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A szilasi kovácsmester

Régen a kovácsmûhely volt a falu hírközpontja. A kovács nem-
csak patkolt, hanem állatot gyógyított, sõt, emberek fájós fogát
is kihúzta, de a nóta szerint a jó kovács még a szerelem elszakadt
láncát is össze tudta kalapálni. Mezõszilason Bereczky Gyõzõ
mûhelyét látogattuk meg, s a szakmája titkairól kérdeztük a 80
éves mestert.

Írásunk a 4-5. oldalon �

Az alagút vége
Lengyel Zoltán ügyeivel az interneten sok portálon
vezetõ hírként találkozhatunk már hetek óta, és
már nem csak a fürdõgatyás autózás miatt. A na-
pokban került fel róla egy fotósorozat, melyen a hír
terjesztõi szerint Lengyel pózol anyaszült meztele-
nül egy feszület alatt és más helyzetekben. Mivel a
Fidesz hetek óta hallgat, s nem állt ki mellette, a
Hírszerzõ internetes portál a Magyar Narancs ok-
nyomozó írására és több más hírforrásra támasz-
kodva vonta le ezek után azt a következtetést, hogy
Lengyel politikai hulla lett. A végpont az Alagút ut-
cai parádé volt, néhány nappal azután, hogy Len-
gyelt leváltották a választókerületi elnökségébõl. A
kérdés ezek után, hogy Lengyel lemond-e az ország-
gyûlési képviselõségrõl, és akkor lesz-e új választás a
sárbogárdi választókerületben?

Folytatás a következõ oldalon�

A sárkeresztúri búcsúban

Rövid beszámoló a 3. oldalon �

Parádés fogathajtó Nagylókon

A környékbeli és helyi hintósok illetve népi fogatosok több kategóriá-
ban mérték össze ügyességüket és tudásukat a Nagylóki Lovasegylet
szervezésében zajló fogathajtóversenyen, szombaton.

Írásunk a 3. oldalon �
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A Magyar Narancs újságírója a régmúlt-
ra is visszatekintve így ír a történtekrõl:
A most 47 éves Lengyel felnõtt életét a
Magyar Autóklubnál kezdte: 1978-1980
között itt dolgozott betanított munkás-
ként. Szakterülete késõbb a mezõgazda-
ság lett: 1987 decembere egy mezõgazda-
sági gépész-üzemmérnöki oklevéllel a
zsebében a vértesacsai tsz-ben találta,
1989-ben pedig, miután nõül vette dr.
Dobrovitzky Imeldát, a cecei Béke
Mgtsz. mûszaki fõágazat-vezetõje lett.
Két évvel és egy rendszerváltással késõbb
a szövetkezet felszámolóbiztosának meg-
bízottja volt, amit sokan a mai napig nem
bocsátottak meg neki. Sáregres polgár-
mesterévé 1994-ben választották, még-
pedig MSZP-s támogatással. Lakossági
fórumokon támogatta a Bokros-csoma-
got; ekkor még a Baloldali Önkormány-
zatok Szövetségének is tagja volt. Már
ekkoriban ambicionálta az országgyûlési
képviselõséget, ám a jelöltséget vele
szemben, majd a mandátumot is Szaba-
dos Tamás nyerte el (aki 2002-2003 kö-
zött az oktatási minisztérium politikai ál-
lamtitkára, 2004-2006 között az MSZP
megyei szervezetének elnöke volt).
Lengyel 1998-ban már a Fidesz színeiben
indult a választásokon, a 6-os számú vá-
lasztókörzet képviselõjelöltjeként, a he-
lyiek nem kis meglepetésére. A parla-
mentbe nem, viszont a megyei közgyûlés-
be bejutott, ahol rögvest királycsináló
szerepben találta magát: az õ segítségével
(is) lett a közgyûlés elnöke az akkor
fideszes, ma az MDF-et erõsítõ Fertõ
László.
Lengyel régi álma, az országgyûlési man-
dátum 2002-ben valósult meg. Kampá-
nyának egyik fontos motívuma az volt,
hogy a Veszprémtõl a Duna-hídig terve-
zett M8-as út nyomvonalát ne észak, azaz
Székesfehérvár, hanem dél, vagyis a sár-
bogárdi térség felé húzzák meg. Lemon-
dott az Enyingi Agrár Rt. igazgatóságá-
nak elnöki tisztérõl, de ebben az idõben
már megkerülhetetlen lett a megyei Fi-
deszben. Sõt, országos szinten is számol-
tak vele: a 2002-es választások elõtt a ne-
ve még földmûvelésügyi miniszterjelölt-
ként is felmerült (de egy államtitkárság
biztosan „kinézett neki”). Az Országgyû-
lésben több bizottság és albizottság tagja
volt, 2004 és 2006 között a mezõgazdasá-
gi bizottságot alelnökölte is.

A lejtõ tetején
Július 17-én, a Sáregrest 1994 és 2006 kö-
zött irányító Lengyel Zoltán 47. születés-
napján feleségének, dr. Dobrovitzky
Imeldának a Sárbogárdi Városi Bírósá-

gon kellett megjelennie. Sáregres község
önkormányzata már 2007 májusában fi-
gyelmeztette az asszonyt, hogy július
14-éig el kell hagynia a számára még férje
polgármesteri ideje alatt kiutalt szolgála-
ti lakást. „Két gyerekkel leszek kitéve az
utcára” — mondta lapunknak a doktor-
nõ, jóllehet — saját bevallása szerint — a
férjével közös EL-Med Bt. által a
simontornyai önkormányzattól bérel la-
kást, és Szentendrén is van egy ingatlan a
nevén. Lengyel, bár nem lakik
Sáregresen, ebbe a lakásba van bejelent-
ve: ha nagyon akarjuk, múlt pénteken egy
országgyûlési képviselõt is kilakoltattak a
falujából, ahol tizenkét évig volt polgár-
mester.
Ugyanakkor igaz az is, hogy Lengyel már
évek óta a barátnõjével él, dr. Dobrovitz-
ky pedig 2003-ban a közeli Simontornyá-
ra költözött, ahol ma is fõállású házior-
vos. A sáregresiek amúgy két központi
orvosi ügyeletet vehetnek igénybe. Az
egyik Sárbogárdon található, míg a másik
a szomszédos Cecén, ahova korábban is
tartoztak. Csakhogy a sáregresi képvise-
lõ-testület (amelynek akkor tagja volt dr.
Dobrovitzky Imelda is) tavaly a helyiek
megkérdezése nélkül megszavazta, hogy
2007. január 1-jétõl Sáregres a simontor-
nyai ügyelethez tartozzon. Többek véle-
ménye szerint Lengyel a sáregresi praxist
amolyan búcsúajándékként szánta volna
két közös lányukkal élõ feleségének. A
tervet a helyiek felháborodása miatt vé-
gül nyilvános gyûlésen vonta vissza a kép-
viselõ-testület. (Simontornya Tolna me-
gyében fekszik, és buszjárat sem közleke-
dik a két település között.)
Sáregresen a doktornõ azóta csak helyet-
tesít, de ezentúl erre sem lesz szükség,
mert az önkormányzat július 15-ével a
cecei dr. Leposa Zoltánt bízta meg a tele-
pülés háziorvosi teendõinek ellátásával.
Dr. Leposa cecei önkormányzati képvise-
lõ, a rétmajori Aranyponty Zrt. üzemor-
vosa is egyben, mely vállalkozás egy-
hatoda Sáregres közigazgatási területén
fekszik. Sáregresen amúgy a cég tulajdo-
nosának, Lévai Ferencnek az élettársa,
Mocsár Eleonóra az új polgármester.
Mocsár Eleonóra tavaly õsszel 17 szava-
zattal múlta felül ellenfelét a választáso-
kon.
A doktornõ lapunknak megjegyezte: sze-
rinte összeférhetetlen, hogy valaki egy-
szerre önkormányzati képviselõ és házi-
orvos is legyen, mint dr. Leposa. Amikor
emlékeztettük arra, hogy férje regnálása
alatt õ szintén egyszerre volt háziorvos és
önkormányzati képviselõ, rezignáltan
csak annyit mondott: „Már megbántam.”

A baj nem jár egyedül
Lengyelnek nem az Alagútnál gyûlt meg
elõször a baja a rendõrökkel. Saját beval-
lása szerint néhány éve, „viszonylag gyor-
san” hajtva, a 63-as fõúton kisodródott és
fának ütközött. Az eset kivizsgálása so-
rán lemondott mentelmi jogáról. Több
közlekedési vétsége is közszájon forog a
megyében, de a Fejér Megyei Rendõrka-
pitányság lapunknak nem szolgáltatott
adatokat, hivatkozva arra, hogy ezek „kü-
lönleges személyi esetek”.
A választásokon két részre szakadt falu-
ban lapunk érdeklõdésére többen is meg-
említették, hogy a volt polgármester alig
mutatkozott Sáregresen, választókerü-
letét is elhanyagolta, sokszor a fogadó-
óráit sem tartotta meg. „A jegyzõ vitte a
falut.” Fideszes forrásunk szerint ezek a
hírek az országos vezetéshez is eljutottak,
és a pártban már 2004-ben figyelmeztet-
ték Lengyelt, hogy „szedje össze magát”.
Szemmel láthatóan nem sok ered-
ménnyel: tavaly õsszel Lengyel bebukta a
70 százalékos Fidesz-támogatottságú te-
lepülést.
Nem sokkal az Alagút utcai incidens
elõtt, június 5-én döntött arról a Fidesz,
hogy Lengyel május 31-én lejárt Fejér
megyei választókerületi elnöki tisztségét
nem hosszabbítják meg. (Helyére Varga
Gábor cecei polgármestert nevezték ki.)
Bánki Erik, a Fidesz regionális politikai
igazgatója azt nyilatkozta lapunknak:
Lengyel jelezte az elnökségnek, hogy a
szakmapolitikai kérdések érdeklik in-
kább, és várhatóan elhagyja választóke-
rületét is. Ezért nem számoltak vele to-
vább a megyében. Bánki arra a kérdésre,
hogy közrejátszott-e Lengyel leváltásá-
ban az, hogy elveszítette sáregresi polgár-
mesteri székét, igennel felelt, majd meg-
erõsítette: valóban érkeztek panaszok ar-
ra, hogy Lengyel elhanyagolja körzetét.
Ez azt is jelentheti, hogy Lengyellel mint
országgyûlési képviselõjelölttel nem szá-
mol a párt. Mind fideszes, mind szocialis-
ta ismerõsei szerint Lengyel mindig is ar-
rogáns, nagy természetû típus volt. Nem
lepõdtek meg a budapesti incidens miatt:
„ez nagyon a Zoli” volt. Mindkét oldalon
egyetértettek abban, hogy amióta ország-
gyûlési képviselõ lett, „nagyon elszaladt
vele a ló”, és „elveszítette a kapcsolatát a
valósággal”. Többen azt sem tartják el-
képzelhetetlennek, hogy Lengyel min-
dent egy lapra tett fel, amikor az Alagút
utcai dulakodást is a maga hasznára akar-
ta fordítani. Talán ki akarta kényszeríteni
a pártvezetésbõl, hogy melléálljon, mivel
érezte, hogy légüres térbe került. Most is
ott áll — egyedül, passzív ellenállást ta-
núsítva, az alagút elején.

(Magyar Narancs, Pallag)

Az alagút vége
Folytatás az elsõ oldalról�
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Parádés fogathajtó Nagylókon
A környékbeli és helyi hintósok illetve népi fogatosok több ka-
tegóriában mérték össze ügyességüket és tudásukat a Nagylóki
Lovasegylet szervezésében zajló fogathajtó-versenyen, szom-
baton. Az idõ kedvezett a rendezvénynek, így szép számban lá-
togattak ki az egyébként is népszerû programra az érdeklõdõk,
akárcsak a résztvevõk. Az eseményre több árus is kiköltözött,
így a szünetekben ki-ki kedvére vehetett vásárfiát és finomsá-
got.

Délelõtt és ebéd után került sor az akadályhajtásra — külön a
hintóknak és a népi fogatoknak —, majd utolsó versenyszám-
ként a vadászhajtásra. Parádés hajtásoknak lehetett tanúja a
közönség. Volt ugyan olyan fogat, amelyik „eltévedt” a pályán,
de szerencsére nem borult senki. Az eredmények — némi köz-
játék után — végül a következõképpen alakultak:

Akadályhajtás
Kettes fogatok — 1. Vacsi Károly (Nagylók), 2. Vida Károly (Sár-
bogárd), 3. Csernánszky László (Káloz), 4. Hufnágel József
(Káloz), 5. Baranyai László (Sárszentágota), 6. Taligás Meny-
hért (Ráckeve).
Népi fogatok — 1. Török Attila, 2. Kiss Nándor, 3. Durmits Gyu-
la, 4. Kiss Olga, 5. Arany Attila, 6. Kiss János, mind helybéli la-
kosok.

Vadászhajtás
1. Taligás Menyhért, 2. Csernánszky László, 3. Vacsi Károly, 4.
Baranyai László, 5. Vadócz Zsolt (Káloz), 6. Domokos Géza
(Mezõszilas).
Kiss Nándor nagy derültséget okozott azzal, hogy nem a fogatá-
val, hanem gyalogosan vette át a díjat. Ám a tiszteletkört így
sem úszhatta meg, a lovak helyett most õ futott, nevetve. Hûsé-
ges, a fogathajtóversenyekrõl már jól ismert kutyái ebben is vele
tartottak.
A díjakat Bögyös Gábor, a nagylóki egylet elnöke, valamint
Tóth József polgármester adták át. Akik nem értek el helyezést,
azok is egy-egy szalaggal térhettek haza.

Hargitai Kiss Virág
A VI. Cecei Piszkeri Napok programja

Augusztus 11., szombat:
10.00 órától térségi népi fogatok nyitó versenye a
Cece-kupáért, I. forduló — regisztráció 9.00 órától; 13.00
órától ebéd – ebédjegy 400 forintos áron a helyszínen vásá-
rolható; Western lovas bemutató; 13.30 órától a
Sárszentmiklósi Baranta Harcmûvészek bemutatója; 14.00
órától a Csámpai Country Club tánccsoport fellépése; 14.30
órától térségi népi fogatok nyitó versenye a Cece-kupáért, II.
forduló; 16.00 órától eredményhirdetés; 16.30 órától
malacfogóverseny gyermekek részére; 17.30 órától vadász-
hajtás; 18.30 órától agyaggalamb-lövészet; 20.00 órától
Piszkeri bál a tûz körül.

Augusztus 12., vasárnap
10.00 órától cecei népi fogatok hajtóversenye a Piszkeri ku-
páért, I. forduló; kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyok-
nak (gyöngyfûzés, agyagozás, szabadtéri kovácsolás stb.);
egész nap szabadtéri játékok (gólyaláb, homokvárépítõ-ver-
seny), patkódobálás, tarlói focikupa gyerekeknek stb.); mû-
nyulas agárversenyek; 12.00 órától malacfogóverseny gyer-
mekeknek; 13.00 órától ebéd – ebédjegy 400 forintos áron a
helyszínen vásárolható; 13.30 órától a Sárszentmiklósi
Baranta Harcmûvészek bemutatója; 13.45 órától a Regélõ
Fehér Táltos Hagyományõrzõ Egyesület elõadása; 14.30
órától cecei népi fogatok hajtóversenye a Piszkeri kupáért,
II. forduló; 15.45 órától eredményhirdetés; 16.00 órától
Molnár Csaba spanyol lovasiskola bemutatója; 16.30 órától
lószépségverseny; 17.00 órától rönkhúzás; 18.00 órától a
cecei Búzavirág Népdalkör mûsora; 18.30 órától tréfás fo-
gathajtás, játékok stb.
Mindkét nap büfé, bográcsos sütés, fõzés várja az érdeklõ-
dõket! A rendezvény teljes bevételét néhai Bali Péter család-
jának ajánljuk fel. Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

A szervezõk

A sárkeresztúri búcsúban

Vasárnap színes forgatag lepte el a Hõsök terét és környékét
Sárkeresztúron, mivel eljött a búcsú ideje. Ilyenkor nemcsak az
árusok végtelen standjai közt, vagy a körhintákon lelhet szóra-
kozást a község népe, hanem a kultúrház udvarán is. Az itt fölál-
lított, szabadtéri színpadon helyi és meghívott elõadók léptek
föl zenés, táncos produkciókkal. Ahogy leszállt lassan az este,
úgy emelkedett a közönség létszáma, és a hangulat is.

Hargitai Kiss Virág
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A szilasi kovács
Bereczky Gyõzõ, Mezõszilas kovácsmestere januárban lesz
nyolcvanéves. Még ma is minden nap kinyitja a mûhelyajtót,
bár egyre kevesebb a munkája, de azért begyújtja a kohót, és
aztán cseng-bong az üllõ a kalapácsütések alatt. Megláto-
gattuk a héten, hogy beszélgessünk, bemutassuk Õt és mûhe-
lyét Olvasóinknak és a Bogárdi TV nézõinek.

— Õsi kovácsdinasztia utolsó sarja Berecz-
ky Gyõzõ.
— Itt születtem Mezõszilason, az apám,
nagyapám is kovács volt, úgyhogy bele-
születtem ebbe a kovácsszakmába.
Ahogy az elemi iskolát kijártam, már dol-
goztam apám mellett.
— Gyerekként hogy bírta el a kalapácsot?
— Csináltam, amit tudtam, meg amit
édesapám rám bízott. Abban az idõben,
gyerekfejjel sok lábost cineztem. Ahhoz
csak odafigyelés kellett. Késõbb ková-
csoltam már csípõvasat, egyéb egysze-
rûbb dolgokat próbáltam csinálgatni. Az-
tán késõbb mindig jobban ment.
— Tehát az inaséveket az édesapja mellett
töltötte?
— Igen, 1950-ben szabadultam Enyingen
egy Oroszi nevû kovácsnál. Utána még
három évig itthon dolgoztam. Aztán jött
a téeszcsé, ott harminc évig dolgoztam
kovácsként.
— Az édesapjának is be kellett menni a
téeszcsébe?
— Igen, de õ nem sokat dolgozott, mert
aztán meghalt 1961-ben.
— Milyen munkákat végeztek a téeszben?
— Rengeteget dolgoztunk, mert volt há-
rom kerület. Minden kerületben 10-12
fogat. Akkor még a legnagyobb mezõgaz-
dasági munkát a lófogatok végezték. Még
új lõcsös kocsikat is készítettünk. Késõbb
pedig, amikor jobban gépesítettek, a
traktorokhoz az ekevasakat is mi csinál-
tuk. Sok munka volt, mert egy kovácsnak
szinte mindent meg kellett tudni csinálni.
Amikor nyugdíjba mentem, újra kinyitot-
tam a régi mûhelyt, és a helyi megrende-
lõknek dolgoztam. De már egyre keve-
sebben jöttek, mert kevés volt a ló, a
fogat, mindent gépek gyártanak már.
— A régi világban a kovácsmûhely volt a
falun hírközpontja.
— Igen, pláne, amikor esett az esõ. Ak-
kor mind bejöttek ide beszélgetni az idõ-
sek. Hozták-vitték a híreket.
— Nézzünk körül a mûhelyben. Itt még
minden a régi, ahogy az édesapja idejében
volt?
— Megvannak mind a régi szerszámok,
semmit nem dobtam ki. Vannak persze
újabb dolgok is, modernek, de a régit
ugyanúgy lehet használni.
— Itt van mindjárt a mûhely közepén a leg-
fontosabb, a kovácsüllõ, amelyen formál-

ják, alakítják a vasat, míg jó szerszám lesz
belõle.
— A szerszámok nagy részét is maga csi-
nálja a kovács. Nem kell hozzá, csak a ko-
hóban jó tûz, az üllõ, kiskalapács, nagyka-
lapács, kétkezes kalapács, fogó meg vas.
— Az üllõn a kalapács csengése messze el-
hallatszott. Ez hívogatta a kuncsaftokat.
—Gyerekkoromban, amikor már befo-
gott az apám maga mellé, õ nagyon korán
kelt. Én egy kicsit tovább aludtam, és az
volt az ébresztõ, hogy édesapám kiverte

az üllõn a zenét nekem, hogy keljek fel,
jöjjek már.
— Az ajtóval szemben van a kohó, amiben
a vasat hevítették.
— Az apám idejében megvolt a nagy ko-
hó is. Amikor nyugdíjba mentem, hogy
itthon még dolgozgassak egy kicsit, Péter
öcsémmel csak egy kicsi kohót csináltunk
ide, hogy kisebb munkákat is el tudjak
látni.
— Megpróbálhatjuk begyújtani most is a
kohót?
— Be lehet gyújtani.
— Amíg a szén beizzik, nézzünk körül, hogy
milyen szerszámok vannak itt.
— Lyukasztók, lapos lyukasztók, simító-
kalapács, hegyes végû kalapács, spicces
lyukasztó, nagyobb lyukasztó, szeghúzó-

kalapács, a patkóhoz elõlyukasztó. En-
nek négyszögletes a formája. Ráillesztet-
ték a forró vasra, és akkor ütötték át rajta.
Aztán a T-vágóval levágtuk, hogy gömbö-
lyû legyen a patkó vége. És van az árkoló,
ezzel készítjük elõ a szögek helyét a
patkón, hogy ne kopjon le a fejük.
— A másik oldalon, a falon a fogók van-
nak.
— A kovácsnak nagyon sok fogó kellett: a
hegyes spiccfogó, laposfogó, gömbölyû-
szájú fogó. A kovácsnak rengeteg szer-
szám kellett, nem úgy, mint a kõmûves-
nek, hogy egy tarisznyában elvitte a hol-

miját, és azzal megépítette a házat. Szá-
mos munkát kellett végezni. Még fogakat
is húztam.
— Gondolom, a fájdalomcsillapítás nem
középkori módszerrel történt, hogy fejbe
kólintották az illetõt. Van olyan fogója,
amivel régen fogat húzott?
— Van, de már nincs használatban. Ré-
gen a patkót is magunk készítettük, aztán
voltak már gyári nyerspatkók, amiket a
kovácsmester formált ki, hogy legyen egy
füle, ami a patkót elöl megfogja, hogy
hátra ne csússzon. Ezt mondják kápának.
Hátul meg fölhajtottuk, és az képezte a
sarkot. Volt tompasarok, H-sarok. Az a
jégen is fogott, hogy a ló ne csússzon.

Folytatás a következõ oldalon�
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— Látok itt kis patkókat is. Mire használ-
ták ezeket?
— Ezek szamaras patkók.
— Annyi szamár van itt a környéken?
— Most már talán több a szamár, mint a
ló.
— Szegény embernek az állata a szamár.
— A régi menetvágók még az öregapám-
tól származnak; madzagmenetvágónak
mondták õket.
— Milyen az a madzagmenet?
— Nagyon ritka, és nagyon nehéz volt
megcsinálni. Ez kiment a divatból, már
csak metrikus menetvágókkal dolgo-
zunk.
— Látom, vannak itt modernebb gépek is.
Ez itt esztergapadnak tûnik.

— Csak olyan, mint az esztergapad, de
nem az. Ez is a saját gyártmányom, de
csak fúrásra használom.
— Van itt egy köszörû, ami durva kõ, és egy
vágókorong.
— Az már új dolog.
— A kohóban milyen szénnel dolgoztak?
— Régen kovácsszénnel. A mostani Si-
montornyáról való, közönséges kályha-
szén.
— Régen lábbal hajtott fújtató volt a szén
izzításához.
— Öregapámnak még lábbal fújtatós
volt, nekem meg már villannyal megy.
— Látom, van itt egy kapa, aminek a másik
oldala gereblye. Mire szolgál ez?
— A szomszédasszony kitalálta — hogy
ne kelljen két szerszámot vinni a temetõ-
be —, hogy csináljak olyan kapát, ami
egyben gereblye is.
— Vannak itt vasból készült taligakerekek,
kocsiráfok, amiket a kocsikerekekre húz-
tak. Vagyis a bognárok keze alá is dolgozott
a kovács?
— A bognárnál megrendelték a kereket,
a tulajdonos idehozta a kovácshoz, hogy
vasalja be, aztán újból visszavitték, mert
akkor még ki kellett fúrni az agyat. A rá-
fot tûzzel forrasztottuk össze. A tsz-ben,
amíg nem volt hegesztõ, a síneket is tûz-
zel kellett forrasztani.
— Fölizzították fehérre a vasat, és utána
összekalapálták?
— Úgy összeforrt, hogy meg sem látszott,
mintha egy lett volna. Egyszer, amikor
még Berki Sándor volt az elnök, kellett
egy új hintót csinálni.

— A Sándor grófnak, mert csak úgy hívták
az emberek maguk között a rátarti elnököt.
— Igen, ezért is kellett a parádés hintó
neki. Csizmadia Lajos bácsi csinálta neki
a hintót. Nagyon jó bognár volt. Békés-
csabán, ahol a kocsikat, hintókat készítet-
ték, ott tanult. Õ csinált Simontornyára a
Fried bõrgyárosnak is egy hintót. No, hát
a Berkinek is egy új hintót kellett csinál-
nia. A hintótengelyeket gyárilag két fél-
ben adják. Mivel nem tudták a szövetke-
zetben megcsinálni, hát elhozták, for-
rasztanám össze a két felet eggyé. És
megcsináltam. Akkor még megvolt a
nagy kohó. Nagyon szép lett. Amikor újra
itthon dolgoztam, eleinte volt még sok
megrendelésem. Mikor voltak az építke-
zések az ajtókhoz, a disznóólakhoz, vasa-
lások, ajtópánt, rátoló, ringli, ütközõ
kellett sok. Aztán meg sok zárat csinál-
tam, kulcsokat a Lajos-hegyi pincékhez.
— Az pedig lakatosmunka már.
Eközben a kovácsmester a kohóban feliz-
zított vasból az üllõn egymás után készí-
tette a kapcsot, szeget, karikát. Egészen
belefeledkeztünk a mesterrel együtt a
munkába. Észre se vettük, hogy elmúlt
már dél.
Amíg beszélgettünk, a kovácsmester fe-
lesége, Erzsike néni elkészítette az udva-
ron nevelkedett csirkébõl a pörköltet, és
invitált bennünket az asztalhoz. Nem le-
hetett a szíves hívó szónak ellenállni.
— Tudják, milyen jó hallgatni a kalapács
hangját, amint csilingel az üllõn? —
mondta. — Ezt hallgattam szinte egész
életemben. Amikor kimegy reggel a fér-
jem a mûhelybe, és begyújtja a kohót, sze-
retem én is nézni a lángokat és télen me-
legedni a tûznél. Egy lányunk van, Éva,
aki Mezõ Ferenc felesége lett, Sárbogár-
don laknak. A két unokánkkal, Ferikével
és Évikével szinte hetente jönnek. Min-
dig megkérdezem, hogy mit fõzzek; a pa-
lacsinta meg a fánk a mindenük, nem a
csirkepörkölt. De ha itt vannak, a papa a

legfontosabb meg a koszos mûhely. Ott
úgy elvannak, hogy délben alig lehet ki-
imádkozni õket onnan.
—Lesz-e valaki, aki folytatja ezt a mester-
séget? — kérdeztem az öreg mestert.
— Sajnos nem. Az unokám nagyon ígérte
kicsi korában, hogy õ bizony kovács lesz.
De mégsem lesz az. Pedig amikor ide jön-
nek, az elsõ dolguk, hogy jönnek ki a mû-
helybe. Érdekes, szép munka ez, de már
nem akarja senki megtanulni.
A jó ebéd után elbúcsúztunk. Visszanéz-
tünk még az öreg mûhelyre. A kohó láng-
ja már kialudt, nem hallatszott a kalapács
csengése sem.
Milyen jó lenne, ha holnap beállítana egy
vidám legény, elszegõdne, hogy kitanulja
a szakmát, és folytassa ezt a régi szép
mesterséget!

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról�

Tájékoztató
Iskolánkban a tankönyvárusítás

idõpontjai:

Az ingyenességre nem jogosultak kö-
rének 2007. augusztus 24. (péntek)
8–14 között.

Az ingyenességre jogosultaknak 2007.
augusztus 25. (szombat) 8–14 között,
ekkor kell bemutatni a jogosultságot
igazoló iratokat is.

Javító, osztályozó vizsga:
2007. augusztus 28. (kedd) 9 óra

Tanévnyitó ünnepély: 2007.
szeptember 1. (szombat) 9.30 óra

Elsõ tanítási nap:
2007. szeptember 3. (hétfõ)

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
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Meghívó testületi ülésre
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete 2007. augusztus 10-én
(pénteken) 9 órakor ülést tart. Az ülés helye

a polgármesteri hivatal díszterme

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetésének el-
sõ félévi alakulásáról.
2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 6/2007. (II.
14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
3. A város nevelési–oktatási intézményeinek beszámolója tevé-
kenységükrõl, a személyi, tárgyi feltételekrõl, a következõ tan-
évre való felkészülés teendõirõl.
4. Az ÁMK Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. intézmény
SZMSZ-e, házirendje és IMIP-je jóváhagyása.
5. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat SZMSZ-e, házirendje, IMIP-je és nevelési,
pedagógiai programjának jóváhagyása.
6. A Sárszentmiklósi ÁMK alapító okiratának módosítása és az
intézmény létszámának módosítása.
7. Az ESZI és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.
8. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) Ktr.
számú rendelet módosítása.
9. A Városi Bölcsõde és a nevelési–oktatási intézmények téríté-
si díjainak felülvizsgálata.
10. A Városi Bölcsõde SZMSZ-ének jó-
váhagyása.
11. A József Attila Mûvelõdési Központ
közmûvelõdési megállapodási ügye.
12. A Pusztaegresi Klub közmûvelõdési
megállapodás felmondási ügye, további
mûködtetése.
13. A víziközmûvek üzemeltetéséért fize-
tett 2007. I. félévi bérleti díj felhasználá-
sáról döntés.
14. Létszámleépítésrõl döntés.
15. A képviselõ-testület és szervei Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
10/2007. (IV. 13.) Ktr. sz. rendelet módo-
sítása.
16. A polgármesteri hivatal alapító okira-
tának módosítása.
17. A gyermekvédelem helyi rendszeré-
rõl szóló 41/2002. (XII. 17.) Ktr. sz. ren-
delet módosítása.
18. A társállat és sportcélból tartott álla-
tok tartásáról szóló 12/2004. (II. 25.) Ktr.
sz. rendelet módosítása.
19. Megüresedett önkormányzati ingat-
lanok hasznosítása.
20. Az önkormányzat tulajdonáról, a tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyon-
nal való gazdálkodásról és értékesítésé-
nek egyes szabályairól szóló rendelet
módosítása.
21. Ingatlan-felajánlás a sárbogárdi
089/15 hrsz-ú szántóra.
22. A Roma Kisebbségi Önkormányzat
együttmûködési kérelme pályázat be-
nyújtásához.
23. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás Tár-

sulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása.
24. Káloz község településrendezési tervének véleményezése.
25. A városi rendõrkapitányság részére fejlesztési célú pénzesz-
köz átadása.
26. ALBA-Volán Zrt. autóbuszjárat szüneteltetési kérelme.
27. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az általá-
nos tartalék alakulásáról.
28. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Be-
jelentésekre válasz.
29. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
30. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:

1. A „Város Díszpolgára” kitüntetés 2007. évi adományozása.
2. Az „Év Utánpótlás nevelõje” kitüntetés 2007. évi adományo-
zása.
3. Szakemberlakás bérlõkijelölése.
4. Lakásbérlettel kapcsolatos csere.
5. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
6. A Részvét Bt. és Sárbogárd Város Önkormányzatának peres
ügye.
7. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
8. Bejelentések

Juhász János polgármester
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Szent István
napja

Sárbogárd, 2007.
augusztus 19-20.

Augusztus 19-én
az Ifjúsági parkban

15.30-tól gyermekjátszóház, arcfestés
Bíró Krisztivel, gyöngyfûzés, szalma-
fonás Gárdonyi Bernivel, bõrözés
Steixner Istvánnal, kerámiázás Pente-
lei Kovács Klárival, közben, 16 órakor
Bíró Kriszti gyermekdalokat énekel.
17 órától Nemzetközi Néptánc Gála a
Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztivál fellépõivel. Közremûködnek:
Kínából a Wuhan Seven Colours
Flower Art Ensemble, Algériából az
El Afrah táncegyüttes, Szerbiából a
Civija–Sabac táncegyüttes.
19.30-tól a sárbogárdi Ten Dance
Táncklub latin táncbemutatója.
20 órától Forgács Gábor, a Vidám
Színpad mûvészének estje.
21 órakor tûzijáték. Utána, éjfélig
utcabál a Without zenekarral — ma-
gyar és nemzetközi slágerek a hatva-
nas évektõl napjainkig.

Augusztus 20-án
a Hõsök terén

Tisztelettel meghívjuk a város minden
lakóját az augusztus 20-a alkalmából
rendezendõ városi ünnepségre, 18
órára.
Az ünnepségen beszédet mond: Ju-
hász János polgármester.
Program: „Sárbogárd Város Díszpol-
gára” cím átadása, „Az Év Utánpót-
lás-nevelõje” kitüntetés átadása, ko-
szorúzás. Közremûködik: Bíró Kriszti
és a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Mindenkit szeretettel vár
Sárbogárd Város Önkormányzata

Híres külföldi együttesek jönnek
Augusztus 19-én, Sárbogárdon az Ifjúsá-
gi parkban a székesfehérvári Királyi Na-
pokon fellépõ néptánccsoportok közül
hármat látunk vendégül. Ilyen még nem
volt, hogy a világ három teljesen eltérõ
kultúrájú országának mûvészeti cso-
portjai szerepeltek volna egy közös mû-
sorban városunkban. A külön-külön is
különleges érdeklõdésre számot tartó
produkciókat 17 órától láthatjuk az Ifjú-
sági park szabadtéri színpadán. (Esõ
esetén a mûvelõdési házban.) Kérjük,
tiszteljék meg jelenlétükkel rendezvé-
nyünket, hogy vendégeink jó hírét vihes-
sék a sárbogárdi fellépésnek távoli hazá-
jukba! A fellépõ csoportokról álljon itt
néhány információ.

Wuhan Seven Colours Flower
Art Ensemble – Kína

A „Wuhan Seven Colours Flower Art
Ensemble”-t (Wuhan Hétszínû Virág
Mûvészeti Csoport) 1992-ben alapították
a Wuhan városában található Qiaokou
kulturális központ segítségével. A tánco-
sok zömében ennek a mûvészeti iskolá-
nak a tagjai. Az együttes kiemelkedõen
szerepelt számos hazai és nemzetközi
versenyen, 2000-ben, Ukrajnában közön-
ségdíjat kaptak. A 2002-ben megrende-
zett „Kínai Gyermekek Táncos Hete” el-
nevezésû fesztiválon összesen öt produk-
cióval szerepeltek. Öt aranyérmet, há-
rom ezüstérmet és két bronzérmet sze-
reztek, így a fesztivál legjobbjai voltak.
2004-ben a Shanghai nemzetközi nép-
táncfesztiválon vettek részt. 2005-ben

Shenzenben szerepeltek. Nyitószám a
„Kínai Gyermekek Táncos Hete” feszti-
válon. 2006-ban a Xiamen-ben megren-
dezett fesztiválon ezüstérmet kaptak.

El Afrah – Algéria
Az algériai Sidi Bel Abbes-bõl érkezett
együttes legfõbb célja kapcsolatokat léte-
síteni együttesekkel világszerte és feszti-
válokon részt venni. Pergõ ritmus, több
mint 200 éves õsi nomád táncok, változa-
tos viselet, ezek jellemzik az El Afrah
táncegyüttest.
Repertoárjukban megtalálhatóak az
északi régióból származó táncok éppúgy,
mint az ország déli területeirõl szárma-
zók. Táncaik: Nhari tánc, Alaoui tánc,
Touareg, Staifi,
El Chaouia. Két különleges dobjuk az
„El Galal” (Darbocat) és az „El Bandir”.

„È ivija” – Šabac – Szerbia
Az együttest, a kulturális hagyományok
megõrzése és bemutatás céljával hozták
létre 1998-ban. A tagok összesen négy
korcsoportba sorolhatók.
Repertoárjuk igen színes, Szerbia külön-
bözõ régióiból mutatnak be koreográfiá-
kat és népdalokat, változatos népvisele-
tekben. Minden évben számos hazai és
külföldi szereplésen vesznek részt. Már
több nemzetközi néptáncfesztiválon jár-
tak, többek között: Hollandiában, Gö-
rögországban, Olaszországban, Spanyol-
országban, Törökországban és a környe-
zõ országokban. A „Èivija” együttest sa-
ját zenekara kíséri.

Érbetegszûrõ program – 2007.
Ingyenes lakossági érbetegszûrés a

sárbogárdi rendelõintézet
sebészetén, 2007. augusztus
18-án, szombaton, 9–15 óráig

Célja: Eddig fel nem ismert érbetegsé-
gek kiszûrése, ami lehetõvé teszi a
komplikációmentes korai stádiumban
elkezdett kezelést, és így az eredmények
javítását.
Vizsgálat: A váróhelyiségben informá-
ciós anyagok tájékoztatják az érdeklõ-
dõket az érbetegségek megelõzésérõl, a
helyes táplálkozásról. A vizsgálatokat,
melyeknek átlagos idõtartama 10 perc,
egy érsebész és egy radiológus szakor-
vos végzi, rutineljárás keretében, ultra-
hangkészülékkel. Lehetõség lesz az
esetleges kérdések megválaszolására és
tanácsadásra is.
Milyen betegségek kerülnek kiszûrés-
re? Nyaki érszûkület – mely testfélbé-
nulással is járó agyembóliát okozhat,
hasi verõértágulat – mely hasi fájdalom-
mal járhat és megrepedve súlyos hasûri

vérzést okozhat, alsóvégtagi érelzáró-
dás, szûkület – mely eleinte mozgáskor-
látozottságot okoz, késõbb azonban
lábelhaláshoz és amputációhoz vezet-
het, mélyvénás trombózis – mely keze-
letlen esetben lábszárfekélyt okozhat,
visszeresség – mely végtagduzzanatot és
munkaképtelenséget okozhat.
Kiket várunk szûrésre? Fõleg 50 év fe-
lettieket – fõleg férfiakat –, akiknél már
elõfordultak a következõ panaszok: át-
meneti vagy tartós testfélzsibbadás, il-
letve bénulás, hasi lüktetõ érzés, illetve
fájdalom, gyaloglásra jelentkezõ láb-
szár-, lábfájdalom, lábszárfekély, elszí-
nezõdött lábujjak, lábszárduzzanat. Kü-
lönösen javasolt a cukorbetegek és do-
hányosok részvétele, akiknél az említett
betegségek nagyobb gyakorisággal for-
dulnak elõ.
További információ, illetve KÖTELE-
ZÕ(!) idõpont-egyeztetés: 2007. au-
gusztus 13-ától (munkanap) 17–20 óra
között a 06/30/471-9911 mobiltelefon-
számon.
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

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

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin

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

II. Dr. Csanádi József

Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János

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

IV. Dr. Jarabin János

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

V. Dr. Oroszlány László

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

VI. Dr. Horváth Endre

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán

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

II. Dr. Mányoki Lídia

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

III. Dr. Abdalla Roshdi

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

***

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

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kér-
dést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havon-
ta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szük-
ség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési- és
számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P: 7.30-
15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet
tenni: 06(40)404-040. Kékvonal: 06(40)220-022:
információ mérõállásról, leolvasással kapcsolatos
kérés, számlázással, szerzõdéssel kapcsolatos
ügyek, információ gázbekötésrõl és egyéb szolgál-
tatásokról.

Ha „süket” a telefon...!
A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni. Min-
den más kérdésben forduljanak a tudakozóhoz a
198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es telefon-
számon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

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

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

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

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

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán:

06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ:

06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok:

Pemmer István, 06(20)9205-776.
Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a
katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Juhász Já-
nos a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztha-
tó.

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

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.
Gégészet: minden szerdán 9-12-ig. Szept. 1-jéig
szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl pén-
tekig 8-11-ig. Aug. 26-ig szünetel a rendelés.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. Szept.
14-ig hétfõi napokon a rendelés szünetel.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Aug. 14-tõl szept.
4-ig a rendelés szünetel.
Hasi ultrahang: Aug. 17-én és aug. 27-én, 9-13-ig.

Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.

Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Aug.
6-tól 31-ig a rendelés szünetel.

Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig. Aug.
10-ig a rendelés szünetel.

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. Aug. 13-ig a rendelés
szünetel.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

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

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

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,

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

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

JOGOSULT
ÁLLATORVOSI

ÉS BETEGELLÁTÁSI
ÜGYELET

2007. augusztus

A belföldi szállítást is végzik.

I. számú körzet:
Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök,

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

Sáregres
Aug. 4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság
u. 30/a, tel.: 06 (20) 3557 213;
Aug. 11-12.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., tel.: 06 (30) 9751 715;
Aug. 18-19-20.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., tel.: 06 (30) 5208 877;
Aug. 25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Ady
E. út 50., tel.: 06 (30) 9398 629.

II. számú körzet:
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,

Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza

Aug. 4- 5.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szt. István u. 3., tel.: 06 (20) 9749 065;
Aug. 11-12.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., tel.: 06 (30) 9939 404;
Aug. 18-19-20.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977;
Aug. 25-26.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., tel.: 06 (30) 9939 404.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30)
9563 168-as számú telefonon érhetõ el.

I-II. sz. körzet,
továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
Dr. Móré Attila, a kamara elnöke

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.

Építõipari szakközépiskolai vagy szakmunkás
végzettséggel

MÛVEZETÕT KERESÜNK.
Szükség esetén betanítást, illetve betaníttatást

vállalunk.

Bemutatkozó levelüket „Vezetõ” jeligére
a szerkesztõségbe kérjük.

Új helyen a családsegítõ!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy

a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
új helyre költözött.

Címünk: 7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
(bejárat a Rózsa utca felõl).

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala ver-
senytárgyalás útján bérbeadásra meghirdeti
az alábbi helyiségeit, irodai célra:

Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti iroda-
házban lévõ 15 m2 és két helyiségbõl álló
40 m2 alapterületû iroda.

Fizetendõ helyiségbérleti díj alsó határa:
11.330 Ft/m2/év. Az ingatlan versenytárgya-
lásának idõpontja 2007. augusztus 28-án
10.00 óra. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/év.

Az ingatlanról bõvebb információ a
25/520-260-as telefonszámon kérhetõ.

Városi polgármesteri hivatal
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A Sárrét Közalapítvány éves beszámolója

Céljaink
A jellegzetes sárréti életközösségek, állat- és nö-
vényfajok, populációk, valamint tájrészletek
megóvása, fenntartása, fejlesztése, valamint
megismertetése – oktatási és turisztikai keretek
között – a szûkebb és tágabb környezet lakossá-
gával, különös tekintettel az ifjúságra.

Feladataink
- A korszerû és fenntartható természethasználat
módszereinek kifejlesztése, kutatása, az ered-
mények gyakorlati bemutatása környezetvédel-
mi szervezeteknek, illetve a társadalomnak;
- A környezet- és természetvédelem ökoszocio-
lógiai lehetõségeinek feltárása, õsi mesterségek
felélesztése, természetes anyagok használata,
mindezen eredmények közvetlen átadása az az-
iránt érdeklõdõknek;

- Speciális térségfejlesztési modell kialakítása,
amely mintául szolgálhat a mezõgazdaság és a
természetvédelem újszerû együttmûködéséhez;
- A hazai és nemzetközi oktató, kutató, fejlesztõs
szervezetek, intézetek bevonása a fenti célok
megvalósításába és népszerûsítésébe;
- Közremûködés természetvédelmi célú beruhá-
zások elõkészítésében és megvalósításában;
- Az ökoturizmus lehetõségeinek feltárása, be-
mutatása, bekapcsolódás a hasonló európai
programokba;
- Az ifjúság természeti ismereteinek fejlesztése
a növény- és állatvilág közvetlen megismerése
útján, szakirányú táborok szervezése;
- A régió természeti értékeinek kultúrtörténeti
hagyományainak bemutatását célzó oktatási-is-
meretterjesztési feladatokat is ellátó ökocent-
rum létrehozása;

- A sárréti vízfolyások, a Malom-, Nádor-csator-
na szennyezettségének hatásvizsgálata, a
halastavi és természetvédelmi területek víz-
szennyezettségtõl való védelme, új vízvédelmi
rendszerek kutatása, fejlesztése;

- A komplex környezethasznosítás részeként –
figyelembe véve a terület védettségi szintjét –
olyan vadgazdálkodási modell kialakítása,
amely megfelel a terület természetvédelmi érté-
keinek

Kapcsolat: Sárrét Közalapítvány,
7014 Sáregres, Rétimajor.

Telefon / fax: 06 (25) 509 190.
E-mail: info@sarret-kozalapitvany.hu
Honlap: www.sarret-kozalapitvany.hu

/X/
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Alapi focitorna

A Hold utcai fiúk, illetve az alapi ifik szervezték meg a múlt hé-
ten az alapi sporttelepen a Hold-kupát. Erre nyolc csapat je-
lentkezett Alapról, Sárbogárdról. A kispályás tornán részt vett
a serdülõ alapi csapat is nagy lelkesedéssel. Nem a gyõzelem, a
részvétel a fontos, mondták. Számukra a játék öröme és a na-
gyok játékának megismerése a lényeg. A szervezõk maguk dob-
ták össze a díjakra és a rendezésre a pénzt. Mondhatom, nagyon
jó hangulatú napnak lehettek részesei azok, akik itt múlatták az
idõt szombaton. /H/

Az Eurest Kft. sárbogárdi egységébe

GÉPKOCSIVEZETÕT
keres

napi 8 órás, folyamatos
munkarendbe.

Elvárások:
– általános iskola,
– C-, D-kategóriájú gépkocsi-vezetõi

jogosítvány,
– érvényes PÁV vizsgaeredmény.
Elõny: min. 3 év C-, D-kategóriás gépko-
csivezetõi gyakorlat.
Jelentkezni a 06 (30) 689 9825-ös

számon lehet.

K Ö S Z Ö N E T

A július 21-én megrendezett
„C” kategóriás

XI. Sárszentágotai
Kettesfogathajtó-verseny

támogatói voltak:

Nagy Ferenc, Nagy Gyõzõ, Hufnágel Jó-
zsef, Fekete Norbert, Siák Imréné, Ko-
vács Zoltán, Cser Zoltán, Plejzer József,
Fuferendáné Szûcs Tünde, Kuczi De-
zsõ, Forduló presszó, Ágotai Agráriusz
Kft., Sárszentágotáért Egyesület, Hargi-
tai Lajos, Pordán György, Végállomás
presszó, Juhász Bt., Fövenyi József,
Bauer István, Fekete Ferenc, Grigoliát
István, László ker., Dr. Varga Gábor,
Siák Jánosné, Siák János, Kálmán
Gyuláné, Kiss Ottó, Holl Péter, Kálmán
Gyula, Váradi Jenõ, Gruiz János, Michli
Endre, Oroszi Tibor, Márton József,
Milis András. Mindnyájuknak ezúton is
köszönjük a támogatást!

A Sárszentágotai Lovas Club tagsága

Fegyverforgatók
vándorkupája

2007. 07. 21.

Résztvevõ csoportok: Rendõrség, Va-
dász, Lövész Club, Veteránok rendõrök
csapata.
Versenyszámok: nagy kaliberû sportpisz-
toly (022), sportpuska (kisöblû), korong-
lövészet.
Egyéni lövészetben a Vadász csoportból
Bosnyák Ákos (252 k.) I. helyezést ért el,
a Lövész Club színeiben Bereczk Róbert
(247 k.) II. helyezést, a Vadász csoport-
ból Kaszás István (246 k.) III. helyezést.
Összesített versenyben a Vadász csoport
(1039 k.) I. helyezést ért el, a Rendõrség
csoportja (899 k.) III. helyezést.
A nagy meleg ellenére jó eredmények
születtek. További sikert a következõ ver-
senyekre is! Szüle Sándornak külön kö-
szönet a verseny megrendezéséért!

„Flórián 07” Lövészklub, Kiss András
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Isten ördöge (Róm 8, 28)

A férfi nemrég alakult cégnek s egyben a
nagy vállalkozásnak lett a vezetõje. Cso-
dálkozott is, hogy protekció nélkül, pá-
lyázat útján megkapta az állást. (Életraj-
zába becsületesen beírta, hogy rendsze-
resen jár templomba és presbiter.)
Éjt nappallá téve feszült neki új munkájá-
nak. Felesége – mint mindig – megértet-
te, hogy eleinte kevesebb órát tölthetnek
majd együtt és három kisgyermekükkel.
Az ötösben töltött idõ volt eddig minden
szórakozásuk és közös örömük. Õ ebbõl
most kimaradt. A szükségessé vált na-
gyobb lakás érdekében vállalta ezt az át-
menetnek vélt idõszakot.
Így telt el vagy másfél év. Ennek vége felé
érezte elõször, hogy a vele egy szobában
vagy a közelében dolgozó munkatársai
elhallgatnak, ha õ belép. Ha fontos aktá-
kat, bizonylatokat, iratokat, szerzõdése-
ket akart látni, azt vagy nem találják, vagy
azt a megismétlõdõ választ kapja: „Ó, azt
már régen elintéztük.” Vagy: „Te vagy a
legtapasztaltabb gyakorlati szakember,
nézz le a gyártó üzemrészbe, hogyan fo-
lyik a termelés; tudod, mindig le vagyunk
maradva, jó, ha valaki a körmükre néz. A
papírmunkát úgysem szereted, inkább
azt végezzük el helyetted.”
Éppen karácsony közeledtére készülõd-
tek otthon, amikor közölték vele: sok az
üzem ráfizetése. Konvertibilis valutát ho-
zó exportjuk – amiben reménykedtek –
nem sikerült. Meg kell értenie: mint új
ember, beleesik a tervezett létszámcsök-
kentésbe. Mint kitûnõ szakember, bizto-
san máshol is el tud helyezkedni, ehhez
minden segítséget megadnak, értse meg
és ne haragudjék, áthelyezéssel és ahogy
akarja, de…
Néhány hét alatt volt cége áradozóan jó
ajánlatával és gyülekezete közösségének

baráti segítségével valóban talált állást.
Lakásától jóval távolabb, kevésbé hang-
zatos címmel és több fáradtsággal járó
munkával – nagyjából azonos fizetést ka-
pott. Ám, hogy éppen õt tessékelték ki
volt munkahelyérõl, bármilyen udvarias-
kodva is, az önérzetét annyira sértette,
hogy a depresszió szélére sodródott.
Amikor felesége látta egyre romló lelki-
állapotát, azzal vigasztalta:
– Most hidd el, kedves, amit hiszel, s amit
eddig együtt hittünk, hogy „akik az Istent
szeretik, azoknak minden javukra szol-
gál”.
Ingerülten hárította el felesége szavait:
– Legalább te ne prédikálj, s egyébként is,
én nem vagyok Pál apostol, sem a római
gyülekezet; annak írta ezt Pál.
Néhány nap múlva olvasta az egyik napi-
lapban, hogy volt munkahelyén, ahonnan
kitessékelték, egy névtelen bejelentésre
kiszálltak az ellenõrök, és folyamatos sik-
kasztást, hûtlen pénzkezelést, okirat-ha-
misítást, vesztegetést, csúszópénzekkel
való sorozatos visszaélést állapítottak
meg, s úgyszólván minden volt munkatár-
sa ellen eljárást indítottak, azon túl, hogy
föl is függesztették õket.
A tárgyalásra tanúként õt is beidézték.
Rövid idõn belül kiderült, hogy valóban
nem tudott semmirõl. Amikor a vádlot-
takkal – volt munkatársaival – szembesí-
tették, azok is csak a vállukat vonogatták.
Egyikük affélét motyogott: „Nem bízunk
benne.” A másik: „Nem volt a haverunk,
késõbb került csak közénk. Olyan más
volt.” A fõnök pedig azt vallotta, hogy tu-
lajdonképpen azért vették fel, hogy a hi-
ányt és sok egyebet éppen az õ „zsebébe”
rakják, de „valahogy nem jöttek össze a
dolgok”. A bíróságról természetesen
minden további nélkül elengedték.

Amikor aznap este a feleségének min-
dent elmondott, az elõbb sírdogált egy
sort, aztán hálát adott Istennek, majd egy
óhéber legendára emlékeztette, amit
egyszer lelkészüktõl hallott. Ez pedig ar-
ról szólt, hogy az özönvíz elõtt Noé favá-
gó munkásai, akiket a bárka építésére
„szerzõdtetett”, s akik egyformán gú-
nyolták a háta megett a „bolond hajóst”,
aki szárazon, a domb tetején bárkát épí-
tett; ám ha ez a bolondériája, és megfize-
ti, rajtuk ne múljék. De lerészegedtek, és
kábult dühükben az addig kitermelt ge-
rendákat, pallókat és deszkákat össze-
vissza vagdalták, fûrészelték és szétszór-
ták a domboldalon, amelyen a bárka
épült volna, és körültáncolták nagy kur-
jongatások között.
Amikor Noé ezt megtudta, így kiáltott
fel: - Hogy engedhetted ezt Uram? –
majd a helyszínre sietett. Háromszor jár-
ta körül a dombot, ahol az összeszabdalt
gerendák, deszkák hevertek szanaszét.
Amikor harmadszor járta körül, s min-
dent alaposan szemügyre vett, ragyogó
arccal így szólt a kijózanodott és riadt
munkásaihoz: – Semmi baj, fiaim; ponto-
san méretre szabtatok mindent.
A férfi meghatódva nézett a feleségére:
– Úgy látszik, Pálnak lett igaza – mondta,
majd rövid tûnõdés után hozzátette: –
Most értem elõször Luther mondását:
Még az ördög is Isten ördöge.

Szabadság a kánikulában
Mi ez a hõség? Most már ilyenek lesznek
a nyaraink? Meddig tart még? Szinte per-
zsel a nap. Délutánonként önkéntes szo-
bafogságban vagyok, homlokomon vizes
ruha, kortyolgatom az ásványvizet, alig
mozdulok.
Ha meghallom a tv-ben az idõjárás-elõre-
jelzést, hogy afrikai eredetû hõség köze-
ledik, már elõre megteszem az óvintézke-
déseket: bespájzolok a hûtõszekrénybe
ásványvizet, gyümölcsöt, sajtot, könnyû
ételeket, elõveszem a leglengébb ruhái-
mat, nyári kalapjaimat.
Meg kell mondanom, nehezen viselem
ezt a szörnyû meleget. Még délelõttön-
ként el lehet intézni a bevásárlást, egye-

beket, de délután már csak otthon. Az
ebédért az óvodából is egy üveg vízzel és
vizes ruhával mentem. Utána lehúzott re-
dõnyök, alvás, olvasás, mozdulni sem me-
rek. Vajon meddig tart még?
Sajnálom azokat az embereket, akik kinti
munkát végeznek, õk nem tudnak hûvös
szobában lepihenni, sem klímaberende-
zés nincs felettük. Az már biztos, akár-
mennyi pénzem lenne, nem mennék Af-
rikába! Várva várjuk – s ezzel, gondolom,
mindenki egyetért – a mielõbbi felüdü-
lést, egy jó kiadós esõt, ami remélem már
nem sokat késik.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM
www.eldent.hu

Székesfehérvár, Berényi út 37.,
06 (22) 501 008, 503 073

Sárbogárd, Ady E. út 222.,
06 (25) 463 466

IMPLANTÁLÁS
(FOGBEÜLTETÉS)

FÉMMENTES PORCELÁN
PÓTLÁSOK

FOGFEHÉRÍTÉS

TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI
ELLÁTÁS
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4-6 fõ

BIZTONSÁGI ÕRT

keresünk
alkalmazotti jogviszony

formájában.

Utazási költségtérítés van.

Érdeklõdni: 7-16 óráig
a 25/502-860 vagy a

30/385-1967-es telefonszámon.

NÖVÉNY-
TERMESZTÉSI

ÁGAZATVEZETÕT,
ÜGYVEZETÕT

keresünk.

Bérezés megegyezés szerint.

Érdeklõdni: 7-16 óráig
a 25/502-860 vagy a

30/385-1967-es telefonszámon.

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
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Zöldséges
zsebes hús

Hozzávalók: 8 vastag szelet sertéscomb, 1
citrom (leve), 1 teáskanál aprított kori-
anderlevél, 1 nagy paprika (piros színû),
40 dkg cukkini, 25 dkg csiperkegomba,
néhány friss kakukkfûág, zsemlemorzsa,
1 evõkanál dijoni mustár, citromszeletek,
olívaolaj, só.

Elkészítése: a húsokat bemetsszük, de
nem vágjuk végig, hogy zsebet kap-
junk. Ráspricceljük a citromlevet,
megsózzuk, és meghintjük koriander-
rel. Serpenyõben olajat forrósítunk, és
a húsok mindkét oldalát átsütjük ben-
ne, majd kivesszük és félretesszük. A
maradék olajban addig pároljuk a vé-
kony csíkokra vágott paprikát, a fel-
szeletelt cukkinit, gombát és a korian-
dert, amíg a leve teljesen elpárolog.
Levesszük a tûzrõl, belekeverjük a
mustárt, és annyi zsemlemorzsát,
amennyit felvesz, majd a keverékbõl
egy-egy kiskanálnyit a húszsebekbe
töltünk, hústûvel, vagy fogvájóval
összetûzzük, a maradékot pedig kiola-
jozott tepsi aljára kenjük. Rátesszük a
megtöltött hússzeleteket, és elõmele-
gített, közepesen forró sütõben addig
sütjük, amíg a hús puha lesz. Fodros
salátalevelekkel, citromszeletekkel és
ropogós kenyérrel tálaljuk.

Mézes zserbó

Hozzávalók: 4 tojás, 25 dkg cukor, 2 evõ-
kanál méz, 10 dkg margarin, 1 kávés-
kanál szódabikarbóna, 10 dl tej, 15 dkg
liszt, 3 vaníliás puding.

Elkészítése: 1 tojást, 5 dkg cukrot, 2
evõkanál mézet, 10 dkg margarint, 1
kávéskanál szódabikarbónát, 3 evõka-
nál tejet takaréklángon habosra keve-
rünk, hozzáadunk 15 dkg lisztet. 3
lapot sütünk belõle.

3 tojássárgáját 20 dkg cukorral, 3 vaní-
liás pudingporral, 9 dl tejjel simára ke-
verünk, sûrûre fõzzük. A tûzrõl levéve
hozzáadjuk a 3 tojás keményre vert fe-
hérjét, jól összedolgozzuk. A még me-
leg krémmel töltjük meg a lapokat.
Olvasztott étcsokoládéval vonjuk be.

TIPP: A tészta levágott széleibõl kó-
kuszgolyót készíthetünk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

Mert nincs öröm üröm nélkül
Az elmúlt hetekben a hírközlés tele volt
az új híddal kapcsolatos közleményekkel.
Hát megvan, megszületett! Impozáns,
modern, összesen több mint másfél kilo-
méter hosszú. Igaz, hogy ebbõl csak mint-
egy 300 méter húzódik a Duna medre fö-
lött, a többi az árteret hidalja át. 41 méter
széles, mint a négysávos sztrádák.
Szerkezete szerint a létesítmény kosár-
fülíves, ugyanis a tartóívei úgy hajlanak
egymás felé, mint a kosár fülei. 50 milli-
árd forintba került. Egy autós ember a
környékünkön ezennel átrajzolhatja a fe-
jében Magyarország térképét. Ha az Al-
földre kell mennie, ezentúl másfele for-
dítja a kormánykereket, más tájakon vág
át. Új élmények, új látványok. De ne
siessünk!
A létesítmény bejárata fölött egy táblán
ott a felirat: „Pentele híd”. Nem tudom,
mennyire vannak tisztában a fiatalok az-
zal, hogy az 1950-es években épült Duna-
újváros egy Dunapentele nevû falu he-
lyén jött létre. A híd neve erre utal. Van
azonban a táblán egy másik jelzés is:
„M8-as autópálya”. Ha esetleg valaki
tényleg hisz a szövegnek, s azt képzeli,
hogy a hídhoz egy új út is tartozik M8-as
jelzéssel, téved. Híd van, de út nincs hoz-
zá. M8-as út egyelõre talán még a mérnö-
kök rajztábláin sem létezik. Megvan a
gomb, pazar gomb, szépséges gomb, de
kabát egyelõre nincs hozzá. Van egy 50
milliárdos, világszínvonalú hidunk. Hova
vezet? A helyzet kissé abszurd. Mert ha
mondjuk Sárbogárdról Debrecenbe aka-
runk autózni, tehát északkelet felé, csak-
nem az ellenkezõ irányba kell elindul-
nunk, azaz délnek, Dunaföldvárra. Ho-
lott remek új átkelési lehetõségünk van,
amely kiküszöbölné a kerülõutat. Ha

csatlakozna hozzá útpálya. És ne akar-
junk Kecskemétre, Szegedre, Gyulára
kocsikázni rajta keresztül! Csak a szom-
széd faluba mehetünk, kérem. Abba a
községbe, ahol Petõfi például a Füstbe
ment terv és az Egy estém otthon címû
verseit írta, azaz Dunavecsére. Lehet,
hogy a döntõk annyira tisztelik ezeket a
verseket, hogy a kedvükért átkelést bizto-
sítottak az adott faluba? Van olyan naiv
ember, aki ezt hiszi? Praktikusabb okok
húzódnak meg a háttérben. A költészet
ma annyit sem számít, mint akármelyik
valóságshow démonjának egy mosolya.
Nyilván voltak okos emberek, akik úgy
döntöttek, hogy ha már egyszerre nem le-
het megépíteni az utat és a hozzá kapcso-
lódó hidat, mert nincs hozzá pénz, akkor
érdemesebb elõbb a hidat megcsinálni.
Mert milyen dühítõ lenne százhússzal
száguldani egy sztrádán, aztán egyszer
csak ott a Duna vize, és sehol egy híd. Így
viszont sztráda nem lévén a kosárfülívek
rajzolnak hiábavaló ábrát a folyó hullá-
mai fölé. Autóáradat helyett valószínûleg
csak egy-két gyalogos, esetleg nagy néha
egy autó halad át rajta.
Hogy történt az õsidõkben? Az õsi keres-
kedõ, vagy a hajdani légió elindult egy cél
felé. Egyszer csak hopp! Ott terpeszke-
dett elõttük egy folyó. Nosza, nekiálltak
valami átkelésre való alkalmatosságot
fabrikálni. Tehát kezdetben vala a közle-
kedõ ember, csak utána jött létre a közle-
kedési útvonal, s járulékként következett
a híd. Ma fordítva alakul. Valami a feje
tetejére fordult.
Kiegyeznék azzal, ha ez volna a körülöt-
tünk tapasztalható felfordulás egyedüli
megjelenési formája.

(L. A.)

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban és az újságot árusító
boltokban, 2.500 Ft-os áron.

Szeretne dolgozni, de nem tudja, gyermekét kire bízza? Az óvoda,
bölcsõde nyitva tartása nem felel meg az Ön igényének? Vagy szeret-
né, ha gyermeke minden nap jól felkészülten indulna az iskolába?

AKKOR A „CSALÁDI NAPKÖZI”
ÖNNEK KÍNÁL MEGOLDÁST.

Ha létesítendõ Családi napközinkrõl szeretne töb-
bet megtudni, várom tájékoztatómon 2007. au-
gusztus 13-án, 18 órakor, Sárbogárdon, a Kisfa-
ludy u. 2/b alatt.
Amennyiben részt kíván venni a tájékoztatón, ké-
rem, jelezze az alábbi telefonszámon személye-
sen, vagy sms-ben: 06 (30) 2471 480, illetve az
alábbi e-mail címen: aniko.lorantne@freemail.hu
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A nyelves királykisasszony
Hol volt, hol nem volt, volt a
világon egy király, annak volt
egy gyönyörû szép leánya, de
az a leány olyan nyelves volt,
hogy senki nemcsak megha-
ladni, hanem megközelíteni
se tudta a szájasságban. Akár-
kivel akármirõl beszélt, min-
dig csak az övé lett az utolsó
szó. Búsult ezen a nagy nyel-
vességen a király, kivált, ha
látta, hogy a többi király- és
hercegkisasszonyok soha egy
rossz szót, egy káromkodást ki
nem eresztenek a szájukon, az
õ leányától meg mást se lehet
hallani soha. Ezen kívül az is
bántotta, ha elgondolta, hogy
hogyan tegyen õ ezzel valami
becsületes embert szerencsét-
lenné, hogy aki elveszi, csak
keserûség lesz az élete. Utol-
jára gondolt egyet.
— No, leányom — mondta —,
kihirdettetem az országban,
hogy aki téged le tud nyelvel-
ni, annak adlak feleségül.
A leány még megörült neki,
ahelyett hogy megszontyoro-
dott volna rajta.
— Jó lesz biz az, felséges
atyám, legalább nem lesz
olyan alamuszi, tedd ide, tedd
oda uram.
A király látta, hogy csakugyan
nincs mást mit tenni, hát kihir-
dettette, hogy aki rá tud arra
menni — mikor az õ leányával
beszél —, hogy nem a leányé,
hanem az övé legyen az utolsó
szó, annak adja feleségül fele
királyságával együtt.
Mentek aztán szerencsét pró-
bálni mindenféle emberek:
hercegek, grófok, nagy süvegû
tótok, de egyik se tudott kettõt
se szólani a kisasszonyhoz.
Meghallotta azt három sváb
fiú is, õk is elindultak, hogy
megpróbálják, mire mennek.
Ha nyernek, jó lesz; ha nem
nyernek, se káruk, se hasznuk
benne. A legkisebb fiú eszelõs
volt, a bátyjai el se akarták vin-
ni.
— Ne is gyere te, Jankó, úgyse
lesz az a kisasszony a tied.
— Csak azért is elmegyek,
majd ott megválik, hány zsák-
kal telik, kié lesz a királykis-
asszony!
Mentek, aztán mendegéltek, a
két bátyja már nagyon elhagy-
ta Jankót, mert az akármit lá-
tott úton-útfélen, mindent fel-
szedett. Egyszer talált egy to-
jást; elkezd kiabálni a bátyjai
után:

— Gyertek csak, hé! Mit talál-
tam!
A két bátyja azt gondolta,
hogy legalábbis egy véka ara-
nyat-ezüstöt talált, visszasza-
ladtak nagy lóhalálába, hát
látják a tojást. No, hiszen ne-
kiestek Jankónak, úgy elver-
ték, mint a kétfenekû dobot,
azután otthagyták. Jankó is
feltápászkodott, eltette a to-
jást, ment utánok. Kevés idõ
múlva megint talált egy rossz
szeget, megint elkezdett kia-
bálni:
— Hát most mit találtam,
gyertek csak!
Azok megint visszaszaladtak,
hogy isten tudja, mit talált, mit
nem Jankó! Hát látják a rossz
szeget, no, ezért megint jól
helybehagyták. Jankó eltette a
szeget is. Harmadszor még ta-
lált egy rakás ganéjt, akkor is
kiabált, de rá se hederítettek.
Jankó eltette azt is a sipkájá-
ba. Ment aztán a bátyjai után,
de azok már úgy elhagyták,
hogy mire a palotához ért,
azok már visszafelé jöttek
nagy szomorúan.
— Ne is menj te oda be, úgyse
lesz az a tied — mondták Jan-
kónak.
— Már mért ne lehetne az az
enyim?
— Csak. Nincs hozzávaló
eszed.
— Hm! Csaknak zsák kell,
papnak ágy kell. Azért is meg-
mutatom, hogy az enyim lesz!
— Nem éred meg hajasan, ko-
paszon is bajosan.
De Jankó csak bement. Mind-
járt beszédbe eredt a kis-
asszonnyal:
— De piros a kisasszony!
— Tûz ég ám bennem!
— Itt egy tojás, süssük meg ná-
la.
— Lyukas ám a serpenyõ!
— Itt egy szeg, foltozzuk be
vele.
— Igen biz’ a ganéjt!
— Az is van itt egy sipkával!
No, erre a kisasszony egy szót
se tudott szólani, hozzá kellett
neki menni a bolondhoz.
Másnap megesküdtek, nagy
lakodalmat tartottak, máig is
élnek, ha meg nem haltak.

Arany László

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. augusztus 14.

Megfejtés
A múltkori rejtvény nagyon nehéz volt, ezért a megfejtéshez
még egy hét haladékot adunk!

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony idõjárás
várható, gyakran valószínû zápor, zivatar. A
hõmérséklet a Dunántúlon 25, keleten 30 fok
körül alakul. Változás a jövõ hét közepén le-
hetséges, ekkor szárazabbra fordulhat az idõ.

www.metnet.hu
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Augusztus 11., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Utánam, srácok! 8.35 Éretlenek 9.05 A dicsekvõ varga 10.05 Vá-
laszd a mozgást! 10.30 Momentán 11.00 Kliqperek 12.00 Hírek 12.10 Fejlesztés
alatt 12.40 GSXR-kupa 13.10 Út Pekingbe 13.50 TS: kajak—kenu-vb 15.50 A di-
csõ tizenegy 18.00 Olimpiák története 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A bíró és
testõre 22.00 Zorán-koncert 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Máshol jár a szív
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Disney-rajzfil-
mek 10.10 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.50 Isteni sugallat 13.40 Rendõrakadémia 14.35 L. A. Heat — halálos páros
15.30 A hálózat csapdájában 16.30 Szitakötõ 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Richie Rich — Rossz csont beforr 21.20 Háborgó mélység 23.25 Nõfaló ufó
1.30 Amíg világ a világ 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.30 Nigel Marven kalandjai 11.35 Babavilág 12.10 Rém
rendetlen család 12.35 Ed 13.25 JAG — Becsületbeli ügyek 14.30 Született fele-
ségek 15.30 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.15 A gyé-
mánt románca 22.00 Alkalom szüli az orvost 24.00 Robotzsaru 5. 1.45 Ed 2.35
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 Best of Klubkabaré
12.00 Krónika 12.30 Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.00 Kajak—ke-
nu-vb 15.04 Irodalmi Újság 15.35 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 Esti Rádiószínház: Hozzám a tenger jött el. 21.21
Bemutatkozik a Budapest Jazz Orchestra 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az
én hetem 22.56 Babos Gyula felvételeibõl válogatunk 23.00 Hírek, kenó 23.04 16
óra 0.10 Éjszaka

Augusztus 12., VASÁRNAP
MTV: 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Válaszd a mozgást! 5.50 Nap-kel-
te 8.00 Gyalogbéka 8.35 A Black Rose vár titka 8.55 TS: kajak—kenu-vb 10.20
„Így szól az Úr!” 10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor
11.05 Az utódok reménysége 11.30 Evangélikus templomok Budapesten 12.00 Hí-
rek 12.10 Halálos csók 13.45 Magyar elsõk 14.05 Csellengõk 14.30 Feszti körkép
15.05 TS: kajak—kenu-vb 17.05 Halhatatlanok társulata 18.00 Magyarország
nemzeti parkjai 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 20.00 A bíró és a testõre 21.45 24 — Elsõ évad 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.40 TS—Motorsport 0.10 Éjszaka a Földön
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.55 A tini nindzsa
teknõcök új kalandjai 9.15 Inuyasha 9.45 Receptklub 10.05 Játék 11.00
MeneTrend 11.30 Így készült: Lecsó 12.05 Vadnyugati fejvadász 13.50 Magyar
autósport-magazin 14.10 Forma 1-magazin 14.40 John Doe — A múlt nélküli em-
ber 15.35 Kemény, mint a kõ 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.35 Ugly Betty 17.30
Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Krokodil Dundee Los Angelesben
22.00 Kelly hõsei 0.55 Portré 1.30 A kard mestere
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Lassie 10.30 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.35 Knight
Rider 13.30 Fekete nyíl 14.30 GSG 9 — Az elit kommandó 15.30 Smallville 16.30
Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Amerikából jöttem 22.25 Szezon 0.20 Képírók 2.20 Napló 3.20 Dragnet —
Gyilkossági akták
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei kró-
nika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Világóra 9.00 Kajak—kenu-vb 10.04 Metodista
istentisztelet 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld kö-
rül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Tetten ért szavak 15.15 Ka-
jak—kenu-vb 17.04 Idõalagút 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából
22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Késõ esti Rádiószínház 23.37 Találkozás
Földes László-Hoboval 24.00 Éjszaka

Augusztus 13., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.00 Kalandos nyár 11.00 Gõg 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.45 Domovina 13.20 Fõtér 14.10 Magyar elsõk
14.30 BBC-exkluzív 15.25 Kodály 125 15.30 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 Az öt zsaru 21.10 Kék-
fény 22.10 Hétfõ este 22.40 Tv-taxi—Sziget 22.55 Kultúrház extra —Sziget 23.25
Kultúrház 23.55 Híradó 24.00 Sporthírek 0.10 Artúr király és a nõk
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 12.15 XXI. Század 12.45 Mozimatiné 14.20
Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30
LOST — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 X-Men — A kívülállók 23.20 A tengeri szörny 1.05 Reflektor 1.25 Bundesliga
2.35 Autómánia 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.30 Papával a pácban 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu

16.30 Jóban-Rosszban 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Favorit 20.15 Gyilkos számok 21.20 Végsõ állomás 23.20 Nyomtalanul 0.10 Kurá-
zsi 0.40 Tények este 1.10 Esze semmi, fogd meg jól 2.40 Aktív 3.10 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 háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A feleségem törté-
nete — Füst Milán regénye 13.26 Füst Milán mondja 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.00 Krónika 14.05 Szonda 14.35 Népzenei portré 15.05 Best of Klubka-
baré 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 Vilá-
gostól Világosig 21.04 Nyeregben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Irodalmi újság 22.45 Sose halunk meg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Augusztus 14., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.15 A sokszí-
nû vallás 14.30 Engedjétek hozzám 14.40 Katolikus krónika 15.10 Kodály 125
15.20 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 Sport-
hírek 20.15 Önök kérték! 21.15 Üditõ 22.15 Kedd este 22.40 Tv taxi — Sziget
23.00 Kultúrház extra — Sziget 23.30 Kultúrház 24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.15
Artúr király és a nõk
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 12.15 XXI. Század 12.45 Mozimatiné 14.15
Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30
LOST — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 Harmadik mûszak 23.10 Igaz történetek 1.00 Reflektor 1.20 Tuti seft 2.55
Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.15 Teleshop
11.30 7 törpe 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu 16.30
Jóban-Rosszban 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit
20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Bébiwatch — A betiltott paródia 23.20 Mi kérünk
elnézést! 0.20 Tények este 0.50 Alfred Hitchcock bemutatja 1.20 A titkos háború
4.25 Aktív 4.55 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 háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A feleségem törté-
nete 13.27 Füst Milán mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.00 Króni-
ka 14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 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 Világostól Világosig 20.54 A Djabe együt-
tes felvételeibõl 21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Csobános 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Augusztus 15., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.10 Kalandos nyár 11.05 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 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 Nápolyt látni, és …
21.45 Szerda este 22.15 Tv taxi — Sziget 22.25 Kultúrház 22.55 Híradó 23.00
Sporthírek 23.10 Magán-beszélgetések 0.05 A bõrkabátos fiúk
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 12.15 XXI. Század 12.45 Mozimatiné 14.15
Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30
LOST — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 Vakvágányon 23.00 Médium 0.05 Reflektor 0.20 Õrült hajsza 2.05 Az elnök
emberei 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.30 Teleshop
11.55 Cserebere szerelem 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Csillagkapu
16.30 Jóban-Rosszban 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Favorit 20.15 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 21.20 Doktor House
22.20 Az elveszett szoba 23.25 Nyomtalanul 0.15 Tények este 0.45 A nép szava
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 háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A feleségem törté-
nete 13.27 Füst Milán mondja 13.30 A református egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Világosig 21.04 Egy hazában 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Kányádi Sándor megzenésített ver-
sei a Kaláka Együttes mûsorában 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka
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Augusztus 16., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.00 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Együtt 12.50 Roma fórum 13.20 Fõtér 14.15 Önök kérték! 15.15
Kodály 125 15.25 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti hír-
adók 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 Csü-
törtök 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 12.15 XXI. Század 12.45 Mozimatiné 14.40
Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30
LOST — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 Rendõrakadémia 23.00 Ments meg! 24.00 Reflektor 0.15 Infománia 0.50
Egy sorozatgyilkos nyara 3.15 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.10
Teleshop 11.30 Robbantsunk bankot! 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00
Csillagkapu 16.00 Jóban-Rosszban 17.00 Baywatch Hawaii 18.00 Tangó 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 Laura — Átok a Riviérán 22.15 Mint a
kánfor 0.45 Tények este 1.15 Titkos rend 3.00 Aktív 3.30 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 háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A feleségem törté-
nete 13.27 Füst Milán mondja 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kul-
túrkör 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 Világostól Világosig 20.55 A Djabe együt-
tes felvételeibõl 21.05 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Idõalagút 22.45 Jenifer Holiday gospeleket énekel 23.00
Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Augusztus 17., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Rózsa Sándor 10.00 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.35 Fõtér 14.20 Körzeti magazinok
15.10 Kodály 125 15.20 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Kör-
zeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.10
Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Bala-
toni nyár 20.00 Sporthírek 20.15 Doktor Nagyfõnök 21.10 Nézz vissza mosollyal!
22.10 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 Madárka

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 12.15 XXI. Század 12.45 Mozimatiné 14.15
Játék 15.45 Disney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP — Több mint testõr 17.30
LOST — Eltûntek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 A szél és az oroszlán 23.55 Reflektor 0.15 A hetedik mennyország 2.05
Itthon 2.20 Fókusz

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár 10.05
Teleshop 11.25 Lagardere lovag kalandjai 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Csillagkapu 16.30 Jóban-Rosszban 17.30 Baywatch Hawaii 18.30 Tények
19.00 Aktív 19.40 Favorit 20.15 A válogatás 21.20 Szerelem a Fehér házban 23.35
Columbo 0.35 Tények este 2.05 Félbe-tépve 3.30 Az igazság napja 4.20 Aktív 4.50
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 háznál 12.00
Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 A feleségem törté-
nete 13.20 Füst Milán mondja 13.30 A Hetednapi Adventista egyház félórája 14.05
Péntek kávéház 15.05 G7. 15.30 Utitárs 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 Világostól Világosig 21.04 Ítélet 22.00
Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Magyar népzene az Óbudai Népzenei
Iskola növendékeinek elõadásában 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10
Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Augusztus 11., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testület ülés, 12.00
Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Öregek fesztiválja, Ta-
vaszi hangverseny, 19.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Tác foci, 23.00
Lapszemle
Augusztus 12., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00
Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Szelídvízország, Hal-
ország 3., 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Protestáns est, 23.00
Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Augusztus 13., hétfõ: 1.00 Testületi ülés, 7.00, 12.00 és 19.00 Heti Hír-
adó, 8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Beszélgetés egy igazi kovács-
mesterrel, Kórusnévadó, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Augusztus 14., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Beszélgetés
egy igazi kovácsmesterrel, Kórusnévadó, 12.00 és 19.00 Heti Híradó,
13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 ÖTYE—Mezõszilas kézilabda, A kézilab-
da-bajnokság eredményhirdetése, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Augusztus 15., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 ÖTYE—
Mezõszilas kézilabda, A kézilabda-bajnokság eredményhirdetése, 12.00
és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 A Fejér Megyei Köz-
gyûlés ülése, Sáregresi nyugdíjasok, 23.00 Lapszemle
Augusztus 16., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 A Fejér Megyei Köz-
gyûlés ülése, Sáregresi nyugdíjasok, 12.00 Lapszemle, 15.00 Kutyák a
kábítószer ellen, 19.00 Lapszemle, 20.00 Protestáns est, 23.00 Lap-
szemle
Augusztus 17., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Protestáns est, 12.00
Lapszemle, 15.00 Kutyák a kábítószer ellen, 19.00 Lapszemle, 20.00 Be-
szélgetés egy igazi kovácsmesterrel, Kórusnévadó, 23.00 Lapszemle,

***
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén
adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirde-
tésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök
tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bo-
gárdi TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csa-
tornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a követ-
kezõ 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)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sár-
bogárdon Tel: 06 (70) 617 1395 (0414925)

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)

Ady-lakótelepen földszinti, háromszobás, gáz- köz-
ponti fûtéses lakás eladó; 06 (20) 962 4650. (0414123)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, tel: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744
Tûzifa ingyenes házhoz szállítással eladó; 06 (20)
336 7067. (0414132)

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

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)

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)

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.
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)

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

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

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.
Atlanta sportboltba Adidas iskolatáskák 15%-os
kedvezménnyel kaphatók. (0414497)

Székesfehérvártól 10 km-re lévõ összkomfortos
1,5 szobás családi házamat sárbogárdi panellakásra
vagy családi házra cserélném. 06 (70) 328 2330.
(0414494)

Személyautóját elszállítom és kivonatom a forga-
lomból. Telefon: 06 (30) 457 9104. (0414492)

Személyautókat vásárolok bontásra. 06 (70) 942
4113. (0414492)

Öreg ház a Tinódi utcában, és fa nyílászárók eladók.
Telefon: 06 (20) 221 0655. (0414489)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30)604 2754.
(0414488)

Fehér magyar kacsák 3-4 kg-osak eladók. 1000
Ft/db. Telefon: 06 (30) 648 4504, 06 (20) 426 9236.
(0414486)

Sárbogárdon és környékén kiadó lakást, vagy csa-
ládi házat keresek, legalább 1,5 szobásat, hosszú
távra. Telefon: 06 (20) 434 5446. (0414485)

Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakás kiadó Érdeklõdni:
19 óra után 06 (25) 460 895. (0414482)

Most induló sárbogárdi irodánkba ambiciózus mun-
katársakat keresünk. Telefon: 06 (20) 584 4187, 06
(20) 982 2764.
Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek
jóval áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Állatgondozót felveszek, valamint szántóföldet vá-
sárolok vagy bérelek. 06 (30) 342 8189. (0414479)

Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen el-
adó. Telefon: 06 (30) 443 7224. (0414478)

Töbörzsökön építési telek eladó, aszfaltos út mel-
lett. Víz, villany, csatorna, ásott kút, körbekerítve,
gyümölcsfákkal. Telefon: 06 (20) 374 9280. (0414477)

Családi ház eladó Köztársaság út 168. alatt, szépen
felújított! Telefon: 06 (30) 348 4373. (0414476)

350 literes hûtõláda olcsón eladó. Telefon: 06 (20)
263 2633. (0414474)

A bölcsõde mellett egyszobás, összkomfortos,
részben bútorozott lakás kiadó. Telefon: 06 (30) 533
9925, 06 (30) 684 7632. (0414473)

Ady-lakótelepen 4. emeleti lakás eladó. Ár:
6.500.000 Ft. Telefon: 06 (20) 950 5254. (0414472)

Négyütemû Wartburg Combi (évjárat 1989) eladó.
Telefon: 06 (30) 551 7522. (0414471)

Sárbogárd központjában, az Ady-lakótelepen, 1.
emeleti, erkélyes panellakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (25) 463 539 18 óra után (0414466)

Rántanivaló csirke kapható Tinódi u. 107. 06 (70)
376 5263. (0414469)

Hektor névre hallgató, fajtiszta, 8 hetes kan kauká-
zusi juhászkutya eladó. Nagy Dezsõ, Köztársaság út
128. 06 (25) 460 242. (0414468)

Iroda bútorozottan kiadó. 06 (30) 330 2615.
Sárbogárdon felújításra szoruló családi ház sürgõ-
sen eladó a Salamon utcában. Irányár: 6 millió Ft. 06
(70) 223 6691. (0414498)

Ingyenes hitelügyintézés és hiteltanácsadás több
bank kínálatából személyre szabottan. Építene, fel-
újítana, lakást vásárolna, adósságait rendezné? Hív-
jon! 06 (30) 491 5363. (0414495)

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.

Kereskedelmi cég irodai értékesítésre
munkatársakat keres.

Telefon: 06 (20) 370 3029.

BELFÖLDI MUNKÁRA
vasbeton-szerelõket (betanított munkás
is lehet), zsaluzáshoz ácsokat (betanított
munkás is lehet) lakatosokat felveszek!

06 (30) 819 2563 (0414491)

KÜLFÖLDI MUNKAHELYRE AVIS-Co-ós
hegesztõket, csõszerelõket és

lakatosokat felvennék!
Tel.: 06 (30) 819 2563 (0414484)

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság FELVÉTELT HIRDET

VONULÓS TÛZOLTÓI SZOLGÁLATRA
az alábbi feltételekkel: – 18-35 év közötti

életkor; – magyar állampolgárság; – a
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és

Adatfeldolgozó Központ által kiállított
igazolás a katonai egészségügyi

minõsítésrõl, (aki volt katonai sorozáson);
– orvosi, fizikai, pszichikai alkalmasság; –

büntetlen elõélet; – szakmunkásképzõ
(mûszaki jellegû végzettség); – felvételnél

elõnyt jelent középiskolai érettségi,
C-kategóriás hivatásos jogosítvány, PAV

I-es alkalmassági vizsgálat megléte;
Jelentkezés kizárólag az alábbi
idõpontokban: 2007. augusztus

14-15-16-án, 9 órától, az alábbi címen:
Sárbogárd, Tury Miklós u. 12.

A jelentkezéssel egy idõben fizikai
szintfelmérést tartunk, az érdeklõdõ

sportfelszerelést, illetve kézzel írt
önéletrajzot hozzon magával.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.



Bogárd és Vidéke 2007. augusztus 9. HIRDETÉSEK 19

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat keres a
következõ munkakörökbe:

OPERÁTOR
Elvárások:
– minimum 8 általános iskolai végzettség,
– három mûszakos (szükség esetén folyamatos) munkarend, illetve
vidékiek esetén bejárás vállalása,
– orvosi alkalmasság.
Elõnyt jelent:
Fémmegmunkálás, összeszerelés, illetve mûanyagfröccsöntés terüle-
tén szerzett tapasztalat.

TERMELÉSI ANYAGMOZGATÓ
Elvárások:
– könnyû-gépkezelõi OKJ-bizonyítvány + jogosítvány,
– targoncázás területén szerzett tapasztalat,
– három mûszakos (szükség esetén folyamatos) munkarend, illetve
vidékiek esetén bejárás vállalása,
– orvosi alkalmasság.
Munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út
Operátor esetén felvétel módja: tesztírás.
Termelési anyagmozgató esetén felvétel módja: interjú, önéletraj-
zaikat a magdolna.kovacs@keytec.hu e-mail címre kérjük eljut-
tatni, vagy a céghez leadni szíveskedjenek!

Jelentkezni és érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es számon.

Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Tanácsköztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Nyílt
tér

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

özv.
VARGA FERENCNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KÓKÁNY JÁNOSNÉ,
született Király Lídia

életének 73. évében elhunyt.

Temetése augusztus 11-én, 14 órakor
lesz a rétszilasi temetõben.

Gyászoló család

„Te vagy a lélektársam,

Te vagy igen.

Ennyire egyszerû

ez a nagy szerelem.”

Jelige: akkoris

Boldog szülinapot!

Megszûnik az
újságárus pavilon

Mióta az eszemet tudom, azóta a központban áll az újságárus
pavilon. A közelmúltban azonban örökre bezárt, és hamarosan
nyoma sem lesz annak, hogy valaha is ott volt.
Többen is érdeklõdtek ennek okairól szerkesztõségünkben,
ezért megkerestem a Buvihír Rt. vezérigazgatóját. Ancsán Jó-
zsef kérdésemre elmondta: gazdasági megfontolás miatt zárták
be a pavilont, mivel annak forgalma az utóbbi idõben már tartó-
san kicsi volt. Próbálták kiadni vállalkozásba, sikertelenül; nem
él meg ott sem egy alkalmazott, sem egy vállalkozó, ugyanis
nem tudja kitermelni a fenntartáshoz szükséges pénzt. A
pavilonnak más településen keresnek helyet.
A Buvihír sárbogárdi viszonteladóinál (Coop; Reál élelmiszer-
üzlet, Kossuth u.; 100 Ft-os bolt, Köztársaság út; Miklósi ABC;
Bondor élelmiszer, Tinódi út; Be kell térni élelmiszerüzlet,
Szent István út; Tóth László boltja; Bakurecz-bolt; Totózó, Jó-
zsef Attila u.; Hegedûs lottózó, Ady Endre út) azonban meg-
erõsítették a lapszámokat. Folyamatosan figyelik azok alakulá-
sát, és a vásárlói igényeknek megfelelõen módosítják a készle-
teket, tehát nem marad olvasnivaló nélkül a város. A
felsoroltakon kívül más üzleteket is szeretnének bevonni az
árusításba.

Hargitai Kiss Virág

Szemetelés
A hatalmas szárazságban nem nõ a fû sem, nem takarja azt, ami
alatta van. A zöld területeket és az árkokat ugyanis mindenfelé
lehangolóan sok szemét borítja. Újságokat, papírzsebkendõt,
színes zacskókat sodor ide-oda a szél, az árkok fenekén pedig
mûanyag flakonok hevernek tömegével. Nyilván ezeket a város
rendetlen polgárai dobálták el az elmúlt hónapokban. Pedig
szemetes van a városban elég. Kényelmesebb elszórni a hulla-
dékot, mint a majmok a banánhéjat?

Nem esett hónapok óta az esõ, nincs, mi szétáztassa a cigaretta-
csikkeket sem. Mindenfelé cigarettacsikk ezerszámra. Javas-
lom, hogy a dohányzás szenvedélyének hódolóknál legyen min-
dig egy üres cigarettás doboz is, és abba tegyék a csikkeket. Azt
otthon a kukába dobják, ne az utcán szórják el szanaszét. Leg-
jobb lenne persze, ha nyilvános helyen tilos lenne a dohányzás
itt is, mint ahogy ez sok országban, és Magyarországon is
egy-két városban már így van. Mert a cigarettafüst azoknak az
egészségét sokkal inkább károsítja, akik kénytelenek a más által
kifújt cigarettafüstös levegõt beszívni. No, de addig is, legalább
a csikket ne dobálják el mindenfelé.
Vigyázzunk környezetünk tisztaságára!

Egy nyugdíjas nagymama


