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Autója alatt
halt meg

Július 9-én egy Aba—Bodakajtor felé haladó Opel Calibra a bal
oldali vízelvezetõ árokba hajtott és megpördült. Az Opel vezetõje
kirepült a kocsiból. Az autó a vízelvezetõ árokban ráesett a kizu-
hant fiatalember felsõtestére. Az Opelt a tûzoltók emelõpárna
segítségével emelték meg, és csak így tudták kiszabadítani a sofõrt
az autója alól. A 19 éves fiatalember életét a mentõk már nem
tudták megmenteni. A sofõr nem használta a biztonsági övet.

(Lánglovagok)

Suzukik csókja
Július 22-én, kedden, 7 óra 15 perckor Sárosd és Seregélyes között
egy Suzuki vezetõje a nedves útburkolaton jármûvével megcsú-
szott, majd az úton keresztbe fordulva egy szembõl szabályosan
közlekedõ Suzukisnak ütközött. A balesetben a vétlen autóvezetõ
súlyos, míg az okozó könnyû sérüléseket szenvedett.

(Részletek a Kék hírekben.)

Juliális Cecén

Háromnapos nyári ünnepre, juliálisra várták a cecei és környék-
beli érdeklõdõket hét végén a szervezõk. A rendezvénysorozatot
pénteken délután nyitották meg. A sok érdekes program közül ki-
emelkedik a vasárnapi közösségi rendezvény, amelyen a környék-
beli települések csapatai tréfás vetélkedõn mérték össze erejüket,
mutatták meg ügyességüket, tehetségüket.

(Részletek a 3. oldalon.)

Kék hírek
Lopás a strandon

Hamis kétezressel fizetett

Olcsó tetõgerenda

Betörések sorozatban

Megfogták a bálatolvajokat

Tûzifa, nyereg, létra, gázpalack, és ami belefér…

Drága szeretõ

Kihallgatások Alsószentivánon a polgármester
megverésérõl

(Írásaink a lap 6-7. oldalain olvashatók.)

NYÁRI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Bogárd és Vidéke
szerkesztõsége (ahogy minden évben) július 28-ától augusz-
tus 10-éig nyári szünetet tart. Ez idõ alatt nem jelenik meg az
újság, a hirdetésfelvétel valamint az ügyfélfogadás szünetel,
és a szerkesztõség is zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Kellemes pihenést kívánunk mindannyiuknak!

Szerkesztõség
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Csõdeljárás és/vagy gazdasági siker?
A napokban egy helyi polgár hívta fel a fi-
gyelmemet a sárbogárdi polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján kifüggesztett hirdet-
ményre, amelyben az olvasható, hogy a
Waterdeep Ásványvíz-palackozó Kft. el-
len csõdeljárást indított a Somogy Megyei
Bíróság. A csõdeljárás lebonyolítójának a
Vectigalis ZRt.-t jelölték ki.
Mint ismeretes, sok gond volt az építés kö-
rül. Mint arról többször tudósítottunk, vi-
ták voltak az engedélyezés körül, a banki
finanszírozást se tudták megfelelõen biz-
tosítani, az építkezésen dolgozó vállalko-
zók is sokszor futottak a pénzük után, és
gond volt a felvett dolgozók munkabéré-
nek kifizetésével kapcsolatban is. Mind-
ezek ellenére végül mégis elkészült az
üzem, és — bár alig hihetõ — a közelmúlt-
ban elindult a termelés is.
Errõl gyõzõdhettem meg, amikor a fenti
hír nyomán megkerestem Bereczk Imrét, a
nemrég felépült ásványvíz-palackozó csa-
ládi tulajdonosi körének képviselõjét,
hogy megkérdezzem, mi a helyzet, mi van
az új üzemmel. Valóban felszámolják-e
azt?

— Dehogy számolják fel! — tiltakozott
Bereczk Imre a tõle megszokott indulatos
temperamentummal. — Ez ellen az üzem
ellen nincs semmiféle csõdeljárás. De gye-
re, gyõzõdj meg a saját szemeddel arról,
hogy mûködik az üzem.
Bementünk a focipálya méretû, nagy csar-
nokba, ahol valóban teljes intenzitással
folyt a termelés.
— Nézz csak körül — mutatott körbe —,
itt van egymillió-kétszázezer palack ás-
ványvíz becsomagolva, ami kiszállításra
vár. És ez még csak a próbaüzem. Még csak
3 decis palackokat gyártunk, a kétliteresek
gyártását még el se kezdtük.
— No, és mi van a csõdeljárással, amit a So-
mogy Megyei Bíróság indított a cég ellen?
— Van gazdasági csõdeljárás a Waterdeep
Kft. ellen, de nincs csõdeljárás az üzem el-
len, mert ez az üzem a mi családunk tulaj-
donában van. Gyere csak, gyõzõdj meg ar-
ról, hogy az üzem most igenis termel. Van
40 millió Ft kintlévõségünk, ez igaz. De itt
egy másfél milliárdos beruházást fejeztünk
be. Erre 400 milliós hitelt igényeltünk,

amit a mai napig nem folyó-
sított a bank. 650 milliót tet-
tünk bele családi pénzbõl.
Ezt a beruházást teljesen
családi alapon négyen csi-
náltuk meg. Egy olyan be-
ruházást, amit mások 30-40
pénzügyi finanszírozóval
valósítanak meg. Az üzem-
nek még csak a fele mûkö-
dik, és így is naponta terme-
lünk hétmillió-kétszázezer
forintot. Számold ki akkor,
hogy mi az a negyvenmillió!
— Ebbõl mennyi a költség?
Mert ez is fontos.
— 40 % a költség, a többi

nyereség, amibõl a beruházást tudjuk fi-
nanszírozni. Csak számold ki! Óránként 16
ezer palackot töltünk meg folyamatos mû-
szakban a legjobb minõségû, 9 fokos, csíra-
mentes, tizennégyezer éves ásványvízzel.
— Látom, igen kevesen dolgoznak itt. Pedig
160 munkahelyet hirdettél. Aztán akik ide
jöttek dolgozni, azok el is mentek, mert nem
kapták meg a munkabérüket.
— Ez nem igaz, mindenkinek a munkabé-
rét kifizettük.
— Isten bizony kifizettétek? Mert nekem
mást mondtak az emberek.
— Isten bizony kifizettük, ezt nekem elhi-
heted. A nyomdában most is dolgozik egy
40-50 fõs törzsgárda, és ha teljes kapacitás-
sal dolgozik az üzem, nálunk 160 ember
fog dolgozni. De nem jönnek ide a sárbo-
gárdiak, ez igaz. Úgy kellett Kaposvárról
hoznom dolgozókat, fizetem utánuk a
szállást, utazást. Õk legalább megbízható-
an dolgoznak, csak sokba kerül ez nekem.
Egyébként láthatod, emberi kéz érintése
nélkül megy szinte minden. Automata

gépsor fújja formára a gépsor elején a pa-
lackot, gép tölti meg ásványvízzel, gép teszi
rá a kupakot, gép csomagolja, rakja raklap-
ra, és a targoncával csak ki kell vinni a
raktárba az eladásra, fogyasztásra elõké-
szített, légmentesen lecsomagolt termé-
ket.
— Na, és van-e vevõ, aki fizet is az áruért?
Mert manapság az áruházak is 180-240 na-
pos fizetési határidõvel veszik át a terméket.
Hiába van tehát itt a rengeteg késztermék, ha
nincs vevõ.
— Hát, itt rátapintottál a lényegre, de van
vevõ, hiszen ez olyan kiváló minõségû víz,
hogy keresve se találsz ennél jobbat. Ez a
víz 75 évre elegendõ. Ha beállítjuk a máso-
dik gépsort, akkorra már négymilliárdos
lesz ez a beruházás, és akkor a termelés is
megduplázódik. Tudni kell, hogy az ás-
ványvízre egyre nagyobb lesz a kereslet.
Nem kell tehát attól tartani, hogy ez az
üzem csõdbe megy. Legföljebb más lesz a
tulajdonos, de ez a gyár már mindig sárbo-
gárdi marad, és az itteni embereknek ad
munkát. A bevételbõl pedig Sárbogárdon
fizetjük a helyi iparûzési adót, ami nem kis
összeg, ezt elhiheted.
Míg beszélgettünk, a gépek folyamatosan
ontották a megtöltött palackokat. Egymás
után vitte a szállításra váró raklapok sorá-
ba az újat a targonca.
Azt persze mindenki tudja, hogy Bereczk
Imre nem könnyen elviselhetõ ember so-
kak számára, és ezzel a beruházással a
szinte lehetetlent kísérti gyakran olyan
módszerekkel, ami finoman szólva hagy
kívánnivalót maga után. De az is tény, hogy
ez az üzem valóban elkészült, mûködik …
aztán a többit majd meglátjuk.

Hargitai Lajos
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Juliális Cecén
Pénteken

A Jókai utcában már csütörtö-
kön felállították az utat lezáró
szabadtéri színpadot. Az eset-
leges esõre számítva tetõt is
húztak a színpad fölé. Kitele-
pültek a vendéglátós árusok is,
hogy a várható nagy létszámú
érdeklõdõnek a nagy meleg-
ben hûsítõ itallal és frissítõ
étellel szolgáljanak.
A rendezvény fõ szervezõje a
Fortuna Rádió volt, amely in-
nen több alkalommal helyszíni
közvetítést is adott. Móré
Boglárka, a rádió munkatársa
a rendezvény szervezõjeként, mûsorközlõként és cecei lakosként
is érdekelt volt a rendezvény sikerében. Úgy gondolom, sokakkal
együtt mondhatjuk, hogy mindegyik szerepének kiválóan megfe-
lelt a kedvességével is elbûvölõ ifjú hölgy, aki igazi háziasszonya
volt a háromnapos rendezvénysorozatnak.
Varga Gábor polgármester köszöntõjével nyílt meg a háromna-
pos program.
Nagy sikere volt a megnyitó után fellépõ Bali Péternek, aki az or-
szágos mesemondóverseny elsõ helyezettjeként a pletykás asszo-
nyokról mondott mesét.
Lelkesen tapsolt a közönség a mûsorban fellépõ Gerlice együttes
táncosainak, a gyermeki bájjal, tiszta szívbõl éneklõ és táncoló ap-
róknak és a már igazi profi felnõtt táncosoknak.
Az esti mûsorban fellépett a sárbogárdi Titán együttes, majd Ani-
ta szórakoztatta a késõ estére a környezõ településekrõl is idese-
reglett nagy tömeget.

Szombaton

A másnap délutáni mûsorfolyam az Õszirózsák fellépésével vette
kezdetét. A népdalkörös asszonyokat kísérõ férfiaknak külön sze-
rep is jutott, amikor is csak õk nótáztak nagy beleéléssel. A dalos
csapat nagy tapsot kapott a közönségtõl, nem különben a mezõ-
szilasi néptáncosok. A színvonalas elõadások a németkéri nemze-
tiségi táncosok fergeteges mûsorával folytatódtak, de már nem a
színpadon, hanem az az elõtti placcon, mivel a színpad belmagas-
sága alacsonynak bizonyult. A német muzsikára olyan csavaros
koreográfiát mutattak be a németkériek — egy csipet humorral
fûszerezve —, hogy leesett az állunk. Közben egyre többen gyûl-
tek a színpad köré. A paksi hiphop táncosoknak és az utánuk
következõ fellépõknek már egész tömeg tapsolt.
A kikapcsolódni vágyókat kiállítások is várták: Monhaltné Patkós
Mária csodálatos munkái és Márkus Ferenc magával ragadó
fotói.

Vasárnap

Az utolsó napon mindenféle
megmérettetés volt. A falvak
közti vetélkedõre az öt meghí-
vottból három vett részt: Cece,
Sáregres és Vajta, így legalább
mindenkinek jutott kupa. A meg-
oldandó feladatok között szere-
pelt például dinnyeadogatás és
lovaskocsi-húzás, amiket idõre
kellett teljesíteni. A díjakat Feke-
te László „erõsember” adta át,
aki fiával és egyik barátjával ér-
kezett Cecére bemutatni bámu-

latos képességeit. De Fekete László próbára tette ám a helyi né-
peket is. Több bátor vállalkozó is akadt, aki nekidurálta magát,
hogy fölemeljen egy malomkövet, és egy jókora petrencével átes-
sen a Toldi-erõpróbán.
Késõ délután a futballpályán mérkõztek meg az öregfiúk. Így zá-
rult a háromnapos juliális.

Hargitai Lajos és Hargitai Kiss Virág
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Mamasztori
Életem elsõ gyermekét várva csetlõn-bot-
lón lépkedek még a kismamáknak kijelölt
futószalagon. Nagy szemekkel csodálko-
zom rá mindenre, amire a tapasztalt, vagy
nálam elõrébb álló anyák legyintenek,
esetleg fel sem figyelnek. Ezekbõl a rácso-
dálkozásokból vetek most papírra néhá-
nyat.

Csevely

Barátainkhoz voltunk hivatalosak az egyik
hétvégén. A társaságban még kevesen tud-
ták, hogy áldott állapotban vagyok, mert
nem akartuk egybõl mindenkinek világhír-
ré kürtölni. No, de hamarosan kiderült,
hogy van köztünk egy másik kismama is —
akit egyébként alig ismerek —, és innentõl
kezdve nem volt menekvés. A fiatalasz-
szony rögtön bizalmas beszélgetést kezde-
ményezett velem.
— Hány hetes vagy? — kérdezte.
— Ööö … nem tudom, még nem vagyok
ehhez a számoláshoz szokva … úgy négy.
— Én huszonegy. És nem vagy rosszul?
— Nem.
— Ó, én a nyolcadik héttõl a tizenkettedi-
kig hánytam. Még akkor is, amikor fogmo-
sás közben túl mélyre ment a fogkefe. Igaz,
szívem? — szólt oda férjének, aki éppen a
pörköltet ette jóízûen. — Te is biztos hány-
ni fogsz majd, de ne aggódj, hamar elmúlik
— fordult vissza hozzám.
Igyekeztem másfelé terelni a témát, mert
valahogy nem fûlt a fogam ehhez az eszme-
cseréhez, ami senki mást nem érdekelt,
még engem sem. A lelkes anyuka azonban
váratlan pillanatokban, amikor a társaság-
ban egészen másról folyt a szó, újra és újra
elõhozakodott a témával. Nekem beszélt,
de olyan hangosan, hogy mindenki jól hall-
ja és elhallgasson. A csúcs az volt, amikor
egy ultrahangos fotót adott körbe az orvosi
eredményeivel együtt.

Vérvétel

— Éhgyomorra menjen vérvételre reggel 7
órára. Aztán egyen meg egy darab zsemlét
és igyon meg 2 dl tejet. Két óra múlva még
egy vérvétel követezik a vércukorszint mi-
att. A vizeletének a közepét kell magával
vinnie — szólt a védõnõi utasítás a máso-
dik hónap elteltekor.
Hozzá kell tennem, hogy mindezt Székes-
fehérváron kellett lebonyolítani, hogy az
ember egy alkalommal essen túl a szüksé-
ges vérvizsgálatokon. Ehhez a beutalót
nem is volt olyan könnyû megszerezni,
mert a védõnõ az orvoshoz küldött a papí-
rért, az orvos meg a védõnõhöz. Végül
azért csak sikerült elintézni.
Az ominózus nap hajnalán minden igyeke-
zetemet összeszedve követtem a védõnõ
vizeletre vonatkozó utasításait. A mintát
egy szép, diszkrét kis üvegbe palackoztam.

Hogy beérjek hétre, már hatkor el kellett
indulnom. Nekem már akkor korgott a
gyomrom, mert mostanában az apró em-
berke itt bennem pontos étkezéseket kö-
vetel tõlem. De próbáltam kitartani.
A fehérvári labor elõtt három hosszú sor-
ban vártak az emberek. Beálltam az egyik-
be. (Utólag tudtam meg, hogy többek kö-
zött kismamák számára van egy gyorssáv.
Majd legközelebb…) Ám nemcsak éhsé-
gemmel kellett megbirkóznom, hanem a
szagokkal is, amik körülvettek. Az elõttem
álló hölgyet ugyanis egy Krasznaja Moszk-
vával vetekedõ pacsuli lengett körül, a mö-
göttem álló férfiból pedig alkoholszag
áradt … neki biztos „jó” lesz az eredmé-
nye, gondoltam. Még jó, hogy volt nálam
egy kendõ, így arab nõnek álcázva magam,
abba temettem az orrom.
Egy óra várakozás után végre sorra kerül-
tem, hat fiolát csapoltak le belõlem. Utána
nyomban elfogyasztottam a zsemle helyett
hozott kiflit és a tejet, amibõl a 2 deci he-
lyett fél liter csúszott le. Hupsz!

Kartonozó

Hogy hasznosan töltsem ki az elõttem álló
két órát, gondoltam, elintézem a szükséges
belgyógyászati vizsgálatot is. Lementem a
kartonozóba, ahol némi sorbaállás után az
ott ülõ hölgy közölte velem:
— Adhatok idõpontot magának, de mire
van szabad hely, addigra maga megszül.
Egyszerûbb, ha a háziorvossal végezteti el
a vérnyomásmérést meg az EKG-t.

Utójáték

A második vérvételkor egy fiatalemberrel
együtt vártunk a tûszúrásra. A srác annyira
félt, hogy be kellett hívni a barátnõjét,
hogy fogja a kezét. Utána pedig vagy tíz
csokit tömött magába, a családja pátyolga-
tása közepette.
Nekem meg közben az járt a fejemben,
hogy engem, minket még hányszor fognak
szúrkodni, vizsgálgatni a visszalévõ hóna-
pok alatt. És azon bosszankodtam, hogy
kidobták azt a szép kis üveget, amiben reg-
gel a vizeletet hoztam.

Mami

A Bogárdi TV mûsora
Cece térségében:

Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a
93.25 Mhz-es frekvencián. A szerkesztõségi szü-
net miatt a mûsort három héten át változatlanul
hagyjuk.
Júl. 24., 31., aug. 7., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna, 9.00 I. oszt. megyei foci-összefoglaló
(86’), Díjugrató Alapon (109’), Pályaavató Vajtán
(21’), Deák Bill-koncert (12’), 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna, 20.00 Gárdonyi Berni kézmûves
(56’), Kistehén-koncert (103’), Filmszemle (30’), Szól
a nóta (42’)
Júl. 25., aug. 1., 8., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna, 9.00 5 falu vetélkedõje (60’), Cecei juliális
(120’), Fúvósok Balatonföldváron (55’), 13.00 Heti
híradó, 14.00 Csók István élete 1-2. rész (38’), Beszél-
getés Szabó Imrével 7. rész (86’), Ausztrália képek-
ben (13’), Tízparancsolat (83’), Franciaország képek-
ben (6’), 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna, 20.00
Halászbúcsú Rétimajorban (40’), A halgazdálkodásról
(50’), Halország hírei (34’), Fekete László „erõsem-
ber” (60’), A sün (16’), Periféria rock (16’)
Júl. 26., aug. 2., 9., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna, 9.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológus-
sal (107’), A cecei óvoda (15’), Ünnep a Rucz-farmon
(105’), 13.00 Heti híradó, 14.00 Halászbúcsú
Rétimajorban (40’), A halgazdálkodásról (50’),
Halország hírei (34’), Fekete László „erõsember”
(60’), A sün (16’), Periféria rock (16’), 18.00 Lapszem-
le, Heti híradó, Sziréna, 20.00 5 falu vetélkedõje (60’),
Cecei juliális (120’), Fúvósok Balatonföldváron (55’)
Júl. 27., aug. 3., 10., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna, 9.00 Gárdonyi Berni kézmûves (56’), Kiste-
hén-koncert (103’), Filmszemle (30’), Szól a nóta
(42’), 13.00 Heti híradó, 14.00 I. oszt. megyei fo-
ci-összefoglaló (86’), Díjugrató Alapon (109’), Pálya-
avató Vajtán (21’), Deák Bill-koncert (12’), 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna, 20.00 Csók István élete
1-2. rész (38’), Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész
(86’), Ausztrália képekben (13’), Tízparancsolat (83’),
Franciaország képekben (6’)
Júl. 28., aug. 4., 11., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna, 9.00 5 falu vetélkedõje (60’), Cecei juliális
(120’), Fúvósok Balatonföldváron (55’), 13.00 Heti
híradó, 14.00 Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal
(107’), A cecei óvoda (15’), Ünnep a Rucz-farmon
(105’), 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna, 20.00
Halászbúcsú Rétimajorban (40’), A halgazdálkodásról
(50’), Halország hírei (34’), Fekete László „erõsem-
ber” (60’), A sün (16’), Periféria rock (16’)
Júl. 29., aug. 5., 12., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna, 9.00 Csók István élete 1-2. rész (38’), Beszél-
getés Szabó Imrével 7. rész (86’), Ausztrália képek-
ben (13’), Tízparancsolat (83’), Franciaország képek-
ben (6’), 13.00 Heti híradó, 14.00 Gárdonyi Berni kéz-
mûves (56’), Kistehén-koncert (103’), Filmszemle
(30’), Szól a nóta (42’), 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna, 20.00 I. oszt. megyei foci-összefoglaló (86’),
Díjugrató Alapon (109’), Pályaavató Vajtán (21’),
Deák Bill-koncert (12’)
Júl. 30., aug. 6., 13., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna, 9.00 Halászbúcsú Rétimajorban (40’), A
halgazdálkodásról (50’), Halország hírei (34’), Fekete
László „erõsember” (60’), A sün (16’), Periféria rock
(16’), 13.00 Heti híradó, 14.00 5 falu vetélkedõje
(60’), Cecei juliális (120’), Fúvósok Balatonföldváron
(55’), 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna, 20.00
Lélekút Sz. Mikus Edit szexológussal (107’), A cecei
óvoda (15’), Ünnep a Rucz-farmon (105’)

A
ké

p
ill

us
zt

rá
ci

ó



Bogárd és Vidéke 2008. július 24. AJÁNLÓ 5

Menjünk kirándulni!
Kapcsolódjunk ki egy kicsit, ha tehetjük! Barangoljunk el kis ha-
zánk csodálatos tájaira! Kell egy kis pihenés mindenkinek, hogy
utána újult erõvel tudjunk nekivágni a pörgõs hétköznapoknak.
Akik szeretnek kirándulni, vagy éppen vakációra indulnának, de
még nem tudják, hová, íme egy tipp: Keszthely.
Már csak a vízpart miatt is ajánlom figyelmükbe ezt a várost, hi-
szen egy Balaton-parti településrõl van szó. Ezen kívül számos
látnivalója miatt, kulturális és egyéb tekintetben sem elhanyagol-
ható.

Tengerpartot idézõ homokos strandja szinte csábítja az embert,
hogy megmártózzon a hûs habokban, a parti fövenyen homokvá-
rat építsen, vagy csak szunyókáljon a fûszálak selymes érintése kö-
zött, és élvezze a napsütést.
Ha meguntuk hasunk süttetését, irány a város, sétáljunk egyet!
Kitûnõen alkalmas erre a célra a macskakövekkel borított sétáló-
utca, ahol ha kedvünk szottyan vásárolgatni, esetleg megéhezünk,
vagy olthatatlan szomjunkat szeretnénk csillapítani, szinte
mindent egy helyen megtehetünk.
S ahogy sétálgatunk, hirtelen egy tágas kapu elé érünk, ami nem
más, mint a Festetics-kastély bejárata. Ahogy belépünk, csodála-
tos látvány tárul a szemünk elé, hirtelen visszarepülünk az idõbe, s
ahogy a park árnyas fái alatt sétálgatunk, béke szállja meg lelkün-
ket. Persze, maga az épület is önmagáért beszél.
Tovább folytatva utunkat
nemsokára egy igazi érde-
kesség vonzza magára a
tekinteteket: a vasútmo-
dell-múzeum, ahol szá-
mos kis vonat fut hegyen-
völgyön, városon, falun,
hóval borított tájon, via-
dukton keresztül.
Csak ámulunk a fürge kis
szerelvények láttán. Elmondták, hogy még kezdeti stádiumában
van a kiállítás, még számos munkálat vár rá, hogy elnyerje az el-
gondolásnak megfelelõ állapotot. Ám így is igazán lenyûgözõ.

Aztán egy kis kitérõt
teszünk; az édességek
kedvelõinek külön
öröm a marcipánmú-
zeum gyönyörû tortái-
val, tetszetõs figuráival
(Maci Laci Bubuval,
sárkányok, díszpárnák,
régi automobilok, a
kastély és még sok
más). Ide-oda kapkod-
ja az ember a fejét

ennyi szépség láttán. S ha kedvünk támad, vásárolhatunk is a fi-
nomságokból különbözõ formákban és ízekben. Nem is kell
mondanom: mennyeiek!
Most csak néhányat említettem a mesés látnivalók közül. Ha van
kedvük, látogassanak el Keszthelyre. Úgy vélem, nem fognak
csalódni…
Jó pihenést!

Hepp Zsuzsi

KÖNYVAJÁNLÓ

Kepes András: Matt a férfiaknak
Neveljünk-e zsenit gyerekünkbõl?
És ha igen, hogyan?
Érdemes-e iskolába járni?
Ki döntse el, mi legyen a gyerekbõl?
Tehetségesebbek-e a férfiak a nõknél?
Okosabbak-e a nõk a férfiaknál?
Lehet-e egy nõ olyan sikeres, mint egy férfi?
Elérhet-e egy anya világraszóló eredményt?
Ha igen, mit szólnak ehhez a férfiak?
Érdemes-e nõként férfiaggyal gondolkodni?
Mi a fontosabb, a siker vagy a család?

Ez a könyv Polgár Judit életérõl szól.
Pontosabban Judit történetén keresz-
tül a fenti, valamennyiünket foglalkoz-
tató kérdésekrõl.

A kötet szerzõje, Kepes András két
éven át kísérte a sakktörténet legjobb
nõi sakkozójának, Polgár Juditnak az
életét, vele tartott a versenyekre, be-
szélgetett a családjával, barátokkal és
ellenfelekkel.

A beszélgetésekbõl született ez a
könyv, amely a sakkon túl szól a neve-
lésrõl, egy család küzdelmeirõl és a nõi
intellektus lehetõségeirõl.

MOZIAJÁNLÓ

Mamma Mia!
Színes, magyarul beszélõ, angol-amerikai zenés vígjáték

Donna (Meryl Streep)
független, egyedülálló
anya, és van egy kis szál-
lodája egy idilli kis görög
szigeten. Egyedül nevel-
te fel lányát, a tûzrõlpat-
tant Sophie-t (Amanda
Seyfried), és éppen most
készül elengedni a kezét.
Lánya esküvõjére Donna
meghívta két legjobb ba-
rátnõjét, az életrevaló
Rosie-t és a módos, sok-

szor elvált Tanyát a régi ze-
nekarából, a Donna és a
Dinamókból. Ám titokban
Sophie is hívott három
vendéget. A lány már rég-
óta kutatja apja kilétét,
hogy legyen, aki az oltár-
hoz kíséri. Ezért aztán el-
hív három pasit (Colin
Firth, Pierce Brosnan és
Stellan Skarsgard) Donna
múltjából a mediterrán pa-
radicsomba, ahol már
mindannyian jártak 20 év-

vel korábban. És 24 kaotikus, varázslatos óra következik, melyben
új szerelmek bimbóznak és régi románcok lobbannak fel újra a le-
hetõségek buja szigetén. Közben szólnak az ABBA-slágerek, és
még olyanok is dalra fakadnak, akiktõl nem is várnánk.
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Megkezdõdtek a kihallgatások
Az alsószentiváni Benedek-tónál hetekkel ezelõtt, a horgászver-
seny után egy kvados kegyetlenül megverte és a tóba rugdosta
Nagy Lajos polgármestert, majd súlyosan bántalmazott egy
asszonyt is, aki a polgármester védelmére kelt. Az ügyben hírzár-
latot rendelt el Sárbogárd rendõrkapitánya. Az eset után több hét
késéssel, múlt pénteken kezdték meg Alsószentivánon a dunaúj-
városi rendõrök a tanúk meghallgatását. Egyúttal megtartották a
helyszíni szemlét is.
A késlekedésre azért került sor, mert a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság elfogultságot jelentett be az ügyben. A Fejér Megyei

Rendõr-fõkapitányság a Dunaújvárosi Rendõrkapitányságot je-
lölte ki a vizsgálat lefolytatására. Ezt azonban — feltehetõen idõ-
húzási céllal — a gyanúsított megkifogásolta. Ez esetben az
ügyészség hivatott eldönteni, hogy a nyomozás áthelyezésével
kapcsolatban beadott kifogás alapos-e, illetve az ügyészségnek
kell az esetben kijelölnie az eljáró hatóságot. Ez megtörtént, ezért
kezdõdhettek el a tanúkihallgatások Alsószentivánon.
Mindenki bízik abban, hogy a garázda személy elnyeri méltó bün-
tetését.

/H/

Drága szeretõ
Egy tisztes idõs hölgy árulta a házát egy
ideje már, de vevõje nemigen akadt. Ér-
deklõdõ, persze, volt több is, csak olyan
nem akadt, akinek pénze is lett volna eb-
ben a szegény világban.

Egy jó kiállású fiatal férfi is akadt az érdek-
lõdõk között, aki ingatlancserét ajánlott
abba a faluba, ahova a házát áruló asszony
egyébként is költözni szeretett volna. S mi-
közben ecsetelte a csere elõnyeit, igencsak
dicsérgette az idõs hölgy bájait. Annak til-
takozása ellenére egyre csak bizonygatta,
hogy idõs kora ellenére milyen jól néz ki,
megtartotta a fiatalkori formáját stb., stb.

A néni hitt is, nem is, sokkal inkább hinni
akart a csábos szavaknak. Egyedül volt sze-
gény, régóta nem volt már senki, aki meg-
melegítse az ágyát, így pillanatok alatt
lángra lobbant benne a szerelem reménye
a szép, feketehajú fiatalember iránt. S ami-
kor az már félre nem érthetõ célzásokat
kezdett tenni neki, elõvette a kredencbõl a
pálinkásüveget, amibõl esténként a ma-
gány ellen õ is be szokott kapni egy-egy
kupicával, és töltött a legénynek meg ma-
gának is.

A harmadik pohár után már olyan meleget
érzett, hogy kigombolta a blúzát. Mikor a
legény a blúzból kibuggyanó formákat
meglátta, a tettek mezejére lépett.
A történet az ágyban folytatódott tovább,
ahol a legény mézes szavakkal rávette a
mámor kábulatában pihegõ asszonyt, hogy
látatlanban írja alá a házcserérõl szóló
szerzõdést. Elhitte szegény az õt ölelõ erõs
férfikarokban azt is, hogy az új helyen min-
den nap együtt lehet a szép legénnyel, alá-
írta hát a papirost, amivel a fiatalember ér-
zékeny búcsú és sok-sok rózsaszínû ígéret
elhangzását követõen eltávozott.
Pár nap múlva nagyhangú csapat érkezett
az asszony háza elé. Idegen emberek száll-
tak ki egy autóból egy sötétruhás ügyvéd
kíséretében, aki a házba bebocsátást nyer-
ve az asszony orra alá tolta az általa aláírt
szerzõdést, majd felvilágosította, hogy két
hete van, hogy a házat elhagyja. A költöz-
tetését a vevõ intézi.
Jött is két hét múlva a teherautó. Felpakol-
ták az asszony minden holmiját, õ ülhetett
a sofõr mellé a vezetõfülkébe, majd hosszú
utazás után megálltak egy düledezõ falu-

végi háznál. Ott lepakolták a holmit és az
asszonyt is, aki csak állt ott, kisemmizve.
Drága szeretõ volt.
A lakásmaffia módszerei kimeríthetetle-
nek. És nem ez az asszony az egyetlen, akit
ezzel a trükkel behúztak a csõbe!!!

/H/

Szalmatûz
A Dunántúli Nemzetõrség katasztrófavédelmi fõtisztjeként Han-
tos és Nagysismánd között, éjszakai járõrözés közben egy magas
feszültségû vezeték közelében messzirõl látható tûz fényére let-
tem figyelmes. Ez nem a dunai vasmû fényeire volt jellemzõ, mert
néha az is hasonlónak látszik, ezért közelebb mentem. Láttam,
hogy bálázás elõtti szalmatarló ég. Kishantos határából a 112-es
számon jelzést adtam a katasztrófavédelem ügyeletére, és a hely-
színen megvártam a sárbogárdi tûzoltóság kivonuló egységét,
hogy munkájukat segítsem.
A tûzoltók megkezdték az oltást. Az idõközben eleredt esõnek és
a sárbogárdiak gyors kiérkezésének köszönhetõen a tûz nem ter-
jedt át a tarlóról, illetve a rajta lévõ, bálázás elõtt álló, égõ szalmá-
ról a mellette közvetlenül lévõ napraforgótáblára.
Másnap délután elmentem megnézni a területet, ami egy másik,
járható földútról könnyebben és gyorsabban megközelíthetõ lett
volna, ha az ki van táblázva.
Célszerû lenne felhívni a földterületek tulajdonosainak figyel-
mét, hogy az ilyen utakat saját terményük megvédése érdekében
táblával, útbaigazító „nyíllal”, az út körülbelüli hosszúságát fel-
tüntetve jelöljék meg, mert ez saját érdekük, és hasonló esetek el-
kerülése érdekében a jelzést adónak és a tûzoltóságnak is nagy
segítséget jelentene.

Weywara Gábor

A kép illusztráció
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Vagyon elleni bûncselekmények

Lopás a strandon

Úgy tûnik, a meleg idõ és az ezzel járó strandszezon a vízparton
elkövetett bûncselekmények gyakoriságát eredményezi. Már az
elõzõ héten is beszámoltunk a következõhöz hasonló esetekrõl.
Július 14-én egy hantosi lakos személyesen tett bejelentést a kapi-
tányságon, hogy a siófoki szabadstrandon a sátrából eltulajdoní-
tották irattárcáját és mobiltelefonját.
Ne hagyjuk õrizetlenül értéktárgyainkat! A strandolásnál néhány
jó tanács: valaki mindig maradjon az értékekkel, ha ez nem lehet-
séges, hagyják a gépkocsi kintrõl nem látható csomagterében ér-
téktárgyaikat, vagy helyezzék el a strand értékmegõrzõjében, ha
van ilyen!

Hamis kétezressel fizetett

Sárbogárdon, a Béke presszóban egy illetõ július 14-én italt fo-
gyasztott. Fizetett, majd visszakapott a pénzbõl. Késõbb ezzel
akart fizetni egy üzletben, ahol a bankjegyrõl kiderült, hogy ha-
mis. A hamis bankjegyet behozta a sárbogárdi rendõrkapitány-
ságra, és azt átadta vizsgálatra. Megállapítást nyert, hogy ez egy
2.000 Ft-os bankjegy fénymásolón készült, viszonylag jó minõsé-
gû másolata volt. Az eredetinek a sorszáma, amelyrõl a másolat
készült: CA6811202. Figyeljenek a bankókra, fõleg fizetésnél. Ha
hamis bankjegyet találnak, azt ne adják tovább, hanem jelentsék a
rendõrségen, mert egyéb esetben a hamis bankjegy továbbadója
is részese lesz a bûncselekménynek.

Olcsó tetõgerenda

A mezõszilasi tüzépteleprõl nagy mennyiségû fenyõ fûrészárut
tulajdonítottak el július 16-án éjjel. Lakatlevágás módjával hatol-
tak be a telepre. Mivel nagyobb mennyiségû áruról van szó, felté-
telezhetõ, hogy nagyobb jármûvel tulajdoníthatták el az árut. Ha
2008. július 15-én 16 óra és 2008. július 16-án 8 óra közötti idõben
láttak valamit ezzel kapcsolatban, kérjük, jelezzék! Ha fenyõ fû-
részárut kínálnak eladásra, ne engedjenek a csábításnak, ne vásá-
rolják meg, mert orgazdaként bûnrészessé válnak. Jelentsék
inkább az esetet a rendõrségnek.

Betörések sorozatban

Szabadegyházán feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen, akik
július 17-ére virradóra több helyre sorozatos betörést követtek el.
Az egyik háztól kerítésletaposás módszerével 8 db acélfelnis téli

gumit tulajdonítottak el, 4 db Michelin alpin típusú (2-es minta), 4
db 14 colos Kléber típusú, 4 db alufelnit, 4 db téli gumit (16 colos).
Más házak melléképületeibõl dissusgázas hegesztõapparátot, 1
db fûnyírót és sok más kisebb értéket vittek el. A melléképületek
nem voltak jól zárhatóak, a vagyonbiztonság nem volt megfelelõ.

Meglovasították a kerékpárt

Sárbogárdon, az Árpád-lakótelep egyik panelházának villany-
óra-helyiségébõl alkalmi lopás módszerével egy lezárt kerékpárt
tulajdonítottak el.

Megfogták a bálatolvajokat

Egy székesfehérvári lakos július 18-án bejelentést tett, hogy
Sárosdhoz közeli termõföldjérõl 2 db körbála szalmát tulajdoní-
tottak el. A tetteseket elõállították, akik visszaszolgáltatták
azokat a tulajdonos
nak.

Garázdák a cecei juliálison

Cecén, a Drink bárban két személy múlt pénteken, a cecei juliális
megnyitója idején az ünneplésnek nem a legjobb formáját válasz-
totta. Virágos kedvükben poharakat törtek és a berendezési tár-
gyakat megrongálták. Nagyobb kárt szerencsére nem okoztak.
Elõállították õket, ittas állapotban voltak. Kijózanodásuk után, a
jegyzõkönyv felvételét követõen szabadon elmehettek.

Tûzifa, nyereg,
létra, gázpalack, és ami belefér…

Sárosdon a vasútállomásról július 18-án a tûzifatárolóból akácfát
tulajdonítottak el lakatpánt-lecsavarás módszerével.
Alsószentivánon körbekerítetlen, nem zárt ajtajú melléképület-
bõl nyerget és létrát tulajdonítottak el július 20-án.
Sárkeresztúron július 21-én feljelentést tettek ismeretlen tettes
ellen, aki lakatlevágás módszerével behatolt az ingatlanba, és gáz-
palackot, készpénzt tulajdonított el.

Balesetek, ittas vezetés

Sárosd és Seregélyes között személyi sérüléses baleset történt.
Sárosd irányából Seregélyes felé haladt a személygépkocsi veze-
tõje, aki a balra ívelõ útkanyarulatból kiérve a nedves aszfalton
megcsúszott, kisodródott, majd áttért a bal oldali forgalmi sávba.
Jobb oldalával nekiütközött a szembõl szabályosan közlekedõ
személygépkocsinak. A vétlen személygépkocsi az árokba került.
A megcsúszott személyautó megperdült. A baleset következté-
ben egy személy 8 napon túl gyógyuló szegycsonttörést szenve-
dett. Egy másik személy 8 napon belül gyógyuló sérülést szenve-
dett.

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

MAGYAR GÁRDA
A Magyar Gárda Fejér megyei szakasza, az Árpád vezér zászlóalj

tagtoborzást tart 2008. augusztus 1-jén,
18 órai kezdettel Pusztaegresen,

a mûvelõdési házban.
Mozgalmunk közel egy éve töretlenül küzd

nemzetünk fennmaradásáért, hazánk jobbá tételéért.

Ismerje meg eddigi tevékenységünket,
s csatlakozzon nemzetmentõ munkánkhoz!

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651



8 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2008. július 24. Bogárd és Vidéke

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) 460-165:
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: ta-
nácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 9-11. Sárbogárd, Ist-
ván u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze: 8-11, ta-
nácsadás: 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 kérdést:
„Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor
az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt
azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova for-
duljunk...?

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 le-
het tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással, szer-
zõdéssel kapcsolatos ügyek, információ gázbe-
kötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!

A 06(80)820-143-as, ingyenes telefonon lehet a
hibát bejelenteni. Minden más kérdésben fordul-
janak a tudakozóhoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

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

Orvosi ügyelet:

(Havonta közöljük)

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

fedezünk fel,

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

Ha valahol tûz üt ki...!

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

Ha hulladékégetést észlel:

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

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 hívha-
tó éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti idõ-
ben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefono-
kon.

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, 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:

Bakos László, 06(20)2501-609.
Heti 2002 Kft.

2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

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

KOSSUTH ZSUZSA RENDELÕINTÉZET, SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - TEL.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: bizonytalan ideig a rendelés szünetel.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig. Augusztus 12-30-ig a rendelés
szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A betegellá-
tás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órájában új bete-
get nem fogadnak.

Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig. Augusztus 4-31-ig a rendelés szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. Augusztus 1-5-ig, 8-12-ig, 15-29-ig
a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig. Augusztus 11-19-ig a rendelés
szünetel.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Július 29-tõl au-
gusztus 19-ig a rendelés szünetel.
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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, munkaszü-
neti 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 reggel
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 reggel 7.30-ig, szombat-
tól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

DR. BÖGYÖS GÁBOR, tel.: 06 (30) 6257-807,
DR. SZÉNÁSI KÁROLY, tel.: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

1 fõ óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, amely 2009. június 30-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz.
A munkakör 2008. szeptember 1. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton,
a pályázatnak a Központi Általános Iskola, Óvo-
da, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat cí-
mére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd,
József Attila u. 14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
augusztus 15.

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2008. augusztus hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,

Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres:
aug. 2-3.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
aug. 9-10.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-520-88-77;
aug. 16-17.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E. út 226., 06-20-5301-582;
aug. 20.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
aug. 23-24.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
aug. 30-31.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.

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

Szabadegyháza:
aug. 2-3.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
aug. 9-10.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
aug. 16-17.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;
aug. 20.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
aug. 23-24.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
aug. 30-31.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977.

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
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Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi

munkakör helyettesítéssel történõ betöltésére
az ügyintézõ szülési és fizetés nélküli szabadsá-
gának idejére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok:
Meghatározott önkormányzati hatósági és ál-
lamigazgatási hatósági feladatok intézése (tel-
jes hatályú apai elismerõ nyilatkozat felvétele,
védelembe vételi ügyek, ideiglenes hatályú el-
helyezés, szakértõ kirendelése, egyéb gyám-
ügyi feladatok, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatási ügyek stb.)
A munkakör betöltésének feltételei:
Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság, összeférhetetlenség.
A 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet a köztisztvise-
lõk képesítési elõírásairól 1. számú melléklete
I/18. pontja alapján

I. besorolási osztályban
egyetemi szintû általános orvos, fogorvos,
gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szo-
ciálpolitikus, jogász, humánszervezõ, vagy köz-
gazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség; egyetemi, vagy fõiskolai szintû peda-
gógus, hittudományi, szociális munkás, vagy
egészségügyi felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség; fõiskolai szintû gyógypedagógus,
szociálpedagógus, szociális szervezõ, személy-
ügyi szervezõ, vagy államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi, vagy fõ-
iskolai szintû végzettség és szociális ügyintézõi
szakképesítés.

II. besorolási osztályban
középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ,
vagy középiskolai végzettség, és az OKJ szerint
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyinté-
zõ, szociális asszisztens szakképesítés; köz-
igazgatási alapvizsga letétele 1 éven belül.

Illetmény és egyéb juttatások:
Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint Sárbo-
gárd város jegyzõjének 1/2005. számú szabály-
zata alapján.
Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány.

A pályázat mellékletei:
A pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõ-
jének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlap-
ján közzétett pályázati azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését. Részletes
szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai és szakmai
végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent:

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
Számítástechnikai ismeretek. Közigazgatási
alapvizsga.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
augusztus 11-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
augusztus 15-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Hol fürödjünk?
Az alábbi írást a Sárbogárd és Vidéke 1907. augusztus 15-ei számában (I. évfolyam, 4.
szám) találtuk, és úgy gondoljuk, a téma ma is aktuális, különösen a nyári idõszak apro-
póján. A régies szövegezést meghagytuk.

„A modern világ elismerést méltóan sokat
tesz, hogy a testi és szellemi betegségekbõl
keletkezett nyomoruságokat enyhítse.
Úgy egyesek, mint a törvényhatóságok, sõt
maga az állam is szanatóriumokat, kórhá-
zakat tartanak fenn, hogy a meglévõ beteg-
ségek kellõ gyógyitásban részesüljenek, s a
betegek felgyógyulásuk után a társadalom-
nak visszaadassanak.

Kétségen kívül üdvös intézmények azok,
amelyek abból az intentióból tartatnak
fenn, hogy a gyógyitandók kellõ gyógyke-
zelésben részesülhessenek. De, nem ke-
vésbé egészséges eszmék azok sem, ame-
lyek arra tanitanak meg bennünket, hogy
meglevõ egészségünk már kora gyer-
mek-korunk óta mi módon részesüljön oly
ápolásban, hogy testünk edzett, egészsé-
ges, s a betegségek iránt kevésbé fogékony
legyen, sõt azokkal szemben minél na-
gyobb ellenállási képességgel birjon.
Akkor, amidõn valamely betegségünkrõl
tudomást szerzünk, rendszerint a belsõ-
szervezetünkben felmerült rendellenesség
megszüntetésére kérjük orvosunkat. Arra
sohasem gondolnak, hogy a bõr élettani
szerepénél fogva egyike lévén legfonto-
sabb szerveinknek, annak hiányos ápolása
is okozhat egészségi állapotunkban rend-
ellenességeket.
Tehát, ha egészségünk ápolására forditani
akarunk, ezen ápolást a test egész felületé-

re kell kiterjesztenünk. Az pedig másként,
mint a test kellõ tisztán tartása, illetve a
kellõ fürdõk alkalmazása által el nem
érhetõ.
Ott, hol a községek természeti fekvésüknél
fogva szabad vizekhez közel feküsznek, ez
a kérdés legalább nyáron át megoldottnak
tekinthetõ, de télen át, avagy más ily
elõnnyel nem biró községekben, mint ami-
lyen a mi községünk is egyáltalán csak
kád-fürdõk létesitése által oldható meg.
Hogy a rendszeres fürdésre az embernek
mennyire szüksége van, bizonyitja ama kö-
rülmény, hogy nem egy esetben hangzott
el már szaktekintélyek ajkairól az a
kivánság, hogy a köztisztaság, s ebbõl kifo-
lyólag a közegészség szempontjából a tör-
vényhatóságoknak, a községeknek állana
kötelességük arról gondoskodni, hogy a
népnek az annyira nélkülözhetetlen köz-
fürdõk álljanak rendelkezésre.
Jól lehet községünk jelenlegi pénzügyi vi-
szonyai ily fürdõ felállitását meg nem en-
gednék, mindazonáltal még mindig talál-
hat a község érdemes elöljárósága, illetve

képviselõ-testülete oly módot, amely sze-
rint ez a kérdés kellõ megoldásra találna
akkor különösen, amikor egyeseknek az
ahhoz szükséges eszközök valamelyike
már amúgy is rendelkezésre áll.

Amennyiben elfogadott sarkalatos igaz-
ságként ismeretes az, hogy a testnek a für-
dés általi tisztán tartása az embernek nem-
csak testbeli, hanem szellemi, s illetve er-
kölcsi tekintetbeli megerõsödését vonja
maga után: kétségen kivül hazafias czélt
szolgálna az, aki eme kérdést megoldandó,
községünkben az elsõ kád- esetleg gõzfür-
dõt létesitené, avagy annak létesitése érde-
kében kellõ sikerrel közremûködnék.

Méltóztassék tehát az illetékes köröknek e
kérdést megfontolás tárgyává tenni. Én hi-
szem, hogy a legjobb, legjövedelmezõbb, s
egyuttal a legüdvösebb vállalatok egyikét
oldanák meg általa.

Szabó Károly”
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Kézilabda

Megkezdték a szilasiak…
A szezonzáró bankett után egy dán rendezésû, komoly csapatokat felvonultató serdülõ-
tornán vett részt a Szilas KC, kiegészülve siófoki és volt szilasi játékosokkal.
A rendezõk kérése miatt kettévettük a csapatot, lett egy idõsebb és egy „csikó” – pirosak
és kékek – csapat.
Az elõre lekötött horvát torna miatt csak 10 mérkõzést tudott vállalni a keret, de azt igen
szépen, sikeresen játszotta le.
Összesítve 8 gyõzelem, 1 döntetlen, s csak egy vereség – a fiatalok a nagynevû Ikast FS-tõl
kaptak ki – lett a mérleg, ami igen figyelemreméltó. Eredmények:

Fiatalabbak:

Szilas KC—Bronderster 9:8

Szilas KC—SG Vest 11:4

Szilas KC—Snejbjerg 14:1

Szilas KC—Ikast FS 1. 11:16

Szilas KC—Bjerringbro 10:3

Idõsebbek:
Siófok-Szilas KC—Bronderster B 12:7
Siófok-Szilas KC—Virklund 13:9
Siófok-Szilas KC—Lyngby 11:11
Siófok-Szilas KC—Várpalota 18:2
Siófok-Szilas KC—Ikast FS 2. 10:4
Edzõ: Zámbó Tibor.

NLÁI

Meghívó

NYÁRI
LABDARÚGÓ-

TORNÁT
rendez az LSC Sárbogárd elnöksége

2008. július 26-án
9 órai kezdéssel

a sárbogárdi
sportpályán.

Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetõség

Toledo 2005
FOCIKUPA

2008. augusztus 8-9-én,
9 órakor.

Érdeklõdni a 06 (30) 481 0081,
06 (20) 254 5850-es
telefonszámokon.

A KVJ Mûvek Zrt.

azonnali belépéssel felvesz

3 mûszakos munkarendbe

1 FÕ BETANÍTOTT
VÉGELLENÕRT

alapfokú végzettséggel, de fémipari végzettség,
gyakorlat elõnyt jelent.

Önéletrajzokat az alábbi címre várunk:
horvathne@kvjmuvek.hu

KVJ Mûvek Zrt. (2421
Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2. )

azonnali belépéssel felvesz
2 mûszakos munkarendbe

ESZTERGÁLYOS
ÉS VILLANYSZERELÕ
SZAKMUNKÁSOKAT.

Jelentkezés feltétele: szakmunkás bizonyítvány;
elõny a többéves szakmai gyakorlat,

de pályakezdõ is lehet;
önálló munkavégzés és megbízhatóság.

Fizetés: megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre kérjük elküldeni

horvathne@kvjmuvek.hu,
vagy a fenti címre postázni.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet:

06 (25) 259 450/108-as mellék.
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A befalazott Biblia
Mintegy száz éve, amikor még a Szent
Gotthárd-alagutat nem építették meg, az
Olaszországból Svájcba és vissza utazók-
nak gyalog kellett átmenniük a hágón, és
ez sok idõbe telt.
Az emberek gyakran csoportosan utaztak.
Egyszer egy csapat kõmûves utazott
Lugano környékérõl belsõ Svájc felé, mert
ott jobb volt a kereset. Volt köztük egy fia-
talember, akit Antoniónak hívtak. Ez köz-
ben szóba elegyedett egy idõsebb hölggyel,
aki az Úr Jézusról beszélt. Antonió azon-
ban hallani sem akart róla, és azt mondta:
„Van Máriánk és vannak papjaink. Ez ne-
künk elég.”
A hölgy Antoniónak ajándékozott egy
szép, bõrbe kötött Bibliát. Elfogadta, de
nem olvasott belõle.
Mikor Glarusba, a munkahelyére érkezett,
egy nagy ház építésénél kellett dolgoznia.
Ott vidáman belement társai durva tréfái-
ba, és velük káromkodott. Mikor az egyik
falat vakolták, látott egy nyílást, amelyet
még be kellett falazni. Hirtelen eszébe ju-
tott a Biblia, amely úti zsákjában volt, és
azt mondta társainak: „Fiúk, van egy re-
mek ötletem. Nézzétek, van egy Bibliám,
azt befalazom ebbe a nyílásba.” A Biblia
éppen belefért, csak a kötése sérült meg.
„No, még egy kis maltert ide – mondta
Antonió –, és majd meglátom, ki az ördög
veszi elõ még egyszer!”
1861. május 10-én nagy tûzvész ütött ki
Glarusban. 490 ház teljesen leégett. Az
egész város rettenetes romhalmaz volt, új-
ra fel kellett építeni. Egy Johannes nevû
észak-olaszországi kõmûvest bíztak meg
azzal, hogy egy házat, amely még új volt, de
részben beomlott, megvizsgáljon. Kopog-
tatta kalapácsával az egyik épen maradt fa-
lat, és hirtelen kiesett belõle egy törött
malterdarab. Legnagyobb csodálkozására
talált mögötte egy könyvet, mely a falba
volt illesztve. Kihúzta. „Íme egy Biblia!
Hogy került ez ide?” Különös, hiszen neki
is volt egyszer Bibliája, de azt elvették tõle.
„No, ezúttal nem veszik el” – gondolta.
Szabad idejében szorgalmasan kezdte ol-
vasni. Elõször nem értette, csak az evangé-
liumokat és a zsoltárokat. Belõlük tanult
imádkozni.
Akik azonban õszintén vágyakoznak,
azoknak segítségére jön Isten.
Így azután nemsokára megértette, hogy
bûnös, de azt is, hogy Isten szereti, és hogy
csak az Úr Jézusban való hit által nyerheti
el bûnei bocsánatát. Mikor õsszel ismét
visszatért hazájába, családja körébe, min-
denütt elbeszélte szabadulásának örömhí-
rét.
Szabad idejében Bibliával teli táskával jár-
ta a környék falvait és terjesztette az evan-
géliumot.
Így jutott el arra a vidékre, ahol Antonió
lakott. Egy országos vásáron felállította
sátrát, és ott árulta a Bibliát. Antonió arra
ment, megállt, és azt mondta: „Biblia? –

köszönöm, nincs szükségem rá! Ha kellene
egy, csak el kell mennem Glarusba, ott van
az enyém befalazva. És még mindig kíván-
csian várom, ki az ördög veszi ki onnét.”
Johannes szomorúan nézte a fiatalembert.
Most már mindent értett, és így szólt: „Vi-
gyázzon, fiatalember! Könnyû gúnyolódni,
de mit szólna, ha megmutatnám magának
azt a Bibliát?”
„Engem ugyan nem csap be – mondta An-
tonió – tüstént felismerném, hiszen megje-
löltem. És az a véleményem: az ördög sem
hozza ki onnét!”
Johannes elõvette a Bibliát, és megkérdez-
te: „Ismeri ezt a könyvet, barátom?”
Antonió elõször szólni sem tudott, mikor
meglátta a sérült Bibliát.
„Nézze meg jól! Ugye, látja? De nem az ör-
dög hozta elõ, hanem Isten, hogy Ön is
megtudja, hogy Õ él. Önt is meg akarja
menteni.”
Ekkor elõtört Antonió régóta palástolt
gyûlölete Istennel szemben. Lelkiismerete
megszólalt, de õ mégis így kiáltott barátai-
hoz: „Gyertek, fiúk! Mit keres itt ez az em-
ber a bibliaárudájával?”
Néhány perc alatt szétrombolták Johan-
nes sátrát. Õt megverték. A tettesek aztán
gyorsan eltûntek az összesereglett nép kö-
zött.
Antonió gyûlölete Isten iránt egyre nõtt.
Mikor egy napon ismét túl sokat ivott mun-
ka közben, leesett egy 17 méteres állvány-
ról, súlyosan megsérült és kórházba került.
Ezt megtudta Johannes. Küldött neki egy
szép virágcsokrot, és meg is látogatta.
Antonió szíve azonban kõkemény maradt,
noha igen mély benyomást tett rá Johan-
nes szeretete. Johannes minden héten
meglátogatta, õ pedig lassanként olvasni
kezdte a Bibliát, elõször unalmában, majd
egyre növekvõ érdeklõdéssel.
Egyszer azt olvasta a Zsid. 12-ben: „Fiam,
ne vesd meg az Úr fenyítését.”
Íme, ez mintha az õ balesetérõl szólt volna.
Tovább olvasta, és Isten Igéje, mely szét-
zúzza a sziklákat is, elkezdett hatni Anto-
nió szívében. Megtanulta meglátni és meg-
vallani bûneit Isten színe elõtt. De megta-
nulta azt is, hogy bizalommal higgyen a ke-
reszten elvégzett áldozat erejében. Lelke
meggyógyult, de csípõjére megbénult. Ko-
rábbi munkáját nem tudta folytatni; köny-
nyebb munkát talált, és késõbb boldog há-
zasságot kötött Johannes lányával. Apósa
egyúttal barátja is lett.
Antonió már a mennyei hazában van, de
gyermekei mint legdrágább örökséget õr-
zik az általa egykor befalazott Bibliát.

Forrás: Út a boldogság felé,
Evangéliumi iratmisszia

Azért vannak
a „jó barátok”…
Apukám szõlészkedik, már nagyon régóta.
Nem nagy területe van, egy kis présházzal.
Bár amikor szüretelünk, azért el szoktunk
fáradni, mert szõlõ az van dögivel. Most,
hogy édesapám már nyugdíjas, több ideje
jut arra, hogy hobbijának hódoljon.
A minap én is kimentem vele, hogy segéd-
kezzem a tetejezésben. Egész jól halad-
tunk a munkával, amikor úgy a délután de-
reka felé egyre több látogató érkezett.
Hál’ istennek apám a kísértés ellenére sem
néz a pohár fenekére. Nem úgy, mint a
„barátok”.
Szóval, elõször egy biciklis férfi érkezett;
amint láttam, épp a boltból jöhetett, mert
szatyrából kikandikált a kenyér csücske és
a tejföl, de ez igazából nem számított, a ke-
rékpárt otthagyta a tûzõ napon, s ezt
mondta:
— Jaj, Józsikám, véletlenül erre jártam,
megláttam, hogy itt vagy, gondoltam bené-
zek!
No, persze. Én meg majd el is hiszem…
Éccsapa igen adakozó szellemû, s nehezen
mond nemet másnak, azt hiszem, ezt tud-
ják is róla. Az ürge nem volt szégyenlõs,
ezért így szólt:
— Ebben a melegben nagyon kiszáradtam,
adnál egy pohár bort?
És természetesen apa adott…
Már az ötödik pohárnál tartott a férfiú,
amikor jeleztük feléje, hogy nekünk még
igen sok dolgunk van. Akkor észrevette
magát, és a jármûve felé tartott kissé bice-
gõsen. Ám még mindig nem hazafelé vette
az irányt, hanem egy újabb „jó barát” felé
igyekezett.
Tovább folytattuk dolgunkat, amikor azt
halljuk, hogy valaki kiabál:
— Józsi, merre vagy? Messze nem lehetsz,
mert itt van az autód!
Megnéztük, ki az újabb vendégünk. Most
egy másik férfi érkezett. Meg kell hagyni, õ
sem volt szívbajos, benyakalt pár pohárral,
majd zéró tolerancia ide, zéró tolerancia
oda, visszaült a kocsijába s hajtott tovább,
beljebb, a szõlõk közé — ugyanis a mi prés-
házunk a legelsõ a sorban, utána jön a
többi.
Nos, nem csak õk ketten voltak, de amikor
újabb „cimborák” érkeztek, én már elõre
se mentem, folytattam a melót. Láttam
apámon is, hogy kezd elege lenni. Fogta,
arrébb állt a kocsival, hogy az útról ne is
látszódjon, majd a présházajtót is bezárta.
Így szürkületre be is fejeztük, amit akar-
tunk.
Ezeket az embereket nem tudom megérte-
ni. Mire jó az egész? Amellett, hogy az
egészségüket teszik tönkre, még ilyen álla-
potban vezetnek, biciklire ülnek. Az biz-
tos, hogy olcsóbban megússzák a kocsmá-
zásnál. De vajon megéri?
Ezt, azt hiszem, tõlük kéne megkérdezni.

— Zs. —
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SÁREGRESEN kétszobás,
nagy konyhás, fürdõszobás,

gázfûtéses

ÖNKORMÁNYZATI

rendezett telekkel eladó.
Lakás alapterülete 68,5 m2,

garázs 13 m2.
Ára: 5,5 millió Ft.

Érdeklõdni:
06 (25) 509 130, 06 (30) 650 1775

30 év — 30 %

AUGUSZTUS 1-JÉN
üzletünk fennállásának 30. évfordulóján

az alábbi engedményekkel várjuk
kedves vásárlóinkat:

órák 30 %
ezüstékszerek 20 %
aranyékszerek 10 %

kedvezménnyel kaphatók.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Megjelent Hargitai
nagymama szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke

Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.

Meghívó a VII. alkalommal megrendezésre kerülõ
cecei Piszkeri Napokra — 2008. augusztus 9-10.

Augusztus 9., szombat:

10.00 órától térségi népi fogatok hajtóverse-
nye a „Cece Kupáért” I. forduló — regisztráció
9.00 órától
11.30 órától vadászhajtás I. forduló
12.00 órától agyaggalamb-lövészet
13.00 órától ebéd — ebédjegy 500 Ft-os
áron a helyszínen vásárolható
14.30 órától térségi népi fogatok hajtóverse-
nye a „Cece Kupáért” II. forduló
16.00 órától vadászhajtás II. forduló
17.00 órától eredményhirdetés
17.30 órától maratonhajtás

Augusztus 10., vasárnap:

10.00 órától cecei népi fogatok hajtóverse-
nye a „Piszkeri Kupáért” I. forduló — regisztrá-
ció 9.00 órától
10.00 órától kézmûves-foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak: gyöngyfûzés, agyagozás, sza-
badtéri kovácsolás, stb.

Egész nap szabadtéri játékok:
homokvárépítõ-verseny, tarlófoci-kupa

gyerekeknek, rajzverseny stb.
11.30 órától ifjú (14 év alatti) hajtók

versenye I. forduló
12.30 órától malacfogóverseny gyermekek-

nek
13.00 órától ebéd — ebédjegy 500 Ft-os
áron a helyszínen vásárolható
14.30 órától cecei népi fogatok hajtóverse-
nye a „Piszkeri Kupáért” II. forduló
16.00 órától ifjú ( 14 év alatti) hajtók

versenye II. forduló
17.00 órától eredményhirdetés
17.30 órától lószépségverseny
18.00 órától rönkhúzás

Mindkét nap büfé, bográcsos fõzés
várja az érdeklõdõket!

Sok szeretettel várunk mindenkit!
A szervezõk

2008. augusztus 2-án, 10 órától veszi kezdetét
a XVI. aMATÕR KETTESFOGATHAJTÓ-BAJNOKSÁG

Nagylókon, a Piroska-tó melletti réten.

A rendezvényre minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Nagylóki Lovas Egylet

A RENESZÁNSZ ÉV PROGRAMJAI OZORÁN,
AZ OZORAI PIPO VÁRKASTÉLYÁBAN

Vitézi udvarok világa — 2008. július 26., szombat
10:00 kapunyitás
10:00—18:00 reneszánsz haditorna-bemutató: a Debreczeni Aranykeresztes Lovagok

Egyesületének elõadása
13:00 Hilal (Félhold) Szufi Zenekar elõadása
15:00—16:00 A vadászat szimbolikája (elõadó: Szabó Péter történész)

Ozorai Pipo, a hadvezér (elõadó: Gizella Németh Papo történész).
17:00 török klasszikus zene: Canlar (Lelkek) együttes Sudár Balázzsal

Díszvendég: Gizella Németh Papo, Adriano Papo.

Reneszánsz emlékek a történelmi Magyarország területén
2008. augusztus 2., szombat

10:00 kapunyitás
15:00 Ozorai Pipo vára (Feld István elõadása Ozorai Pipo váráról)

Vitéz János studiolója (Prokopp Mária mûvészettörténész elõadása)
17:00 „A roskadozó gyümölcsfa” – Mátyás király udvarának zenéje (a Musica

Historica együttes mûsora)
reneszánsz táncbemutató és táncház (a Balli Amorosi és a La Catena
Táncegyüttes elõadása)

A magyar pálinka reneszánsza — 2008. augusztus 9., szombat
10:00 kapunyitás
15:00 A Magyar Pálinka Lovagrend (Piros László nagymester elõadása)
16:00 A magyar pálinka története (Balázs Géza elõadása)
17:00 reneszánsz mulatság (a Corvina Consort elõadása)
18:00 „Táncokból szõtt történelem” (a Mare Temporis Hagyományokért mûsora).
Napközben: reneszánsz pálinkakóstoló és -vásár.
Díszvendég: dr. Habsburg György, a Magyar Pálinka Lovagrend tiszteletbeli tagja.
Napközben minden szombaton: 11:00—17:30 óráig: gyerekprogramok, kézmûves-foglalkozás (Öko
Csiga Játszóház). A várkastélyban óránként indul tárlatvezetés.
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Barackos krémes
Hozzávalók: 6 tojás, 6 evõkanál cukor, 6
evõkanál liszt, 1 evõkanál kakaópor, 2 evõ-
kanál étolaj, fél csomag sütõpor, 10 darab
õszibarack, 2 vaníliás pudingpor, 6 dl tej, 20
dkg vaj, 20 dkg porcukor, 1 vaníliás cukor,
citromlé, 1 tábla tortabevonó, alufólia.

Elkészítése: a sütõformát kibéleljük alufóliával,
majd megkenjük étolajjal, a felezett, kimagozott
barackokkal kirakjuk. 6 tojássárgáját a kristály-
cukorral, étolajjal, pár csepp citromlével habos-
ra keverünk, hozzáadjuk a sütõporral elkevert
lisztet, végül a tojások keményre vert habját. A
massza felét rácsurgatjuk a barackokra, a ma-
radékot elkeverjük a kakaóporral, így öntjük a
sárga masszára. Megsütjük. A sütõbõl kivéve
tálcára borítjuk, lehúzzuk a fóliát. A tejjel elke-
vert pudingporokat sûrûre fõzzük, kihûtjük. A
vajat a porcukorral, vaníliás cukorral, pár csepp
citromlével kikeverjük, hozzáadjuk a kihûlt pu-
dingot, és rásimítjuk a tésztára. A gõzfürdõben
felolvasztott csokoládéval bevonjuk.

Omlós oldalas
Hozzávalók: 1 kg sertésoldalas, 40 g gulyás-
krém, 40 g Piros Arany, 30 dkg csõtészta, 2
fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 db zöld-
paprika, 2 kisebb paradicsom, 2 leveskocka,
3 evõkanál olaj, egy csipet édes paprika, egy
csipet köménymag.

Elkészítés: a felszeletelt, megtisztított oldalast
a leveskockás vízbe feltesszük kb. 30 percre fõ-
ni (ettõl lesz omlós). Elkészítjük az alapmártást:
a hagymát apróra vágjuk, a fokhagymát össze-
zúzzuk, a paprikát, paradicsomot felaprítjuk,
majd az olajon megpároljuk. Hozzákeverjük a
gulyáskrémet és a Piros Aranyat. Melegen tart-
juk. Az oldalast nagyobb serpenyõben megpirít-
juk, majd a mártással leöntve még 10-12 percig
együtt pároljuk.

Csoda krumpli
Hozzávalók: 10-15 kisebb krumpli, egy nagy
tejszín, 2 vöröshagyma, só, bors ízlés sze-
rint.

Elkészítés: a krumplikat meghámozzuk és egy
tûzállótálba helyezzük, amit nem kell kivajazni.
A hagymát szintén meghámozzuk és felkarikáz-
zuk, majd rászórjuk a krumplira. A tejszínbe ke-
verjük a fûszereket, és meglocsoljuk vele a
krumplit. Alufóliával lefedjük, és 30-35 percre,
200 fokra elõmelegített sütõbe rakjuk. Kb. félig
szokott lenni tejszínnel a tepsi. Ez nem baj, sõt!
A krumpli a tejszín nagy részét magába szívja, a
fennmaradó résszel meg lehet „locsolgatni”.
Mindenféle sült, töltött hús mellé nagyon jó
köret.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

SZÜLETÉSNAP
Már este tízkor megkezdõdött a várakozás
az éjféli idõpontra. A nagypapa mesélni
próbált ócska történeteket a világháború
körüli idõkrõl, amikor hónapokig szüne-
telt az áramszolgáltatás, de az ifjúság nem
mutatott elsöprõ érdeklõdést az elhang-
zottak iránt, feszültség remegett az ágyak
fölött, amely néha tettlegességgé fajult.
Lepedõkkel csépelték egymást, csiklando-
zási esetek fordultak elõ, alvásról vagy egy-
általán valami idilli éjszakai légkörrõl szó
sem lehetett. Aztán nulla óra egy perckor
megérkeztek az elsõ SMS-ek: „Tizenötö-
dik születésnapod alkalmából sok boldog-
ságot kívánok, a füled érjen bokáig, ne a rí-
met figyeld, hanem a jókívánságot — Sá-
ri”, „Szülinapodra sok puszi! — Ági” Az
ünnepeltet megrohanta az egész família,
puszilgatták, húzgálták a fülét, egy halom
hálóruhás egyénné vált az egész szoba.
Lassan azonban létrejött egy olyan állapot,
hogy el lehetett oltani a villanyt. Csakhogy
az újdonsült tizenöt éves érzelmileg olyan
felfûtött állapotban volt, hogy szünet
nélkül villogtatta a telefonját, levelezést
folytatott meg nem nevezett személyekkel.
Eltartott egy darabig, amíg elcsendesedett
a ház.
Esõs napra virradtunk. Belgrádban elcsi-
tultak a Karadzsics elfogása miatti zavar-
gások. (Érdekes, hogy minden országban
azt gondolják néhányan, hogy ha ordibál-
nak az utcán, vagy köveket dobálnak a
rendõrökre, az ér valamit. Az említett
Karadzsics mindenható boszniai elnök-
ként úgy óhajtotta megoldani a vezetés
problémáit, hogy több ezer ember meg-
gyilkolására adott utasítást, Bosznia föld-
jének mélye halott nõkkel, gyerekekkel
telt meg. Aztán úgy fordult a történelmi

helyzet, hogy aki eddig mindenható volt,
annak bujkálnia kellett, deli hajfürtjeit fe-
hérre festtette, keskeny ajka alá és fölé
hosszú szõrzetet növesztett, államelnöki
munkakörét természetgyógyászati vállal-
kozásra változtatta. Elkapták õt, viszik a
hágai bíróság elé, Belgrádban néhány szá-
zan köveket dobáltak a rendõrökre.) Fo-
nyódnál egy baleset miatt elterelték a
forgalmat, Budapesten elkezdõdtek az
útfelújítások, visszafordult a MALÉV
brüsszeli járata, mert megrepedt a pilóta-
fülke ablaka.
Az ifjúságnak esze ágában sem volt feléb-
redni, az öregek magánosan, meghitt
csendben reggeliztek, majd a nagypapa be-
ment a városba húst vásárolni az ünnepi
húsleveshez, továbbá természetesen sár-
garépát, petrezselymet, na meg dinnyét és
egyebet. Az ablaktörlõt végig mûködtetni
kellett a szapora esõ miatt. A napnak eb-
ben a szakában csúcsforgalom volt a bolt-
ban, hosszú sorok álltak a pénztár elõtt, a
bevásárlókosarak dugig voltak.
Délelõtt tizenegykor a gyerekek szobája
még mindig csendes volt. A nagymama
tiszta terítõt tett az asztalra, a közepére
odahelyezett egy csodálatos, frissen sze-
dett virágcsokrot. A lakást már a húsleves
kellemes illata lengte be. Végre megjelent
az elsõ fiatalkorú, nyílegyenesen a vécé fe-
lé vette az irányt. A többiek is ocsúdtak,
már majdnem dél volt, mire elkezdõdött az
élet.
El kellett hozni a tortát, a nagypapára to-
vábbi utasítások is vártak. Az esõ szünet
nélkül pergett.
Szép kis születésnap!

(L. A.)

Támogatás a gazdaságok energiaellátásának
megújuló energiaforrásokra való átváltásához

A fosszilis energiahordozók árának folyamatos
emelkedésével a megújuló energiaforrásokra alapo-
zott megoldások versenyképessége folyamatosan
növekszik. Különösen igaz ez a biomassza energeti-
kai felhasználásának területén a mezõgazdaságban,
ahol az alapanyag „a földön hever”, önköltségi áron
elérhetõ. A mezõgazdasági célú biomassza-tüzelési
rendszerekkel akár 40 % költségmegtakarítás is elér-
hetõ, a szükséges eszközök beszerzéséhez az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében igé-
nyelhetõ támogatás.
Ilyen támogatást elõször tavaly õsszel igényelhettek
a gazdálkodók, a támogatás felsõ határa 30 millió fo-
rint volt, 35 százalékos támogatási intenzitás mel-
lett. Ez év áprilisától már a támogatás kifizetése irán-
ti kérelmeket is benyújthatták a jogosultak. Tizenkét
ilyen kérelem érkezett be a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz (MVH) több mint 200 millió fo-
rintra.
A támogatás célja a mezõgazdaságban a megújuló
energiaforrások kiterjedt használatának elõsegíté-
se, valamint a termelõk fosszilis energiafüggõségé-
nek mérséklése. A támogatásra kérelmet benyújtók
vissza nem térítendõ támogatást vehetnek igénybe
mezõgazdasági energiafelhasználást biztosító

biomasszakazán, illetve az elõállított energia szét-
osztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzésé-
hez.
A kérelmek száma az elsõ benyújtási idõszakban – a
több ezer géptámogatási kérelemhez képest – még
nem volt jelentõs. Ennek egyik oka a termelõk isme-
rethiánya, a kevés gyakorlati tapasztalat, megte-
kinthetõ referenciahely. Ezért a támogatás segítsé-
gével megvalósuló beruházások olyan fontos gya-
korlati referenciákat jelentenek (biomassza-tüzelés
terményszárítóhoz, kertészethez stb.), amelyek a
késõbbi elterjesztés fontos motorjai lehetnek.
Az MVH információi szerint a tavalyi kérelmek alap-
ján támogatási határozattal rendelkezõ, összesen öt
kedvezményezett közül április 1. és 30. között kettõ
nyújtott be kifizetési kérelmet, együttesen 14,9 mil-
lió forintra. A beruházásokra vonatkozó teljes kötele-
zettség-vállalás 60,8 millió forintot tett ki. A további
kérelmek feldolgozása folyamatban van, s a kifizetés
– az elõírásoknak megfelelõen – júliusban megtörté-
nik. Az idei évben megújuló energiaforrások alkal-
mazására – a két legnagyobb felhasználási területen
– a kertészeti beruházások, illetve a szárítók beszer-
zésének keretében volt lehetõség.

Forrás: www.umvp.hu
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Heti idõjárás

Csütörtökön és pénteken még nedves
levegõ lesz a Kárpát-medence felett,
többfelé várható csapadék. Szombattól
szárazabb levegõ érkezik felénk, a hét-
végén már nem várható számottevõ csa-
padék. A hõmérséklet napról napra
emelkedik, a hétvégén már újból elér-
heti a 30 °C-ot.

www.metnet.hu

Tücsköm, bogaram
A kis Jankó nyaranta nálunk töltötte vaká-
ciója nagy részét. Ez a nyár sem volt
másként.
Falun máshogy mennek a dolgok, mint a
nagyvárosban. Jankónk ezekben a „mássá-
gokban” szeretett a legjobban segédkezni.
Korán kelt, ahogy itt szokás. Rendre ellát-
tuk az állatokat, két kis markával szórta a
kukoricát, búzát a csibéknek, tyúkocskák-
nak. Összeszedte a tojást, ha kellett. A ház
végében, a veteményesben gyomlálta a
gazt velem, s öröme tellett abban, hogy a
tövérõl leszakított paradicsomot almaként
ette. Vagy csak egyszerûen letelepedett a
fûbe, s nézte, ahogy az apró bogarak
futkároznak fel s alá.
Sokszor annyira belefeledkezett ebbe a vi-
déki életbe, hogy elaludt, és a fûszálak sely-
mes ölelésükkel óvták álmát.

Persze, a sülõ kalács illatára felébredt, ro-
hant be, és két kézzel kapkodva utána mo-
hón falni kezdte.
Egyik délután a dinnyeföldrõl sok-sok
dinnye érkezett. Egyik-másik nagyobbnak
tûnt Jankónál is. Kicsi talicskájába tette
õket és serényen tolta a hûs pince felé.
Akárcsak a nagyok.
Hamar beesteledett.
Mikor már a takaró puha simogatását
éreztük magunkon, egyszer csak tücsökci-
ripelésre lettünk figyelmesek. Egyre han-
gosabban muzsikáltak. Biztosan beszök-
hettek a külsõ folyosóra. Mégis úgy tûnt,
mintha közvetlenül a fülünkbe hegedülné-
nek. A kicsi egy darabig hallgatta, majd
megszólalt:
— Olyan, mintha kint aludnék a mezõn, a
csillagos ég alatt. Nagyon szép!
Épp indultam volna, hogy megkeressem a
betolakodókat, mikor Jankó megfogta a
kezemet.
— Hadd maradjanak itt bent, hallgatni
szeretném!
Így is lett. A tücskök maradtak, s mi min-
den este az õ zenéjükre aludtunk el. Nap-
ról-napra hangosabban, élesebben
ciripeltek.
Mikor lejárt a vakáció, továbbra is hagy-
tam õket, aztán ahogy leszállt az alkony,
megkezdték a koncertet. Már én is vártam.
S Jankó is mindig velem volt gondolatban.
Így múlt el ez a nyár, szorgos munkával, vi-
dámsággal, kacagással és andalító tücsök-
muzsikával.

H. Zs.

Rejtvény

1. Melyik bolygót nevezzük Esthajnal-
csillagnak?

2. Melyik a Naprendszer legnagyobb
bolygója?

3. Melyik bolygó kapta nevét vörös, har-
cias színe miatt a római hadistenrõl?

4. Melyik név magyar jelentése: csillag?

Beküldési határidõ: augusztus 12.

Megfejtés
A 29. heti rejtvény helyes megfejtése:
muszkáknak az oroszokat,
polyákoknak a lengyeleket,
taljánoknak az olaszokat,
rácoknak a szerbeket,
tótoknak a szlovákokat nevezték régen
a magyarok.
Sajnos helyes megfejtés nem érkezett
szerkesztõségünkbe.

Szerelmes sárgarépák

Takács Jánosék kertjében 9 éves kisunokájuk, Paál Alexandra találta a képen látható,
egymást ölelõ szerelmes sárgarépapárt, miközben nagymamájával a fõzéshez szedték a
kertben a levesbe való zöldséget, sárgarépát.

/H/
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Július 26., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Ebb és Flo 8.05 Pingvinkék 8.20
Ebb és Flo 8.25 Pingvinkék 8.40 Heuréka! 9.00 Refor-
mátus istentisztelet 10.05 Pizsama-parti 10.30
Ötösfogat 11.00 Arthúr 11.30 Autóvízió 12.00 Hírek
12.10 Ahol a szív lakik 13.55 Út Pekingbe 14.30 Popeye
16.10 Kémeri 17.25 Judith Kemp 19.00 Luxor-show
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55
Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.25 „Színház az
egész”: A Maszk Országos Színészegyesület gálaestje
21.40 Utóirat 23.20 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.25 Dis-
ney-rajzfilmek 9.40 Receptklub 10.00 Játék 10.55 XXI.
század – A legendák velünk élnek 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Miss Universe 2008
14.50 A dadus 15.20 Kung-fu 16.20 A tökös, a török, az
õr meg a nõ 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Flubber – A szórakozott professzor 21.15 Vak végzet
22.50 Ne játssz a tûzzel! 0.35 Milady 3.05 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.15 Mókás állatvilág 9.50 Így
készült a Wall-e címû animációs film 10.25 A világ leg-
erõsebb emberei 11.00 Kalandjárat 11.35 Babavilág
12.10 Nagyon különleges ügyosztály 12.45 Ed 13.45
Charlie: Charlie kirúg a hámból 14.45 Bûbájos boszor-
kák 15.45 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.45 Rab-
lópandúrok 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Top
Gun 21.40 Padlógáz 23.30 Kvízió 2.00 Mentõhelikopter
2.50 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasá-
gi Magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról
jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika jegyében
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Cigányóra 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Rádiószínház 21.04
Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 27., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 „Így szól az Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám… 9.05
Katolikus krónika 9.30 Egyházi naptár 9.45 Református
magazin 10.20 Beszélgetés Böszörményi Gergellyel
10.35 Beszélgetés a Bibliáról 10.50 Ortodox ifjúsági
mûsor 11.00 Evangélikus istentisztelet 12.00 Hírek
12.05 Ész-lények: Disznóság 13.05 Don Quijote 14.50
Hawaii 17.35 Rocklexikon 18.30 BBC-exkluzív 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.45 Sporthírek 19.50 Balatoni
nyár 20.05 Három férfi és egy kis hölgy 21.55 Mtv
Hangerõ 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Intim
vallomások 0.50 GSXR Kupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.35
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 8.55 Inuyasha 9.25
Receptklub 9.45 Játék 10.55 XXI. század – A legendák
velünk élnek 11.20 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00
Híradó 12.10 Isteni sugallat 12.55 A dadus 13.25 Ma-
gyar autósport-magazin 13.40 Forma-1-magazin 14.10
Red Bull Air Race 14.45 Nagymenõk 15.40 Tiszta Ha-
waii 16.45 Függõ játszma 3. – Halálos túra 18.30 Hír-
adó 19.05 Cobra 11 20.00 Taxi 2. 21.50 Kelly hõsei 0.45
Kié a nõ? 2.25 Portré 2.50 Egy rém rendes család
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Walker, a texasi
kopó 12.35 Baywatch Hawaii 13.30 Idõzsaru 14.30 A
partiõrség 15.30 Afrikai kaland 16.30 Fék nélkül:
Michel Vaillant 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A mag
22.35 Gyilkos varjak 0.30 Képírók 2.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Görög
katolikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32
Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén
15.04 Hangalbum 16.04 Disputa 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 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház
23.48 Zene 24.00 Éjszaka

Július 28., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.00 Védelmi jog
10.50 Berlin, Berlin 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Hír-
adó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.25 Múzeumról múzeumra 13.50 Bûvölet
14.45 Jó kis bagázs 15.15 Pénz-vidék 15.45 Ötcsillagos
szerelem 16.35 Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradók 17.55 Te szent ég! 18.50 Életképek 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Multik haza! 22.00 Hétfõ este 22.35 24 – Harma-
dik évad 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Speer és
Hitler
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Nyelvtanárnõ 12.00 Hírek 13.35 Disney-rajz-
film 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Pasik 21.15 A Szö-
kés 22.05 Született nyomozók 23.15 Doktor Addison
0.15 Reflektor 0.35 Férjfogó 2.15 Egy rém rendes
család
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.55 A haverom nõje 13.50 Kvízió 14.35 Száguldó vi-
pera 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Szellemek-
kel suttogó 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Életfogytig zsaru 22.10 Gyilkos
körök 23.10 8 nap – Végzetes emlékek 0.10 Tények
este 0.45 NCIS: Szerelem és árulás 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.23 Aranyalap 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.46 Népzene 19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Július 29., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Berlin, Berlin 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Mú-
zeumról múzeumra 13.50 Bûvölet 14.50 Jó kis bagázs
15.15 Família Kft. 15.45 Ötcsillagos szerelem 16.30
Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Te
szent ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kér-
ték! 21.10 Régimódi történet 22.10 Kedd este 22.45 24
– Harmadik évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Speer és Hitler
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Balekok 12.00 Hírek 13.15 Disney-rajzfilm
13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Pasik 21.15 Tiszta
játszma 23.05 Róma 0.15 Reflektor 0.35 Igaz történet –
Gacy 2.10 Kemény zsaruk
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.05 Teleshop
11.40 Földrengés 13.50 Kvízió 14.35 Száguldó vipera
15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Az ügyosztály:
A félelem tényezõje 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40
Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Beverly Hills-i zsaru 3.
23.15 A médium 0.15 Tények este 0.50 Alfred Hitch-
cock bemutatja 1.20 Hukkle 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Króni-

ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet
16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv
19.40 Vacka rádió 19.49 Népzene 19.54 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés a
tudományról 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10
Éjszaka

Július 30., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Berlin, Berlin 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.20 Múzeumról
múzeumra 13.50 Bûvölet 14.50 Az ismeretlen London
15.15 Kormányváró 15.50 Ötcsillagos szerelem 16.35
Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Te
Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Csináljuk a
fesztivált 22.10 Szerda este 22.45 24 – Harmadik évad
23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Speer és Hitler
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Családom a halálom 12.00 Hírek 13.15 Dis-
ney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 A prófécia 23.35 Az egység 0.30 Reflektor 0.50
Gyilkos sors 2.30 Medikusok
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarhá-
za 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.55 Amerikai románc 13.50 Kvízió 14.35
Száguldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25
Az ügyosztály: Ne kérdezz semmit! 18.30 Tények 19.00
Activity 19.30 Skandinávlottó sorsolás 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Agy-kontroll 22.10 Hõsök
23.10 Eureka 0.10 Tények este 0.40 Nõfaló fantom 2.10
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúr-
kör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30
Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.48
Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 31., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.05 Széchenyi napjai 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Rondó 13.15 Ha én gazdag lennék: Kállai Bori
énekel 13.50 Bûvölet 14.45 Az ismeretlen London
15.15 Família Kft. 15.45 Ötcsillagos szerelem 16.35
Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50 Te
Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A reklám
helye 22.00 Csütörtök este 22.35 24 – Harmadik évad
23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Hazug szeretõ:
Camille
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Randivonat 12.00 Hírek 13.10 Disney-rajz-
film 13.35 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Pasik 21.15 Drágán
add az életed! 24.00 Traveler – Az utolsó vakáció 0.40
Infománia 0.55 Reflektor 1.15 Alias 2.00 Infománia
2.30 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.55 Harriet, a kém 13.50 Kvízió 14.35 Szá-
guldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ 17.25 Az
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ügyosztály: Elcsábítva és elhagyatva 18.30 Tények
19.00 Activity 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Tö-
kéletes célpont 23.10 Csillagkapu
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hét-
köznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rá-
dió 19.45 Népzene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.24 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetések 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 1., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.10 Védelmi jog
11.05 Széchenyi napjai 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Parázsló szenvedélyek 13.10 Szeretem a kertet:
Buch Tibor énekel 13.40 Körzeti magazinok 14.40 Az is-
meretlen London 15.10 Família Kft. 15.40 Ötcsillagos
szerelem 16.30 Nyári álmok 17.30 Hírek 17.35 Körzeti
híradók 17.50 Te Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Lévai Kislexikon A világ szóról szóra 21.10 5 nap
az élet 22.00 Péntek este 22.35 24 – Harmadik évad
23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Hazug szeretõ:
Alberte
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Ne add fel, mami! 12.00 Hírek 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.00 Fókusz 20.35 Pasik
21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Váltságdíj 23.20
Élõben Bagdadból 1.30 Reflektor 1.50 Itthon 2.10
Ufózsaru
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.55 Huszonöt millió fontos váltságdíj 13.50
Kvízió 14.35 Száguldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Az ügyosztály: Éles fogak 18.30 Tények
19.00 Activity 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Fantom a mélybõl 23.10 Holló: Út a mennyországba
0.10 Tények este 0.45 Sivatagi gyerekrablás 2.15 JAG
– Becsületbeli ügyek 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.45 Népzene 19.53 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN minden prog-
ramcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece
környékének mûsora a 4. oldalon olvasható!

Július 26-ától augusztus 8-áig
Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kultúrház-
avató Alapon (1.45) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Lélekút Margóval (60’), A stúdióban: Szalai Lajos
(60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Filmszemle
(35’), Halországi verseny (30’), A sün (15’), A sárbo-
gárdi fúvósok (40’), Tavaszi hangverseny (46’), Er-
dély (20’)

V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó 8.00 Lé-
lekút Margóval (60’), A stúdióban: Szalai Lajos (60’)
13.00 Heti híradó 15.00 Halászbúcsú 2008 (35’),
Nedoba Károly és Pöttyös vitája (12’), A halgazdálko-
dásról (45’), A Lang házaspár (45’), Útavató
Sáregresen (31’), Káloz története 1. (60’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Beszélgetés Szabó Imrével 8. rész, Tíz-
parancsolat 3. rész

H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Filmszemle (35’),
Halországi verseny (30’), A sün (15’), A sárbogárdi
fúvósok (40’), Tavaszi hangverseny (46’), Erdély
(20’) 13.00 Heti híradó 15.00 Kultúrházavató Alapon
(1.45) 19.00 Heti híradó 20.00 Lélekút Andrew
McCallal, Stern Aranka néni 1. rész

K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Szabó
Imrével 8. rész, Tízparancsolat 3. rész 13.00 Heti hír-
adó 15.00 Lélekút Andrew McCallal; Stern Aranka
néni 1. rész 19.00 Heti híradó 20.00 Juliális Cecén
(120’), Fekete László „erõsember” (60’), Káloz törté-
nete 2. (35’)

Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Juliális Cecén
(120’), Fekete László „erõsember” (60’), Káloz törté-
nete 2. (35’) 13.00 Heti híradó 15.00 Faluk vetélkedõ-
je (60’), Franciaország képekben (10’), Az én szép fa-
lum: Cece (20’), Erdélyi feltöltõdés (20’), Házi mozi:
Periféria rock (16’) 20.00 Megyei I. oszt. foci-össze-
foglaló

Cs: 8.00 Megyei I. oszt. foci-összefoglaló 15.00
Juliális Cecén (120’), Fekete László „erõsember”
(60’), Káloz története 2. (35’) 20.00 Beszélgetés Sza-
bó Imrével 8. rész, Tízparancsolat 3. rész

P: 8.00 Faluk vetélkedõje (60’), Franciaország képek-
ben (10’), Az én szép falum: Cece (20’), Erdélyi feltöl-
tõdés (20’), Házi mozi: Periféria rock (16’) 15.00 Be-
szélgetés Szabó Imrével 8. rész, Tízparancsolat 3.
rész 20.00 Juliális Cecén (120’), Fekete László „erõs-
ember” (60’), Káloz története 2. (35’)

Augusztus 9-tõl 15-éig
Aug. 9., Szo: 8.00 Megyei I. oszt. foci-összefoglaló
15.00 Lélekút Andrew McCallal, Stern Aranka néni 1.
rész 20.00 Faluk vetélkedõje (60’), Franciaország ké-
pekben (10’), Az én szép falum: Cece (20’), Erdélyi
feltöltõdés (20’), Házi mozi: Periféria rock (16’)
Aug. 10., V: 8.00 Lélekút Andrew McCallal, Stern
Aranka néni 1. rész 15.00 Juliális Cecén (120’), Feke-
te László „erõsember” (60’), Káloz története 2. (35’)
20.00 Beszélgetés Szabó Imrével 9. rész, Evangeli-
záció: Sipos Ete Álmos
Aug. 11., H:8.00 Faluk vetélkedõje (60’), Franciaor-
szág képekben (10’), Az én szép falum: Cece (20’), Er-
délyi feltöltõdés (20’), Házi mozi: Periféria rock (16’)
15.00 Megyei I. oszt. foci-összefoglaló 20.00 Beszél-
getés Szabó Éva nénivel, Stern Aranka néni 2. rész
Aug. 12., K: 8.00 Beszélgetés Szabó Imrével 9. rész,
Evangelizáció: Sipos Ete Álmos 15.00 Beszélgetés
Szabó Éva nénivel, Stern Aranka néni 2. rész 20.00
Csók István (40’), Kutyák a kábítószer ellen (90’), A
sárbogárdi zsidóság (12’), Szól a nóta (42’), Káloz tör-
ténete 3. (51’)
Aug 13., Sze: 8.00 Csók István (40’), Kutyák a kábí-
tószer ellen (90’), A sárbogárdi zsidóság (12’), Szól a
nóta (42’), Káloz története 3. (51’) 15.00 Ausztrália
képekben (10’), Ünnep a Rucz-farmon (105’), Gárdo-
nyi Berni (60’), Deák Bill-koncert (12’), Szelídvíz-
ország (40’) 19.00 Sziréna, 19.30 Lapszemle — ÉLÕ-
ADÁS 20.00 Interjú a Huszics-házaspárral (105’), Ju-
bileumi kóruskoncert (105’)
Aug. 14., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Interjú a Huszics-házaspárral (105’), Jubileumi kó-
ruskoncert (105’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Csók István (40’), Kutyák a kábítószer ellen (90’), A
sárbogárdi zsidóság (12’), Szól a nóta (42’), Káloz tör-
ténete 3. (51’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Be-
szélgetés Szabó Imrével 9. rész, Evangelizáció: Sipos
Ete Álmos
Aug. 15., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Ausztrália képekben (10’), Ünnep a Rucz-farmon
(105’), Gárdonyi Berni (60’), Deák Bill-koncert (12’),
Szelídvízország (40’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Beszélgetés Szabó Imrével 9. rész, Evangelizáció:
Sipos Ete Álmos 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Csók István (40’), Kutyák a kábítószer ellen (90’), A
sárbogárdi zsidóság (12’), Szól a nóta (42’), Káloz tör-
ténete 3. (51’)



18 HIRDETÉSEK 2008. július 24. Bogárd és Vidéke

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30)
290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl, akác
kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970. (756096)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(006707)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q, cser
aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác tûzifa aprítva
1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért el-
adó. 06 (70) 338 5085.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûté-
ses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Lakás, telek eladó Sárbogárdon. 06 (30) 225 2067.
(051591)

Árpád-lakótelepen lakás sürgõsen eladó. Telefon:
06 (30) 382 1142. (051130)

Akác és egyéb kemény tûzifa, akác szõlõkaró és
oszlop eladó. 06 (30) 9470 899. (051126)

Pusztaegresen családi ház 2.600.000 Ft-ért eladó.
06 (20) 287 8376.
Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.
Gyermekfelügyeletet vállalok. 06 (20) 920 6437.
Alkalmi munka fõiskolásoknak! Érdeklõdni: 06
(30) 826 7623, 06 (30) 625 1677.
Kitûnõ állapotú MTZ 82 (9 éves, 1500 üzemóra) és
MBP 6,5 tonnás pótkocsi eladó. 06 (20) 369 2996.
(051099)

Olcsó rezsijû, másfélszobás lakás eladó. 06 (20)
774 9342. (051173)

Sárbogárdon, Árpád-lakótelepen 2. emeleti, két-
szobás, jó állapotú lakás, költözés miatt sürgõsen
eladó. Irányár: 6,2 millió forint. Érdeklõdni: 06 (30)
912 2382, 06 (30) 300 3878.
Családi ház (138 m2) Sárbogárdon 14,9 milliós
irányáron eladó. Régi, nagy zongora is. 06 (70) 335
6413. (051095)

Székesfehérváron 1,5 szobás, önálló fûtésû lakás
augusztustól hosszú távra kiadó. Telefon: 06 (30)
361 1176. (051093)

Kukoricát, búzát, árpát+tritikálét vásárolok. Tele-
fon: 06 (30) 382 4133. (051176)

Felújított kétszobás lakás eladó. 06 (70) 240 9535.
(051180)

Árpád-lakótelepen garázs eladó. 06 (70) 779
9322. (051179)

Kisgyermekek felügyeletét vállalja diáklány akár 1
órára is. 06 (20) 333 1089.

3000 m2-es telek egyben vagy külön eladó. 06 (25)
463 621. (051215)

Csirkevásár! Tinódi u. 52. Tisztítva elõjegyeztet-
hetõ. Telefon: 06 (30) 384 2294.

Vadkacsák és húsgalambok eladók. 06 (30) 867
0775. (051211)

Gyereket szeretõ kancapóni eladó. 06 (30) 5703
119. (051699)

Eladó satupad, hastokok, üstházak, kerti trak-
tor+kocsi, 30 db betonoszlop, szõlõprés, szõlõda-
ráló (kicsi, nagy). Telefon: 06 (30) 361 1210.

Új, háromkerekû akkumulátoros rokkantkerékpár
eladó. 06 (30) 361 1210.

Sárbogárdon négyszobás, két fürdõszobás, nagy
családi ház eladó. Lakást vagy nyaralót beszámí-
tok. 06 (30) 361 1210.

Bõr ülõgarnitúra eladó. 06 (20) 361 3900. (051697)

Lada Samara, 1.3-as, 95-ös évjárat, 5 ajtós, vonó-
horgos, 91.000 km-rel, jó motorikus állapotban,
mûszaki nélkül eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 315
3714.

Cégeknek lakások teljesen berendezve, felszerel-
ve kiadók. 06 (30) 9892 034. (051696)

Kétszobás, gázkonvektoros ház az iskolaközben el-
adó vagy kiadó. Miklóson fõút mellett sátortetõs
téglaház eladó. Bevezetett ingatlanközvetítõ-iroda
kiadó. 06 (30) 9364 371.

Mûanyag nyílászárók olcsón és rövid határidõvel,
40 %-os kedvezménnyel, akár áruhitellel is! 06 (70)
453 7448.

Üdüljön távol a város zajától Harkányban! Élvezze a
megújult gyógyfürdõ szolgáltatásait. Szálláslehe-
tõség apartmanban, hálószoba 4 fõ részére, 200
méterre a strandtól. Parkolás az udvarban. 5000
Ft/nap/2 fõ. 1000 Ft+1 fõ. E-mail: dobizs@
gmail.com, 06 (30) 482 6407. (051690)

Családi ház eladó Töbörzsökön. 06 (20) 5492 021,
06 (25) 461 083.

Ingatlanközvetítés díjmentes hitelügyintézéssel.
Lakáshitelek akár önerõ nélkül is. Adósságrende-
zés, végrehajtás, hitelkiváltás, adótartozás, ma-
gánhitel-kiváltás BÁR-listásoknak is. Támogatott
hitelek, személyi hitelek passzív BÁR-osoknak is.
Bármilyen hiteligény esetén keresse, hívja a City
Korzó Ingatlan- és hitelirodát. Sárbogárd, Ady E. út
101., 06 (20) 447 2994, 06 (70) 453 7289.

Sárszentmiklóson, Köztársaság út 163., Sárbo-
gárd, Nyíl u. 10. alatt családi házak eladók. 06 (30)
352 2810, 06 (30) 237 1944. (051216)

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

Kazánok GARANCIÁVAL 99.000 Ft-tól,
radiátorok AKÁR 40% ENGEDMÉNNYEL,

hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532

LEKNER KEGYELET Temetkezési Szolgáltató
Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 (30) 435 9021, 06 (25) 460 059

AUTÓHITEL!
06 (70) 453 7289, 06 (30) 354 4956

Teljes körû INGYENES HITELÜGYINTÉZÉST
vállalok. 06 (30) 491 4239

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
két telekkel ELADÓ.

Telefon: 06 (30) 9161 704

ARABELLA CIPÕBOLTBAN
minden cipõ 30 %-kal
OLCSÓBBAN kapható!

SÁRBOGÁRD központjában összközmûves,
ÉPÍTÉSI TELEK, jogerõs építési engedéllyel

és tervekkel eladó. Ár: 3 millió forint.
06 (30) 398 2075

(051212)

SÁRBOGÁRD központjában új építésû,
110 négyzetméteres CSALÁDI HÁZ,

teljes körû hitelügyintézéssel, ugyanitt
80 négyzetméteres TÉGLAHÁZ

hitelköltségek átvállalásával ELADÓ.
06 (30) 662 7756

GIPSZKARTON-SZERELÉSBEN jártas
MUNKÁSOKAT KERESÜNK

Székesfehérvár és Sárbogárd környékérõl.
Érdeklõdni: 06 (20) 325 7295

SÖRÖZÕBE PULTOST keresek.
JÓ KERESETI LEHETÕSÉG, igény szerint

szállást biztosítok. ABA, Rákóczi út.
Telefon: 06 (20) 387 8812

Teljes körû HITELÜGYINTÉZÉS
BÁR-listásoknak is. 06 (20) 447 2994

Nemzetközi PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ CÉG
új üzletága beindításához keres
Sárbogárd és vonzáskörzetébõl

ÉRETTSÉGIZETT, TALPRAESETT,
JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGÛ

MUNKATÁRSAKAT.
Érdeklõdni:

06 (30) 330 1471-es számon lehet.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-AKCIÓ!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

K=0,8 W/m2K!!!
Június 9-tõl augusztus 31-ig!

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!
Bereczk Róbert

Heves Therm márkaképviselet
Sárbogárd, Ady E. út 168.
Telefon: 06 (30) 9377 545
E-mail: bereczkr@invitel.hu

Válassza a minõséget!

GAZDABOLTUNKGAZDABOLTUNK

az építkezés ideje alatt

VÁLTOZATLANULVÁLTOZATLANUL
NYITVA TARTNYITVA TART

HÁTUL,
A RAKTÁRBAN!

Cím: Sárbogárd, Ady E. út 224.
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NYÁRI KAMATSZÜRET
a Sárbogárd és Vidéke

Takarékszövetkezetnél!
SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású
THM: 16,34-20,67 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).
Akár 20 évre! THM:12,94–13,55 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Hitelbírálati díj, szerzõdéskötési díj,
folyósítási jutalék nincs!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi
településeken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.

RENDKÍVÜLI FELVÉTEL
A SIMONTORNYAI

SZAKISKOLÁBA ÉS GIMNÁZIUMBA

SZAKISKOLÁBA

NÕIRUHA-KÉSZÍTÕ 11. osztályába
KERTÉSZ 11-12. osztályaiba

GIMNÁZIUMBA FELNÕTTKÉPZÉSRE

3 éves nappali, tandíjmentes intenzív gimnázium 10. osztályába
3 éves esti gimnázium 10-11-12. osztályaiba

Érdeklõdni, jelentkezni lehet

Pordány Ilona ig. h.: 30-219-0041, e-mail: pordanyica@freemail.hu
T. Unghy Ilona ig. h.: 30-411-4970, e-mail: smatui@freemail.hu



20 NYÍLT TÉR 2008. július 24. Bogárd és Vidéke

Vandálok Tinódon
Kedden hajnalban a Tinódi utcán vandá-
lok randalíroztak. A Mészöly Géza utcától
végig leverték a tinódiak által féltve gon-
dozott virágcserepeket a villanyoszlopok-
ról. Reggel az utca lakói döbbenten és el-
keseredéssel szemlélték a vandál pusztí-
tást. Végig az út közepére kidobálták a
randalírozók a virágcserepeket, amelyek
összetörtek. A virágokat meg összetapos-
ták.
— Miféle nyomorult lélek lakik ezekben az
emberekben, akik képesek voltak ezt meg-
tenni? — kérdezték Vargáék, akik kihív-
ták a rendõröket. — Mi azt szeretnénk, ha
szép lenne Sárbogárdnak ez a része, ahol
lakunk. Ezért is próbáltuk szebbé tenni
ezekkel a virágokkal a várost. A virágtartó-
kat annak idején az önkormányzat szerel-
tette fel a villanyoszlopokra, és õk adták a
cserepeket is, mi pedig gondozzuk õket.
Még aznap délelõtt eltûntek a vandál pusz-
títás nyomai. A lelkekben okozott kár ne-
hezebben tüntethetõ el.

Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Szerencsésen lenyaraltunk, méghozzá úgy,
mint eddig soha. Nem voltunk tenger mel-
lett, nem napoztunk, nem kirándultunk, az
esett jól, hogy nem csináltunk semmit.
Néztünk ki a fejünkbõl, aludtunk és tévét
néztünk.
A levegõ is más volt a Mecsekben.
Mint kiderült, ebbõl a más irányú tevé-
kenységbõl is tudtunk profitálni, mert újra
változtatni kell: meg kell rendelni a kábel-
tévés programcsomag olyan változatát,
amiben szerepel a Viasat History.
Három kedvenc történelemtanárom volt
az iskolában: Tóthné Éva néni, Orosváriné
Irénke néni és Kalácska tanár úr. Mivel
õket szerettem, a tantárgyukat is szeret-
tem, és most szinte egész nap történelmi
tárgyú filmeket néztem az ókorból, közép-
korból, újkorból. Julius Caesar, Viktória
királynõ, Che Guevara, Oscar Romero ér-
sek, Hitler, Erzsébet királynõ, Stuart Má-
ria, Raoul Wallenberg, Castro voltak a fõ-
szereplõk, elég híres, egyes esetekben hír-
hedt történelmi személyek. Ténykedésü-
ket az utókor ítélte meg, lehet, hogy nekik
valószínûleg nem tetszõ módon, negatí-
van.
Azon elmélkedtem, hogy furcsa egy te-
remtmény az ember; több száz év alatt sem
tanulja meg, milyen veszélyt jelentenek
egyes vezetõk országokra, népekre nézve.
Nem kell sokáig menni, maradjunk csak a
mi városunknál.
Egyre népszerûbbek számomra a Bogárdi
TV beszélgetõs mûsorai. Sokszor elõfor-
dult már, hogy egy-egy riport teljesen lekö-
tött. Rá kellett jönnöm, hogy ismertem va-
lakit, de nem arról az oldaláról, mint amit a
televízió megmutatott. Milyen sok érdekes
és értékes ember van a városunkban!
Be kell vallanom, újabban, ha lehet, nem
mondom meg, hogy Sárbogárdról jöttem,
mert furcsa reakciókat hallok: „Ja! Ahol a
polgármester és a jegyzõ…”, vagy „Ja!
Ahol a tízek…”, vagy „Ja! Ahol az a h….”
Elegem lett belõlük. Arra gondoltam,
hogy a következõ választáson talán az érté-
kes embereket kellene megválasztani. Bár
egyik ismerõsöm lehûtött egy mondatával:
egy érdekes és értékes ember Sárbogárdon
ilyen pozícióba nem is akar kerülni.
Na, mindegy, de két év múlva más kell.
Más, és nem a másság, amitõl én csak azért
félek, mert nálunk, õsi magyar szokás sze-
rint, át szoktunk esni a ló túlsó oldalára.
Attól félek, hogy a me-
legséget is kötelezõvé
teszik.

Csibegép
(alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

A Kereszt utcát
mikor aszfaltozzák?

A Kereszt utca mindig mostoha helyzet-
ben volt. Nagyon örültünk, amikor leg-
alább a rendõrség kapujáig elkészült az
aszfaltburkolat, és mart aszfalttörmelék-
kel feljavították valamennyire ezt az utcát
végig. Ez a javítás sajnos nem tartott soká-
ig. Azt ígérték, hogy ha megtömörödik a
burkolat, ide is kerül aszfalt. Mivel a mi ut-
cánkban nem lakik olyan önkormányzati
képviselõ, akinek jelenleg számít a szava,
nem is remélhetjük, hogy ezt a régi ígéretet
egyszer teljesítik.
Csak közben az úttesten ismét megszapo-
rodtak a kátyúk. Gond az is, hogy máig sem
oldották meg ezen a részen a csapadékvíz
biztonságos elvezetését. Az állandó töltö-
getés miatt pedig az úttest szintje jóval
meghaladja az udvarok szintjét, így nagy
esõzésekkor a víz az udvarokba folyik.
Sajnos nem érezzük, hogy a városnak gon-
dos, a polgárok problémáival komolyan
foglalkozó önkormányzata lenne.

Az utca lakói

Szeretnénk, ha velünk együtt
örülnének mindazok,

akik ismerik és szeretik

BERECZK LAJOS kõmûvest és
BÁGYI ERZSÉBETET.

Köszöntjük õket 65. házassági
évfordulójukon, további jó egészséget,

még sok együtt töltött életet kívánunk!

Gyermekei, unokái, dédunokái


