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Búcsúból
hazatérve

Alsószentivánon július 13-án volt temp-
lomi búcsú. Az úton hazafelé zarándok-
csoporttal találkoztam. Mária-énekeket
énekelve, kereszttel az élen, gyalogosan
tartottak hazafelé az alapi zarándokok. A
felnõttek mellett több kisgyerek is volt
velük. Számukra különösen nagy élmény
egy ilyen zarándoklat.

/H/

Helikopterek
a focipályán

Hét végén látványos rádiós távirányítás-
sal vezetett helikoptermodellek köröztek
a sárszentmiklósi focipálya fölött. A lát-
ványos bemutató a Bogárdi TV-én is lát-
ható a héten.

Írásunk a 2. oldalon olvasható

Adósaik ölték meg
a Prikkel házaspárt?
Feloldották a hírzárlatot a Prikkel-ügy-
ben — közölték a rendõrség tegnapi saj-
tótájékoztatóján, ahol beszámoltak a ket-
tõs gyilkosság részleteirõl. A nyomozás
arra a következtetésre jutott, hogy Prik-
keléket adósaik elõre kitervelten ölték
meg.

Beszámolónk a lap 7. oldalán olvasható

Rendõrök vigyázták
a rendelõ átadását

A rendõri és polgárõri jelenlét mellett
teljes békességben zajlott le Sáregresen
az orvosi rendelõ átadása.
De mikor lesz a faluban végre béke?

Írásunk lapunk 3. oldalán olvasható

Nyári szünet a
szerkesztõségben
Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasó-
inkat, hogy — mint minden évben —

július 23-ától
augusztus 5-éig

nyári szünetet tartunk.

Ebben a két hétben nem jelenik meg a
Bogárd és Vidéke.

Egyúttal értesítjük tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a lapkiadó és nyomda a fenti
idõszakban ugyancsak zárva tart, va-
lamint a hirdetésfelvétel is szünetel.

Nyitás:
augusztus 6-án, hétfõn.

Következõ lapszámunkat augusztus
9-én vehetik kézbe.

Megértésüket köszönjük! Mindnyá-
juknak jó pihenést kívánunk!

Szerkesztõség
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H E L I K O P T E R P A R T I
Elsõ ízben került megrendezésre Sárbo-
gárdon a modellezõhelikopterek orszá-
gos versenye szombaton, a sárszentmik-
lósi sportpályán. Van ugyanis egy kis
csapat Sárbogárdon (Csecsetka Tamás,
Csizmadia János, Iker János, Sándor
Endre), akik ennek a hobbinak a meg-
szállottjai, és ezzel is szeretnék népsze-
rûsíteni, toborozni az éppen alakulófél-
ben lévõ egyesületükhöz a tagokat. Ré-
vész Csaba, a rendezvény fõszervezõje
ugyan nem „repül”, de neki is van egy gé-
pe, így könnyen egymásra találtak a né-
gyes fogattal.
A lelkes helyi modellezõk mellé állt több
támogató is, így Szarka Balázs (OMV), a
Szakács Kft. és a Caloria, illetve Nagy La-
ci bácsiék, akik szépen rendbe tették, elõ-
készítették a pályát az eseményre.
A versenyen öt nevezõ indult Szekszárd-
ról, Székesfehérvárról és Budapestrõl. A
sárbogárdiak közt csak egy helikopteres
van (a többiek repülõsök), õ azonban
most még nem mérettette meg magát.
Az ebédszünetben Farkas Viktort, az
egyik indulót szólítottam meg, akinek két
helikoptere is szerepelt a versenyen.
— Hogyan mûködnek ezek a modellheli-
kopterek?
— Két meghajtás van: a robbanómotoros
és az akkumulátoros. A mûködési elvük
viszont ugyanaz.
— Milyen üzemanyaggal mûködnek?
— Egy speciális keverékkel, amiben alko-
hol, olaj és nitro van. Körülbelül 10 percig
tud repülni a gép a tartályában lévõ
mennyiséggel.
— A helikopter távirányítója hasonlít egy
Forma 1-es autó kormányához.
— 9 csatornát tud mûködtetni, ez már egy
komolyabb rádió.
— Mennyibe kerül egy ilyen gép?
— Ez attól függ, hogy milyen alkatrésze-
ket válogatunk össze. 300.000 Ft-tól
1.000.000-ig is össze lehet rakni gépeket.
— A fenntartása is ilyen sokba kerül?
— Ha az ember nem esik le, akkor vi-
szonylag olcsón meg lehet úszni, mert
csak a tankolásokat kell kifizetni. Vi-

szont, ha törik a gép, akkor több tíz—
százezres károk is keletkezhetnek.

— Ha megsérül egy gép, nehéz megszerelni?

— Nem, egyszerû, csak kulcsok kellenek
hozzá.

— A versenyek hoznak valamiféle hasznot,
amiért megéri ezt a „sportot” ûzni?

— Ez egy megszállottság, hobbi.

— Magyarországon mennyi rajongója van
a modellhelikoptereknek?

— Van egy modellezõ egyesület Buda-
pesten, az Elsõ Magyar Modellezõheli-
kopter Sportegyesület, melynek jelenleg
mintegy 30 tagja van. Ez a magja a model-
lezõknek.

— Mi a különbség a modellhelikopterek és
a modellrepülõgépek között, amikbõl ki
van állítva itt néhány?
— A helikopterrel meg lehet állni egy-
helyben, lebegni, mûrepülést csinálni,
három dimenzióba átfordítani. Szóval,
látványosabb.
— Mibõl áll egy ilyen verseny?
— Ez egy kétfordulós ügyességi verseny.
Elõször két, majd három pózna között
kell nyolcasozni, aztán egy pozícionált le-
szállást kell végrehajtani, egyik helyrõl a
másikra át kell szállni, végül pedig egy
négyzetet leírni a géppel. Két-két perc
van mindenre. A verseny egy szabad re-
püléssel zárul.

Hargitai Kiss Virág

Takarítócég

részmunkaidõs
takarítókat

keres sárbogárdi munkahelyre
azonnali belépéssel.

Megváltozott munkaképességûek
jelentkezését is várjuk.

Tel.: 06 (20) 317 0186
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Átadták a rendelõ kulcsát Sáregresen
Esetleges tiltakozási akcióra számítva rendõrök és polgárõrök
vigyázták a sáregresi polgármesteri hivatal környékét pénteken
délelõtt. Ugyanis ekkor adta át dr. Dobroviczky Imelda korábbi
sáregresi háziorvos hivatalosan is az orvosi rendelõt utódjának,
dr. Leposa Zoltán cecei háziorvosnak. A hírek szempontjából
érdektelen esemény volna ez, ha nem Lengyel Zoltán volt sár-
egresi polgármester, jelenlegi országgyûlési képviselõ feleségé-
rõl lenne szó, és ha a történésekben nem játszana szerepet évek
óta a politika.
A háziorvosi körzet ügye nem mai probléma Sáregresen. Gond
volt ez Lengyel Zoltán polgármestersége alatt is. Évek óta be-
töltetlen ugyanis a sáregresi háziorvosi körzet. Dr. Dobroviczky
Imelda korábbi háziorvos aktív betegei az évek során jelentõ-
sen megfogyatkoztak. Mind többen éltek a szabad orvosválasz-
tás jogával, s vitték át betegkártyájukat a cecei és vajtai házior-
vosokhoz. A falu összes — mintegy 6-700 — betegkártyája
összesen se igazán elég egy háziorvosnak a megélhetés biztosí-
tásához. Lapunkban többször is olvashattak már errõl a gond-
ról. Mindennek ellenére Sáregres komoly áldozatokat vállalt,
hogy legyen háziorvosa. Jelentõs anyagiakat áldoztak a rendelõ
felszerelésére, és gépkocsit is lízingeltek a háziorvosnak, amit a
doktornõ igen kedvezõ áron megvásárolhatott. Ennek ellenére
egyre kevesebb betege volt a doktornõnek. Így kényszerült a
doktornõ végül arra, hogy inkább megpályázta az egyik simon-
tornyai háziorvosi körzetet, sikerrel. Mivel egy orvosnak nem
lehet két praxisa, Sáregrest bizonyos idõközönként az önkor-
mányzat által megújított helyettesítési szerzõdéssel látta el. Jól
mûködött ez a rendszer egészen az önkormányzati választáso-
kig azért is, mert a falu polgármestere addig a doktornõ férje,
Lengyel Zoltán volt, a testület pedig messzemenõen együttmû-
ködött abban, hogy a sáregresi körzetet ne más orvos lássa el.

A választás elõtt azonban az orvosi ügyeleti rendszer átszerve-
zése miatt Sáregresen botrány robbant ki. A képviselõ-testület
ugyanis úgy döntött, hogy az orvosi ügyeleti szerzõdést ne a ce-
cei ügyeleti körrel, hanem Simontornyával kössék meg (ahol a
polgármester felesége háziorvos). A falu lakossága azon hábo-
rodott fel, hogy az emberek megkérdezése nélkül, úgymond a
lakosság háta mögött döntött így a testület. Különösen azok há-
borogtak, akiknek a betegkártyája a cecei, illetve a vajtai házi-
orvosoknál volt. A falu ekkor szakadt két részre. A félreértések
elkerülése érdekében hangsúlyozom, ez nem politikai táboro-
kat jelentett. Vidéken nem a pártpolitika diktál. Bizonyítja ezt
az is, hogy az országgyûlési választásokon Sáregres nagy több-
séggel Lengyel Zoltánra szavazott.
A simontornyai ügyelet ellen tiltakozók falugyûlést kezdemé-
nyeztek, és ott, a nyílt színen követelték a testülettõl, hogy vál-
toztassa meg a döntését, amit aztán meg is tettek. Értelmetlen-
nek tartották a simontornyai ügyeleti körhöz csatlakozást, hi-
szen oda semmi nem köti a falut, nincsen oda buszjárat se. Ez az
ügy befolyásolta a helyhatósági választások eredményét is: Len-

gyel Zoltánt, több régi képviselõvel együtt nem választották
meg. Az új polgármester asszony, Mocsár Eleonóra és az új tes-
tület határozott kézzel nyúlt a kérdéshez. Az e témával foglal-
kozó testületi ülésen nem hosszabbították meg a doktornõ he-
lyettesítési szerzõdését, hanem új pályázatot írtak ki. Ezt dr.
Leposa Zoltán cecei háziorvos nyerte meg, akinél eddig is jelen-
tõs számú sáregresi betegkártya volt már. Természetesen azo-
kat a betegeit, akik továbbra is neki adják a betegkártyájukat, a
doktornõ Sáregresen, vagy a simontornyai rendelõjében ellátja.
A testület határozata értelmében nem tarthatja meg a doktor-
nõ az orvosi rendelõvel szerves egységet alkotó, az önkormány-
zat épületében lévõ szolgálati lakást sem, mert az épületben az
ÁNTSZ-elõírásoknak megfelelõ korszerûsítést, bõvítést hajta-
nak végre. A doktornõ azonban a lakásból nem akar kiköltözni,
mivel állítása szerint nincs hova mennie családjával. Férje állan-
dó lakosként szintén ide van bejelentve. Amikor azt a kérdést
szegezték neki, hogy miért ne lenne hova mennie, hiszen
Simontornyán a háziorvosi körzethez lakást is kapott, ezt ta-
gadta. Elmondása szerint azt az ingatlant nem õ, hanem betéti
társasága, az LD Med Bt. bérli. A sáregresi önkormányzat perre
vitte a lakáskérdést. A kilakoltatás ügyét a sárbogárdi bíróság e
hét keddjén tárgyalta, amelyre megidézte Lengyel Zoltánt is. A
doktornõ elmondta, hogy ha elszámolnak, hajlandó a lakást el-
hagyni, mert azt nem vitatja, hogy szerzõdése megszûntével a
lakást el kell hagynia. A tárgyaláson nem született bírói döntés,
azt elnapolták.
A falu a kérdésben megosztott. Vannak, akik azt követelik,
hogy helyezzék vissza a körzetbe a doktornõt, és ne vegyék el tõ-
le a lakást, ami egyúttal az országgyûlési képviselõ lakása is. És
micsoda dolog, hogy az országgyûlési képviselõnek nincs hol
laknia saját falujában! Sebestyén Ferenc, az egyik volt képvise-
lõ, akit szintén nem választottak meg a mostani ciklusban, alá-
írásgyûjtést, népszavazást kezdeményez az orvosi szolgálati la-
kás ügyében. Mások meg azt mondják, hogy legyen már végre
béke a faluban. Viselje méltósággal a polgármester-választáson
elszenvedett vereségét Lengyel Zoltán, ne keltsenek fölöslege-
sen hangulatot a téma körül. Ha a doktornõ vagy a férje min-
denáron ragaszkodik Sáregreshez, vegyen egy házat, van elég
sok eladó a faluban.
Pénteken Mocsár Eleonóra polgármester asszony átvette a ren-
delõ kulcsait, a több mint száz sáregresi betegkártyával rendel-
kezõ dr. Leposa Zoltán pedig a rendelõt. A rendõröknek és a
polgárõröknek nem kellett senkivel szemben intézkedniük, így
mindenki hazamehetett békességben.
Ez a békesség végre az egész falura is ráférne már!

Hargitai Lajos
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110 éves a sárbogárdi vasút
Az a hír jutott el szerkesztõségünkbe,
hogy az idén 110. évét ünneplõ, Sárbo-
gárd—Székesfehérvár közötti vasútvo-
nal megszûnik. Ennek utánajárva a
MÁV illetékesétõl megtudtam: szeren-
csére nem áll szándékában a vasúttár-
saságnak megszüntetni a vonalat, és nem
lesznek átalakítások sem a személy-, sem
az áruszállítás terén.
E megnyugtató hírrel kezdve szeretnék
megemlékezni az alábbi írással a helyi
vasút múltjáról.
Elõször a Kelenföld—Simontornya vas-
útvonal szelte át településünket, amit
1882 novemberében építettek. Sárbo-
gárd annak építéséhez ingyenmunkával
járult hozzá. Az igazi bekapcsolódást a
gazdasági vérkeringésbe azonban a Sár-
bogárd—Székesfehérvár vonal átadása
jelentette 1897-ben, melynek tervezõi
Szeniczey Ödön, Schwarz Ármin és
Környei Izidor voltak.
1997-ben, a vonal 100 éves évfordulóján
az akkor 82 éves Dömök Péter nyugalma-
zott vasutassal beszélgettem a sárbogárdi
vasútállomás egykori életérõl (Síneken
100 éve — Bogárd és Vidéke, 1997. július
11., VIII/28.). Ebbõl a beszélgetésbõl
idézek most egy részletet.
Dömök Péter: — Egy nyomvonalon már
megvolt a vasúti pálya‚ amikor én a vasút-
hoz mentem, elõször csak mint egyszerû
munkás. Pályakocsival kellett eloszta-
nom az ötvenméteres síneket. 200-
300-an fektettük le az új duplavágányt
Pécs felé, 50 kilométeren, a háborús idõk
megnövekedett vasúti forgalma miatt.

— Kik irányították a munkát?
— Sélley József fõpályamester és Varga
Imre, az építész.
— Jó fizetséget kaptak?
— Ó, arra én már nem emlékszem. De ju-
talmat ígértek, aztán nem lett belõle sem-
mi — mondja nevetve.
— Hány évesen kezdett a vasútnál dolgoz-
ni?
— 17-18 lehettem. Munkalehetõség alig
volt, sokaknak jól jött a vasút. Én viszont
már kisgyerekkorom óta éreztem valami
vonzódást. 43 évig dolgoztam. Ezalatt he-
lyeztek ide-oda (ez a vasutasok élete). 5
évig Komlón, 7 évig Rétszilason, aztán
meg Bogárdon voltam.
— Milyen munkakörben?
— Voltam én váltókezelõ, kocsirendezõ,
tolatásvezetõ, mindenféle. De nem ám
csak úgy, hanem állandóan tanulnunk
kellett és vizsgázni félévente.
— Túl nagy a felelõsség ahhoz, hogy bárki
bekerülhessen.
— Igen. Hát, voltak olyan esetek, hogy a
vonat levágta egy gondatlan kocsirende-
zõ lábát, vagy egy részeg vasutas került a
kerekek alá. Régen egymagam ellenõriz-
tem hatvan vonatot naponta. Kézzel vál-
tottam a jó nehéz angol váltókat, vagy ti-
zenötöt. Télen nyakig érõ hóban, nyáron
hõségben. Az asszony hozta mindig az
ebédet. Amikor forgalomirányító vol-
tam, az se volt ráérõsebb. Három-négy
telefon csörgött egyszerre ellentétes uta-
sításokkal, a pult meg négy-öt méter
hosszú volt. Szaladgálásból állt az egész
napom. Téveszteni nem lehetett, mert

azt nem nézték el senkinek. Hál’ Isten-
nek, baleset nálam nem történt.
— Hogyan kezdõdött a napi munka?
— Reggel bejelentkeztünk, aki akár egy
korsó sört ivott, azt elküldték. Nagyon
szigorú követelmények voltak. 12 órát
húztunk le, néha volt, hogy huszonné-
gyet, másnap pihenõ.
— Volt összeütközése a fõnökeivel?
— Annyi ellentétes parancsot kaptam
fentrõl egyazon idõben, hogy nem enge-
delmeskedtem én senkinek. Ha olyan
rendelkezést adtak, amirõl tudtam, hogy
balesethez vezet, akkor nem hajtottam
végre.
— Mikor voltak a legszebb évek?
— A 30-40-es években, mert akkor a vas-
utat magyarok csinálták, azok irányítot-
tak. Amikor jöttek a németek, felrobban-
tották az állomásépületet, váltókat, hadi-
rakodót — csak a raktárt nem, pedig ott is
elõkészítették a robbantást. A síneket
egy mozdonyra kötött ekével felszántot-
ták. Késõbb mi toltuk félre a törötteket,
építettük újjá. Volt egy cigány is köztünk,
az örökösen táncolt meg énekelt.
— Mi a véleménye a mai vasútról?
— Könnyebb dolguk van. Alig hallani
balesetekrõl, szinte minden gombnyo-
mással mûködik, kevesebb az ember...
Most nagyobb teher esik a vezetõkre. A
fizetés is jobb. Régen közepes fizetésünk
volt — a felelõsséghez képest. Ennek el-
lenére nagy tiszteletben álltak a vasuta-
sok.

Hargitai Kiss Virág

Sárosd Napok
Ötödik alkalommal került megrendezésre a Sárosd Napok,
mely több helyszínen, változatos programkínálattal várta az ér-
deklõdõket péntek estétõl. A rendezvény „sztárvendége” az
Apostol zenekar volt, akik rögtön az elsõ napon léptek színpad-
ra, elsõsorban az idõsebb korosztály örömére.

Szombaton délelõtt — a zenés ébresztõt
követõen —, mialatt a település sport-
pályáin zajlottak a kézilabda- és futball-
mérkõzések, addig a mûvelõdési ház ud-
varán fõzõversenyen mérhették össze
tudásukat a konyhatündérek. Itt lehe-
tett megkóstolni és megvásárolni a helyi
méhészek termékeit is. Délután a helyi
és környékbeli együttesek, mûvészeti
csoportok vették birtokba a színpadot.
Vasárnap hagyományosan horgászver-
senyt tartottak a tónál, és az immár XV.
Imre István Díjugrató Emlékversenyen
élvezhették a nézõk a kecses lovak és
lovasok látványát.

Hargitai Kiss Virág
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T Û Z O L T Ó K B Á L J A
Bált rendezett szombaton a sárbogárdi
tûzoltók gárdája a Patkó csárdában. Rá-
juk is fért a szórakozás annyi munka
után — hiszen még csak fele járt le az év-
nek, de lassan elérik a tavaly év végi vo-
nulások számát. Voltak egyébként a
lánglovagok közül, akik még szombaton
is dolgoztak. Ez nem az a fajta hivatás,
amit csak úgy abba lehet hagyni.

No, de visszatérve a bálhoz, már délután
4-tõl gyülekeztek a tûzoltók párjaikkal a
Patkó csárda teraszán. Varga Zoltán pa-
rancsnok ünnepi egyenruhába öltözve lé-
pett ki az ajtón, hogy — inkább baráti,
mintsem hivatalos hangvételben — meg-
nyissa a rendezvényt. Külön köszöntötte
Juhász János polgármestert és feleségét,
akik jelenlétükkel megtisztelték az ese-
ményt.
Mialatt az udvaron elõkészítették az
újoncok avatását, az étteremben régi vi-
deofelvételeken derült a társaság.

Az újoncok avatása rendhagyó szertar-
tás keretében zajlott. Idén hárman es-
tek át a víz- és tûzkeresztségen. Elõször
egy lángoló kapun kellett átmenniük
(melynek jutalma egy-egy üveg jéghi-
deg sör volt), majd egymásba kapasz-
kodva, vállat vállnak vetve kellett tûrni-
ük a rájuk irányított vízsugarak erejét.
Lenyûgözõ látványt nyújtott, ahogy a
ceremónia végén, a vízsugarak alkotta
„katedrálisban” igazi lánglovaggá avat-
ták társaik a három elázott legényt.
Ezt követõen szolgálták föl a vacsorát,
majd beszélgetéssel, tánccal és tombo-
lával folytatódott a mulatság.

Hargitai Kiss Virág
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100 éve jelent meg elõször a Sárbogárd és Vidéke
1907. július 25-én jelent meg legelõször a
Sárbogárd és Vidéke társadalmi, közgaz-
dasági és kereskedelemügyi hetilap, me-
lyet újságunk elõdjeként tisztelünk.
„Lapunk czélja, hogy úgy a közgazdasági,
— mint egyéb — a közérdek megóvása és
elõmozdítása szempontjából fontos kérdé-
seknek és állapotoknak esetrõl-esetre való
szakszerû megvilágítása által a közjónak s
vele együtt a hazafias eszméknek szolgál-
junk.
Azonkívül odatörekszünk, hogy lapunk ál-
tal kulturális szempontból is nélkülözhetet-
lenül hasznos folyóiratot szolgáltassunk
úgy a helybeli mint vidéki olvasóink kezé-
be.” — állt a 3. szám elsõ oldalán. A szer-
kesztõség emellett azt is hangsúlyozta, hogy
„az erkölcsi sikert kizárólag nem az erkölcsi
támogatás biztosítja. Lapunknak anyagi
támogatásra is szüksége van.”
Az olvasók — akárcsak most — csütörtö-
könként vehették kézbe az A3-as (42
cm×29,7 cm) méretû, négyoldalas, há-
rom hasábos formátumú lap új számát
kezdetben 10, majd a 4. számtól 16 fillér
ellenében. Az elõfizetés egész évre 8, fél
évre 4, negyed évre 2 koronába került. A
felelõs szerkesztõ Nagybölöni Bakó Bá-
lint, a laptulajdonos Spitzer Jakab sárbo-
gárdi nyomdatulajdonos volt.

Rovatai

A Sárbogárd és Vidékének jobban elkü-
lönített rovatai voltak, mint elõdjének, a
Járási Értesítõnek. Az elsõ oldalon egy
vezércikk szerepelt, illetve a Tárcza címû
irodalmi rovat, amely a második oldalon
folytatódott, a Hírek és a Karczolat rova-
tok alatt. A harmadik oldalon a Nyílt-tér-
ben bárki megírhatta véleményét, pana-
szát. „E rovat alatt közlöttekért nem vállal
felelõsséget a szerkesztõség.” Ugyanitt ta-
lálhatók a Szerkesztõi üzenetek is. Az
utóbbi két rovat olykor a negyedik oldal-
ra csúszott át. Az utolsó oldalt az Árverési
hirdetmények mellett sárbogárdi hirdeté-
sek töltik be, meglehetõsen szellõsen
szerkesztve. Mindössze öt alkalommal
jelentek meg a Közgazdaság, a Csarnok és
a Cabaret címû rovatok. Az aforizmákat
idézõ Gondolatok címû apró rovat két-
szer, a Különféle csupán egyszer szerepelt
a lap hasábjain, egy tanulságos, de nem
aktuális amerikai esettel.

Tartalma

Az újság egészére jellemzõ volt a közvet-
len, közérthetõ, kritikus hangnem és a lo-
kálpatriotizmus. A szerkesztõ igyekezett
bevonni az olvasóközönséget (a lap való-
di fenntartóit) a hírszerkesztésébe. Az
egyik számban a harmadik oldalon Nagy-
bölöni Bakó Bálint a következõ kérést
tette közzé ennek érdekében:
„Tisztelettel kérjük vidéki elõfizetõinket,
hogy lapunkat az érdekesebb helyi hírekrõl

értesíteni szíveskedjenek, mert csak úgy le-
het lapunk igazán a vidéki érdekek támo-
gatója is, ha megbízható tudósítóink lesz-
nek. A rövidebb hírekre elegendõ egy levele-
zõlap a szerkesztõség czímére. Elõre is kö-
szönetet mondunk ügyünk szíves támoga-
tóinak.”
A Hírek rovatban számos olyan beszámo-
lót lehet találni, amely elõfizetõkbõl lett
tudósítóktól származik. A sárbogárdi és
környékbeli hírek vannak többségben,
néha akad csak egy-egy érdekesebb, illet-
ve a települést érintõ megyei, vagy orszá-
gos anyag. Kiemelkedõen magas azok-
nak a híradásoknak a száma, amelyek lo-
pásról, betörésrõl, bántalmazásról szól-
nak. Tûzesetrõl és öngyilkosságról szinte
minden számban olvashatott a közönség.
A rovat egy része egy külsõ szemlélõ szá-
mára talán nem tûnik információhordo-
zónak, ám annál szórakoztatóbb, mivel a
vidék közvetlenebb társadalmi viszonyai
között a következõ példa is hírértékû:
„Családi perpatvar. Baki Mihály sárbogár-
di lakos régebb idõ óta rossz viszonyban él
feleségével. Állítólag kutya járt a kertben a
Hamar Gábor személyében, minek követ-
keztében felek megint össze zörrentek, Baki
Mihályné 3 kiskorú gyermeket hátrahagyva
Budapestre ment lakni. A sajnálatra méltó
férj a bíróságnál panaszt tett.” (Hírek I./11.
1907. október 3.)
A Sárbogárd és Vidéke leggyakoribb té-
mái ebben a szakaszban a helyi társada-
lom tagjainak itt tartása (Vándoroljatok
ki!), erõsítése (Leendõ polgári iskolánk-
ról), a lokális kereskedelem és ipar támo-
gatása (Ipar és kereskedelem fejlõdése;
Kereskedelmünk fejlesztése); emellett
Sárbogárd haladásának kérdése (Nyílt-
tér). Felvetõdtek már akkoriban is olyan
problémák Sárbogárdon, amelyek ma is
folyton visszatérnek. Így például az, hogy
nemzeti ünnepeken nincsen kilobogózva
a város tisztességesen (Nemzeti ünne-
pünk), illetve hogy városszerte temetet-
len állattetemekkel lehet találkozni (Te-
metetlen állatok).
A Tárcza és a Csarnok címû rovatokban
amatõr helyi tollforgatók szárnypróbál-
gatásait (novellákat, verseket, elbeszélé-
seket, szatírákat, vallásos témájú íráso-
kat, szerelmes történeteket) közölte a
szerkesztõ; többségük álnéven jelent
meg. Visszatérõ egyéniség közülük egy
Kajabusz nevezetû szerzõ. A rovatok iro-
dalmi színvonalára álljon itt példának
Kerekes Nánika verse:

Álom

Sötét éjjeleken virrasztok egyedül,
S reád gondolok folyton szüntelenül.
Ha alszom, csak rólad álmodom,
Álmomban mindig veled olvasom.

Mult éjjel álmomban levelet kaptam,
Ismét te írásod ösmertem fel abban.
Meg volt írva a kis levélben,
„Szeretlek forrón, igazán, mint régen!”

Reggel fölébredek, várom, egyre várom,
Hátha teljesül csakugyan az álmom.
De hiába várom, — de hiába lesem,
nem jön az el már többé sohasem.
A Karczolatok rovatban olyan szellemes
kis történetek láttak napvilágot, mint az
alábbi is:

Jelenet a bankban

Bemegy az Andrássy úti bankba a czeczei
ember, de nem köszön. Az ügyvezetõ feje-
delmi méltósággal dorgálja: Atyafi annyit
mondhatna mikor ide bejön, hogy adjon Is-
ten.
— Nincsen kurázsim, szepeg a czeczei em-
ber.
— Az ügyvezetõ szuverén mosolylyal kérdi:
Hát mitõl fél?
— Attól félek, kérem alássan, hogy ha én
adjon Istent mondok, az urak itten fogadj
Istennel válaszolnak, azér pedig tudom,
hogy nekem rögtön fölszámítanának há-
rom korona 70 fillért.
A Cabaret címû rovat nem más, mint Ke-
lemen Izsó és Förstner Miklós nyilvános
vitája az izraelita nõegylet kabaré-esté-
lyével kapcsolatban, amirõl Kelemen
Izsó egy kritikát írt a 6-os számban. Kele-
men Izsó a 11-es számban zárta le a vitát.
A szerkesztõ gyakran kérte az újságon
keresztül a mindössze 150 elõfizetõt,
hogy rendezzék tartozásukat. A 14-ik
szám címoldalán a Közönséghez címû
cikkben Forgács Endre, az újság egyik ál-
landó munkatársa, felszólítást intézett az
olvasókhoz:
„(...) ne hagyja (...) a mûvelt közönség ezt
az újságot dezakválni az abszolút zéróig,
hanem a szerkesztõ mellé állva a vidék lel-
készei, jegyzõi s kiknek van érzékük a
kultúra iránt, az uradalmi intelligens tiszti-
kar, álljanak föl s támogatásukkal mentsék
meg a szerkesztõt azon szégyenétõl, hogy a
lap ellen törõ futor és terror miatt letegye a
tollat.”
De mivel a közönség sem pénzzel, sem
tollával nem támogatta kellõ mértékben
a lapot, a 15-ik szám megjelenése után
(október 31-én) anyagi nehézségek miatt
megszûnt az újság, és kényszerû szünet
következett.
A lap küllemben, stílusban megújulva
1912. december 1-jén jelent meg újra, im-
már vasárnaponként, és összesen 48 szá-
mot ért meg.

Hargitai Kiss Virág
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Adósaik ölték meg a Prikkel házaspárt?
Feloldották a hírzárlatot a Prikkel-ügy-
ben — közölték a rendõrség tegnapi saj-
tótájékoztatóján, ahol beszámoltak a ket-
tõs gyilkosság részleteirõl. A nyomozás
arra a következtetésre jutott, hogy Prik-
keléket adósaik elõre kitervelten ölték
meg.
A Prikkel-ügyben a mezõszilasi ifjabb és
idõsebb N. József ellen várhatóan vád-
emelési javaslatot nyújt be a rendõrség
elõre kitervelten, különös kegyetlenség-
gel, nyereségvágyból, több emberen el-
követett gyilkosság gyanúja miatt. Errõl
tájékoztatta pénteken Lasancz Zoltán, a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnügyi igazgatója a sajtót. Hozzátette: a
nyomozás még nem fejezõdött be,
lezárásig néhány hetet még várni kell.
Mint lapunkban errõl korábban beszá-
moltunk, Prikkel Tamás mezõszilasi vál-
lalkozó és felesége tavaly december 29-
én tûntek el, miután terepjárójukkal ott-
honukból a család elmondása szerint a fa-
lubeli N. Józsefhez indultak. Az eltûnés
miatt kezdõdött a nyomozás, majd né-
hány nap múltán kettõs emberölés gya-
nújával folytatódott, miután a rendõrök a
szomszédos Igar határában megtalálták
Prikkelék kiégett autóját, benne a házas-
pár földi maradványaival.
A pénteki sajtótájékoztatón Lasancz
Zoltán kijelentette: Prikkel Tamást és fe-
leségét tavaly december 29-én megölték.
Gyilkosaik a nyomokat a szomszédos
Igar határában egy elzárt völgyben pró-
bálták eltüntetni, ahol a holttestekkel
együtt felgyújtották a házaspár luxuste-
repjáróját. A bûnügyi igazgató elmondta:
eleinte több szálon futott a nyomozás, így
például utánajártak annak, hogy történ-
hetett-e bérgyilkosság, ellenõrizték azt is,
hogy lehetnek-e az elkövetõk a kiterjedt
gazdasági kapcsolatokkal rendelkezõ
vállalkozó üzleti ellenfelei között.
Végül a legelsõként megfogalmazódott
gyanú igazolódott be: a házaspárt felte-
hetõleg N. József és édesapja gyilkolták
meg, mivel a fiú képtelen volt törleszteni
az évekkel korábban Prikkel Tamástól
kapott tízmillió forintos kölcsönt, és an-
nak 500 ezer forintos kamatát. A végsõ
lökést a hitelezõ likvidálására az adta,
hogy Prikkel érvényesíteni akarta N. Jó-
zsef gumimûhelyére — a kölcsön fejében
— bejegyeztetett jelzálogjogát.
A kettõs emberölés részleteirõl Lasancz
Zoltán annyit árult el: a gyanúsítottak a
hitel visszafizetésének ígéretével csalták
magukhoz Prikkeléket, ám a gumimû-
hely irodájában baseballütõkkel támad-
tak az áldozataikra. Az asszony már a
helyszínen életét vesztette, azt azonban a
vizsgálat nem zárta ki, hogy a férj még
életben lehetett, amikor rájuk gyújtották
az autójukat.
A vizsgálat során 36 alkalommal hallgat-
ták ki ifjabb N. Józsefet, aki az elmúlt hó-

napokban többször is jelentõsen megvál-
toztatta korábbi vallomásait. A Prikkel-
ügyben korábban letartóztatott további
négy személy ellen a rendõrség várható-
an bûncselekmény hiányában megszün-
teti a nyomozást, miután kiderült, nincs
közük a bûntényhez, õket csak a jelenleg
is elõzetes letartóztatásban lévõ N. Józse-
fék keverték bele az ügybe, hogy elterel-
jék magukról a gyanút.
Sándor Miklós ezredes, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság megbízott vezetõ-
je ismertette: minden erõvel azon dol-
goztak, hogy az elkövetõket elfogják.
Mint mondta, Papp Károly, akkori Fejér
megyei rendõrfõkapitány tízfõs nyomo-
zócsoportot hozott létre az ügy felderíté-
sére, emellett a megyei kapitányságon,
valamint a székesfehérvári és a sárbogár-
di kapitányságokon összesen mintegy
kilencvenen dolgoztak ezen az ügyön.
További számadatokat ismertetve el-
mondta: 3 584 munkaórát fordítottak az
eset felderítésére, amihez hozzájön még
további 2 094 óra szolgálat, ami munka-
idõn kívülre, hétvégére vagy ünnepnapra
esett. Ez munkabérben kifejezve majd-
nem tizenkétmillió forint, amihez még
mintegy félmillió forintos üzemanyag-
költség is hozzáadódik.
Sándor Miklós megemlítette: a nyomo-
zócsoport vezetõje gyakran 63 órát dol-
gozott egyhuzamban, de olyan munka-
társak is akadtak, akik 48-56 órát dolgoz-
tak. Az ügyirat 3500 oldalas, 150 tanút
hallgattak meg és 25 igazságügyi szakértõ
segítségét vették igénybe.
Mint arról január 18-ai lapszámunkban
már beszámoltunk, a Prikkel-ügy nagy
port vert fel országosan is. Ennek oka,
hogy Prikkel Tamást kapcsolatba hozták
az utóbbi évek sok titkot rejtõ olajos

ügyeivel. Fuvarozócéget mûködtetett,
amelyben többnyire mezõszilasi sofõrö-
ket alkalmazott. Elsõsorban nemzetközi
áruszállítással foglalkozott. Kapcsolat-
rendszerét még a kilencvenes években
építette ki, amikor két évig speditõrként
Stadler József akasztói vállalkozónál dol-
gozott. Stadler cégeinek Prikkel szervez-
te a szovjet utódállamokba irányuló fuva-
rokat, de 1995 körül kilépett tõle, és saját
vállalkozásában végezte ezt a munkát a
már kiépült kapcsolatrendszere segítsé-
gével.

A kilencvenes évek elején egy olajügy mi-
att hónapokig elõzetes letartóztatásban
volt. 2000 áprilisában orgazdaságért jog-
erõsen kétévi, próbaidõre felfüggesztett
börtönbüntetést kapott. Alig egy hónap-
pal késõbb fiktív számlákkal elkövetett
csalás miatt jogerõsen tíz hónapra ítélték.
Ezt sem kellett leülnie. 2002-ben közok-
irat-hamisításért elsõ fokon egyéves bör-
tönbüntetésre ítélték, amit a másodfokú
bíróság 162 ezer forintos pénzbírságra
enyhített. Jelenleg is folyik ellene eljárás
egy több tízmilliós adócsalási ügyben.

Különösen rejtélyessé teszi ezt az ügyet
az, hogy a gyilkossággal gyanúsítottak
vallomása számtalanszor megváltozott.
Felvetõdött a sajtóban az is, hogy az egész
gyilkosságot csak megrendezték. Tudni
vélték azt, hogy Prikkelék még most is él-
nek. Ezeket a feltételezéseket mindeddig
tények nem támasztják alá. A rendõrség
rengeteget dolgozott az ügy felderítésén.
Ennek költsége — mint fentebb olvashat-
ták — már eddig jóval magasabb, mint az
a 10 milliós adósság, amiért a vádemelési
javaslat szerint eltették a házaspárt láb
alól.

/H/

Betemették az árkot

A Mészöly Géza Általános Iskola melletti zsákutcánál ismeretlenek feltöltötték
az árkot, hogy a zsákutcából a parkon keresztül ki tudjanak járni. Most szárazság

van, de mi lesz, ha majd jön az esõ? Akkor úsznak az utca lakói? Az önkormányzatnak
még most lenne jó intézkednie, megnyitni újra az árkot, és megszüntetni a parkon való
átjárást. A környékbeli lakók
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Juliális Cecén
Hét végén Cece központjában a környékbeli üzletek közös ösz-
szefogásával juliálist rendeztek. Az egész napos rendezvényso-
rozat a nagy meleg ellenére sok érdeklõdõt hozott ki a térre.
Délelõtt a gyerekeknek szerveztek játékos programokat, és volt
tûzoltóbemutató is. Sokan próbáltak fennmaradni a mûbika
hátán. Délután a nagyvenyimi mazsorettek nyitották a színpadi
programok sorát, majd a sárbogárdi fúvószenekar adott térze-
nét. Fellépett a Palánta bábegyüttes, a cecei Búzavirág népdal-
kör, a sárbogárdi barantások, a németkéri német nemzetiségi
tánccsoport, a csámpai countrytáncosok és a sárbogárdi Black
Time tánccsoport. Este a Melódia együttes zenéjére táncolha-
tott a nép. Persze, a nagy melegnek köszönhetõen bõven fo-
gyott a sör és az üdítõital.

/H/

Kerékpárral ne a járdán!
Sárbogárdon a kerékpáros közlekedési
morál nagyjából a nulla alatt van. Nap
mint nap látom, tapasztalom, ahogy a ki-
jelölt kerékpársáv helyett a járdán közle-
kednek nemcsak fiatalok, hanem korra,
nemre való tekintet nélkül mindenki.
Idézet a KRESZ-bõl:
„54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a
kerékpársávon, vagy erre utaló jelzés ese-
tében az autóbuszforgalmi sávon, ahol
ilyen nincs, a leállósávon, vagy a kerék-
pározásra alkalmas útpadkán, illetõleg —
ha az út- és forgalmi viszonyok ezt lehetõvé
teszik — szorosan az úttest jobb szélén kell
közlekedni.”
Sárbogárdon az Ady Endre úton a kije-
lölt kerékpársáv a járda és a sárga csík
közti terület (útpadka), és nem a járda.

Nem Fehérváron vagyunk, itt nincs a jár-
dán kerékpárút. Ott kell menni, ahol ki
van jelölve!
Egyébként sem veszélytelen ez a kerék-
párosra, a gyalogosra nézve, nem beszél-
ve arról, hogy ez egy eléggé elterjedt rossz
szokás. Remélem, azért a motorosok
még nem akarnak a járdán is 100-zal szá-
guldozni, mint ahogy teszik ezt lakott te-
rületen.
Ezúton is szeretném a fentieket az illeté-
kesek figyelmébe ajánlani, szeretném, ha
intézkednének annak érdekében, hogy
újra lehessen nyugodtan a járdán közle-
kedni, mert én legalábbis úgy tudom,
hogy a járda a gyalogosoké.

Tisztelettel: K. G.



Bogárd és Vidéke 2007. július 19. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

Az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal

közleménye
A hõségtervben meghatározottak
alapján az országos tisztifõorvos 2007.
július 15-ére elrendelte a 2. fokozatú
hõségriasztást, július 16-án 0 órától,
július 19-én 24 óráig pedig a 3. fokoza-
tú hõségriadót.

A kánikulai meleg, a tartósan magas
hõmérséklet károsan befolyásolja az
egészségi állapotot. Kedvezõtlenül
hat mindenkire, de elsõsorban az idõ-
sekre, a gyermekekre és a fizikai mun-
kát végzõk szervezetére, mind a sza-
badban, mind a zárt térben dolgozók-
nál.
Az idõsek körében a tartósan magas
hõmérséklet szív- és érrendszeri pana-
szokat okozhat. Ezek jelentkezésekor
javasoljuk, hogy haladéktalanul keres-
sék fel kezelõorvosukat. A gyógysze-
reket szedõ betegek kérjék ki ezzel
kapcsolatban kezelõorvosuk tanácsát.
Az idõsek kánikula idején tartózkod-
janak hûvös helyen, kerüljék a szerve-
zetüket terhelõ fizikai munkát. Zuha-
nyozzanak naponta többször langyos
vízzel.
A kánikula idején mindenkinek ügyel-
nie kell a fokozott folyadékbevitelre,
akár a szokásos mennyiség többszörö-
sére is szükség lehet.
Kerüljük a tûzõ napon való tartózko-
dást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor
fokozódik a napszúrás veszélye. A ká-
ros UVB sugárzás ellen védjük bõrün-
ket napvédõ krémmel és megfelelõ, vi-
lágos színû, természetes alapanyagú
ruházattal, széles karimájú, vagy ellen-
zõs sapkát, kalapot viseljünk a sze-
münk védelmére.
Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot be-
zárt gépkocsiban!
A szabadban végzett sportolást is kor-
látozzuk a reggeli vagy kora esti órák-
ra!

További kérdésekkel
dr. Páldy Anna

(Országos Környezet-egészségügyi
Intézet) mb. fõigazgató-helyettes

asszonyhoz lehet fordulni,
telefon: 06 (1) 476-1380.

Dr. Falus Ferenc országos tisztifõorvos

ÉRETTSÉGIT ADÓ
KÉPZÉS FELNÕTTEKNEK

Ezúton is örömmel szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy az alsószentiváni IV.
Béla Általános Iskola és Óvoda a 2007-2008-as tanévtõl elindítja a szakközép-
iskolai érettségit adó képzést, mivel a jelentkezõk létszáma elérte a szükséges
mennyiséget. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a képzésre a jelentkezési határidõ
meghosszabbításra került: 2007. szeptember 30-áig korlátozott számban még lehet
a csoportban helyet igényelni. Térítési díj 5.000 Ft/hó.

TANFOLYAMOK
Megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén 2007 szeptemberétõl elindulnak:
Tanfolyam Idõtartam Térítési díj Eredmény
Számítástechnikai 40 óra 20.000 Ft+vizsgadíj Tanúsítvány
alapismeretek
Alapfokú angol 10 hónap 5.000 Ft/hó Államilag
nyelvvizsga-felkészítõ elismert alapfokú

nyelvvizsga
A tanfolyamok esetében részletfizetési lehetõséget biztosítunk.
Valamennyi meghirdetett képzésre érvényes feltételek:
* A képzéseket 2007 szeptemberétõl indítjuk el.
* A beindításhoz szükséges minimális csoportlétszám 20 fõ.
* A jelentkezõk számára jelentkezési lapot igény szerint postán küldünk, vagy sze-
mélyes megkeresés után közösen kitöltünk, amelyben a jelentkezõ jelzi igényét és
vállalja részvételét az õt érdeklõ képzésben, ez a helyfoglalás alapja.
* Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2007. szeptember 30. (Azonban érdemes a he-
lyeket minél elõbb lefoglalni!)
* A képzések helyszíne minden esetben Alsószentiván, a IV. Béla Általános Iskola
épülete.
A képzésekre Kiss Attilánál lehet jelentkezni az iskola elérhetõségein:
* személyesen a IV. Béla Általános Iskola (Alsószentiván, Béke út 112.) épületé-
ben, munkanapokon 8 és 17 óra között; telefonon a 06 (25) 504 710-es számon, il-
letve e-mailben a kattila@vnet.hu címen.

Kiss Attila

Lekaszálták a füvet

Korábban a lakossági kérdések közt szerepelt a József Attila-lakótelep parkjának
gondozatlansága. A héten lekaszálták a füvet és megnyesték a sövényeket is.

/H/
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Fapadossal Hollandiába
Nagy gondban voltam az elmúlt hetekben. Ezen a nyáron én követ-
keztem a látogatással a lányomnál, Hollandiában. Tépelõdtem, mi-
vel menjek. Eddig busszal mentem, de a 24 órás út elég fárasztó már
nekem. Titokban repülõútra gondoltam, de nem tudtam, hogyan in-
tézzem. Ezen segített a lányom: interneten megrendelte a jegyet
oda-vissza, és telefonált, hogy „Anyu, csomagolj, repülõvel jössz!”
Nem tudtam hova lenni; 71 évesen életemben elõször ültem repülõre!
A lányom ezzel egyenesen bedobott a mélyvízbe. Még szerencse, hogy
Budapestrõl egyenesen Eindhovenbe vitt a gép — ahol a lányom la-
kik — mindössze két óra alatt.
Megkezdtem a csomagolást a 32-33 fokos hõségben, közben két
blúzt is cseréltem, mert tiszta víz voltam. Akadtak segítõim is,
régi jó barátaink, Szabados Tamás és felesége, Marcsi, akik el-
vittek a repülõtérre, és vissza is hoztak, amit ezúton is köszönök
nekik. Mindenre részletesen kioktattak, amit intézni kell a rep-
téren, s ennek nagy hasznát vettem.
Már elõzõ nap elkészültem a bõröndöm és a kézitáskám becso-
magolásával, és a nyakamba is került egy kis fekete táska az út-
levéllel, pénzzel, egy kis doboz cukorkával.
Még egyszer utoljára ellenõriztem a kézitáskákat: semmi szú-
ró-, vagy vágóeszköz, por, spray, folyadék nem kerülhetett bele.
Vigyáztam, el ne kapjanak, mert a tévében sok mindent hall az
ember, legjobb betartani az elõírásokat. De hiányzott útközben
a megszokott púderem, rúzsom, parfümöm.
Miután a reptérre értünk, nem telt bele fél óra, és megjelent a
boxok felett kivilágítva: Malmö–Eindhoven, oda kellett sorba
állni a táskával és az útlevéllel. Magyar utasok is voltak, men-
tem a többiek után. Ezután következett az a bizonyos „labirin-
tus”, ahol ellenõriztek mindent: le a sárga blézerem, a fehér kis
kalapom, táskáim, be a kosárba és az átvilágító-berendezésbe.
Nálam mindent rendben találtak, de egy 50-60 körüli nõ nagyon
méltatlankodott mellettem, ugyanis elvették a hatalmas haj-
lakkját, dezodorját.
Tovább mentünk, s már be is mondták, hogy melyik kaputól in-
dul majd az eindhoveni gép. Nemsokára felszállhattunk a szép,
kecses gépre. Két csinos stewardess és két férfi légikísérõ segí-
tette a felszállókat.
Lassan elhagyta a gép a ferihegyi kifutópályáját, és emelkedett
mind magasabbra, a felhõk közé. Jó, érdekes érzés repülni;
örültem, hogy megérhettem ezt 71 évesen.
Két óra múlva ereszkedett a gép, elõvillantak a zöld vetések, ré-
tek, farmerházak, és nemsokára olvashattam a repülõtér tete-
jén: Eindhoven. Megérkeztünk.
Rövid útlevél-ellenõrzés után mentem a bõröndért a futósza-
laghoz. A várórészben már ott állt a lányom a szomszédjával,
Antonnal, és annak feleségével.
Az idõ borús volt, de kellemes, végre nem volt meleg, magam
mögött hagytam a magyarországi kánikulát.
Nem csomagoltam melegebb ruhát, pedig már négyszeri utazás
után megtanulhattam volna, hogy Hollandia hûvös ország, sál,
ballonkabát, pulóver, zárt cipõ és nadrág, esernyõ nélkül nem
szabad elindulni, de azért megoldottam mindent.
Hazaérve a lányom „kétnyelvû” macskái elmenekültek elõlem
a szomszédba — nem ismertek meg másfél év után. Estig nem is
jöttek elõ. Késõbb már megbarátkoztak velem, és jókat játszot-
tam velük.
Másnap a piacra mentünk busszal és gyalog. A piac maga a cso-
da! Fõképp a sajtos standok, ahol hatalmas és különleges sajtok
között válogathattunk, és kóstolót is lenyestek nagy késükkel az
árusok. Vettünk francia cseresznyét, ami nem volt olcsó, 4-5
euró volt kilogrammja. A spárgát áruló termelõ hangos kiálto-
zással szólongatta a vevõket, hogy az õ spárgája a legfrissebb,
leggyengébb, tõle vegyenek. Nem lehet elsorolni a zöldségek
kavalkádját, olyan frissek és sokfélék voltak. A tengeri halak-
nál, amelyeket tört jégen árultak, már befogtam az orrom. A

marokkói árus — fején kis fehér horgolt sapkával — édes
krumplit és más különlegességeket, magokat kínált. Lenyûgö-
zött a virágpiac is, a szép csokrok, rózsák, levendulák illata.
Ottlétem alatt lányom csupa ínyencséget fõzött nekem, például
iráni mazsolás rizst fûszeres csirkecombbal, olasz zöldséges le-
pényt. De én is fõztem magyarosat. Ezekre jóféle barna, cse-
resznyeízû és belga sört ittunk.
A következõ napon az Albert Heijn üzletlánc egyikébe látogat-
tunk. Ezek az üzletek behálózzák Hollandiát. Majdnem meg-
fagytunk ott, de lehetett inni ingyen forró presszókávét, gyü-
mölcsteát, és kóstolni nagy kockasajtokat. Az utca másik olda-
lán lévõ török boltban különbözõ olajbogyókat kóstolgattunk.
Úgy jóllaktam, hogy ezután már csak vacsorázni tudtam.
Jól szórakoztunk a vásárlásoknál. A drogériában többféle par-
fümöt szórtunk magunkra. Onnan alig tudtam kijönni. Külön
meg kell említenem a belvárosi kristályüzlet csillogását. Itt 200
eurótól kezdõdtek az ajándéktárgyak árai. Fényképezni egy üz-
letben sem szabad Hollandiában. A belvárosban betértünk a
modellházakba is, már július 1-jétõl kezdõdtek a leárazások.
Ott nem vásároltunk, mert minden nagyon drága. Az üzletek-
bõl kijõve kellemes harangjáték szólt 13 órától legalább fél
óráig. Ott nincs déli harangszó.
Más városban nem voltunk; nagyon drága a busz- és vonatjegy.
Eindhoven Székesfehérvárhoz hasonló nagyságú város, több
üvegpalotával, szép épületekkel, elbûvölõ holland házakkal,
kertekkel. Lányom lakásának szomszédságában felépült (a régi
lebontott bérházak helyén) egy tízemeletes, piros téglákból
épült szép bérház, csipkés erkélyekkel, de ennek nem olcsó a
bére, még kevesen laknak benne.
Hollandia a biciklisek országa. Szinte száguldoznak az emberek
a biciklijükkel, esõben is. Rengeteg jól kiépített kerékpárút van,
megélnek a kerékpárjavítók is, amik minden utcában vannak.
De lopják is a bicikliket ugyanúgy, mint nálunk.
Ellátogattunk egy közeli kiserdõbe is, ahol lovagolnak, s az ott
lévõ tóban kutyákat úsztatnak, oktatnak. Jó volt itt a fenyvesek
között az avaron sétálni.
Esténként belga filmeket néztünk, és a lányom újabb hobbija az
internetezés.
Egyik nap meghívást kaptunk a szomszéd Antonékhoz egy ká-
véra, ahova vittem magammal az ajándékokat is (csokoládék,
cukorkák, terítõ). A feleségének és az alsó szomszéd hölgynek,

Folytatás a következõ oldalon�
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Hemmának divatos gyöngysort, karpere-
cet választottam. Miközben Anton fele-
sége bontogatta a csomagot, a szívem a
torkomban dobogott: vajon hízott-e más-
fél év alatt, körüléri-e a nyakát a gyöngy.
Csodák csodája, körülérte, rögtön a nya-
kába is tette, s elismerõ szavakkal kö-
szönte meg hollandul: „moj, moj”, ami
annyit jelent, szép. Fellélegeztem, és nyu-
godtan szürcsöltem a finom, habos kapu-
csínót a holland süteménnyel.
Észrevétlenül telt el a két hét. Közeledett
a hazautazás napja. Sírva búcsúztam a lá-
nyom két szép macskájától, utoljára ját-
szottam még egyet velük.
Július 5-én, szakadó esõben, könnyek kö-
zött búcsúztunk el a lányommal a repté-
ren. Szerencsémre a visszaúton is voltak
magyar utasok. A felszállás után egy da-
rabig még láttam a szép zöld legelõket, a
fehér-fekete teheneket, kis öszvéreket.
Fájón gondoltam: Viszlát hûvös Hollan-
dia! Viszlát Eindhoven egy év múlva …
talán.
Visszafelé egy órát késett a gép. Ráadá-
sul Ferihegyen négyen ellenõrizték a
ruházatom, táskám. Egy vámos a fehér
kesztyûs kezével centiméterenként tapo-
gatta végig a kis fehér kalapom lesteppelt
szélét. Megmérgesedtem; kedvem lett
volna odaszólni neki, hogy: „Ejnye, ejnye
vámos uram, csak nem gondolja, hogy
egy 71 éves hölgy a kis fehér kalapjában
hasist rejteget?”
De szerencsére rendben volt minden,
mehettem utamra. A váróteremben már
integetve várt Marcsi és Tamás, akik ha-
záig hoztak autójukkal. Nagy volt az örö-
möm, és az utazási stresszem is elmúlt.
Ismét hazaérkeztem.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Folytatás az elõzõ oldalról�

A pálfai szõlõhegyen

A pálfai szõlõhegyen egy ifjú szõlõs-
gazda, Markó Norbert vendégei

voltunk hétfõn este. Norberttel Rétima-
jorban találkoztunk. A vajtaiak sátrában
mutatkozott be boraival. A falusi turiz-
mus vendégházaival összefogva gazdagít-
ja az idegenforgalmi programot pincelá-
togatással, kocsikázással ezen a festõi tá-
jon.

Norbert egy csodálatos kilátással rendel-
kezõ, régi pincét újított fel óriási munká-
val. Mellette hangulatos, fedett vendég-
látó pavilont alakított ki, ahol legalább
20-30 vendéget tud fogadni. A pince elõ-
terében ugyancsak szépen berendezett
borkóstolóhelyet létesített ugyanennyi
vendég részére. Az építéshez válogatott
régi téglákat használt fel. Láttunk a fal-
ban koronás téglát, Zichy-téglát, vajtai
téglát. Ezekbõl rakta ki a palackozott bo-
rok tárolására alkalmas boltíves vakabla-
kokat is.

Érkezésünk hírére a szomszédos pincék-
bõl is átjött néhány gazda, akikkel — mi-
után elfogyasztottuk a borkorcsolyát és
megkóstoltuk a gazda zöld veltelini borát
— átballagtunk néhány szomszédos pin-
céhez is.
A pálfaiak is rendeznek borversenyeket,
illetve részt vesznek a környékbeli bor-
versenyeken. Ennek köszönhetõen egyre

jobb minõségû borok készülnek itt is. Ez
a hegy a tolnai borvidékhez tartozik, így a
fajták is ehhez igazodnak. Egyre többen
gondolkodnak azon, hogy bekapcsolód-
nak a falusi turizmusba. Norbert család-
jával együtt már évek óta erre készül.
Nagyon kellemes délutánt, estét töltöt-
tünk Pálfán. Másoknak is ajánljuk ezt a
szép helyet. Szívesen fogadnak családo-
kat, baráti közösségeket, akár nagyobb
társaságot is. Azzal is segítjük nemes tö-
rekvésüket, hogy itt megadom Norbert
telefonszámát: 06 (30) 500 3612.

/X/

Értesítjük kedves olvasóinkat,

hogy a könyvtár július 21-én, 28-án

(szombaton) ZÁRVA lesz.

Szabadság miatt július 24-tõl

augusztus 20-ig nem lesz nyitva.

NYITÁS: augusztus 21-én, kedden.

Megjelent
Hargitai nagymama

szakácskönyve

Ételed az életed
címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot árusító

boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Liliom és rózsa
Amikor elõször jártam Pusztaegeresen, azt hittem, egy kis erdé-
lyi faluba érkeztem. Fenyvesei, dimbes-dombos utcái, na, és
kedves fatornyos iskolája — amit akár Kós Károly is tervezhe-
tett volna — hatalmas platánjaival, oszlopos tornácával mind-
mind a Kárpátokban megbúvó erdélyi falvacskákra emlékeztet-
tek.
Ez a hangulatos iskola mostantól csendes. Bezárták.
Mi azonban még egy hétre felvertük a csendjét, s a falucskáét is.
Az idén július 9-e és 14-e között ugyanis ide szerveztünk katoli-
kus hittanos gyerekeknek tábort.

A tábor lelkiségét és programjait Szent Erzsébet és Szent Imre
köré építettük fel, mert mindkét szentünk születésének kerek
az évfordulója. Szent Imre 1000, Szent Erzsébet 800 éve szüle-
tett. Az õ jelképük volt a jelmondatunk: liliom és rózsa. Célunk
volt, hogy a két szent élete példaképül szolgáljon a mai gyere-
kek számára, és alternatívát adjunk a mai sztárocskák helyett.
Gazdag tervet készítettünk a hat napra.
Új táborozókat avattunk elsõ este. Másnap Szent Erzsébetrõl
képet készítettünk üvegfestéssel, Királyné Molnár Orsolya ve-
zetésével.
Imákat, énekeket tanultunk, legendákat olvastunk a két szent-
rõl.
Csak úgy zengtek Pusztaegres utcái, amikor az Isten, hazánkért
térdelünk elõdbe címû dallal végigvonultunk az esti fáklyás kör-
menettel. A focipályán a magunk készítette buzogányokkal ha-
jigáltunk, ami szintén nem kímélte az ottlakók fülét.
Kirándultunk Alapra is, mert ott egy kedves kis Szent Imre-
templom található, amit Kanyóné Somogyi Tünde hitoktató
mutatott be nekünk.
Székesfehérváron is jártunk Szent Imre születési és temetkezési
helyén. Az Országalmánál evangelizáltunk, énekeltünk. Dél-

után jólesett az agárdi termálfürdõ vizében lubickolni, mert a
tábori körülmények miatt inkább a lelki tisztaságra ügyeltünk.
Az egyik legnépszerûbb programunk az esti elemlámpás róka-
és koronavadászat volt. Mint sok szentjánosbogárka (csak kicsit
hangosabban), úgy „repkedtek” a gyerekek az öreg platánok
között.
Július 13-a volt a legmozgalmasabb napunk. Délelõtt az aka-
dályverseny, délután a bûnbánati liturgia után a táborzáró
szentmise következett, amit Mészáros János atya tartott nem-
csak nekünk, hanem a falubelieknek is, mert õket is meghívtuk.
A gitáros misén a gyerekek szolgáltak.
Az esti szürkületben az iskola tornácán megjelent irgalmas sze-
retetével Szent Erzsébet és tisztasági fogadalmával Szent Imre
is. Persze a gyerekek alakították õket, mert részleteket játszot-
tak el a szentek életébõl. A tábortûznél készült a finom szalon-
na, a konyhában a paprikás krumpli. Aztán mindenki megkapta
tábori címét, értékelését is.
Mivel szerettünk volna nyomot hagyni magunk után, ezért az
utolsó nap délelõttjén az aszfaltot telerajzoltuk Szent Erzsébet
és Szent Imre képével, tábori élményekkel.
Amíg le nem mossa az esõ, ott színesednek az iskola most már
csendessé vált udvarán.
Ebben a táborban 27-32 sárbogárdi és pusztaegresi gyerek volt
mindennap. 5-6 nevelõ teljesített szolgálatot egész héten: Ba-
lázs Sándorné, Bodoki Györgyné, Huszárné Kovács Márta,
Tolnai Éva, Varga László és én.
Pályázaton nyert összegek, az egyéni felajánlások segítettek
bennünket abban, hogy a gyerekeknek ne kerüljön sokba a tá-
bor, de mégis gazdag legyen a program.
Köszönjük Becker Gizellának és Géró A. Péternek a támoga-
tást.
És végül köszönjük Pusztaegres népének befogadó szeretetét,
adományait.

Pirosné Kocsis Anna, a tábor szervezõje

A sárbogárdi református gyülekezeti terem és a templom volt múlt héten a gyerekek nyári bibliahetének helyszíne. Vasárnap az is-
tentiszteleten kis mûsort is adtak a gyerekek. /H/

BibliahétBibliahét
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SÍC — HÍREK
2007. július 15-én a Budapesti Íjász
Szövetség rendezte meg a gyermek- és
serdülõ íjászok budapesti diákolimpi-
áját. Egyesületünkbõl három fõ ver-
senyzõ indult, akik mind érmes helye-
zést értek el.

Eredmények:

Takács Anna a serdülõ lányok mezõ-
nyében 1. helyezést ért el, Katona Do-
rottya a gyermek lányok között 2. he-
lyezett lett, Zelnik Péter a gyermek fi-
úk között szintén a 2. helyet szerezte
meg.

Gilicze László

Meghívó
A dégi Múzeum Baráti Kör,

a Festetics Antal Alapítvány és a
Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága
tisztelettel és szeretettel meghívja
Önöket a dégi Festetics-kastélyba

Giriti Ágnes festõmûvész
Nemzeti örökségünk,

illetve Kiss Csanád
fotómûvész

Úton és itthon
címû kiállításának

megnyitójára

2007. július 28-án, szombaton,
17 órára.

A kiállításokat megnyitja dr. Katona
Tamás történész, illetve Kiss Ferenc

Csanád tanár (szõlész—borász).

A kiállításon közremûködik
a dégi Szivárvány kamarakórus

Panyi Anett vezényletével.

A kiállítás megtekinthetõ
2007. szeptember 30-áig,

szerdától vasárnapig, 10—18 óráig.

A kiállítás támogatói:
Dég Község Önkormányzata,

Gróf Festetics-pince,
Wanderer Pékség, Lajoskomárom.

Segítségre van szüksége? Hívjon minket!

Telefonos
lelkisegély-szolgálat

Tel.: 06/80-505-517

Fiatalok Anonim Lelkisegély Szolgálata
Tel.: 06/80-505-005

Ingyenesen hívható éjjel-nappal.
Csak T-Com számról érhetõ el.

Takács Délczeg Adrien:

Tûzmadár
Kinek útját harmat védi,
Meztéláb tud tûzön járni.
Tûzön jár, tûzön jár
Az az ékes madár.

Vadpávának csuda násza,
Szerelmes lesz, ki meglátja.
Csendben légy, mert elröppenhet,
Soha vissza nem jõ többet

Tûzön jár, tûzön jár
Harmat lábú szép madár.

Éjjel, mikor felriadtál,
Csuda álmokat láthattál.
Fehér szoknyás lányok sorban,
Mentek át a tûzön nyomban.

Tûzön jár, tûzön jár.
Gyöngyszoknyájú szép madár.

Tûzlányból, ha egyet elkapsz
Minden földi dolgot elhagysz
Tûzön jár, tûzön jár.
Az az ékes szép madár.

(Megjelent a Szárnypróbálgatások
címû kötetben —

Pályakezdõk országos antológiája 2007)

Tisztelt Ügyfelünk!
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
elsõdleges célja az élet- és vagyonvé-
delem. Ennek érdekében a kémény-
seprõk minden évben — kéménytípus-
tól függõen — egyszer, vagy többször
ellenõrzik, szükség esetén tisztítják a
kéményeket. A tevékenységet szabá-
lyozó 1995. évi XLII. törvény, vala-
mint az 51/1999. (XII. 25.) BM-ren-
delettel módosított 27/1996. (X. 30.)
BM-rendelet, illetve egyéb rendelke-
zések vonatkozó paragrafusai alapján
a közszolgáltatás igénybevétele köte-
lezõ.

A továbbiakban szeretnénk az Önök
segítségére lenni, néhány hasznos ta-
nácsot adni, melyeket megszívlelve fo-
kozhatják életük és vagyonuk bizton-
ságát, meggyorsíthatják és kényelme-
sebbé tehetik a kéményseprõjükkel
való kapcsolattartást.

A mûszaki felülvizsgálati adatlap tar-
talmazza az Önöknél használatban lé-
võ, illetve tartalék kémény(ek) típusát
és mennyiségét, valamint a munkavég-
zés során tapasztaltakat. Nyomatéko-
san felhívjuk figyelmüket, hogy a mun-
kavégzés során feltárt hibák, hiányos-
ságok, szabálytalanságok lehetõ legrö-
videbb idõn belüli megszüntetése az
Önök feladata és kötelessége.

Kérjük, hogy az üzemeltetett tüzelõ-
berendezéseket — a gázüzemû készü-
lékeket különösen — rendszeresen el-
lenõriztessék erre engedéllyel rendel-
kezõ szakemberrel!

Sajnos az elmúlt években több szomo-
rú baleset illetve haláleset is történt az
országban. A balesetek közvetlen oko-
zója a tüzelõberendezések használata-
kor keletkezõ füstgáz visszaáramlása.
A füstgáz veszélyes anyagokat, pl.
szénmonoxidot tartalmazhat. A szén-
monoxid színtelen, szagtalan gáz, a
szervezetbe jutva gátolja a vér oxigén-
szállító képességét. Fejfájás, gyenge-
ség, hányinger, gyomorrontásra vagy
influenzára emlékeztetõ panaszok
esetén gyanakodni kell a szénmon-
oxid-mérgezésre. Gyanú esetén a leg-
fontosabb teendõ önmagunk és em-
bertársaink mentése, a helyiségek
szellõztetése és az illetékes szakembe-
rek értesítése.

Bízunk abban, hogy e rövid tájékozta-
tóval is segíthettük Önöket. További
tanácsadással, különbözõ szolgáltatá-
sokkal munkatársaink állnak szíves
rendelkezésükre.

Ügyfélszolgálatunk elérhetõsége
munkanapokon: 6—22 óráig

a 06 (22) 550 100-as
telefonszámon.

Kémény Zrt.
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Hússal töltött
padlizsán

Hozzávalók: 4 padlizsán, 50 dkg darált
marhahús, 6 evõkanál olívaolaj, 1 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, piros-
paprika, õrölt bors, só.
Elkészítés: a padlizsánokat megmossuk, hosz-
szában kettévágjuk, belsejüket kikaparjuk, és
kis kockákra vágjuk. A hagymát apróra vág-
juk, és 2 evõkanál olajban üvegesre pároljuk,
majd hozzáadjuk a húst és a padlizsánkocká-
kat. Belekeverjük a zúzott fokhagymát, sóval,
borssal, pirospaprikával fûszerezzük és puhá-
ra pároljuk. A maradék olajban annyira átsüt-
jük a kikapart padlizsánokat, hogy a héjuk pu-
ha legyen. Amikor kész, az olajból kivesszük,
lecsöpögtetjük és tepsibe rakjuk. A húsos
krémmel megtöltjük és forró sütõben készre
sütjük. Barna rizst adhatunk mellé. Kicsi padli-
zsánokból készítsük, mert kevesebb magjuk
van!

Lúdlábtorta
Hozzávalók a tésztához: 3 tojás, 3 evõ-
kanál cukor, 1 evõkanál kakaó, 3 evõkanál
finomliszt; a töltelék: 40 dkg meggybefõtt;
krém: 3 dl tej, 4 dkg fõzhetõ csokoládéízû
pudingpor, 3 evõkanál cukor, 20 dkg vaj,
10 dkg étcsokoládé; 20 dkg étcsokoládé a
tetejére.
Elkészítés: a tojások sárgáját egy evõkanál
cukorral habosra keverjük. A fehérjét a többi
cukorral kemény habbá verjük. A két masszát
összekeverjük, közben a kakaós lisztet aprán-
ként hozzáöntjük. Egy tepsit sütõpapírral kibé-
lelünk, és egy 24 cm átmérõjû tortaforma se-
gítségével kört rajzolunk a papírra. A masszát
rákenjük, és közepes hõmérsékletû sütõben
megsütjük (18-20 perc a sütés ideje). A papírt
még melegen levesszük, és a tortaformát rá-
helyezve kijavítjuk a formát. Sült oldalával fel-
felé fordítva a formába helyezzük.
A meggybefõttet kimagozzuk, lecsöpögtet-
jük. A pudingot az utasításnak megfelelõen
megfõzzük, majd hagyjuk kihûlni. A vajat ha-
bosra keverjük, és a csokoládépudingot ap-
ránként hozzákeverjük. A fölolvasztott csoko-
ládét a krémbe csorgatjuk, és kétharmad ré-
szét a tésztára kenjük. A meggyet körben rá-
rakjuk, és a megmaradt krémet rákenjük.
Hûtõszekrényben legalább 2 órát hûtjük. Ez-
után a tetejét és az oldalát olvasztott csokolá-
déval bevonjuk. Ha megdermedt, fél meggy-
szemekkel díszítjük.
Munkaigényes, de igen finom, mutatós süte-
mény.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MELEG VAN. NA ÉS?
Én tulajdonképpen szeretem a nyarat, is-
tenuccse, nem bánnám, ha mindig nyár
volna. Ezek a szaharai hõségek, amelyek-
ben manapság részünk van, nem zavar-
nak igazán. Izzadok, csorog a víz a nyaka-
mon, csípi a verejték a szememet, de
mennyivel jobb ez, mint a vacogás télen!
A meleg igenis jó a testnek. Szeretjük ne-
kitámasztani a hátunkat télen a forró cse-
répkályhának, szeretjük a tábortûz su-
gárzását tücsökcirpeléses estéken, jó ér-
zés a szalonnasütés parazsának melegét
érezni az arcunkon. És miért lepi el száz
és százezer csupasz ember a vízpartokat
forró nyári napokon? Aki még nem pró-
bálta, annak elárulhatom: semmivel
össze nem hasonlítható érzés, ahogy a
nap birtokba veszi a testet, természettel
való boldog összeolvadás élményét adja,
elmagyarázza az ösztönöknek, hogy a
Nap minden élet forrása. Tudni kell,
hogy ez a hatás csak vízpartokon alakul ki
igazán. A nap és a víz együtt a nyár egyik
nagy boldogsága számomra.

Mikor tegnap, déltájban kiléptem a sza-
badba az aránylag hûvösen tartott lakás-
ból, és a fejemre, szemembe zúdult a kinti
sirokkó, eszembe jutott az életemnek egy
emlékezetes szakasza. Akkor hasonló
idõjárási viszonyok között valósággal be-
leborzongtam, amint kitettem a lábam
egy helyiségbõl a kinti szaharába. Ez a he-
lyiség egy zománcedénygyár égetõmûhe-
lye volt. Itt dolgoztam nyári szünetben di-

ákként. Kemencékben égettük, olvasz-
tottuk rá az üvegszerû zománcot az edé-
nyekre. Mikor kinyílt a kemence szája,
akkora hõség vágott ránk, hogy szinte le-
égett a fejünkrõl a haj. A bõrünk szünet
nélkül verejtékben úszott. A csapból vé-
dõitalként hûs szódavíz zubogott a poha-
runkba, ittuk is tízpercenként. A mûszak
végén fehér csíkokban állt a ruhánkon a
rászáradt verejtékbõl visszamaradt só.
Mikor kiléptünk a gyárudvarra, megbor-
zongtam. Hidegnek éreztem a nyári hõ-
séget.
Vannak más forró munkahelyek ma is.
Mi lehet egy vasöntödében? Sok busz ve-
zetõfülkéje kész kemence. És hogy érzik
magukat az útépítõk, akik a forró aszfal-
tot teregetik olyan napsütésben, hogy az
átlagembernek megfájdul tõle a feje, és
azonnal siet valami árnyékba? Õk nem
mehetnek be a fák alá, tûrni kell a mele-
get.
Klímaberendezéssel ellátott stúdiókban
szörnyûlködnek az idõjárás-jelentõk,
hogy micsoda hõség van ma. Az egyik kis-
asszony röpke szünetet tart a billentyû-
zésben a számítógép elõtt, aggodalmas
arccal sopánkodik az idõjárás miatt a má-
sik kisasszonynak. Szerencsére az irodá-
jukban van klímaberendezés. A nagyma-
ma kapál az izzó kertben. Már hallott klí-
maberendezésrõl, de nem tudja, milyen
az. Törli a verejtékét.

(L. A.)

Építõipari Kft. felvételre keres

SEGÉDMUNKÁSOKAT
kiemelt kereseti lehetõséggel.

5 fõ jelentkezése esetén
a bejáráshoz gépkocsit biztosítunk.

Érdeklõdni: 7-16 óráig a 06 (25) 502 860-as vagy
a 06 (30) 385 1967-es telefonszámon.

F A K I T E R M E L Õ
B R I G Á D O T

keresünk vállalkozási formában.
Érdeklõdni:

06 (30) 292 3234-es telefonszámon
hétköznap, 7-17 óráig.
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Bezzeg az én idõmben
(részlet)

Hálóingben nem lehet iskolába menni.
Nem. Akárhogy nézem, nem lehet.
Esetleg levágnék az aljából egy fél métert, ak-
kor nem lógna ki a szoknyából. Múltkor, amikor
nem volt idõm rendesen megfésülködni, a ha-
jamból is lekanyarítottam a kimaradt fürtöt.
Igaz, hogy másnap a fésülködésnél éppen ez a
hajcsomó hiányzott... Nehéz az élet. Még egy-
szer körül kell néznem a lakásban.
A konyhában, a ruhaszárító kötélen két árva
zsebkendõ lóg. Igaz, tiszta zsebkendõm sincs.
De ezek még vizesek. A fürdõszobában, no per-
sze, a fürdõszobában, a kádban, mosóporba
áztatva ott vannak a kombinék és — engedel-
met kérek — a bugyik, amiket este könnyel-
mûen én magam hajigáltam bele.
Persze, a szívem mélyén tudtam, hogy ez a ka-
tasztrófa egyszer bekövetkezik. Mari és Zsóka,
õk a húgaim — majd még esik róluk szó —,
mindig ezekkel a vacak rongyokkal gyötörnek.
Hazajövök az iskolából, még be se léptem az aj-
tón, rám támad Zsóka: „Mondd, te világ ren-
detlensége, milyen kombiné van rajtad?” „Hát
milyen van... rózsaszínû...” „Igen, de az
enyém!...” — és már bõg, pöröl, kelepel, segít-
ségül hívja anyut, és jajgat. Hogy õ hiába mos,
hiába vasal, hiába stoppol, amikor a Kati... (A
Kati én vagyok!!!) Anyu megkérdi, honnan vet-
tem elõ a fehérnemût reggel. Mondom, hogy a
ruhaszárító kötélrõl. Hát persze — bõg erre
Zsóka —, õ este kimosta a holmiját, õ rendben
tartja, de soha sincs semmije...
Nem tudok védekezni. Lehet, hogy igazuk van.
Ezek a színes fehérnemûk mind egyformák. Ké-
kek meg rózsaszínûek, és kis virágok meg lep-
kék vannak hímezve rájuk, meg cakkok kivarr-
va. Marinak meg Zsókának titkos jelei vannak.
Hogy a virág öt szirommal, az a Marié, az azsú-
ros ing a Zsókáé. Még a drapp patentharisnyá-
kat is meg tudják különböztetni egymástól, pe-

dig azok a harisnyák azután az iskola négyszáz
növendékén is olyan egyformák, mint amilyen
egyforma négyszáz tojás, vagy négyszáz hópe-
hely, vagy négyszáz pofon.

Mit vegyek fel, Szent Kleofás, mit vegyek fel?
Itt állok mezítláb, bokáig érõ rózsaszínû háló-
ingben, mindjárt fél nyolc, elsõ óra történelem,
a kedvenc tantárgyam, a kedvenc tanárnõm...
Annyiszor mondtam anyunak, hogy varrjunk
monogramot a fehérnemûbe, a betûket isme-
rem... de anyu azt mondta, nem errõl van szó,
hanem arról, hogy Mari és Zsóka és õ mindig
rendben tartja a holmiját, és az õ szekrényük-
ben mindig van tartalék fehérnemû, de én min-
dig halasztgatom a mosást, persze az enyém
elfogy, és mint egy kalózvezér, megrohanom a
másét.

(…) Háromnegyed nyolc. Boda olyan ponto-
san jön be az órára. Kár is ma iskolába menni.
Mi lenne, ha visszafeküdnék az ágyba? Gyer-
mekem hiányos öltözéke miatt a novemberi hi-
degben nem mehetett iskolába... Ezt nem, in-
kább a halált, de ezt nem! Milyen cirkusz lenne
itt délben! Hazajön az egész család, és én az
ágyban fekszem. Mari és Zsóka indián táncot
járna. És apu is megtudná. Lehetetlen, hogy
minden szekrény zárva legyen. Anyu sose zárja
be a fiókját. Érdekes, most igen. De talán az én
szekrényemben is akad még valami. Nem baj,
ha kicsit rongyos. Nem, sajnos, a kicsit ron-
gyost már tegnap felvettem...

Háromnegyed nyolc múlt. Még egy... egy
nagyszerû ötlet! Apu fehérnemûi. Ing... nem,
ezt nem tudom használni... atlétatrikó... ez
kombinénak megtenné, és... és... hát igen... ti-
zenöt éves vagyok, de még sose volt a kezem-
ben férfiholmi. Zsóka még csak tizenkét éves,
de úgy vasalja apu ingeit, mint egy felnõtt...
Sose tudnám megtanulni. Ha az elejét vasa-
lom, a háta lesz gyûrött. Amíg az ujját vasalom,
a gallérja ráncolódik. Két bal kézzel született

szegényke - mondják a húgocskáim, és vihog-
nak. Egyszer még jól megtépem a copfjukat.
Mi lenne, ha felvenném ezt az alsónadrágot?
Rövidnek elég rövid. Kicsit bõ ugyan, de majd
egy biztosítótûvel megigazítom. A tolltartóm-
ban mindig van négy biztosítótû. Nem tudom,
ti hogy vagytok a harisnyakötõvel és a gombja-
itokkal. Nekem mindenemet biztosítótû tart-
ja...
Hét perc múlva nyolc... ez negyedórával hama-
rább is eszembe juthatott volna. Mindenesetre
jó ezt tudni, ha majd legközelebb... Szó se róla!
Legközelebb, még ma este minden fehérnemû-
met rendbe hozom. Zöld pamuttal jelet varrok
mindegyikbe, és hét lakat alatt õrzöm...
Ilyen késõn még sose mentem iskolába. A
gyomrom is korog, nem ettem meg a reggeli-
met. Jobb kezemben az iskolatáska, bal keze-
met az övemen tartom, a biztosítótût szoronga-
tom vele, nehogy kinyíljon. Emiatt nem is me-
rek nagyon szaladni. Köröttem diákok nyargal-
nak, mindenki izgul…

Fehér Klára

Megfejtés

A múlt heti rejtvény helyes megfejtése:
túzok, fürj, kerecsensólyom, réce, réti-
sas, kuvik, búbosbanka, törpegém, ká-
rókatona, jégmadár, bölömbika, fe-
hérgólya, lilik, sárgarigó, vöcsök.

Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita, Kislók; Barabás Tamás, Kislók;
Varga Liliána Erzsébet, Sárbogárd, Ti-
nódi u. 3.

Szerencsés megfejtõnk:

Varga Liliána Erzsébet,
Sárbogárd, Tinódi u. 3.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben!

Heti idõjárás
A hét végéig folytatódik az
igen meleg idõ, a hõmér-
séklet pénteken és szom-
baton elérheti a 40, 41 fo-
kot is, bár szombaton az
északnyugati határszélen,
vasárnap már a Dunántúl nagy részén gyengül
néhány fokkal a nappali felmelegedés. Az ér-
kezõ hidegfront hatására vasárnap és hétfõn
szórványos záporok, zivatarok is kialakulhat-
nak, ezekre hazánk északi területein van na-
gyobb esély. A frontot követõen a jövõ hét
elején továbbra is nyárias, de némileg mérsé-
keltebb meleg napokra van kilátás.

www.metnet.hu

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. augusztus 7.
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Július 21., SZOMBAT

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Tüs-
kevár 8.30 Éretlenek 9.05 Válaszd a mozgást! 9.30 Momentán 10.00 Reformá-
tus istentisztelet 11.00 Kliqperek 12.00 Hírek 12.10 Fejlesztés alatt 12.40 Testi
mesék 13.35 Az Ushuaia-expedíció 14.25 Autóvízió 14.15 MaxMotor 15.25 TS
– Bajnokok Ligája 15.55 Északnyugati átjáró 18.00 Ötkarikás történetek 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 BBC-klasszikusok 22. 10 Fenyõ-koncert a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpadon 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Az éjszaka
és a város
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.45 Isteni sugallat 13.40 Forma 1 15.30 A hálózat csapdá-
jában 16.30 Apja fia 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Szuper vihar 23.00
Dr. Moreau szigete 1.00 Szökõárban 2.30 Az elnök emberei 3.15 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 A vadon naplója 11.25 Babavilág 12.00 Rém ren-
detlen család 12.30 Hetedik mennyország 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek
14.25 Született feleségek 15.25 Csillagkapu 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15
Dzsungelbõl dzsungelbe 22.20 Balhé 0.20 Patkányinvázió 2.10 Ed 3.00
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül (válogatás) 6.00 Krónika 8.00 Krónika
8.17 Kerti pad 8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Kabarészeparé
12.00 Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldöve-
zet 14.30 Cigányfélóra 15.04 Irodalmi Újság 15.30 Magyarországról jövök
16.00 16 óra 17.04 Az én hetem 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág
19.30 Határok nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Az esti rádiószín-
ház bemutatója: Naplónak indult 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én
hetem 22.56 Zene 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Július 22., VASÁRNAP

MTV: 5.10 Pénz-vidék 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Gyalogbé-
ka 8.35 A Black Rose vár titka 9.05 Fõtér 9.55 „Így szól az Úr!” 10.05 Metodista
magazin 10.30 Református ifjúsági mûsor 10.40 Útmutató 11.10 Mai hitvallás-
ok 11.30 Zsoltárvariációk 12.00 Hírek 12.10 Szeret-e még? 13.05 Rövidzárlat
14.55 TS – Sport7 15.45 Magyar elsõk 16.05 Csellengõk 16.30 Feszti körkép
17.00 Elõttem az élet 18.00 Magyarország nemzeti parkjai 18.25 BBC-exkluzív
19.15 Vers mindenkinek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.00
Szilveszter anno 21.00 A szólás szabadsága 22.05 24 — Elsõ évad 23.40 Hírek
23.45 Sporthírek 23.55 TS – Motorsport 0.25 TS – Gyorsasági motoros vb
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh 6.20 Kölyökklub 8.50 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 9.15 Így készült: Harry Potter és a Fõnix rendje
9.45 Receptklub 10.00 Játék 11.00 MeneTrend 11.25 Világfalu – A titokzatos
ember 11.55 Vadnyugati fejvadász 12.55 Red Bull Air Race 4. 13.25 Uniqa ma-
gyar autósport-magazin 13.55 Forma 1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.10 A da-
dus 16.35 Ugly Betty 17.30 Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A
három testõr 22.15 Street Fighter — Harc a végsõkig 0.15 Portré 1.00
Takarodó 2.45 Az elnök emberei
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.30
Knight Rider 13.30 South Beach 14.25 Psych-Dilis dekektívek 15.25 Smallville
16.30 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Kutyám, Jerry Lee 2. 22.00 Államfõnök 0.05 Képírók 2.20 Napló 3.20
Dragnet – Gyilkossági akták
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04
Római katolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25
Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.04 Tetten ért szavak 15.15 Csillagpont 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány,
az örök mécses 17.04 Kard és kereszt 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Késõ esti rádiószínház 23.53 Zene 24.00
Éjszaka

Július 23., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Bors 10.00 Kalandos nyár 10.55 Titokzatos Násztya 11.45
A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.20 Fõtér 14.10 BBC-exkluzív 15.05 Kodály 125 15.15 Don
Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55
Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép
18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Balatoni nyár 20.00
Sporthírek 20.15 Az öt zsaru 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 A Bourne-rejtély
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.45 Mozimatiné
14.25 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Szemet szemért 23.05 Riválisok
3. 0.50 Reflektor 1.10 Az elnök emberei 2.00 Autómánia 2.30 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15
Teleshop 11.40 Míg a másik el nem választ 13.40 Észbontó 14.30 Melrose
Place 15.30 Csillagkapu 16.30 Parti nyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 Gyilkos számok 21.15 Apáca a pácban
23.10 Nyomtalanul 0.10 Kurázsi 0.40 Tények este 1.10 Blues Brothers 2000
3.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A fele-
ségem története – Füst Milán regénye 13.26 Füst Milán mondja 13.30 A görög
katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Jeles nap-tár
15.05 Kabarészeparé 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sport 18.30
Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben mûsorából 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Esti Kornél – Fejezetek Kosztolányi Dezsõ regényébõl
20.55 Gerendás Péter énekel 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk
szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Krónikás éne-
kek Kátai Zoltán elõadásában 23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfél-
óra 0.10 Éjszaka

Július 24., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
10.15 Kalandos nyár 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.10 Magyar elsõk
14.35 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika 15.10 Kodály 125 15.15 Don
Matteo 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55
Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a dumagép
18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Balatoni nyár 20.00
Sporthírek 20.15 Önök kérték! 21.15 Üdítõ 22.15 Kedd este 22.50 Kultúrház
23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 A Bourne-rejtély
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.45 Mozimatiné
14.30 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Harmadik mûszak 23.20 Igaz tör-
ténetek 1.05 Reflektor 1.25 Édesanya kerestetik 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.20 Betûbár 10.05
Teleshop 11.25 Airport ’79 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillag-
kapu 16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Favorit 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Életfogytig 23.30 Mi kérünk elné-
zést! 0.30 Alexandra-pódium 1.00 Tények este 1.30 Alfred Hitchcock bemutat-
ja 2.00 Hamvadó cigarettavég 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A fele-
ségem története 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sport-
világ 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Kornél 20.55 Gerendás Péter éne-
kel 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 A Hegedûs együttes Utolsó leltár
címû lemezérõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 25., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska
12.50 Ecranul nostru 13.20 Fõtér 14.15 Pénz-vidék 14.40 Kodály 125 14.50
Kormányváró 15.20 Philip Marlowe esetei 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hí-
rek 16.35 Körzeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.30 Kis-
város 18.10 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Gyula vitéz télen-nyáron 21.40
Szerda este 22.15 Kultúrház 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Magán-beszél-
getések 23.55 Chacho rom
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.45 Mozimatiné
14.20 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15
Dr. Csont 23.20 Médium 0.25 Reflektor 0.45 Halálos viadal 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.20
Teleshop 11.45 Hajrá csajok, újra! 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30
Csillagkapu 16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Favorit 20.15 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 21.15
Doktor House 22.15 Hõsök 23.15 Tények este 23.45 Nyomtalanul 0.45
Szexalibi 2.25 Aktív 2.55 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A fele-
ségem története 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05
Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Kornél 20.54 Gerendás Péter énekel
21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Szántó
Ferenc és a Téka együttes felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10
Éjszaka
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Július 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
9.50 Párok és házaspárok 10.15 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Rondó 12.50 Együtt 13.25 Fõtér 14.15 Önök kérték! 15.15 Ko-
dály 125 15.25 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti
híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05
Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Múltidézõ Vitrayval 21.15 Titkos
szolgálat-MI-5 22.15 Csütörtök este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek 23.25
Sporthírek 23.35 A tánc legendája 0.05 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.45 Mozimatiné
14.25 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Rendõrakadémia 23.05 Ments
meg! 0.05 Reflektor 0.25 Infománia 0.55 Megérint a halál 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár
10.10 Teleshop 11.30 Nászéjszaka kísértetekkel 13.10 Észbontó 14.00
Melrose Place 15.00 Csillagkapu 16.00 Partinyomozók 17.00 Baywatch Ha-
waii 18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 GSG 9 — Az
elit kommandó 21.15 Kojak – Valami mindig történik 23.15 Különleges ügyosz-
tály 0.15 Tények este 0.45 Menekülés Los Angelesbõl 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A fele-
ségem története 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör 15.05
Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvilág
18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Kornél 20.54 Gerendás Péter énekel
21.05 Digitális 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Kard és kereszt 22.45 Mahalia Jackson gospeleket énekel 23.00 Hírek, kenó
23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Július 27., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Bors
10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Egy óra
múlva itt vagyok 14.00 Párok és házaspárok 14.20 Körzeti magazinok 15.15 Ko-
dály 125 15.25 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti
híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05
Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Balatoni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Doktor Nagyfõnök 21.05 Nézz vissza mo-
sollyal! 22.05 Péntek este 22.40 Kultúrház 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25
Félix és Lola
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.10 XXI. Század 12.45 Mozimatiné
14.20 Játék 15.40 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint
testõr 17.30 Medicopter 117 — Légi mentõk 18.30 Híradó 19.00 Szeress
most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Visszatérés a kék lagúnába
23.30 Kaméleon 1.10 Reflektor 1.35 Itthon 1.50 Az elnök emberei 2.30 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.40 Idõstoppolók 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu
16.30 Partinyomozók 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Favorit 20.15 Év végi hajrá! 21.15 Péntek esti tánc –Oltári tánc 23.05 Columbo
0.55 Tények este 1.25 Vongary – Az ûrbeli szörny 3.10 Az igazság napja 4.00
Aktív 4.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport
8.40 Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A fele-
ségem története 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Péntek kávéház
15.05 G7 — Gazdasági magazin 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Kornél 20.54 Gerendás Pé-
ter énekel 21.04 Ítélet 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Ma-
gyar táncok a Jánosi együttes elõadásában 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek
kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV
mûsora:

Július 21., szombat: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Beszélgetés Bartók
Mária Alexandrával, Rétimajor egymilliárdja, 19.00 Lapszemle, 20.00 Íjász-
kupa, 23.00 Lapszemle
Július 22., vasárnap: 7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Kiállítás a 104 éves
óvodában, Búcsú a sárhatvani óvodától, Cece egymilliárdja, 18.00 Sziréna,
19.00 Heti híradó, 20.00 Golgota-konferencia, 23.00 Heti híradó, 0.00 Szi-
réna
Július 23., hétfõ: 7.00, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 8.00, 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Agancsosok, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna
Július 24., kedd: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Agancsosok, 12.00
és 19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Kisláng—Sár-
szentmiklós foci, 23.00 Heti híradó, 0.00 Sziréna
Július 25., szerda: 7.00 Heti híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kis-
láng—Sárszentmiklós foci, 12.00 és 19.00 Heti híradó, 13.00 és 18.00 Szi-
réna, 20.00 A Mezõföld kincsei, Fejér Megyei Közgyûlés
Július 26., csütörtök: 9.00 A Mezõföld kincsei, Fejér Megyei Közgyûlés,
20.00 Golgota-konferencia
Július 27., péntek: 9.00 Golgota-konferencia, 20.00 Agancsosok
Július 28., szombat: 15.00 A Mezõföld kincsei, Fejér Megyei Közgyûlés,
20.00 Kisláng—Sárszentmiklós foci
Július 29., vasárnap: 15.00 Agancsosok, 18.00 Sziréna, 20.00 Beszélge-
tés Szabó Éva nénivel, 0.00 Sziréna
Július 30., hétfõ: 8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Karácsonyi koncert,
Halország 2., 0.00 Sziréna
Július 31., kedd: 9.00 Karácsonyi koncert, Halország 2., 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci, 0.00 Sziréna
Augusztus 1., szerda: 8.00 Sziréna, 9.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci,
13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Ünnep a nyugdíjasklubban, Deák Bill-koncert
Augusztus 2., csütörtök: 9.00 Ünnep a nyugdíjasklubban, Deák
Bill-koncert, 20.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel,
Augusztus 3., péntek: 9.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel, 20.00 Kará-
csonyi koncert, Halország 2.
Augusztus 4., szombat: 15.00 Ünnep a nyugdíjasklubban, Deák Bill-
koncert, 20.00 Sárbogárd—Mezõfalva foci
Augusztus 5., vasárnap: 15.00 Karácsonyi koncert, Halország 2., 18.00
Sziréna, 20.00 Hitélet, 0.00 Sziréna
Augusztus 6., hétfõ: 8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Szelídvízország,
Halország 3., 0.00 Sziréna
Augusztus 7., kedd: 9.00 Szelídvízország, Halország 3., 13.00 és 18.00
Sziréna, 20.00 Sárbogárd—Tác foci, 0.00 Sziréna
Augusztus 8., szerda: 8.00 Sziréna, 9.00 Sárbogárd—Tác foci, 13.00 és
18.00 Sziréna, 20.00 Öregek fesztiválja, Tavaszi hangverseny, 23.00 Lap-
szemle
Augusztus 9., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Öregek fesztiválja, Tavaszi
hangverseny, 12.00 és 19.00 Lapszemle, 20.00 Hitélet, 23.00 Lapszemle
Augusztus 10., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, 12.00 és 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Szelídvízország, Halország 3., 23.00 Lapszemle

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén
adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetés-
felvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
(a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fog-
ható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25
MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számokat:06
(40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. Lakáscé-
lú, szabad-felhasználású hitelek, hitelkiváltás. 1 mil-
lió—7200 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70) 369
0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06 (20)
9475 970. (0921381)

Hitelt szeretne? Jelzáloghitel szabad-felhasználás-
ra, kereseti igazolás nélkül. Hívjon! 06 (30) 578
9933. Ugyanitt szoba kiadó Harkányban 1500 Ft/éj.
(0414828)

Új építésû családi ház sürgõsen, áron alul eladó, 06
(70) 534 8326. (0414217)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! 06 (20) 557 6509.
(0414246)

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0414326)

Összkomfortos családi ház eladó Sárkeresztúron.
Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 (30) 598 0529.
(0414233)

Euro-raklap felvásárlása, Sárbogárd, Árpád u. 114.
Telefon: 06 (20) 342 5880. (0414084)

Barátság-lakótelepen lakás eladó. Érd.: 06 (30)
351 3639.
Ady-lakótelepen földszinti, háromszobás, gáz- köz-
ponti fûtéses lakás eladó; 06 (20) 962 4650. (0414123)

Tûzifa ingyenes házhoz szállítással eladó; 06 (20)
336 7067. (0414132)

Balatonszabadi-Sóstón nyaraló kiadó. 06 (20) 546
6331. (0414382)

Fényképészüzlet-mûterem, Sárbogárd, Ady E. út
158/c. Új nyitva tartása: hétfõ, kedd, szerda: 8-16
óráig, csütörtök zárva (mûhelymunkanap), péntek
szünnap, szombaton elõzetesen megbeszélt idõben
fényképezés kívánságra bármikor és bárhol. Tele-
fon: 06 (25) 460 592, 06 (25) 460 325, mobil: 06 (70)
611 3636. (0414150)

Ügyfeleink részére ingatlanokat keresünk Sárbo-
gárd és körzetébõl. Hitelügyintézéssel, szocpol. fia-
tal házasoknak. 06 (30) 647 5270. (0414148)

Renault Clio, metálzöld, 1996-os évjáratú, 1.2 RL
benzines, vonóhorgos, 97.000 km-t futott. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 4766 815-ös vagy a 06 (25) 460 330-as
telefonszámon. (0414144)

Hitel, ingatlan, befektetés! Sárbogárd és körzetébõl
ingatlan- és hiteligény felmérésére piackutató mun-
katársakat keresünk. Magas jövedelmi lehetõség.
Képzés helyben. Telefon: 06 (70) 454 6240. (0414148)

ALPIN technikával — magasságba, mélységbe —
bármilyen munkát vállalunk. 06 (30) 631 5517.
(0414385)

Angol nyelvbõl pótvizsgára, alap- és középfokú
nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok.
800 Ft/60 perc. Telefon: 06 (30) 395 8501. (0414386)

Családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
Családi házak eladók. 06 (30) 330 2615.
Korrekt hitelügyintézés, felesleges reklámszöveg
nélkül. Jelzáloghitelek. 06 (70) 395 1026. (0414423)

Felszolgálót felveszek a Fanni presszóba. Érdeklõd-
ni a helyszínen. (0414499)

Mezõszilas központjában 3,5 szobás, összkomfor-
tos, hosszú parasztház eladó. 06 (30) 362 2914.
(0414196)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 970 7349. (0414192)

K-F-IMPEX Bt. Felvételre keresünk nõi, férfi munka-
erõt könnyû fizikai munkára 3 mûszakos munkarend-
be. Fizetés: 80.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig. Jelentkezni
lehet: 06 (20) 336 6965, 06 (70) 634 8305. (0414190)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Telefon: 06 (70) 312 7920. (0414188)

Telkek eladók. 06 (30) 570 0329. (0414185)

Sárbogárd, Damjanich u. 18. szám alatti családi ház
eladó. Érdeklõdni: Damjanich u. 26., 06 (25)
461 830. (0414184)

Eladó Berzsenyi u. 30. szám alatti családi ház. Csere
is érdekel, kisebb családi ház vagy 3 szobás lakás.
06 (30) 6487 913. (0414397)

Sárszentmiklóson 110 m2-es, hõszigetelt családi
ház, melléképületekkel eladó. 06 (30) 6042 754.
(0414394)

20 m2-es irodahelyiség kiadó az új üzletközpontban.
06 (70) 332 1393.
Sárszentmiklóson 2.900.000 Ft-ért, 5.500.000
Ft-ért, 5.800.000 Ft-ért, 11.000.000 Ft; Töbörzsökön
4.950.000 Ft-ért; Sárbogárd központjában
7.800.000 Ft-ért és 15.000.000 Ft-ért családi házak,
Árpád-lakótelepen 4. emeleti, középsõ lakás
5.800.000 Ft-ért eladók. Családi ház a központban
kiadó. Telefon: 06 (30) 9364 371.
Árpád-lakótelepen 4. emeleten erkélyes lakás el-
adó, pincével. Érdeklõdni: 06 (30) 545 9720. (0414449)

Autóbuszvezetõt keresek Sárbogárdról fõállásba.
Lehet kezdõ is. Érdeklõdni: 06 (20) 263 3538. (0414447)

Hízott kacsák, 4-5 kilósak, eladók. Ára: 1.500 Ft/db.
Telefon: 06 (30) 661 0138. (0414445)

Rántani való csirke kapható. Tinódi u. 52. Telefon:
06 (25) 460 738.
Nyílászárók beépítésében jártas munkatársat kere-
sek. 06 (70) 634 8305. (0414444)

Személyautóval rendelkezõ sofõr munkatársat ke-
resek. 06 (70) 634 8305. (0414444)

Egyedülálló, komplett szolgáltatás otthonteremtés-
hez! Lakásprogram nagycsaládosok részére. Meglé-
võ lakás bõvítése, komfortfokozat növelése: tervezõ,
kivitelezõ bevonásával. Új és használt lakásvásár-
lás. (Szocpol., állami és kamattámogatás.) Kis- és
nagyvállalkozói hitelek, szabad-felhasználású hite-
lek gépkocsira. 06 (30) 568 3974. (0414442)

Mellékkereset, akár havi 60.000 Ft. Telefon: 06
(70) 326 9852. (0414440)

Családi ház, összkomfortos, eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 400 3731. (0414436)

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(0414435)

Opel Kadett, 1.3E, benzin-gáz üzemû, 1988-as, el-
adó. 06 (30) 454 8831. (0414434)

Egyszerû hitelfelvétel csak ingatlanfedezettel, jöve-
delemigazolás és költségek nélkül, bármire és hitel-
kiváltásra. 06 (70) 205 3595. (0414433)

Állami nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyam indul esz-
perantóból a sárbogárdi mûvelõdési házban vasár-
naponként. 06 (20) 451 9109. (0414432)

Akciós tûzifa. Cser aprított: 1.700 Ft/q, akác aprí-
tott: 2.200 Ft/q. Ingyenes kiszállítás. 06 (30) 656
0352.
Bontott bátaszéki cserép és tetõléc eladó. 06 (20)
362 9180. (0414454)

Megkímélt, 1994-es Opel Corsa eladó. Érdeklõdni:
06 (30) 5624 679. (0414455)

Családi ház Alapon eladó. 75 m2, 3 és fél szoba, für-
dõszoba, kamra, konyha, 1912 m2-es telken (még
egy ház építhetõ rá). Nap utca 10. szám alatt megte-
kinthetõ. Irányár: 3,1 millió Ft. Hívjon, megegye-
zünk! Érdeklõdni: 06 (70) 315 2368, Vörös Péter.
Nehézgépkocsi-vezetõi jogosítvánnyal rendelkezõ
gépkocsivezetõt keresünk. Érdeklõdni: 06 (30) 9392
026. (0414459)

Autók külsõ, belsõ takarítása (kárpittisztítás, políro-
zás stb.) a legjobb áron! Telefon: 06 (70) 7722 431.
(0414458)

Festés, mázolás, tapétázás rövid határidõvel, ked-
vezõ áron. Telefon: 06 (30) 6249 482. (0414458)

Szekrénysorok eladók, koloniál, világos és sötét
színben. Ugyanitt gázkazán eladó (Sárbogárdon).
Telefon: 06 (30) 483 3303. (0414457)

Ingyenes hitelügyintézés most induló részletek nél-
kül. Érdeklõdni: 06 (20) 323 6011. (0414450)

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

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

VAJTÁN 100 m2-es CSALÁDI HÁZ,
1800 m2-es TELEKKEL, TELJES

BERENDEZÉSSEL ELADÓ.
ÉRDEKLÕDNI AUGUSZTUS 4-IG:
VAJTA, ALKOTMÁNY U. 5. (0414438)

KERESKEDELMI cég irodai
értékesítésre MUNKATÁRSAKAT
KERES. Telefon: 06 (20) 370 3029.

I SKOLASZEZON
„Minõségi termékekkel az IRKÁBAN!”

Július 16-tól szeptember 8-ig az IRKA papír-játékbolt
hirdet.

FÜZETCSOMAGOK 20% engedménnyel,

ISKOLATÁSKÁK 10% engedménnyel (6 hónap garanciával)

Színesek, festékek, zsírkréták, gyurmák, grafitironok, golyósironok és
egyéb más fontos iskolai termékek kedvezményes áron kaphatók!

Tanszervásárlási és ajándékutalványok levásárolhatók:
Ticket, Sodexho Pass, Chéque déjeuner, Pannon Tikett.

Tel./fax: 06(25)462-470, e-mail: irka96@freemail.hu, www.bogard.hu/irka;www.fejermegyeportal.hu
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Kft. felvételre keres

3 FÕ TRAKTOROST.
Mezõgazdasági gépszerelõ végzettség elõnyt jelent.

Az útiköltséget 100%-ban térítjük.

Érdeklõdni: 06 (30) 385 1967-es vagy a 06 (25) 502 860-as
telefonszámon hétköznap, 8-16 óráig.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Építõipari szakközépiskolai vagy szakmunkás
végzettséggel

MÛVEZETÕT KERESÜNK.
Szükség esetén betanítást, illetve betaníttatást

vállalunk.

Bemutatkozó levelüket „Vezetõ” jeligére
a szerkesztõségbe kérjük.



20 NYÍLT TÉR 2007. július 19. Bogárd és Vidéke

Egyszemélyes laboratórium
a sárbogárdi rendelõintézetben

Nem szoktam cikkezni a Bogárd és Vidé-
ke újságba, de most úgy érzem — a többi
földim érdekében is —, hogy az alábbi
problémát nem lehet szó nélkül hagyni.
Hála a megszorításoknak és a még el nem
adott egészségügynek, lassan sikerül a
sárbogárdi rendelõintézet laboratóriu-
mának mûködését is ellehetetleníteni.
A rendelõintézetet már jó ideje nem Sár-
bogárd önkormányzata üzemelteti, ha-
nem a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház igazgatása alatt áll, a laboratóriumot
már egy osztrák kft. mûködteti, talán
mint üzleti vállalkozást.
A minap jártam a rendelõben, mint beteg
vagy fizetõ ügyfél.
Felháborítónak tartom, hogy egy! egész-
ségügyi alkalmazott látja el a laboratóriu-
mi feladatokat, mivel a többi munkatár-
sát elküldték. Ez azt jelenti, hogy õ veszi
fel és ellenõrzi az adatokat, kódot ad stb.
Mert az adminisztráció majdnem fonto-
sabb a betegellátásnál. Ezután szalad a
vérlevétel helyszínére, behívja a már „re-
gisztrált” betegeket, és leveszi a vizsgá-
landó vért. Miután végzett az öt-hat em-
berrel, jön a következõ turnus, és ez tart 7
órától kb. 12 óráig. Persze, õ adja ki a vér-
képeredményeket is, gondolom. Mivel
szegény alkalmazott, sajnos, egyszerre
csak egy helyen tud lenni. Ezért, míg a
többi beteg adatait is felveszi, szünetel a

vérvétel. Szóval, legalább három ember
munkáját végzi egyedül. Talán még a ta-
karítás is az õ feladata?
A tények ismertetése után kérdem én:
hogy tud ez a hölgy egyszerre három vagy
négy dologra figyelni (adatfelvétel, bete-
gek beszólítása, precíz munka, mert ugye,
vérrel bánik, és a sterilitást is meg kell tar-
tani)? Hol van itt akkor a minõségbiztosí-
tás, az üzleti etika, a gondos „kiszolgá-
lás”?
A hölgy elmondása alapján már kezd ide-
gileg kikészülni ettõl a kizsigereléstõl. Így
nem lehet ilyen feladatot ellátni jó minõ-
ségben. De õt állítják elõ, ha esetleg vala-
mi baj történik, elkeveredik egy ampulla,
vagy más vérképét kapja meg a páciens.
Elfogadom valamilyen szinten, hogy spó-
rolnia kell az államnak és a városnak, azt
is, hogy vannak az egészségügyben és szo-
ciális téren visszaélések, de mindennek
van határa. Ha szükség van 3 alkalma-
zottra, akkor azt biztosítani kell. NEM le-
het úgy spórolni, ahogy itt Sárbogárdon
és sok más helyen is teszik. Be kell lát-
nunk, hogy az egészségügy nem üzlet,
nem ettõl kell várni a hasznot és az állam-
háztartás anyagi hiányának pótlását! Így
csak a betegek és a kihasznált, több em-
ber helyett dolgozó alkalmazottak isszák
meg ezen intézkedések levét.

Lakk Norbert

Nyílt
tér

Benzinárak
Válaszolt az OMV

Tisztelt Uram!
Az OMV Hungária Kft. a helyi piaci
környezethez igazodóan alakítja ki
szolgáltatásai körét és árait, magas mi-
nõségû üzemanyagárainak meghatá-
rozásánál a MOL a mérvadó verseny-
társ.
Nagyon köszönjük az észrevételeit,
fontos nekünk, hogy megérthessük vá-
sárlóink véleményét. Megvizsgáljuk,
hogy Sárbogárd vonatkozásában az
árkülönbség milyen okokra vezethetõ
vissza, és komolyan elgondolkozunk
azon, hogyan tudnánk az OMV kiváló
minõségû termékeit és szolgáltatásait
a sárbogárdi vásárlók számára elérhe-
tõbbé tenni.

Üdvözlettel: Somlai Zsuzsanna,
OMV Hungária Kft.

„Fogadd el szívünk köszöntõ szavát,
hogy veled ünnepeljük születésed napját.

Hisz oly jó elmondani,
hogy te vagy nekünk,

hogy mi téged nagyon szeretünk.”

Kiss Máténak Sárbogárdra

Boldog 1. születésnapot kíván:

Anya, Apa, Mama, Papa, Ági

Ha száraz is, kaszálni kell!

Hiába szárazak az árkok, kaszálni kell, hiszen soha nem tudni, hogy mikor szakad
le ránk váratlanul az ég. Akkor pedig súlyos anyagi károktól menthet meg egy

olyan árok, amelyben a víz el tud folyni. A Sárréti Vízi Társulás által kezelt árkokat
rendben tartják. Errõl gyõzõdhettem meg pénteken Alapról Sárbogárdra tartva. Ott
láttam, hogy éppen a Hardi-éren kaszáltak a társulat dolgozói.

/H/

Tisztelt Szülõk!
Sárbogárd Város Önkormányzatának
176/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozata
alapján a városi bölcsõde 2007. au-
gusztus 1-je és 20-a között zárva tart.

Sárbogárdi önkormányzat


