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Férjhez ment az
újságíró kisasszony
Jelentõs családi esemény történt nálunk a hét végén. Férjhez
ment Hargitai Kiss Virág újságíró kisasszony egy abai legény-
hez, Pásztor Zsolthoz. Az ünnepi alkalom színhelye a Bogárd és
Vidéke Lapkiadó udvara és a sárbogárdi díszterem volt.

Írásunk az 5. oldalon.

Díj a nyomravezetõnek
Káloz község polgármestere

díjat tûzött ki
Július 30-ára virradóra ismeretlen tettesek a Káloz, Szent
Vendel utca 49. szám alatti lakóház udvaráról két földdön-
gölõt vittek el. Az eltulajdonított eszközök összértéke eléri a
300.000 Ft-ot. A polgármester díjkitûzéssel segíti a nyomo-
zást.
Káloz település polgármestere az alkalmi tolvaj(ok) mielõb-
bi sikeres felkutatása érdekében bruttó 100.000 Ft, azaz
százezer forint díjat tûzött ki.
A díjkitûzés összege annak fizethetõ ki, aki az elkövetõ sze-
mélyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik,
melyek segítségével az elkövetõ azonosítható, bûnösségére a
gyanú megalapozottá válik és ismereteit az eljárás során ta-
núként ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú vé-
delmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A rendõrség a
nyomravezetõ személyét bizalmasan kezeli. A díjkitûzés
visszavonásának jogát a díjat kitûzõ felajánló fenntartja. A
díjkitûzés visszavonásának közzétételét követõen a jelentke-
zés elkésett.
Az üggyel kapcsolatban bejelentés tehetõ személyesen vagy
telefonon a nyomozást folytató Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztályán.

R. Szabó Ágnes, az FMRFK szóvivõje

A kettes villamostól
Amerikáig Írásunk a 6-7. oldalon.
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Mostanság ilyen idõket élünk
Az 1980-as évek közepétõl néhányan azt
kezdték el mondogatni a tömegeknek,
hogy nem jó pártállami diktatúrában élni,
jobb a polgári demokrácia. Sokan meg-
hallották az akkor még merész és ellenzé-
kinek minõsíthetõ gondolatot, és úgy vél-
ték, ez igaz. Mert milyen is az olyan or-
szág, ahol nem lehet banánt kapni? A
polgári demokráciában mindig van ba-
nán, már csak ezért is jobb volna az.
Aztán azt is mondogatták: nem jó az, ha
egy állampárt irányítja a pártállamot,
jobb a többpártrendszer, világútlevéllel.
Az emberek erre is azt mondták: valóban
jó a világútlevél, mert ha ilyet kaphat
mindenki, akkor legalább azzal tisztában
lehet lenni, hogy anyagi helyzetük silány-
sága miatt hová nem tudnak elmenni. A
többpártrendszer arra is jó, hogy szekér-
táborszerûen tömörülhessenek az embe-
rek, és ne értsék meg a magyarul tudók a
magyarul tudókat.
Aztán az országra zúdult a polgári de-
mokrácia teljes mivoltában.
Az embereknek azt mondták, hogy a
pártállam elvette a magántulajdont, ezt
most reprivatizálni kell. Az emberek ezt
helyeselték, de azon kicsikét elgondol-
kodtak, hogy hogyan szerezhetnek egyes
tûzhöz közel állók hatalmas vagyonokat.
A gyárakat, bányákat, bankokat nem a
régi tulajdonosaik kapták vissza, hanem a
régi párt- és KISZ-funkcionáriusok és
családjaik, baráti körük szerezték meg
maguknak. Úgy hívták ezt, hogy kapcso-
lati tõke. És hát a magyar földet is alapo-
san kiprivatizálták a lábunk alól.

Hogy egyesek milliárdossá gazdagodtak,
míg sokan munkanélkülivé lettek, kicsit
nyugtalanította a tömegeket.
Ezért egyeseknek arról kellett beszélni,
hogy mindenki ezt akarta, és különben is,
van világútlevelünk, mehet, ki merre lát,
és banánt is lehet kapni, viszonylag ol-
csón, nem csak narancsot. A tömegek el-
hitték, hogy ezt akarták õk is, és elhitték,
hogy most már a polgári demokrácia sza-
badságában élnek, hiszen a tévékészülé-
keiken száz adót is nézhettek.
Egyesek arra is biztattak, hogy szólássza-
badság van, nyugodtan lehet bármirõl be-
szélni. Bármirõl lehet beszélni, de van-
nak olyan dolgok, amikrõl még a polgári
demokráciában sem lehet beszélni, mert
azt a törvény jobban bünteti, mint a párt-
államban. Például minden magyar szid-
hat minden magyart, ezért jó a szólássza-
badság. De már egyes kisebbségek devi-
áns viselkedését, vagy más kisebbségek
történelmi negatív szerepét nem szabad
kritizálni, mert ezeket törvények tiltják.
Azért a szólásszabadság nem jelenti azt,
hogy mindenrõl szabad beszélni. Csak ar-
ról szabad beszélni, ami a pénzhatalom
érdekeit nem sérti.
Egyesek arról is szóltak a tömegeknek,
hogy joguk van a kultúrához, és ezt nem
korlátozza a hatalom. A tömegek erre el-
kezdtek valóságshow és valóvilág szintû
mûsorokat nézni, mert azt gondolták, ez
az igazi kulturális érték; az, amiben a
konfliktus könnyen érthetõ, és a szerep-
lõk mosdatlan szájjal kimondanak min-
dent. Sokaknak ez nagyon tetszett, és
gyorsan feljelentették gyermekük tanító-
ját, hogy megsérti csemetéjük jogait, ami-
ért rászólt a pedagógus, hogy ne mobi-
lozzon tanítási órán, hanem a magyar tör-
ténelmet tanulja. Mások az orvosukat je-
lentették fel, hogy szakszerûtlenül gyó-
gyította meg õket az influenzából. Mind-
ezeket megírták az újságok, beszámoltak
róla a rádió- és tévécsatornák, és az em-
berek azt gondolták, hogy ez az igazi de-
mokrácia, és ez jó.
De voltak olyanok is, akik arról beszéltek,
hogy mi magyarok vagyunk, van múltunk,
himnuszunk, magyar zászlónk, és három-
milliónyi magyar honfitársunk, akiket a
történelem elszakított tõlünk. Erre egye-
sek azt mondták: ez magyarkodás, nacio-
nalizmus, nem pedig a polgári demokrá-
cia része. Egyesek azt is mondták: ha a
több millió határon túlra rekesztett ma-
gyar honfitársunk megkapná a magyar ál-
lampolgárságot, akkor õk elvennék a
nyugdíjasok nyugdíját, a dolgozóktól a
munkahelyüket, és õk feküdnének be a
kórházi ágyainkba. Ezért a tömegek úgy
döntöttek, hogy megtagadják honfitársa-
iktól a történelmileg járó jussukat, nem

lehetnek magyar állampolgárok. A töme-
gek azt hitték, helyesen döntöttek. Igaz,
azon csodálkoztak, hogy a testvérárulá-
suk után sem lett több a nyugdíj, nem lett
több munkahely, sõt, még a kórházakban
sem lett rövidebb az ágyhoz jutás várako-
zási ideje. Amikor ezt a tömegek felis-
merték, azt kezdték mondogatni, hogy
mindannyian a kettõs állampolgárságra
szavaztak. Még azok is ezt mondták, akik
el sem mentek szavazni. Aztán felhábo-
rodtak azon, hogy Szerbiában és Szlová-
kiában magyarokat vernek csak azért,
mert magyarok. Ezen még a kettõs állam-
polgárság ellen felbujtók is felháborod-
tak. Felháborodásuknak mély hallgatá-
sukkal adtak hangot.
Egyesek mindig azt mondták, hogy a pol-
gári demokrácia legnagyobb erõssége a
választás. A választást választási kam-
pány elõzi meg. Ez készíti fel a választó-
kat a választásra. A választási kampány-
ban az egyik párt arról beszélt, nem élünk
jól, sok a baj, amit okos gyülekezetek ta-
nácsai alapján orvosolni kell és lehet. A
másik párt, éppen a hatalmat bitorló, pe-
dig azt mondta, itt minden nagyon jó, dü-
börög a gazdaság, lendületben van az or-
szág, és nagy a jólét. Nyilvánvaló, hogy a
két párt egyike hatalmasat hazudott. De
gyõzött a hazugok pártja, mert a tömegek
arra szavaztak, akitõl azt hallották, amit
hallani akartak. A tömegek nem szeretik,
ha szembeállítják õket a valósággal, hi-
szen olyan jó hallgatni a sok szép szót,
még akkor is, ha abban minden hazugság.
A hazugok gyõzelmük megünneplését
narancsos buktaevéssel koronázták meg.
A tömegek is kárörvendõen örültek,
hogy legyõzhették ama depressziósnak
minõsített pártot. Nagy volt az öröm,
igaz, csak néhány napig. Aztán a gyõztes
párt szószólói reformokról kezdtek be-
szélni, és arról, hogy azt a roppant nagy
adósságot, amelyet a tömegek jólétére
fordítottak, vissza kell fizetni. A reform
lényege az, hogy államilag, törvényekben
szabályozott módon az emberektõl el kell
venni a pénzüket. Ez is egy módszer, ha-
sonlatos az útonálló rablóéhoz, hiszen
mindkettõben felfedezhetõ bizonyos lo-
gika, illetve a pénzelvétel kidolgozott
technikája. Természetesen az is a reform
része, ha sok tízezer embert rúgnak ki az
állásukból, „gondoskodó elbocsátás” cí-
men. Meg az is a reform része, hogy fize-
tõssé tesznek mindent. Az oktatásban
éppúgy, mint az egészségügyben, s ezzel
párhuzamosan megvonnak minden ked-
vezményt az arra egyébként nagyon is rá-
szorulóktól.
Mindenre adót kell kivetni. A levegõ
használata is adóköteles lesz, hiszen a
magyar állam tulajdonát képezõ levegõt
senkinek sincs joga ingyen használni.

NYERS KUKORICÁT
VÁSÁROLOK
KORLÁTLAN

MENNYISÉGBEN
sárbogárdi telephelyemen.

Ár: megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 06 (30) 9270 303
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Várható, hogy néhány hónap múlva be-
vezetik a légadót is. Amikor a tömegek
eme reformok hallatán zúgolódni kezd-
tek, amelynek lényegét a „nem errõl volt
szó, nem ezt ígértétek” szószerkezettel
lehet summázni, a válasz igen pimasz és
pofonszerû volt a gyõztes párt vezére szá-
jából: „Más a választási kampány, és
megint más az élet. Mi nem hazudtunk,
csak nem fejtettük ki teljesen az igazsá-
got.”
A tömegek most furcsán érzik magukat.
Ízlett nekik a gyõzelmi narancsos bukta,
még emlékeznek a gyõzelmi mámorukra,
de mégis, valahol tudatuk legrejtettebb
zugában érzik, hogy nagyon nagy itt a baj.
Talán arra is gondolnak, hogy becsapták
õket, de nem merik bevallani, mert azt
nagyon nehéz beismerni kinek-kinek,
hogy õ egy nagy balek volt, amikor inkább
hallgatott a szirének hangjára, mint a ma-
gyarul kimondott igazságra.
A tömegek ma ismét a kereskedelmi csa-
tornák agymosó mûsoraiba menekülnek,
amelyek kellõ színvonaltalanságukkal
biztosítják számukra a valósággal való
szembenézés elkerülését. A bevásárló-
központokban hitelre vásárolják a gagyi
árut, és még az unokájuk jövõjét is elzálo-
gosítják a nagy jólét látszatáért. A maguk
mentegetésére néha beszélnek gyerme-
keiknek és unokáiknak arról, hogy mi-
lyen nehéz idõk voltak azok, amikor még
nem lehetett banánt kapni, és a televízió
sem hozott száz csatornát. Nem is szólva
arról, hogy azokban a borzalmas idõkben
még távkapcsoló sem létezett. Szóval van
mirõl beszélniük, s ha már a jelent nem
tudják dicsérni, õszinte hittel szidják a
múltat. S nem veszik észre, hogy mindez
csak a szánalmas menekülésük része,
mert a többpárti demokrácia csak akkor
az, ha a résztvevõi az eszüket használják,
amikor döntést hoznak, amikor szavaz-
nak.
Most valójában a gyõztesek vesztettek.
Elveszítették a jelenünket és a gyermeke-
ink, unokáink jövõjét is. A tömegek ter-
mészetesen nem szeretik, ha minden rá-
zúduló rosszért csak önmagukat hibáz-
tathatják. Mostanság azonban ilyen idõ-
ket élünk. A nagyobb baj az, hogy mind-
ezt a tömegek önmaguknak sem merik
bevallani.

Borbély József

Szeretettel meghívjuk a 2006. szeptember 15-étõl 17-éig
(péntek, szombat, vasárnap) tartó

IV. Kislóki Falunapok
rendezvényeire.

PROGRAM
Szeptember 15. (péntek):

17 óra: megnyitó, köszöntõt mond: Szabados Tamás;
17.30 óra: a sárbogárdi fúvósok mûsora;
18 óra: néptáncbemutató és táncház;
19 órától: utcabál, zenél: Szabó László.

Szeptember 16. (szombat):
8 órától: roma ifjúsági sportnap, megnyitja díszvendégünk: Teleki László roma-
ügyi fõtanácsos;
9 órától: kispályás labdarúgó-mérkõzések (13 órakor eredményhirdetés);
13 órától: faluebéd;
14 óra: roma kulturális mûsor, Fortuna rádió kívánságmûsor;
15 óra: a töbörzsöki roma néptánccsoport mûsora;
16 óra: a Fekete vonat koncertje;
17 óra: roma lányok szépségversenye.
A roma rendezvények fõ támogatói: Esélyek háza, Székesfehérvár; Bogárd és
Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.
19 órától: utcabál, zenél: a Turi duó.

Szeptember 17. (vasárnap), a templomi búcsú napja:
8 órától: fõzõverseny (jelentkezés a helyszínen);
10 óra: bábszínház;
12 óra: a fõzõverseny eredményhirdetése, faluebéd;
14 óra: ökumenikus istentisztelet;
14.30 óra: köszöntõt mond Ferencz Kornél, kislóki önkormányzati képviselõ;
15 óra: faültetés a faluháznál;
16 óra: a Matyi és a hegedûs koncertje;
18 órától: utcabál, zenél: a Turi duó.
Egész nap kirakodóvásár, a gyermekeknek kézmûvesfoglalkozások.
Minden rendezvény helyszíne a kislóki sportpálya.
Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kislókiak

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Van egy jó választás!

Õ már bizonyított: helyi és megyei önkormányzati képviselõként,
három cikluson át országgyûlési képviselõként,

oktatási államtitkárként, az MSZP városi és megyei elnökeként.

Szavazzon polgármesterjelöltünkre, Szabados Tamásra!

Szabados Tamás
az MSZP—SZDSZ polgármesterjelöltje Sárbogárd városában

Van egy jó csapat!
Az MSZP önkormányzati képviselõjelöltjei választókerületenként:

Õk már bizonyítottak a helyi politikában!

Szavazzon az MSZP önkormányzati képviselõjelöltjeire!

1. Tóth Zoltán – MSZP–SZDSZ
2. Dr. Szabadkai Tamás – MSZP
3. Schmidt Lóránd – MSZP
4. Etelvári Zoltán – MSZP
5. Nedoba Károly – MSZP

6. Dr. Berzeviczy Gábor – MSZP
7. Bodó Zoltán – MSZP
8. Õri Gyula – MSZP
9. Ferencz Kornél – MSZP
10. Kelemen Béláné – MSZP
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Férjhez ment az újságíró kisasszony
Jelentõs családi esemény történt nálunk a hét végén. Férjhez
ment Hargitai Kiss Virág újságíró kisasszony egy abai le-
gényhez, Pásztor Zsolthoz. Az ünnepi alkalom színhelye a
Bogárd és Vidéke Lapkiadó udvara és a sárbogárdi díszte-
rem volt.
Ezt az eseményt sok izgalmas történés elõzte meg. Virág ke-
zét januárban kérte meg Zsolti. Az õsi magyar népmesei ha-
gyományokhoz tartva magam azt válaszoltam a legénynek:
— Tiéd lehet a lányom keze, de elõbb különféle próbákat
kell kiállanod. Elõször is el kell szegõdnöd hozzám három
fertályesztendõre szolgálatra. Az elsõ próba, hogy megmû-
veled öreganyánk (Hargitai nagymama) suszterhegyi szõle-
jét, annak termésébõl pedig az esküvõ elõtti napon mustrát
hozol.
A legény e próbát jól kiállta. Bebizonyította, hogy dolgos fia-
talember, aki nem ijed meg a munkától. A tavaszi fagyok el-
múltával együtt betrágyáztuk, majd kinyitottuk a szõlõt,
amikor kellett, megkapáltuk. A kötözésnél, permetezésnél,
a szõlõ végében lévõ kukorica kapálásánál mindenféle jó
tündérek és erdei manók, táltos paripák is segédkeztek.
Eközben, persze, engem is próba alá vetett a Pásztor család.
A lakodalmi traktához szükséges két disznó levágásában
kellett segédkeznem. Mivel annyi szorgos kéz volt ott, egy
idõ után inkább azt a testhezálló feladatot bízták rám, hogy
fényképfelvételekkel örökítsem meg az eseményt, ahogy
megtisztítják, majd õsi hagyomány szerint orjára (vagyis
nem a hasánál, hanem a gerincnél) bontják szét a disznókat.
E két disznó javából készült el a fiús és a lányos háznál is az
érkezõ vendégek traktája.
Elérkezett Zsolti számára a termés bemutatásának napja.
Augusztus 25-én, pénteken zuhogó esõben sikerült össze-
kalebalálni annyi szõlõt a Suszterhegyen, amibõl lett elég
mustra. Bognár Józsi bátyánk kicsi málnaprését kértük köl-
csön. Ezen kellett „legyaláznia” a legénynek a leszemezett,
válogatott oportó, narancsízû és csabagyöngye szõlõket.
Pénteken délután állított be a kérõ a lányos házhoz egy gyü-
mölcsökkel megrakott kosárral és két üveg musttal. Öreg-
anyánknak a must és a szõlõ nagyon ízlett, és a kóstolás után
kedves fiává fogadta Zsoltit. Ezután fordult a legény felesé-
gemhez, Annamarihoz, hogy akkor adná ki neki azt a leányt.
— Hát, édes fiam, azt a leányt bizony meg kell keresned,
mert elbújt valamerre — hangzott az anyai felelet.
— Jól van, megkeresem én, ismerem már itt a járást — vála-
szolt hetykén a legény, s egyenest ment fel Virág régi lány-
szobájába, ahol a ruhásszekrényben mindkettõjük nagy örö-
mére meg is találta mátkáját.
— No, de ezzel még nem értünk a végére a próbatételeknek!
— rekesztette el a fiatalok örömét az örömapa. — Nekem
ugyanis nem egy, hanem három lányom van ám, és azok kö-
zül kell kiválasztanod azt, akit igazán szeretsz.
Zsoltit ekkor egy kis idõre öreganyánk gondjaira bíztuk,
kóstoltatná meg a legénnyel a lakodalmi süteményeket és a
lakodalmi bort — Sárbogárd vidékének idei legjobb nedû-
jét, Luczek Tibi nagyarany minõsítésû chardonnay-ját —,
amíg a lányokat elleplezzük.
Mivel két nagyobbik lányom már férjhez ment, cselhez kel-
lett folyamodnom. Az egyik lepel alá legkisebb fiam, Ger-
gely került, középre Virág, szélrõl pedig Balázs fiam kedve-
se, Marcsi. Elõvezették ekkor a legényt, aki minden nehéz-
ség nélkül kiválasztotta a három közül magának Virágot.
Ezután következett az utolsó próba. A lányt bezártuk az
emeleti szobájába, a legénynek pedig az erkélyen keresztül
kellett õt megszöktetnie. Ehhez a szomszédból, Bodokiéktól

kölcsönzött létra és kötelek szolgáltak segédeszközül. Zsolti
felmászott a létrán, onnan kérlelte kedvesét:
— Gyere le velem a létrán, mert ha nem jössz, az a kegyetlen,
keményszívû apád nem ad hozzám téged feleségül!
Kis hezitálás után rá is szánta magát Virág, hogy leereszked-
jen mátkája karjaiba. A család eközben szurkolt nekik, hogy
sikerüljön a nagy produkció. Amikor leérkeztek, nagy taps-
sal, éljenzéssel fogadtuk õket. Ekkor érdekes fordulatot vett
az események további menete. Az örömapa, azaz jómagam
fölkiáltottam az erkélyen a lányának aggódva segédkezõ pá-
romnak:
— Kedvesem, harmincöt évvel ezelõtt nem szöktettelek
meg, mert magadtól jöttél. Megszöktethetnélek most, így
utólag, csak nosztalgiából. Itt az alkalom, gyere le a létrán,
ide a karomba!
— Jövök én, ha feljössz értem — válaszolt õ nevetve. És ak-
kor elindultam én is felfelé a létrán a gyerekek nagy ovációja
közepette. 35 évvel késõbb én is megszöktethettem kedvese-
met, és a karomba kapva vettem le a létráról édes terhemet.
Ettõl kedvet kapott Balázs is. Bár az õ esküvõjének még nem
jött el az ideje, de próbaszöktetésként õ is lehozta a létrán
Marcsikáját.
Ezen események után másnap végre sor kerülhetett a várva
várt menyegzõre.
A boldogító igen után az új asszony és az ifjú férj fogadták a
rokonság, barátok, ismerõsök gratulációját, majd hajnalha-
sadásig mulatott a lakodalomban a násznép.
A család és a szerkesztõség munkatársai nevében az újság
nyilvánosságán keresztül is sok boldogságot, bõséges gyer-
mekáldást kíván az ifjú párnak a büszke örömapa:

Hargitai Lajos



6 BEMUTATJUK 2006. augusztus 31. Bogárd és Vidéke

A kettes villamostól Amerikáig
Versenybiciklijén sokat cirkált a
bogárdi utcákon egykor TIRINGER
NORBERT. A most harmincas évei
legelején járó — végzettsége sze-
rint építõmérnök — fiatalember
nyúlánk alakja ma már ritkán tûnik
fel Sárbogárdon. Ehelyett a világ-
ban rója útjait. Jelenleg az Egyesült
Államokban él bolgár származású
feleségével. A világháló segítségé-
vel készítettem vele interjút: én
Sárbogárdon tettem neki föl a kér-
déseket, õ pedig a forródrót másik
végén, az Oklahoma állambeli Tul-
sában válaszolt.

— Úgy tudom, Ausztráliában, majd
Japánban próbáltál szerencsét azután,
hogy elvégezted az iskoláidat itthon. Ho-
gyan adódott ez a lehetõség?
— Már az egyetemi évek alatt elkezdtem
utazgatni. A Mûegyetem központi épüle-
tében, az elsõ emeleten volt egy hirdetõ-
tábla, azon néztem meg, hogy milyen le-
hetõségek vannak ösztöndíjakra. Amikor
pedig találtam olyat, ami tetszett, megír-
tam a pályázatot, és úgy tûnik, többször is
szerencsém volt. Az elsõ két pályázatot
volt nehéz megkapni (egy ciprusi két hó-
nap és egy angliai hat hónap), utána a
többi már könnyebben ment. Ausztráliá-
ban tanultam és dolgoztam egy építõmér-
nöki cégnek egy évet, míg Japánban a
diplomámat írtam egy újabb évig, ami így
jó hosszú is lett.
— Cipruson és Angliában csak tanultál,
vagy ott is dolgoztál?
— Cipruson a nicosiai önkormányzat
építésügyi hivatalában dolgoztam legin-
kább infrastrukturális projekteken (esõ-
víz-, szennyvízelvezetés, úttervezés) és az
önkormányzathoz benyújtott projektek
jóváhagyásán. Angliában a Nottinghami
Egyetem Építõmérnöki Karának végzõs
diákjaival tanultam egy félévet együtt.
— Ausztráliában milyen munkakörben te-
vékenykedtél?
— Sydneyben egy építõmérnöki cégnél
dolgoztam, és legtöbbet 10-12 emeletes
épületek tervezésében vettem részt. Mi
terveztük az olimpiai falu egy részét is és
néhány bevásárlóközpontot az országban
mindenfelé.
— Most az Egyesült Államokban élsz —
pontosan hol is?
— Több mint három év Atlanta, Georgia
után költöztünk május elején Tulsa,
Oklahomába. Elég radikális váltás egy
4,5 milliós nagyvárosból egy 400 ezres ki-
csibe költözni az ország közepébe. Még
csak most kezdünk igazán hozzászokni az
itteni környezethez. Jelenleg 41 fok van,
esõnek semmi reménye, és még így is ma-
rad legalább 3-4 hétig. Ezért is hívják itt
hot dog hónapoknak júliust és augusztust

— az ember kidugja a kezét a kocsiból és
két perc alatt megsül.

— Mikor és hogyan kerültél ki az Államok-
ba?

— 2000-ben Óbudán kezdtem el dolgoz-
ni egy építõiparhoz kapcsolódó cégnek,
amit Hiltinek hívnak. Ott adódott arra le-
hetõség, hogy egy atlantai pozíciót kül-
földrõl töltsenek be. Eljöttem ide inter-
júkra, és újra szerencsés lettem, így 2003
januárjában már itt kezdtem. Én valójá-
ban nem is terveztem, hogy az USA-ba
jönnék, csupán külföldre szerettem volna
menni, de amikor felmerült a lehetõség,
nem mondtam nemet. Mivel (mint már
említettem) több mint három évet töltöt-
tünk Atlantában, azt szinte az amerikai
szülõvárosomnak tekintem. Sok minden
köt oda mindkettõnket.

— Mivel foglalkozol?

— Jelenleg a cég második legnagyobb
részlegének a market managere vagyok
és Észak-Amerika (USA és Kanada) ke-
leti oldaláért vagyok felelõs. Szép nagy
terület, és mivel még új vagyok a pozíció-
ban, rengeteget kell tanulnom.

— A jelenlegi beosztásodban mit kell csi-
nálnod?

— A problémamegoldás a legfontosabb
feladatom az értékesítési tanácsadók és
az itteni központunk között. Az õ munká-
jukat próbálom megkönnyíteni úgy, hogy
a belsõ folyamatainkat módosítom, sza-
bom újra. Emellett nagyon fontos az ok-
tatásuk, és a helyi divíziók (amikbõl 11
van az USA-ban és Kanadában összesen)
vezetõit is segítem, hogy elérjék a céljai-

kat. Mindenki barátja vagy mindenki el-
lensége lehetek egyszerre.
— Utazásaid során feleséget is találtál: egy
bolgár lányt. Hogyan és hol ismerkedtetek
meg?
— Így van, bár Mirát Magyarországon ta-
láltam meg, ahova kilenc évvel azelõtt
költözött a családjával. Így szerencsére
nem kellett az én (azóta tíz szavasra fel-
fejlesztett) bolgár szókincsemre építeni
ezt a kapcsolatot. 2003 közepén házasod-
tunk össze Atlantában, és Mira 2003
szeptemberében költözött ide végleg. Je-
lenleg kerteket tervez, és nem csak õ, ha-
nem a vevõi is nagyon élvezik, amit csinál.
— Hogyan fogadtak Téged/Titeket Ameri-
kában?
— Érdekesen. Én voltam az elsõ külföldi,
aki az atlantai, körülbelül 40 fõs csapat
része lett, és ez nekik is új volt, nem is be-
szélve rólam ebben az akkor még új kör-
nyezetben. Lépésrõl lépésre lettem része
a társaságnak, és fél év alatt sikerült beil-
leszkedni szinte teljesen. Azóta már négy
külföldi van az atlantai Hiltinél, úgyhogy
nem hiszem, hogy túlságosan rossz érzé-
seik lennének az újabb külföldiekkel
szemben.
— Más ország, más mentalitás, gondolko-
dásmód és szokások — milyen tapasztala-
tokat szereztél eddig?
— Minden nap egy új tapasztalat, hiszen
itt élünk, itt éljük meg a mindennapokat.
Szakmailag is minden nap fejlõdöm, va-
gyis nekem úgy tûnik, hogy fejlõdöm —
remélem, a fõnököm is így látja, fõleg,
amikor majd a bónuszt osztják az év vé-
gén... Különbözõ háttérrel rendelkezõ
emberekkel dolgozom együtt folyamato-
san, és ez rengeteg tanulsággal szolgál.
— Milyenek az amerikai emberek?
— Ugyanazok az örömeik és bánataik,
mint az otthoniaknak. Persze, azért a fel-
színen vannak különbségek, de a lényeg
itt is ugyanaz: mindenki egy tisztességes,
jó életet szeretne leélni úgy, hogy kiak-
názza azt, ami megadatott neki. Ami pe-
dig a felszínt illeti: itt Oklahomában pél-
dául imádnak vadászni, horgászni, és ren-
geteg tó van a környéken, így a hajózás is
állandó családi program. Persze, itt is
megvan az amerikai sportmánia, aminek
azért több jó oldala is van. Az egyik pél-
dául, hogy a szülõk általában edzõk is ab-
ban az egy-két sportban, amiben a gyer-
mekeik játszanak, így hozzájuk nem csak
az otthoni dolgokon keresztül kötõdnek.
— Az amerikai sportmánia, amit említet-
tél, érdekes ellentétben áll azzal, hogy állí-
tólag nagy arányú az elhízott emberek, gye-
rekek száma az Államokban.
— A szegényebb rétegek az elhízottak
igazán az USA-ban, mert csak a legegész-
ségtelenebb ételeket engedhetik meg
maguknak. A középrétegre ez már így
nem igaz, bár természetesen vannak ki-

Norbi és az Apollo11
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vételek. Én például hat amerikai és egy
angol kollégámmal dolgozom együtt a
közvetlen csoportomban, és egyikõjük
sincsen elhízva.
— Hogyan viszonyulnak ott kint a magya-
rokhoz?
— Tulsában négy magyarról tudok, ma-
gamat is beleszámítva, így nem igazán le-
het személyes tapasztalatuk magyarok-
kal. Külföldiekkel szemben nyitottak, és
ha az ember tisztelettel áll hozzájuk és az
egész amerikai kultúrához, sõt, még akár
azt a fáradságot is megteszi, hogy megta-
nulja a nyelvet, akkor mindenképpen po-
zitív fogadtatásra számíthat, bárhonnan
is érkezik ide. Azt persze nem szabad el-
felejtenünk, hogy ez részben abból is adó-
dik, hogy az országnak erre a részére a
többség nagyjából 100-120 éve érkezett,
ami egy nagyon rövid periódus, bármihez
is hasonlítjuk az európai vagy õslakosok
történelmében.
— Valóban olyan törekvõk és munkamá-
niásak az amerikaiak, mint ahogy mond-
ják?
— Lehet, hogy a törekvõ nem a jó szó ar-
ra, ha az ember tudja, hogy mit akar elér-
ni az életében és tesz is érte, hogy az meg-
legyen. Ez az a gondolkodásmód, ami
igazán amerikai, szerintem. Munkamáni-
ásnak sem mondanám õket, egyszerûen
egy olyan munkát akarnak, amit szeret-
nek, és napi 10 óra munkával, heti öt nap-
ban mindent meg tudnak teremteni a csa-
ládnak vele. Aki persze törekedni akar,
az is mûködik: heti hét nap, 16 óra munka
naponta, és egy kis szerencsével néhány
év alatt meglesz, amire vágyik. De ez a
plusz törekvés nem az ember létszükség-
letét fedezi, hanem a sportautót, a ma-
gánrepülõt, vagy a világ körüli hajóutat
minden más felett. Az embereknek itt
van választási lehetõségük, ha valóban
összeszedik magukat.
— Hogyan tudtatok alkalmazkodni az ot-
tani életstílushoz?
— Könnyen, hiszen a jó dolgokhoz
könnyû hozzászokni. Minden nagyon
könnyen elérhetõ, beszerezhetõ ebben az
országban, de ez leginkább a teljes piac
méretének és az országot behálózó hihe-
tetlen infrastruktúrának köszönhetõ.
— Mihez (volt) a legnehezebb alkalmaz-
kodni számotokra?
— Természetesen a nyelv mindig kihívás
és az is marad továbbra is. Persze a min-
dennapi élet apróságaihoz hozzá kell
szokni (pl. nagyobb távolságok, vezetni
kell mindenhova, más ételek stb.), de
ezeken kívül nem igazán tudok semmi
olyat kiemelni, ami nagy nehézséget
okozott volna.
— Miket értékelsz negatívumként illetve
pozitívumként az ottani világban?
— Pozitívumok: a család mindenek elõtt,
finom steak, ázsiai ételek, jó minõségû
utak, jó munkalehetõségek és körülmé-
nyek, teljes üzleti szabadság, nincs mun-
kahelyi politizálás, és általában a politika
nem férkõzik be a mindennapi életbe, ha

nem akarod, jól mûködõ helyi és országos
hivatalok, önkormányzatok.
Negatívumok: az USA-n kívülrõl nem
hall szinte semmit az ember, messze van
Európától, hiányoznak a feleségem ked-
vencei Magyarországról: a Túró Rudi,
Esterházy-torta, túrós rétes és bejgli.
Tényleg, itt nincs túró!
— A családtagjaitok ellátogattak-e már
hozzátok az Egyesült Államokba?
— Egyelõre a két családból csak az öcsém
volt nálunk tavaly nyáron nagyjából két
hónapra, és néhány barátunk látogatott
meg minket, amikor erre jártak. Remé-
lem, azért ez a kör folyamatosan tovább
fog bõvülni, bár Tulsa, Oklahoma sokkal
kevésbé csábító, mint Atlanta, Georgia
volt.
— Ti milyen gyakran jártok haza?
— Eddig majdnem minden évben kétszer
jutottunk haza, a két utolsó út múlt kará-
csonykor és idén márciusban volt. Hosz-
szabb távon szeretnénk többet utazni itt,
így valószínûbb az évi egyszeri hazaláto-
gatás.
— Nemrég, amikor itthon voltatok, azt
mondtad, haza szeretnétek jönni Magyar-
országra. Ez a terv még él?
— Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, hi-
szen Magyarország, amit mellesleg na-
gyon szeret a feleségem is, az egyik lehet-
séges állomás vagy végállomás, de nem az
egyetlen. Még szeretnénk néhány évet itt
élni az USA-ban, utána más országokat is
megpróbálni, ha úgy hozza a sors, és ter-
mészetesen Bulgáriába is szívesen köl-
töznénk pár évre. Így legalább megtanul-
hatnám a család másik felének a nyelvét
is. Szerintem, amíg leendõ gyermekeink
el nem érik az 5-6 éves kort, addig szinte
teljesen mindegy, hogy hol élünk, hiszen
majd csak akkor kezd kialakulni bennük
a közösséghez tartozás igénye. Szeren-
csére még van jó pár évünk, hogy ezt el-
döntsük.
— Nem tartasz attól, hogy Amerika után
Magyarország neked „kevés” lesz, vagy nem
találsz itthon munkát?
— Nem. Magyarország nem kevesebb,
mint Amerika, csak más. Én nagyon sze-
rettem az otthoni munkámat is. Embere-
ket segíthettem, és problémákat oldhat-
tam meg, ami természetesen módon na-
gyon pozitív emberi reakciókat generált.
Emellett pedig jó életem volt, nem szen-
vedtem hiányt semmiben, és ha egy okot
kellene említenem, hogy miért is vagyok
itt, az a kaland lenne. Nem hiszem, hogy
ez az elsõ két dolog megváltozott volna
otthon, sõt, úgy érzem, hogy bizonyára
továbbra is vannak olyan lehetõségek,
amiket otthon még jobban ki tudnék
használni, mint idekint. Csak hogy egy
példát említsek: ha egy amerikai cég most
terjesztené ki a tevékenységét Magyaror-
szágra vagy Közép-Kelet Európára, ak-
kor abban a szerepkörben nagyon köny-
nyen el tudnám magamat képzelni.
— Kintrõl nyomon követed-e az itthoni tör-
ténéseket, ha igen, hogyan?

— Ha nem is napi szinten, de követem az
eseményeket, fõleg a családomon és ter-
mészetesen az interneten keresztül. Ér-
dekes az itteni híreket elolvasni „ameri-
kai” formában, majd utána ugyanazt a
hírt egy magyar weboldalon is megnézni.
Ezután az ember összerakhatja azt, hogy
nagyjából mi is történik. A legjobb hír,
amit kaptam az elmúlt hónapokban, az
öcsémtõl jött: leaszfaltozták az Úttörõ
utcát.
— Nem érzed magad idegennek, kívül-
állónak, amikor hazajössz?
— Nem. Magyarországon születtem, ott
él a családom, magyar az anyanyelvem,
Sárbogárdon éltem 18 évet és imádom
Budapestet. Mindig vannak persze új-
donságok, de nem, így nem tudom ide-
gennek érezni magam szerencsére. Nem
tudom, hogy ez fog-e valaha is változni,
de eddig még nem változott, az biztos.
— Milyennek látod kívülrõl Magyarorszá-
got?
— Sajnos kívülrõl, külföldrõl nem látható
az ország. Prágáról, Bécsrõl lehet errefe-
lé hallani, Pestrõl nem. Cseh sör és bolgár
lekvár van a boltban, magyar nincs. Jogo-
san büszkék vagyunk a borainkra, de az
sincs itt. És akkor még a Túró Rudit és a
vaníliás karikát nem is említettem... Vic-
cen kívül, nagyon sok értékünk van,
amikre szerintem az egész világ nyitott
lenne, de ezek mind valahogy az országon
belül maradnak, úgy érzem. Nem tudom,
hogy ez kinek a munkája, de bárkié is,
nem áll a helyzet magaslatán. Pedig sze-
rintem ötletek lennének — ha nekem
vannak, az azt jelenti, hogy nagyon sok
más embernek is van.
— Gondoltad volna, vagy esetleg tervezted,
hogy így alakul majd az életed?
— Fogalmam sem volt, hogy így fog ala-
kulni az életem, és nem tudom, hogy mi
fog történni ezután. Azért az utaz-
hatnékot édesanyám már belém oltotta a
kezdetektõl, így a kettes villamost már
kisgyerekként is imádtam, és talán 11
éves lehettem, amikor az összes európai
ország zászlaját lefestettem kb. 30 darab
lapra és kiszögeltem a szobám falára négy
nagy szöggel, laponként persze, lyuka-
csos sajtot csinálva a falból. Még most
sem értem, hogy hogyan nem kaptam egy
rossz szót sem ezért. A lényeg az, hogy
utazók maradjunk, ne pedig turisták, bár-
hol is vagyunk.
— Hogyan tudod „utazóként” megõrizni il-
letve „gyakorolni” a magyarságodat?
— Én magyar vagyok, mindig is az vol-
tam, mindig is az leszek. Minden egyes
napban benne van az én magyarságom és
éppen úgy az is, hogy a feleségem bolgár.
Vannak magyar barátaink, nem tûnnek
el a magyar szokások, ételek, és magyarul
beszélünk. Ezek természetes módon jön-
nek, és semmilyen „gyakorlás” nem szük-
séges, hogy ez így maradjon.
— Köszönöm! Öröm volt számomra be-
szélgetni Veled!

Hargitai Kiss Virág
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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) 5553-369: 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) 5403-598. 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: 8-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

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

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

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:

DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (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
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

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

Ha közúton...

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havon-
ta 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: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig,
pénteken 9-13-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.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig.
Szünet: szeptember 11-15-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E.
út 79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és
tüdõszûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és
péntek 8-14-ig, szerda 12-18-ig.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Sajtóközlemény
A Bogárd és Vidéke lap múlt heti
számában, a „Pista bácsi mégis in-
dul” cikkben téves információk je-
lentek meg az Agrárszövetség lista-
állításáról és Varga László (pedagó-
gus) polgármesteri tisztért való in-
dulásáról.

A tények: az Agrárszövetség színei-
ben való indításról, indulásról való-
ban folytak tárgyalások, de késõnek
tûnt, és egyéb aggályok is felmerül-
tek, így az Agrárszövetség nem indít
jelölteket az egyéni körzetekben, és
nem állít listát sem, nincs polgár-
mesterjelöltje. Varga László polgár-
mesteri tisztért való indulásáról szó
sem esett.

A cikk írójával telefonon beszéltem
ezekrõl (õ hívott fel). Elmondtam,
hogy valóban folynak tárgyalások,
de sok a bizonytalansági tényezõ. Az
egész nincs még olyan állapotban,
hogy valódi hír lenne. Azt is elmond-
tam, hogy polgármesterjelöltet ab-
ban az esetben sem állítunk, ha el tu-
dunk jutni a listaállításig.

Sajnálom, ha a telefonon történt be-
szélgetésben (amelyet magánjellegû
beszélgetésnek gondoltam) bármi
félreérthetõ lett volna.

Még inkább sajnálom, ha az „álhír”
(félhír) bárkiben akár pozitív, akár
negatív érzéseket váltott ki.

Varga László pedagógus

Hatósági ügyeleti
beosztás

2006. szeptember
hónapban

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

Pélpuszta

2-3.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 9751-715;

9-10.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1., 06 (30) 6257-807;

16-17.: dr. Németh Sándor, Dég, Sza-
badság tér 1., 06 (20) 9717-306;

23-24.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398-629;

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

Betegellátási ügyelet
2006. szeptember

hónapban
I. körzet Sárbogárd, Pusztaegres,

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

Sáregres

2-3.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 9751-715;

9-10.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság u. 156., 06 (30) 520-8877;

16-17.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226., 06 (20) 5301-582;

23-24.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398-629;

30-okt. 1.: dr. Krencz Ferenc, Sárbo-
gárd, Ady E. u. 50., 06 (20) 4719-054.

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

Sárszentágota, Szabadegyháza

2-3.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06 (30) 6393-977;

9-10.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1., 06 (30) 6257-807;

16-17.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06 (20)
9749-065;

23-24.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 9939-404;

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

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

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE, VAJTA

Cece, Jókai u. 11., telefon: 06 (25) 234 841.

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

Találkozó
a civilekkel

Tisztelettel meghívom Sárbogárd
város civil szervezeteinek és egyesü-
leteinek tagjait és vezetõit

2006. szeptember 4-én,
18 órakor az Amadeus
étterem és pizzériába.

„A város és a civilek — avagy az
együttmûködés lehetõségei” címmel
tartandó baráti beszélgetésre.
Tisztelettel hívok és várok minden
érdeklõdõt!

Szabados Tamás polgármesterjelölt
Magyar Szocialista Párt
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Füle—Sárbogárd 3-0 (2-0)
Füle, 100 nézõ, vezette: Kalmár János.
Füle: Képli, Jankovics, Nagy, Barta
(Halenár), Gyõre, Hambalgó (Molnár),
Csizmadia, Csiszár (Bencsik), Horváth,
Csányi, Bajai.
Sárbogárd: Sipõcz, Hegedûs, Csuti, Iván,
Gilicze (Ilyés), Kapusi, Bognár, Lakatos
(Szabó A.), Huszár, Baki (Szabó Z.),
Csendes.
Sok sárbogárdi szurkoló kísérte el csapa-
tunkat Fülére a gyõzelem reményében. A
lejátszott elsõ hét forduló alapján reális
esélye volt csapatunknak a gyõzelemre a
gyengén kezdõ hazaiak ellen. Már az elsõ
percben megszerezhettük volna a veze-
tést, Kapusi lövése azonban kapu fölé
szállt. 4. perc: Kapusi 28 m-es szabadrú-
gását a védõk felszabadították. 12. perc:
ismét Kapusi veszélyeztetett, a védõk
szögletre mentettek. 16. perc: az elsõ ha-
zai próbálkozás, Barta lövését védte
Sipõcz. 18. perc: Huszár 16 m-es lövését
védte a hazai kapus. 21. perc: a mérkõzés
talán legnagyobb helyzete Baki elõtt adó-
dott, aki 5 m-rõl kapu fölé fejelt. A félidõ
hátralevõ részében a hazaiak kerültek
mezõfölénybe, és sorra alakították ki
helyzeteiket. 27. perc: Csiszár lövése a
kapufáról vágódott a mezõnybe. 30. perc:
Csiszár került ismét gólhelyzetbe, fejesét
bravúrral védte Sipõcz. 33. perc: korszerû
hazai támadás végén Csizmadia beadását

Csiszár lõtte a hálóba, 1-0. 37. perc: újabb
hazai helyzet, Hambalgó 20 m-es lövését
Sipõcz a mezõnybe öklözte. 41. perc:
hazai szabadrúgás, Hambalgó lövését
Csányi fejelte a hálóba, 2-0.
A II. félidõ is hazai támadásokkal kezdõ-
dött, középpályánk könnyen átjátszható
volt, ezért a védelemre nagy nyomás ne-
hezedett. 62. perc: Halenár került hely-
zetbe, lövése a kapu fölé szállt. 73. perc:
újabb hazai gól. Csizmadia 20 m-rõl ki-
pókhálózta a rövid sarkot. 78. perc: újabb
hazai helyzet, Halenár lövését bravúrral
védte Sipõcz. 85. perc: Hegedûst második
sárga lap után a játékvezetõ kiállította.
Megérdemelt hazai gyõzelem a gyengén
teljesítõ vendégek ellen.

Ifjúsági mérkõzés:
Füle—Sárbogárd 2-2 (0-1)

Vezette: Rémai Zsolt. Csapatunk már
2-0-ra vezetett, innen egyenlített ki a lel-
kesen küzdõ haza gárda.
Szeptember 3-án (vasárnap) hazai pályán
fogadjuk Seregélyes csapatát. Ifjúsági
csapatunk 14.30, felnõtt csoportunk
16.30 órakor. Mindkét csapatunknak je-
lentõs formajavulásra lesz szükség, ha fe-
ledni akarjuk a fülei botlást.
Hajrá Sárbogárd!

Pozsár László

A Déli-csoport
eredményei

Vajta—Besnyõ 4-4 (2-1)
Vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Simon, Po-
lyák, Lojd, Keresztúri (öngól), illetve
Miklós (2), Mágocs, Antal.

Ráckeresztúr II.—Cikola
1-0 (0-0)

Vezette. Amsinka. Gólszerzõ: Maros.

Nagylók—Dég 0-2 (0-0)
Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Sörös, Gu-
lyás.

Rácalmás—Zichyújfalu 3-1 (2-0)
Vezette. Mester. Gólszerzõ: Munkácsi
(2), Pálfi, illetve Debreceni. Kiállítva:
Szegi (Zichyújfalu)

Alap—Jenõ 7-2 (3-2)
Vezette: Németh. Gólszerzõ: Márta (3),
Lakatos, Szabó, Hegedûs, Molnár, illetve
Kormány, Zsolnai.

Beloiannisz—Nagyvenyim
1-1 (1-0)

Vezette: Nagy. Gólszerzõ: Vangelisz, il-
letve Papp.
A Sárszentágota—Perkáta mérkõzés el-
maradt.

A Femol-csoport
eredményei

Füle—Sárbogárd 3-0 (2-0)
150 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ:
Csiszár, Csányi, Csizmadia. Kiállítva:
Hegedûs (Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés:
2-2.

Kulcs—Baracs 1-2 (0-2)
150 nézõ, vezette: Tömör. Gólszerzõ:
Kármán, illetve Petrás, Némedi. Kiállít-
va: Szabó (Kulcs). Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Seregélyes—Mezõszilas
3-2 (2-0)

250 nézõ, vezette: Fehér. Gólszerzõ: Ri-
gó (2), Koller, illetve Keresztúri (2). Kiál-
lítva: Rapai (Seregélyes). Ifjúsági
mérkõzés: 7-2.

Elõszállás—Tác-Csõsz
4-4 (2-3)

120 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Nagy (2), Németh (2), illetve Pál (2),
Nagy, Borbás. Ifjúsági mérkõzés: 3-4.

Sárszentmihály—Szabad-
battyán 3-1 (2-0)

200 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Varga, Csizmadia, Tóth, illetve Jung. If-
júsági mérkõzés: 6-1.

LMSK—Mezõfalva 4-0 (2-0)
120 nézõ, vezette: Trosztmir. Gólszerzõ:
Csizmadia (2), Nyikos, Máté. Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Pálhalma—Cece 2-2 (1-0)
100 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Hor-
váth, Boncz, illetve Molnár (2). Ifjúsági
mérkõzés: 4-1.

Káloz—Lajoskomárom
3-3 (0-1)

250 nézõ, vezette: Tóth L. Gólszerzõ:
Schneider Gy., Májer, Osváth, illetve
Kléber (3). Ifjúsági mérkõzés: 4-3.

A Femol-csoport
állása

1. LMSK 3 3 - - 9-0 9
2. Sárszentmihály 3 3 - - 10-3 9
3. Seregélyes 3 2 1 - 11-4 7
4. Sárbogárd 3 2 - - 9-4 6
5. Füle 3 2 - 1 7-4 6
6. Tác-Csõsz 3 1 2 - 8-7 5
7. Pálhalma 3 1 1 1 6-6 4
8. Lajoskomárom 3 1 1 1 5-5 4
9. Káloz 3 1 1 1 5-6 4
10. Szabadbattyán 3 1 - 2 7-9 3
11. Kulcs 3 1 - 2 4-6 3
Baracs 3 1 - 2 4-6 3
12. Mezõfalva 3 1 - 2 6-11 3
13. Cece 3 - 1 2 2-7 1
14. Elõszállás 3 - 1 2 6-14 1
15. Mezõszilas 3 - - 3 5-12 0

A Déli-csoport állása
1. Alap 3 3 - - 23-2 9
2. Dég 3 3 - - 7-1 9
3. Besnyõ 3 2 1 - 7-5 7
4. Beloiannisz 3 1 2 - 9-5 5
5. Nagyvenyim 3 1 1 1 14-4 4
6. Zichyújfalu 3 1 1 1 9-8 4
7. Jenõ 3 1 1 1 9-10 4
8. Vajta 3 1 1 1 6-8 4
9. Rácalmás 3 1 - 2 5-5 3
10. Sárszentágota 2 1 - 1 5-7 3
11. Ráckeresztúr II. 3 1 - 2 4-7 3
12. Cikola 3 - 1 2 5-8 1
13. Perkáta 2 - - 2 1-17 0
14. Nagylók 3 - - 3 1-18 0

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.



Bogárd és Vidéke 2006. augusztus 31. SPORT / KÖZÉLET 11

Sárszentmiklós—Polgárdi
0-3 (0-1)

Sárszentmiklós: 300 nézõ, vezette: Mes-
ter. Sárszentmiklós: Papp Z., Tóth, Papp
A., Csanaki, Salga, Szabó L. (Salamon),
Deák, (Fülöp), Tórizs, (Bakos), Szabó
Z., Král.
Polgárdi: Mitring, Nagy P., Perger, He-
gedûs, Hencz, Nagy A., Balogh,
(Potolák), Szilágyi, (Juhász), Fenyvesi,
Szoboszlai, Bánfalvi, Király.
Mint az összeállításból is kitûnik, edzõnk,
Horváth Csaba átszervezte csapatunkat
saját elhatározásból, kényszerûségbõl.
A vendégcsapat már az elsõ percekben
ránk ijesztett, mivel 12 perc alatt két hely-
zetet hagytak ki, mely meg is adta az alap-
hangját a mérkõzésnek.
Lassan-lassan magunkhoz tértünk, majd
váltakozva kerültek veszélybe a kapuk,
de míg a mi oldalunkon ez nem eredmé-
nyezett gólt, addig a vendégcsapat a 38.
percben megszerezte a vezetést Szilágyi
fejes góljával.
Az elsõ játékrészt még ezzel a lendülettel
focizták végig a csapatok, de több gól
nem született.
Egy kifejezetten élvezetes játékot látha-
tott a közönség kiegyenlített játék mel-
lett, és már sokan a szezon mérkõzésének
titulálták a meccset, melyre a második
játékrész rácáfolt.
Mint várható volt, a vendégcsapat kissé
visszahúzódott és a kontrákra épített.
Ennek nem találtuk az ellenszerét, így a
49. percben Nagy A. lõtt egy bombagólt,
majd a 89. percben Nagy P. lépett ki a vé-
dõk között és okosan gurított el Papp
mellett, mellyel ki is alakította a 3-0-ás
eredményt.
Meglátásom szerint megérdemelten
nyerte a találkozót a vendégcsapat, amely
végig nyílt sisakkal, gólra törõen játszott
az ezen a napon igencsak indiszponált
csapatunk ellen.
Már a mérkõzés elsõ perceiben meglát-
szott, hogy valami nem jó a csapatunknál,
mert kívülrõl úgy tûnt‚ több játékosunk
nem találja helyét a pályán.

Talán akkor lett volna esélyünk, ha mi
rúgjuk az elsõ gólt (melyre meg is volt az
esélyünk), vagy van csapatunkban olyan
játékos, aki egyénileg tudása legjavát tud-
ta volna nyújtani. De az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy Papp kapuson kívül sen-
kit nem tudnék kiemelni. Az ellenfélnél
több játékos kifejezetten jó teljesítményt
nyújtott.

Nem sikerült a fõpróba a kupameccs
elõtt, bár sokak már a mérkõzés elõtt azt
mondták, hogy menjen el ez a mérkõzés,
de a kupában nyerjünk, ami igazán nagy
fegyvertény lenne.

Ifjúsági csapatunk 1-0 arányban gyõze-
delmeskedett Szilágyi góljával egy kifeje-
zetten jó iramú mérkõzésen, és most már
elmondható, hogy mutogatják oroszlán-
körmeiket a fiúk, mert három meccsbõl 7
pontot szereztek, nincs még vereségük.

Hétvégén felnõtt csapatunkra egy
könnyebb mérkõzés vár, míg ifjúsági csa-
patunk a bajnokesélyes otthonában lép
pályára a pontszerzés reményében.

Szabó Béla

A megyei II. osztályú
bajnokság állása

1. Kápolnásnyék 3 3 - - 4- 1 9
2. Bicske 3 2 1 - 8- 3 7
3. Sárosd 3 2 1 - 7- 4 7
4. Velence 3 2 - 1 11- 5 6
5. Polgárdi 3 2 - 1 6- 3 6
6. Kisláng 3 2 - 1 6- 6 6
7. Ikarus 3 1 1 1 4- 5 4
8. Iváncsa 3 1 - 2 7- 7 3
9. Aba-Sárvíz 3 - 3 - 4- 4 3
10. Etyek 3 1 - 2 4- 5 3
11. Sárszentmiklós 3 1 - 2 3- 5 3
12. Adony 3 1 - 2 8- 11 3
13. Kisapostag 3 1 - 2 5- 9 3
14. Szabadegyháza 3 1 - 2 3- 7 3
15. Csór 3 - 1 2 3- 5 1
16. Alba Regia 3 - 1 2 4- 7 1

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 38. § (1) bekezdés b.) pont-
ja alapján tájékoztatom a választópol-
gárokat, hogy a helyi választási bizott-
ság önkormányzati egyéni választóke-
rületi jelöltként nyilvántartásba vette:
— az 1. számú egyéni választókerület-
ben Guszejnovné Boros Éva (KA-
POCS Egyesület),
— a 2. számú egyéni választókerület-
ben Herczeg Miklós (KAPOCS Egye-
sület),
— a 3. számú egyéni választókerület-
ben Németh Józsefné (KAPOCS
Egyesület),
— az 5. számú egyéni választókerület-
ben Bártfai Antal (KAPOCS Egyesü-
let),
— a 10. számú egyéni választókerület-
ben Baki Ferenc (KAPOCS Egyesü-
let) jelölteket.
A helyi választási bizottság polgármes-
terjelöltként nyilvántartásba vette
Bártfai Antal (KAPOCS Egyesület)
jelöltet.

Demeterné dr. Venicz Anita HVI-vezetõ

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden

érdeklõdõt a tinódi szüreti
felvonulásra és bálra!

A felvonulás
2006. szeptember 16-án

(szombaton), 12.00
órakor indul a vasúti
(tinódi) focipályáról,

bál ugyanitt 19.00 órától.

Zene, tombola, jó
hangulat biztosított!

Belépõ: 500 Ft. A felvonulásra je-
lentkezni Varga Tamásnál (Tinódy
u. 195., Telefon: 06 (20) 560 0288.

Szeretettel várunk mindenkit!

Sáregres hazavár
A sáregresi hagyományok szerves része lett már a sáregresi búcsú idõpontjához igazí-
tott kétnapos rendezvénysorozat. Erre az alkalomra hazavárják a falu elszármazottait
is, akik számon tartják ezt a hétvégét, és aki csak tud, ilyenkor hazajön rokonlátogató-
ba, találkozni a régi barátokkal, ismerõsökkel.
A program a szombat esti tûzijátékkal kezdõdött, majd a hajnalig tartó búcsúbállal
folytatódott.
Vasárnap a katolikus kápolnában búcsúi szentmise, 11 órakor a református templom-
ban istentisztelet volt. Délután a szórakoztató mûsorban felléptek a hastáncosok, a
Búzavirág népdalkör és a Titán rockzenekar.

/H/
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Könnyû préda
V.-né Cs. I. sárbogárdi lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki augusztus
14-én, 21.00 óra körüli idõben a Sárbo-
gárd, Ady E. úton lévõ üzletközpont
egyik padjáról eltulajdonította Sony
Ericson K700i mobiltelefonját, melyet
ott felejtett. Az okozott kár kb. 70.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 23-án B. I.
sárbogárdi lakos munkahelyén (Sár-
szentmiklós, Sercov sertéstelep) a nyitott
öltözõépületbõl, a nyitott öltözõszek-
rénybe elhelyezett nadrágjából eltulajdo-
nított 8.000 Ft készpénzt.
K. I. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki augusztus 2-a és
7-e közötti idõben az Árpád-lakótelep
24/1. szám alatti tároló helyiségbõl eltu-
lajdonította sötétzöld, fekete mountain
bike-ját, mellyel kb. 28.000 Ft kárt
okozott.
Ismeretlen tettes a MÁV Zrt. sérelmére
augusztus 8-án Sárbogárd és Rétszilas
között a lassúmenet elõjelzõ alumínium
táblát oszloppal együtt eltulajdonította,
mellyel kb. 10.393 Ft kárt okozott.

Kacsázó motoros
Sz. Cs. sárkeresztúri lakos augusztus 5-én
Sárkeresztúr belterületén közlekedett
segédmotoros kerékpárral. Mivel az út-
testen kacskaringózva közlekedett, meg-
állították, igazoltatták, és vérvételre ke-
rült sor, melynek eredménye még nem
érkezett meg.

Kóláért mindent
Ismeretlen tettes augusztus 5-én, 1.00 és
4.30 óra közötti idõben a V. M. sárosdi
vállalkozó üzemeltetésében lévõ Hugi
büfébe ajtófelfeszítés módszerével be-
ment és a hûtõbõl kólát tulajdonított el.
Rongálási kár kb. 3.000 Ft, lopási kár kb.
500 Ft.

Disznóvágásra készült
Ismeretlen tettes augusztus 4-én, 17.00 és
19.00 óra közötti idõben a sárszent-
miklósi Külsõszõlõkben lévõ egyik prés-
házba rácslefeszítés, szúnyogháló-leté-
pés, ablakkitörés módszerével bement és
különféle szerszámokat, pörkölõt, savál-
ló fémbõl készült szódáspalackot, gázpa-
lackot tulajdonított el. Lopási és rongálá-
si kár kb. 50-50.000 Ft.

Nagy fogások
M. I. M.-né sárbogárdi vállalkozó felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki au-
gusztus 1-jén, 18.00 és 18.30 óra közötti
idõben a Fortuna presszó pultjában lévõ
pénztárcáját — figyelmetlenségét kihasz-
nálva — eltulajdonította, benne kb.
230.000 Ft készpénzzel.
Ismeretlen tettes augusztus 8-a és 9-e kö-
zött G. M. Z. vállalkozó Pusztaegres,
Ödön-majorban lévõ raktárépületébe te-
tõbontás módszerével bement, és az ott
tárolt mobil üzemanyagtartályból kb. 900

l gázolajat tulajdonított el, mellyel kb.
324.000 Ft kárt okozott.
Augusztus 16-án, 18.30 óra körüli idõben
Cece belterületén T. F. székesfehérvári
lakos a gépjármû tetejére helyezte a
pénztárcáját, majd elindult. Amikor
eszébe jutott, a tárca a kocsi tetejérõl már
leesett. A pénztárcában 170.000 Ft kész-
pénz és személyes iratok voltak. Az
okozott kár 173.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 16-án, 10.30
és 10.45 óra közötti idõben Igar, Szabad-
ság utcában T. F. tolnai lakos nyitott áru-
szállító gépkocsijának vezetõfülkéjébõl
eltulajdonított 200.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 16-ára virra-
dóra a B. I.-né cecei lakos udvarában par-
koló lezárt személygépkocsi hátsó szélvé-
dõjét betörte, és abból különféle szer-
számgépeket és szerszámokat tulajdoní-
tott el. Az okozott kár 332.000 Ft, rongá-
lással 25.000 Ft kár keletkezett.
Ismeretlen tettes augusztus 23-án, 1.15
órakor ajtófeltörés módszerével behatolt
a cecei vízmû épületének mûhelyébe, és
onnan eltulajdonított 1 db motoros vib-
rólapot. Az okozott kár kb. 150.000 Ft.

Vadmalacok
K. Gy. sárkeresztúri lakos augusztus
10-én, 19.45 órakor Sárkeresztúr külterü-
letén, a Kálozra vezetõ út melletti réten
R. F. soponyai lakos személygépkocsijá-
nak ajtaját lábbal megrúgta, ami ezáltal
behorpadt. Az okozott kár kb. 50.000 Ft.
Ismeretlen tettes augusztus 5-én, 10.00 és
12.00 óra közötti idõben a K. Cs.-né
hantosi lakos tulajdonában lévõ ingatlan
udvarában a rózsákat kitépte, a csengõ
zsinórját leszaggatta, valamint a mellék-
helyiség egyik falát kibontotta. Az
okozott kár kb. 30.000 Ft.
F. G. sárbogárdi lakos augusztus 14-én,
23.30-kor a sárbogárdi Béke presszóban
jogosnak vélt vagyoni igényének B. N.
sárbogárdi lakossal szemben úgy szerzett
érvényt, hogy a nyakából az ezüst nyak-
láncot kitépte és eltulajdonította. Az
okozott kár 15.400 Ft.
R. I. sárbogárdi lakos augusztus 11-én,
22.15 órakor közlekedett Sárbogárd,
Szent István utcában Lada személygép-
kocsival. Rendõri igazoltatás során, mi-
vel leheletén alkoholszag érzõdött, a
Lyon szonda megfújását követõen vérvé-
telre került sor, melynek eredménye még
nem érkezett meg.

Nem minden arany,
ami fénylik

Ismeretlen tettesek augusztus 14-én,
14.30 és 14.45 óra közötti idõben N. A.
sárosdi lakost a kislóki úton leállították és
felkínáltak neki aranynak látszó, valójá-
ban azonban rézbõl készült ékszereket

forintért cserébe. A sértett a 2 db karika
és 1 db pecsétgyûrûért 30.000 Ft-ot fize-
tett. Az ismeretlen tettesek a gépkocsival
ezután elhajtottak.

Sz. I.-né sárbogárdi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettesek ellen, akik augusztus
15-én a hirdetés révén megrendelt tûzifát
szállították le számára. Ugyan a vevõ ke-
vesellte a fa mennyiségét, azonban a
100.000 Ft vételárat kifizette. Mint ké-
sõbb kiderült, kevesebb, mint felét szállí-
tották le a megrendelt famennyiségnek.

A tolvajok bosszúja
Cs. M. sárbogárdi lakos augusztus 19-én,
15.30 óra körüli idõben Sárbogárd, Fanni
presszóban eltulajdonította V. K. lepsé-
nyi lakos mobiltelefonját, melynek érté-
ke kb. 12.000 Ft. Miután a sértett feljelen-
tést tett, követték õt a vasútállomásra,
ahol Cs. É. és Cs. M.-né 19.30 óra körüli
idõben tettleg bántalmazták, ennek so-
rán elvették személyi igazolványát is.
Gyanúsítotti kihallgatásuk, majd Cs. É.
és CS. M. õrizetbe vétele megtörtént.

Gondatlan szülõk
A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
augusztus 21-én kiskorú veszélyeztetése
bûntett megalapozott gyanúja miatt J. B.
és J. B.-né sárkeresztúri lakosok ellen,
akik 7 gyermeküket nem megfelelõ kö-
rülmények között nevelik. A gyermekek
nagyon sokszor szülõi felügyelet nélkül
vannak az utcán ruha és cipõ nélkül,
ápolatlanul.

Tivornya a szõlõhegyen
Ismeretlen tettesek augusztus 22-ére vir-
radóra behatoltak a Mezõszilas, Lajos-
hegy, alsó dûlõben lévõ présházakba, és
eltulajdonítottak 1 db 5 literes fahordót
(az okozott kár 5.000 Ft, rongálás kb.
50.000 Ft), meggyújtottak egy ROBI 52
típusú rotációs kapát (az okozott kár
70.000 Ft) és 1 db falétrát 5.000 Ft érték-
ben.

Csetelopó
Ismeretlen tettes augusztus 24-én, 10.00
és 12.00 óra közötti idõben a P. S. L.
mezõszilasi lakos tulajdonában lévõ,
Mezõszilas külterületén, a Hordóvölgy-
ben lévõ, bekerített bodzaültetvényre ke-
rítésbontás módszerével behatolt és kb. 3
q bodzát tulajdonított el. Az okozott kár
kb. 21.000 Ft, rongálással 5.000 Ft kár
keletkezett.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Szeptember 2-án, szombaton, 19 órakor:

Túl a sövényen
Színes, szinkronizált, amerikai animációs film

Itt a tavasz, Verne, a teknõc és erdei barátai felébrednek téli
álmukból és indulnának élelmet gyûjteni jövõ télre. Igen ám,
de valami szörnyûség állja útjukat. Hatalmas. És zöld. És fé-
lelmetes. És csupa levél. És mégsem a postás bácsi. Hanem a
SÖVÉNY. A sövény, amely keresztülszeli birodalmukat, és
aminek túloldalán immáron nem a békés, barátságos erdõ
van, hanem egy furcsa, veszedelmekkel és idétlen lényekkel
teli, idegen terület: a lakópark.

Kis barátaink már éppen pánikba esnének, sõt, Ozzie, az
oposszum már a halál gondolatával játszik, amikor felbuk-
kan a felmentõ sereg a nagydumás, dörzsölt mosómedve,
Stikli képében. A ravasz koma szerint a sövény túloldala ma-
ga a Paradicsom, hiszen telis-tele van finomabbnál finomabb
csemegékkel, melyet az emberek direkt nekik készítenek ki a
házuk elé hatalmas, fényes fémdobozokban.

És megindulnak az izgalmas zsákmányszerzõ akciók, csak-
hogy hamarosan felbukkan egy hisztis háziasszony, egy profi
féregirtó és egy irtó mérges mackó is.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

MEGHÍVÓ
A III. alkalommal megrendezésre kerülõ

ALSÓSZENTIVÁNI FALUNAPOT

2006. szeptember 2-án tartjuk.

Program:
9.00: kispályás focimérkõzések a sportpályán;
11.00: Vikidál Gyula mûsora;
12.00: ebédszünet;
13.30: megnyitó és falunapi köszöntõ;
14.00 órától:
Cirill táncstúdió Oroszlány; a településrõl elszármazottak
köszöntése; tûzoltóbemutató; Klinger Kata, Egri József
Interoperett; Mezõföld Táncegyüttes Alap; Sugarloaf
együttes; Gyõrszentiváni tánccsoport; Art On Musical
Group; a fõzõverseny értékelése; faluvacsora; tûzijáték;
szabadtéri bál az elõszállási MÉSZI zenekarral; tombola
értékes nyereményekkel; kirakodóvásár, ingyenes légvár
csúszdával, arcfestés.
Mindenkit szeretettel várunk!

Alsószentiván község képviselõ-testülete

Meghívó
Tisztelettel meghívom az újság nyilvánosságán keresztül
is az Alsószentivánról elszármazottakat a szeptember
2-án rendezendõ falunapunkra, melynek keretében 15.15
órakor köszöntöm Önöket.

Nagy Lajos polgármester

Kelemen Angelika és
barátai

a mûvelõdési házban
Sárbogárdon

szeptember 8-án, pénteken,
22 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
Zenés evangelizáció szeptember 3-án
(vasárnap), 15—17 óráig, a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központban.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Baconszalonnával
burkolt szûzérmék

rozmaringos camembertmártással

és sáfrányos rizzsel

Hozzávalók 4 személyre: 45 dkg szûz-
érme, 15 dkg baconszalonna, só, õrölt
gyömbér, durvára õrölt bors, fûszerkeve-
rék, olaj. A mártáshoz: 40 dkg besamel-
mártás, 20 dkg bakonyi camembert sajt,
friss rozmaring, só, õrölt bors. A rizshez:
40 dkg rizs, só, 1 evõkanál sáfrányos
szeklice, kevés olaj.

Elkészítés: a szûzérméket 5 dkg-os
szeletekre vágjuk, fûszerezzük, sza-
lonnaszeletekkel körbetekerjük, meg-
tûzzük, megsütjük, és utána a bors fû-
szerkeverékkel megszórjuk. A forró
besamelmártáshoz adjuk az apró koc-
kára vágott sajtot és a fûszereket. Vi-
gyázzunk, hogy a sajtkockák ne olvad-
janak teljesen szét? A rizst megpirít-
juk, a szokott módon megfõzzük. Be-
lekeverjük a szeklicét, majd fedõ alatt
pár percig pihentetjük.

Juci kedvence
Hozzávalók: 14 dkg rétesliszt, 12 dkg vaj,
10 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 8
tojásfehérje, 4-6 evõkanál kakaó, 10 dkg
vágott dió, 10 dkg mazsola, 5 dkg vágott
étcsokoládé, gyümölcsbefõttek, 1 kávés-
kanál sütõpor, 1 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: a vajat a kakaóval, tojássár-
gájával és a cukorral habosra keverjük,
majd óvatosan összedolgozzuk a ke-
ményre felvert, cukrozott tojásfehér-
jével. Ezután óvatosan belekeverjük a
lisztet, sütõport, vaníliás cukrot, végül
a gyümölcsöt, mazsolát, diót, csokolá-
dét. A gyümölcs mennyisége annyi le-
gyen, hogy térfogatra kb. a fele legyen
a tésztának. Kivajazott, lisztezett tep-
sibe öntjük és közepesen forró sütõ-
ben kb. 15-20 percig sütjük. Hagyjuk a
sütõben kihûlni. A tetejét megszórjuk
vaníliás cukorral, felvágjuk és máris
nagyon finom! Jó példa arra, hogy a
megmaradt tojásfehérjét hogyan
hasznosíthatjuk.

A 4. számú gyilkos:
a COPD

November 16-át a WHO a súlyos króni-
kus légúti betegség, a COPD világnapjá-
nak, 2005-öt pedig a Magyar Tüdõgyógy-
ász Társaság (MTT) a COPD évének
nyilvánította. A COPD óriási népegész-
ségügyi probléma világszerte, hiszen már
ma ez a kór minõsül a 4-6. vezetõ halál-
nak a világon. Európában hazánkban
halnak meg a legtöbben COPD-ben.
Az Egészségügyi Világszervezet elõrejel-
zése szerint 2010-re Európában is a
COPD (krónikus obstruktív légúti beteg-
ség) lesz a 4. vezetõ halálok, amelyet csak
a szívinfarktus, az agyvérzés és a tüdõrák
elõz meg.
Ugyanakkor a betegségrõl, annak miben-
létérõl, valódi veszélyeirõl — sõt, egyálta-
lán a létezésérõl — szinte semmit nem
tud a lakosság. A probléma nagyságát ér-
zékelteti, hogy miközben a becslések sze-
rint Magyarországon több mint félmillió
embert érint a COPD, a tüdõgyógyászati
hálózatban nyilvántartott, és kezelésben
részesülõ páciensek száma mindössze
hatvanezer körül van.
A betegség lényege, hogy a dohányfüst
káros összetevõi az évek folyamán a tüdõ
krónikus gyulladását okozzák. Ennek kö-
vetkeztében krónikus köhögés, fokozott
váladékképzõdés, majd egyre súlyosbodó
nehézlégzés, fokozódó légszomj, „leve-
gõtlenség” alakul ki, ami a betegség elõ-
rehaladott stádiumában korlátozza a be-
tegek mozgását, fizikai terhelhetõségét.
Végül a tüdõ nem képes a szervezet oxi-
génellátását biztosítani, a betegségnek
ebben a stádiumában folyamatos otthoni
oxigénterápia válik szükségessé.
A COPD-ben szenvedõ betegek többsé-
ge — mintegy 90 százaléka — dohányos!
A dohányosok több mint ötödénél
elõbb-utóbb fellép ez a betegség. Ma a
COPD-t tekintjük a leggyakoribb és talán
a legkönnyebben megelõzhetõ halálok-
nak, hiszen a dohányzás elkerülésével,
valamint idõben történõ abbahagyásával
a megbetegedések és a halálesetek túl-
nyomó többsége megelõzhetõ lenne.
Az elsõ tüneteket rendszerint a — fõleg a
reggeli, ébredés utáni órákban jelentke-
zõ — krónikus köhögés és fokozott vála-
dékképzõdés jelenti. A legtöbb beteg
ezekkel a kezdeti, kisebb közérzeti prob-
lémát okozó tünetekkel még nem, csak a
késõbb kialakuló nehézlégzéssel fordul
orvoshoz. Az eleinte kizárólag fizikai ter-
helésre fellépõ légszomj az évek folya-
mán — a tüdõ mûködésének folyamatos

romlásával arányosan — fokozatosan sú-
lyosbodik, ami az érintett betegek életmi-
nõségének és életkilátásainak nagymér-
tékû romlásához vezet.
Pedig a korai stádiumban felismert
COPD — ha vissza nem is fordítható —
még megállítható. A betegség pedig egy
egyszerû légzésfunkciós méréssel diag-
nosztizálható. Egyetlen fújásból a beteg-
ség fennállása megállapítható. Annak te-
hát, aki észleli magán a fenti tüneteket,
mindenképpen érdemes valamelyik tü-
dõgondozóban COPD-szûrõvizsgálatra
jelentkezni.
A gyógyszeres terápia a betegség súlyos-
ságától függ, és hörgõtágító hatású
gyógyszerek, valamint gyulladáscsökken-
tõk rendszeres belélegzésébõl áll. Sze-
rencsére ma már a legkorszerûbb készít-
mények is 90 %-os társadalombiztosítási
támogatással kaphatók. Fontos azonban
tudni, hogy ezek a szerek ugyan enyhítik a
légszomjat és növelik a fizikai terhelhetõ-
séget, de a betegség természetes lefolyá-
sát – a tüdõ mûködésének folyamatos
romlását – nem képesek megakadályoz-
ni. A betegség elõrehaladását kizárólag a
dohányzás elhagyása fékezi! A korai stá-
diumban felismert COPD a dohányzás
elhagyása után nem súlyosbodik.
A Magyar Tüdõgyógyász Társaság leg-
fõbb célja, hogy a lakosságot minél széles
körben megismertesse ezzel a rendkívül
súlyos betegséggel, annak tényleges ve-
szélyeivel, a korai felismerés fontosságá-
val, és a megelõzés lehetõségeivel — ezen
belül is elsõsorban azokkal a módszerek-
kel, amelyek segíthetik a dohányosokat
veszélyes szenvedélyük elhagyásában.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei
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Együtt könnyebb
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy favágó. Volt neki négy fia. Négyfelé
húztak, nem volt olyan dolog, amiben
egyetértés lett volna köztük. Soha nem
tudtak egymással dûlõre jutni. Minden-
napos volt a veszekedés köztük. Családi
perpatvarukból mindig csak a szomszé-
dok húztak hasznot. Így aztán egyre sze-
gényebbek lettek. Olyannyira, hogy a fa-
lusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Bolond-
nak tartották õket.
Az apjuk látta, hogy mindennap valami
vita van a fiai közt és egyre boldogtala-
nabb lett. Sokszor próbálta már elmagya-
rázni nekik, hogy senkinek nem használ a
veszekedés, de mindhiába. Falra hányt
borsó volt minden intelme, lepergett
minden a fiairól, mint zsírosbödönrõl a
víz. Az apai jó tanács egyik fülükön be, a
másikon ki.
Elment egyszer a favágó az erdõbe fát
vágni. Készített a lenyesett gallyakból egy
köteget, megkötötte kötéllel. A feje tete-
jén egyensúlyozva vitte a szegény öreg fa-
vágó hazafalé a rõzsét. Útközben eszébe
jutott valami. Talán így visszatérítheti a
fiait a jó útra. Elmosolyodott magában.
Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar
hazaérjen.
Hazaérve a favágó a rõzsét kint hagyta a
kertben. A fiai még nem érkeztek haza. A
favágó izgatottan várta õket. Mikor a nap
lebújt a hegyek mögé, a madarak fész-
kükbe bújtak, és elõbukkant a hold, a fa-
vágó fiai egymás után értek haza. Alig-
hogy megvacsoráztak, hívatja õket az
apjuk.
Odamegy a négy fivér. Kérdezik:
— Mi az, apánk?
Erre a legidõsebb fiának szól a favágó:
— Törd csak, fiam, kettõbe ezt a rõzsét!
Odalépett erre a legidõsebb a köteghez,
és megpróbálta kettétörni. Persze, nem
sikerült. Hogy is sikerült volna! Megszé-
gyenülten ment vissza az apjához:
— Nem megy ez nekem, apám.
A favágó elmosolyodott és mondta a má-
sodik fiúnak:
— Most te próbáld meg, fiam, törd csak
kettõbe ezt a rõzsét!

Õ is megpróbálta. Mint a bátyja, õ is ku-
darcot vallott. Lógó orral ment vissza az
apja elé. Így próbálta meg a harmadik
meg a negyedik is. Egynek sem sikerült.
Mind csüggedten ültek le a földre.
Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó.
Kicsomózta a kötelet, amivel körülkötöt-
te a rõzsét. Széthullottak a gallyak.
Mondta akkor a fiainak:
— Fiaim, most törjétek el ezeket a gallya-
kat!
Odaugrott a négy fiú, felkapott mind-
egyik egy-két gallyat, és azon nyomban
eltörték. Nagy büszkén álltak az apjuk
elõtt. Így szólt a favágó:
— Látjátok, míg össze volt kötve a sok
gally, nem tudtátok eltörni. Külön-külön
egy szempillantás alatt eltörtétek mind.
Épp így gyõz le bármilyen ellenség titeket
külön-külön. De ha együtt maradtok,
összetartotok, nincs az az isten, aki le-
gyõzne benneteket.
Végre megértették apjuk intelmét a favá-
gó fiai. Minden ellenségeskedéssel fel-
hagytak ezek után. Békében és boldogan
éltek, míg meg nem haltak.

Indiai népmese

Megfejtés
3; kidobjuk; rézágyúja;
Helyes megfejtést küldött be: Lóránt Ni-
kolett, Sárbogárd; Szabó Nóra, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:
Szabó Nóra, Sárbogárd,

Nagy Lajos u. 2/a.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

1. Mennyi fél tucat?
6 12 24 3

2. Hogy nevezik a szemek körül megje-
lenõ ráncokat?
nyúlláb lóláb szarkaláb csirkeláb
3. Hogy folytatódik? „Ritka, mint a
…”

fehér varjú
fehér holló
lila tehén
piros veréb

4. Melyik folyó partján fekszik Lon-
don?
Temze Szajna Loire Rajna
5. Honnan ered a Duna?

Szilézia
Saar-vidék
Fekete-erdõ
Türingiai-erdõ

Beküldési határidõ:
2006. szeptember 5.

Heti idõjárás

Péntekre megnyugszik az idõjárás, és a
hét végére az átlagos hõmérsékletekre
melegszik az egyre több napsütésnek
köszönhetõen. A jövõ hétre újból vál-
tozékonyabbra fordulhat az idõ, ám a
hõmérsékletekben már lényeges vál-
tozás nem várható. A reggeli hõmér-
séklet 10-17, a nappali 22-27 fok körül
várható.

www.metnet.hu

Szerkesztõségünkben kaphatók

többek között az alábbi könyvek:

A Szent István Általános Iskola története 1926-2005

Horváth Lajos: Iskoláskönyv;

Almádi Sándor: Labdarúgó kisokos(kodó) —

Murphy-törvények és egyéb bölcsességek a fociról

Kocsis Lajos: Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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Szeptember 2., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Hurrá, vidékre költözünk! 9.30 A Black Rose vár titka 9.55 Szek-
rénymesék 10.05 Felfedezõk kalandjai 11.05 Izomláz 11.35 A Trianon-szindróma
12.00 Híradó 12.10 MaXmotor 12.40 EU-sátor 13.40 Vérvörös nyár 14.40 A spa-
nyol kertész 16.15 Feszty-körkép 16.50 Ha egy píanyínó beszélni tudna 17.45 TS
18.15 Luxor 18.40 TS 20.05 Híradó 20.40 Ötös lottó-sorsolás 20.50 Elveszett je-
lentés 22.35 Orgonaavatás 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Megváltó szex
1.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Újabb titkok nyomában 6.50 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Eltûntnek nyilvánítva 13.40 Odüsszeia 14.40 Tuti gimi 15.30 Ki vagy doki?
16.30 Medicine Man 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 TS 21.05 Elsõ szá-
mú célpont 23.45 Red Bull Air Race 0.20 Vészhelyzet 1.15 Agymenõk 2.35 Elsõ-
számú célpont 4.05 Inuyasha 4.50 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Jetix 9.55 Kalandos szafari 10.25 Mókás állatvilág
11.00 Stahl gyerekkonyhája 11.25 Laktérítõ 12.00 TotalCar 12.30 Mister Ster-
ling 13.25 Karen Sisco — Mint a kámfor 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Idõzsa-
ru 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity
20.10 Sátánka — Pokoli poronty 22.00 Forró rágógumi 23.55 Titkos társaság 2.
1.35 FBI ügynökök bevetésen 2.25 A láthatatlan ember 3.15 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 10.35 Lehalászás 12.02 Krónika
12.30 Barangoló 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Iro-
dalmi 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 Dallamkeresõ 21.04 A fekete barát 21.50 Geszty Szilvia
énekel 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Diszkotéka

Szeptember 3., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Nike Nemzetközi Félmaraton 9.03 Fõtér 9.40 Századunk 10.09
Nike Nemzetközi Félmaraton 10.50 Az utókor ítélete 10.45 Kõfejtõ—Fertõrákos
10.55 Nike Nemzetközi Félmaraton 10.58 „Így szól az Úr!” 11.05 Református Vi-
lágtalálkozó 12.00 Híradó 12.04 Nike Nemzetközi Félmaraton 12.10 A gyermek,
akit Jézusnak hívtak 13.47 Nike Nemzetközi Félmaraton 13.55 Párizs nyáron
14.25 Csellengõk 14.45 Az egri vár 15.05 Örömhír 15.35 Magyar elsõk 15.55 Pa-
noráma 16.25 TS 17.50 Szívek szállodája 18.40 TS 20.05 Híradó 20.30 A szólás
szabadsága 21.40 A jövõ kezdete 23.40 Híradó 23.45 Sporthírek 23.55
TS-Motorsport 0.20 Héthatár 1.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Slayers 6.30 Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.40 Játék 10.40 Iste-
ni sugallat 11.35 Pasadena 12.30 Teguila és Bonetti 13.30 Forma-1-magazin
14.00 Seven Days — Az idõkapu 14.55 Trópusi nyomozók 16.00 Egy rém rendes
család 16.35 Döglött akták 17.30 Medicopter 117 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Tolvajtempó 22.15 Heti hetes 23.25 A szerencse városa 1.25 Portré 2.00
Háborgó mélység 2. 3.30 Papás-mamás 3.50 Újabb titkok…
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 9.55 Dilizsaruk 10.25 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.25
Knight Rider 13.25 Monk — Flúgos nyomozó 14.25 Smalville 15.25 Baywatch
Hawaii 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Shrek 21.50 A szajré 0.50 Képírók 2.55 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Az én ha-
zám… 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák
kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gon-
dolatjel 12.02 Krónika 12.25 Harminc 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 Egy millió lépés a Szent Jakab-i úton 17.00 A mi idõnk
18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Esti mese 19.40 Klasszikus operettekbõl 20.04
Egy rádiós naplójából 21.03 Éljen a színház! 22.00 Krónika 23.19 Zene

Szeptember 4., HÉTFÕ

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56
9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.10 Szabadság tér 17. 11.15 az állam emberei
11.45 A sokszínû vallás 12.01 Híradó 12.25 TS 13.45 Roma Magazin 14.10
Domovina 14.40 Az Õrség füve 15.00 Philip Marlowe esetei 15.55 Égi vándorok
16.50 A vad roham 17.40 A Szalajka völgye 17.55 Híradó 18.00 Körzeti híradók
18.10 Napló 56 18.15 Esti mese 18.40 TS 20.05 Híradó 20.30 Sporthírek 20.40
Kék fény 21.35 Hétfõ este 22.10 Kultúrház 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.54
Napló 56 23.00 Könyveskép 23.25 Az igazság bajnokai
RTL KLUB: 5.25 MegaMan 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék 10.45
Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.15 Mozimatiné 15.05
Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.15
Kincskeresõk kíméljenek 22.50 Árnyék-összeesküvés 0.50 Reflektor 1.05
Bundesliga 2.15 Rali-vb 2.40 ITTHON 3.00 Inuyasha

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.45 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Ed 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 NCIS 22.10 48 óra
24.00 Csillagkapu 1.00 Tények este 1.30 A maszk mögött 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Marienbád 12.02
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.04 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Kró-
nika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyembe-
rek 20.35 Latinovits hangdokumentumok 21.05 Szabó család 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, Kenó 23.04
Hangversenymúzeum

Szeptember 5., KEDD

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56
9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Az állam emberei
12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Cseléd stafirung
14.10 Max, a zsaru 15.10 Mozart 16.05 A szél fiai 16.30 Emeljük fel a szívünket!
16.35 Katolikus krónika 17.10 TS 18.30 Híradó 18.35 Körzeti híradók 18.45 Nap-
ló 56 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Poénról poénra 21.05 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.30 Kultúrház 23.00 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 Napló 56
23.20 Az ifjú Casanova
RTL KLUB: 5.25 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 Koktél 23.15 XXI. Század — a legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.05
Igaz történetek 2.45 Kórház a város szélén 3.45 Inuyasha 4.10 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 16.30 Ed 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Irigy Hónaljmirigy
22.15 Jackass — A vadbarmok támadása 24.00 Huncut fiúk 0.30 Moziverzum
1.00 Good Bike 1.30 Tények este 2.00 Sírig tartó barátság 2.50 Hukkle 4.10
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33
Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég
a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos
recept 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 Latinovits-hangdokumentumok 21.05 Vallási híradó 21.35
Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Operákból

Szeptember 6., SZERDA

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56
9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Az állam emberei
12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Max, a zsaru 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Alkotóház 16.00 Ismeretlen Budapest 16.25 TS 17.50 Élet a
tenger alatt 18.10 Híradó 18.15 Körzeti híradók 18.25 Napló 56 18.30 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Isten hozta, õrnagy úr! 21.50 Szerda este
22.25 Kultúrház 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Napló 56 23.10 Az ifjú
Casanova
RTL KLUB: 5.25 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.35 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 A szökés 22.10 Gyilkos elmék 23.10 Dr. Vegas, a szerencsedoki 0.05 Ref-
lektor 0.20 A vörös sárkány legendája 1.50 Testõrbõrben 3.40 Újabb titkok
nyomában
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Édes élet olasz
módra 16.00 Lisa csak egy van 15.30 Ed 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Született feleségek
22.15 A médium 23.15 Játsz/ma 1.45 Tények este 2.15 Tökös csajok 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Tetten
ért szavak 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Önkormányzati választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról 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 Latinovits-
hangdokumentumok 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mér-
leg 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Nagy mesterek-világhírû elõadómûvészek
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Szeptember 7., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Az állam embe-
rei 12.00 Híradó 13.00 Slovenski Utrinki 13.30 Rondó 14.00 Palóc duda 14.10
Max, a zsaru 15.05 Mozart 16.00 Ismeretlen Budapest 16.25 TS 17.50 Kövess
Nógrád kövein! 18.10 Híradó 18.15 Körzeti híradók 18.20 Napló 56 18.30 Esti
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 TS 21.35 Csütörtök este 22.10 Kul-
túrház 22.40 Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 Napló 56 23.00 Afa, a polgármester
és a médiatár

RTL KLUB: 5.25 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top Shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.15 Sebhelyek 23.10 Házon kívül 23.45 Kemény zsaruk 0.45 Reflektor 1.00
Infománia 1.30 Kórház a város szélén 2.35 Házon kívül 3.05 Újabb titkok
nyomában

TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10
Teleshop 11.30 Hajrá, skacok! 12.10 Észbontó 13.10 Mozidélután 15.00 Jó ba-
rátok 16.00 Lisa csak egy van 16.30 ED 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 A Bermuda-három-
szög rejtélye 23.00 10-8:Veszélyes õrjárat 23.50 Tények este 0.20 Strucc 0.55
Karatetigris 1. 2.35 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Tár-
salgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Latinovits-
hangdokumentumok 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Mahier és az egyház

Szeptember 8., PÉNTEK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló 56
9.05 Pláza 10.00 Napi mozaik 11.25 Szabadság tér 17. 11.30 Az állam emberei
12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Max, a zsaru 14.55 Mozart 15.50 Ismeretlen
Budapest 16.15 Sóvidék 16.55 A vad roham 17.40 Sirályok útja 18.10 Híradó
18.15 Körzeti híradók 18.25 Napló 56 18.30 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 TS 21.35 Péntek este 22.10 Kultúrház 22.40 Híradó 22.45 Sporthí-
rek 22.50 Napló 56 23.00 Oldás és kötés

RTL KLUB: 5.25 Disney-rajzfilm 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Játék
10.45 Top shop 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.25 Mozimatiné
15.05 Disney-rajzfilm 15.35 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.10 Lost — Eltûntek 22.10 Odaát 23.15 Menekülés a félelembe 1.10 Reflektor
1.25 MeneTrend 1.50 Holtak légiója 3.15 Inuyasha 3.40 Infománia

TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Észbontó 12.50 Mozidélután 15.00 Jó barátok 16.00
Lisa csak egy van 16.30 Ed 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Jó-
ban-rosszban 19.00 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Hat hét rettegés 1.00 Tények
este 1.30 Chris Isaak-show 2.20 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Marienbád 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 A baptista egyház félórája 14.10 Péntek kávéház
15.05 Rádióélet 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 Latinovits-hangdokumentumok 21.05 Tetten
ért szavak 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy
hazában

AZ AJTÓ
„Én vagyok az ajtó” (Jn 10, 9a)

Az ajtó nyílászáró szerkezet, amely két szomszédos helyisé-
get választ el egymástól, vagy pedig rajta keresztül lehet be-
jutni az épületbe. Szükséges dolog, ha nem volna csak fal,
nem lehetne bejutni egyenes úton, csak tolvajmódra az abla-
kon vagy a fal kitörésével. Tehát fontos épülettartozék az aj-
tó. Noé bárkáján is volt ajtó, amelyen keresztül bevezette
Noé azokat az állatokat, amelyeket Isten megparancsolt ne-
ki, hogy vigye be, s amelyek Isten vonzására és vezetésére
mentek oda. S az ajtón keresztül vitte az élelmet is. Végül be-
ment õ, felesége és három fia, Sém, Kám és Jáfet és a három
fiú felesége. „És Jahve — Jézus Krisztus — bezárta utánuk”
(1Móz 7. 16b) a bárkát. Mikor az özönvíz megjött — gondo-
lom —, voltak olyanok, akik be akartak menni, de nem volt
akkor már lehetõségük. Isten hosszútûrése várt — hirdette
Noé —, de nem hittek.

Izrael hajlékain Egyiptomban is volt ajtó, amelynek ajtófél-
fáit és szemöldökfáját a bárány vérével kellett bekenniük. S
amely ajtófélfa és szemöldökfa vérrel volt bekenve, az zárva
volt az öldöklõ angyal elõtt, amely Isten ítéletét hajtotta vég-
re Egyiptomban, hogy elengedjék Izraelt. De amely ajtón
nem volt, oda bement, s minden elsõszülöttet megölt, s lett
nagy jajgatás Egyiptomban, minden házban siratták a halott
elsõszülöttet és barmaik elsõ fajzását. Ugyanakkor Izrael
hajlékaiban a vér mögött teljes biztonságban volt.

Jézus Krisztus az ajtó, a kegyelem ajtaja, amelyen keresztül a
bûn — istentelenség — állapotából a teljes megkegyelme-
zettség állapotába kerülhet minden bûnös, aki nem utasítja
el a neki felkínált kegyelmi lehetõséget. A vér itt is fel van
kenve — a Bárány vére — az ajtófelekre és a szemöldökre, és
aki ez alatt átlép a kegyelem oldalára, az Isten haragja ellen a
legbiztosabb menedéket nyerte meg. Ezt Isten adta, „Õ nyi-
totta meg és senki be nem zárja” (Jel 3,7b). „… imé adtam
elõdbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat” (Jel 3,8).
Isten hosszútûrése és kegyeleme ma is vár. Krisztus a szíved
ajtaja elõtt áll és kopogtat: „… ha valaki meghallja az én
szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacso-
rálok és õ énvelem” (Jel 3, 20).

Golgota Keresztény Gyülekezet
bibliaórái

Vajtán a Zichy-kastélyban csütörtökönként, 19.30 órakor.

Sárbogárdon a mûvelõdési házban keddenként, 19.00 óra-
kor.

E-mail: sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!



18 HIRDETÉSEK 2006. augusztus 31. Bogárd és Vidéke

Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi kölcsön,
szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1 mil-
lió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000 Ft/hó. Tel.:
06 (30) 235 9498, 06 (30) 681 7675. (0878404)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélye-
si vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605, 06
(25) 476 229. (0878551)

Aprított cser-, tölgy-, akác tûzifa eladó, ingye-
nes házhozszállítással. 06 (20) 336 7067. (0878794)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.

Tûzoltó készülékek, tûzvédelem! 06 (30) 9765
912. (0921161)

Villámvédelmi felülvizsgálatok, érintésvéde-
lem! 06 (30) 9765 912. (0921161)

Munkavédelem kockázatelemzés! 06 (30)
9765 912. (0921161)

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0921226)

95-ös évjáratú, megkímélt állapotban, 30 ezer
km-t futott Tavria személyautó eladó. Tel.: 06
(30) 256 5950, 06 (30) 410 8827, 06 (25)
461 590 este. (0921127)

Korrepetálás, pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06
(20) 886 3729. (0921144)

Veszélyes fák kivágását vállalom. Telefon: 06
(20) 4374 869. (0921507)

Takarítás a lakosság számára is: 06 (30) 245
3620. (0921504)

Sárbogárdon, Árpád utcában családi ház nagy
telekkel eladó. Irányár: 12.000.000 Ft. Tel.: 06
(70) 282 5192. (0921716)

Árpád-lakótelepen kétszobás, erkélyes, önál-
ló vízórával rendelkezõ, felújított lakás eladó.
06 (30) 361 1176. (0921547)

Szekrénysor, ágynemûtartó, fésülködõasztal
puffal, 2 fotel dohányzóasztallal 70 ezer Ft-ért
eladó. 06 (20) 9263 225.

Sárbogárd, Árpád-lakótelepen másfélszobás
lakás eladó. Telefon: 06 (20) 345 9000. (0921544)

Fiatal, jogosítvánnyal rendelkezõ munkatár-
sat keresek mûanyag ablakok, illetve redõ-
nyök beszereléséhez. Asztalos illetve lakatos
végzettséggel rendelkezõk elõnyben! Várom
jelentkezését! Tel.: 06 (30) 9377 545. (0921541)

Erdészeti munkára munkatársat keresek. Ér-
deklõdni: 06 (30) 530 8456. (0921540)

Kis hörcsögök eladók. Érdeklõdni: 06 (30)
2079 328. (0921540)

Építési telkeket értékesít kedvezményesen
Alsószentiván Község Önkormányzata. Ér-
deklõdni személyesen a polgármesteri hiva-
talban Alsószentiván, Béke u. 56/A, illetve te-
lefonon 06 (25) 504 720 vagy 06 (25) 504 721
számon.
Alszószentiván Község Önkormányzata el-
adásra kínálja Seat 024 típusú megkímélt zárt
kistehergépkocsiját. Érdeklõdni személyesen
a polgármesteri hivatalban Alsószentiván,
Béke u. 56/A Nagy Lajos polgármesternél
vagy telefonon 06 (25) 504 721 számon.
Garázs eladó áron alul. Tel: 06 (30) 9103 790.
(0921536)

Háromszobás lakást vásárolnék. Tel.: 06 (30)
499 3968. (0921532)

Rétszilason kb. 140 kg-os hízó eladó. Tel.: 06
(25) 471 993. (0921529)

600 négyszögöl terület, részben szõlõ teljes
felszereléssel Petõfi hegyen áron alul eladó.
Tel.: 06 (20) 237 8588. (0421527)

Jövedelemigazolás és önerõ nélkül is tudunk
hitelt intézni akár saját gépkocsijára is, BAR
nem akadály. 06 (30) 396 5935.
Kisszékelyben, a Templomhegyen 508 n.öl te-
rületen szõlõ, szántó, pince, présház eladó.
Érdeklõdni: 06 (30) 540 0519, 06 (70) 339
7213. (0921567)

Zongora eladó: bécsi mechanikás, páncéltõ-
kés tanulózongora. Hossza: 170 cm. Tel.: 06
(70) 315 3713. (0921561)

Ház eladó: Dörögdi köz 3. Tel.: 06 (25)
461 591. (0921559)

Csocsó eladó! Automata, pénzérmével mûkö-
dik. Tel.: 06 (30) 9945 882. (0921610)

Vegyes tûzifa eladó: 1.300 Ft/q. 20q felett in-
gyenes házhoz szállítás. 06 (70) 374 0769.
(0921720)

Aprilia RS 125 gyorsasági motorkerékpár,
2004-es, 1.800 km-t futott, elsõ tulajdonostól
eladó. 06 (30) 520 7101. (0921554)

Elõnevelt húshibrid csirke kapható szeptem-
ber 1-tõl, amíg a készlet tart. Sárbogárd, Kert-
alja u. 1. 06 (25) 460 252, 06 (30) 956 4067
(0921571)

Sárszentmiklóson albérlet kiadó. Érdeklõdni:
06 (25) 460 773.
Papföldön négyszobás, két fürdõszobás, nagy
családi ház eladó. Minden megoldás érdekel.
Érdeklõdni: 06 (30) 361 1210.
Építési telek Sárbogárd központjában eladó;
06 (30) 225 2067.
Lakás eladó az Árpád-lakótelepen. Tel.: 06
(30) 499 3968. (0921653)

Konténeres, termõ gyümölcsfák szeptember
5-tõl kaphatók. Krisztina dísznövény, Sárbo-
gárd, Árpád u. 65/a. (0921651)

Bergon kétfunkciós babakocsi rendkívüli jó
állapotban, megkímélt, felfújható nagy kerék-
kel, téliesíthetõ Lux huzattal, újszülött kortól
használható, sportkocsivá alakítható eladó.
Irányár: 30.000 Ft; 06 (30) 409 7828. (0921600)

Avent Isis mellszívó készlet, új állapotú, 2 db
bontatlan csomagolású cumisüveggel, 30 db
steril tejgyûjtõ zacskóval, talpakkal, záró-
tetõvel eladó. Irányár: 11.000 Ft; 06 (30) 409
7828. (0921600)

5 év irodavezetõi és vállalkozási ügyintézõ
gyakorlattal, felsõfokú külkereskedelmi üzlet-
kötõi, vámkezelõi végzettséggel, számítógé-
pes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal,
belföldi és nemzetközi árufuvarozási igazol-
vánnyal, német és angol nyelvtudással fiatal
nõ munkát keres elsõsorban Sárbogárdon fõ-
állásban, de bármilyen adminisztrációs 6 vagy
4 órás beosztás, kiegészítõ lehetõség is érde-
kel. 06 (30) 409 7828. (0921600)

Sárbogárd központjában eladó új építésû csa-
ládi ház; 06 (70) 534 8326. (0921599)

Téglaépületben lakás eladó; 06 (70) 367 3255.
(0921598)

Angol nyelvtanárok jelentkezését várjuk Sár-
bogárdról délutáni részmunkaidõs foglalkoz-
tatásra. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal.
E-mail: mackenzie@invitel.hu; tel./fax. 06
(25) 410 235, 06 (30) 957 0820.
Árpád-lakótelepen háromszobás lakást elcse-
rélnék családi házra értékegyeztetéssel. 06
(20) 379 4369. (0921597)

Háromszobás családi ház eladó. Irányár: 8
millió Ft; 06 (20) 379 4369. (0921597)

Gyermekheverõ kitûnõ állapotban eladó; 06
(20) 394 2372.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órától a sárbogárdi mûvelõ-
dési házban. Fûrész József. 06 (30) 290 3744,
06 (25) 461 303. (0921595)

Üzlethelyiség október 1-jétõl kiadó. Ady E. út
101. szám (Fanni presszó mellett). Érdeklõdni
személyesen a presszóban. (0921594)

Pusztaegresen Rákóczi 18. alatt 2 szoba, össz-
komfortos, gázfûtéses családi ház eladó. 06
(25) 470 699. (0921593)

Fiatal, munkájára igényes pultos felszolgáló
nõt felveszek; 06 (20) 249 7386. (0421591)

Kétszintes családi ház Sárbogárdon eladó.
Tel.: 06 (70) 507 2217. (0921589)

Másfélszobás lakás eladó Sárbogárdon az Ár-
pád-lakótelepen. Tel.: 06 (20) 345 9000. (0921587)

Angolból korrepetálást, nyelvvizsgára felké-
szítést vállalok. Tel.: 06 (70) 5312 574. (0921586)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/b. Pákolicz Árpádné. Tel.: 06 (25) 476
051. (0921585)

Örspusztai sertéstelepre állatgondozót kere-
sünk; 06 (30) 294 2006. (0921583)

Szántóföldet bérelnék Sárbogárd és
Pusztaegres környékén; 06 (30) 294 2006.
(0921583)

Építési telkek eladók. Tel.: 06 (30) 570 0329.
(0921581)

Hot-dog árusításra alkalmazottakat keresünk.
Feltétel: vonóhorgós gépjármû, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. 06 (70) 330 1446, 06
(30) 483 3314. (0921576)

Ukrán természetgyógyász jön Sárbogárdra
szeptember 14-én. Dr. Voll-féle módszerrel
feltérképezi a test egészségi állapotát. Idõ-
pontot kérhet: 06 (30) 902 9835. (0921726)

Sírkövek, síremlékek felújítását, helyreállítá-
sát, tisztítását vállalom; 06 (30) 494 0305.
(0921725)

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.

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
GIPSZKARTON SZERELÉSI MUNKÁKAT
VÁLLALUNK; 06 (30) 543 3319. (0921138)

RÖPLABDAEDZÉS INDUL 3-6.
OSZTÁLYOSOKNAK SZEPTEMBERTÕL.

Tel.: 06 (30) 620 7910. (0921145)

JÁDE HASTÁNC MINDENKINEK. ÕSZTÕL
ÚJ TANFOLYAM INDUL SÁRBOGÁRDON

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
Tel.: 06 (70) 3654 654.
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KARATE
TANFOLYAM

indul kezdõk és haladók részére
Sárbogárdon.

Jelentkezés: Mészöly Géza Általános
Iskola tornatermében.

Edzések: szeptember 4-tõl,
hétfõn és szerdán, 18-20 óráig.

Telefon: 06 (20) 9270 985.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Sárbogárd Karate Club

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

tanfolyam indul a Légió 2000 Security
szervezésében

Sárbogárdon
2006. szeptember 23-tól.

Munka- és hitellehetõség.
Jelentkezés: Sárbogárd, Ady E. út 29.
vagy a 06 (20) 9270 985-ös, illetve

a 06 (25) 508 980-as telefonon.

Kárpitos bútorok teljes választéka FAIR 2002 Kft.-nél!

SZEPTEMBERI AKCIÓNK:
ágyazható rekamiék, kanapék, dupla fotelágyak

10-15%-os kedvezménnyel.
Továbbá 3+2+1, 3+1+1 — és sarokülõgarnitúrák, fotelok,

fotelágyak, heverõk, franciaágyak.
Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása,

ágymatracok készítése méretre is!
VÁLLALJUK BÚTORÁNAK ÁTHÚZÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT DÍJMENTES FELMÉRÉSSEL.

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630

Német import használt
cipõkiárusítás

Nõi, férfi, gyerekcipõk és szandálok

–50%-os áron
Sárbogárdon a mûvelõdési házban

2006. szeptember 4-én,
október 16-án, november 6-án,

délelõtt 9-12 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

AKCIÓ!
ARIEL 2 kg 1.500 Ft
SILAN 1 l 380 Ft
COCCOLINO 1 l 370 Ft
TOMI kristály 1,5 l 990 Ft
Papírzsebkendõ 100 db 49 Ft
BRUT deo spray 500 Ft

DISZKONT
Sárbogárd, Attila u. 5/a.

(Az új üzletközpontban.)
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Nyílt
tér

AHOL A PAPOK
TÁNCOLNAK…

Mi, a Kölcsey utca lakói aláírásgyûjtést
kezdeményeztünk azért, mert úgy érez-
zük, hogy az útjavítással kapcsolatban
részrehajló volt az önkormányzat dönté-
se, mert a Kazinczy utcát aszfaltozták le,
nem a Kölcseyt. Pedig a mi utcánk a ré-
gebbi utca. Ide az elsõ lakók 1985-ben
költöztek. Akkor és azóta többször ígér-
ték már nekünk, hogy rendes burkolatot
kap az utcánk. Erre türelmesen vártunk.
Télen jártunk nyakig sárban, nyáron
nyeltük a sok autó által felvert port, és ke-
rülgettük az egyre nagyobb kátyúkat.
Közben kiépült velünk párhuzamosan a
Kazinczy utca, a mi utcánk pedig maradt
olyan, mint volt.
Néhány nappal ezelõtt felvonultak az
aszfaltozó gépek. Vártuk, hogy akkor ná-
lunk kezdik majd a munkát. De csalódot-
tan, szomorúan tapasztaltuk, hogy miu-
tán a másik utcát leaszfaltozták, az aszfal-
tozógép befordult ugyan a mi utcánkba is,
de csak a végét csinálták meg a hídig. Pe-
dig a mi utcánkban van nagyobb forga-
lom a temetõ miatt.
Mi annak az oka, hogy mindig mi vagyunk
a mostohagyerekek? A másik utca több-
ször kapott már murvás útjavítást is, most
pedig aszfaltozást. Csak arra gondolha-
tunk, hogy egy oka lehet ennek: a másik
utcában egy önkormányzati képviselõ la-
kik, Varga László hitoktató, és neki akar-
tak ezzel kedvezni. Mi, az utca lakói, alá-
írásainkkal az önkormányzatnál és az új-
ság nyilvánosságán keresztül azt kérjük,
hogyha már az utcánk végét a hídig meg-
csinálták, akkor fejezzék be a munkát és
aszfaltozzák le a mi utcánkat is!
Ne csak ott legyen az út sima, ahol a pa-
pok táncolnak!
Az utca nevében:

Deresné Erõs Magdolna

Megkérdeztem a
polgármestert és a képviselõt

Mikor aszfaltozzák le
a Kölcsey utcát?

A polgármester elmondta, hogy erre eb-
ben az évben már biztosan nem kerül sor,
mert az útfelújításra nyert pályázati pénz
elfogyott. A jelenlegi útépítést az tette le-
hetõvé, hogy a város nyert a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács pá-
lyázatán 40 millió Ft-ot, a megyétõl 2 mil-
lió Ft-ot útépítésre, ehhez felvett az ön-
kormányzat 40 millió Ft fejlesztési hitelt.
Ebbõl kilenc utca aszfaltozása készült el
(Árpád, Úttörõ, Csík, Mészöly, Csók Ist-
ván, Tinódy, Kinizsi, Rákóczi, Kazinczy).
Az önkormányzat részérõl nagy elõrelé-
pés volt, hogy a szennyvízberuházás befe-
jezése után 2004 és 2006 között a város 87
utcájából 41 kapott aszfaltos burkolatot.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem a
másik utcát aszfaltozták le, dr. Berzeviczy
Gábort, annak a körzetnek a képviselõjét
kérdeztem. Õ elmondta, hogy nem ját-
szott szerepet a döntésükben az, hogy ott
lakik Varga László hitoktató, aki éppen
önkormányzati képviselõ is. Azért esett a
választás a Kazinczy utcára, mert annak
mindkét oldala beépült már, a Kölcsey
utcának azonban még csak az egyik olda-
la. Kõszórást mindkét utca kapott már
többször is. Jelen helyzetben csak azt tud-
ja ígérni, hogy ez a csapat megválasztása
esetén tovább folytatja az utak felújítását,
és a következõ évi útfelújítások közt az el-
sõk közt szerepel ebben az utcában az
aszfaltozás befejezése. Sajnos egyelõre
csak ennyire futotta. A lakók türelmét
kéri addig is.

Hargitai Lajos

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár. ”

(Kosztolányi)

Fájdalommal és megrendüléssel
tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy
szeretett férjem

DR. KELLNER JÓZSEF
állatorvos

életének 70. évében,
2006. augusztus 27-én,

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2006. szeptember 2-án,
16.30 órakor lesz a székesfehérvári

Béla úti temetõben.

Gyászolják: felesége, édesanyja,
fia és felesége, lánya és férje,

5 unokája, testvére és felesége
gyermekeivel, menyével együtt,

rokonai, barátai, ismerõsei,
akik szerették.

Felejthetetlen emlékével örökké
velünk marad.

Gyászoló család

Táviratcím: dr. Kellnerné –
7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.

Figyelem!
Kulcscsomót találtak a Tompa Mihály
és a Túry Miklós utca sarkán.
A tulajdonos a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében átveheti azt!

Elveszett
Augusztus 20-án szuka foxi kutyám
(fehér alapon vörös foltos) a tûzijáték-
tól világgá ment.
Kérem a becsületes megtalálót, legyen
szíves értesíteni Zámbó Pált a Posta
utca 18. szám alatt.


