, német és francia nyelvbõl — ezzel

a bizonyítvánnyal (utolsó alkalommal)
kiválthatják a nyelvi érettségit jeles,
emelt szintû 100%-os eredménnyel.
Akadtak köztük alsóbb évfolyamon tanu-
lók is. Angol nyelvbõl Kadlecsik Angéla
10.c, Gubik Zsuzsanna 11.b, Reng Nóra,
Sajtos Bálint 12.b, Gajger Georgina,
Juhász Csilla, Kummer Ágnes, Németh
Luca, Pálmai Tamás, Sárközy Tímea,
Szabó Éva, Taksár Szabina és Varga
Nóra 12.c osztályos tanulók. Tanáraik:
Bodoki Tamásné, Molnár Andrea,
Müller Csaba és Dombi Zoltánné. Né-
met nyelvbõl Kovács Ádám 12.a, Hamar
Viola 12.b, Nagy István, Németh Luca,
Sárközy Tímea, Szabó Éva és Taksár
Szabina 12.c osztályosok. Tanáraik: Tóth
Gabriella és Dombi Zoltánné. Francia
nyelvbõl Horváth Lilla 11.c és Reng Nóra
12.b osztályos tanulók. Tanáruk: Zádori
Gyöngyi.
Az 5., 6. osztály a labdarúgó diákolimpián
a 6. helyet érte el, míg a 7., 8. osztály csa-
pata az 1. helyen végzett. Tanáraik:
Horváthné Szabó Judit és Virág Mária.
Szeptember 12-én érkezett iskolánkba az
új GAP-es diák Melbourne-bõl, aki az
alábbi sorokkal üdvözli Sárbogárd lakóit.
„It gives me great pleasure to introduce
myself, Eric Brotchie, into your school
community for the next four months. I
came here with mixed thoughts,
expecting to find typical Hungarian
stereotypes such as paprika, goulash, an
impossible language, and thermal spas
everywhere. I got told women were
beautiful, and that the cultural and
historic backgrounds of the country are
among the most fascinating in Europe. I

haven’t been dissappointed. Sárbogárd
for me is admittedly not a place with any
special character, but it is so unassuming
and the people here so nice that I
consider myself lucky to have the
opportunity to visit.

In my free time at home I am most happy
in the company of my friends, Jazz,
Funk-fusion and occassionally a spot of
cricket, tennis and football or table
tennis. By myself I mainly take a book to
read or a pen to write my own version of
dreadful teenage poetry. I will upon my
return to Australia, take my place at
university studying Media and Com-
munications, a fancy name for Journa-

G I M I S A R O K
2005. OKTÓBER — Írta és szerkesztette: Dombi Zoltánné

Emlékezés 1956-ra

Eric Brotchie

Folytatás a következõ oldalon�
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Kettõs ünnep az evangélikus gyülekezetben
Sajátos fényt kapott az idei reformációi
hét a bogárdi és miklósi evangélikusok
ünneplésében. A református testvérek-
kel való közös elõadássorozat állomásai
egyre közelebb vittek minket a számunk-
ra oly fontos ünnepünkhöz: a reformáció
napjának elõestéjén már a miklósi evan-
gélikus templom 135. születésnapját ün-
nepeltük.
A kézzel fejtett terméskõbõl készült haj-
lékot 1870. október 30-án vehették bir-
tokba a gyülekezet akkor élõ, a templom-
építésben oly sok áldozatot vállaló tagjai,
hogy benne gyülekezési helyet, otthont,
életinduló vagy éppen életlezáró állo-
mást találjanak.
A ma élõ utódok már egy év eleji gyüleke-
zettörténeti kiállításon megemlékeztek a
miklósi és bogárdi evangélikusság két és
fél évszázados történetérõl. A reformá-
ció hete utolsó napjainak rendezvényei
már a jubileumi ünnepség jegyében tel-
tek: Luther Márton életérõl szóló filmet
vetítettünk le, a Lajoskomáromi Evangé-
likus Fúvószenekar adott koncertet. A
születésnapi „partin” két meghívott ven-

dég tett bizonyságot: Lázár Attila saját
szerzeményeit adta elõ gitárkísérettel,
Karácsonyi Violetta színmûvész pedig
versek, valamint bibliai és személyes hit-
valló gondolatok megrendítõ kompozíci-
ójában kísérte végig Jézus Urunk életét
születésétõl a mennybemenetelig. A gyü-
lekezet és vendégei szeretetvendégség-
gel, beszélgetéssel zárták le és tették
meghitté az estét.
A születésnapos templomot, mint min-
den idõs embert, becsülni, ápolni, gon-
dozni kell. Ezt a feladatot vállalta fel a
gyülekezet, amikor adománygyûjtésbe
kezdett. Eddig másfél millió forint gyûlt
össze, melynek nagyobb része a gyüleke-
zet tagjainak önkéntes felajánlásának
gyümölcse. Ezúton köszönjük meg azon
bogárdi és miklósi szimpatizánsaink ado-
mányát is, akik felkeresésünkre hozzájá-
rultak az elõttünk álló felújítás anyagi
terhéhez. Az adománygyûjtést folytatjuk,
hogy még a tél beállta elõtt bekopogtat-
hassunk minden otthonba.

Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs

lism. I am already beginning to regret
that my time here is so short, but I look
forward to coming back as soon as
possible in the course of university.
My love and gratitude to you all, Eric
Brotchie.
A bemutatkozás szabad fordításban a kö-
vetkezõképp hangzik: Eric Brotchie va-
gyok. Vegyes gondolatokkal jöttem, jelleg-
zetes magyar sztereotípiákat várva, mint
paprika, gulyás, lehetetlen nyelv és minde-
nütt termálfürdõk. Azt mondták nekem,
hogy a nõk szépek, és hogy az ország kultú-
rája és történelme Európában az egyik leg-
érdekesebb. Nem csalódtam. Nekem Sár-
bogárd, bevallom, nem egy különleges hely,
de szerény, és az itteni emberek olyan ked-
vesek, hogy szerencsésnek mondhatom
magam, hogy itt lehetek. Otthon a szabad-
idõmben legszívesebben a barátaim társa-
ságát élvezem, jazzt és funkyt hallgatok, né-
ha krikettezek, teniszezek, focizok, vagy
pingpongozok. Szeretek olvasni, vagy tollat
ragadok, és verseket írok. Ha visszamegyek
Ausztráliába, egyetemen fogok tanulni mé-
dia és kommunikáció szakon — ilyen fur-
csa nevet adtak az újságírásnak. Már kez-
dem bánni, hogy rövid ideig maradok itt, de
ahogy a tanulmányaim engedik, mielõbb
visszajövök. Szeretettel üdvözlök minden-
kit: Eric Brotchie.

Irodalmi pályázat
kezdõknek

Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályá-
zatot hirdet önálló kötettel még nem
rendelkezõ szerzõknek — életkortól
függetlenül. Mûfaji, tematikus és ter-
jedelmi megkötés nincs. A 25 legjobb-
nak ítélt szerzõ mûveibõl 2006-ban vá-
logatott kötetet jelentetünk meg.

Beküldési határidõ:
2006. január 31. Eredmény:

2006. március 31.
A pályázat értékelésérõl minden pá-
lyázót levélben értesítünk, melyhez
mellékeljük a kiadó ajándékkötetét.

Az írásokat postai vagy elektronikus
úton várjuk. (Kéziratot nem õrzünk
meg, és nem küldünk vissza.)

ACCORDIA Kiadó, 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11-15; e-mail:
accordia@axelero.hu; további tájéko-
zódás tel./fax: 06 (1) 239 2330 vagy 06
(30) 212 0996 valamint honlapunkon:
www.accordiakiado.hu

SZÜLETÉSNAPSZÜLETÉSNAP

ÉS REFORMÁCIÓÉS REFORMÁCIÓ

Folytatás az elõzõ oldalról�

ÕSZI VÁSÁR A FAIR 2002. KFT.-NÉL!
Kárpitos bútort CSAK a gyártótól — NAGYKER. ÁRON!

* franciaágy: 31.900 Ft helyett 24.000 Ft-tól,

* heverõ: 16.900 Ft helyett 13.400 Ft-tól,

* fotelágy: 15.900 Ft helyett 13.500 Ft-tól,

* rekamié (ágyazható) 41.900 Ft helyett 35.500 Ft-tól,

* sarok ülõgarnitúra (ágyazható): 59.900 Ft helyett 49.500 Ft-tól,

* 3+2+1 ülõgarnitúra (ágyazható): 98.000 Ft helyett 84.900 Ft-tól.

Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva, 2 héten belül elviheti bútorát.
Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását. Kárpitos kellékek forgalmazása:

szivacsok, bútorszövetek, vasalatok. Szivacsos és rugós ágybetétek készítése.

FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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Sárvíz kistérség központi ügyelet:
(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház or-
vosi rendelõ. Telefon: 06 (22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16
órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munka-
napokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig. November 1-30.:
Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010.

Orvosi ügyelet novemberben
3. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
4. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
5. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1., tel.: 06 (30) 9949 742;
6. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
7. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
8. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
9. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
10. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1., tel.: 06 (30) 9949
742;
11. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1., tel.: 06 (30) 9949
742;
12. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
13. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3. ,tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
14. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
15. dr. Dobrovitzky Imelda Sáregres, Zrínyi u. 1., tel.: 06 (30) 9949
742;
16. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 2886 578;
17. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
18. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
19. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, (30)
2886 578;
20. dr. Leposa Zoltán Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
21. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
22. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
23. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 2886 578;
24. dr. Burián Attila Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
25. dr. Jaskó Sándor Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
26. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
27. dr. Szabó Ingrid Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
28. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 2886 578;
29. dr. Babós Éva Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
30. dr. Gubik Zoltán Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 2886 578.

HATÓSÁGI ÜGYELETI BEOSZTÁS
2005. november hónapban

I.-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,

Pélpuszta:
6.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér 1., 06 (20) 9717 306;

12-13.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;

19-20.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;

26-27.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 715.

Betegellátási ügyelet 2005. november hónapban
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres:

6.: dr. Bukovecz Tibor, Sárbogárd, Csók I. u. 25/a., 06 (25) 460 338;

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

19-20.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;

26-27.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751 715.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza:

6.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749
065;

12-13.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;

19-20.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;

26-27.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393
977;

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke,
dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos

KÁPÉ HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT.

Kölcsönt adunk
KÉSZPÉNZBEN

110.000 Ft-ig.
Fedezet nem kell, a pénzt otthonába, házhoz visszük.

Rész let f i zetés havonta .

Pé lda 100.000 Ft h i te l tör lesztésére:
7 hónap futamidõ 21.682 Ft hav i rész let .

THM: 179-276%

Hely i tar i f áva l h í v j a az a lább i számot:

06 40 200 633
Vagy kü ld je e l

sms-ben a „KP” szót a
06 70 388 0448

te le fonszámra és v isszah ív juk !

H ívását hétköznap

8.00-18.00 óra között fogad juk .

BÛNÜGYEK
Nyugdíj(el)emelés

Nyomozás indult lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen, aki 2005. októ-
ber 19-én, 10.45 és 11.30 óra kö-
rüli idõben G. I.-né Sárszentágota,
Dózsa György utca 14. sz. alatti la-
kos lakásából figyelmét elterelve
eltulajdonította 49.000 Ft nyugdí-
ját.

Na, csõ!
Lopás vétség megalapozott gya-
núja miatt nyomozás indult isme-
retlen tettes ellen, aki M. I.-né sár-
bogárdi lakos Sárbogárd, Kisipari
szõlõknél található présházába aj-
tóbefeszítés módszerével beha-
tolt, az épületbõl nem vitt el sem-

mit, ellenben az épület elõtt a pad
alól elvitt egy kb. 120 cm hosszú-
ságú, 10 cm átmérõjû csövet. A
lopással okozott kár kb. 1.000 Ft, a
rongálással okozott kár kb. 3.000
Ft.

Cece már eurozóna
A Székesfehérvári Rendõrkapi-
tányság nyomozást rendelt el
2005. szeptember 19-én, melyet
hatóságunk folytat le, lopás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt
R. S. cecei lakos ellen, aki 2005.
május 13-án V. P. bajai lakos ko-
csijából a 64-es számú úton
Enying belterületén eltulajdonítot-
ta kb. 175.000 Ft-nak megfelelõ
eurót.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 555 3369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 540 3598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, Tel.: 06
(25) 470 011: Sze.: 10.30-12.30.

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

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-12.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze.: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06(25) 460 163.

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)20-50-20
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)20-50-20, mûszaki szolgáltatások:
06(80)48-80-48 (H-P: 7.00-15.20), értékesíté-
si- és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!

Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudako-
zóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)854-2431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:

hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22) 514-314.

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15
óráig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefo-
nokon.

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

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi
út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van:
Közútkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126.
Megyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)322-7052,
06(1)322-7643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06 (22) 311-120, 06 (22) 512-150. Sárbogár-
don polgármesteri hivatal: napközben hívható
a 06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb
idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnö-
ke: Juhász János a 06(30) 5300-858 számon
bármikor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig. November 4-én a rendelés
szünetel.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Hasi ultrahang: minden második héten szer-
dán, 9-13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig. November
14-16-ig a rendelés szünetel.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.

Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13, szerda
12-17-ig, (Tompa u. 2., tel.: 06 (25) 460 120.).
November 5-ig a rendelés szünetel.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Bögyös Gábor,
tel.: 06 (30) 6257-807,

Dr. Szénási Károly,
tel.: 06 (30) 975-1715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Légió 2000 Security Városi Teremlabdarúgó-bajnokság
V. forduló eredményei

MC Öregfiúk—Pusztaegresi fiúk
3-0 (1-0)

Vezette: Fekete L. M-C: Gyenes, Klázer,
Kiss P., Kiss J., Sohár. Csere: Kovács,
Démuth, Kokics, Vámosi. Pusztaegresi
fiúk: Ébl, Schmidt, Molnár, Kurgya,
Tóth. Csere: Bosnyák, Holcz T., Õri Cs.,
Õri Gy., Õri Z.

Hiába játszott mezõfölényben a Miklós-
Cece, amíg emberelõnybe nem kerültek,
nem tudták kihasználni a helyzeteket,
egy kivételével. A második félidõben a
sokat hibázó Pusztaegres nem volt egyen-
rangú ellenfél. Az eredmény hízelgõ a fi-
atalokra nézve. Kiállítás: Ébl 2 perc
(Pusztaegres). Góllövõk: Démuth, Ko-
vács, Klazer.

Extrém—Magnum 4-4 (2-2)

Vezette: Fekete L. Extrém: Vörös, Dévé-
nyi, Ladányi, Juhász, Horváth T. Csere:
Pálinkás. Magnum: Györök, Winkl-
mann, Csõgör, Lakatos, Bor. Csere: Má-
té Sz., Csendes, Mihalkó.

Hamar góllal nyitott a Magnum, sõt, meg
is duplázta. A biztos vezetés tudatában
visszavett az iramból a Magnum. Elõbb
szépített, majd egyenlített az Extrém. A
második félidõben támadott az Extrém,
de a helyzeteket nem tudták értékesíteni,
kontrából eredményes volt a Magnum
kétszer is. A második gól után a támadás-
ból elõbb szépített, sõt, fél percen belül
egyenlített az Extrém. Mindkét csapat
került emberelõnyös helyzetbe, de azt
nem tudták kihasználni. Nagy iram, néha
túlzott keménység jellemezte a mérkõ-
zést. A játék képe alapján igazságos ered-
mény született. Kiállítás: Ladányi 2 perc,
illetve Bor 2 perc. Góllövõk: Pálinkás 2,
Dévényi, Ladányi, illetve Winklmann, Bor
3.

Vasutas—Légió 2000–Fair Bútor
3-4 (0-1)

Vezette: Fekete L. Vasutas: Mondovics,
Bozsoki, Lang, Magyar, Flõgl. Csere:
Babitz, Guszejnov, Kehl, Rozgonyi J.,
Horváth. Légió: Meggyesi, Németh, Csu-
ti, Csizmadia, Horváth. Csere: Tar, Szil-
ágyi F., Huszár, Szilágyi Cs., Orbán, Egei
J.

Az elsõ támadásból megszerezte a veze-
tést a Légió. Volt a Vasutasnak is helyze-
te, de a kihasználás?! A második félidõ-
ben elõbb egyenlített, majd kétgólos
elõnyre tett szert a Vasutas. Innen állt fel
a Légió, és a végén egy szerencsés góllal
megnyerte a mérkõzést. Nem véletlen a
csapat tabellán elfoglalt helye. Megérde-
melten gyûjtötték be a három pontot.
Kiállítás: Horváth 2 perc, illetve Egei 2
perc. Góllövõk: Magyar, Flõgl, Lang, illet-
ve Csizmadia 2, Németh, Horváth.

Taki Team—Flamengó 2-3 (1-0)
Vezette: Fekete L. Taki Team: Lajtos,
Kocsis, Rohonczi M., Geiger, Rohonczi
G. Csere: Iván, Király, Rohonczi R. Fla-
mengó: Lekner, Vass, Berta, Lakatos,
Verbóczki. Csere: Killer, Tóth A., Tóth S.
Az elsõ félidõ nem ragadtatta el a nézõ-
ket, mert mindkét csapat arra rúgta a lab-
dát, amerre állt. Végül egy távoli lövés
utat talált a kapuba. A második félidõben
alig telt el 30 másodperc, máris növelte
elõnyét a Taki Team. Ezzel el is lõtték
„puskaporukat”. A szépítõ gól feldobta a
Flamengót és két perccel a befejezés elõtt
bebiztosította a megérdemelt gyõzelmét,
a három pontot. A Taki Team árnyéka
önmagának: védõk rugdalják a gólt. Hol
vannak a csatárok? Góllövõk: Kocsis, Ro-
honczi M., illetve Tóth A., Killer, Ver-
bóczki.

Enying—B. B. Truck SE 14-0 (5-0)
Vezette: Fekete L. Enying: Varga, Poór,
Vass F., Vass T., Pudelka. Csere: Kör-
mendi I., Körmendi II., Csányi. B. B.
Truck SE: Csendes, Kristóf, Bognár, Ko-
vács, Simon.
Csere nélkül játszó B. B. Truck ellen, tet-
szés szerint. Szórakozva érte el góljait az
Enying. Ebben a csoportban nincs ellen-
fele. Góllövõk: Vass T. (3), Vass F. (5),
Pudelka, Csányi (4), Körmendi II.

Vidámfiúk—Arsenal 4-2 (3-0)
Vezette: Fekete L. Vidámfiúk: Huszti L.,
Kovács, Nyári, Horváth, Keresztyén.
Csere: Huszti R., Oláh, Németh.
Arsenal: Haray, Kiss R., Veres G., Érsek,
Lukács. Csere: Kiss A., Kiss F.
Jó iramú mérkõzésen a Vidámfiúk job-
ban akarták a gyõzelmet, mely a mérkõ-
zés végére be is jött. Gyenge teljesítményt
nyújtott az Arsenal. Nem tudta megismé-
telni múlt heti formáját, igaz, páran hiá-
nyoztak a csapatból. Mindez semmit sem
von le a Vidámfiúk teljesítményébõl.
Gyõzelmük teljesen megérdemelt. Gól-
lövõk: Oláh, Horváth (2), Keresztyén, illet-
ve Kiss R., Veres G.

Devils—Haladás 0-7 (0-3)
Vezette: Fekete L. Devils: Ocsovai, Ko-
vács, Huszár, dr. Pátzay, Dravecz. Csere:
Lajtos L.
Haladás: Géczi A., Szalai, Balogh, Nagy,
Berzeviczy. Csere: Hollósi, Tóth, Szántó
K., Szántó Zs.
Kötelezõ gyõzelem! Semmi több! Gól-
lövõk: Berzeviczy (2), Szántó Zs., Balogh
(2), Szalai(2).

DKS—Old Boys 9-3 (3-1)
Vezette: Fekete L. DKS: Suplicz,
Somogyvári, Szabó, Kovács, Domján.
Csere: Kassai, Farkas. Old Boys: Porko-
láb, Soós, Szakács, Tóth, Huszár. Csere:
Bruzsa, Mikuli.
A fiatalos lendület ellen nem volt sok esé-
lye az Old Boys-nak. Góllövõk: Dom-

ján(2), Kassai, Farkas, Szabó (2), Kovács
(3), illetve Huszár (3).

Memphis Plusz—OMV 5-2 (4-0)
Vezette: Fekete L. Memphis: Boros,
Herczeg, Takács, Salga, Simon. Csere:
Molnár, Zámbó. OMV: Gyõri, Örkényi,
Zsebõk, Killer, Gráczer. Csere: Nagy,
Lepsényi, Sinka, Domján.
Az elsõ félidõben eldõlt a három pont
sorsa. Salga megtalálta góllövõ cipõjét.
Az OMV játékosai maguk alatt voltak. A
gyõzelem? Teljesen megérdemelt. Kiállí-
tás: Killer 2 perc. Góllövõk: Salga (3), Si-
mon, Molnár, illetve Domján, Sinka.

Sárkeresztúr KIKE—Krencz
Nagyker 5-6 (3-2)

Vezette: Fekete L. KIKE: Kovács, Vö-
rös, Hajdinger J., Szauervein, Sütõ. Cse-
re: Lengyel, Kálmán. Krencz: Pálinkás,
Simon, Ragyamóczki, Somogyi, Halász.
Csere: Schneider T., Vámosi, Kõvágó.
Nagyon jó iramú, változatos mérkõzésen,
megérdemelten nyerte a mérkõzést a
Krencz-csapat. Botlott a listavezetõ, szo-
rosabb lett a tabella. Góllövõk: Hajdinger
J. (2), Lengyel (2), Szauervein, illetve Si-
mon, Kõvágó (2), Schneider R. (2), Ra-
gyamóczki.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 4 - 1 33-14 12
2. Extrém 3 1 1 17-11 10
3. Memphis Plusz 3 1 - 15-9 10
4. OMV 3 - 2 23-15 9
5. Krencz Nagyker 2 2 1 19-13 8
6. Magnum 2 1 1- 16-18 7
7. Flamengó 1 1 2 11-17 4
8. Taki Team 1 1 3 10-13 4
9. Vidámfiúk 1 1 2 10-18 4
10. Arsenal - 1 4 8-17 1
11. Twister - 1 3 4-18 1

Góllövõlista állása:
I-III. hely: Salga Géza, Bor József, Sinka
Tibor 9-9 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 4 - - 46-7 12
2. Légió 2000-Fair bútor 4 - - 17-4 12
3. Haladás 3 - 1 20-5 9
4. Miklós-Cece Öregfiúk 3 - 2 15-6 9
5. DKS 3 - 1 19-11 9
6. Toledó 2005 2 - 2 21-17 6
7. Vasutas 2 - 3 18-20 6
8. B. B. Truck SE 2 - 3 8-26 6
9. Old Boys 1 - 4 15-39 3
10. Devils 1 - 4 8-31 3
11. Pusztaegresi Fiúk - - 5 5-26 0

Góllövõlista állása:
I. Vass Tamás 17 gól, II. Vass Ferenc 11
gól; III. Pudelka Krisztián, Barabás Ro-
land 10-10 gól (Enying).
Azonos pontszám esetén: 1. egymás elleni
eredmény; 2. több rúgott gól; 3. gól különb-
ség; 4. büntetõk döntenek.

— G. F. —
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Sárszentmiklós—Alba Regia
2-0 (1-0)

Sárszentmiklós: 250 nézõ, vezette: Kal-
már.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Papp
A., Bodó, Palotás, Markovics, Deák
(Molnár), Salamon (Fülöp), Csanaki,
Král (Bakos), Szabó.
Alba Regia: Smilek, Kiss, Zab F., Géva,
Kuhinkó, Zab Z. (Viniczai), Molnár
(Balla), Komáromi, Knausz, Pavlik, So-
mogyi.
A szurkolók kötelezõ gyõzelmet vártak
csapatunktól, és mint köztudott, mindig
ezek a mérkõzések a legnehezebbek.
Csapatunknak nagy önbizalmat és aka-
rást adott, hogy a szombati mérkõzése-
ken Aba vereséget szenvedett, míg Mar-
tonvásár döntetlent játszott.
Gyõzelmünk esetén mindkét csapaton
pontokat fogunk.
Ennek tudatában a szokásos nagy lendü-
lettel kezdett az Emperger sérülése miatt
kismértékben átszervezett csapatunk.
Mint késõbb kiderült, Emperger hiánya
érezhetõ volt, mert különösen az elsõ já-
tékrészben akadozott a támadó játékunk.
Elsõ gólunkra a 22. percig kellett várni,
amikor Král megfutott a bal oldalon,
majd a középen érkezõ Szabó elé
passzolt, aki 8 méterrõl a kapuba lõtt, 1-0.
Ebben a játékrészben mindkét csapat
erõtlen támadásokat vezetett tovább, gól
nem született.
A szünetben több helyi szurkoló kritiká-
val illette csapatunkat, mert valahogy hi-
ányzott az átütõ erõ, támadásaink erõtle-
nek voltak.
Hozzátartozik a dologhoz, hogy ezen ki-
jelentés igaz volt az ellenfélre is.
A II. félidõben cserékkel frissített csapa-
tunk támadásai veszélyesebbek lettek,
szinte menetrendszerûen kerültünk hely-
zetbe az ellenfél kapujánál, melyet az 59.
percben siker koronázott, amikor gyor-
san elvégzett bedobással Szabó megira-

modott, és a kifutó kapus mellett a
hálóba lõtt, 2-0.
Ezután támadást támadás után vezet-
tünk, a védelmet többször lemattoltunk,
de ezután Smilek parádézott, egyszerûen
nem lehetett neki gólt lõni.
Smilek nagy napot fogott ki, és meggyõ-
zõdésem, hogy legalább 3-4 góltól men-
tette meg a csapatát. Véleményem sze-
rint nem lesz még egy ilyen mérkõzése,
ahol ennyire „parádézik”.
Csapatunk elhozta a három pontot, így a
várakozásnak megfelelõen megerõsítet-
tük dobogós helyünket. Az elsõtõl kettõ
pontra, míg a másodiktól „csak” egy
pontra vagyunk. Hétvégén a bajnokság
legnagyobb rangadóját fogjuk játszani
Aba csapata ellen, idegenben. Csapatunk
veretlenségi sorozata nem szakadt meg,
és meggyõzõdésem, hogy Abán sem fog.
Horváth Csaba edzõ: Az Alba Regia ka-
pusa akadályozott meg bennünket a na-
gyobb arányú gyõzelemben. Jó soroza-
tunk folytatódott.
Jók: Papp A., Szabó, Deák.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Alba Regia 3-0 (1-0)
Góllövõk: Zámbó (2), Dombi.
Barsi Gábor edzõ: Nagyon lelkes és jó já-
tékkal rukkoltunk elõ a volt második he-
lyezett ellen. Hasonló felfogásban Aba
ellen is lehet keresnivalónk.
Jók: Varjas, Szilágyi, Dombi, Zámbó.

Szabó Béla

FEMOL ‘97 labdarúgó-bajnokság
állása

1. Pálhalma 12 9 3 - 53-13 30
2. Kisláng 12 9 3 - 39-7 30
3. Sárosd 12 9 2 1 70-17 29
4. Jenõ 12 9 2 1 44-12 29
5. Seregélyes 12 9 1 2 67-15 28
6. Szabadbattyán 12 8 1 3 39-26 25
7. Mezõszilas 12 6 2 4 37-33 20
8. Lajoskomárom 12 5 2 5 30-35 17
9. LMSK 12 3 6 3 32-24 15
10. Káloz 12 4 3 5 17-30 15
11. Sárbogárd 12 3 1 8 20-37 10
12. Füle 12 2 2 8 25-64 8
13. Beloiannisz 12 2 - 10 22-51 6
14. Mezõfalva 12 1 1 10 10-48 4
15. Elõszállás 12 - 3 9 11-49 3
16. Kulcs 12 - 2 10 10-65 2

U-16 serdülõ bajnokság,
E-csoport állása

1. Sárbogárd 5 5 0 0 29-15 15
2. Szabadegyháza 6 3 1 2 18-11 10
3. Seregélyes 6 3 0 3 21-23 9
4. Sárosd 6 2 2 2 29-24 8
5. Sárszentmiklós 6 2 2 2 19-21 8
6. Mezõfalva 6 2 1 3 30-17 7
7. Cece 5 0 0 5 9-44 0

7. forduló eredményei
Szabadegyháza (szabadnapos)

Mezõfalva—Sárszentmiklós 7-2
Sárbogárd—Cece (elh.)
Sárosd—Seregélyes 4-3

RONEKO-csoport állása
1. Martonvásár 12 9 1 2 39-11 28
2. Aba-Sárvíz 12 9 - 3 36-16 27
3. Sárszentmiklós 12 8 2 2 23-12 26
4. Velence 12 8 1 3 29-16 25
5. Polgárdi 12 6 3 3 35-20 21
6. Kisapostag 12 6 2 4 29-26 20
7. Etyek 12 5 2 5 29-13 17
8. Adony 12 5 2 5 30-30 17
9. Iváncsa 12 5 1 6 22-26 16
10. Szabadegyháza 12 5 1 6 17-32 16
11. Csór 12 3 5 4 19-19 14
12. Baracs 12 4 2 6 15-22 14
13. Bicske 12 2 3 6 15-20 9
14. Kápolnásnyék 12 2 3 7 26-57 9
15. Alba Regia 12 2 2 8 17-35 8
16. Pusztaszabolcs 12 - 2 10 13-40 2

Femol-csoport állása
Seregélyes—Elõszállás

6-0 (1-0)
250 nézõ, vezette: Szerényi. Gólszerzõ:
Koller, Tömör Cs., Tömör L., Polányi Á.,
Újfalusi, Benczik Cs.
Ifjúsági mérkõzés: 10-0.

Pálhalma—Káloz 3-0 (1-0)
100 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Szabó, Reichardt, Mayer (öngól).
Ifjúsági mérkõzés: 10-0.

Mezõszilas—Szabadbattyán
2-7 (2-1)

130 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ:
Wukovics (2), illetve Magda (2), Buda,
Gurdon, Szemán (2), Kovács Z.
Ifjúsági mérkõzés: 1-8.

Kulcs—Kisláng 0-7 (0-3)
100 nézõ, vezette: Németh. Gólszerzõ:
Kovács, Prágai (2), Rehák, Sipos, Né-
meth, Hegyi. Kiállítva: Nemes,
Hidalmási (Kulcs).
Ifjúsági mérkõzés: 2-5.

LMSK—Sárbogárd 0-0
80 nézõ, vezette: Pap. Kiállítva: Nyikos
(LMSK).
Ifjúsági mérkõzés: 5-1.

Beloiannisz—Füle 3-1 (3-0)
100 nézõ, vezette: Kovács T. Gólszerzõ:
Lakakisz V. (2), Szolomosz, illetve
Bencsik.
Ifjúsági mérkõzés: 0-8.

Mezõfalva—Sárosd 0-9 (0-2)
200 nézõ, vezette: Tóth B. Gólszerzõ:
Kovács (2), Berényi (2), Strommer,
Egerszegi, Reit, Magasföldi.
Ifjúsági mérkõzés: 5-1.

Lajoskomárom—Jenõ
1-1 (0-0)

110 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Szabó, illetve Gulyás.
Ifjúsági mérkõzés: 1-4.
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A házikörök atyja
A 17. századot az egyháztörténet a teoló-
giai ortodoxia koraként tárgyalja. A re-
formáció hevében létrejött hitelvek ek-
kor különösen nagy szerephez jutottak. A
bennük kimondott igazságok vitákat és
harcokat szültek, de ami még szomorúbb,
hogy az egyházi életet merevvé, a gyüle-
kezetek légkörét rideggé tették. Ezidõ-
tájt jelent meg 1675-ben a keresztyénség
egyik alapmûve, melyet egy frankfurti lel-
kész, Jakob Philipp Spener írt „Pia Desi-
deria”, vagyis a „Kegyes kívánságok” cí-
men. A benne megfogalmazott reformtö-
rekvések nem maradtak hatástalanok,
ugyanis évszázadokra meghatározták a
protestáns egyházak arculatát.
Spener fájlalta, hogy vasárnapi prédiká-
ciói vajmi kevés visszhangra találtak. Ar-
ra a gondolatra jutott, hogy a gyülekezet
gyermekeinek vallásoktatását komolyab-
ban kell vennie. Valamint szorgalmazta,
hogy a délelõtti prédikációk témájáról
délután folytassanak beszélgetéseket,

ami által fel szerette volna kelteni a gyü-
lekezet érdeklõdését, hogy még mélyeb-
ben foglalkozzanak a Biblia-tanulmányo-
zással. Ennek érdekében Luther Kis Ká-
téját fogalmazta újra 1200 kérdésben és
93 tanításban. Ez az egyszerûsített mun-
ka mintegy útmutatóul szolgál az élõ ke-
gyesség megõrzésére a hétköznapokban.
Népszerûségét mutatja, hogy azóta több
mint 20 kiadást ért meg.
Az elmélet mellett nagy hangsúlyt fekte-
tett a gyakorlati megvalósulásra. Komo-
lyan vette városának szegénygondozását,
mert állította, hogy „a keresztyénség szé-
gyenfoltja a szegénység”. Látta ugyanis a
30 éves háború menekültjeinek nyomo-
rúságát. Frankfurt akkori 20 ezres lakos-
sága velük még 5 ezerrel lett több. A jöve-
vények nagy része a környékrõl jött, és
számukra csak a koldulás maradt a meg-
élhetés egyetlen forrása. Spener lelkész-
társaival egyetértésben városa elöljárói-
hoz fordult, hogy a rászorulóknak dolog-
házat és kereseti lehetõséget adjanak.
Szószéken és beszélgetésekben egyaránt
síkra szállt ezért, és erõfeszítéseit végül
siker koronázta. Mindeközben azon is
igyekezett, hogy az egyes hívõk se zárkóz-
zanak el a rászorulók elõl, és lehetõsé-
gükhöz mérten adakozzanak.
„Collegia Pietatis”-okat, vagyis kegyes kö-
röket hozott létre frankfurti szolgálata el-
sõ éveiben, ahol eleinte építõ olvasmá-
nyokat, majd késõbb az Újszövetség meg-
beszélését helyezte a középpontba. A
magán-összejövetelek alkalmával elõjöt-
tek a kérdések, vallomások, belsõ élmé-
nyek. Ezekben a kis, csoportos beszélge-
tésekben ismerték meg Istent és egymást
az emberek, és ezekbõl a kis sejtekbõl
épült fel a gyülekezet. Ezek voltak az elsõ
tulajdonképpeni bibliaórák, amelyek mai
napig elengedhetetlen tartozékai az élõ
gyülekezeteknek.
Ennek egyenes folytatása volt a hívõk
egyetemes papságának elve, amelyért
Spener szenvedélyesen harcolt. A papság
szemére hányta, hogy ezt a bibliai igazsá-
got elhomályosította. Hiszen, ha valaki
élõ, cselekvõ keresztyén, akkor köteles-
ségének kell tekintenie az evangélizáló
szolgálatot, amely egyébiránt tehermen-
tesíti a lelkészt, és jó munkatársi viszonyt
eredményezhet.
Külön kiemelendõ a szeretetteljes visel-
kedésre való felhívása a más felekezetûek
felé. A késhegyig menõ viták helyett
imádságot, jó példaadást ajánlott, hogy a

„Szeretõ szív gyakorlata” láthatóvá vál-
jon.
S mivel az egyház megújulása sokban füg-
gött a papságtól, ezért haladéktalan re-
formot sürgetett a teológiai képzésben.
Azt kívánta a professzoroktól, hogy „élõ
minták legyenek, ami után a hallgatók is
igazodhatnak”. Elvárta, hogy a tanárok
figyeljenek diákjaik életmódjára. S fel-
hívta a figyelmet arra, hogy ha valamelyik
növendék nem is oly tudós, akkor is ve-
gyék figyelembe lelki hozzáállását, mert
többet használ egy hívõ lelkész a gyüleke-
zetének, mint egy dupladoktorátussal
rendelkezõ világbolondja, akinek érzéke
van tudományhoz, de Istentõl nem tanít-
tatott. Intette a teológusokat, hogy ne
„csillogóan”, retorikai fogásokkal hirdes-
sék az Igét, hanem egyszerû, érthetõ sza-
vakkal, mert az nem megy el a hallgatók
feje felett, hanem „élõ és ható” lesz.
A késõbbiekben Spenert mint udvari
káplánt Frankfurtból Drezdába helyez-
ték, majd Berlinbe került, ahol haláláig,
1705-ig hûségesen szolgált. Bár vissza-
utasította a különbözõ elnevezéseket,
melyekkel illették irányzatát, mégis ma a
pietizmus egyik alapítójaként tartjuk szá-
mon. Az általa alapított pietista körök,
amelyek létrejöttén annyit munkálko-
dott, valóban megelevenítõ erõvé váltak
az egyházon belül. A hivatalos keresz-
tyénség támadta és kigúnyolta õket, még-
sem váltak ki a lutheri egyházból, hanem
azon belül formáltak központokat és te-
remték gyümölcseiket.

(-b,-n)

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Református Egyházköz-
ség minden tagjának szíves tudomásá-
ra hozzuk a következõket:

— Egyházunk választójogi törvénye
szerint minden magyarországi refor-
mátus presbiter, gondnok megbízatá-
sa ez évben lejár.

— Az új tisztségviselõk megválasztá-
sára gyülekezetünk templomában
2005. november 13-án, vasárnap a dél-
elõtt 10.00 órakor kezdõdõ istentiszte-
let után, egyházközségi közgyûlés ke-
retében kerül sor.

— Minden — az erre az évre érvényes
és jóváhagyott névjegyzékben szerep-
lõ — gyülekezeti tag szavazhat.

Kérjük szeretettel, hogy ezen a válasz-
tó gyûlésen minél nagyobb számban
szíveskedjenek megjelenni, hogy köz-
gyûlésünk érvényes legyen (ehhez a
választójoggal rendelkezõ egyházta-
gok legalább 10%-ának jelen kell len-
nie). Amennyiben ez a gyûlés nem len-
ne határozatképes, a közgyûléstõl szá-
mított 14. napra újra össze kell hívni a
közgyûlést, amely viszont a létszámra
tekintet nélkül határozatképes. Azért,
hogy „mindenek ékesen és jó renddel
legyenek” (I. Kor.14:40.) kérjük a fen-
tiek szíves tudomásul vételét.

Agyagási István sárbogárdi református
lelkész, a választási bizottság elnöke
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7-én, pénteken és 8-án, szombaton, 19 órakor:

Doktor Szöszi 2.
Színes amerikai vígjáték

Fõszereplõk: Reese Witherspoon, Sally Field

Elle Woods, miután jeles eredménnyel végzett a Harvardon,
egy nagy vállalat ügyvédjeként helyezkedik el. Úgy tûnik, sí-
nen van az élete: építgeti karrierjét és a közelgõ esküvõjére
készül. De egy napon tudomására jut, hogy az egyik kozmeti-
kai cég durván megsérti az állatvédelmi törvényt, és kutyák-
kal kísérletezik!

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

VÁLTOZATOK
PETRÁRA…

Ez volt az elsõ benyomásom Pénzes Petra alkotásairól, melyek-
kel a fiatal mûvész október 30-án, vasárnap délután mutatko-
zott be elõször szülõhelyén, Kálozon, a faluházban.
Petra eredetileg keramikus, a Tóparti Gimnázium után a ka-
posvári egyetem mûvészeti karán tanult tovább, ahol rajz—vi-
zuális kommunikáció szakon most másodéves. Ideje és techni-
kai lehetõségei teremtettek számára alkalmat arra, hogy kipró-
bálja magát a festészetben is. Egyedi, absztrakt, változatos meg-
oldásokkal készült képei, kerámiái és más munkái egy különle-
ges, színes, mély és harmonikus személyiségbe kínálnak bete-
kintést. Petra vonzó egyéniségét egyébként mi sem mutatja
jobban, minthogy a kiállítás megnyitóján csordultig megtelt a
kamaraterem érdeklõdõkkel.
A tárlatot Kávai Margó és Surányi Gabca versei gazdagítják. A
két poéta, Hanga Csabával egyetemben, a zenés megnyitón is
közremûködött.
A látogatók rendhagyó módon nem egy vendégkönyvbe, ha-
nem egy véleményfalra jegyezhetik fel gondolataikat, melynek
mottója a következõ: „Mi a mû? Ami én vagyok, tehát te vagy. A
mû olyan személyes, hogy szinte eleven lény, valakinek az élete,
sorsa, drámája. Csakis azért találunk egymásra, mert nekem is van
sorsom, drámám, katarzisom.” (Czakó Gábor)
A kiállítás november 11-éig tekinthetõ meg, mindenképpen ér-
demes elmenni!

Hargitai Kiss Virág

Õszi fények
A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2005. november 9-én (szerdán),
17 órára

Takács Antal és Takácsné Kincer Györgyi
festõmûvészek

„Õszi fények” címû
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Juhász János Sárbogárd város polgármestere.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Tejszínes raguleves
Hozzávalók 4 fõ részére: csirkeaprólék, vagy fél kg borjúhús,
vagy csirkeszárny, 1 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 ka-
ralábé, 1 kisebb karfiol, 4 gomba, 10 dkg zöldborsó, 10 dkg
zöldbab, fél fej kelkáposzta (szeletekre vágva), tárkony, cit-
romlé, vaj, só, 5 dl tejszín.
Elkészítés: a vajon fehéredésig pároljuk a húst. Beletesszük
egyszerre a zöldségeket, megsózzuk, és kevés vízben hagyjuk
puhulni.
Amikor puha, megszórjuk bõven tárkonnyal, majd 1 citrom
levét (ki hogy szereti, mi savanyúbban esszük) belecsava-
runk, és felöntjük az 5 dl tejszínnel.

Töltött padlizsán
Hozzávalók: 1 kg padlizsán, só, 20 dkg sertésdagadó, 5 dkg
rizs, 2 fej vöröshagyma, 25 dkg paradicsom, 20 dkg gomba,
egy csipet fokhagymapor, 1 teáskanál édesnemes paprika,
fél teáskanál bors, egy csipet õrölt köménymag, 1 evõkanál
apróra vágott petrezselyem, 1,5 dl húsleves (kockából), 10
dkg reszelt ementáli sajt, 2 dl tejföl, 1 evõkanál étkezési ke-
ményítõ, 1 evõkanál paradicsompüré, egy csipet cukor.
Elkészítés: a padlizsánt hosszában elvágjuk, kikaparjuk a
belsejét és besózzuk. A sertésdagadót kockára vágjuk és ro-
pogósra sütjük. A rizst 1,5 dl vízben megfõzzük. A megpucolt
hagymát apróra vágjuk. A paradicsomot meghámozzuk és
felaprítjuk.
A gombát megtisztítjuk és felszeleteljük. A paradicsomot,
gombát és a kockára vágott padlizsánt hozzáadjuk a rizshez.
Megfûszerezzük a rizses keveréket, és 5 percig pároljuk.
Petrezselyemmel összekeverve a padlizsánba töltjük. A pad-
lizsánokat szorosan egymás mellé tesszük egy tepsiben, és le-
öntjük húslevessel.
Sajtot szórunk rá és megpirítjuk. A húslébõl és a maradék
hozzávalókból mártást készítünk.

Fincsi csokis õzgerinc
Hozzávalók: 1 margarin (25 dkg), 25 dkg porcukor, 2 tojás,
15 dkg darált dió, 2 csomag vaníliás cukor, 7 dkg kakaó, 1
doboz babapiskóta.
Elkészítés: a babapiskóta kivételével mindent jól összekeve-
rünk, és kb. 25 percig forrásban lévõ víz felett kevergetjük. A
piskótát az õzgerinc formában egyenletesen eloszlatjuk,
majd ráöntjük a masszát. Hûtõbe tesszük, hogy kihûljön,
mert csak hidegen lehet kiborítani a formából.

Nagymama receptjei Asztalitenisz hírek
Egy hét pihenõ után október 28-án folytatódott az asztaliteni-
szezõk megyei bajnoksága, és a Sárbogárd AK játékosai a tava-
lyi gyõztes Kisapostag otthonába látogattak. A Kisapostag volt
az esélyesebb, hiszen tavaly veretlenül végeztek a bajnokság-
ban, és jelenleg is jól szerepelnek.
A Sárbogárd AK Lovász Lajos—Dörögdi Gábor—ifj. Papp
László összeállítású csapattal érkezett Kisapostagra. A páros
mérkõzéseket Lovász L.–Dörögdi G. és ifj. Papp–Papp L. páro-
sok játszották. A Lovász–Dörögdi páros sima 3-0-ás gyõzelmet
aratott, míg a két Papp csak 3-2-re tudta legyûrni az ellenfelét,
és így kétpontos vezetésre sikerült szert tenni, amire (mint ké-
sõbb kiderült) nagy szükség volt. Lovász Lajos tartja szezon ele-
ji formáját, és mind a négy egyéni mérkõzését megnyerte, ifj.
Papp László is jó játékkal két mérkõzést tudott nyerni, Papp
László hozta a kötelezõ három mérkõzést, Dörögdi Gábor saj-
nos nem tudott mérkõzést nyerni, a döntõ pillanatokban mindig
megremegett a kezében az ütõ, és bukta a mérkõzéseit (talán
többet kellene buszozni), így alakult ki a 11-7-es végeredmény a
sárbogárdiak javára. Még veretlen a csapat.
A következõ ellenfél polgárdi csapata lesz november 4-én, pén-
teken, 18 órakor, a töbörzsöki arénában, és esély van arra, hogy
továbbra is veretlen maradjon a csapat. Ehhez azonban hason-
lóan jó játék kellene, mint Kisapostag ellen.
Az utánpótlás korú versenyzõk október 23-a alkalmából Bala-
tonszárszóra kaptak meghívást a hat megye hasonló korú ver-
senyzõinek megrendezésére került Grand Gold kupára. A há-
rom versenyzõ: Tósoki Fanni, Kasza Tomi és Papp Laci nem is
vallottak szégyent, Tósoki Fanni két ezüst- és két bronzérmet is
sikeresen begyûjtött, a két fiú pedig az ifjúsági fiúk páros verse-
nyében nagy csatában szerezte meg az ezüstérmet (kevés kellett
az aranyhoz, de majd legközelebb). A pénteki bajnoki mérkõ-
zésre minden érdeklõdõt vár a…

Vezetõség

Tudod mi a bánat, elmondom most néked.
Szeretni valakit, kit nem tudod, hogy szeret-e téged.
Megalázva írni könyörgõ levelet,
Szívszorongva várni, de nem jön felelet.

Hideg búcsúzásnál egy csókot koldulni,
Mással látni õt, s utána fordulni.
Kacagni boldogan hazug lemondással,
Távolba menni, szomorú, síró, fájdalmas zokogással.

„Gondolj rám!” Legyen bátorságod felhívni! Hiányzol!

VERSENYKIÍRÁS
A Sárbogárd AK és az Irka papír-írószerbolt közösen meg-
rendezi a már hagyományos

Mikulás-kupa asztalitenisz-versenyt.
A verseny helye:

Sárbogárd, Szent István Általános Iskola
tornacsarnoka.

A verseny ideje: 2005. december 3., szombat, 9.00 óra.
Versenyszám: egyéni verseny, külön amatõröknek és külön
igazolt játékosoknak a jelentkezõk számától függõen cso-
portverseny, majd fõtábla egyenes kieséssel, vagy ha sok az
induló, egyenes kieséses verseny.
Résztvevõk: minden olyan játékos, aki a helyszínen benevez
a versenyre. Versenybíróság: Tóth Zoltán, a SAK elnöke, Lo-
vász Lajos. Nevezés a helyszínen 8.15 óráig.
Díjazás: a gyõztes versenyzõk kupát, érmet és ajándékkosa-
rat kapnak, a második és harmadik helyezettek érmet és
oklevelet.
Egyebek: a versennyel kapcsolatos költségeket a rendezõ
szerv viseli, a többi költséget a játékosok.
A verseny ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. Az öltözõben
hagyott értéktárgyakért felelõsséget nem vállalunk. Minden
résztvevõt, érdeklõdõt szeretettel várunk.

Sárbogárdi Asztalitenisz Klub
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A BÁTOR NYÚL
Meglõtték az oroszlánt. Hatalmas seb tá-
tongott az oldalán, melybõl vastag sugár-
ban lövellt elõ a vér. Tudta, hogy meg fog
halni. Óriási erõfeszítéssel még elvon-
szolta magát a bozótig, de ott össze is
esett. Egyetlen kívánsága maradt: nyu-
godtan meghalni.

A nyúl aznap nagy elszántsággal indult
szokásos útjára.

„Elegem van abból, hogy mindenki en-
gem tart a leggyávább állatnak az erdõ-
ben. Na, majd én megmutatom nekik!
Csak kerüljön elém a róka vagy farkas, el-
látom a bajukat! Többet senki sem mer
majd engem gyávának tartani!” Kihúzta
magát, és peckesen lépdelt tovább. És ek-
kor megpillantott valamit a bozótban.

— Egy oroszlán! — sikoltott fel, és sza-
ladni kezdett. Már szinte érezte, ahogy a
hatalmas mancsok lesújtanak rá. De nem
történt semmi. Visszafordult.

„Nicsak! Ez meg sem mozdul.” Közelebb
ment hozzá. Az oroszlán már alig léleg-
zett, rettenetes sebét ellepték a legyek. A
nyúl óvatosan körbejárta, de az oroszlán
meg sem moccant, még a szemét sem nyi-
totta ki. A nyúl egy hirtelen gondolattól
vezérelve megrántotta a farkát, majd hát-
rébb ugrott. Az oroszlán most sem moz-
dult.

— Na, mi van, te híres! Hát már egy nyúl-
lal sem tudsz elbánni? Na hiszen, még
hogy az állatok királya!

Az önmagától nekibátorodott nyúl fel-
pattant az oroszlán hátára, és onnan hen-
cegett tovább.
— Ide mindenki! Most láthatjátok, ki is
vagyok én! Én vagyok az erdõ igazi kirá-
lya, én, aki még az oroszlánt is legyõztem!
Leugrott a földre, odaszaladt az oroszlán
fejéhez, és rángatni kezdte a bajszát.
— Te gyáva! — ordította nekivadulva. —
Hát már meg sem mersz moccanni?
Az oroszlán egyszer csak meglendítette a
mancsát, és agyonsújtotta a nyulat. Aztán
utolsó erejét összeszedve még talpra állt,
elbömbölte magát, hogy belereszkettek a
fák is, majd holtan esett össze.

Heti idõjárás
A hét végén egy hideg-
front súrolja térségün-
ket, de számottevõ csa-
padékot várhatóan nem hoz majd.
Folytatódik az idõszakra jellemzõ át-
lagos hõmérsékletû idõjárás. Vasár-
naptól ismét sok lesz a napsütés, de
hajnalonként újra megjelennek a
ködfoltok.
A reggeli hõmérséklet -1, 6, a nappali
legmagasabb hõmérséklet 7 és 15 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése

gomba; o betû; a különbség mindig a
kétszeresére nõ, így kapom meg a kö-
vetkezõ számot: 382
Helyes megfejtõnk ezen a héten nem
volt.
Az õszi szünetben pihenjetek, mozog-
jatok sokat! Ha van egy kis idõtõk, a
rejtvények megfejtésérõl se feledkez-
zetek el. Várjuk továbbra is megfejté-
seiteket.

Rejtvény
1. „d…….l” –es kiegészítõ

Sok szó kezdõdik d-vel és végzõdik
l-el. Melyikhez milyen kiegészítés felel
meg?

A nyáj délben …………..................…

ének ………................….................…

halkan énekel …………..................…

bõrtömlõs hangszeren játszik
…………..........................................….

veri a dobot ……….....................……

többször dob ………………...........…

2. A HALÁSZ LÓRA PATTANT.

Mi a neve a halásznak? A neve el van
rejtve a fenti mondatban.

Beküldési határidõ:
2005. november 8.

MEGHÍVÓ
Igar Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt:
Az Európai Uniós támogatással épült Közösségi Ház,

a TRFC támogatással felújított Kossuth utca, és a TEKI támogatással felújított

orvosi rendelõ ünnepélyes átadására.
Az ünnepség helyszíne és idõpontja:

Igar—Vám, 2005. november 18., 14.00 óra.
Program:

14.00 órakor: Bognár János polgármester köszöntõje;
14.10 órakor: általános iskolás gyermekek mûsora;
14.20 órakor: létesítmények ünnepélyes átadása: dr. Bujdosó Sándor BM ön-
kormányzati helyettes államtitkár; Szabó Gábor, a Fejér Megye Közgyûlés el-
nöke;
14.40 órakor: beruházások megtekintése;
15.00 órakor: meghívottak részére állófogadás; pohárköszöntõt mond: Szaba-
dos Tamás országgyûlési képviselõ.
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NOVEMBER 5., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hol-mi? 9.30 Horace és Tina 10.00
Süsüke a sárkánygyerek 10.30 Zselé 10.40 Kliqperek
11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk 11.50 Zselé 12.00 Hír-
adó 12.05 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.30
TS-Korner 13.00 Autóvízió 13.30 Delta 13.55 Száza-
dunk 14.25 Az alagút 16.00 Híradó 16.05 TS 18.05 A
Nagy Könyv 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.15 Kedvenceink újra 21.15 Szókimon-
dó asszony 22.40 Híradó 22.50 Traffic
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék
11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Kincskommandó 13.40 Egy rém rendes család 14.40
Tuti gimi 15.30 Hegyi mentõk 16.40 Törésvonal 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szeress most! 20.25
Hóhatár 22.05 Lángoló jég 0.00 A csend fogságában
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.40 Így készült 11.15 Laktérítõ
11.50 Totalcar 12.25 Játszd újra az életed 13.20 Or-
szágutak õrangyala 14.25 Eddie, a hóbortos hekus
15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25
Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity 20.10 Csaó, Darwin! 22.20 Kojak Budapes-
ten 0.15 Ha szorít a szorító 2.05 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföl-
dünk 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp
emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom
az énekem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Kontinen-
sek–szántóföldek 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén
14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 Tizen-
hat óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20
Színház az egész világ 18.30 Szemle 19.05 Sport
19.30 Mese 19.40 Szülõföldünk 20.04 Aranyemberek
20.35 Rádiószínház 21.35 Camille Saint-Saëns: F-dúr
trió op. 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok…
23.00 Hírek. Kenó 23.04 Egy igazi mezzoszoprán –
Tutsek Piroska 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

NOVEMBER 6., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Horace és Tina 9.30 Momentán 10.00
Miért nem dalol az uborka? 10.50 TS – Moto GP 12.01
Híradó 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Fõtér 13.05 Min-
dentudás egyeteme 14.00 Örömhír 14.30 Csellengõk
14.55 Vándor – Thaiföld 15.25 Az utókor ítélete 16.00
Híradó 16.05 A nagy könyv 16.15 Magyar elsõk 16.35
A nagy könyv 16.45 Tejben-vajban 17.15 Szívek szál-
lodája 18.05 A kék bolygó 19.00 Híradó 19.25 Apócák
a pácban 21.05 Friderikusz 22.10 TS-Sporthét 23.20
TS-Motorsport 23.35 Híradó 23.40 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.45 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.30 Megaman 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.40 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.35 Papás-mamás
14.05 Egy rém rendes család 14.30 Hegylakó 15.30
Mindent bele angyalok 16.35 VIP 17.30 Harmadik
mûszak 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Tolvaj-
tempó 22.15 Heti hetes 23.30 Az ördög háromszöge
1.30 Fókusz-portré 2.00 Pasadena
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.50 Egyrõl a kettõre 10.25 Csalá-
dodra ütök 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan 12.25
Sliders 13.25 Knight Rider 14.25 Flipper 15.25 Szágul-
dó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 A múmia visszatér 22.40 Tremors
– Ahová lépek szörny terem 0.30 Fargo
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi
újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-meden-
cei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet 11.05
Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt
12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda
14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35
Mûvészlemezek 16.04 „A kõ marad…” 17.00 A mi
idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40
Dankó Pista nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl
21.05 Közvetítés a veszprémi Petõfi Színházból 22.00
Krónika 23.32 Liszt: 13. zsoltár 0.00 Himnusz 0.10
Éjszaka

NOVEMBER 7., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.54 József Atti-
la 100 16.00 Híradó 16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+
17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna 22.05 Hétfõ este
22.35 Kultúrház 23.05 Dokuzóna 23.35 Híradó 23.38
Sporthírek 23.45 Brecht 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 12.00 Híradó13.05
Mozimatiné 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás
család 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos
20.20 Barátok közt 20.55 Gyõzike 21.50 Bajkeverõk
22.30 Világfalu 23.10 Találkozások 23.20 Esküdt
ellenség 1.15 AutóMánia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.25 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.25 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban
Rosszban 19.30 Aktív 20.10 NCIS 21.10 Frey-dosszié
22.40 Szulák Andrea-show 23.40 Nyomtalanul 0.40
Jó estét, Magyarország! 1.05 Gyerekjáték
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Elutazás és ha-
zatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus kö-
zöttünk! 14.04 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit. 17.45 Kékbolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyem-
berek 20.35 Rádiószínház 20.51 Zene 21.05 A Szabó
család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai
kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Lemezmúzeum

NOVEMBER 8., KEDD
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser
Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.55
József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Templomi orgo-
nák titkai 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus króni-
ka 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók
17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.55 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 Életképek 20.40 Filmdalok
21.05 Doktor 22.00 Kedd este 22.30 Kultúrház 22.40
Panoráma 23.30 Híradó 23.33 Sporthírek 23.40
Anyádat is 1.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Vészhelyzet 21.55 Imposztor 23.35 Talál-
kozások 23.50 Igaz történetek 1.40 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország!
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25
Salome 12.25 Játékidõ 13.24 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban
Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo 21.40 Légör-
vény 23.45 Moziverzum 0.15 Jó estét Magyarország
0.45 Hack-mindörökké zsaru 1.45 Propaganda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír
9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Elutazás és ha-
zatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesz-
tek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra

plussz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Rádiószínház 20.53 Zene 21.05 Mesélõ króni-
kák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek Kenó 23.04
Operákból

NOVEMBER 9., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul
nostru 14.05 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25 Úton
Európa-magazin 15.53 József Attila 100 16.00 Híradó
16.05 Ifjúsági találkozó 16.20 Evangélikus ifjúsági
mûsor 16.30 Unitárius templomok 17.00 12+ 17.30
Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25
Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv
ügyvédje 21.05 A Nagy Könyv 22.00 Szerda este
22.30 Kultúrház 23.00 Provokátor 23.30 Híradó 23.33
Sporthírek 23.40 Botrányfilmek 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.05 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Szupermozi 22.45 XXI. Század 23.20 Maffi-
ózók 0.30 Találkozások 0.40 Így készült a Grimm 1.00
Antenna 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt Magyaror-
szág! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 12.25 Játékidõ 13.25 Mozidélután 14.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban
Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Megasztár 21.10 Szüle-
tett feleségek 22.10 Darkman 0.10 Jó estét, Magyar-
ország! 0.40 Meztelen félelem
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.20 Beszélni nehéz 11.35 Eluta-
zás és hazatérés 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Te-
benned bíztunk 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hoz-
zá 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.49 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Rádiószínház 21.05 Magyarok a nagyvilág-
ban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek Kenó
23.04 Nagy mesterek

NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Õrangyal 10.00 Híradó 10.05 Napi mo-
zaik 12.00 Híradó 13.00 Rondó 13.30 Együtt 14.05
Bûvölet 15.00 Kalandos nyár 15.45 Gusztáv 15.54 Jó-
zsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+
17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita
18.25 Esti mese 18.55 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 Utazó koporsó 21.40 A Nagy Könyv 22.00 Csü-
törtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Lapozó 23.40 Hír-
adó 23.44 Sporthírek 23.50 Chili con carne 1.35
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Gálvölgyi-show 21.35 Kész átverés show
22.50 Házon kívül 23.15 Kemény zsaruk 0.20 Találko-
zások 0.35 Pasadena 1.25 Infománia 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt Magyarország!
6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25
Salome 1155 Játékidõ 12.55 Mozidélután 15.20 A
szerelem ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban
Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Kojak 21.10 Szánon
nyert örökség 23.20 Mutató 0.20 Strucc 0.55 Páran
párban 1.25 Jó estét Magyarország! 1.55 Kis Vilma
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KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 7.00
Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napköz-
ben 10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Elutazás és hazatérés 12.02 Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanuim
lesztek 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 20.53 Zene
21.06 A XX. Század titkai 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek Kenó 23.04
Önarckép

NOVEMBER 11., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Õrangyal
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstársak
14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.52 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05
Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.30 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Delikát 20.30 Tejben-vajban 21.05
Kazal-kabaré 22.00 Péntek este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Hír-
adó 23.33 Sporthírek 23.40 Tabu 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.00 Dis-
ney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.05
Lost-Eltûntek 22.00 Penge2 0.10 Találkozások 0.25 MeneTrend 0.45 Alias 1.40 A
Geo 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Salome 12.25 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00
Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.50 Buzera 22.55 Tvpremier 1.00
Jó estét Magyarország! 1.30 A hetedik érzék
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.39 Egy csepp em-
berség 8.00 Krónika 8.04 BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Elutazás és hazatérés 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Békesség néktek!
14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 20.52 Zene
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó
23.04 Egy hazában

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete telekértékesítés-
re ajánlati felhívást tesz közzé a város északi részén található 4 db építési
telekre, magánerõs lakásépítés céljából.

Sorszám utca hrsz. m2 Min. vételár Ft/m2

1. Fenyõ 887/1 856 1.000 Ft/m2

2. Fenyõ 887/5 856 1.000 Ft/m2

3 Fenyõ 887/6 856 1.000 Ft/m2

4. Árpád* 1069/19 1757 1.000 Ft/m2

*(szennyvízcsonk kiépítve)

A telkek mûszaki jellemzõi
Kiépített út melletti ingatlanok, ahol az Árpád út aszfalt, makadám burkola-
tú, a Fenyõ utca salakos, makadám burkolatú.
Az ingatlanok mentén az alábbi közmû-törzshálózatok épültek ki: víz, csa-
torna, gáz, villany, telefon.
Az ingatlanok tehermentesek.

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2005. november 30., dél-
elõtt 10.00 óra.
Helye: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., Sárbogárd Város Polgármeste-
ri Hivatala, I. emelet 9. iroda.
A vételi ajánlatot 2005. november 30-ig kell benyújtani zárt borítékban
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület városgazdálkodási és
városfejlesztési bizottság elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan le-
gyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság által bont-
ható fel.”
A városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság döntésérõl a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján történõ kifüggesztéssel és a helyi újságban
hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.
Az ajánlati felhívás teljes terjedelmében megtekinthetõ a polgármes-
teri hivatalban, az ingatlanokról bõvebb felvilágosítást Fehér Mi-
hálynénál lehet kérni.

Városi polgármesteri hivatal
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár elõ-
zetes költségek nélkül. Hitelkiváltás (BAR-
listásoknak is!). 1.000.000-7.500 Ft/hó,
3.000.000-22.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498,
06 (30) 681 7675. (0153736)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi
vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06 (25) 476
229. (0972926)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)

Baba-légzésfigyelõ és digitális mérleg bérelhe-
tõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0153986)

Malacvásárlás. Tel.: 06 (30) 9692 884. (0351888)

Totya kazán eladó. Tel.: 06 (30) 939 1939.
(0351976)

Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is
megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.:
06 (30) 459 6390. (0351961)

Földlabdás ezüstfenyõk eladók, 06 (30) 497
2414. (0351950)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0351430)

Gyõrben, Marcalváros II-ben, 37 m2-es, 1 szo-
bás, lodzsás, IV. emeleti lakás eladó. Irányár:
7.200.000 Ft. Érd.: 06 (20) 930 9776. (0668020)

Lada 2 év mûszakival, vonóhoroggal, megkí-
mélt állapotban, ugyanitt 4 db anyakecske el-
adó, 06 (30) 483 3303. (0668017)

Varrást vállalok rövid határidõvel. Sárbogárd,
Árpád u. 34., 06 (30) 483 0713. (0668015)

Sárbogárd központjában, kétszintes családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668014)

Sárbogárdon, a volt dr. Szász fogorvosi rendelõ
(84 m2-es+pince) eladó, 06 (30) 280 5061.
(0668013)

Bontott házból való kis- és nagyméretû tégla,
gerendák, szalufák, szalagcserép, lécek stb. el-
adók, Kovács József, Magyar u. 1., 06 (30) 369
2133. (0668010)

Csempézés, járólapozás, parkettás munkák ga-
ranciával. Közületeknek is. 06 (20) 370 0778.
(0351498)

Kézzel válogatott és kézi csumázott, minõségi-
leg ellenõrzött õrölt fûszerpaprika erõs és édes
2.000 Ft/kg áron kapható. Sáregres, Tarnóca-
puszta. Tel.: 06 (70) 315 2002, 06 (20) 581 4865.
Ebbõl egy csipet is elég, hogy ízes legyen a pör-
költ! (01351483)

6 helyiségbõl álló, 140 m2-es irodahelyiség ki-
adó Sárbogárdon (Sárszentmiklós). Érdeklõd-
ni: 06 (20) 9648 496, 06 (25) 518 600.
Kukorica és egyéb termény felvásárlás. Érdek-
lõdni: 06 (20) 9648 496, 06 (25) 518 600.
Vállaljuk kft.-k, bt.-k egyéni vállalkozók, ma-
gánszemélyek könyvelését, bérszámfejtését,
tb-ügyintézését, bevallások elkészítését és
egyéb ügyintézéseket. Érdeklõdni: 06 (20) 488
7560, 06 (25) 518 600, 06 (70) 369 4638.

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Tel.: 06 (70)
335 6831. (0668151)

Árpád-lakótelepen, elsõ emeleti, erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06 (30) 632 3884. (0668100)

Dunántúl Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei
részére eladó ingatlanokat. Ingyenes regisztrá-
ció. Teljes körû hitelügyintézés, értékbecslés.
06 (30) 330 2615. (0668119)

Sárbogárdon és Kislókon családi ház eladó. 06
(30) 330 2615. (0668119)

Árpád-lakótelepen garázs és két tároló eladó.
Érd.: 06 (30) 482 6975. (0668117)

Ház eladó, 06 (70) 367 8052. (0668108)

Ha 50 és 70 év közötti, és még nincs életbiztosí-
tása, akár betegsége vagy életkora miatt nem
tud kötni, hívjon, segítek. 06 (30) 384 4540.
(0668106)

Teljesen felújított családi ház eladó Sárbogár-
don, Mátyás K. u. 11. Tel.: 06 (20) 931 9891, 06
(20) 252 0493. (0668107)

Ardó elöltöltõs mosógép eladó 15.000 Ft-ért, 06
(30) 384 0228. (0668046)

Három szoba, összkomfortos ház, gazdálko-
dásra alkalmas, Cecén, csendes helyen eladó,
06 (20) 986 6212. (0668045)

Hordozható cserépkályha eladó, 06 (30) 482
2544. (0668043)

Sárbogárdon háromszobás családi ház eladó,
06 (20) 462 6261. (0668042)

Sárbogárdon 1,5 szobás lakás eladó, 06 (20)
462 6261. (0668042)

Régi bútorokat és hagyatékot vásárolok, 06
(20) 314 9026. (0668036)

Eladó ingatlanokat keresünk Sárbogárdon és
Cecén, 06 (20) 807 5881 (92)
Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0668139)

ABC felett lakás eladó, 06 (30) 332 6923. (0668138)

Vegyestüzelésû kazánok és radiátorok gyári
áron, garanciával. Érdeklõdni: 06 (20) 947
5970. (0668140)

Szoptatós dajkakutyát keresek 2 hét idõtartam-
ra. 06 (25) 461 067, 06 (30) 532 6170.
Teljesen felújított, 1,5 szobás lakás eladó Sár-
bogárd központjában. Érd.: 06 (30) 631 5517.
(0668132)

Hússertések eladók. Érd.: 06 (30) 497 2414.
(0668131)

Három kiscica gazdit keres, 06 (25) 462 331.
Árpád-lakótelepen garázs eladó. Tel.: 06 (20)
3390 603. (0668170)

Negyedik emeleti panellakás kiadó. Tel.: 06
(70) 3354 536. (0668122)

Családi ház eladó, panelt beszámítok. Tel.: 06
(20) 318 9014. (0668120)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj 5.000
Ft-tól, a belépési díjból 50%-os
kedvezmény a lakótelepeken.

Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.

HITELKIVÁLTÁS, LAKÁSFELÚJÍTÁS,
VÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS ÉS

SZABAD-FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOGHITELEK. THM: 5,88.

Meglévõ életbiztosítását beszámoljuk.
Tel.: 06 (20) 377 9639.

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:

felújítási, építési, vásárlási
szabadfelhasználású 1,29% kamatozással

AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.

GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES
KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.

Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig
a következõ telefonszámokon:

06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392

Újra évvégi ajándékesõ

a Gréta bútorboltban!

Fõdíj: 2 személyes tengerparti nyaralás!

Lengyelországból importált egyes kárpitozott

termékekre 2 év garancia!

Válasszon 60-féle ülõgarnitúrából és

70-féle szekrénysorból!

Nagy választék — alacsony ár — kiváló minõség!

Konyhabútorok — étkezõk — kisbútorok — gyógymatracok

AKCIÓNK a december 20-ig megrendelt és megvásárolt termékekre vonatkozik:

étkezõk: 58.900 Ft-tól, 3-1-1 garnitúrák: 69.000 Ft-tól,

szekrénysorok: 39.900 Ft-tól, franciaágy: 23.000 Ft-tól,

konyha: 39.900 Ft-tól, akár egyedi méretben is!

Új ülõgarnitúrák, extra minõség, szilikonos változat!

Nyugdíjas-kedvezmény 5% — december 20-ig,

kivéve az akciós termékek!

Budapest Bank áruhitel, helyszíni ügyintézéssel, 0% indulórészlettel!

Gréta bútor, Sárbogárd, Tompa M. u. 25. (Szõnyeg-, tapétabolttal egy udvarban.)

Telefon/fax: 06 (25) 508 295. Nyitva: H-P: 9-12-ig, 13-18-ig, Szo: 8-12-ig.

E-mail: gretabutor@tonline.hu

FRIED KASTÉLY
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Imre napi est
november 5-én, szombaton.
Minden Imre nevû vendégünket

meglepetés várja.
20-féle ételkülönlegesség,
korlátlan ételfogyasztás.
Magyar mulatós élõzene.
Csak 1980 Ft/fõ.

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
Simontornya, Malom u. 33.

E-mail: friedhotel@dielnet.hu
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Kérdezték
Mi lesz a cecei

utcákkal?
Cecén kérték, kérdezzem meg a polgár-
mestert: mi lesz a rossz állapotú utcák-
kal? Több utca annyira kigödrösödött,
hogy azokon autóval alig lehet közleked-
ni. Ha bejön a sáros, esõs idõ, csak csiz-
mában lehet majd kijönni a fõutcára,
abban is térdig sárosan.
Varga Gábor polgármester az alábbiakat
mondta el:
— Még a tél beállta elõtt rendbe hozzuk a
legrosszabb állapotú utcákat. A korábbi
években több utcát elláttunk már szilárd
burkolattal. Ezt a jövõben folytatni fog-
juk. Az idén kátyúmentessé tesszük az út-
felületet, és legyaluljuk az útpadkát a
Március 15., Táncsics, Zrínyi, Vörösmar-
ty, Széchenyi, Csók István, Dózsa
György, Bajcsy-Zsilinszky utcákban, és
jövõre ezeket az utcákat pályázati forrá-
sokból fogjuk aszfaltoztatni. Nagyon sze-
retnénk azt elérni, hogy Cece község ut-
cáinak többségében jövõre már jó minõ-
ségû aszfaltos útburkolaton közleked-
hessünk.

Töbörzsökiek
panaszolták

Nem csak a bogárdi temetõben lopják a
virágokat. A töbörzsöki temetõben még a
tujákat is ellopják. A helyi roma közösség
pedig azt panaszolja, hogy az õ sírjaikon
ismeretlen mérgezõ folyadékkal lelocsol-
ta valaki a virágokat. Miért nem tudnak
egymással békében élni az emberek?
A Bem utcából jelezték, hogy ott belterü-
leten épül egy szárítóüzem. Kérdezik: an-
nak ellenére is megépülhet a szárító,
hogy a szomszédok ebbe nem egyeztek
bele, és a környékbeliek se szeretnék,
hogy oda kerüljön?
Válasz: Az önkormányzatnál nem tud-
nak arról, hogy a Bem utcában szárító
épülne. Zajos, poros, illetve ipari jellegû
létesítmény lakott területen való megépí-
tésének nagyon szigorú feltételei vannak.
Az ilyen megépítéséhez a számtalan ha-
tósági engedélyen kívül a bizonyos körön
belül lakók hozzájárulására is szükség
van.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BERECZK ERIK
evilági búcsúztatóján megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Kisangyalként most már
Õ figyeli utunk,

velünk maradsz mindig,
bárhová is jutunk.

Gyászoló család

Régi temetõben
A kislóki patakvölgy két ágra
szakadt. A közepén sziget-
ként emelkedik egy domb. Az
arra járók csak annyit látnak,
hogy szép kis erdõ nõ ezen a
dombon. Nemrégiben derült
fény arra, hogy egy régi teme-
tõ rejtõzik a sûrû dzsungel
mélyén. A helybeliek emléke-
zetében is kezdett már lassan
a feledés homályába veszni ez
a valamikori kegyeleti hely,
annak ellenére, hogy még az
1970-es években is búcsúztat-
tak itt halottat.
Mindenszentek táján hívta föl
az egyik falusi lakos erre a régi
temetõre képviselõjük, Fe-
rencz Kornél figyelmét. Kor-
nél közmunkások segítségé-
vel utat vágatott a bozótos-
ban. Igencsak meglepõ kép
tárult eléjük. Gyönyörû, fara-
gott sírkövek mutatták, hogy

jómódú birtokosok éltek itt valaha. A
rengeteg kisgyermeksír pedig arra enged
következtetni, hogy a pusztán nagy volt a
gyermekhalandóság a cselédség sorai-
ban. A temetõ közepén máig sértetlenül
áll a nagy kõkereszt, amelyet az 1700-as
években állítottak.
A régi nemesi családok, jómódú gazdál-
kodók márvány sírkövei mellett a szegé-
nyek korhadt fejfáinak maradványai min-
denfelé.
A halottak napjára kitisztított elsõ részen
máris gondozásba vettek néhány régi sírt.
Rajtuk gyertyát gyújtottak, és a sírhanto-
kat telirakták virágokkal. Kornél tervezi,
hogy a temetõt teljesen kitisztítják, és a
sírokat rendbe hozzák. A régi ledõlt kö-
veket felállítják, megtisztítják a mohától
a felírásokat, így adva meg a tiszteletet az
õsöknek.

Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÖRSI EMIL MÁRTONNÉ
szül. Csere Mária Magdolna

gyémántdiplomás pedagógus

2005. október 24-én,
életének 80. évében

lelkét visszaadta teremtõjének.

Búcsúzik tõle férje,
48 évi házasságban hûséges társa,

rokonai és mindazok,
akik szerették Õt.

Szeretett halottunktól végsõ búcsút

2005. november 5-én, 14 órakor veszünk
a Huszár temetõben.

Lelke üdvéért a temetés után

15 órakor a sárbogárdi Szent László
római katolikus templomban mondunk

gyászmisét.

Egyben köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a temetésen részt

vesznek, gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család


