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Visszaemlékezés egy
hajdan volt mezõvárosra

Január 6-án lesz 20 éve, hogy Sárbogár-
dot ismét várossá nyilvánították. Miért
süllyedt vissza faluvá évtizedekre a haj-
dan virágzó mezõváros? Ez a kérdés arra
ösztönzött, hogy a mélyebb összefüggése-
ket megértendõ, a 20 évnél mélyebb

múltba tekintsek. Régi sárbogárdi fény-
képeket nézegetve, régi dokumentumo-
kat lapozgatva elcsodálkozik az ember,
hogy milyen mozgalmas társadalmi élet
volt itt a századfordulón, majd utána egé-
szen 1945-ig. A megsárgult fényképek
közt kezembe kerül Sárbogárd mezõvá-
ros címere. Sárbogárd mezõváros?
Ugyan hogy lehet az? Hiszen évtizedeken
át azt hallottuk, hogy nem volt itt más,
csak sár és szegénység. Pedig a fényké-
pek, a régi iratok valami egészen másról
beszélnek.
Virágzó mezõgazdaságról, tízezrével ne-
velt állatok tömegérõl, mozgalmas keres-
kedelemrõl, nagyszámú helyi iparosság-
ról, kimûvelt helyi értelmiségrõl, épülõ
kórházról. Közlekedési gócpont volta mi-

att jelentõs vasutas társadalom, olvasó-
körök, színjátszó egyletek, helyi nyomda,
lapkiadás, gimnázium, élénk társasági
élet tették városiassá, térségének igazi
gazdasági, szellemi központjává ezt a te-
lepülést.

Mi történt akkor, hogy most ez nem így
van? Miért lett mára Sárbogárd térsége a
Dunántúl „Nyírsége”? Miért veszítette el
gazdasági, szellemi vonzerejét a háború
után?
A népességi adatokat nézve meglepõ
számokkal szembesültem.
A századforduló óta a rendkívül magas
természetes szaporodás mellett egészen
1940-ig nõtt a térség lakossága. Aztán jött
a háború, majd az erõszakos szocialista
iparosítás, aminek eredményeként ez a
térség az ipari, városi régiókba való el-
vándorlás által a teljes népességének
mintegy háromszorosát veszítette el. A
valamikori sárbogárdi járásban:

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2006. január 6-án,
16.00 órakor

rendkívüli ülést tart,
melyre meghívom.

Az ülés helye:
József Attila Mûvelõdési Központ,

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Program:
16.00 órakor: Himnusz, megnyitó,
a Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar
mûsora

16.30 órakor: ünnepi testületi ülés

1. Sárbogárd város 20 éve —
visszaemlékezés.

2. Elismerések, emléklapok
átadása.

3. Sárbogárd város sportjáért
díj átadása.

4. Iskolások rajz- és írásmûpá-
lyázatának eredményhirde-
tése, a kiállítás megnyitása.

17.00 órakor: a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola és a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola ünnepi irodalmi összeállítá-
sa;

18.30 órakor: Gálamûsor, fellép
a Benkó Dixieland Band;

20.30 órakor: tûzijáték.
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1936-ban 65.452 ember élt,
1949-ben 57.365 fõ,
1983-ban 45.142 fõ.
A közvetlen népesség-
veszteség 20.310 fõ.
A természetes szaporodás ugyanakkor
átlagosan évi 3.295 fõ. Ebbõl kiszámítha-
tó, hogy 47 év alatt 154.865 fõvel kellett
volna szaporodnia a lakosságnak. De
nem szaporodott, hanem még csökkent
is, vagyis ez a szaporulat is elvándorolt. 47
év abszolút népességvesztesége tehát
134.555 fõ. A háborús halottakon és a zsi-
dó deportáltakon túl hová tûnt mintegy
120.000 ember a Dél-Mezõföldrõl? Tud-
juk, hogy nagyrészt õk töltik ma meg a
mesterségesen létrehozott szocialista
nagyváros, Dunaújváros és a magyar „kis-
tigris”, Székesfehérvár és Budapest pa-
nelnegyedeit. Ez az egyik oka annak,
hogy Sárbogárd és térsége ma úgy néz ki,
mint Hemingway öreg halászának nagy
hala, amelybõl — miután a cápák
lerabolták a húst —, mire partot ért, már
csak a hatalmas csontváz maradt.
Sárbogárd a térség egyetlen kisvárosa.
Ha a háború után folytatódott volna a ko-
rábbi szerves polgári fejlõdés, ma leg-
alább 40-50 ezer lakosa lehetne, és létez-
ne a környezetünkben 25-30 község
4-6.000 lakossal. Ma azonban csupán
13.000 fõ él a városban. De ennek a lakos-
ságnak egy jelentõs része is gyakorlatilag
egy durván 20 km-es sugarú körben, haló-
dó, illetve valamikori önálló települések
romjain szétszórva vegetál.
A város közvetlen közigazgatási területe
300 km2. Ekkora terület egy nagyváros-
nak is elég lenne. Ezen az elképesztõen
nagy területen szétszórt, tanyásodó tele-
pülésrészeken él ez a mindössze 13.000
ember. A város határa széltében, hosszá-
ban 15-20 kilométer. Maga a város 12 km
hosszan terül el, a 63-as utat követõ több
részbõl összenõtt szalagtelepülésként.
Egyes kerületei a városközponttól 10-12

km távolságra találhatók. Ezek korábban
önálló közigazgatással, önálló iskolával
rendelkeztek, majd a drasztikus lakos-
ságszám csökkenés miatt szerep nélküli
településekként csatolódtak a közben
községi szintre visszaesõ járási székhely-
hez. Ehhez csatlakozik egy még rosszabb
helyzetben lévõ agglomeráció, elnyomo-
rodott kis falvacskák, amelyekben az el-
öregedõ, kihaló õslakosság helyére egyre
nagyobb számban telepszik be a nagyvá-
rosi szegénység és a cigány családok.
Sárbogárd szalagszerû belvárosa a Sárvíz
völgyében öt településbõl olvadt egybe:
Töbörzsök 2000 fõ,
Bogárd 2400 fõ,
Tinód 2500 fõ,
Sárszentmiklós 3300 fõ,
Rétszilas 400 fõ,
Kislók 331 fõvel,
Pusztaegres 822 fõvel,
Sárhatvan 430 fõvel,
Nagyhörcsök 409 fõvel,
Örspuszta 238 fõvel.
Kisebb lélekszámú lakott helyek voltak
korábban: Bácspuszta, Mindszentpuszta,
Szarvaspuszta, Ödönmajor, Kishörcsök,
Külsõhatvan, Ötvenkilencpuszta, Had-
nagypuszta, Killer, Fáncs. Az 1950-es
évekig mindegyik településnek volt saját
iskolája átlag 100-120 (!!!) tanulóval. Ma
már csak Pusztaegresen mûködik alsó-
tagozat, jelenleg 18 fõvel. Itt azt remélik,
hogy jövõre több óvodás kerül az iskolá-
ba, így akkor lesz még talán 25 fõ is a lét-
szám a hajdan 130 fõs iskolában. Jellem-
zõ, hogy a jelenleg 430 fõs Sárhatvanban
máig megvan — bár már 1985 óta nem
használják — a 200 rögzített üléses film-
színház. Mivel 40 kilométeres körzetben
nincs munkalehetõség, a fiatalok, ha te-
hetik, családostól elköltöznek a városok-
ba, ahol sokuk a városi szegénységet fogja
tovább gyarapítani.
A rossz közlekedés a peremkerületekrõl
teljesen reménytelenné teszi a nagyvá-
rosokban munkavállalást. A nagy távol-

ságok miatt a város képtelen megszervez-
ni a vasúti menetrendhez, helyközi busz-
járatokhoz csatlakozó normális, helyi
közlekedést, így a központba bejutás is
rendkívül nehéz.
A város hátrányos helyzetét mutatja,
hogy 40 kilométeres körzetben egyálta-
lán nincs semmilyen ipar, semmilyen na-
gyobb munkaadó. Nincs olyan statisztika,
mely a mai valóságos munkanélküliséget
mutatná ki. Elképzelésünk azért van róla.
Számos család van, amelyben senkinek
nincs munkája. Ezért az elvándorlás
rendkívül nagymértékû. Ezt jól jellemzik
a népsûrûségi adatok.
Az ország átlagos
népsûrûsége 115 fõ/km2

Fejér megye népsûrûsége 105 fõ/km2

Sárbogárd népsûrûsége
1949-ben 62 fõ/km2,
1970-ben 53 fõ/km2,
1983-ban 45 fõ/km2,

2002-ben 43 fõ/km2.
A terület „eltanyásodása” egyre inkább
felgyorsul az elszegényedés miatt. A la-
kosság 22%-a él külterületen, illetve ta-
nyán. Az országos átlagból is kiemelke-
dõ, hogy a családok 60%-a foglalkozik
(foglalkozott) mezõgazdasággal, elsõsor-
ban állattartással. Sárbogárdot disznófõ-
városnak nevezték azért, mert a háztartá-
sok többsége sertés-, illetve szarvasmar-
hatartással egészítette ki a keresetét. Ez
egyre nyomorúságosabb kereseti lehetõ-
ség lett az évek során. Az utóbbi évek me-
zõgazdasági politikája pedig az állattar-
tást teljesen ellehetetlenítette. Ma már a
tizede sincs meg a háború elõtti, vagy a
80-as évek állatállományának. Az állator-
vosok a megmondhatói, hogy csak az el-
múlt négy évben mennyivel csökkent ez
az állatállomány a város térségében.
Mindemellett megszûnt szinte az összes
ipari foglalkoztató. A Videoton 2000 fõt
foglalkoztatott, a termelõszövetkezetek,
KTSZ, Ládagyár, Gabona stb. által fog-
lalkoztatottak száma is ezrekre volt tehe-
tõ. Ma Sárbogárd már olyan hely, ahová
csak aludni járnak haza a dolgozó embe-
rek.
A régi fényképekrõl jól láthatók a civili-
zációs változások.
A városnak volt egy szép, polgárias fõut-
cája századfordulós kereskedõházakkal,
amelyek jó részének stílusát az átépítések
során tönkretették. Nem volt pénz és
igény a szépre. Volt impozáns vasútállo-
mása, amit a háborúban szétbombáztak.
Ma a helyén lapos tetõs, lepusztuló épü-
let áll. A régi osztrák hadmérnöki térké-
pekrõl jól látható a település terjeszkedé-
se. Egy 1780-as térképen egy utcából álló,
külön települések voltak még Sárbogárd,
Tinód, Töbörzsök és ugyanígy Sárszent-
miklós. A vasút megépülésével száz évvel
késõbb egy 1880-as térképrõl már egy ro-
hamosan fejlõdõ mezõváros képe tárul
elénk. A városban a belvizek miatt még
sok a fehér folt, de az ország elsõ csator-
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natársulása ekkorra már megépíti a Ná-
dor-fõcsatornát, ami által mind több
megmûvelhetõ földhöz jut a földéhes
zsellérsereg. Lekövezik a fõutcát, az
Andrássy utat. A jelentõs átmenõ forga-
lomra számítva pedig már több szálloda,
vendégfogadó nyitja meg kapuit. Tart ez
a fejlõdés egészen a második világhábo-
rúig.
Az 1942-45-ös háborús károk helyreállí-
tása és az 1950-es évek katasztrofális gaz-
daságpolitikája falusi vegetálásba süly-
lyesztette ezt a vidéket. Ekkor süllyedt
vissza a mezõváros szegény, elvándorló
faluvá. Csak az 1970-es években kezdõ-
dik újabb föllendülés. Jelentõs ipart hoz a
városba a Videoton és sok más kisebb
üzem, a mezõgazdaságban pedig virágzik
a háztáji gazdálkodás. A portákon egy-
re-másra épülnek az 50-100 sertés befo-
gadására alkalmas ólak. A település is vá-
rosiasodik. Egyre több mellékutca kap
szilárd burkolatot. (Tompa, Baross, Pe-
tõfi, Szent István, Rákóczi, Árpád stb.)
Megalakul a vízmûtársulás, és lesz veze-
tékes ivóvíz az egész városban. 1966-ban
elkészül a fõutcai szennyvízvezeték. A
százéves macskakõ helyére sima, aszfal-
tos útburkolat kerül. Az 1970-es években
megépülnek az elsõ többszintes lakótele-
pi házak, amelyeket késõbb egyre több
követ. Az 1980-as évekre aztán katonavá-
ros lettünk. Büszkén mondhattuk el,
hogy a NATO térképén nagy piros kör
jelölt már bennünket, amely azt jelentet-
te, hogy háború esetén az elsõk közt szá-
míthatunk az atomcsapásra.

Város lesz „csakazértis”!
A 60-as években elkezdõdik a települé-
sek erõszakos egyesítése, hogy létrehoz-
zák a statisztikai mutatóknak megfelelõ
várost Sárbogárdból. Elõször Sárbogárd-
hoz csatolják Kislókot, majd 1969. július
1-jén egyesítik Sárbogárdot Sárszentmik-
lóssal. Ennek hõsi halottja is lett. Az
egyesítés ellen tiltakozó egyik tanácstag,
Ádám Miklós sárszentmiklósi iskolaigaz-
gató a hírre szívinfarktusban elhalálo-
zott. A kor szokásaihoz illõen nem verték
nagydobra az esetet.
1970. január 1-jén kapja meg Sárbogárd a
nagyközségi rangot. 1978-ban a helyiek
elkeseredett tiltakozása ellenére ide csa-
tolják a 15 km távolságban lévõ önálló ta-
nácsú községet, Pusztaegrest, Sárhatvan-
nal és a Káloztól elcsatolt Nagyhörcsök-
kel együtt azért, hogy kilegyen a várossá
váláshoz szükséges lakosságszám. 1984.
január 1-jén kapja meg Sárbogárd a váro-
si jogú nagyközségi rangot, majd 1986.
január 6-án 13.103 fõs lélekszámmal
megtörténik az ünnepélyes városavató.
Amikor 1990-ben megtörtént az úgyne-
vezett „rendszerváltás”, a tényleges, eu-
rópai szintû várossá válás érdekében je-
lentõs fejlesztési pénzekhez jutott a vá-
ros. Ezt az emberek kevéssé értékelték.
Nem tudtak igazán örülni annak sem,
hogy az elsõ ciklusban, Németh Rudolf

polgármestersége alatt, több mint egy-
milliárd forintból megépült a gázvezeték,
kiépült a telefonhálózat, elkezdték a
szennyvízvezeték építésének elsõ üte-
mét, lett ápolási otthon. Attól se lettek
boldogabbak, hogy Varga László polgár-
mestersége alatt újabb milliárdokért ki-
épült az üvegszálas telefonhálózat a tér-
ségben, aszfaltozták a töbörzsöki utcá-
kat, befejezték a szennyvízvezeték elsõ
ütemét, és sikeresen pályáztak a második
ütemre, amit aztán Varnyu Péter polgár-
mestersége alatt a következõ testület va-
lósított meg. Varnyu Péter polgármester-
sége idején volt két nagy árvíz, ami után a
polgármesternél jóval erõsebb kezû, kez-
deményezõkészebb alpolgármester, dr.
Horváth Endre irányításával, Bártfai An-
tal építész szakmai vezetésével megépült
a város belterületi csapadékvíz-elvezetõ
rendszere közel 300 millióból. Ennek, és
a határban a csatornatársulás által kiépí-
tett árokrendszernek köszönhetõ példá-
ul azt is, hogy a héten nem öntötte el is-
mét fél Sárbogárdot és Alap községet a
belvíz. Ebben a ciklusban került vissza a
helyére a magyar hõsi emlékmû és ké-
szült el közadakozásból a Hõsök terei
emlékpark is. Ennek térvilágítását a kö-
vetkezõ, jelenlegi testület fejezte be.
Varnyu Péterék sikeres pályázatából a
mostani testület alatt épült meg a harma-
dik, befejezõ része a szennyvízhálózat-
nak, és bõvítették a szennyvizet befogadó
telepet is. A szennyvízberuházás végleges
befejezése tette lehetõvé, hogy a város-
központ útjai portalanított, vagy legalább
köves burkolatot kaphassanak.
Köszönhetõen annak, hogy a térség eb-
ben a ciklusban ellenzéki és kormánypár-
ti képviselõt is tudott küldeni a parla-
mentbe, ráadásul Szabados Tamás az
MSZP színeiben politikai államtitkár-
ként a kormányban is dolgozhatott, fel-
erõsödött a térség érdekérvényesítõ sze-
repe. Az ellenzéki Lengyel Zoltán szám-
talan interpellációval hívta fel a térség
gondjaira a kormány figyelmét. Erre is
alapozva Szabados Tamás sikeres lobbi-
zásának köszönhetõ, hogy csak a tavalyi
évben közel egy milliárddal több jutott a

város és a térség fejlesztésére. Megépült
az új posta, és a városközpont járdáit is
felújították.

Az igazi tettek…
Milyen különös, hogy a város lakói a lát-
ványos fejlõdés ellenére továbbra sem ér-
zik igazi városnak a lakóhelyüket. Talán
azért, mert hiába az aszfaltos utak, jár-
dák, lakótelepek, hiányzik az a szerves
fejlõdés, ami itt igazi városi polgárságot,
a polgárok valóságos helyi közösségét
hozta volna létre. Ezt nem lehet lélek-
számban, infrastruktúrában, járdakilo-
méterben stb. mérni. Ennél több kell! A
térségre kisugárzó városi szellemiség
kell!
Irritálja az embereket az eredményekkel
való állandó hivalkodás. Mert hát, végig-
tekintve e város évszázadain, könyvelhe-
tõ-e mindaz, ami itt történt, bárki érde-
mének? Mindenki tette a dolgát, ahogy
képessége, tehetsége által tehette. A mi
pénzünkbõl, a mi munkánk által lett azzá
ez a település, amivé lett. És ettõl még-
sem jobb ez a mai komfortos város, mint
az a régi mezõváros volt. Sokan azt
mondják, hogy régen, ha szegényebbek is
voltunk, mégis boldogabbak. Jobban fi-
gyeltek az emberek egymásra. Nem volt
ez a rohanás, ez az egymás taposása, az
anyagiak, sikerek hajszolása. És régen
együtt voltak a családok. És a család alatt
értik a nagyszülõket, rokonokat, utcabeli
jó ismerõsöket is. Ezért mondom azt,
hogy az igazi tettek még hátra vannak.
Azok a tettek, amelyek pénzzel, kilóval,
méterrel nem mérhetõk. Azok a tettek,
amelyek a térségre kisugárzó erejû kö-
zösséget hoznak létre. Egy olyan világot,
amelyben (József Attilával szólva) az,
hogy: „Ehess, ihass, ölelhess, alhass!”
nem cél, csupán eszköz ahhoz, hogy „A
mindenséggel mérd magad!” Vagyis
megteremteni azt a világot, amiben e vá-
ros, e nemzet polgárai egymás javára,
nem egymás ellenében, valóban mind
otthon érezhetik magukat.
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A címer tanítása

Erre tanít bennünket a hajdani mezõvá-
ros, és egyben a mai Sárbogárd címere.
Melyben a saját farkába harapó kígyó a
világmindenség örökkévalóságára, idõt-
lenségére figyelmeztet. Arra, hogy az ön-
érvényesítõ pillanatok sikerei mit se szá-
mítanak. Arra figyelmeztet, hogy semmi
értelme érdemekre, babérokra, kiváltsá-
gokra, pénzre, hatalomra törni, mert
mindez mulandó, és nem örök érték. Az
örök értékek a közjóért feltétel nélkül,
mélyen elhivatott hitben találhatók. Azt,
amit egy közösség elhatároz, legyen bár-
milyen reménytelennek tûnõ dolog is, az
igazán mély belsõ hit által képesek le-
szünk megvalósítani. Az oroszlánok az
erõ jelképeként azt üzenik, hogy semmi
sem máson, minden csak rajtunk múlik.
A hibát nem másban, mindig csak ma-
gunkban keressük. És ha igazi mély a bel-
sõ hited, megkapod azt az erõt, amellyel
célhoz érhetsz. A horgony a remény jele.
Az egymásba kulcsolódó kéz a béke, a
szeretet jelképe. Azt mondja, hogy ne azt
keresd a másikban, ami attól elválaszt,
hanem azt, ami vele összeköt. Ez a gon-
dolat a Bibliában Pál apostolnak a Kho-
rinthusbeliekhez „A szeretet dicsõítése, a
kegyelmi ajándékoknál is értékesebb s ma-
radandóbb voltáról” írt elsõ levelének
üzenetét hordozza:
„Ami megmarad a: hit, remény, szeretet,
e három; ezek között pedig legnagyobb a
szeretet.” (1.Kor. 13.)
Sárbogárd református egyházi pecsétjé-
ben is ez az ige és a horgonyos kézfogás
szerepel. Talán ez sem véletlen, és kifeje-
zi azt a kívánságot, hogy adja Isten, hogy
az Õ országa eljöjjön és ez a nép testben,
lélekben és szellemben egyaránt felvirá-
gozzék!

Hargitai Lajos

2005. december 21-én, délután immár tizedik alkalommal került sor a település idõs
lakosainak karácsonyi felköszöntésére a polgármesteri hivatal és a IV. Béla Általános
Iskola közös szervezésében. A program színhelyét az idei évben az alsószentiváni ró-
mai katolikus templom biztosította. A rendezvény kezdetén Tornyai Gábor lelkipász-
tor köszöntötte a szép számban összegyûlt jelenlévõket, majd az általános iskolások
közel háromnegyed órás mûsora alapozta meg a karácsonyi hangulatot. Bevezetés-
ként a gyerekek versekkel és dalokkal érzékeltették a tél szépségeit, majd annak leg-
szebb és legjelentõsebb idõszakának, a karácsony ünnepének igazi jelentését idézték
fel betlehemes, illetve pásztorjátékukkal. Befejezésként Nagy Lajos polgármester úr
mondott ünnepi köszöntõt, majd a polgármesteri hivatal dolgozói vendégelték meg a
délután résztvevõit. Kiss Attila

Folytatás az elõzõ oldalról�

Idõsek karácsonyaIdõsek karácsonya
AlsószentivánonAlsószentivánon

December 22-én délelõtt egy személygépkocsi vezetõje a 63-as fõúton, a Rétszilas és
Cece közötti kettõs kanyarban elveszítette uralmát a jármûve felett, és az útmenti
árokba borult.
28-án Sárkeresztúron a „Dallas” kanyarban egy nyerges kamion vezetõje veszítette el
uralmát a jármûve felett, és a bal oldali árokban hídnak ütközött. Az ütközés követ-
keztében a pótkocsi a másik oldali árokig átvágódott, így a 63-as fõút teljes egészében
lezárult. A helyszínelés és mûszaki mentés több órát vett igénybe.
Dégen az IB WOOD Kft. fatelepén december 29-én éjjel felcsapó lángok megfékezé-
séhez négy megye tûzoltóit riasztottuk a helyszínre. A keletkezett kárérték az elsõ
becslések szerint meghaladja az 50 millió Ft-ot. Sándor Endre

Tûzoltók munkábanTûzoltók munkában

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Stella néni
2. rész

— Mi történt, miután édesapjának be kel-
lett zárnia az üzletet?
Özv. Czetz Arthurné: — Kitettek minket
a házból, ahol volt nevelõnõnk, cselé-
dünk, külön szobánk, egy ebédlõ, nagy
konyha, minden, és kaptunk egy pici la-
kást egy szobával meg egy konyhával. Ak-
kor voltam 11 éves. Mivel édesapám
tönkrement, én iskolába nem mehettem,
mert nem tudta befizetni a díjat, úgyhogy
kimaradtam két évig. Sokat tengõdtem;
hol a nagynénémnél voltam, hol másutt,
végül anyám hívott magához — aki köz-
ben másodszor is elvált, mert a férje talált
egy fiatalabb nõt. Az õ segítségével fejez-
tem be az iskolát, utána mentem gyako-
rolni a postára és vizsgázni Bukarestbe.
Soha nem voltam Bukarestben azelõtt,
mert messze van Brassótól.
Anyám Bácsfaluban lakott, Brassó mel-
lett. Õ onnan való volt, és amikor elvált, a
szüleitõl örökölt házba költözött. Az is-
kola Hosszúfaluban volt, háromfalunyira
Bácstól. Az utat mindennap gyalog tet-
tem meg.
— Hány kilométer volt az út?
— Olyan hat kilométer. Egy óra alatt ott
voltam. De én egy napot sem hiányoztam
az iskolából, amiért kitüntetést is kap-
tam. Mentem, ha esett, ha fújt. Egyszer a
nagy hóban csurom víz lett a cipõm meg a
harisnyám, és az igazgatónõ megkérte a
bentlakó gyerekeket, hogy hozzanak ne-
kem váltóruhát.
— Miért éppen postáskisasszony lett?
— Bácsfaluból busszal jártam be Brassó-
ba. Egyszer, novemberben, velem szem-
ben ült egy férfi, és nagyon fixírozott. Ele-
gáns férfi volt, idõsebb lehetett nálam ta-
lán nyolc évvel. Amikor leszálltam a
buszról, akkor is ott állt, és a kezét a zse-
bébe téve nézett utánam. Én hamar meg-
fordultam, és uzsgyi, elmentem. Decem-
berben Aranka, a nõvérem is ott volt
anyámnál, és azt mondta, hogy menjünk
bálba. Varrtam hát magamnak egy szép
ruhát, mert nem volt pénzünk varrónõre;
anyám segített, neki volt gépe. Romániá-
ban már általában az elsõ osztályban volt
kézimunka; megtanultuk, hogyan kell a
párnákat, gomblyukat csinálni.
No, elmentünk a bálba Hosszúfaluba, és
ez a férfi is ott volt. Fölkért táncolni, és
ahogy beszélgettünk, hogy miért járok
busszal, van-e állásom, õ adta a tippet,
hogy gyakoroljak a postán, mert most a
kettõ helyett kivételesen egy évig kell
csak gyakorolni, és akkor kineveznek
postamesternek.
— Gondolom, hogy nem csak ezért kérte fel
táncolni, hanem tetszett is neki Stella néni.
— Igen, õ három évig udvarolt nekem, de
aztán elmaradt, mert közben a férjem ke-

rült az utamba. Volt egy telefonigazgató
is, akinek meghalt a felesége, és volt egy 3
éves kisfia. Õ is udvarolt nekem, nagyon
meg akart nõsülni, hogy legyen a fiának
anyukája. Õt kértem meg, hogy Bodolán,
ahol postamesternõ lettem, vezessék be a
telefont.
— Hány kérõje volt összesen?
— Nem is tudom. Volt még egy mérnök,
aki idõsebb ember volt, és nekem úgy
tûnt, hogy nagyon kövér. Anyám nagyon
akarta, hogy férjhez menjek, hogy meg-
könnyebbüljünk egy kicsit. Én viszont
még nem akartam férjhez menni. Így
amikor a mérnök eljött hozzánk, hogy ta-
lálkozzon velem, megszöktem. Amikor
aztán postamester lettem, elmaradt õ is.
Akkoriban szégyenlõs is voltam, nem vol-
tam olyan bátor, mint mondjuk most.
Most többet beszélek, az biztos, de akkor
nagyon keveset beszéltem, mert apám
nagyon szigorú ember volt. Ha õ otthon
volt, akkor a legyet is hallottuk, ha züm-
mögött.
A bálból reggel négy órakor értünk haza.
Mások is kértek fel táncra, mert akkor di-
vat volt felkérni a nõket, úgyhogy kézrõl
kézre mentem.
— Zenekar játszott, vagy gramofonról
ment a zene?
— Zenekar volt, keringõt és tangót ját-
szottak.
— Táncolni hol tanult?
— Magamtól. Amikor Földváron voltam
a nagyapáméknál (Brassótól kb. 20
km-re), ott volt a két nagynéném, Lukré-
cia és Viktória. Egy omladozó várnál ját-
szottunk, közel a házhoz. A ház mögött
volt egy nagy ribizliskert. A termésbõl
bort csináltak. Nagyapám sokszor kül-
dött engem borért a picébe. Olyan finom
bort még nem ittam életemben! Csinál-
tunk egyszer a férjemmel is bort tíz kiló
ribizlibõl.
Amikor kineveztek engem postamester-
nek Bodolán, bejelentkeztünk a tanács-
háznál. Ott volt a leendõ apósom is. Ne-
kem akkor úgy tûnt, hogy ilyen csúnya
embert még nem láttam, mert az én
apámnak szép, dús, göndör haja volt, és
nem volt túl kövér.
Amikor bemutatkoztunk, leendõ apó-
som kezet csókolt nekem és anyámnak is,
mint egy úriember. Másnap már jött is
Marika, a leendõ sógornõm, és õ is bemu-
tatkozott. Neki a református pap fia ud-
varolt, aki Brassóban dolgozott, és onnan
írt neki mindig levelet. Amikor megérke-
zett a posta, kiöntöttem a zsákból a leve-
leket az asztalra, csak úgy folytak. Marika
rögtön tudta, hogy melyik az övé. Vele
nagyon jó barátságba kerültünk, mindig
együtt voltunk, mert õ nem dolgozott.
Arthur kétéves volt, amikor született egy

öccse, de az anyukája gyermekágyi lázat
kapott, két évig béna volt, aztán meghalt,
úgyhogy õk félig árva gyerekek maradtak.
Az apósom újra megnõsült, egy özvegy-
asszonyt vett el. Róla három évig nem
tudtam, hogy mostohaanyja a férjemnek,
olyan jó volt, és annyira szerette a gyere-
keket. Neki nem voltak gyerekei, de
nagyon szépen nevelte Arthurékat. A
férjem kereskedelmit végzett Kolozsvá-
ron.
— A levelekért bementek az emberek a
postára, vagy kivitte azokat?
— Volt egy postás, Ilonka, õ vitte ki a táv-
iratokat, leveleket, csomagokat.
— Egy ilyen postán hányan dolgoztak ak-
koriban?
— Bodola 3000 lelkes község volt, úgy-
hogy csak ketten voltunk. Kicsi volt a fize-
tés is. Három-négy gróf is lakott ott. Az
egyikõjük eladta a kúriáját egy admirális-
nak, akinek a felesége olyan volt, mint
egy királynõ. Õ mindig jött a postára hoz-
zám, nagyon szeretett engem. Sokszor hí-
vott, hogy menjek el hozzájuk, mert volt
park, meg tó, ahol lehetett fürödni. De
nem nagyon értem rá, mert a postánál ott
kellett lenni egészen délután négy óráig,
és a telefonra is vigyáztam, amire akár
éjszaka is fel kellett kelni, ha csengett.
— Ott lakott a postánál?
— Igen, volt egy konyhám és egy hálószo-
bám.
— Nem lehetett kellemes éjszaka telefon-
csörgésre ébredni.
— Ritkán volt éjjel hívás, csak az utolsó
idõben szaporodtak meg, amikor kezdett
a világ rossz lenni. A postánál nagyon
szerettem.
— Mennyi ideig dolgozott ott?
— Öt évig. 1935. április elsején neveztek
ki, és egészen 1940 szeptemberéig dol-
goztam ott, amikor a bécsi döntéssel a né-
metek visszaadták a magyaroknak Er-
délyt.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág

Stella néni itt még hajadon
postáskisasszonyként
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DR. PÁL ISTVÁN, a legidõsebb ma
is praktizáló sárbogárdi állatorvos
e mottóval jellemezte a mögötte
álló 50 munkás évet. A fél évszáza-
dos pályafutásra az aranydiploma
tette föl a koronát, melyet Buda-
pesten, a Szent István Egyetem Ál-
latorvos-tudományi Karán vett át
nemrég Pista bácsi. Az aranyévek-
rõl vele és feleségével, Klári nénivel
beszélgettem.

— Töbörzsökön jártam a református ele-
mi iskolát (ami ott volt, ahol most a KPM
van), majd a székesfehérvári Ybl Miklós
Gimnáziumba mentem humán tagozat-
ra. Akkor még nyolcosztályos volt a gim-
názium. Az érettségi után, 1950-ben, rög-
tön felvételt nyertem a fõiskolára.
— A szüleinek sok állata volt?
— Édesapám kovácsmesterként dolgo-
zott, de amellett nagyon szerette az álla-
tokat, és mindig volt sertés, szarvasmarha
az udvarban.
— Hol laktak Pista bácsiék?
— Tõsgyökeres sárbogárdi vagyok. A so-
rompón kívül, az Abai úton laktunk, ott
születtem a háznál, a hátulsó szobában.
Elsõ szoba nem is volt, csak egy szoba,
konyha.
— A fõiskolát követõen mindjárt Sárbo-
gárdon kezdett praktizálni?
— Igen, a gyakorlati idõm után, 1956.
március 1-jével azonnal a mélyvízbe dob-
tak: körállatorvossá neveztek ki a Sáreg-
res—Pusztaegres körre. Örspusztán kap-
tam lakást az egykori kastélyban, ahol az-
tán 22 évet töltöttünk el a családdal. Volt
egy állatambulancia Sárbogárdon a tûz-
oltószertár mellett; 1960-ban annak a ve-
zetõje lettem két évig, aztán visszacsaltak
Pusztaegresre, a Hunyadi-termelõszö-
vetkezetbe, ahol az egész életemet töltöt-
tem.
— Akkor még nagy állományok voltak,
most viszont nincs annyi állat, mint annak
idején.
— Ezért sajnálom is a fiatal kollégákat,
mert nem látják azt a sok betegséget,
amiket mi a nagyüzemekben évtizedeken
keresztül átéltünk.
— Pista bácsi kezdõ állatorvosként kitõl
kapott segítséget?
— Idõsebb dr. Jarabin János volt a fõ-
állatorvos, tõle végtelen sok segítséget
kaptam, akárcsak a többi kollégától. Ak-
kor nagyon összetartó volt az egész társa-
ság. Bárkit megkért az ember, segítettek
mindenben, pedig nagy szegénység volt.
— Talán azért is volt olyan összetartás.
— Így kezdtem a pályámat, és 1959. janu-
ár elején — lassan 48 éve — megnõsül-
tem.

— Akkor az aranydiploma után hamaro-
san jön az aranylakodalom is.
— Már készülünk rá.
— A gyerekek mikor születtek?
— 1959-ben született a fiunk, Pista, aki
távközlés-technikai mûszerész, gépjár-
mûoktató, 1961-ben pedig a lányunk, Bri-
gi, aki pedagógus. És van három unokánk
is: két fiú, meg egy lány. Annyira kötõ-
dünk Sárbogárdhoz, hogy az egész család
itt lakik.
— Említette, hogy szegény volt a világ. Mi-
lyen nehézségekkel kellett szembenézniük?
— A nagyüzemi gazdálkodás ismeretlen
fogalom volt, ezáltal a nagyüzemi beteg-
ségek is, mint a száj- és körömfájásos jár-
ványok, a sertés- és baromfipestis. A saját
bõrünkön kellett kitapasztalnunk, ho-
gyan lehet ezeket kezelni. A nagyüzemi
tartás miatt ugyanis olyan tünetek jelent-
keztek, amik nem voltak megírva a nagy-
könyvben.
— Kaptak elegendõ eszközt és gyógyszert a
gyógyításhoz, megelõzéshez?
— Gyógyszerben elég gyakran volt hiány.
De próbáltunk mindent beszerezni. Nagy
járványok idején zárlat volt. Ha jött a te-
lefon, menni kellett járványelfojtásra.
Egyszer, 1957-58-ban, Püspökladányban
egy istálló gondozói szobájában kellett
laknom 8-10 napig. Sokszor még ételt is
alig hoztak, és ritkán kaptunk normális
ennivalót, úgyhogy azok nehéz idõk vol-
tak.
— Nemcsak a haszonállatokhoz, hanem a
kisállatokhoz is ért.
— Azt már csak önszorgalomból csinál-
tam. Annyira lement az állatlétszám vi-
déken, hogy egyszerûen nem tud az állat-
orvos megélni a haszonállatok gyógyítá-

sából. De meg kellett tanulni a halászati
dolgokat is, mert hozzám tartozott Réti-
major.
— Otthon tartott állatokat Pista bácsi?
— Volt egy hõn szeretett, díjnyertes ku-
vaszom Örspusztán. A suszternak rossz
cipõje, az állatorvosnak beteg kutyája:
olyan asztmás lett szegény, hogy az állat-
kórházban kb. három hétig kezelték,
mindent kipróbáltak rajta, de sajnos nem
mentek vele semmire. A végén el kellett
altatni. Amikor beköltöztünk Sárbogárd-
ra, már nem volt kutyánk.
— Mikor költöztek Sárbogárdra?
— 1978-ban.
Ekkor már Klári néni, Pista bácsi felesége
is bekapcsolódott a beszélgetésbe: —
Örspusztához a mai napig is nagyon kötõ-
dünk. Rettentõ romantikus és boldog
életünk volt ott. Amikor elkerültünk oda,
elõször kicsit szokatlan volt. A téesziroda
(volt kastély) épületében laktunk egy
szolgálati lakásban. Másfél évig nem volt
se villany, se víz, szenesvasalót használ-
tunk, a kútról hordtuk a vizet. Sajnos, Pis-
ta bácsi allergiás lett a penicillinre, ezért
is kellett Sárbogárdra költöznünk.
— Ez is szakmai ártalom, mert 1959-
60-ban egy hullaboncolás után hiába fer-
tõtlenítettem le a kezemet, mégis meg-
fertõzõdtem. Mindig lázas voltam, és
annyi penicillint nyomtak belém, hogy
végül mérgezést kaptam, és kórházba
kerültem.
Klári néni: — Akkoriban még nem na-
gyon ismerték a penicillinérzékenységet.
Két évre rá, hogy ide költöztünk, szóltak,
hogy szívesen látnák Pistát Puszta-

Folytatás a következõ oldalon�
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egresen. Felújították az örspusztai szol-
gálati lakást, cserépkályhát raktak bele,
lett víz, villany is. Örömest visszamen-
tünk.
— Ez tartott nyugdíjas koromig, 1996.
november 1-jéig.
— De most is praktizál még?
— Igen, nyugdíj mellett mint magán ál-
latorvos dolgozom.
— Gondolom, most már nem olyan fe-
szített tempóban.
— Nem is bírnám. Hiába, hetven év felett
már nem megy úgy. Nem is sok a dolgom,
mert nincs állatlétszám. Amikor Puszta-
egres, Sárhatvan területére kerültem, kb.
5-600 szarvasmarha volt egyéni gazdák
kezében. Most egy darab sincsen. Anya-
sertés alig van, kevés a szaporulat, nincs,
amit gyógyítani kelljen.
— Mivel közlekedtek a települések között?
Klári néni: — Fakarusszal, kocsival, hin-
tóval, télen meg szánkóval. Volt úgy,
hogy két hétig nem tudtunk hazajönni a
szülõkhöz, mert nem tudtuk magunkat
kiásni a hóból.
— Milyen út vezetett Sárbogárdra?
— Örspuszta már össze volt kötve Sárbo-
gárddal, de Pusztaegres, Mezõszilas felé
nem volt, csak földes út. Õszi, téli idõ-
szakban tengelyig érõ sár volt arra végig.
Csak valamikor 1959-60-ban épült meg
ott az út.
Klári néni: — De nagyon szerettünk Örs-
ön! A gyerekeinknek is nagyon jó volt,
övék volt a világ, a határ, a tó. A gyerekek
együtt jöttek-mentek, csoportokban
mentek felfedezni a környéket. Vigyáz-
tak egymásra. Mindegyik megtanult bi-
ciklizni, korcsolyázni, úszni; olyan tiszta
volt a kis kanális, hogy abban fürödtünk.
A gátakon el lehetett menni kirándulni,
meg lehetett lesni a madarakat. A négy-
osztályos iskolában Havasi Jenõ volt a ta-
nító. A terem középen egy nagy, cifra vas-
kályha állt, amit a gyerekek reggel befû-
töttek, és megfõzték rajta a teát. A gyere-
kek mindent megtanultak ott, amire
szükségük volt. Örspusztán állt egy ke-
mencesor is, híres, jó süteményeket és
kenyeret sütöttek ott az asszonyok.
— Amikor odakerültem Örspusztára, kb.
80 család lakott ott, és mindenütt volt
5-8-9 gyerek. Bolt, kultúrház is mûkö-

dött. Március elsején lesz 50 éve, hogy
elõször végigbaktattam ott, a puszta-
egresi pampákon. Köves út nem volt se-
hol, még bent a községben sem. Amikor
legelõször végigmentem ott, azt mond-
tam, hogy talán egy hónapot kihúzok,
nem létezik, hogy itt maradok. És mi lett
belõle? 50 év. Ki gondolta volna. Úgy
éreztük, hogy befogadtak, szerettek,
megbecsültek bennünket.
A munkám 24 órás szolgálat volt. Reggel
és este végig kellett nézni az etetést, mert
ott tudtuk kiszûrni a beteg állatokat. Ha
éjjel kettõkor ellett a tehén, vagy kólikás
lett a ló, menni kellett. Kemény munka
volt, de jó humorral meg tudtuk csinálni a
dolgokat. A borjú- és a malacneveldének,
a sertésszállásnak én is alkotója voltam.
Rossz érzés, hogy mindez ma már az
enyészeté meg a patkányoké.
— Mindegyik állattal egyformán szeretett
foglalkozni, vagy volt kedvence?
— Mindegyiket egyformán szerettem, de
különösen közel állt a szívemhez a szar-
vasmarha.
— Miért?
— Leírhatatlan élmény, amikor egy ne-
héz ellés után felnéz az újszülött borjú az
emberre. Azután a sertés volt a követke-
zõ, a harmadik pedig a ló. A birka és a ba-
romfi csak olyan negyedrendû nálam. Ta-
lán azért is van ez, mert fõleg szarvasmar-
hával, sertéssel és lóval foglalkoztam.
Most megfordult a világ, mert a kisállat
az elsõ (a kutya meg a macska), szarvas-
marha pedig nincs.
Klári néni: — Az állatok nagyon hálásak.
A legvadabb, amirõl azt mondaná az em-
ber, hogy ehhez hozzá nem lehet férni, ha
beteg, akkor áll, és várja, hogy segítsenek
rajta.
— Pista bácsi, nem sajnálta, hogy nem egy
nyolcórás munkát választott?
— Nem, soha. Még ma is nagyon szere-
tem a szakmámat, és nem cserélném fel
semmivel. Nem is tudnám elképzelni
máshogy az életemet.
— Életkora ellenére most is energikus.

— A család segített mindenben, nagyon
megértõ feleséget kaptam.
— Õket is bevonta olykor a munkába?
— Igen, a feleségem az adminisztrációs
munkában segített nekem, például az ol-
tásoknál. A gyerekek pedig lemosták az
autót.
Amikor kineveztek, eleinte biciklivel
mentem naponta Töbörzsökrõl Sáreg-
resre és Almajorba a vasút mellett. Volt,
amikor télidõben Sáregresen laktam.
Motorkerékpárhoz úgy jutottam, hogy
apám leadott 30 mázsa kukoricát, kapott
egy papírt, és azzal elmentem a mûszaki
boltba — így utalták ki a motort. Az elsõ
gázpalackot is úgy szereztem, hogy alá
kellett írnom: állatorvos vagyok, éjszaka
ki kell mennem elléshez, koszos, piszkos
vagyok, meleg vízre van szükségem, ké-
rem kiutalni számomra a gázpalackot.
Erre megkaptam a megyei tanácstól az
engedélyt, és Fehérvárra, a Palotai útra
kellett elmenni egy darab palackért.
Klári néni: — Utána nagy nehezen tud-
tunk autót venni, de ahhoz is a megyei ta-
nács, a megyei állatorvos és a minisztéri-
um ajánlása kellett.
— Beadtam a kérelmemet, és rá két évre
kaptam egy Trabantot.
Klári néni: — Aztán adódott a lehetõség,
hogy házat építsünk, és végleg beköltöz-
zünk Sárbogárdra. Nehéz szívvel jöttünk
el Örspusztáról, mert szerettünk ott, de
Sárbogárdon is szeretünk. Én mindig azt
mondom, hogy az ember ott érzi jól ma-
gát, ahol a családja van. Ha együtt van a
család, akkor teljesen mindegy, hol van.
— Találtam egy Nietzse idézetet: „Alud-
tam, és álmodtam, hogy az élet öröm.
Felébredtem, és láttam, az élet köteles-
ség. Dolgoztam, és észrevettem, hogy a
kötelesség öröm.” — így vagyok én is az
eltelt 50 évvel. Sok, de jó munka volt.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

a IV. Béla Általános Iskola

2006. január 14-én,
20.00 órakor kezdõdõ,
Faluházban tartandó

ISKOLABÁLJÁRA.

Belépõjegy: 500 Ft, melynek meg-
vásárlásával iskolánk a ballagó
nyolcadik osztályosok mellett isko-
lánk valamennyi diákját támogatja.

Köszönettel: a IV. Béla Általános
Iskola tanárai, tanulói és szüleik!

Pontosítás
A legutóbbi újságszámban megjelent
Ünnepi Mészöly-gála címû cikkben
pontatlanul szerepelt, hogy kik díszí-
tették föl a színpadot ötletes, papírból
készült tájjal. A dekorációt ugyanis
Kovács Jánosné és Faddi Anita óvó-
nõk készítették december 14-ére, a vá-
ros óvodásainak hangversenyére.

Szerkesztõség

Szerkesztõségünkben

kaphatók többek között

az alábbi könyvek:

Leszkovszki Albin:

Kompországi szerelmek;

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

A Szent István

Általános Iskola

története — 1926-2005

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.
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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. Sár-
bogárd, 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 feltesszük a
kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség le-
het. 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), értékesítési-
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 le-
het tenni: 06(40)40-40-40. Kékvonal:
06(40)22-00-22: információ mérõállásról, leolva-
sással kapcsolatos kérés, számlázással, szerzõ-
déssel kapcsolatos ügyek, információ gázbekö-
tésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefon-
számon 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 településeken
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 idõ-
ben a 06(25)460-101, 06(30)957-5277,
06(30)997-0520, 06(30)670-2117-es telefono-
kon.

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: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei 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, havonta
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. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász
János a 06(30) 5300-858 számon bármikor ri-
asztható.

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, pén-
teken 7-13-ig.

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 héten szerdán, 9-13-ig.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

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.)

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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Vidéki ügyeletek 2006. január
havi beosztása

Sárvíz kistérség központi ügyelet:
(Aba, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota) Aba, Béke tér 2., Zöldház orvosi
rendelõ. Telefon: 06 (22) 593 010. Ügyelet munkanapokon: 16 órától más-
nap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órá-
tól az elsõ munkanap reggel 8 óráig. Január 1-31.: Aba, Béke tér 2., te-
lefon: 06 (22) 593 010.

Cece ügyeleti kör január havi beosztása
1-jén: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
2-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
3-án: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06 (30)
886 578;
4-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
5-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
6-án: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
7-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
8-án: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
9-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
10-én: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
11-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
12-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
13-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
14-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
15-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 886 578;
16-án: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
17-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
18-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
19-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 886 578;
20-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
21-én: dr. Babós Éva, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 520 430;
22-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
23-án: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 886 578;
24-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031;
25-én: dr. Szabó Ingrid, Alap, Vörösmarty u. 2., tel.: 06 (25) 221 116;
26-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
27-én: dr. Gubik Zoltán, Alap, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 06 (25) 221 108, 06
(30) 886 578;
28-án: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
29-én: dr. Burián Attila, Cece, Deák F. u. 15., tel.: 06 (25) 235 034;
30-án: dr. Leposa Zoltán, Cece, Jókai u. 11., tel.: 06 (25) 505 190;
31-én: dr. Jaskó Sándor, Vajta, Szabadság tér 3., tel.: 06 (25) 229 015,
229 031.

FIGYELEM!
A Petõfi Sándor Gimnázium

és Szakközépiskola felvételi elõkészítõjének
következõ feladatsorait

JÖVÕ HÉTEN KÖZÖLJÜK!

Hatósági ügyeleti beosztás
2006. január havi hónapban

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

Pélpuszta
Január 7-8.: dr. Németh Sándor, Dég, Szabadság tér 1., 06 (20) 9717
306;
január 14-15.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
január 21-22.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751
715;
január 28-29.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398
629.

Betegellátási ügyelet 2006. január hónapban
I. körzet Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,

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

Január 7-8.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06 (20) 4719
054;
január 14-15.: dr. Bukovecz Tibor, Sárbogárd, Csók I. u. 25/a., 06 (25)
460 338;
január 21-22.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 9751
715;
január 28-29.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398
629.

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

Január 7-8.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393
977;
január 14-15.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1., 06 (30) 6257 807;
január 21-22.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06 (20)
9749 065;
január 28-29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 9939 404.

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

SORSOLÁS
A Gréta bútorban 2005. december 23-án megtartott aján-
déksorsolás nyertesei a következõk:

digitális ébresztõóra: Farkas István
(Sárbogárd, Vörösmarty u.);

hajszárító: Fekete Jánosné
(Sárbogárd, Nyárfa u.);

kávéfõzõ (kétszemélyes): Dénes Katalin
(Sárbogárd, Árpád-ltp.);

szendvicssütõ: Fánczi János
(Sárbogárd, Dózsa u.);

vízforraló: Iker Jánosné
(Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u.);

egyszemélyes kávéfõzõ: Nyári Judit
(Sárosd, Béke tér);

habverõgép: Sági Attila
(Mezõfalva, Kinizsi út);

kenyérpirító: Pálinkás Istvánné
(Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u.);

vasaló: Stadler János
(Sárbogárd, Tinódy út);

fürdõszobai mérleg: Szûcs Tibor
(Cece, Deák F. út);

mikrosütõ: Rostás János
(Sárbogárd, Dózsa u.);

kétszemélyes
görögországi nyaralás: Horváth Ferenc

(Székesfehérvár, Jancsár út).
A nyeremények készpénzre nem válthatók át!
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Fõ a bizalom … de ennyire?
K. S. magyarkeszi lakos feljelentést tett
két ismeretlen személy ellen, akik 2005
márciusában megállapodtak vele, hogy
saját nevére a sárbogárdi Suzuki Barta
Autókereskedésben vásároljon egy Peu-
geot 206-os személygépkocsit. Ezért az
akcióért 60.000 Ft készpénzt kapott.
Azonban, miután a személygépkocsit el-
vitték, a további részletfizetést már nem
az ismeretlenek vállalták fel, hanem a
sértettre hárult a havi 39.000 Ft részlet.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
F. J.-né kálozi lakos feljelentést tett két
ismeretlen személy ellen, akik magukat
villanyóra-leolvasóknak adták ki. Arra
hivatkozva, hogy jár vissza a fogyasztás-
ból pénz, kérték, hogy váltsa fel a 20.000
Ft-ost. Miután a sértett kihozta a spájz-
ban, dunsztosüvegben tartott pénzt, hogy
felváltson, azt felkapták, majd a sértettre
az ajtót is bezárták, és a helyszínrõl elme-
nekültek.

Csipkelõdõ csipegetõk
Csoportosan elkövetett garázdaság bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt nyomo-
zás indult P. A., K. S. sárkeresztúri sze-
mélyek ellen. Nevezettek 2005. decem-
ber 22-én, 13.30 óra körüli idõben Sár-
keresztúr, Csipegetõ büfében rátámad-
tak négy átutazóban lévõ férfire, akik kö-
zül egyet, Sz. I.-t, tettleg bántalmaztak.
Kihallgatásuk után õrizetbe vételük is
megtörtént.

„Dézsávü” — ismétlõdõ
esetek

H. J. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2005. decem-
ber 23-ára virradóra az Ady E. úton álló,
lezárt személygépkocsija jobb elsõ ajtajá-
nak üvegét kitörte, a CD-s rádiót szabály-
szerûen kiszerelte és eltulajdonította.

Rongálási kár kb. 30.000 Ft, lopási kár kb.
20.000 Ft.
M. Á. alsószentiváni lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2005. de-
cember 23-ra a Sallai u. 7. sz. alatt lévõ
bekerített lakóházának udvaráról eltulaj-
donított 160 l gázolajat, melyek kannák-
ban voltak. Lopási kár kb. 40.000 Ft.
K. A.-né kálozi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2005. december
26-ra virradóra a Jókai u. 27. sz. alatt ta-
lálható építés alatt álló családi házból el-
tulajdonította a beépítésre váró mûanyag
ajtót, ablakokat, mellyel kb. 400.000 Ft
kárt okozott.
M. J.-né sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2005. decem-
ber 27-re virradóra ajtóbetörés módsze-
rével bement lakásába, és különféle
arany ékszereket, iratokat tulajdonított
el. Lopási kár kb. 45.000 Ft, míg rongálás-
sal kb. 1.000 Ft kár keletkezett.
Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek
ellen. B. D. horvát állampolgár 2005. de-
cember 23-án, 22.50 órakor közlekedett
Hantos külterületén személygépkocsijá-
val. Egy személy — rendõrnek kiadva
magát — megállította õket, majd társa az
személygépkocsi ablakán benyúlva ki-
kapta az elsõ ülések között lévõ táskát,
melyben a kocsiban ülõ 7 személy okmá-
nyai voltak, valamint német bankkártyák
és 1.350 euro.

Ez se a Jézuska volt
Sz. P.-né cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2005. december
18-24-e közötti idõben bement a lakásuk
alatt lévõ nyitott garázsba, majd azon ke-
resztül a pincébe, ahol egy szekrényben

tartották a karácsonyra szánt ajándéko-
kat. Ezekbõl ágynemûgarnitúrákat, ru-
hákat, illatszercsomagokat, digitális
fényképezõgépet tulajdonított el. Lopási
kár kb. 122.000 Ft.
T. P. sárkeresztúri lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2005. decem-
ber 24-re virradóra a Vörösmarty utcá-
ban lévõ bekerített ingatlanára bement.
A nyári konyha ajtaját felfeszítette, és az
ott lévõ becsomagolt karácsonyi ajándé-
kokat (játékok, kerámia, illatszerek, ká-
vé, italok, ruhanemû), fenyõfát, a hûtõ-
bõl fagyasztott húst tulajdonított el. Lo-
pási kár kb. 36.700 Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult a fk. L. F., F. D. sár-
bogárd—pusztaegresi lakosok ellen. Ne-
vezettek 2005. december 24-én, a hajnali
órákban egy pusztaegresi ház bekerített
elõkertjébõl kifûrészelés módszerével el-
tulajdonították az Sz. Gy. tulajdonát ké-
pezõ ezüstfenyõt, mellyel kb. 5.000 Ft
kárt okoztak. A sértettek a nyomok alap-
ján jutottak el a gyanúsított személyek la-
kására, ahol egy tárolóban meg is találták
a fát. Gyanúsítotti kihallgatásuk megtör-
tént.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki a polgármesteri hivatal tulajdonát ké-
pezõ, Sárbogárd, Magyar u. 1. szám alatti
ingatlanról eltulajdonított 1 db ostorfát,
mellyel kb. 100.000 Ft kárt okozott.

Figyelmetlenségbõl
szerencsétlenség

Közúti baleset okozása vétség megalapo-
zott gyanúja miatt nyomozás indult Cs. A.
sárbogárdi lakos ellen. Nevezett 2005.
december 23-án, 21.35 órakor figyelmet-
lenül lépett ki a Szent István úton az út-
testre, emiatt K. F. személygépkocsival
elütötte, melynek során súlyos, életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett.

Megkezdõdött a síszezon
Nyomozás indult lopás bûntett megala-
pozott gyanúja miatt B. G. budapesti la-
kos ellen. Nevezett 2005. december 27-re
virradóra Sárbogárd, Ady E. út 173. szám
alatt lévõ Aranyorsó textiláru szaküzlet
kirakatát betörte, majd onnan eltulajdo-
nított vadászpulóvert, terepnadrágot,
thermosálat, sísapkát. Lopási kár kb.
10.210 Ft, míg rongálással kb. 20.000 Ft
kár keletkezett.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A nagy hófúvások miatt a rendõrségen január 2-án tartották a hagyományos óév bú-
csúztatót. Dr. Horváth Zoltán köszöntötte pezsgõvel a kapitányság állományát és a
meghívott vendégeket. Köszöntõt mondott Csepeli Mónika városi ügyész és dr. Sza-
badkai Tamás alpolgármester.

/H/

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
A RENDÕRSÉGEN
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Karácsonyi-szilveszteri teremlabdarúgó-torna
2005. december 29-én és 30-án került
megrendezésre a karácsonyi—szilveszte-
ri teremlabdarúgó-torna. A karácsony
nem volt „fehér karácsony”, a torna más-
napja annál inkább! A hó alaposan össze-
kuszálta a sorokat, az elõzetes sorsolást.
Egy csapat nem tudott részt venni a dön-
tõ körmérkõzésein. E „közjáték” ellené-
re színvonalas mérkõzéseket vívtak a
csapatok, ennek köszönhetõen a torna is
nagyon jó volt.

Az „A” csoport eredményei

Magnum—Vegyes Páros 1-4
Vegyes Páros—Rendõrség 2-2
Rendõrség—Haladás 5-1
Haladás—Technolit 1-3
Technolit—Vidám Fiúk 5-1
Magnum—Rendõrség 2-1
Vegyes Páros—Haladás 3-1
Rendõrség—Technolit 1-2
Haladás—Vidámfiúk 2-1
Magnum—Haladás 3-0
Vegyes Páros—Technolit 1-1
Rendõrség—Vidámfiúk 3-5
Magnum—Technolit 2-1
Vegyes Páros—Vidám Fiúk 1-2
Magnum—Vidámfiúk 2-3

A „B” csoport eredményei
Légió 2000—Ziccer 4-0
Ziccer—Taki Team 0-4
Taki Team—Toledó 2005 1-0
Toledó 2005—Center 3-3
Center—Dragon 2-1
Légió 2000—Taki Team 1-0
Ziccer—Toledó 2005 1-6
Taki Team—Center 2-2
Toledó 2005—Dragon 2-1
Légió 2000—Toledó 2005 2-1
Ziccer—Center 1-6
Taki Team—Dragon 2:1
Légió 2000—Center 4:2
Ziccer—Dragon 0:2
Légió 2000—Dragon 2-1
A pénteki döntõbe 6 csapat került. A
Center csapata a hó miatt nem érkezett
meg, így 5 csapat 2x15 perces körmérkõ-
zéseken döntötte el a végsõ sorrendet.

Eredmények
Légió 2000—Technolit 3-2
Technolit—Taki Team 3-2 (büntetõk-
kel)
Taki Team—Magnum 4-1
Magnum—Vidámfiúk 4-5
Légió 2000—Taki Team 4-3
Technolit—Magnum 1-6
Taki Team—Vidámfiúk 3-4

Légió 2000—Magnum 5-3 (büntetõkkel)
Technolit—Vidámfiúk 1-4
Légió 2000—Vidámfiúk 4-3 (büntetõk-
kel)
I. Légió, II. Vidámfiúk, III. Taki Team;
IV. Magnum, V. Technolit.
A kupa gólkirálya 16 góllal Bakos Zoltán
(Légió 2000) lett. A legjobb mezõnyjáté-
kosnak járó különdíjat Kovács Krisztián
(Vidámfiúk) vehette át. A legjobb kapus
címet Boros Zoltán (Légió 2000) nyerte
el. A legjobb védõjátékosnak Rohonczi
Miklóst (Taki Team) választották. A tor-
na legfiatalabb játékosa Lajtos András
(Vegyes Páros) volt.
A csapatok és a különdíjasok díjaikat
Szakács Istvántól és Lajtos Jánostól, azaz
a szervezõktõl vehették át stílusosan, szil-
veszteri elõzetesként egy-egy üveg pezs-
gõ kíséretében.
A torna lebonyolítását Varga Imre, Tóth
Zoltán, Tar István, és Rehák Sándor segí-
tette.
Köszönjük a Mészöly Géza Általános Is-
kola igazgatónõjének, hogy a félreértés
ellenére lehetõséget adott a kupa meg-
rendezésére.
Minden helyezettnek gratulálunk, a baj-
nokság hamarosan folytatódik!

Sárbogárdi Szabadidõsport Egyesület

Más néven, ugyanúgy sikerrel
December végén rendezték az Alba – ME SI utánpótlástornát Simontornyán a sport-
csarnokban. Ezen az Alba Regia két csapattal vett részt. A mezõszilasiak az Alba
Regia 1. színeiben játszottak ugyanolyan sikerrel, mint egyébként is megszoktuk tõ-
lük. A dunántúli régió válogatottja után második helyen végeztek. Harmadik lett Ka-
locsa. Szerepelt még Rácalmás és Simontornya—Gyönk csapata is. Legjobb játékos
Szepesi István (Dunaferr), gólkirály Zámbó Tibor (Alba Regia 1.), legjobb kapus Fo-
dor Péter (Alba Regia 1.) lett.

/H/

Meghívó
Sárszentmiklósi SE 2006. január
13-án, pénteken, 18 órakor tartja
évzáró közgyûlését.
A vezetõség nevében tisztelettel
meghívom a sportolókat és a sport-
barátokat.
Helyszín: a sárszentmiklósi sport-
pálya (cím: Sárszentmiklós, Tán-
csics Mihály u.)

Nagy László,
a Sárszentmiklósi SE elnöke

Szép ajándék

HARGITAI
NAGYMAMA

SZAKÁCSKÖNYVE!

Kapható a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében
1.000 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
telefon: 06 (25) 508 900.
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Mit használ?
Csúcsforgalomban a metró mozgólépcsõjén áramlik a tömeg. Mindenki rohan. Van,
aki haza, van, aki másodállásba siet. Végre itt az ideje a szórakozásnak, a „szabadidõ-
nek”, a társaságnak. Itt az ideje az élet élvezetének, ki kell használni minden percet,
minden alkalmat, mert nem tér vissza többé. Valóban. Az élet minden perce, minden
alkalma elröppen, nem tér vissza többet. És mi lesz azután? Nem kell ezzel foglalkoz-
ni — mondják sokan. Olyan messze van a halál órája. Ki olyan bolond, hogy a forga-
tagban, a mindig változó színes világ élvezete közben a halálra gondoljon?
Lehet, hogy te is egy vagy a mozgólépcsõn áramló tömegben. Visz a lépcsõ együtt a
többiekkel, rohansz te is eltölteni az idõdet, kihasználni minden percet. De elgondol-
koztató ez a kép. Közel a vész, a vízesés, és akkor kiderülhet, hogy minden káprázat
volt csupán. A káprázat eltûnik, és helyébe lép a reménytelen sötétség.
Elérhetsz mindent, élvezheted az életet, gyûjthetsz vagyont, szerezhetsz hírnevet, jó
állást, de mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az õ lelkében
kárt vall? Isten igéje világosan közli mondanivalóját. Eljön a pillanat, mikor a vagyon
hagyatékká lesz, a hírnév feledésbe merül, az élet nélküled folyik tovább. Tovább
áramlik a tömeg, de te hol leszel akkor?
„Megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy
megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül
éljünk a jelen való világon, várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó
Jézus Krisztusunk dicsõsége megjelenését” (Tit 2, 11-13).

Golgota Keresztény Gyülekezet bibliaórái

Vajtán, a Zichy-kastélyban csütörtökönként, 19.30 órakor,
Sárbogárdon, a mûvelõdési házban keddenként, 19.00 órakor.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a múlt évben bármilyen formában
segítették a munkánkat. Köszönjük szí-
ves adományaikat: Arany Gáborné,
AZI-TOP Bt. (Alpek Zoltán és családja),
Balázsné Aranyos Judit (Cece), Bereck
Károly (autószerelõ), id. Bereck Károly,
Bereck Lajosné, Berkei Zoltán (vállalko-
zó és családja), Békési Grazyna, Bogárd
és Vidéke Lapkiadó (Hargitai Lajos és
családja), Bodoki György vállalkozó és
családja, Boldizs Ilona, Czeinerné Ta-
kács Tünde, Domján János vállalkozó és
családja, Fazekas Istvánné (Kislók),
Fürész Lászlóné, Géró A. Péter és neje,
dr. Gódány Lajos, Gulyás Erzsébet, Haj-
nalpír Szövetkezet (Bakonyi István és
családja), Horváth Lajosné (Töbörzsök),
Horváth István (a József Attila Mûvelõ-
dési Központ igazgatója), Huszár Gábor
(autószerelõ), Jákob Konrád, Juhász Já-
nos polgármester, dr. Kellner József és
családja, Kovács Zoltánné virágkötõ,
Krencz Szabolcs nagykereskedése, Kör-
mendi Józsefné, Közszolgáltató Kft.
(Ferencz Kornél önkormányzati képvise-
lõ, Kislók), Lekner Pálné, dr. Lendvai
Györgyné kozmetikus, dr. Márton Imre,
Megyeri Antalné vállalkozó, Mészáros
Jánosné vállalkozó (T-Mobile), Németh
Lajosné (Kislók), dr. Oroszlány László
háziorvos, önkormányzat (Sárbogárd),
Õry Gyula önkormányzati képviselõ
(Pusztaegres), Patikamérleg Bt. (Dobos
Ferenc és családja), Petneházi Gyuláné,
Pluhár Istvánné, Pordán Transz Kft.
(Pordán György és családja), Rehákné
Szontágh Rózsa lottózója, Schönborn
Józsefné, Sélley Ilona, Siák Józsefné,
Stadler Jánosné, dr. Szabadkai Tamás al-
polgármester, dr. Szabadkai Ügyvédi Iro-
da, Szakácsné Marekkel Szilvia (Tüzép),
Szél József és neje, Szilágyi Józsefné,
Szontágh Rudolfné, Takács Ferencné,
Tatai Lászlóné, Tolnai Éva tanítónõ,
Tosoki Mária, Tóth Zoltán vállalkozó és
családja (gumijavító), Vörös László tanár
és mindazoknak, akik névtelenül is hoz-
zájárultak, munkájukkal lehetõvé tették
mûködésünket, akcióink sikerét.
Isten fizesse meg, és szeretetteljes új esz-
tendõt kívánunk!

Szent Erzsébet Karitász Csoport, Sárbogárd

„Uj évi ima” — részlet
„Áldalak és dicsõitlek én is, te leányod, e reám viradt új
esztendõért, melynek elsõ napjára kegyesen eljuttattál!
Ez is élõ bizonysága folyvást áradozó atyai szereteted-
nek, mely nincs idõhöz kötve, az évek változásaitól
nincs korlátozva, melynek teljességében, az emberi
érdemetlenség miatt sem esik apadás. Visszagondolva
életemnek eltöltött idejére: annak minden szempillan-
tásában, jóságod kedvezését érezem; s midõn így a
multért igaz hálát rebeg ajakam: szívem édes bizalom-
mal telik meg a kétes jövõre nézve, mert ennek órái se
hozhatnak reám egyebet, mint a mit te bölcs és jó
Atyám, jónak látsz és megengedsz! Tudom: hogy válto-
zásai között is kegyes gondviselésed õrködése alatt
leendek, melynek tudta nélkül egy hajszál se eshetik le
fejemrõl!
Kegyelmes gondjaidba ajánlom hát magamat, jóságod-
tól kérek minden földi és lelki áldást ez év folyása alatt
is. Részeltess az élet javaiban oly mértékkel, mely az
igaz megelégedésre s a kötelesség betöltésére szüksé-
ges. Tartsd meg égeszségem- s életkedvemet, szívem
ártatlan örömét és nyugalmát. Terjeszd ki a békesség
szárnyait felettem, kedveseim és hazám felett. A reám jöhetõ keserûségek közt vigasz-
talj, ne tégy ki gyenge erõmet haladó kisérteteknek s a megpróbáltatás idején atyai ha-
talmad dicsõítse meg magát az én félénk erõtlenségemben. És a mikép megujitád nap-
jaimat: az erõs lelket is ujítsd meg én bennem, adj új életet! hogy szüntelen a kegyesség
után járván: szent tetszésed szerint tölthessem el napjaimat!

Oh Uram, Istenem! az én véges látásom nem hathat a holnap titkába sem a te felséges
tekinteted elõtt pedig megnyílik a jövendõ s az idõk végetlenségébe látsz; tudod: mit
rejtenek és szülnek az évek, és hatalmad parancsol a történendõknek; látod életpályá-
mat is, nálamnál jobban ösmered szükségeimet: cselekedjél tehát velem mindenben
bölcseséged és jóságod szerint, hogy én, ki erõs bizodalommal könyörgök hozzád az év
kezdetén: szívem forró hálaadása közt zárhassam be majdan ennek végóráját is.
Amen.”

Tompa Mihály: Olajág — Elmélkedések, fohászok és imák hölgyek számára

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. SÁRI ANDORNÉ
élete 87. évében elhunyt.

Feledhetetlen halottunk földi
maradványait 2006. január 7-én,

15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a katolikus vallás szertartása szerint

a Huszár-temetõben.

Gyászoló család
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7-én, szombaton, 19 órakor:

Cápasrác és
Lávalány kalandjai

Színes, szinkronizált
amerikai 3D-s kalandfilm

Max tízéves kisfiú, aki egyedül fantá-
ziavilágban érzi jól magát. Aztán õ le-
põdik meg a legjobban, hogy az általa
elképzelt hõsökrõl kiderül: léteznek.
Így kerül Csúcs bolygójára, ahol a Cá-
pasrác és a Lávalány segítségével har-
col Mr. Elektrosokk és segítõje, Mí-
nusz ellen.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

VÁROSI TERMÉSZETBARÁT
BIZOTTSÁG PROGRAMJA 2006. ÉVBEN
Január 21.: Baja — Sugovica-part — Ge-
menci-erdõ déli része — Duna-part —
Pörböly.
Indulás: 7 óra, költség: 1.450 Ft.
Február 18.: Bakony-hg., Eplényi tanös-
vények bejárása. Hó esetén szánkózás, sí-
elés a kijelölt pályákon.
Indulás 7 óra, költség: 1.450 Ft.
Március 21.: Balaton-felvidék, Káli-me-
dence — Salföld kolostorromok — Kõ-
tenger.
Indulás: 6.30 óra, költség: 1.800 Ft.
Március: Vonatos túra Budapestre az
„Utazás 2006” kiállítás megtekintése.
Tagoknak 50% kedvezmény.
Április 29. — május 1.: Zselic, Zselic-
kisfalud „Vándor” turistaház.
Szállásdíj várhatóan 2.500 Ft. Túrák a
környéken (Szenna, Kaposszentjakab,
Patca, Deseda-tó stb.).
Indulás: 5.30 óra, költség: 2200 Ft.
Május 13-14. és 20-21.: Munkatúra a
Vajtai erdõben. Az új és a régi jelzések
felfestése. Kérjük elõre jelezni a segítsé-
get, hogy az utazást megszervezzük! Fes-
tékrõl, ecsetrõl gondoskodunk!
Június 2-5.: Országos gyalogostalálkozó
Vajtán. A részletes programot késõbb
közzétesszük.
Június 10.: Etelka-túra, Keszthelyi-hg.
Balatongyörök — Vonyarcvashegy —
Gyenesdiás, Berzsenyi- és Festetics-kilá-
tók, Szent Mihály-kápolna stb. Jó idõ ese-
tén balatoni fürdés.
Indulás: 5.30 óra, költség: 1.800 Ft.
Július folyamán kerékpártúra szervezé-
se. Lehetséges célpontok: Balaton,
Fertõ, Duna
Saját felszerelés szükséges.
Augusztus 20-a körül: Balatonboglári
bor napok.
Indulás: 5.30 óra, költség: 1.800 Ft.
Szeptember 16.: Bakony-hg., Hárskút —
Lókút — Márkó és környéke.
Indulás: 7 óra, költség: 1.450 Ft.
Október 21-23.: Börzsöny-hg. Kétnapos,
egyéjszakás kirándulás. Túra a Nyuga-

ti-Börzsönyben és Szlovákiában. Szállás
Nagybörzsönyben.
Indulás: 5.30 óra, a várható költség kb.
50.000 forint.
November 25.: Alföld, Ópusztaszer —
Kiskunmajsa (Nemzeti emlékhely, für-
dés). Jelentkezés november 15-ig!
Indulás: 5.30 óra, költség: 2.200 + belé-
põk vagy Vértes-hg., Csókakõ — Vár-
völgy.
Indulás: 7.30 óra, költség: 1.200 Ft.
December 9.: Somogyi-dombság, Igal és
környéke. Fürdési lehetõség!
Indulás: 7 óra, költség: 1.450 + belépõ.
December 16. vagy 17.: Hagyományos ad-
venti túra vonattal Komárom — Komár-
noba.
Indulás: kb. 7 óra, költség: tagoknak
50%-os kedvezmény.

Fried-kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom u. 33.

Vasárnapi családi ebéd
2006. január 15-én
Magyar konyha remekei

Csak 1980 Ft/felnõtt
4 év alatti gyerekeknek ingyenes,

4-12 éves gyerekeknek 50%-os kedvezmény!
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Római bólé
Hozzávalók: 1 doboz ananászkonzerv, 2 citromszelet, 2 lime sze-
letelve, 1 evõkanál cukorszirup, 10-10 cl citrom és narancslé, 1 l
ananászlé, 1 üveg fehér rum, 10 cl õszibarack likõr, 1 üveg pezs-
gõ.
Elkészítés: A pezsgõ kivételével a hozzávalókat egy mély
üvegtálba öntjük, jól összekeverjük, majd lehûtjük. A pezs-
gõt közvetlenül tálalás elõtt öntjük hozzá. A bóléval telt tálat
a peremére tûzdelt ananászdarabkákkal és cukorba mártott
citrom karikákkal díszíthetjük.
(Ezt a receptet az egyik kedves olvasónktól kapta a szerkesztõ-
ség.)

Fûszeres csirkemellkocka
Hozzávalók: csirkemell, bazsalikom, liszt, margarin, vegeta,
bors, só.
Elkészítés: A csirkemelleket kockára daraboljuk. A fûsze-
rekkel beízesítjük, kb. 1-2 órát hagyhatjuk benne, de ha nincs
idõnk akkor úgy is jó. Majd egy pár kanál lisztben megforgat-
juk a fûszeres húst. A lisztes húst kevés margarinon átsütjük,
addig míg piros nem lesz. Én párolt rizzsel tálalom és készí-
tek rá gombamártást, sok kaporral.

Vendégváró sütemény
Hozzávalók a piskótához: 7 tojás, 7 evõkanál cukor, 7 evõkanál
liszt, fél csomag sütõpor. A barna lapokhoz: 25 dkg liszt, 5 dkg
margarin, 5 dkg cukor, 2 tojássárgája, 1 evõkanál kakaópor, 1
dkg szalalkáli, kevés langyos tej; a krémhez: 20 dkg margarin, 20
dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, fél liter tej, 1 csomag
vaníliás pudingpor.
Elkészítés: 25 dkg lisztbõl, 5 dkg margarinból, 5 dkg cukor-
ból, 2 tojássárgájából, 1 evõkanál kakaóporból, a szalalkáli-
ból (melyet elõzõleg langyos tejben megfuttattunk) könnyen
nyújtható tésztát készítünk. Két vékony lapot sütünk belõle.
A piskóta készítése: szétválasztjuk a 7 tojást vigyázva, hogy
sárgája egy pici se kerüljön a fehérje közé, mert akkor nem
lehet kemény habot verni belõle. Hozzáadunk a sárgájához 4
evõkanál cukrot, és fehéredésig keverjük. Belekeverjük a sü-
tõporral elvegyített lisztet, majd kemény habot verünk a 7 to-
jásfehérjébõl, a maradék 3 evõkanál cukor hozzáadásával.
Óvatosan fellazítjuk egy kis habbal a cukros-lisztes sárgáját,
majd lassan beleforgatjuk az összes habot. Közepes tepsiben
megsütjük, akkorában, amelyben a barna lapokat is sütöt-
tük.
Krém: 20 dkg margarint, 20 dkg porcukorral, 2 csomag vaní-
liás cukorral habosra keverünk. Fél liter tejbõl, 1 csomag va-
níliás pudingporból krémet fõzünk, melyet kihûlésig keve-
rünk (nagyon fontos jól kihûteni, nem lehet langyos), s ez-
után összedolgozzuk a vaníliás margarinnal. Az így kapott
krémet megfelezzük, s megtöltjük a süteményt. Elõször egy
barna tészta kerül, rá a krém egyik fele, piskóta, a krém má-
sik fele, majd ismét barna tészta következik, melyet bevo-
nunk csokimázzal. Kockára vágva tálaljuk, nagyon finom, és
mutatós sütemény!

Nagymama
receptjei

EGY ISMERÕSÖM
KARÁCSONYI

ÚTIBESZÁMOLÓJA
Hagyd ezt! A falra mászok, ha valaki azt mondja, hogy „a kará-
csony a szeretet ünnepe”, és azt is rühellem, ha barátságos mo-
sollyal rázogatja valaki a kezemet, és boldog új évet kíván. Ezek
az általános emberi gügyeségek szinte a gyermekkorom óta az
idegeimre mennek, talán azért, mert nem volt anyám és apám,
nevelõotthonban tanultam meg az ábécét és az emberi állatfaj
természetrajzát. Akivel évek óta együtt élek, az a nõ szintén ne-
velõotthoni, ismeri a dolgokat, akárcsak én, nincsenek illúziói
sem magával, sem velem szemben, sõt, általában az egész embe-
ri nem vonatkozásában sem. Õ is tudja, akárcsak én, hogy „a
szeretet ünnepén” ugyanúgy a gyûlölet vagy jobb esetben a
szimpla önzés az úr, mint máskor, és a képmutató utcai meleg-
étel akciók arcpirító szégyenénél csak az államférfiak képmuta-
tó újévi üdvözlõ táviratai jelentenek nagyobb szégyent.
Kölyökkorom óta dolgozom, mint egy igásló: az iskolában a
könyvek mellett, késõbb a tervezõirodában a rajzasztalnál. Tu-
dom a szakmámat, tudok hazudni, könyökölni, mások nyakára
lépni, van lakásom, autóm, két gyerekem, de karácsonyfát nem
engedtem betenni a szobába, hanem kimenekítettem aznap a
családot a hegyek közé egy turistaházba. Itt nem villogott tizen-
ötezer kis égõ, nem idegesítettek a terekre, pályaudvarokra,
postahivatalokba, földalatti illemhelyekbe és általában min-
denhova kihelyezett fenyõk a nevetséges, színes papírba csoma-
golt üres dobozokkal, álajándékokkal, a villamosmûvek jóvol-
tából kölcsönzött fényekkel. A fenyõ nekem a saját helyén, a ha-
vas hegyoldalon tetszik, mert ott nem egy társadalmi méretû ha-
zugság szimbóluma, hanem mostoha sorsot keményen tûrõ élõ-
lény, amely a kõsziklába is képes gyökeret ereszteni, és fagyban,
hóviharban sem dobja el a tûleveleit. A szobánkban jó meleg
volt, fölhozattuk a vacsorát, hogy ne kelljen átszenvedni a közös
étkezés lelkendezõ, puszilkodó jókívánságait. Az ágyakon he-
verészve dominóztunk, kártyáztunk, aztán tízkor szellõztetés.
Szinte bevágott a szobába a tiszta, fagyos levegõ. Utána takaro-
dó.
A harmadik napon, délután ötkor indulás hazafelé. Egy kanyar-
ban a kocsi nekivágódott a korlátnak. Nem vettem észre, hogy
lenn a síkságon is fagyos már az útpálya. A karosszéria nagyon
összeroncsolódott, elrepült a lökhárító és az egyik kerék. Sze-
rencsére senkinek nem lett baja. Ott álltunk dideregve az út szé-
lén, a fiú sápadt volt, a leány sírt. Két perc múlva megállt mellet-
tünk egy autó, a vezetõ megkérdezte, miben segíthet. Ideges
voltam, majdnem ingerülten elküldtem. De egykettõre jött a
másik, aztán a harmadik. Az asszony majdnem fölrúgott, ennek
hatására az ötödiknél fölengedtem. Az élettársamat és a köly-
köket hazavitte. Szó nélkül. Furcsa volt, nagyon értékeltem,
hogy nem szövegelt fölöslegesen.
Én ott maradtam intézni az autó elszállítását, a papírokat. Az-
tán nekem is akadt egy vezetõm, aki hazavitt. Nem fogadott el
semmit, amitõl majdnem megsértõdtem, én hülye. Még a nevét
se árulta el. Otthon az asszony közölte, hogy az õ jótevõjük sem
mondta a nevét.
A kislányom kilenc éves. Erõsítgette, hogy biztos egy karácsonyi
angyal volt az illetõ. Ráhagytam. Az ember szégyelli, ha jót tesz-
nek vele. Fõleg ha kérges szívû, mint én. Inkább elhiszi, hogy
vannak angyalok, mert különben el kellene hinnie, hogy vannak
jó emberek. Sakk, matt.

(L. A.)
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A KÍGYÓ, A FARKAS
ÉS A SÁRKÁNY

Hajnalodott. A kígyó, a farkas és a
sárkány már útra készen állt, ami-

kor egy fülemüle szállt le melléjük egy fa-
ágra.
— Hová indultok? — kérdezte õket.
— Megyünk eloltani éhünket és szom-
junkat — mondták azok —, emberhússal
és embervérrel!
— Hogy lehettek ilyen gonoszok? — csó-
válta a fejét a fülemüle.

— Ne gondold azt, hogy mindig ilyenek
voltunk — válaszolta a kígyó. Az embe-
rek tettek minket gonosszá azzal, hogy
annak akartak látni. Én békében éltem
velük, de egy csapat embergyerek mégis
megfogott: kövekkel dobáltak, botokkal
vertek, tûzzel égették a testem. És köz-
ben azt kiabálták: úgy kell neked, gonosz
féreg!
— Én is békében és nyugalomban éltem
szüleimmel és testvéreimmel az erdõ mé-
lyén — mondta a farkas. Aztán egy nap
vadászok jöttek és ránk támadtak. Egye-
dül én menekültem meg. A bozót sûrûjé-
bõl néztem végig, ahogy lemészárolják
sebesült szeretteimet, és látnom kellett,
hogy folyik el az életük a vérükkel együtt.
És a vadászok miközben megnyúzták
õket, ezt mondogatták: Úgy kell a gonosz
férgeknek!
— Én még csak nem is léteztem — mond-
ta a sárkány. De nekik nem volt elég a kí-

gyó és a farkas, nekik valami még hatal-
masabb és gonoszabb kellett: így hát
megteremtettek engem a saját képzelgé-
seikbõl és félelmeikbõl. És amint meg-
születtem, vasba öltöztetett lovagjaikat
küldték rám, hogy elpusztítsanak.
— Nem, mi nem ilyennek születtünk —
szólalt meg újra a kígyó. Azzá lettünk,
amivé akarták, hogy legyünk, s most ezért
gyûlölnek bennünket.
Csend támadt. A fülemüle nem kérdezett
többet — csak ült, és bámult maga elé.
Aztán egyszercsak megrebbentette szár-
nyait és elröppent. Õk is útnak indultak
hát.
A kígyó aznap halálra mart három kisgye-
reket, a farkas széttépett egy egész nyájat
a pásztorokkal együtt, a sárkány pedig
hamuvá perzselt egy egész falut, vele az
ott élõket. Csak a dolgukat tették: azt,
amit az Ember elvárt tõlük.

Heti idõjárás
Csütörtökre virradóra
ismét egyre többfelé el-
ered az esõ, nyugaton a
hó, havas esõ. Csütörtökön és pénte-
ken ezért ismét borongós, csapadékos
idõ várható. Az ország nagy részén
esõ, de nyugaton hó, havas esõ is lehet.
Többfelé lesz ismét jelentõs csapadék.
A hét végén azonban fokozatosan
megnyugszik idõjárásunk, csökken a
csapadékhajlam, és idõnként már a
nap is kisüt. Hidegebbek lesznek az éj-
szakák, és napközben a tartósabban
ködös helyeken kevéssel fagypont
alatt marad a hõmérséklet. A reggeli
hõmérséklet -3, 3, a nappali -1 és 5 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése

Ajtony: arany; Tas: kõ; Tétény: fejede-
lem; Tömör: vas; Kartal: sas; Bese: ká-
nya; Torontál: héja; Jutas: ínyenc; Le-
vente: élõ; Balog: balkezes; Eneh: szar-
vastehén

Helyes megfejtést küldött be:

Szûr Noémi Kitti,
Sárbogárd, Barátság u. 6/2.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Rejtvény — Kilóg a lóláb
E feladat szavai abban megegyeznek, hogy mindegyikben szerepel a LÓ, bár jelenté-
sükben nincs köze eme állathoz. Ha a meghatározások segítségével beírod a szavakat
a bekeretezett oszlopba összeolvashatod, hogyan hívták a századelõ lóval vontatott
városi bérkocsiját?

1. Sörbõl két deci.
2. Magyar kártyával játszott kártyajáték.
3. Iskolás kisfiú, tanuló.
4. Puskapor vagy töltény tárolására való tarsoly.
5. Tolvaj.
6. Nagy lendülettel megindul.
7. Gordonka.
8. Trópusi vidéken honos tündérrózsa.

Beküldési határidõ: 2006. január 10.
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Január 7., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30
Glóbusz 9.55 Zselé 10.00 Süsüke, a sárkánygyerek
10.30 Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfe-
dezõk 11.50 Zselé 12.00 Híradó 12.05 Momentán
12.35 Néprajzi értékeink 12.45 Study USA 13.40
Mozart 250 13.45 Fõzzünk megint egyszerûen!
14.15 Hárman a slamasztikában 16.00 Híradó 16.05
TS 18.05 Halhatatlanok társulata 19.00 Luxor 19.30
Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás 20.15 Feleségem-
nek 37. születésnapjára 21.55 Gengszterek 23.55
Híradó 23.30 Sporthírek 23.40 Neil Simon-Nem
csak poénkodás 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.55 Lisa 7.10 Kö-
lyökklub 9.25 Disney-rajzfilmek 10.15 Receptklub
10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
AutóMánia 12.45 Havazin 13.10 Így készült: A her-
ceg haladéka 13.35 Egy rém rendes család 14.00 El-
veszett legendák kalandorai 14.50 Tuti gimi 15.40
Hegyi mentõk 16.40 Jumanji 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz plusz 19.25 Szeress most 20.25 Szupermozi
23.50 Dakar 0.15 Az utolsó mohikán
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.45 Jetix 11.35 Viva S Club
12.05 A vadon naplója 12.30 Laktérítõ 13.00
TotalCar 13.25 Century City 14.15 Országutak õran-
gyala 15.05 Eddie 15.55 Bûbájos boszorkák 16.50
Csillagkapu 17.40 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 Az elveszett
Jézus-video nyomában 23.45 Mesék a kriptából
1.15 Fastlane 2.05 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 BÚÉK 2006! 12.02 Kró-
nika 12.30 Kontinensek, szántóföldek 13.04 Új zenei
Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 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 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 A Rádiószínház bemutatója
21.45 Zene 22.00 Krónika 22.20 Világvevõ 23.00
Hírek, Keno 23.04 Saját hangja…

Január 8., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30
Századunk 10.00 Bundás és rozsdás 10.25
Sandokan 10.55 Így szól az Úr! 11.00 Más fényben a
házasságról 11.40 Énekek éneke 12.00 Híradó 12.05
Fõtér 13.00 TS 15.05 Örömhír 15.35 Csellengõk
16.00 Híradó 16.05 Magyar elsõk 16.40 Stílus 17.15
ABSZOLÚT 17.45 Szívek szállodája 18.35 BBC-exk-
luzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás sza-
badsága 22.05 Szeretõk és titkok 23.50 Híradó
23.55 Sporthírek 24.00 TS-Motorsport 0.15 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.40 Rajzfilmek 7.10
Kölyökklub 8.40 Megaman 9.05 Slayers 9.30 Re-
ceptklub 9.45 Játék 10.50 Vadnyugati fejvadász
12.35 Papás-mamás 13.00 Egy rém rendes család
13.55 Rejtélyek kalandorai 14.50 Hegylakó — a hol-
ló 15.45 X-csapat 16.40 VIP 17.30 Trucaling 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 21.45 Heti
hetes 22.55 Vírus-pusztító idegen 0.35 Dakar 1.00
Fókusz-portré 1.30 A játék neve: túlélés
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 10.45 Jetix 11.35 Családodra
ütök 12.05 Stahl konyhája 12.35 Sliders 13.20 Ka-
land Bt. 14.10 Knight Rider 15.00 Smallville 15.55
Száguldó vipera 16.45 Walker 17.35 Jag 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 21.50 Grease
23.50 Képírók 1.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárna-
pi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-me-
dencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet köz-
vetítés 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy

14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Árvíz a
temesi Bánságban 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika
19.04 Sport 19.30 Mese 19.40 Pitti Katalin
operettfelvételeibõl 20.04 Rádiófónia 20.42
Közvetítés a Madách Színházból 22.00 Krónika
23.30 Zene

Január 9., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.55 A kis folyó
története 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 14.00 Afrika
gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár 15.54 Mozart
250 16.00 Híradó 16.05 BBC exkluzív 17.00 12+
17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti hír-
adók 18.20 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 20.05 Az élet muzsikája 22.00 Hétfõ este 22.45
Kultúrház 23.00 TS-Sporthét 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 TS-Sporthét 0.10 Azzuroo 1.35
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.10 Mozimatiné 15.20 Disney-rajzfilm 15.45
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen ön is milli-
omos! 20.15 Barátok közt 20.50 Szupermozi 22.25 A
vér szava 0.05 Találkozások 0.20 Dakar 0.50 A játék
neve: túlélés 1.35 AutóMánia 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.30 Salome 12.25 Frédi
és Béni 12.50 Játékidõ 13.55 Mozidélután 15.35 A
szerelem ösvényei 16.20 Anita 16.45 Charlie 17.35
Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áll az alku 20.50
NCIS 21.40 Zsernyákok 23.20 Nyomtalanul 0.10 Té-
nyek este 0.35 Friss vér 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Szonda 11.35 Igazságos Kádár János 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus közöttünk!
14.04 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Króni-
ka 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac,
profit 17.45 Kékbolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok
nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Rádiószínház 21.05 A Szabó család 21.35
Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Felhang 23.00
Hírek 23.04 Hangversenymúzeum

Január 10., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max 9.50
Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Hír-
adó 13.00 SrpskiEkran 13.30 Unser Bildschirm
14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár
15.54 Mozart 250 16.00 Híradó 16.05 Simon Mária
Etelka 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika
17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10
Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Panoráma
22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40
Provokátor 0.10 Hétfõn reggel 2.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
12.45 Rejtélyek kalandorai 13.35 Mozimatiné 15.15
Disney-rajzfilm 15.45 Sheena 16.35 Balázs-show
17.30 Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt
20.50 A Grace klinika 21.45 Gyilkos cápák 4. 23.15
Találkozások 23.30 Dakar 24.00 Igaz történetek 1.45
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.35 Salome 12.30 Frédi
és Béni 13.00 Játékidõ 14.00 Mozidélután 15.35 A
szerelem ösvényei 16.20 Anita 16.35 Charlie 17.35

Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áll az alku 20.50
Kojak 21.45 Columbo 23.20 Tények este 23.45
Hack-mindörökké zsaru 0.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.35 Igazságos Kádár János 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00
Hírek, Keno 23.04 Operákból, daljátékokból

Január 11., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00
Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngy-
szeme 14.55 Kormányváró 15.20 Kalandos nyár
16.10 Mozart 250 16.15 Híradó 16.20 Református if-
júsági mûsor 16.30 Útmutató 17.00 12+ 17.25 A
Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25
Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A
tv ügyvédje 21.05 Kékfény 22.00 Szerda este 22.45
Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.40 Irány a forradalom! 1.15 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
13.00 Rejtélyek kalandorai 13.50 Ebadta gorilla
15.20 Disney-rajzfilm 15.45 Sheena 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok
közt 20.50 Szupermozi 22.35 XXI. század 23.05 Az
elnök emberei 24.00 Találkozások 0.15 Dakar 0.40 A
játék neve: túlélés 1.30 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Szóda 9.55 Teleshop 11.30 Salome
12.25 Frédi és Béni 12.55 Játékidõ 13.55
Mozidélután 15.35 A szerelem ösvényei 16.20 Anita
16.35 Charlie 17.35 Hetedik mennyország 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áll az
alku 20.55 Született feleségek 21.45 Buzera 22.45
Robin Cook: Halálos kockázat 0.25 Tények este 0.55
Magyar film 2.55 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Króni-
ka 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Tetten ért szavak 11.35 Igazságos Kádár Já-
nos 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tebenned bíz-
tunk 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Digitális
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Rádiószínház 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, Keno 23.04
Nagy mesterek

Január 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika
5.40 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Slovenski 13.25 Roma fórum 14.00 Úton Euró-
pa-magazin 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár
15.56 Mozart 250 16.00 Híradó 16.05 Zselé 16.30
Milne: Micimackó 17.05 12+ 17.25 A Nagy Vita
18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Büszkeség
és balítélet 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház
23.00 Lapozó 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55
Pedálkirály 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék
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13.00 Rejtélyek kalandorai 13.50 Mozimatiné 15.20 Dis-
ney-rajzfilm 15.45 Sheena 16.40 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is mil-
liomos! 20.15 Barátok közt 20.50 Szupermozi 22.25 Házon
kívül 22.55 Kemény zsaruk 23.55 Találkozások 0.10 Dakar
0.35 Infománia 1.05 A játék neve túlélés 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00
Szóda 9.55 Teleshop 11.30 Salome 12.20 Frédi és Béni
12.45 Játékidõ 13.50 Mozidélután 15.35 A szerelem ösvé-
nyei 16.20 Anita 16.45 Charlie 17.35 Hetedik mennyország
18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áll
az alku 20.50 A magas szõke+két szõke 22.20 Dögcédulá-
sok 24.00 Strucc 0.30 Tények este 0.55 Az utolsó motoros
banda 0.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.05 A Szabó család 11.35 Igazságos Kádár János
12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Tanúim 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 Króni-
ka 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.06 Kopogtató 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hí-
rek, Keno 23.04 A modern zenekar hangszerei

Január 13., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Ag-
rárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 9.45 Gusztáv
10.0 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 4. Ma-
gyarországi Nemzetiségi Filmszemle 13.30 Sorstársak
14.00 Regióra 15.00 Kalandos nyár 15.54 Mozart 250 16.00
Híradó 16.05 Zselé 16.30 Saint-Exupéry: 17.00 12+ 17.25
A Nagy Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.20 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Kell egy pasi
21.05 Dob+basszus 22.00 Péntek este 22.45 Kultúrház
23.00 Kultúrház-extra 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.40
Olasz módra 1.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.20
Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.40 Sheena 16.35 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 20.55
Lost-eltûntek 21.55 Corky Romano 23.30 Találkozások
23.45 Dakar 1.15 Alias 1.05 MeneTrend 1.25 a GEO
bemutatja 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szó-
da 10.00 Teleshop 11.30 Salome 12.30 Játékidõ 13.30
Mozidélután 15.35 A szerelem ösvényei 16.20 Anita 16.45
Charlie 17.35 Hetedik mennyország 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban-rosszban 19.30 Aktív 20.05 Áll az alku 20.50 A zongoris-
ta 23.15 Tények este 23.40 Korhatár 1.10 A hetedik érzék
2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Fa-
lurádió 6.00 Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika
9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35
Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 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 21.05
Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30
Fórum 23.00 Hírek, Keno 23.04 Egy hazában

A borbarátok jobb évet remélnek

ASárszentmiklósi Borbarát Egyesület szarvaspörkölttel, borkóstolóval egy-
bekötött elsõ összejövetelét kedden este tartotta a Klubkönyvtárban. A ta-

valyi termés nem hozott igazán jó minõségû borokat, ezért többen az elõzõ, ki-
tûnõ évjáratból hoztak kóstolót. Az egyesület tagsága minden hónap elsõ kedd-
jén találkozik. Sajnos a tavaly õszre tervezett Tolna megyei kirándulás az ottani
vendéglátó házigazda váratlan halála miatt meghiúsult, de nem mondtak le ar-
ról, hogy az idén mégis közelebbrõl megismerkedjenek a szekszárdi borvidék-
kel.

Hargitai Lajos

Megnyílt a töbörzsöki posta
Teljesítette ígéretét a Magyar Posta: a vasúti posta bezárásával egy idõben meg-
nyitották a töbörzsöki iskolánál a postahivatalt, mely minden nap nyitva tart.

/H/
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár
elõzetes költségek nélkül. Hitelkiváltás.
1.000.000-7.500 Ft/hó, 3.000.000-22.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0668697)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hó-
nap elsõ péntekén, 18.00 órakor a sárbogár-
di kultúrházban. Jelentkezés: Fûrész Jó-
zsef, 06 (30) 290 3744, 06 (25) 461 303.
Családi ház eladó vagy lakásra cserélhetõ.
Tel.: 06 (25) 466 002. (0668232)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elekt-
romos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon.
Tel.: 06 (70) 617 1395. (0668181)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20)
437 4869. (0668237)

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, kony-
hapénzedet AVON-termékek forgalmazá-
sával? Küldj sms-t, visszahívlak. Tel.: 06
(20) 204 1856. (0668564)

Berzsenyi utcai házunkat az eddiginél ala-
csonyabb áron kínáljuk. 06 (20) 574 6363.
(0668737)

Nagysúlyú hízó eladó. Vágóhíd u. 4., 06 (25)
463 612. (0668728)

Érdekli a sorsa, jövõje? Tarot tanácsadás.
06 (30) 447 8331.
Fekete, kapucnis, félhosszú, L-es szövetka-
bát 6.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 394 2372.
Árpád-lakótelepen, téglaépületben, 2. eme-
leti, másfélszobás lakás, bútorozattan, gé-
pesítve kiadó, 06 (30) 363 2486.
Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. Irányár: 9,5 millió,
06 (20) 462 6261.

Árpád-lakótelepen különálló tárolók tégla-
épületben eladók. Érd.: 06 (30) 482 6975.
(0668343)

Villanytûzhely eladó. Irányár: 25 ezer Ft, 06
(20) 599 5425.

Állást keres 29 éves nõ kereskedõ végzett-
séggel, 4, 6 vagy 8 órában. Tel.: 06 (30) 513
5677. (0351848)

600 négyszögöl építési telek Sárszent-
miklóson eladó, 06 (30) 363 1337. (0668223)

Családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 388
9207. (0668351)

Négyszobás családi ház eladó, 06 (30) 330
2615. (0668414)

Dunántúl Ingatlaniroda keres ügyfelei ré-
szére eladó ingatlanokat. Információ: 06
(30) 330 2615. (0668414)

Redõny, reluxa kedvezõ áron, rövid határ-
idõvel, 06 (25) 462 497. (0668414)

Központban 84 m2-es lakás eladó, 06 (30)
3302 615. (0668414)

ABC fölötti lakás és lakóház eladó, 06 (30)
332 6923. (0668412)

Komfort-ST gáztûzhely, gázrezsó eladó.
Tel.: 06 (25) 460 244, 06 (30) 5322 757.

1300-as Lada, 1986-os, 1 év mûszakival el-
adó. Tel.: 06 (30) 518 3788. (0668294)

Nagytestû King galambok eladók. Tel.: 06
(30) 5329 990. (0668290)

Számviteli, fõiskolai végzettséggel rendel-
kezõ személyt gazdaságvezetõi munkakör-
be felveszünk. Mezõszilasi Ápoló Otthon.
Tel.: 06 (25) 247 014. (0668289)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes
lakás eladó, 06 (30) 6323 884. (0668409)

Hízók eladók Sárbogárd, Sávoly-köz 16., 06
(25) 463 409. (0668286)

Februári kezdéssel német nyelvbõl alap-,
középfokra, illetve érettségire csoportos
formában felkészítést vállalok. Érd.: 14 órá-
tól, 06 (20) 215 5320. (0668285)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

Felújított lakás kiadó, 06 (30) 916 0781.
(0668315)

Nagylókon családi ház albérletbe kiadó. Te-
lefon: 06 (25) 257 421. (0668276)

Eladó szalagfûrészgép, asztali körfûrész,
Hilti szögbelövõ, villanymotor, agregátor,
rázógép, music center, 2 db Videoton hang-
fal. Tel.: 06 (20) 577 8760. (0668275)

Malacok eladók, 06 (70) 457 0393. (0668273)

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

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.

GARÁZS ELADÓ AZ
ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN.

Érdeklõdni: 06 (30) 482 6975. (0668343)

ÁLLÁSAJÁNLAT! Országos hálózattal
rendelkezõ, elismert angol társaság

érettségivel vagy felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ munkatársakat keres

PÉNZÜGYI TÉNYFELTÁRÓ, TERVEZÕ-
ÉS TANÁCSADÓI MUNKAKÖR betöltésére
fõ vagy mellékállásban. Ingyenes képzés,

kedvezõ támogatási rendszer.
Érdeklõdni: 06 (70) 458 5013 számon
vezetõ-oktató munkatársunknál lehet.

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

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon
a Légió 2000 Security Kft.

irodaházában.
(7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség:
* OKJ-s személy- és vagyonõr bizonyítvány,

* magas szintû oktatás, * még ezen
a tanfolyamonon érettségi nélkül!
Kedvezmények: * részletfizetés,

* jutalék, * munkalehetõség,
* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.
Jelentkezni 2006. január 31-ig lehet.

Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,
06 (20) 9270 965

Sárbogárd területén mobil hot-dog
kocsiról való árusításhoz keresünk

ALKALMAZOTTAKAT
2006. januártól. Elõny büfében,

illetve vendéglátásban jártasság,
vonóhorgos kocsi. Tel.: 06 (25) 460 374,

06 (70) 330 1446.

Dél-dunántúli játékhálózat
Sárbogárdon nyíló üzletébe kere-

sünk szakképzettséggel rendelkezõ

bolti eladókat.
Telefon: 06 (20) 364 1307

Nyomtatás és másolás
felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja a

Bogárd és Vidéke Nyomda.

Brosúra, névjegy, meghívó, szórólap,
plakát, füzet, könyv, jegytömb, címke

és még sok más...

Nyomtatás és másolás színesben is,
színes fotónyomtatás,

nagyméretû nyomtatás...

Új lehetõség a kültéri nagyméretû
nyomtatás: színes fotóminõségû

dekoráció, tábla, zászló stb.

Új gépsorunk lehetõvé teszi, hogy ezen túl
nem kell egyszerre nagy mennyiségre

beruházni, a kisebb példányszámú
utánrendelés gyors és gazdaságos.

Megrendelések felvétele:
Sárbogárd, Hõsök tere 12., (mûv. ház

mögött), tel.: 06 (25) 508 900.



Bogárd és Vidéke 2006. január 5. HIRDETÉSEK 19

„Nincs hulladék,
csak rossz helyre került

használt anyag…”
A lakossági szilárdhulladék-gyûjtési közszolgáltatáshoz kap-
csolódóan az önkormányzat szelektív hulladékgyûjtõ-szige-
teket létesített a településen.
A szelektív hulladékgyûjtés egyik fõ célja, hogy a hulladéko-
kat minél nagyobb arányban hasznosítsuk, ezzel értékes má-
sodnyersanyagokhoz, energiához jutunk, és elkerüljük a kör-
nyezet felesleges terhelését (hulladéklerakók, új nyers-
anyagok elõállításának környezeti hatásai).
A közterületeken telepített gyûjtõszigetek feladata a folya-
matos szelektív gyûjtési lehetõség biztosítása a lakosság szi-
lárd hulladékféleségei számára. A gyûjtõszigeteken kizáró-
lag a másodnyersanyagként hasznosítható összetevõket
gyûjtenek (papír, mûanyagpalack és fólia, üveg). A gyûjtõszi-
geteken veszélyes hulladékokat, bomló szerves hulladéko-
kat, az egészségre káros, továbbá nagydarabos hulladékokat
nem gyûjtenek.
A szelektív szigeteken gyûjthetõ hulladékok:
— PET-palack, — papír, — üveg.
A hulladékgyûjtõ-szigetek ürítését, a hulladékok elszállítá-
sát, a közszolgáltatást ellátó Vertikál Rt. végzi. A szelektíven
gyûjtött hulladékok elszállítása fajtánként, heti egy alkalom-
mal történik. (Ezeken a napokon a Vertikál Rt. gyûjtõjárata
— érintve az összes hulladékszigetet — kizárólag egyfajta
hulladékot szállít.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyûj-
tõ-sziget rendeltetésszerû használatával is óvjuk környeze-
tünket!

Szelektív hulladékgyûjtõ-sziget

A közterületeken telepített gyûjtõszigetek feladata az idõ-
ben folyamatos, szelektív gyûjtési lehetõség biztosítása a
lakosság számára.
A gyûjtõszigeteken kizárólag a másodnyersanyagként hasz-
nosítható összetevõket gyûjtenek (papír, mûanyagpalack és
-fólia, üveg, csomagolási hulladék).

Papír

A papír alatt elsõsorban a háztartásokban keletkezõ csoma-
golási kartonpapírt, újságpapírt, szórólapok stb. értendõk.

Mûanyagpalack

Nem visszaváltható Poli-etilén (PET) „üdítõitalos” palac-
kok.
Kérjük a jobb kihasználtság érdekében a PET palackokat
összenyomva helyezzék a konténerbe!

Üveg

Az üveg alatt a nem visszaváltható üvegpalackot, befõttes
üveget stb. értjük.
A szelektív hulladékgyûjtõ-szigeten veszélyes hulladék, ve-
szélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék, festékes,
növényvédõ szeres göngyöleg, hipós, mosószeres, mosópo-
ros flakon stb., valamint egyéb háztartási és nagydarabos
hulladék nem helyezhetõ el.
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Karácsonyi gondolat
Magyarországon ma 3.000.000 nyugdíjas él, ennek fele kény-
szernyugdíjas. Aki ennek a népcsoportnak kedvez, az nyeri meg
a választásokat. 4,3%-kal nem lehet.
Lehetetlen helyzet van ma Magyarországon, beköltözött a poli-
tika a családokba. 50-60 éves barátságok mennek tönkre emiatt
a mocskos politika miatt.
Gyurcsány ígért a régi nyugdíjasoknak, a rokkantaknak is, más-
nak a kontójára.
Ha a Fidesz nyeri meg a választásokat, elsõ dolga lesz az elõzõ
kormány által hozott határozatot megszüntetni.
Én baloldali ember vagyok, az is maradok, szemközt köpném
magam, ha oda állnék, ahol jobban süt a nap.
Ezen az országon nem segít más, csak ha a két nagy párt össze-
fog és megalakul a Nagy Koalíció. Ne hagyjuk, hogy tovább ro-
moljon az országunk, nehogy magyarnak magyar legyen a far-
kasa. Csak a Nagy Koalíció tudja megmenteni ezt a kettéosztott
országot a továbbromlástól.
Reméljük, hogy a következõ karácsonyt nyugodtabb körülmé-
nyek között ünnepelhetjük.

Kokány József rokkantnyugdíjas

Szerkesztõi megjegyzés
A fenti írás karácsonyi számunkba érkezett. Mivel politikai vé-
leményt tükröz, az ünnepi szám helyett újévi elsõ számunkban
közöljük. A levélíró pártoktól független jobbító szándéka egy-
értelmû. Becsülettel kinyilvánítja egyéni felfogását.
Szükségesnek érzem azonban néhány dologra hangsúlyozottan
magánvéleményként felhívni olvasóink figyelmét.
Most tanúi lehetünk annak, hogy rendkívül látványos helycsere
zajlik a két nagy párt között, miközben a hangoztatott kam-
pányszövegekben ez egyáltalán nem tükrözõdik.
Az MSZP baloldali programot hangoztat, ugyanakkor politiká-
jukat jelenleg többségében üzletemberek határozzák meg, és
gyakorlatukban mindinkább a tõkés, kapitalista nemzetközi ér-
dek érvényesül. A valóságos szociális baloldaliak perifériára ke-
rültek a pártban.
Eközben a Fidesz — miközben jobboldali pártként mutatkozik
— egyre inkább a baloldali, szociális, nemzeti érdekek gyakor-
lata irányába lép.
Nem a magyarországi az egyetlen példa a két pólus helycseréjé-
re.
Mivel nálunk az egypártrendszernek vannak már hagyományai,
egy nagykoalíció újra egy diktatúrának kedvezne, amitõl Isten
õrizzen meg még egyszer bennünket!
Jómagam sokkal inkább annak örülnék annak, ha egy párt két-
harmados többséggel jutna kormányzási lehetõséghez, hogy a
valóságos polgári átalakulást, az igazi rendszerváltást gátló,
rossz kétharmados törvényekhez hozzá lehessen végre nyúlni.
Jó lenne, ha végre olyan embereket választhatnánk, akik való-
ban közszolgálatnak tekintenék a megbízatásukat.

Hargitai Lajos

Visszaemlékezés
a régi Sárbogárdra

Hétrõl-hétre nagy érdeklõdéssel olvasom a Bogárd és Vidéke
hetilapot, amit mindig elõfizetünk. Amikor megkapom, mindig
ünnep számomra, míg szülõföldem híreit olvashatom. Arról is
értesültem, hogy most ünneplik Sárbogárd 20 évvel ezelõtti vá-
rossá nyilvánítását.

A háború elõtt ott éltem, és tanúsítom, hogy Sárbogárd nem
volt akkor „falu”. Járási székhelyként mûködött járásbíróság-
gal, fõszolgabíróval, számos orvossal, ügyvéddel, tehetõs zsidó
kereskedõréteggel és iparossággal, valamint olyan régi magyar
úri családokkal, mint a Mészöly, Huszár, Dömötör családok
stb. A helyi értelmiség néhány tagját is megemlítem, mint
Rektorisz ügyvédék, Goldner Mór, Összterreicher Olivér, Mol-
nár Kálmán orvosok (felesége Margit postamester volt), Orosz
Dani, Markovics állatorvos (a Pali édesapja), Schermannék (te-
lekkönyvvezetõ), Farkas-Sütõ Pál állatorvosék, Füredi ügyvéd
(õk csak hamarjában jutottak tollvégre).

Az Úri utcában, Götték parkjában télidõben korcsolyapálya
volt, oda jártunk korcsolyázni. Volt abban az utcában több nagy
kúria is (az egyikben pl. Rácz Lajos orvos lakott). Nyáron a vas-
útállomás melletti népes strandra jártunk. Volt csendõrség is
erõs törvényekkel felhatalmazva, ami most is elkelne, akkor
nem lenne ennyi bûnügy.

Az 1938-40-es években sárbogárdi magán polgári iskola padjait
koptattam Sárbogárdon. A mi osztályunkkal futott ki az az idõ,
amely a magán polgári iskola megszûnésével járt. Sok szép em-
lékem van az akkori évekrõl is, bár már közelgett a háború. A
Tripolszky-házban, dr. Báthory Gábor járásbíróéknál laktam,
és egyetlen kislányukkal sokszor el-eljártunk olyan helyekre,
mint Halasi Mariska néni zongoratanár, Mészöly Rókuska és
Békuska (a Tompa Mihály utca és az Úri utca szögletében),
Lázár Pál tanár úr és felesége, Gizike, akikhez hegedülni tanul-
ni jártam, de gyakran ellátogattunk a Tripolszky-házzal szem-
beni „Mészöly-kisasszonyokhoz” és osztálytársunkhoz, Neu-
hauser Mányihoz is. Õ özvegy édesanyjával együtt Boroséknál
lakott (akiknek Magda lánya Budapesten élt). A közelükben la-
kott dr. Szabó Laci ügyvéd, Váncsa Irén (Ircsi) minden házi-
munkát egymaga végzõ feleségével. Akkor nem is sejtettem,
hogy Ircsi és Klári húga rokonaimmá válnak öt év múlva.

A református rektor úrék a templommal szemben, balról laktak
az L alakú épületben. Az utcai részen Tóth Gyula rektor úr la-
kott feleségével, Gulyás Krisztinával (Tinikével, a zámolyi re-
formátus lelkész lányával), és három gyermekével. A legna-
gyobb, s legszebb, Klárika, elõbb nekünk volt koszorúslányunk,
majd az õ házasságkötésekor mi voltunk a tanúk, mint Huszár
József, Jobban János, Szõnyegi Teta és kishúga, Komjáthy Ma-
riska, valamint Dömötör Pál, akinek Komjáthy Mariska lett a
felesége. Klárika kishúga, Edit, és kettõ kisfiú testvérkéje is võ-
félyként álltak mellettünk.

Tõlük balra, a Mészöly-kisasszonyok (Rókuska, Békuska) kö-
zött nagy fákkal díszlõ park vezetett Wickenhauserné Margit
néni házához. Az õ pincéjükben éltük át a bombatámadásokat,
ágyúzásokat a híres Balassa (BBC angol rádiónál dolgozó) mér-
nök feleségével, Arankával, fiával, és szegény, nagyon okos, de
„lelki beteg” Vucskics Gusztáv rokonukkal. Mozgalmas társa-
sági élet zajlott akkoriban színjátszó elõadásokkal, bálokkal.
Összejártak az emberek kártyázni, névnapozni, beszélgetni.

Szóval jó világ volt az, no, és persze fiatal voltam akkor még.

Dr. Kiss Dánielné, Mária néni, Szigetvár

Nyílt
tér


