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Lövöldözés az iskolánál
Augusztus 7-én, 14 óra 55 perckor tett bejelentést a kapitány-
ságra egy sárbogárdi férfi, hogy a Mészöly Géza Általános Isko-
la udvarában két személy légpuskával lövöldözik. A bejelentést
követõen a rendõrök a helyszínre mentek, ahonnan elõállítot-
tak egy fiatalkorú és egy felnõtt korú személyt. Kiderült, hogy a
két személy egy Slavia 631-es típusú légpuskával lövöldözött az
iskola udvarán. Mindkettõjük elszámoltatása megtörtént. A
puskát a rendõrök elvették a fiatalkorú fiútól. Az ügyben
szabálysértési eljárás indult.
Feltehetõen nem ez az egyetlen légpuska, ami magánszemé-
lyeknél található. Jó, ha tudják, hogy lakott területen még a lég-
puska használata is tilos. De lakott területen kívül se ajánlatos
lövöldözni, mert például a veréb is védett madár. /H/

Vádemelés
környezetszennyezésért

Korábban hírt adtunk arról, hogy az ORFK Nemzeti Nyomozó
Irodája vizsgálatot indított annak kapcsán, hogy a Budalakk
Kft. veszélyes hulladéknak számító festékes és oldószeres hor-
dóit Szegedrõl Tata környékére és a volt sárbogárdi szovjet lak-
tanya területére szállították. Külön büntetõeljárást folytatott
az iroda a sárbogárdi környezetszennyezés ügyében.
A Sárbogárdi Városi Ügyészség ez alapján most vádat nyújtott
be a Sárbogárdi Városi Bíróságra a Btk. 281/A. § (1) bekezdés
a), b) és c) pontjaiba ütközõ környezetre veszélyes hulladék jog-
ellenes elhelyezésének bûntette miatt a volt sárbogárdi szovjet
laktanya (volt Sárbogárdi Ipari Park) területén történt jogsér-
tés miatt — tájékoztatta lapunkat dr. Várhomokiné dr. Rabi
Noémi, a Fejér Megyei Ügyészség fõügyész-helyettese és sajtó-
referense. — A nyomozás során feltárt adatok szerint ugyanis
2004 szeptemberétõl az említett területen lejárt szavatosságú,
festékgyártáshoz szükséges vegyi anyagokat tároltak nagy
mennyiségû, lezárt fémhordókban. Az anyagok alkalmasak ar-
ra, hogy a környezeti elemeket veszélyeztessék, ezáltal veszé-
lyes hulladéknak minõsülnek. A veszélyes hulladék kezelésére
pedig nem rendelkezett hatósági engedéllyel a terület tulajdo-
nosa.

Hargitai Kiss Virág

A Sávoly közben...

...nem csak az utat csinálják. Egy kis szakaszon a Keleti csator-
náig kibetonozzák az árkot is. (Írásunk a 3. oldalon.)

Kié ez a gazos terület?

Nagylók kitett magáért

A Lóki napokra megszépült az
egyébként is hangulatos, szép kör-
nyezetben lévõ falu. (10-11. oldal)

A helyes megfejtõk között egy
csokor parlagfüvet sorsolunk
ki. (Kérdezték: 5. oldalon)
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Újra megteltek az árkok
A múlt heti nagy esõzés újra megtöltötte az árkokat vízzel. Sze-
rencsére Sárbogárdot és környékét elkerülte az özönvíz, de így
is sok helyen tó állt a kertekben és az utcákban. Sok helyen az
okozott gondot, hogy az útépítéskor nem tolták ki az úttükröt,
és árok híján a víz az útfelületnél lejjebb került házak udvarába
folyt be. A Piac térnél most aszfaltozták a Csík utca egy részét.
Ott a megemelkedett útszint miatt nagy esõzéskor ázik a ház
alapja, és befolyik az udvarba a víz.
A vasútállomásnál is voltak gondok. Az elhanyagolt árok, ami-
ben még hatalmas betondarabok is voltak, nem tudta befogadni
a hatalmas mennyiségû vizet. Egy napig akkora víz volt, hogy
száraz lábbal nem tudtak rajta átkelni a gyalogosan vonathoz
igyekvõk. Az árok melletti útpadkát is le kellene gyalulni, hogy
ne álljon meg a víz a járdán és az úttesten.
A terület gödreiért a buszok is felelõsek, mert — mint az egyik
lakó elmondta — mindig a járdán fordulnak meg a buszok, emi-
att ott egyre nagyobb lyukak vannak.

A Hõsök terének ötvenéves vízelvezetõ rendszerével is gondok
voltak. Több vízelnyelõ eldugult, és mint azt az önkormányzat
mûszaki szakemberével együtt megállapítottuk, sok közülük
magasabb szinten van, mint az úttest. Ezért a térrõl a hirtelen
lezúduló csapadék mind a mûvelõdési központ mögötti kis ut-
cába zúdult be, ahol a szerkesztõségünk is van. Az utcán folyó-
ként hömpölygött végig az ár. Az utca végén két ház udvarába
padlószintig bement a víz. Számítani lehet arra, hogy ha na-
gyobb esõ lesz, az ár bemegy a házakba is.

Ez az esõzés figyelmeztetõ jel arra, hogy a városban mielõbb
rendbe kell tenni a csapadékvíz-levezetõ árkokat, átereszeket,
és biztosítani kell, hogy a lezúduló víz minél gyorsabban elhagy-
hassa a város területét.

Hargitai Lajos

Vihar kevés kárral
Szerencsére megkímélt minket a múlt heti viharos frontátvonu-
lás, és csak két helyen okozott kárt — tudtam meg Sándor End-
re századostól, a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóság munkatársától.
Augusztus 5-én, Sárbogárdon, a vasúti lakótelepnél kidõlt egy
akácfa, de a mellette álló fa megtámasztotta. Mivel idõben ész-
revették, a tûzoltóknak sikerült kivágni, mielõtt komolyabb bajt
okozhatott volna.

Két nappal késõbb Kálozra riasztották a tûzoltókat, mert egy
magánház 25 m2-es helyiségébe körülbelül félméternyi víz ment
be, és veszélyeztette többek között a gázkazánt.

Személyi sérülés egyik esetben sem történt.
Hargitai Kiss Virág

Új mûszaki mentõ
a tûzoltóságnak

Új eszközzel gyarapodott a sárbogárdi tûzoltóság egy pályázat
révén. A jól felszerelt mûszaki mentõautót már június 21-én ha-
zahozták, de még nem avatták föl, mivel most képezik ki a tûzol-
tókat a használatára, és folyik az üzembe helyezése is. Így hama-
rosan már két mûszaki mentõ segíti a helyi tûzoltók munkáját.

Hargitai Kiss Virág
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Sátoros útavató a Sávoly közben
A Sávoly köz lakói számára kellemes
meglepetés volt, hogy a múlt héten asz-
faltos burkolatot kapott az utcájuk.
— Igen jó ennek az utcának az érdekér-
vényesítõ képessége — mondták erre a
környékbeli polgárok kissé irigykedve.
Etelvári Zoltán beszélgetésünk során
ígéretet tett arra, hogy rövidesen elkészül
majd a többi kis utca aszfaltozása is ab-
ban a negyedben.
Nos, az utca lakói ígéretükhöz híven
megrendezték hétvégén az ünnepélyes
útavatót. Nagyné Rehák Julianna udva-
rában állították fel a katonai sátrat. Rigó
József kétféle pörköltet fõzött, az utca la-
kói hoztak innivalót meg minden egye-
bet, ami az ünnepséghez kell.
Juhász János polgármester köszöntötte
pezsgõvel az egybegyûlteket, majd közö-
sen elfogyasztották a kitûnõ ebédet. Kel-
lemes beszélgetéssel múlatták az idõt es-
tig. Visszaemlékezhettünk azokra az
idõkre, amikor még nyakig ért itt a sár,
amikor még rossz idõben azt se tudták,
hogyan vigyék ki a gyerekeket az utca vé-
géig a szülõk, hogy iskolába tudjanak
menni.
Kedden a Gagarin utcában akadt dol-
gom. Örömmel tapasztaltam, hogy ebben
az utcában éppen akkor végeztek az asz-
faltozással. Lassan véget érnek Sárbogár-
don a nagy infrastrukturális beruházá-
sok. Mindenütt bent van már a gáz, víz,

szennyvíz, telefon. Ezek után következett
— és következik még — az utcák aszfalto-
zása, járdák megépítése ott, ahol az hi-
ányzik. Ha ez a munka befejezõdik, a kö-
vetkezõ évekre is marad azért még fel-
adat, hiszen rendesen ki kell építeni a bel-
területi árokrendszert, meg kell építeni a
külterületi utakat, és el kell végezni a vá-
rosközpont épületrekonstrukcióját is.
Erre jelentõs összegeket lehet pályázni

az Európai Uniótól. El kell érni, hogy
Sárbogárdnak hangulatos kertvárosi ké-
pe legyen a következõ évtized végére,
hogy a hazatérõket, ide vetõdõ idegene-
ket rendezett fás, virágos utcák, szép épü-
letek köszöntsék.
A Sávoly köz már kezd ilyen hangulatos
kis utca lenni. A folytatás a polgárokon is
múlik.

Hargitai Lajos

Megyei elsõk a tûzoltók
A sárbogárdi tûzoltók csapata nyerte
el idén (elõször!) a vándorkupát és a
mellé járó oklevelet a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságok megyei össze-
tett versenyén. Ebben az évben a sárbo-
gárdiak voltak az esemény szervezõi. A
megmérettetést az idõjárás miatt két
részben rendezték meg.
Az elsõ fordulóra június 9-én került sor
Sárszentmiklóson, a sportpályán, Du-
naújváros, Sárbogárd, Székesfehérvár
és versenyen kívül Vál 10-10 fõs csapa-
tainak közremûködésével. A hazai tûz-
oltóságot Barabás Tibor törzsõrmes-
ter, Fábián Imre törzsõrmester, Haga
József fõtörzsõrmester, Petrovics Jó-
zsef törzsõrmester, Seres István törzs-
õrmester, Pálinkás István törzsõrmes-
ter, Ratalits Zoltán törzsõrmester, Ko-
vács Gábor fõtörzsõrmester képviselte
(a második fordulóban Fábián és
Ratalits már nem vettek részt).
A rekordot döntõ hideg és az esõ miatt
azonban csak július 30-án dõlhetett el
végleg a verseny Székesfehérváron, az
országos vetélkedõ keretében, immár a

rekordot döntõ melegben. Itt két ver-
senyszámban mérték össze erejüket és
tudásukat a csapatok: a 100 m-es aka-
dályfutásban és a négyszer 100 m-es
váltófutásban, melynek utolsó szaka-
szán volt egy tûzoltási feladat is.
Fej-fej mellett küzdöttek a bogárdiak
és a fehérváriak, de mivel az igazi tûzol-
tós versenyszámot, a 800-as kismotor-
fecskendõ-szerelést a sárbogárdiak
már megnyerték az elsõ fordulóban, így
Sárbogárd lett az elsõ, második Székes-
fehérvár és harmadik Dunaújváros.
A kismotorfecskendõ-szerelésre már
csak azért is büszke a bogárdi csapat,
mert az eddigi legjobb sárbogárdi ered-
ménynél csupán két század másodperc-
cel teljesítettek „rosszabbul”. Egyéb-
iránt ötödször nyerték meg ezt a ver-
senyszámot. Ezért Varga Zoltán pa-
rancsnok pénzjutalomban is részesítet-
te õket.
Gratulálunk a szép eredményhez! Csak
így tovább, fiúk!

Hargitai Kiss Virág
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Roma sportnap
Nagy érdeklõdés mellett rendezték meg szombaton a sárbogárdi sporttelepen a roma
sportnapot. A gyerekek fociztak a szülõkkel, a felnõttek pedig kispályás fociban
mérték össze erejüket.
Elsõ lett a Tinód SC, második Lakatos György és csapata. A rendezvényre kilátoga-
tott Juhász János polgármester és dr. Szabadkai Tamás alpolgármester is, aki a szer-
vezõvel, Lakatos Gyõzõvel együtt adta át a díjakat a csapatoknak és a legjobb játékos-
nak, id. Csányi Miklósnak. Minden gyerek kapott valamilyen ajándékot, majd
közösen elfogyasztották az ebédet.
A rendezvényt sokan támogatták. Különös, hogy a roma kisebbségi önkormányzat
egy fillért sem adott a rendezvényhez, és egyetlen tagja sem jelent meg azon. Azt kér-
dezték a jelenlévõk, hogy talán nagyon elfáradtak abban a nehéz munkában, ami azzal
járt, hogy elköltsék a kisebbségi önkormányzat pénzét saját tiszteletdíjukra?

/H/

2005. augusztus 13-14. — Piszkeri Napok Cecén
Augusztus 13., szombat:

10 órától: vidéki népi fogathajtók ver-
sengése a Cece Kupáért — elsõ forduló;
közben: gyermekprogramok, tréfás ve-
télkedõk, bemutatók, gólyaláb, strand-
röplabda; 13.30 órától: csikósbemutató;
malacfogóverseny; 14 órától: a fogathaj-
tás második fordulója — eredményhir-
detés; 16 órától: rönkhúzóverseny; 18
órától: Molnár Csaba spanyol barokk lo-
vasbemutatója; 20 órától: Piszkeri-bál a
meghívottaknak, valamint „Kigyúlnak a
pásztortüzek”: éneklés és szalonnasütés.

Augusztus 14., vasárnap:
10 órától cecei népi fogatok versengése
a Piszkeri Kupáért — elsõ forduló; köz-
ben: népi kézmûves-bemutatók: kosár-
fonók, agyagosok, bõrösök, teknõvájók;
kézmûvesvásár; A Kincskeresõ Óvoda
óvónõinek kézmûves-foglalkozásai ki-

csiknek és nagyoknak; kovácsbemutató,
sportprogramok; agyaggalamb-lövé-
szet; 13 órától: malacfogóverseny; 13.30
órától: csikósbemutató; 14 órától: a
Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, valamint a Fejér
Baranta Egyesület õsi magyar harcmû-
vészeti bemutatója; TOMBOLA értékes
nyereményekkel — minden versenyzõ
ingyenes tombolajegyet kap; LÓSZÉP-
SÉGVERSENY; 16 órától: a cecei fogat-
hajtás második fordulója; tréfás fogat-
hajtás.
Egész nap büfével, helyben készült
finomságokkal várjuk az érdeklõdõket.

Augusztus 17., szerda:
18 órakor új forrás avatása a Szélescsa-
pásnál; 19 órakor Piszkeriben tábortûz
mellett Tolcsvay Béla zenél, sámándo-
bolás és tündérének, Czeke András és
barátai

Augusztus 19., péntek:
17 órakor ünnepi, hálaadó, ökumenikus
istentisztelet a katolikus templomban,
18.30 órától ünnepi megemlékezés a
mûvelõdési ház udvarán, kenyérszente-
lés, a Községünkért Oklevelek átadása, a
ház felavatása és bejárása, majd fogadás.

Augusztus 20., szombat:
14 órától: a cecei Gerlice táncegyüttes
10. születésnapi ünnepsége az új mûve-
lõdési házban; születésnapi néptáncta-
lálkozó — fellépnek a régi és új Gerlicé-
sek; 20 órától: utcabál a Jókai utcában,
majd tûzijáték.
Programjainkra minden érdeklõdõt szere-
tettel és tisztelettel várunk! Ünnepeljünk,
szórakozzunk együtt a nyár utolsó hónap-
jában is, Cecén!

Egyéb információ:
a 06 (25) 505 150-es telefonszámon.

Köszönet
Köszönjük támogatóinknak a segítsé-
get: Szénássy Ferenc (írószerbolt); fõ-
téri zöldség—gyümölcs bolt; Horváth
István (mûvelõdési ház); Hargitai La-
jos (Bogárd és Vidéke Lapkiadó); Fõ-
téri cukrászda; dr. Berzeviczy Gábor;
Berki László (kínai bolt); Krisztina Bt.
(borozó); Rózsa (kínai bolt); dr. Sza-
badkai Tamás valamint Barabás Jó-
zsef, aki a pálya használatát biztosítot-
ta. Ez a rendezvény nem jöhetett volna
létre Lakatos Gyõzõ nélkül.
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Falunap és búcsú
Sárkeresztúron

Búcsúval egybekötött falunapot tartottak Sárkeresztúron vasárnap délután. A mûso-
rok a kultúrházban, illetve az elõtte felállított színpadon zajlottak. A LÖFAN
mazsorettcsoport nyitotta a sort, majd a miske—drákszéli Rozmaring Hagyományõr-
zõ Néptánccsoport színvonalas mûsorának tapsolhatott a közönség. Peller Károly és
Kékkovács Mara operettkettõsét követõen a megyei KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit
tud? kategóriadíjasai: Polgár Sándor, Farkas Ottóné, Szabó Jánosné és Ludányi
Jánosné adtak elõ örökzöld nótákat, slágereket Solti Béla szintetizátoros kíséretével.
A hazai fellépõt, Ludányinét, hatalmas üdvrivalgással fogadták a keresztúriak.
Ezen a napon került sor a gyerekek és serdülõ lányok szépségversenyére. Az induló-
kat egy-egy csokoládéval jutalmazták a szervezõk. A gyerekek között Németh Fruzsi-
na lett az I., II. Kovács Elvira, III. Cellár Diána. A közönség szavazata alapján
különdíjat kapott Kovács Elvira. A serdülõknél a zsûri az I. helyezést Oláh Editnek
ítélte, II. helyezett Németh Csilla, III. Nyári Alexandra.

Az est folyamán nagy sikerrel zenéltek a Huszti fivérek: Róbert és Péter, valamint Né-
meth Csilla, fergeteges elõadást láthattunk a helyi cigány néptánccsoport gyermekei-
tõl, és Keresztúr vendége volt a NEO-TONS együttes is. A program hagyományosan
bállal zárult. Hargitai Kiss Virág

Kérdezték
„Cseppfolyós”

Árpád utca
Több utcához hasonlóan az Árpád utcát
is úgy hozták helyre a szennyvízberuhá-
zást követõen, hogy folyékony bitumen-
nel fedték be, majd makadámkövet szór-
tak rá, mondván, hogy majd „elaszfalto-
sodik”. A kõ nem nagyon maradt meg a
bitumenen, így az „aszfaltosodás” helyett
a nagy kánikulában szinte cseppfolyóssá
vált az út, igencsak megnehezítve ezzel a
közlekedést. Ráadásul az olvadt bitu-
men, ami az ember minden jó szándéka
ellenére is ráragad a cipõre, megkeseríti a
háziasszonyok, takarítók és boltosok éle-
tét, mert csak hígítóval lehet fölszedni a
padlóról. Jó lenne, ha rendesen megcsi-
nálná az önkormányzat az ilyen utcákat,
mert ez az állapot nem lesz jobb, csak
rosszabb.

Nem mindenki lop
A Plus áruházban a zöldség—gyümölcs
osztályon van egy digitális mérleg, ahol
egy darabig a vevõk maguk mérték le a
választott árut és ragasztották rá a blok-
kot, egy ideje azonban — a csalások és
félreértések elkerülése végett — a pénz-
tárnál mérik le és árazzák be a zöldséget,
gyümölcsöt. Van, aki ezt megalázónak
érzi azokra nézve, akik becsületesen mér-
ték le az árut. Jobbnak látná, ha például
odaállítanának egy eladót a régi mérleg
mellé, mint a nagyobb áruházakban, aki
így segíthetné is a vevõket a vásárlásban.

Megint nem mûködött
az OTP-automata

Péntektõl hétfõig ismét nem mûködött az
OTP pénzautomatája. Ez rendkívül kel-
lemetlen helyzetbe hozott sok embert,
akiknek sürgõsen szükségük lett volna
vásárláshoz pénzre, határidõs csekkek
feladásához a postán. Aki semmiképpen
nem halaszthatta a fizetést, kénytelen
volt drágábban a postán, vagy a K&H
Bank automatájából pénzt felvenni.
Azt kérdezik a polgárok, hogyha már arra
kényszerítik õket, hogy a fizetésüket
bankkártyáról vegyék fel, miért nem biz-
tosítják, hogy a pénzt bármikor felvehes-
sék az automatából? Vagy az a cél, hogy
azt a kis fizetést így is megsarcolják?

Gazos területek
Hatalmas büntetésekkel fenyegetik az
embereket, ha nem tartják rendben a
földjeiket, és rajta gaz, parlagfû virít. En-
nek ellenére van még néhány olyan telek,
mint például az Árpád és a Kisfaludy utca
sarkán lévõ terület, ahol embermagassá-
gú a gaz. Régen járhatott arra a gazdája.

Hargitai Kiss Virág
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Amire büszkék is lehetnénk… 6.

Európai növényritkaság
Nagykarácsonynál

1985 kora tavaszán, még tapasztalatlan
egyetemistaként vetõdtem el életemben
elõször a Szarvaspuszta és Nagykará-
csony között húzódó völgybe. Már akkor
megragadott a környék idilli nyugalma, a
fátlan lejtõk vadvirágpompája. Késõbb
visszatérve nem gyõztem csodálni a ter-
mészetnek azt a pazar tobzódását, ami
fogadott. Virágszõnyeg borította a lejtõ-
ket a természet szinte minden színével, s
a füvek számtalan fajtáját lengette a tava-
szi szél. A vadvirágok jó részét azelõtt
még soha nem láttam, így hát egy határo-
zókönyvvel nekiültem, hogy megismer-
jem õket. Az egyik kicsiny, térdig sem
érõ, bokorszerû növény különösen meg-
ragadta a figyelmemet. Szárát s leveleit
dús fehér szõr borította, apró, mélykék
virágai pedig tömött csomókban ültek a
szárak végein. Távolabbról a lejtõ — ahol
nagy tömegben nõtt — úgy tûnt, mintha
halványkék selyem borítaná. Ezzel a nö-
vénnyel azonban nem boldogultam. Va-
lahányszor nekirugaszkodtam, hogy
meghatározzam, minduntalan a macska-
menták társaságánál lyukadtam ki, ahon-
nan viszont tovább sehogy sem jutottam.
Végül föladtam.
Évekkel késõbb aztán, mikor e kudarcot
már réges-rég elfelejtettem, Belsõbáránd
környékén járva egy különös felfedezést
tettem. Rábukkantam ugyanis egy olyan
növényre, amelyet azelõtt sosem láttam,
az orosz leírásokból viszont már ismer-
tem, s azt is tudtam, hogy hozzánk legkö-
zelebb csak a Fekete-tenger tájékának
füves pusztáin él. Ez volt a borzas macs-
kamenta, amelynek itt csak néhány kis
bokrocskája nõtt egy eldugott, fátlan lej-
tõn. Az örömöm leírhatatlan volt, hiszen
egy igazi ritkaságot találtam. Néhány hét-
tel késõbb aztán, újra a nagykarácsonyi
völgyben járva ugyanezt a növényt pillan-
tottam meg, amint halványkék selyem-
ként borította nagy tömegben a nyugatra
nézõ lejtõket — s ekkor egy távoli emlék
sejlett föl bennem. Amit akkor, 1985-ben
találtam, nem lehetett más, mint a borzas
macskamenta. Nem véletlen, hogy nem
tudtam akkor meghatározni, hiszen az
akkori szakkönyvekben még csak nem is
szerepelt e növény. Sikertelenségemet
persze nem a könyv hiányosságának, ha-
nem saját tapasztalatlanságomnak tud-
tam akkor be.
Felfedezésemnek volt azonban egy szép-
séghibája. Mégpedig az, hogy nem én vol-
tam az, aki e növényt elsõként hazánkban
megtalálta. Az érdem Tauscher Gyuláé,

aki a múlt század 60-as 70-es éveiben Er-
csi gyógyszerésze volt. Õ nemcsak a
gyógynövényeket ismerte jól, hanem
szenvedélyes növénygyûjtõ is volt, amirõl
ránk maradt tetemes gyûjteménye is ta-
núskodik. 1871 és 1877 közötti gyûjtõút-
jai során bukkant rá a borzas macska-
mentára Ercsinél, majd Pusztaszabolcs
mellett, s még további három helyen,
amint azt a herbáriumban õrzött példá-
nyok feliratai jelzik. Bár õ maga tudta,
hogy micsoda ritkaságot talált, felfedezé-
sének nemigen volt visszhangja kortársai
körében. A késõbbi korok botanikusai
Tauscher adatait már kétkedve fogadták,
a XX. század közepe táján pedig már va-
lódiságukat is kétségbe vonták, noha a bi-
zonyító példányok végig ott feküdtek
gyûjteményében. Tauscher Gyula felfe-
dezése így lassacskán a feledés homályá-
ba merült.
Ha van növény, ami igazán a Mezõföld-
höz tartozik, akkor a borzas macskamen-
ta az, hiszen egész Magyarországon kizá-
rólag itt fordul elõ. Belsõbáránd és Nagy-
karácsony mellett megtalálták még
Adony és Perkáta között és Elõszállásnál
is, de a legnagyobb számban mégis csak
itt, a nagykarácsonyi Nagyvölgyben te-
rem. A Mezõföldön kívül egész Európá-
ban csak a romániai Dobrudzsában, az
ukrán és orosz sztyeppeken él még ez a
növény. A száraz, árvalányhajas sztyep-
peken érzi igazán otthon magát, ahol a

tátorjánnal és még számos, a Mezõföld-
rõl is ismert növénnyel együtt nagyobb
számban él. Igazi pusztai növény, amire
már alakja is utal, hiszen termésérés után
gömb alakú bokrait — a tátorjánhoz és az
ördögszekérhez hasonlóan — a szél gör-
geti tova, hogy magvai távolabbra is szét-
szóródhassanak.
A borzas macskamenta egykor a mezõ-
földi erdõs puszták egyik, nem gyakori,
de jellegzetes növénye lehetett, amire
egykori és mai lelõhelyeinek nagyobb
száma utal. E növény itteni elõfordulásai-
nak jelentõségét ritkasága mellett elsõ-
sorban az a tény adja, hogy ma is eleven
bizonyítéka a mezõföldi és a távoli, ke-
let-európai sztyeppek szoros kapcsolatá-
nak, és az erdõs puszta õsi, természetes
mezõföldi jelenlétének. Mai ritkaságá-
nak oka — a pamacslabodáétól eltérõen
— elsõsorban nem az éghajlat megválto-
zása, hanem a számára megfelelõ élõhe-
lyeknek az elpusztulása, a száraz gyepek
és füves lejtõk beszántása, beerdõsítése
vagy mértéktelen legeltetése volt.
A nagykarácsonyi Nagyvölgy azonban
nem csak a macskamenta miatt nevezetes
hely. E völgy — a Bolondvárhoz hasonló-
an — a hazai erdõs pusztai élõvilág egyik
legjelentõsebb, õsi állapotában megma-
radt, gazdag maradványa, amit számtalan
jellegzetes növényének és állatának itte-
ni, együttes elõfordulása is igazol. A tarka
és apró nõszirom, a pusztai árvalányhaj,
szennyes ínfû, parlagi rózsa, nagy ezerjó-
fû, hengeres peremizs, törpemandula, és
az ürge, borz, güzüegér így együtt már
csak alig néhány helyen fordulnak elõ or-
szágszerte, s még egy óriási, matuzsálemi
korú kocsányos tölgy is ott dacol az idõvel
az egyik lejtõn.
A nagykarácsonyiaknak minden alapjuk
megvan hát ahhoz, hogy büszkék legye-
nek erre a völgyre, és dicsekedjenek leg-
nagyobb ritkaságával: a borzas macska-
mentával. Azonban e csodálatos erdõs
pusztai maradvány fennmaradása is ma
elsõsorban tõlük, helybéliektõl és persze
mindannyiunktól is függ. Ha szeretnénk
gyönyörködni a völgy füves lankáiban, fe-
lejthetetlen tavaszi virágpompájában és
mutatós, ritka vadvirágaiban, ha egy ki-
csit is fontos számunkra a borzas macska-
menta, akkor mindent meg is kell ten-
nünk annak érdekében, hogy e növény
soha ne juthasson a nagyhörcsöki pa-
macslaboda sorsára.

L. G.
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Nyári áresõ a Fair 2000. Kft.-nél!
Kárpitos bútort CSAK a gyártótól — NAGYKER. ÁRON!

* heverõ: 16.900 Ft helyett 13.400 Ft-tól,
* fotelágy: 15.900 Ft helyett 13.500 Ft-tól,
* rekamié (ágyazható) 41.900 Ft helyett 35.500 Ft-tól,
* sarok ülõgarnitúra (ágyazható): 59.900 Ft helyett 49.500 Ft-tól,
* 3+2+1 ülõgarnitúra (ágyazható): 98.000 Ft helyett 84.900 Ft-tól.

Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva,
2 héten belül elviheti bútorát. Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását.

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

TANSZERVÁSÁR az Orova Szabadidõboltban!
Sárbogárd, Ady E. út 97., telefon: 06 (25) 461 022, 06 (30) 267 9140

ISKOLAKEZDÉSRE füzetek, füzetcsomagok, festékek, színesek,
zsírkréták, körzõk, öntapadós füzetborítók, betétek, füzetborítók,

csomagolópapírok, órarendek, füzetcímkék
kedvezõ kínálatával állunk az Önök rendelkezésére.

Továbbá: konyhai felszerelések, villanyszerelési cikkek, bonyhádi zománcedények,
beltéri diszperziós festékek, zománcfestékek, lazúrok, kerítésfestékek,

ecsetek, csiszolóvásznak kaphatók.

Figyelem! SODEXHO-utalványokat elfogadunk:
iskolakezdésre, ajándéktárgyakra, háztartási kisgépekre, lakberendezési tárgyakra.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Szünidei akció
a videotékában!

Július 20-tól augusztus 20-ig
hétköznapokon MINDEN DVD
KÖLCSÖNZÉSI DÍJA 300 Ft.

Éljen a lehetõséggel!

Megújult a
Mezõföld honlapja!

Kibõvült és megszépült az interneten
a www.mezofold.hu oldal. A honlap
mottója: „Minden, amit a Mezõföld-
rõl tudni akartál, de sosem merted
megkérdezni”. Több linkgyûjtemény,
helyi újságok, friss információk, fó-
rum, ingyenes apróhirdetés, akció- és
álláskeresõ, szótárak segítik az ide lá-
togatót, hogy ne tévedjen el a neten,
hanem találjon rá a Mezõföldrõl szóló
információkra.
Az oldal fejlesztését Fejér Megye Ön-
kormányzata támogatásával a Mezõ-
földi Köz-Tér Közhasznú Egyesület
végzi.

A tizenegy kiskacsa
Ez év június 11-én Sárbogárd város jegy-
zõjétõl kaptam idézést, hogy 15-én Sár-
bogárd, Árpád u. 7. szám alatti ingatlano-
mon bizottsági helyszíni szemlét tartanak
állattartási ügyben. A sárbogárdi hivatal
most 11 db némakacsa állattartásával
kapcsolatban jött ki hozzánk a szomszé-
dunk feljelentése alapján.
A helyszínre megérkezett a hivatal há-
rom dolgozója, akik megállapították,
hogy a szüleim által épített kb. 35 éves
tyúkólat bemeszeltem, a lehullott vakola-
tot pótoltam, és a régi kerítés helyett újat
építettem.
(Ugyanebben a tyúkólban az engem felje-
lentõ 15 éven keresztül évente kb. 100 db
baromfit tartott.)
Megállapították, hogy az Árpád utca vé-
gén — ahol én is lakom — a Sárbogárd
város képviselõ-testülete által — vélemé-
nyem szerint a parasztság ellehetetlenítésé-
re, nyomorba döntésére és a magyar föld
nyugat kezében történõ átjátszása céljából
— megalkotott 11/2004. (III. 25.) ktr. sz.
rendelet 6. § (1) bek. alapján ingatlanom
az I-es állattartási övezetbe tartozik, és itt
ezért haszonállat nem tartható.
Ezt a besorolást sérelmezem! Felháborí-
tónak tartom, és meg vagyok gyõzõdve
róla, hogy ez a besorolás azért történt így,
hogy tovább tudjanak háborgatni a hiva-
tal részérõl.

Én éltem már a Rákosi-rendszerben is,
de ilyen még ott sem volt, hogy a falu szé-
lén, ahol az út másik felén, a házammal
szemben békaringató van, ne lehessen
tartani saját célra 11 db kacsát. Ma Sár-
bogárd város vezetése elfelejti, hogy Sár-
bogárd mindig állattartó település volt.
Itt a lakosság nagy része állattartásból élt,
és most is abból élne, ha hagynák.
Sárbogárd város jegyzõje és polgármeste-
re nem tudják elfelejteni, hogy sorozato-
san pert nyerünk ellenük, és nem tûröm
el, hogy velem és családommal szemben
sorozatosan alkalmazzanak jogtalan in-
tézkedéseket. Lásd fiam nem régi vaksági
ügye, elvett tank úti földek visszaszerzése
(ahol elsõ fokon pert nyertem), a Video-
ton mögötti és a keleti fõcsatornai árok
ügye, a sporttelepi környezetszennyezés,
Árpád u.7. szám alatti ingatlan megosztá-
sa, és a tank úti kerítés áthelyezése.
A „városunkat vezetõ uraknak” sikerült
olyan légkört kialakítaniuk jelenlétükkel
és gõgös hatalomgyakorlásukkal, hogy a
befektetõk elmentek, és új nem jön ide,
így munkalehetõség nincs. Világosan lát-
szik az én példámból, hogy a város veze-
tése elkezdte a kisgazdaságok üldözését.
Ha nem így lenne, ugyan miért irigylik tõ-
lem a több százezer forint fizetésûek a 11
db kacsát? Ha panaszra megyek emiatt, a
hivatalban a jegyzõ mutogat a polgármes-
terre, az pedig vissza a jegyzõre. Egyik

sem akarja elismerni, hogy Sárbogárd vá-
ros állattartási rendelete egy förmed-
vény, ilyen formában népellenes, a lakos-
ság további elszegényedését célozza, és
ezt azonnal módosítani kellene.
A hivatalba nincs olyan vezetõ, aki elis-
merné, hogy a rendelet megalkotásakor
nem körültekintõen jártak el. Az egész
förmedvény csak arra jó, hogy a szomszé-
dokat egymással összeuszítsa. Ma én,
holnap a másik gazdatársam kerülhet
ugyanebbe a helyzetbe. Aztán a bürokra-
ták azért vádolják, hogy dolgozik, hogy
nem a kizsákmányolásból, csalásból, a
közpénz elherdálásából akar megélni,
hanem a kétkezi munkájából, és néha
napján húst is akar enni. Köztudott, hogy
a kétkezi munkát végzõ velem egykorú-
aknak a nyugdíja harmincezer forint kö-
rül mozog. Ebbõl a pénzbõl pedig nekik
nem kerül húsra, hogy a boltban azt meg-
vegyék.
A hatalmi mámor, a gõg és az emberi bu-
taság miatt a döntéshozóink elfelejtették,
hogy mi is az a közszolgálat és nekik mi
volna a feladatuk. Remélem gazdatársa-
im, Ti nem felejtetitek el a választáskor,
hogy az állattartási rendeletnek csúfolt
förmedvényt felül kell vizsgálni, és a régit
az alkotóival együtt a szemétkosárba
dobni.

Szõnyegi József, Sárbogárd, Árpád u. 11.
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Vigyázat!
Országúti tolvajok!

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att ismeretlen tettes ellen, aki július
28-án, 20.00 és 20.45 óra közötti idõben
Cece – Simontornya között a 61-es számú
fõúton L. R. S. német állampolgár gép-
jármûvét — miközben a tulajdonos sétált
— feltörte, és abból iratokat és 30-35.000
Ft készpénzt tulajdonított el.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 2-án, 10.00 óra és 10.30 óra
közötti idõben Cecén, a sarki diszkont
elõtt nyitott, rakodás alatt álló szállítóau-
tóból eltulajdonította M. G. Gy. sárbo-
gárdi lakos övtáskáját, benne irataival és
1 db Sony Ericsson K 500i típusú mobilte-
lefonnal. Az okozott kár kb. 47.700 Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 4-én 8.00 és 8.45 óra közötti
idõben Sárbogárdon, az Ady E. út és a
Tury M. utca keresztezõdésénél lévõ par-
kolóban álló B. A. szamosbecsi lakos tu-
lajdonát képezõ BMW típusú személy-
gépkocsiból eltulajdonította diplomata
táskáját, benne iratokkal, valamint NO-
KIA 3310-es típusú mobiltelefonját. Az
okozott kár kb. 15-20.000 Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki július 30-án, 15.00 és 17.00 óra között
Sárbogárd, Hõsök terén lévõ mûvelõdési
ház elõl eltulajdonította A. G. sárbogárdi
lakos mountain bike kerékpárját eltulaj-
donította. A bûncselekménnyel okozott
kár kb. 20.000 Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult N. G. cecei lakos ellen,
aki július 28-án, 23.00 óra és július 29-e,
3.30 óra közötti idõben Cece, Jókai utcá-
ban található Mulen pékség elõtt letá-
masztott és lezáratlanul hagyott V.-né K.
B. cecei lakos tulajdonát képezõ kerék-

párt alkalmi lopás módszerével eltulajdo-
nította. A bûncselekménnyel okozott kár
11.000 Ft.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki július 15. és augusztus 1. közötti
idõben eltulajdonított 1 db kardánten-
gelyt, mely K. T. cecei lakos tulajdonát
képezi. Az okozott kár kb. 50.000 Ft.
Lopás bûntett megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult ismeretlen tettes el-
len, aki augusztus 6-án, 14.45 óra és 16.00
óra közötti idõben behatolt K. L.-né cecei
lakos lakásába és onnan 1.000 Ft kész-
pénzt, valamint 1 pár aranyfülbevalót tu-
lajdonított el.

Augusztus 9-én egy vajtai nõ tett bejelen-
tést a rendõrségre, hogy lakásukból isme-
retlen körülmények között valaki eltulaj-
donított 280.000 Ft készpénzt. A rend-
õrök adatgyûjtése során kiderült, hogy a
lopással a hölgy alapi testvére gyanúsít-
ható. A büntetõeljárás a férfivel szemben
megindult, mert a sértett az ügyben ma-
gánindítvánnyal élt.

Közúti garázdák

Közúti veszélyeztetés bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt nyomozás indult isme-
retlen tettes ellen, aki július 29-én, 10.00
és 11.00 óra közötti idõben Sárbogárd,
Katona utcán egy Ikarus autóbusszal
közlekedett, és ráhúzta a kormányt H. A.
sárbogárdi lakosra, aki kitért elõle kismo-
torral. Ezután a busz után fordult, és a
vasúti átjárónál a pirosnál elérte, ahol a
vezetõtõl számon akarta kérni a viselke-
dését, de a busz vezetõje elkezdte szidni,
és felé ütött. Ekkor a sértett felült a mo-
torra és elment a helyszínrõl.
Garázdaság vétség megalapozott gyanú-
ja miatt nyomozás indult N. L. cecei lakos
ellen, aki július 29-én, 20.30 órakor elõze-
tes szóváltást követõen tettleg bántal-
mazta N. F. cecei lakost, melynek során 8
napon belül gyógyuló sérülést szenve-
dett.
Garázdaság vétség megalapozott gyanú-
ja miatt nyomozás indult J. Z. perkátai la-
kos ellen, aki augusztus 3-án, 14.10 és
14.20 óra közötti idõben Sárosd, Sport u.
2. szám elõtt egy alkalommal fejbe ütötte

G. I. sárosdi lakost, aki az ütés következ-
tében elesett. Ekkor J. Z. a fekvõ ember-
re rádobta a kerékpárját. Az ütés követ-
keztében G. I. nyolc napon belül gyógy-
uló sérülést szenvedett.

Kifosztották
az ágotai boltot

A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
ismeretlen tettes vagy tettesek ellen, akik
augusztus 2-re virradóra ajtóbefeszítés
módszerével betörtek a sárszentágotai
Lászlóker. élelmiszer boltba. Onnan
édességeket, dohányárut, szeszesitalo-
kat, felvágottakat, tisztítószereket tulaj-
donítottak el kb. 1.000.000 Ft értékben.
Súlyos testi sértés bûntett megalapozott
gyanúja miatt nyomozás indult ismeret-
len tettes ellen, aki július 30-án, 15.00
órakor Cecén a temetõnél egy alkalom-
mal tettleg bántalmazta T. Gy.-né cecei
lakost, aki a bántalmazás következtében
8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést (bor-
datörést) szenvedett.

Iszik, vagy vezet?
Ez itt a kérdés!

Jármûvezetés ittas vagy bódult állapot-
ban vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult B. J. hantosi lakos ellen,
aki május 5-én, 2.00 órakor a 7-es fõút
39+350 km szelvényében Baracska és
Pettend között a munkahelye tulajdonát
képezõ Komatsu típusú munkagéppel a
vizes aszfalton megcsúszott és a szemköz-
ti sávon keresztül az árokba belecsúszott.
Személyi sérülés nem történt. A vele
szemben intézkedõ rendõr alkoholszon-
dát alkalmazott, mely elszínezõdött,
ezért nevezetett a baracskai orvosi ügye-
letre vérvétel céljából elõállították.
A bûnügyi osztály nyomozást rendelt el
jármûvezetés ittas vagy bódult állapot-
ban vétség megalapozott gyanúja miatt
Sz. Zs. szabadegyházai lakos ellen, aki jú-
lius 30-án, 00.15 órakor közlekedett a La-
da típusú személygépkocsival Zichyújfa-
lu, Ady utca és Iskola utca keresztezõdé-
sében lévõ telefonfülkénél, majd innen
egy ívben szándékozott átfordulni a má-
sik oldalon elhelyezett buszmegállóba. A
manõvert nagy sebességgel hajtotta vég-
re és ennek során a gépjármûvel a murvás
útpadkán megcsúszott és megfarolt,
majd az elejével nekiütközött a buszmeg-
álló tartóoszlopának. Nevezettel szem-
ben alkoholszondát alkalmaztak mely el-
színezõdött, ezért vérvétel céljából elõál-
lították.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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M E G H Í V Ó
Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2005. augusztus 12-én (pénteken), 9 órakor ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. A 2005. évi költségvetésrõl szóló rendelet
módosítása.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2005. évi költ-
ségvetésének elsõ félévi alakulásáról.
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátá-
sok térítési díjának felülvizsgálata.
4. Szociális intézmény nyersanyagnormáinak
meghatározása.
5. A szociális ellátásokról szóló rendelet módo-
sítása.
6. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2005.
7. A város nevelési-oktatási intézményeinek
beszámolója tevékenységükrõl, a személyi, tár-
gyi feltételekrõl, a következõ tanévre való felké-
szülés teendõirõl.
8. Az óvodai, iskolai nevelési-pedagógiai prog-
ramok módosítása, a sajátos nevelési igényû
tanulók fejlesztési programjának jóváhagyása.
9. Az Egyesített Szociális Intézmény kiadási elõ-
irányzat kérésre.
10. Útfelújításokról, útkarbantartásokról dön-
tés.
11. A vízi-közmûvek üzemeltetéséért fizetett
2005. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
12. Logopédiai feladatok ellátása a 2005/2006-
os tanévben.
13. A Sárszentmiklósi SE támogatási kérelme.
14. A civil szervezetek mûködési és sportcélú
támogatásban elkülönített keret növelése.
15. A Zengõ Óvoda támogatási kérelme.
16. Városi bölcsõde alapító okirat kiegészítése.
17. Ételszállító gépkocsik beszerzése.
18. Árpád-lakótelep területének rendezésében
önkormányzati kötelezettségvállalás.

19. Kislóki faluház kialakítása céljára ingatlan
vásárlása.
20. Vételi ajánlat az Ady E. út 177. szám alatti
társasház tulajdonosaitól.
21. Vásárlási szándék a sárbogárdi 2606 hrsz.-ú
területrészre.
22. Közbeszerzési eljárás a kegyeleti közszolgál-
tatási tevékenységre.
23. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal törvé-
nyességi észrevétele, a Sárréti Híd lapkiadói
szerzõdése.
24. A Heti 2002. Kft. ajánlata üzletrész vásárlá-
sára.
25. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
26. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.
27. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.

Bejelentések — interpellációk.

Zárt ülés:
1. Városi bölcsõde vezetõi pályázatok elbírálá-
sa.
2. Javaslat Sárbogárd Város Díszpolgára kitün-
tetés 2005. évi adományozására.
3. Javaslat az Év Utánpótlás Nevelõje kitünte-
tés 2005. évi adományozására.
4. Javaslat Sárbogárd Ifjúságáért kitüntetés
2005. évi adományozására.
5. Elsõ lakáshoz jutók támogatásáról döntés.
6. Ápolási díj kérelem elutasítása elleni felleb-
bezés elbírálása.
7. Bejelentések.

Juhász János polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az
E-on Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
(7623 Pécs, Rákóczi utca 73/b) villamos
vezetékjogi engedélyt kapott a Sárbo-
gárd—Káloz 20 kV-os közcélú gerinc sza-
badvezeték dégi összekötõ szakaszának
átépítése tárgyában.
A közcélú gerinc és a biztonsági övezete által
érintett ingatlanok:
Sárbogárd: 01144/1, 01144/22, 01144/35,
/36, /37, /38, /39, /40, /41, /42, /43, /44, /45,
/46, /47, /48, /49, /50, /51, /52, /53, /54, /55,
/56, /57, /58, /59, /60, /61, /62, /63, /64, /65,
/66, 01145/10, 01148, 01196, 01272,
01289/5, 01269/9, /8, /6, /4, /3, 01268,
01266/19, 01267, 01254 hrsz.
A területi mûszaki biztonsági felügyelõség ál-
tal kiadott villamos vezetékjogi engedélyrõl
szóló határozat, valamint a vezetékjog által
érintett nyomvonalrajz az államigazgatási eljá-
rás általános szabályairól szóló 1957. évi IV.
45. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a pol-
gármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.) okmányiroda elõtti elõtérben a porta
elõtti kifüggesztésre került.
A kifüggesztett dokumentáció 2005. augusz-
tus 10. és 2005. augusztus 24. között megte-
kinthetõ a hivatali órák alatt. Észrevételeiket a
polgármesteri hivatal mûszaki osztályán tehe-
tik meg.

Krupa Rozália jegyzõ

Meghívó II. falunapra Alsószentivánra
Augusztus 20., szombat

9.00 órától: kispályás labdarúgó-mér-
kõzések 16 csapat részvételével a sport-
pályán; egész nap kirakodóvásár, falu-
búcsú;
20.00 órától táncmulatság a mûvelõdési
házban a Csizi zenekarral.

Augusztus 21., vasárnap

10.30 órától szentmise Spányi Antal
megyéspüspökkel;
13.30 órától: megnyitó, valamint a tele-
pülésrõl elszármazottak köszöntése;
— fõzõverseny;
— madocsai néptáncosok mûsora;
— Geri-Betli Gábor táncoslányokkal;
— Desperado;
— Budapest Táncmûvészeti Stúdió mû-
sora;
— tûzoltási bemutató
— faluvacsora;
Gyermekek részére ingyenes légvár
egész nap. Mindenkit szeretettel
várunk.

Alsószentiván Község Képviselõ-testülete

IRODÁK KIADÓK
CECE KÖZPONTJÁBAN,

a 61-es és 63-as út találkozásánál, a
most épült mûvelõdési házban és vál-
lalkozói központban különbözõ méretû,
a legmodernebb követelményeknek is

megfelelõ
IRODÁK KIADÓK,

szeptemberi szerzõdéskötéssel.
Érdeklõdni lehet

a polgármesteri hivatalban vagy
a 06 (25) 505 150-es telefonszámon.

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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Fogathajtó-verseny Nagylókon
Az elõzõ években Nagylókon a népi foga-
tok vettek részt nagyobb számban a helyi
versenyen. Az idén az arány megfordult.
Mindössze két népi fogat vállalta a meg-
mérettetést. Annál nagyobb volt az ér-
deklõdés a hintók versenye iránt. Ráadá-
sul két helyi versenyzõ is részt vett a
versenyen.
A rendezõ Nagylóki Lovasegylet kitett
magáért: kitûnõ vendéglátással, jól elõ-
készített pályával várta a versenyzõket.
Úgy tûnik, hogy végleges helyszíne lesz a
nagylóki versenyeknek a Piroska-tó
melletti rét.
Helybõl és a környékbõl sok érdeklõdõ
tapsolt a fogatoknak. Ez a rendezvény a
háromnapos Lóki napok egyik nagy ese-
ménye volt. A pályához vezetõ út két ol-
dalán végig árusok kínálták portékáju-
kat. Örömmel fedeztem fel, hogy az egyik
asztalnál „Lóki napok 2005” feliratú tri-
kókat és a helyi nevezetességeket meg-
örökítõ képeslapokat árusítottak. A kul-
túrház elõtti keresztezõdésben köszöntõ
fogadta az érkezõket. Gondozottak az ut-
cák, ízléses, faragott eligazító táblák lát-
hatók a keresztezõdésekben, a kultúrház
elõtti árok fölé pedig hangulatos fahidat
építettek.
A kettesfogathajtó-versenyen a követke-
zõ eredmények születtek:
Akadályhajtás: I. Vadócz Zsolt, II. Vida
Károly, III. Gõdér Árpád, IV. Vámosi Já-
nos, V. Ihász Béla, VI. László János.
Vadászhajtás: I. Domokos Géza, II. Vá-
mosi János, III. Gnyálin János, IV. Bara-
nyai László, V. Csernyánszky László, VI.
Vadócz Zsolt.

Hargitai Lajos

Légió 2000 Security
nagypályás

öregfiúk-bajnokság
Sárbogárd csapata fogadta Bölcskét, a
helyzetek többsége hazai gyõzelmet kel-
lett volna, hogy eredményezzen, de csak a
döntetlenhez volt elég.

Sárbogárd—Bölcske 2-2
Góllövõk: Verbóczki Tamás, Salga Géza,
Süvöltõs József (2).
1. Sárszentmiklós 11 8 1 2 57 21 26
2. Bölcske 11 7 2 2 57 21 24
3. Nagykarácsony 11 6 3 2 23 25 20
4. Paks 11 6 4 1 19 22 19
5. Elõszállás 11 5 4 2 26 32 17
6. Sárbogárd 11 5 5 1 33 36 16
7. Simontornya 11 5 6 0 38 27 15
8. Kölesd 11 4 7 0 29 42 12
9. Sárkeresztúr 11 2 8 1 24 63 7
10. Cece 11 1 8 2 18 43 5
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Még a kultúrház is új ruhát öltött a
péntektõl vasárnapig tartó nagy-

lóki napokra. Kívül-belül új színt kapott
az épület, az oda vezetõ járda egy szaka-
szára kis fahíd készült.
A háromnapos rendezvény a nagylóki
származású, székesfehérvári festõnõ,
Fekti Vera kiállításával vette kezdetét,
melyet Tóth József, Nagylók polgármes-
tere, dr. Makkos Norbert és családja ka-
marakórusa, valamint Lengyel Zoltán or-
szággyûlési képviselõ nyitott meg.
Fekti Vera 1949-ben született Nagyló-
kon; itt járt általános iskolába is. A sárbo-
gárdi gimnáziumban tett érettségit. Sá-
rosdon kezdett tanítani, és magyar-rajz
tanár szakos diplomát szerzett Szegeden
és Pécsett. Pályakezdõként autodidakta

kiállításokon, a pedagógusok megyei tár-
latain vett részt. Számos megyei díjjal
tüntették ki. 1993-ban szerepelt a XV.
Amatõr kiállításon, és átvehette a Ma-
gyar Mûvészeti Intézet díját is, majd elvé-
gezte az Iparmûvészeti Fõiskola vizuális
kommunikáció szakát. 1995-96-ban rajz-
pedagógiai munkája elismeréseként díja-
zásban részesült a megyei rajztanárok
közt. Egyéni kiállításai voltak már Gár-
donyban, Székesfehérváron, Budapes-
ten, Tatabányán, Gyöngyösön és Eger-
ben. A festés mellett Székesfehérváron a
Kossuth Lajos Általános Iskolában tanít,
õ az iskola dekorációs felelõse, ezen kívül
egy mûvészeti alapiskolában is oktat.
Kiállított képei közt láthattunk nagylóki,
balatoni, holland tájképet, Fehérvár

XIX. századi hangulatú utcáit a kort idé-
zõ emberalakokkal, portrét, vadvirágos
csendéletet, akvarellt és olajfestményt
egyaránt. Alkotásaira jellemzõk a pasz-
tellszínek, fõképp a sárga, szépiabarna és
árnyalatai, valamint az elhomályosított
kontúrok — mintha régi fotók vagy film-
kockák lennének. A festõnõ, elmondása
szerint, ezt a régi világot példának szánja.
Azt a kort az igazi polgári élet jellemezte,
a mûvesség, a finomság, a rend, a hagyo-
mányok, az értékek és a tisztelet határoz-
ták meg.
Szombaton a kettesfogathajtó - verseny
vonzotta a lovassport kedvelõit a Piros-
ka-tó melletti rétre (melyrõl külön olvas-
hatják tudósításunkat), vasárnap pedig
vidámpark, foci, kézilabda és különféle
mûsorok szórakoztatták a közönséget
egész nap.
Reggel mazsorettek ébresztették a Nagy-
lók fõutcáján lakókat, majd kempobe-
mutatóval és táncos—énekes produkci-
ókkal várták az érdeklõdõket a pályára. A
nap folyamán két hagyományõrzõ cso-
port is bemutatkozott. Délután a helyi
néptáncosok, majd Horgosi Ilona, Ré-
vész Szabina és az õket szintetizátoron kí-
sérõ tanáruk, Horváth Bálint, a Koncz
Mária vezette citerás lányok (akik az egy-
hetes citerás táborban tanultakat adták
elõ), illetve a nyugdíjas népdalkör léptek
színpadra

Hargitai Kiss Virág

LÓKI NAPOKLÓKI NAPOK
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Mesterkedõk Alapon

Tábor tábort váltott Alapon, Tavaszma-
jorban, a Csöndes család birtokán július-
ban és augusztusban. A gyereksereg házi-
asszonya és pótanyukája a mindig mo-
solygós Csöndes Lászlóné Márti volt, aki-
nek állandóan fejlõdõ vállalkozásáról
(Filippó Bt.) már nem egyszer olvashat-
tak lapunkban. A farmon a varrodán kí-
vül immár fonott árut, szõtteseket is ké-
szítenek, van lovaglási lehetõség és ren-
geteg különféle állat. A kézmûves és sza-
badidõtáborba érkezõ gyerekek nagy
örömüket lelték ebben a színes világban.
Nem volt korai ébresztõ, hanem ki-ki ak-
kor kelt föl, amikor akart. Ennek megfe-
lelõen a foglalkozások nem reggel, ha-
nem délelõtt kezdõdtek. Így kipihenten
nagyobb kedvvel álltak neki a gyerekek a

bõrözésnek Szloboda Istvánnal (Sno-
opy), a fazekas munkának Zocskár And-
rással és Zocskár Andreával, illetve a
sportnak Nagy Bélával. Volt túra, lovag-
lás, fürdés, tábortûz, a gyerekek megis-
merkedtek a környék látnivalóival, de fõ-
képp a természettel. A legutolsó hét esté-
in Tóth Zoltán és barátai vezették be a tá-
borlakókat a színészmesterség fortélyai-
ba.
Többen annyira jól érezték magukat a
családias, természetközeli légkörben,
hogy ottmaradtak a következõ tábor ide-
jére is. Sõt, aki elment, az is vissza-vissza-
jött. Búcsúzáskor nemcsak a gyerekek, de
a felnõttek is megkönnyezték az elválást.

Hargitai Kiss Virág

38. Kálozi
Falunapi és Búcsúi

Vigasságok

Káloz Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves

családját a 2005. augusztus 13-14-én
megrendezésre kerülõ 38. Falunapi

és Búcsúi Vigasságokra.

2005. augusztus 13., szombat
9.30 órától: díjugrató verseny — prog-
ramfelelõs: Weisengruber János;
10.00 órától: kispályás labdarúgótor-
na; programfelelõs: Simon Gyula
(496-060); 10.00 órától: kézmûves fog-
lalkozások; 14.00 órától: Angels ma-
zsorettcsoport bemutatója; 17.00 óra:
Káloz — Balatonszemes öregfiúk lab-
darúgó-mérkõzés; 21.00 órától: disco
— Dj Takács Zoltánnal.

2005. augusztus 14., vasárnap
6.00 órától: horgászverseny a
Szûcs-tavon; 9.30 órától: kettesfogat-
hajtó-verseny; programfelelõs: Cser-
nánszki László; 10.00 órától: hagyo-
mányõrzõ egyesület: jurta építése;
12.30 óra: a hagyományõrzõ egyesület
bemutatója és egész napos íjászat;
14.00 órától: Angels mazsorettcsoport
bemutatója; 14.15 óra: spanyol lovas-
iskola bemutatója; 14.30 óra: soponyai
Bokréta mazsorettcsoport bemutató-
ja; 15.30 óra: szezonnyitó bajnoki ifjú-
sági labdarúgó-mérkõzés; 16.30 óra:
tombolasorsolás — melynek fõdíja egy
csikó; 17.00 órától: Alba Regia nép-
tánccsoport bemutatója; Angels nép-
tánccsoport bemutatója; 17.30 óra:
szezonnyitó bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés — programfelelõs: Kálozi SE; a
mérkõzésre a labdát egy ejtõernyõs
fogja lehozni 1000 méter magasból;
21.00 óra: utcabál a sportpályánál, a
Kálozi SE rendezésében.
Mindkét napon a József A. utca végén
található vásártéren céllövölde, kirako-
dóvásár, körhinta, dodzsem.
Az itt felsorolt programok a sportcent-
rumban lesznek, kivétel a horgászver-
seny. A sportpályánál széles választék-
ban innivalók és a gyerekeknek légvár
is lesz. Vasárnap kirakodó vásár a
Bem utcán.
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13-án, szombaton, 19 órakor:

XXX 2. - A következõ fokozat
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

Darius Stone katonai börtönben ül, mert kezet emelt fel-
jebbvalójára. Augustus Gibbons, a Nemzetbiztonsági Hiva-
tal egyik vezetõje segít neki megszökni a börtönbõl, és rábe-
széli, hogy vállalja el egy új XXX-ügynök szerepét: férkõz-
zön be egy katonai összeesküvés tagjai közé, és gátolja meg
az anarchiával fenyegetõ akciót.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

Kedves táncolni vágyók!
Ha szeretnéd végre te is jól
érezni magad a bulikban, bá-
lokon és a zenés rendezvé-
nyeken, de eddig nem tudtál
táncolni, akkor gyere el tánc-
klubunkba, ahol vidám, bará-
ti légkörben sajátíthatod el a
társastáncokat!
Ha régi vágyad már, hogy megtanuld a latin, a standard vagy
éppen a divattáncokat, a segítségünkkel mindez elérhetõvé
válhat.
Ha szereted a standard és a forró ritmusú latin-amerikai ze-
nét, és kedvet érzel, hogy meg tanulj rá táncolni, de eddig
nem volt rá idõd, nálunk lehetõséged nyílik rá!
Mindössze 5 nap alatt bevezetünk a tánc alapjainak fortélya-
iba.
A Tendance Táncklub a József Attila Mûvelõdési Házban 5
napos intenzív tánctanfolyamot indít kezdõknek és hala-
dóknak.
A tanfolyam végén, aki kedvet érez a táncok további tanulá-
sához, lehetõsége van erre a táncklubunkban. A tánctanfo-
lyam augusztus 15-19-ig, minden nap 17-19 óráig tart. Je-
lentkezni és érdeklõdni a helyszínen lehet.
Nem kell mást tenned, csak jelentkezni, és belekóstolhatsz a
táncok világába! Szeretettel vár mindenkit, kortól és nemtõl
függetlenül a

Tendance Táncklub

ZENÉS ÁHÍTAT
„Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Mit alkotott te szent „Legyen” szavad.”

Carl Boberg (1859-1940)

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
2005. augusztus 14-én, vasárnap, 15 órai kezdettel

tartandó zenés áhítatunkra a sárbogárdi református
templomba.

Az alkalmon Molnár László (trombita) és
Jákob Zoltán (orgona) szolgálnak

északi szerzõk mûveivel.

Meghívó
Augusztus 20-án 16.00 órakor

új misét mond Tamás Huba erdélyi atya.
A mise után mindenkit szeretettel várunk a plébánia

udvarára bográcsos vacsorára.

Varga László hitoktató

Meghívó kiállításra

Dala József olajfestményeibõl nyílik kiállítás

Sárbogárdon a mûvelõdési házban.

Nyitva: augusztus 19-25-ig, naponta 13-19 óráig.

A képek egy része megvásárolható.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Megemlékezés
Augusztus 18-án 18.00 órakor

Szent István-napi megemlékezés
lesz a sárszentmiklósi katolikus templomban,

ahol a ráckeresztúri fiatalok színdarabot adnak elõ.
Mindenkit szeretettel várunk.

Varga László hitoktató

Nyomtatás és másolás
felsõfokon!

Nyomdai termékek és szolgáltatások
széles skáláját kínálja

a Bogárd és Vidéke Nyomda.

BROSÚRA, NÉVJEGY, MEGHÍVÓ, SZÓRÓLAP,
PLAKÁT, FÜZET, KÖNYV, JEGYTÖMB,

CÍMKE ÉS MÉG SOK MÁS...

NYOMTATÁS ÉS MÁSOLÁS SZÍNESBEN IS,
SZÍNES FOTÓNYOMTATÁS,

NAGYMÉRETÛ NYOMTATÁS...

ÚJ LEHETÕSÉG A KÜLTÉRI NAGYMÉRETÛ
NYOMTATÁS: SZÍNES FOTÓMINÕSÉGÛ

DEKORÁCIÓ, TÁBLA, ZÁSZLÓ STB.

Új gépsorunk lehetõvé teszi, hogy ezen túl nem kell
egyszerre nagy mennyiségre beruházni, a kisebb
példányszámú utánrendelés gyors és gazdaságos.

Megrendelések felvétele
Sárbogárd, Hõsök tere 12., (mûv. ház mögött),

tel.: 06 (25) 508 900.
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Raffaello

Hozzávalók: 1,5 dl víz, 20 dkg porcukor, 25 dkg margarin, 3 cso-
mag kókuszreszelék, 25 dkg sovány tejpor; a töltéshez tisztított
mandula vagy mogyoró (nem sós); a forgatáshoz 1 csomag
kókuszreszelék (56-60 golyó).
Elkészítés: a vízbõl és a cukorból szirupot fõzünk. Levesszük
a tûzrõl, hozzákeverjük a margarint, majd megvárjuk, míg ki-
hûl. Ezután hozzáadjuk a tejport és a kókuszt, jól összeke-
verjük, majd hûtõbe tesszük. Amikor megdermedt, nedves
kézzel golyókat formázunk, közepükbe 1-1 (pirított) mandu-
lát vagy (natúr) mogyorót teszünk, s végül megforgatjuk
kókuszreszelékben.

Szarvasfalatkák Orly-módra

Hozzávalók 6 személyre: 1 kg kicsontozott szarvascomb (bor-
júhússal is helyettesíthetõ); a páchoz: 1 fej vöröshagyma, 3 ge-
rezd fokhagyma, 10 szem mustármag, 10 szem egész bors, 5 szem
borókabogyó, 2 babérlevél, 2-3 levél zsálya, 0,5 dl ecet; a
mártáshoz: 3 tojás, 20 dkg liszt, 2 dl sör, 2 evõkanál olaj, plusz
olaj bõven a sütéshez.
Elkészítés: A pácléhez felforralunk 2 liter vizet. Beledobjuk
(tisztítva) a hagymát, a fokhagymát, a mustármagot, a bor-
sot, a borókabogyót, a babérlevelet, a zsályát és az ecetet. A
húst 2-3 napig pácoljuk ebben a lében. A húst kiemeljük a
pácból, papírtörlõvel szárazra töröljük, ujjnyi vastag csíkok-
ra vágjuk, sózzuk. A tésztához a tojásokat kettéválasztjuk, a
sárgájából, a lisztbõl, a sörbõl és az olajból sûrû palacsinta-
tésztát készítünk. Felverjük a tojásfehérjét, és a masszába
forgatjuk. Sózzuk, borsozzuk. Beleforgatjuk a húsfalatkákat,
és bõ, forró olajban kisütjük. Hagymás sült burgonyával
tálaljuk.

Nagymama receptjei KIS ESZMECSERE
A PERONON

A koma az állomáson szólított le, miközben vártuk a vonatun-
kat.
— Késik ez a vonat — mondta.
A tekintete, külseje alapján kinéztem belõle néhány féldecit, de
világosan, teljes szellemi készenlét birtokában beszélt. Kicsit ta-
lán oldottabb, mondjuk mókásabb volt, mint féldecik nélkül lett
volna.
— Mostanában szeretnek késni a vonatok. Beleszerettek a ké-
segetésbe. Mert mi volna, kérdem én, ha másodpercnyi pontos-
sággal közlekednének a szerelvények? Nézze meg! Az állomás-
épület vakolata hullik, körös-körül vidáman nõ a gaz, a vécé bü-
dös és balkánias, a vasúti pályák mellett romos õrházak szomor-
kodnak, mint a kísértetfészkek. Hát hogy nézne az ki, ha ugyan-
akkor pontos volna a vonat? Nem illene össze, kérem! Ehhez a
helyzethez az illik, hogy a MÁV vezetése milliós prémiumokat
kap. Mert egy cég azért lerobbant, mivel a fõ felelõsök felelõtle-
nek, hisz minek hajtsanak, ha a prémcsi így is, úgy is bejön? Hát
nem?
Nevetett.
— Nincs elég pénz a vasút rendben tartására — próbálkoztam.
— Az biztos — bólogatott õ. — Még az a szerencse, hogy prémi-
umra azért jut.
Szerettem volna leválni a pasasról, nem kedvelem, ha valaki a
szemétben turkál. De õ megragadta a karomat, nem engedett.
— Vagy nézze meg ezt a várost! Milyen szépek az új járdák. A
virágok. A játszóterek. A városatyák joggal büszkék. De van va-
lami, ami nem engedi, hogy teljes legyen az önelégültség. Vé-
gigjöttem gyalog a fõutcán. Mit mondjak? Kamcsatka! Egy szi-
bériai fegyenctelep se csúnyább. Így kell kinéznie egy európai
városnak? Ha az a képviselõ gyalog, hangsúlyozom: gyalog, és
nyitott szemmel végigmegy ezen az utcán, elsüllyed szégyené-
ben. Egyik ház romosabb, mint a másik. És mennél közelebb
vagy a központhoz, annál inkább. Át kéne ruccannia a dicsõ tes-
tületnek például Ausztriába vagy Németországba egy kisvárost
megnézni, aztán szép lassan végigvezetni õket a saját utcájukon.
És nem szabad félrenézni vagy behunyni a szemet! Tessék csak
megnézni a málló vakolatok, penészes, odvas falak, ötven éve
ottfelejtett omladékok változatos sorát! Aztán szembesülni a
mondattal: „Olyan a város, amilyen a gazdája.”
— Azt kívánja, hogy álljon oda az önkormányzat vakolni?
— Dehogy! Elég, ha odafigyelnek. És intézkednek. Ez a dolguk.
Akinek pedig a vakolás a dolga, az vakoljon. Másutt ezt meg
tudják oldani, úgy tapasztalom. Mit ér, kérem, a csicsás járda,
ha ráhull a vakolat? Komikus, nem?
Nem tudtam, hogy lépjek le, de szerencsére ekkor jelentette be
a hangosbemondó, hogy további tíz perc késés várható.
— Hûha! — mondtam. — Akkor gyorsan elszaladok venni egy
újságot.
— Na, akkor szaladhat egy szép távot. Mert a közelben ugyan
nem kap újságot. Tudja mit? Inkább meghívom egy felesre, hisz
olyan jól beszélgetünk.
— Pontosabban maga beszélt, én hallgattam. Szóhoz sem ha-
gyott jutni. Különben nem szoktam feleseket inni, mert az gyil-
kolja az agysejteket. És most figyeljen rám! Az hülye, aki nem
örül, ha megszépül egy járda. Persze, hogy mellette még ron-
dábban hat a hulló vakolat, mint eddig. De errõl nem a járda te-
het.
— Senki sem tehet semmirõl. Ez az! — szólt a koma, és fél
szemmel már a resti bejáratát figyelte, és pénz után kotorászott
a zsebében.

(L. A.)

MEZÕFÖLD KULTURÁLIS
TALÁLKOZÓ ÉS JURTANAPOK

HANTOS,
2005. augusztus 13-14.

Augusztus 13., szombat:

8-10 óráig: a bemutatkozó telepü-
lések pavilonjainak összeállítása,
marhapörköltfõzõ-verseny elindí-
tása, szellemi vetélkedõ kérdései-
nek kiosztása, kiállítások megnyi-
tása, megnyitó;

10-13 óráig: elõadások, kiállítá-
sok, fõzés, népi fogathajtás, fogat-
hajtás, díjugratás, szellemi vetél-
kedõ kérdéseinek beszedése, pa-
vilonok zsûrizése, játszóház;

13-14 óráig: ebéd a fõzõverse-
nyen készített ételekbõl;

14-18 óráig: amatõr kulturális be-
mutatók a résztvevõ települések
csoportjainak részvételével;

18-19 óráig: a nap legerõsebb
embere: fekvenyomó-verseny;

20 órától: szabadtéri bál a Koncz
Rock együttessel.

Augusztus 14., vasárnap:
9 órától: „Jurta kupa — kispályás
labdarúgó-torna, nõi kézilabdator-
na, tûzoltó-bemutató,
kempobemutató;
13 órától: ebéd, eredményhirde-
tés.
Mindkét napon folyamatosan nyit-
va tart az iskola, ahol kiállítások
láthatók:
Mezõföld kastélyai;
Hantosiak munka közben (fotók);
Hantos 2000-ben (album);
Hantos diákon (számítógépes be-
mutató) címmel.
Az elõadások a kultúrházban lesz-
nek, témájuk a Mezõföldrõl szól.
A résztvevõ kulturális csoportok
létszámpontosítását és eszközigé-
nyét Koncz Zoltán a 06 (30) 435
7841-es telefonszámon, a sport-
versenyek nevezését Fischer
József a 06 (30) 204 4392-es te-
lefonszámon fogadja augusztus
10-ig.
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A paraszt meg az ördög
Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt,
sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én itt
most csak a legkülönbet mondom el: azt,
hogyan tette egyszer bolonddá az ördö-
göt.
Úgy kezdõdött a dolog, hogy a paraszt
egyszer kint dolgozott napestig a földjén.
Mikor bealkonyodott, hazafelé készült,
de mint jó gazdához illik, mielõtt elindult,
még egyszer körülnézett, rendben van-e
minden. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi
nem akad a szemébe? Valami villódzik a
szürkületben: nagy halom parázs izzik a
szántóföldje közepén. Igen elcsodálko-
zott, hiszen az elõbb még nem volt ott
semmi. Odaballagott megnézni, mi az.
Valódi tüzes zsarátnok volt, és egy kis fe-
kete ördög kuporgott a tetején.

— Csak tán nem kincsen kotlasz? — kér-
dezte a paraszt.
— De bizony azon — felelte az ördög —,
mégpedig nagy kincsen! Több abban az
arany meg az ezüst, mint amennyit te
egész életedben láttál!
— No, akkor jól van — folytatta a paraszt
a beszélgetést —, a kincs az én földemben
van, tehát az enyém.
— Nem bánom, tiéd lehet — állt rá az ör-
dög —, de csak egy feltétellel: ha két esz-
tendõn át nekem adod annak a felét, ami
a földeden terem. Pénzem van dugig,
aranyra-ezüstre akár rá se nézzek, de a
föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
A paraszt gondolkodott egy percig, aztán
belement az üzletbe.
— Rendben van — mondta —, de hogy
ne legyen vita az osztozkodásnál, egyez-
zünk meg: ami a föld alatt van, az az
enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
Az ördögnek tetszett az alku, el is fogad-
ta.
Igen ám, csakhogy az agyafúrt paraszt ab-
ban az esztendõben egyebet sem vetett,
mint répát! Mikor eljött a szedés ideje, je-
lentkezett az ördög a részéért.

— Kaszát hozzak, vagy úgy téped puszta
kézzel? — kérdezte a paraszt.
— Hogyhogy? — hüledezett az ördög. —
A répát?
— Azt nem, csak a levelét! — mondta a
paraszt. — Nem emlékszel az egyezség-
re? Ami fölül van, az a levele, azt mind el-
viheted.
Nekiállt, s nagy vígan szedegetni kezdte a
földbõl a szép kövér répafejeket.
Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
— Most az egyszer te jártál jól — füstöl-
gött —, de jövõre nem ér a kikötésed; jö-
võre fordítva lesz: ami a föld alatt van, az
enyém, ami a föld fölött, a tiéd. Megértet-
ted?
A paraszt vállat vont, sodorított egyet a
bajszán, hogy az ördög észre ne vegye va-
lahogy a somolygását, és ráhagyta:
— Nekem úgy is jó, legyen a kedved sze-
rint.
Az ördög morgott valamit, s elinalt. A pa-
raszt meg fölszántotta a földjét, s az egé-
szet bevetette tiszta búzával.
Mikor a gabona beért, nekiállt, és mind
egy szálig learatta. Épp az utolsó kévét
hányta föl a kocsijára, mikor nagy dér-
rel-dúrral megjelent az ördög.
— Hohó! — kiabálta már messzirõl. —
Hallod-e, hékás, hová viszed azt a búzát?
— Haza, a csûrömbe — mondta a pa-
raszt.
— Hát nekem mit hagytál? — kérdezte
az ördög.
— Mindent, ami a föld alatt van — hang-
zott a felelet.

És az ördög nem talált mást, mint a pusz-
ta tarlót. Rettenetesen megdühödött, és
egy sziklahasadékon át lebucskázott
egyenest a pokol fenekére. Így lett a fur-
fangos paraszté a kétesztendei termés is
meg a kincs is.

Heti
idõjárás

A folytatásban
nem tér vissza a
30 fok körüli nyá-
ri idõ, de azért napról-napra kissé to-
vább erõsödik a nappali felmelegedés,
és úgy tûnik, hogy a hét végén az átla-
gosnak megfelelõ nyári idõben lesz ré-
szünk sok napsütéssel és elszórtan zá-
porokkal, zivatarokkal. Újabb jelentõ-
sebb csapadékot adó és lehûlést hozó
front érkezése a jövõ hét elején való-
színû. A reggeli hõmérséklet 11-18, a
nappali 22-29 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám
megfejtése:

almafa, fa, faburkolat, körtefa, tölgyfa,
fapapucs, fakutya, faház, fakanál,
faeke, falábú, kapufélfa, kapufa

lusta ember; késõn fekszik le;
nagy az étvágya;

Helyes megfejtés ezen a héten nem
érkezett be. Remélem, az e heti

rejtvény könnyebb lesz. Továbbra is
várjuk megfejtéseiteket.

Rejtvény
Ha mesét mondanál, hogyan kezdenéd el
a mondatot?
Hol jársz erre, ahol a veréb se jár?
Hol jársz erre, ahol a galamb se jár?
Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
Hol jársz erre, itt a vége, fuss el véle!
Hány szögletû Lázár Ervin
Kerek erdõje?
sok, nulla, egy sem, hétszögletû
Melyik verset írta Petõfi Sándor?
Megy a juhász a lovon
Megy a juhász kutyája
Megy a juhász a nyájjal
Megy a juhász szamáron
Megy a juhász báránya
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AUGUSZTUS 13., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Pipitér 11.15 TS – Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Hírek 12.10 Szeretni kell
13.00 Autóvízió 13.30 Úton 14.05 Századunk 14.35 Kapolcsi fesztivál 15.05 József
Attila 100 15.15 Baróti – a „kapitány” 16.10 Leonardo 18.05 Cinecitta 19.00 Lu-
xor-show 19.30 Híradó 20.05 Ötöslottó számsorsolás 20.15 Jack és Bobby 21.05
Party-túra 22.00 Híradó este 22.05 Sporthírek 22.15 Zsaru 23.55 TS – Atlétika-vb
0.40-2.20 Live 8
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.55 Gyerekeknek 9.15 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Kincskommandó 13.40 Hóbarátok 14.40 Dawson és a haverok 15.35 John Doe – A
múltnélküli ember 16.30 Óvakodj a szöszitõl! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 A világ 7 csodája 20.05 Apáca-show 2. 22.15 Gyorsabb a halálnál 0.20
Mónika-show 1.10 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.50 Vad világ 10.50 Kalandjárat 11.25 Laktérítõ 11.55
Totalcar 12.30 Játszd újra az életed! 13.25 Pacific Palisades – Siker, pénz, csillogás
14.25 Karen Sisco – Mint a kámfor 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu
17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Sas kabaré
– A Mikroszkóp fantomja 2. 21.15 Forró rágógumi 23.05 Gyilkos ösztön 0.50 Csak
egy harapás
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy csepp em-
berség 7.55 Programajánló 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem...
9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Déli Krónika 12.30
Barangoló 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi új-
ság 16.00 Tizenhat óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Esti Krónika 18.20 Színház az
egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.29 Ötöslottó-sorsolás 19.30 Mese
19.40 Szülõföldünk 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház: Öreg ház 21.44 An-
dor Éva énekel 22.00 Késõ esti krónika 22.20 Elfelejtett sorsok... 23.04 Bach és a
jövõ 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 14., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Pipitér 10.50 Kapcsoskönyv 11.35 Magyar elsõk 11.50 „Így szól az úr!”
12.00 Hírek 12.05 Fõtér 13.05 Héthatár 13.50 Nemzeti értékeink 14.05 Csellengõk
14.30 Örömhír 14.50 Az utókor ítélete 15.30 TS – magazin 16.20 József Attila 100
16.35 Vad Iris 18.10 Cinecitta 19.00 Híradó 19.25 Felmegyek a miniszterhez 21.10
Friderikusz 22.15 Híradó este 22.25 TS 23.10 TS – Atlétika-vb 23.50 Wayne világa
2. 1.25-1.37 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.50 Gyerekeknek 9.00 Megaman 9.25
Inuyasha 9.50 Vasárnapi receptklub 10.10 Játék 11.15 Rendõr-akadémia 12.00
Híradó 12.10 A vadak ura 13.05 Az elveszett világ 14.00 Papás-mamás 14.30
Hegylakó – A holló 15.30 Mindent bele, angyalok! 16.30 Medicopter 117 17.30
Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Puskás Ferenc-válogatott–Real Madrid kb.
22.05 A hazafi kb. 23.40 Fókusz portré kb. 0.10 Vészhelyzet kb. 1.05 Vagány nõk
klubja
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 10.00 Egy-
rõl a kettõre 11.00 Stahl konyhája 11.35 Conan, a kalandor 12.25 Knight Rider Team
13.25 Sliders 14.25 Flipper legújabb kalandjai 15.30 Pacific Blue 16.30 Walker, a
texasi kopó 17.30 J. A. G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Mambó mánia 22.00
Pokoli torony 1.00 Tágra zárt szemek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárna-
pi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anya-
nyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise
11.05 Gondolat-jel 12.00 Déli Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 12.55
Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszál-
gyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 A görög-magyar: Szidiropulosz Archimedes
17.00 A mi idõnk... 18.00 Esti Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Rácz Zsi-
ga nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 20.46 Közvetítés a miskolci Nemzeti Szín-
házból: Csetepaté Chioggiában 22.00 Késõ Esti Krónika 23.08 Népszerû dallamok
0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 15., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivat Benyovszky! 10.50 Szerelmek Saint
Tropez-ban 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30 Nem-
zetiségi magazin 14.00 Életképek 14.35 Kalandos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza
16.30 Bûvölet 17.30 Híradó délután 17.57 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40
Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Futballista-feleségek 22.00
Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00 A Nagy Könyv 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 Kachorra – az ártatlan szökevény 0.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 A suttyók visszavágnak 13.50 Dis-
ney-rajzfilmek 14.15 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu
17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 A rózsa
vére 23.20 Kísérleti patkányok 0.50 Találkozások – este 1.00 Mónika-show 1.50
Autómánia 2.15 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.45 Sose halunk meg 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ
15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ
18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Mr. Bean 20.50 Modern muské-

tások 22.35 Sikoly 2. 1.00 Jó estét, Magyarország! 1.30 Norbi titok 1.40
Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek
6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04
Napközben 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 12.00 Déli Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra
14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyaror-
szágról jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00
Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek! 20.04 Aranyemberek:
dr. Erdõ Péter, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása 20.35 Alexandria,
Spiró György Fogság címû regényének rádióváltozata 21.05 Szabó család 21.35
Értsünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Etikai kódex 23.04 Lemezmúzeum 0.00
Himnusz

AUGUSZTUS 16., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Híradó 13.05 Nemzetiségi magazin 14.00 Életképek 14.40 Kalan-
dos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza 16.25 Nemzeti értékeink 16.50 Maradj velünk!
17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese
18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Live 8 22.00 Kedd
este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.45 Kachorra – az
ártatlan szökevény 0.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 A kívánság bajjal jár 12.00 Híradó 13.40
Disney-rajzfilmek 14.05 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõka-
pu 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 A rózsa
vére 23.20 Galaktikus támadás 2. 1.15 Találkozások – este 1.30 Igaz történetek
3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.20 Bízd a hackerre! 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ
15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ
18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Tombo-
ló öklök 3. 23.00 Nyomtalanul 0.00 Szeret, nem szeret 0.15 Jó estét, Magyaror-
szág! 0.45 Propaganda 1.15 Norbi titok 1.25 Szerelem utolsó vérig
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Nap-
közben 10.00 Délelõtti krónika 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 12.02 Déli Króni-
ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási fél-
óra 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyaror-
szágról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Bikády László,
hajmáskéri tiszteletes 20.35 Alexandria, Spiró György Fogság címû regényének rá-
dióváltozata 21.05 Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 17., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek Saint Tropez-ban 12.00 Hír-
adó 13.02 Nemzetiségi magazinok 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.30 Kor-
mányváró 16.00 Pláza 16.25 Budapesti intermezzo 16.45 Metodista ifjúsági mûsor
17.00 II. Csillagpont református ifjúsági találkozó 17.30 Híradó 17.58 József Attila
100 18.05 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Ketten egy
Ferrariban 21.40 Néhány perc Kabos Gyulával 22.00 Szerda este 22.30 Kultúrház
23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.35 Sporhírek 23.45 Kachorra – az ártatlan
szökevény 0.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Újra akcióban a 7. század 13.30 Dis-
ney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.55 Csacska angyal 17.00 Magyarország—Argentí-
na 19.35 Híradó 20.00 Fókusz 20.40 A világ 7 csodája 21.10 Horvátország—Brazí-
lia 23.20 Nesztelen halál 1.00 Találkozások – este 1.15 Így készült: Sky kapitány és
a holnap világa 1.30 Antenna 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda
9.55 Teleshop 11.35 Salome 12.45 Folytassa, sikoltozva! 14.20 Norbi titok 14.30
Játékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Columbo 22.00 Csilla-
gok útja 5. 22.35 Harlemi éjszakák 0.50 Jó estét, Magyarország! 1.20 Norbi titok
1.30 Gyilkos álmok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-in-
duló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti krónika 11.20 Tetten ért szavak! 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Vallási félóra 14.04 Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek: Laborczy
Géza evangélikus lelkész 20.35 Alexandria, Spiró György Fogság címû regényének
harmadik könyve 21.05 Szülõföldünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg 23.04
Nagy mesterek – világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz
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AUGUSZTUS 18., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50
Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 12.00 Híradó 13.00 Rondó 13.55 Jelképtár 14.05 Életképek
14.40 Kalandos nyár 15.35 12+ 16.05 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58
József Attila 100 18.05 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05
Thibault család 20.55 Szórakoztató percek 21.10 A holtsáv 22.00 Csütörtök este
22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 Az öl-
döklõ angyal 1.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Max Q: Kényszerleszállás 13.35 Dis-
ney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu
17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 Amazon
22.25 Víz alatti kommandó 0.20 Találkozások – este 0.30 Infománia 1.05 Végve-
szélyben 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.45 Majomkodó örökösök 14.20 Norbi titok 14.30 Já-
tékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Monk – Flúgos nyo-
mozó 21.15 Célpontban az elnök lánya 23.10 Bennfentes 23.45 Páran párban
0.15 Jó estét, Magyarország! 0.45 Norbi titok 0.55 Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-
-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Vallási félóra 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti
Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek.
Pregun István görög katolikus parókus 20.35 Alexandria, Spiró György Fogság
címû regényének harmadik könyve 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngysze-
mek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 Önarckép 0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 19., PÉNTEK

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50
Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 12.00 Hírek 13.05 Körzeti magazinok 14.00 Életképek 14.40 Ka-
landos nyár 15.30 12 + 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58 József At-
tila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Thibault csa-
lád 21.00 Néhány perc Kabos Gyulával 21.10 A holtsáv 22.00 Péntek este 22.30
Örömkoncert 2005 23.05 Híradó 23.20 Örömkoncert 2005 1.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Csimpánz a javából 13.25 Disney-rajz-
filmek 13.55 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu 17.25
Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 A kék lagúna
22.50 A jó rabló 0.50 Találkozások – este 1.05 Alias 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.10
Szóda 10.10 Teleshop 11.40 Salome 12.40 Végtelen történet 14.20 Norbi titok
14.30 Játékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bû-
bájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Robin Hood, a
tolvajok fejedelme 23.00 Kamaszkorom legszebb nyara 0.50 Jó estét Magyaror-
szág! 1.20 Norbi titok 1.30 A bûn nyomában
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-
-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp em-
berség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.04
Istentisztelet 11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 12.02 Déli
Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Val-
lási félóra 14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika
16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00
Esti Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyembe-
rek: Domán István nyugalmazott fõrabbi 20.35 Alexandria, Spiró György Fogság
címû regényének harmadik könyve 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Késõ
Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában – nemzetiségi magazin 0.00
Himnusz

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,

Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel:
szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes
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Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött!
1 millió – 7.500 Ft/hó szabad-felhasználású hi-
tel (hitelkiváltás is), 1 millió – 7.200 Ft/hó la-
káscélú hitelek. Akár elõzetes költségek nél-
kül! Elérhetõségek: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0153736)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélye-
si vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06 (25)
476 229. (0972926)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)

Nyár-, fûz-, akácfát lábon és kitermelten, ki-
sebb-nagyobb mennyiségben vásárolnék. Tel.:
06 (30) 472 6172. (0972562)

Baba légzésfigyelõ és digitális mérleg bérelhe-
tõ Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0153986)

Irodahelyiség kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371.
(0153797)

Sárbogárd belvárosában háromszobás, kom-
fortos, kertes családi ház eladó. 06 (25) 463
189. (0972579)

Lakás kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371. (0972598)

Négyszobás családi ház 12 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 06 (20) 311 4051. (0153782)

Sárbogárdon kétszintes, 2 fürdõszobás, telje-
sen felújított családi ház eladó. Székesfehér-
vári panelt beszámítunk. Tel.: 06 (20) 413
7082. (0153780)

Keressen, ha építkezik és tervezõre, mûszaki
irányítóra, hitelre vagy biztosításra van szük-
sége. Érdeklõdni: 8.00 és 20.00 óra között a 06
(20) 531 6448-as telefonon lehet. (0351752)

Takarítást vállalunk festés és költözés után.
Telefon: 06 (30) 9765 912. (0351754)

MÁV-lakótelep 6. alatt kétszobás, összkom-
fortos lakás eladó. Tel.: 06 (30) 313 4436.
(0153898)

46-os ROCES görkorcsolya eladó. Irányár:
14.000 Ft. Mobil: 06 (30) 430 1411. (0153839)
Szegeden, jó közlekedéssel, eladó felújított,
3-6 egyetemista elhelyezésére alkalmas, há-
romszobás panellakás, bútorozva is. Irányár: 7
millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 202 4994. (0153837)

Friss diplomások, érettségizettek! Jól jöve-
delmezõ munkát ajánlok. 06 (30) 9596 308.
(0153832)

Árpád-lakótelepen, II. emeleti erkélyes lakás
sürgõsen eladó. Tel.: 06 (30) 300 7206. (0153831)

Töbörzsökön parasztház, valamint padlásszo-
bás ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 950 5372.
(0153827)

Alapi Szélrózsa falatozóba szakképzett
vendéglátóipari eladót felveszünk. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 465 2319. (0153825)

Használt automata mosógép eladó. 06 (70)
369 0476.
Eladó családi ház Pusztaegres, Széchenyi u. 7.
Egy szoba, nagy hall, fürdõszoba, szép, kerí-
tett, betonos udvarral. Érdeklõdni: 06 (25) 470
009, este 7 óra körül. (0153822)

Árpád-lakótelepen III. emeleti lakás eladó.
Kp.+részlet lehetséges. Tel.: 06 (30) 250 2244.
2500 m2-es, három telek egyben vagy külön is
eladó. Tel.: 06 (25) 463 621. (0153447)

130 m2-es, belvárosi családi ház nagy telekkel
eladó. Ady-lakótelepi panelt beszámítok. 06
(20) 518 4071.
Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Telefon: 06 (25) 470 699.
Szántóföldet vásárolnék. Telefon: 06 (20) 977
0804.
Igényesen felújított lakás és családi ház kiadó.
06 (30) 330 2615. (0351776)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes la-
kás eladó. 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524.
(0153850)

Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás
augusztus 15-tõl albérletbe kiadó. 06 (30) 647
4441. (0153843)

ABC felett szeptember 1-jétõl lakás kiadó.
Tel.: 06 (30) 354 4825. (0153473)

Fanni presszóba felszolgálót felveszek. Ér-
deklõdni a helyszínen. (0153472)

Hitel Ausztriából! Szabadfelhasználású jelzá-
loghitel, vállalkozói hitelek, új és használt in-
gatlanra jelzáloghitel (már 57.000 Ft-os mini-
mál jövedelemtõl), BÁR, inkasszó, végrehaj-
tás nem akadály. Tel.: 06 (20) 497 7533. (0153471)

Eladó 2 db nagyon szép állapotban lévõ heve-
rõ 14.000 Ft/db. Érdeklõdni: 06 (30) 505 1712.
(0153470)

Lehel-Bosch 200 l-es hûtõ (8 ezer), fekete
csüngõhasú kan emsére cserélhetõ vagy eladó.
Tel.: 06 (20) 398 5178. (0153468)

Kétütemû Wartburg 2 éves mûszakival 50.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06 (30) 347 5191. (0351797)

Költöztetést, áruszállítást olcsón vállalunk.
Tel.: 06 (70) 331 2443. (0153465)

Mindszenten 2 hektár termõföld eladó. Tel.:
06 (30) 910 8081. (0351796)

Szõlõprés eladó (120 l-es, újszerû állapotban).
Tel.: 06 (30) 542 1372. (0153463)

Egész napos gyermekfelügyeletet vállalok.
Tel.: 06 (70) 374 2545. (0153462)

Nagylókon a Petõfi u. 24.alatt ház eladó,
Nagylók Rákóczi u. 12. alatt ház albérletbe ki-
adó. Tel.: 06 (30) 434 1917. (0153460)

Sárbogárdon, Petõfi utcában különálló telkek
(három) eladók, illetve beszámítok állatot,
külterületi ingatlant vagy szemes terményt.
Tel.: 06 (25) 460 327. (0351793)

Három szoba, összkomfortos, családi ház,
dupla telekkel sürgõsen eladó. Tel.: 06 (30)
431 1592. (0351792)

Megnyílt! Minden 500 Ft és 1.000 Ft-os új
áruk boltja. Ady E. út 175/A. Kollégiummal
szemben. Várjuk kedves vásárlóinkat. (0153474)

Elõszobafal eladó (tükör, cipõs szekrény, fo-
gas). Tel.: 06 (70) 338 5085.
Varrógép, dohányzóasztal eladó. Tel.: 06 (25)
235 072.
Sárbogárd központjában újépítésû, családi
ház eladó, 6,5 millió. Tel.: 06 (30) 661 0138.
(0153476)

Sárbogárd központjában sátortetõs, gázfûté-
ses, családi ház eladó, 5,5 millió. Tel.: 06 (30)
398 2075. (0153476)

Eladó 17”-os sík képcsöves monitor 17.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06 (20) 599 5425.
Kiscicákat elajándékoznék. Tel.: 06 (70) 3828
721.
Fekete, fiú öltönynadrágok 86-164-es méretig
eladók. Tel.: 06 (30) 479 3139. (0153486)

Sárbogárd központjában családi ház eladó.
Tel.: 06 (30) 330 2615. (0153483)

Tanítói diplomával állást keresek, és korrepe-
tálást vállalok matematikából és fizikából 8.
osztályig. Tel.: 06 (20) 465 0795. (0153482)

ABC felett lakás eladó. Tel.: 06 (20) 332 6923.
(0153481)

Babetta kismotor, versenykerékpár és 300 l-es
hûtõláda eladó. Tel.: 06 (30) 384 0228. (0153479)

Értesítem régi és leendõ ügyfeleimet, hogy
irodámat megnyitottam Sárbogárd, Ady E. út
204. (új üzletközpont). Ingyenes hitelügyinté-
zés, biztosítási termékek értékesítése. K&H
Általános Biztosító (volt Argosz) Bereczk Jo-
lán, tel.:06 (20) 323 6011. (0153859)

Eladó VW Passat 1.8i kombi, metálzöld,
1985-ös évjáratú, garázsban tartott személy-
autó téli-nyári gumikkal, elsõ tulajdonostól,
2006. júniusig érvényes mûszakival, szeptem-
ber 30-ig érvényes biztosítással. Irányár
200.000 Ft. Érdeklõdni: Hargitai Lajos, 06
(30) 9860-849.

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

UPC DIRECT MEGRENDELÉS
SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól!
Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból

50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,

06 (25) 462 295.

AUTÓBUSZ-RENDELÉS.
Tel.: 06 (30) 9890 054. (0153078)

ZSUZSA KOZMETIKA:
SZOLÁRIUM, INFRASZAUNA.

Sárszentmiklós, 06 (25) 468 198. (0351799)

ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK FIGYELEM!
Akár önrész befizetése nélkül juthatnak

lakáshoz kedvezõ kamattal:

* A FÉSZEKRAKÓ PROGRAMMAL:
1.000.000 Ft törlesztõrészlete 5.663 Ft,
5.000.000 Ft törlesztõrészlete 28.316 Ft.
* SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
4,4% kamatozással,
* ÉPÍTÉSI HITEL+szoc. pol.-ügyintézés
15 munkanap alatt.
* LAKÁSCÉLÚ HITELEK 3,6% kamatozással,
minimálbérrel igényelhetõk!
* SZEMÉLYI HITELEK ügyintézése havi 6.700
Ft-tól.
TELJES KÖRÛ, GYORS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS

ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Iroda: Vasmû út 41., fsz. 15.
Nyitva: H-CS: 8-16-ig, P: 8-14.30-ig.

Telefon: 06 (20) 342 8175, 06 (20) 319
9392, 06 (20) 350 4243, 06 (25) 281 307

IMPORT HASZNÁLT
CIPÕBÁLABONTÁS

Nõi, férfi, gyerekcipõk,
papucsok és szandálok,
októbertõl bakancsok és

csizmák
Sárbogárdon, a mûvelõdési házban

2005. aug. 15., szept. 12.,
okt. 3., nov. 14., dec. 5.,

9-12 óráig.
Óriási áruválasztékkal

várjuk kedves vásárlóinkat!
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Nyílt
tér

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

HEKSZI BÁLINT GÁBOR
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek
Temetkezés dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Meghalt „dupla kovács”

Kovács Sándor kovácsmestert mindenki
csak úgy szólította: „Sanyi bácsi”. Sárbo-
gárd közéletének jól ismert alakja volt
csaknem fél évszázadon át.
Kovács Sándor kovácsmester, a sárbo-
gárdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület pa-
rancsnoka századosi rangban földi életé-
bõl véglegesen „leszerelt”. Besorozta õt
Gábriel arkangyal, a Mennyország tüzes
fejedelme, az égi tûzoltó seregbe, Szent
Flórián tûzoltó parancsnoksága alá.
Sanyi bácsi 1933-ban született Nagylók-
ban. A kovács szakmát Gáti Jenõ kovács-
mesternél tanulta ki. 1951-ben szabadult
fel és kapta meg a mesterlevelet Ménes-
majorban. A katonaság után Szarvas-
pusztán, majd Kislókban a Kossuth Ter-
melõszövetkezetben dolgozott kovács-
ként. 1972-tõl a Kossuth-tanya kovács-
mûhelyének kovácsmestere lett. 1990-
ben lett nyugdíjas.
Munkája mellett másodállásban a Gaga-
rin utcai házánál kovácsmûhelyt nyitott.
Ide hozták a sárbogárdi és környékbeli
gazdák patkoltatni a lovukat, javíttatni a

kocsit és mezõgazdasági eszközeiket.
Ahogy erõsödött a háztáji gazdaság, úgy
volt szükség újra egyre több földmûvelõ
eszközre. Sanyi bácsi mûhelyébõl ki tud-
ja, hány Csányi-eke, borona, fogas, szán-
tó- és nyitóeke került ki. Ma már csendes
a kovácsmûhely, nincs, aki kalapácsával
kiverje az üllõn a kovácsritmust.
Sanyi bácsi másik élete sem volt kevésbé
tevékeny. 1948-tól 57 éven át önkéntes
tûzoltóként szolgálta a közösséget. 1970-
tõl a Sárbogárdi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület parancsnoka. Munkája elismerése-
ként 1979-ben megkapta a Tûzbiztonsági
Érem arany fokozatát, 1985-ben pedig a
Honvédelmi Érdemérmet. 2003-ban a
sárbogárdi önkormányzat 55 éves tûzoltó
munkáját ismerte el az önkéntes tûzoltók
jubileumi ünnepségén.
Salgóvári László, az egyesület elnöke így
emlékezik rá:
— 1957 óta Szarvaspusztán, majd Sárbo-
gárdon dolgoztunk együtt. Sanyi bácsi-
nak az egyesület szinte második családja
volt. A versenyekre való készülés, a szá-
raz- és vizes gyakorlatok, az elméleti, gya-
korlati oktatás mind-mind a munkáját di-
csérik. Az egyesületi kirándulások, a kö-
zösség összekovácsolása érdekében vég-
zett munkája példaértékû volt számunk-
ra, akik ismertük õt. Az egyesület tagsá-
gát nagyon megrendítette a halálhíre.
Alig pár napja még azért mentem hozzá,
hogy megbeszéljük, mire költsük az egye-
sület pénzét, ma pedig nincs már az élõk
sorában.
Szombaton délután 15 órakor a Hu-
szár-temetõben kísérik utolsó útjára a
családtagok, volt munkatársak, az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület tagsága, bará-
tai, ismerõsei.
Nyugodjék békében!

Hargitai Lajos

Hekszi Bálint Gábor
emlékére

Soós Tamás:
Még alig éltél, s már elmentél

Itthagytál minket, de vajon miért tetted,
Te, ki az életet annyira szeretted?
Elmentél, s tudom, bármennyire fáj,
nem jöhetsz vissza.
Nélküled egy esténk sem lesz már
ugyanolyan soha.

Egyik nap még vidám voltál,
hajtottad a nõket,
S most könnyes szemmel,
fájó szívvel búcsúzni kell tõled.
Oly hihetetlen, mi történt,
s oly nehéz elhinni,
Tõled ily hirtelen és mily korán
most el kell búcsúzni.

Nem láthatjuk, ahogy velünk öregszel,
s nem halljuk hangodat,
De soha nem felejtjük el,
húsz év múltán is így látjuk arcodat.
Még nem értettük meg igazán,
s még szeretnénk hozzád átmenni,
Pedig nem lehet már,
többé nem tudunk soha együtt lenni.

Mily sokat voltunk együtt jóban s rosszban,
Te mindig ott voltál, és segítettél a bajban.
Most nincs oly óra, hogy
ne gondolnánk mi rád fájó szívvel,
Sok estén, s éjszakán fogsz hiányozni,
mert ezt nem lehet felfogni ép ésszel.

Ami történt, soha nem lehet megérteni,
Miért kellett ez neked,
miért kellett ezt tenni?
Igaz jó barátunk már rég csak te voltál,
GABI,
Fájdalommal búcsúzunk,
barátaid, KARESZ és TOMI.

Fájó szívvel búcsúzik
parancsnokától

KOVÁCS SÁNDOR
önkéntes tûzoltó századostól

Sárbogárd Város Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének tagsága.

Temetése augusztus 13-án,
szombaton 15 órakor lesz

a Huszár-temetõben.


