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Piszkeri napok

A fák hûvösében Csillériék társasága. Jó bor, jó ebéd, jó barátok. Mi kell még, hogy
emlékezetes, szép legyen ez a nap? (Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.)

SZENT ISTVÁN-NAPI
FORGATAG

Sárbogárd, 2005. augusztus 20.

Mûsorok és programok:

10 órától: köztéri ÓRAAVATÁS a
Boross Mihály-emlékparkban. Ifjúsá-
gi és sportkitüntetések átadása;

a délutáni rendezvény helyszíne: Sár-
bogárd, Hõsök tere.

15 órától: ugrálóvár;

15 órától: játszóház, logikai játékok,
üvegfestés, gyertyamártás;

15 órától: „AZ ÉGIGÉRÕ FA” cím-
mel gyermekmûsor a színpadon, a
Márkus Színház elõadása;

16 órakor: HASTÁNCbemutató;

16.30 órakor: CSOCSESZ mûsora;

17.15 órakor: Wing Tzun KUNG-FU
bemutató;

17.30 órakor: TRABARNA – a Tra-
bant és egyéb autóhangon „beszélõ”
ifjú humorista mûsora;

18 órakor: BÖRÖCZKI JÓZSEF, a
Mikroszkóp Színpad mûvészének elõ-
adása;

18.45 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG,
augusztus 20-a alkalmából díszpolgári
cím átadása. Közremûködik a refor-
mátus kórus, Jákob Zoltán vezetésé-
vel, valamint a Sárbogárdi Fúvószene-
kar;

19.30 órakor: MOULIN ROUGE
együttes, a három hölgy musical és
filmdalokkal örvendezteti meg a kö-
zönséget.

20.30 órakor: TÛZZSONGLÕRÖK;

21.30 órakor: ZEUS SHOW, görög ta-
verna zene, néptánc, hastánc, tûzfújás;

22.30 órakor: UTCABÁL, játszik a fe-
hérvári Twister zenekar.

Búzakéve egérkével
A képen látható búzakéve ke-
nyértésztából készült, Erõs
Györgyné sárszentmiklósi ol-
vasónk alkotása. A tetejét to-
jásfehérjével szépen megkente,
és ropogós pirosra megsütötte.
A kéve aljára még egy egérkét
is formázott. Mert hát az egér-
kének is aratás az aratás.
Ezzel a szép búzakévével kö-
szöntjük Kedves Olvasóinkat
Szent István ünnepén.

Hargitai Lajos
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Piszkeri napok
Hétvégén rendezték Varga Gábor tanyá-
ján a Piszkeri napokat. Az idén az egyéb-
ként igen sok érdekes, színes program-
nak kevesebb látogatója volt, mint az elõ-
zõ években. Ennek egyik oka lehetett,
hogy a hirtelen dinnyeérés miatt sok do-
log akadt a gazdaságokban, és a környék-
ben sokfelé volt rendezvény. Ennek elle-
nére nagy érdeklõdés kísérte a Cece Ku-
páért fogathajtóversenyt. A szünetekben

látványos bemutatókkal szórakoztatták a
közönséget. Volt csikósbemutató, rönk-
húzóverseny, népi fogatok versenye, ló-
szépségverseny. Láttunk bemutatót egy
gyönyörû póni csikóval. Szép volt a be-
mutató, csak a csikót sajnáltuk, amikor
fellépés elõtti „bemelegítésként” rugdos-
ta a gazdája a hasát.
Érdekes volt a csõszi középkori haditor-
na hagyományõrzõ egyesület bemutatója
is. Az óvó nénik a gyerekek érdeklõdését
kötötték le. Lehetett készíteni mézeska-
lács szívet, festeni, agyagozni.
Ebédre a kiváló cecei birkapörköltet Noé
Laci bácsi és Nyikos Lajos fõzték hatal-
mas bográcsokban.

A Piszkeri napok eredményei:
Augusztus 13. vasárnap

versengés a Cece Kupáért,
népi fogathajtás helyezettjei:

I. Raffai József, Sárszentmiklós; II.
Pordány Zsolt, Cece; III. Nagy Béla,
Sárszentmiklós; IV. Albert Ferenc, Cece;
V. Pordány János, Cece; VI. Bogdán At-
tila, Sárszentmiklós.

A rönkhúzás helyezettjei:
I. Németh Ferenc, Cece, Csillag nevû lo-
vával; II. Varga János, Cece, Linda nevû
lovával; III. Csilléri László, Cece, Csillag
nevû lovával.
A malacfogó-versenyen a kismalacot el-
kapta: Szabó Bence, Cece.

Augusztus 14. vasárnap:
A népi fogathajtók Piszkeri Kupáért

folytatott versengésének
elért eredményei:

I. Albert Ferenc; II. ifj. Csilléri László;
III. Pordány Zsolt; IV. Mészáros József;
V. Kacz József; VI. ifj. Albert Ferenc, va-
lamennyien ceceiek.
A vasárnapi malacfogásban Vas Tibor
kapta el a kismalacot.

A lószépségverseny helyezettjei:
I. Barbara, gazdája: Márkus László; II.
Rikko, gazdája: Boros Melinda; III. Niki,
gazdája: Szummer Attila.

A tréfás fogathajtás helyezettjei:
I. Mészáros József és rakodója: Vargyas
Mihály; II. Boros Attila és rakodója: Bo-
ros Zoltán; III. Farkas Norbert és rako-
dója: Szummer Attila.
A cecei programok a héten tovább folyta-
tódnak.

Augusztus 17-én, 18 órakor lesz a
Szélescsapáson az Ádámforrás avatása,
19 órakor pedig Piszkeriben Tolcsvay Bé-
la zenél. A tábortûz mellett sámándobo-
lás és tündérének, Czeke András és bará-
tai, és a sárbogárdi Fénysugár klub.
Augusztus 19-én, pénteken, 17 órától a
katolikus templomban a hálaadó isten-
tisztelet, majd a Mûvelõdési Ház átadó
ünnepségén kenyérszentelés lesz.
Augusztus 21-én, vasárnap, 14 órától a
Gerlice táncegyüttes születésnapi ünnep-
ségén, szintén a Mûvelõdési Házban,
majd este az Utcabálon, a Jókai utcában
szórakozhat az érdeklõdõ közönség.
Mindenkit szeretettel várnak a ceceiek!

Hargitai Lajos
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A testület vita nélkül fogadta el az elsõ ti-
zenhat napirendi pont határozati javasla-
tait.

Emelkednek az étkezési díjak
Emelkednek szeptember 1-jétõl az ön-
kormányzat fenntartásában mûködõ
konyhák élelmezési nyersanyagnormái
(ezzel együtt a térítési díjak). A nyers-
anyagköltség a bölcsõdében 245, az óvo-
dákban 206, az iskolákban 280 Ft/nap/fõ
lesz. A szociális intézmény esetében a fel-
nõtt egész napos napi 4-szeri étkezés 457,
a nappali szociális ellátás napi 3-szori ét-
kezésnél 415, míg a felnõtt ebéd 187
Ft/nap-ra változik.

Módosult a szociális rendelet
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat eztán alapszolgáltatás-
ként nyújt ingyenes szociális információs
szolgáltatást. A házi segítségnyújtás te-
rén az életvitel fenntartásához nyújtott
segítség az idõseken kívül kiterjed más
rászorultakra is.

Útkarbantartás
Elfogadta a testület az útfelújításra, -kar-
bantartásra elkülönített pénzek eddigi
felhasználását. A fennmaradó összeget a
következõ bontásban használják fel:
Pusztaegres 9+258 km felsõ szelvényé-
ben útcsatlakozás kialakítása 3.566.932
Ft; Gárdonyi és Vezér u. vizes makadám
burkolat készítése 2.133.536 Ft; maka-
dám utak karbantartása gréderezéssel,
hengerezéssel 3.144.494 Ft; Barátság u.
aszfaltozása 2 millió Ft; aszfaltos kátyú-
zás 1,5 millió Ft; salakos utak kátyúzása
961.501 Ft; kopott, sérült közúti jelzõtáb-
lák cseréje 500.000 Ft.
11 utca pályázati úton kapott aszfaltot,
dr. Berzeviczy Gábor körzetében pedig, a
Lehel u. 4,8 millió forintjából elkészül a
Homoksor, Kazinczy, Kölcsey, Tisza,
Rákóczi, Miklós u. is

Támogatások
1.055.000 Ft mûködési célú támogatás-
ban részesíti a testület a Sárszentmiklósi
SE-t, annak idei munkájára és a csapat
megyei I. osztályba lépésére való tekin-
tettel.
150.000 Ft-tal növelték a civil kapcsola-
tok, ifjúsági és sportbizottság hatásköré-
be, a civil szervezetek mûködési és sport-
célú támogatásaira elkülönített keretet.
A pénzösszegre csak azok a civil szerve-
zetek pályázhatnak, akik 2005-ben nem
nyújtottak be pályázatot a bizottsághoz.

150.000 Ft-tal támogatják a Zengõ Óvo-
dát a Mikes közi óvoda fennállásának 25.
évfordulójára szervezett ünnepség költ-
ségeinek részbeni fedezésére.
Mindhárom összeget a forráshiány terhé-
re szavazták meg.
Bódai Gábor mindhárom esetben maga-
sabb összeget javasolt, de a képviselõk
többsége ezt nem támogatta.
650.000 Ft-tal járultak hozzá az Árpád-
lakótelep és az ott lévõ önkormányzati te-
rület rendezéséhez, a tartalékkeret ter-
hére.

Faluház Kislókon
Faluház kialakítását határozta el a testü-
let Kislókon, a Szabadság u. 8. szám alatti
lakóházban, amit hivatalos értékbecslést
követõen vásárolnak meg. A felújításra a
következõ évi költségvetésben kívánnak
pénzt biztosítani.

Törvényességi észrevétel
A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételében felhívta a
testület figyelmét, hogy az önkormányzat
Sárréti Híd címû kiadványra vonatkozó,
az AZI-TOP Bt.-vel (Sb., Szent I. u. 56/a,
cégvezetõ: Alpek Zoltán) kötött szolgál-
tatási szerzõdése semmisnek tekintendõ.
Mivel az önkormányzati határozatban
foglalt és a szerzõdésben vállalt szolgálta-
tás nettó értéke évi 2,04 millió Ft (a meg-
engedett 2 millió Ft-os határ helyett), a
közbeszerzési eljárást nem lehetett volna
mellõzni. A testület így visszavonta kifo-
gásolt határozatát, és egyben újat alko-
tott. A lapkiadást továbbra is a fenti bt.
végzi, 24-szer nettó 63.300 Ft-ért. A szer-
kesztõség számára pedig a Sb., Szent I. u.
56/a alatti Szivárvány 2004. Kft. helyisé-
geit veszi bérbe havi nettó 43.400 Ft-ért.

Helyi járat:
másé a többségi tulajdon

2% üzletrészt értékesít a C és P 2001 Kft.
részére a testület a HETI 2002. Kft.-ben a
tulajdonát képezõ 51%-os üzletrészbõl,
60 ezer Ft névértékben történõ vétel-
áron. Ezáltal a többségi tulajdonossá váló
cég megkaphatja a Széchenyi-kártyát,
ami reményeik szerint stabilizálná a cég
anyagi helyzetét, és biztonsági tartalék-
ként is használható lenne. Az APEH je-
lenleg ugyanis visszatartja egy havi fo-
gyasztói árkiegészítésüket.

Sebességjelzõ berendezés:
jöhet

A Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um az országban mintegy 100 helyszínen,

lakott területen belül sebességjelzõk el-
helyezését tervezi. Egy sebességjelzõ pár
telepítési költsége kb. bruttó 1.200 ezer
Ft, aminek fele részét az önkormányzat-
nak kellene állnia. A képviselõk támogat-
ták a javaslatot. A berendezések a közút-
kezelõvel és a rendõrséggel egyeztetett
helyekre kerülnek majd.

Forgalmirend-változások
A város alábbi útjain a következõ forgal-
mi változásokat kívánja bevezetni a testü-
let: a Bethlen G., Esze T., Kertalja, Lá-
zár, Kossuth L., Fenyõ utcában 7,5 t fe-
letti összsúlyú gépjármûvel behajtani ti-
los, a Jókai M. u.-ban 30 km-es sebesség-
korlátozás (járda hiányában a gyalogos-
forgalom az úttesten történik), a Sávoly
közben várakozni tilos, a Salamon u.-ban
a 63-as út felõl megállni tilos.

Bejelentések
Bódai többek között kifogásolta díszte-
rem körüli, esõs idõben bokáig érõ tócsát,
a buszmegállókra kiragasztott plakáto-
kat, a park- és játszótérrongálást, a
MÁV-állomáson a parkoló hiányzó köz-
világítását, a rendelõben uralkodó álla-
potokat. A mentõállomás felújítása felõl
érdeklõdött.
Juhász János: Ígéretet tett, hogy a leg-
rosszabb esetben a töbörzsöki képviselõi
keretbõl vásárolják meg az anyagot, és a
közmunkásokkal megcsináltatják szep-
temberben a munkát.
Rigó László: A házszámok és a helyrajzi
számok nem egyeznek, ezt valahogy
egyeztetni kellene a földhivatallal.
Gábris István: A Széchenyi u.-ban a jár-
da átrakása az idén meg fog-e történni?
Hol tart a külterületi utak pályázata?
Mert ha nem lesz belõle betakarításig
semmi, kéri, hogy a Petõfi u.-ról a táblát
vegyék le arra az idõszakra.
Szõnyegi Lajos: A képviselõi keretbõl a
Magyar és a Széchenyi u.-i járdát szeret-
nék kijavítani. A miklósi részen kedden
kezdõdnek a járdaépítések. A külterületi
utak pályázatáról nincs hír.
Horváth Tibor: A Bethlen G. u.-val szem-
ben az úttest meg van süllyedve, megáll
ott a víz. A Bethlen u.-ban az alátámasz-
tott falat be kellene dönteni, nehogy vala-
kire ráessen. A 2-es kocsmánál mély árok
van, vaskorlát kellene oda. Köszöni a pa-
dokat az 56-os emlékmûnél. A Pennyvel
szemben a sok virágtartó az ott lévõ ke-
reskedõk bosszantására van? Ezzel
ugyanis gátolják az ott lévõ üzleteknek az
áruszállítást.
Krupa Rozália: A virágtartókat éppen
abból a célból tették a járdára, hogy az
autókkal ne parkoljanak az új járdára.
Etelvári Zoltán: Az árurakodást szerinte
meg kell engedni.
Következõ számunkban folytatjuk.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 12-ei nyílt ülésérõl —
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Játszótéravató az Árpádon
Vasárnap avatták az Árpád-lakótelepen
épült (az EU szabványainak megfelelõ)
játszóteret az ott lakók közös képviselõ-
jükkel, valamint dr. Szabadkai Tamás al-
polgármesterrel és az Allianz Hungária
jelenlévõ képviselõivel együtt. A játszó-
térre ugyanis a biztosító immár második
éve mûködõ Társ a házban címû pályáza-
tán nyert pénzt a lakóközösség. Mint azt
Kozma Attila, az Allianz Közép-dunán-
túli Igazgatóságának régióigazgatója el-
mondta: a pályázatot kifejezetten partne-
reiknek írták ki. Idén összesen 207 pályá-
zat érkezett hozzájuk, amibõl 2 közösség,
így az Árpád-lakótelep részesült közel
másfél millió forintos támogatásban. A
pályázatokat külsõ szakértõk illetve a cég
egyik képviselõje bírálták el, és úgy véle-
kedtek, hogy a sárbogárdi anyagból csak
úgy sugárzott a lelkesedés, a gyermekek
szeretete. A lakóközösségnek ezen kívül
lesz még alkalma pályázni más célokra is,
hiszen az Allianz programja folytatódik
tovább, és a játszótéren kívül lehet támo-
gatást nyerni közösségi célokra valamint
parkosításra is.
Az alpolgármester átadva Juhász János
polgármester és Etelvári Zoltán képvise-
lõ üdvözletét beszámolt arról, hogy az ön-
kormányzat támogatásra méltónak tar-
totta az Árpád-lakótelep elképzeléseit,
kezdeményezését, ezért legutóbbi ülésén
650 ezer Ft-ot szavazott meg számukra
padok, szemétgyûjtõk beszerzésére, kö-
zösségi tér kialakítására. Kijelentette: az
önkormányzat az ilyen fejlesztésekhez a
jövõben is partner lesz. Kívánja, hogy a
megkezdett munkát ugyanezzel a nagy
elánnal folytassák.
Végül a lakók közös képviselõje megkö-
szönte a segítséget mindenkinek, aki hoz-

zájárult munkával, támogatással
ennek a játszótérnek a megvalósu-
lásához. A nemzeti színû szalagot
az egyik kislány, Érsek Daniella
vágta át ünnepélyesen.
A gyerekek örömére a szülõk süte-
ménnyel, üdítõvel készültek erre a
jeles alkalomra, volt tigrisvadászat,
rendõrautó és tûzoltóautó is. A
tûzoltók még a szilvafán lévõ gyü-
mölcsöt is lemosták a gyerekeknek,
csak úgy potyogott a földre a ringló
a vízbombától. No, és ha eleinte ki-
csit bátortalanul is, de birtokba vet-
ték az apróságok a nekik készült
hintát, vonatot, mászókát, libikó-
kát, csúszdát, homokozót, a szülõk
pedig a pihenõpadokat.

Hargitai Kiss Virág

Kutya a fa alatt

Péntek reggelre virradóra a szerkesz-
tõség elõtti fa alatt egy kutya feküdt,

vacogva az áztató esõben. Nagy, könyör-
gõ szemekkel nézett rám, de nem moz-
dult. Csak akkor állt föl, amikor vittem
neki langyos tejet, élelmet. Ekkor láttam
meg, hogy vemhes. Pillanatok alatt be-

habzsolta az eledelt. Amikor hívtam,
hogy jöjjön be az udvarba, fedél alá, csak
állt ott, ahol eddig is. Közelebb menve
vettem észre, hogy a láncát a fához kötöt-
ték.
— Hát nem kellesz a gazdádnak többé?
— simogattam meg a kutya fejét. Közben
óvatosan kikötöttem a láncot, és lecsatol-
tam a nyakörvét.
A kutya bejött velem az udvarba, de hiá-
ba hívtam beljebb, a fal tövébe kuporo-
dott, az eresz alá, és ott várta sorsának to-
vábbi alakulását.
Vajon mi járhatott a fejében?
Talán az az érthetetlen kérdés, miért vált
meg tõle a gazdája éppen így, éppen
most. Persze, még mindig jobb, hogy a

szerkesztõség gondjaira bízta az ismeret-
len, mintha kitette volna egy út szélén.
De miért nem ivartalaníttatta a kutyát, ha
nem kellettek a kiskutyák? Miért tartotta
eddig, ha tudta, hogy nõstény? Miért nem
ajándékozta el valakinek? Miért tart ku-
tyát az, aki nem társként, hanem csak egy
tárgyként kezeli az emberi kény-
nek—kedvnek kiszolgáltatott élõlényt, és
ha megunta, eldobja, mint egy darab ron-
gyot?
A két-hároméves kutyát Sárközy Károly
gyepmester vette a szárnyai alá, miután
értesítettem. Onnan kerül majd új, lehe-
tõleg felelõsebb és szeretõ gazdához.

Hargitai Kiss Virág

A kép illusztráció
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Vigasság Kálozon
Hamarosan kerek évfordulót ünnepelhet
a Kálozi Falunapi és Búcsúi Vigasságok
programsorozat, hiszen idén rendezték
meg az eseményt 38. alkalommal. A két-
napos rendezvényre az erdélyi Kárászte-
lek és lengyel Dziemiany testvértelepülé-
sek küldöttségei is eljöttek.
A szépen kialakított, hangulatos sport-
centrumban zajló hétvégi programok so-
ra díjugratóval vette kezdetét, melyre az
ország különbözõ tájairól közel százan
jelentkeztek. Ez a verseny szép számmal
vonzza mindig a közönséget, hiszen
nincs, akit ne nyûgözne le a lovak és lova-
sok eleganciája, összhangja. Ezzel párhu-
zamosan folytak a kispályás labdarúgó-

mérkõzések. Az izgalmas pillanatok mel-
lett akadt mulatságos és lélegzetelállító
is, hiszen a labda olykor a csalánosban
landolt, egyszer pedig egy arra közlekedõ
bácsit döntött ki majdnem a tolószéké-
bõl. A hat csapat között a következõ sor-
rend alakult ki délutánra: I. Abai Vidám
Fiúk, II. Sörblokk, III. Dinamo Mink, IV.
Pall Mall, V. Másnap FC, VI. Alva Volán.
A gyerekek nap közben a légvárban mú-
lathatták az idõt, vagy kézmûves foglal-
kozáson vehettek részt, ahol gyöngyöt és
fahéjat fûztek, szalvétaképeket készítet-
tek, gipszfigurákat festettek ki. A délutá-

ni szieszta alatt az Angels mazsorettcso-
port tartott bemutatót. Az elsõ nap a
kálozi és balatonszemesi öregfiúk mecs-
csével ért véget, amin a „kálozi aranycsa-
pat” aratta le a babérokat 6 : 3-as ered-
ménnyel.
Vasárnap a horgászok már kora hajnal-
ban kivonultak a Szûcs-tóra összemérni
ügyességüket. A kettesfogathajtó-ver-
seny csak késõbb kezdõdött, és a számos
versenyzõ és forduló miatt estig elhúzó-
dott. De a népes nézõsereg nem bánta;
kitartóan figyelemmel kísérték a mutatós
fogatok, ügyes hajtók és lovak megméret-
tetését. A legnagyobb kihívást a résztve-
võknek az újonnan épített vizesárok

okozta, de a legtöbben gond nélkül meg-
birkóztak a feladattal, és szerencsére sé-
rülés nem történt.

Akadályhajtásban I. lett Vadócz Zsolt
(Sárszentágota, Káloz SE), II. ifj.
Semjén Attila (Mezõszilas), III. Zrínyi
Miklós (Mezõszilas), IV. Taligás Meny-
hért (Ráckeve), V. Gosztola József (Sár-
bogárd LE), VI. Prikkel Tamás (Mezõ-
szilas).

Vadászhajtásban I. helyen végzett Bara-
nyai László (Sárszentágotai Lovas
Club), II. Dörögdi István (Mezõszilas),

III. Prikkel Tamás (Mezõszilas), IV. Vá-
mosi István (Sárbogárdi LE), V.
Hoffmann Ferenc (Zics), VI. Prikkel Pé-
ter (Mezõszilas).
A focipálya mellett egy jurtát is felállítot-
tak ezen a napon, ahol a bátrabbak még
az íjászatot is kipróbálhatták. Az egyik
szünetben tombolasorsolásra került sor,
melynek a fõdíja egy csikó volt, ezen kívül
spanyol lovasiskola-bemutatónak, dél-
után pedig, a színpadnál, táncos-zenés
mûsornak tapsolhatott a közönség.
Nagy várakozás elõzte meg a szezonnyitó
bajnoki futballmérkõzéseket Káloz és
Kisláng ifi illetve felnõtt csapatai között.
Ezeknek érdekes színfoltja volt, hogy a
labdát egy sárkányrepülõrõl leugró ejtõ-
ernyõs hozta le, Karácsony András falu-
ház-vezetõ ötlete alapján, az õ szervezé-
sének köszönhetõen. A meccs eredménye
az ifiknél 3-3, a felnõtteknél 2-0 Kisláng
javára.
Az esti utcabálon aztán együtt vigadha-
tott a község apraja-nagyja kivilágos
kivirradatig, míg a cipõje meg nem ko-
pott, és a csizmája meg nem rogyott.
Káloz lengyel partnerével kötött szerzõ-
désrõl jövõ héten tudósítunk részletesen.

Hargitai Kiss Virág
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Az idei jurtanap kicsit más volt, mint a
korábbiak. Pontosabban egészen más
azért, mert egyben itt rendezték a Mezõ-
földi Kulturális Találkozót is.
Termékeny földbe hullott az alapi Hagyo-
mányõrzõ Egyesület tavaly elindított kez-
deményezése. Az idén Hantoson már 11
település mutatkozott be hagyományõrzõ
mûvészeti együtteseinek mûsorával, tíz
település rendezett be szabadtéri pavilont
a parkban a településükön gyártott termé-
kekkel, mûvészeti alkotásokkal, a helyi
tárgyi kultúra emlékeivel.
A rendezvényt megnyitó beszédében Sza-
bó Gábor, a Fejér Megyei Közgyûlés elnö-
ke így szólt a találkozó jelentõségérõl:
— Emberek nélkül a Mezõföld sem tudna
ilyen élõ lenni, az itt élõk nélkül nem tud-
na így virágozni, nem tudna így fejlõdni.
Errõl szólnak az itt bemutatott pavilonok,
és mindazok, akik azt létrehozták, és eljöt-
tek, és itt találkoznak egymással.

A találkozót kezdeményezõ alapi Kiss Jánossal és Tóth Zoltán-
nal beszélgettem, miközben az alapi ízekkel készülõ marhapör-
költhöz kockázták fel a hagymát. A találkozó szellemiségét a tíz
pontban megfogalmazott összegzésben így jellemzik: „Ennek
célja a teljesség, a közösségek egysége, a mezõföldiek ölelkezése.
Nem versengés, nem magamutogatás. Nem lehet táptalaja semmi-
lyen személytelen, így szenvedélytelen megnyilvánulásnak. A
találkozást nem az egymással vetélkedés, hanem az értékek
felmutatása jellemzi.”
A kezdeményezõ alapiak nevében Tóth Zoltán köszöntötte a
vendégeket. Õ így fogalmazta meg a találkozó lényegét:
— A szülõföld nem más, mint önmagunkhoz és elveinkhez való
hûség, a büszkeség maga. És hogy milyen hatalmas tárházzal bír
a mi mezõföldi létünk, arra legnagyobb bizonyíték, szerintem,
ez a találkozó. Valahol minden barátság azzal a homályos ér-
zéssel kezdõdik, hogy valahol, valamikor már egyszer már talál-
koztunk, és éppen ebbõl kifolyólag minden találkozás csak vi-
szontlátás. Viszontlátás, hiszen már második alkalommal talál-
koztunk. Amikor pedig az ember a barátjától újra elszakad, tud-
ja, hogy ez a távozás csak egy látszat. Valahol együtt marad vele,
úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás elõtt. Így vagyunk ezzel
mi is, szomszédként. Barátokká váltunk, mert mindig is azok

voltunk, csak éppen nem mindig tudtunk róla. Bevallom, ez a
barátság igen kellemes érzés. Kéz a kézben! Lehet a kézszorí-
tásnál világosabb mozdulat? Én fogom a Te kezed, Te fogod az
én kezem. Érzem az erõdet, és te érzed az én erõmet. A kézfo-
gás az egyenlõséget jelképezi, vagy talán még helyesebb lenne
úgy mondani, hogy a kézfogás az egyenlõség akarása. Mi itt csak
egymásnak lehetünk, és csak együtt mehetünk bármely
utazásra közösen. Szerintem kezdjük is az utazást: Alapról
elindultunk, és akkor jöjjön Hantos!
A találkozóra készült el a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
szép kiadványa a Bogárd és Vidéke Lapkiadó gondozásában. E
füzet címe: A Mezõföld rejtett kincsei. A cím nagyszerûen jel-
lemzi az alkalmat, a mezõföldi szomszédolást, amire készült.
Két lelkes fiatal ökobiológus, dr. Lendvai Gábor és Horváth
András, valamint Gyimesi Károly tanulmányai olvashatók ben-
ne. A Mezõföld értékeinek elkötelezett kutatói mindhárman. A
kiadványhoz kapcsolódó élvezetes, szuggesztív erejû elõadásu-
kat hallgatva megerõsödhetett bennünk az az érzés, hogy igen-
is, van mit csodálnunk, van mit szeretnünk, és van mit féltõ
gondossággal megõriznünk a Mezõföldön.
A házigazdák több sátorban is bemutatkoztak. A hantosi jurtá-
nál Ács Sándorné és Bolye Ferenc fogadta a vendégeket. Ger-

Jurtanap és mezõföldi találkozó



Bogárd és Vidéke 2005. augusztus 18. KÖZÖSSÉG 7

gely István hantosi gazdálkodó, biobodza-termesztõ lekváro-
kat, szörpöket hozott. Az idén Sárbogárd is kitett magáért. A
sárbogárdi Városszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület égisze
alatt dr. Lendvai György elnök szervezte meg a sárbogárdi ön-
kormányzat segítségével, hogy két sátrat megtöltsenek a Sárbo-
gárdot bemutató anyagok: Tóth Gyula képei, Heiland János
könyvkötõmester díszes bibliakötése, a Révész késes munkái,
Gárdonyi Beatrix és az alapi kosárfonók, kézmûvesek munkái,
a Bogárd és Vidéke Lapkiadó könyvei, képeslapjai, Huszár
Péter szobrai, a Hõsök terén lévõ emlékmûegyüttes tablói, és
egyéb tárgyak.
A nagylókiak többfajta mézet, hatalmas zöldpaprikákat, óriási
fej káposztát tettek ki az asztalra.

A sárosdi sátor igazi látványosságai Gergely István fafaragó
munkái voltak Gyönyörû somfából faragott pásztorbotokat, fa-
ragott bútorokat hozott Hantosra. Ugyanott egy asztalon pedig
Vajda Lászlóné csuhéból készült munkáit láthattuk.
A sárkeresztúri sátorban rengeteg kézimunka mellett Talián
József fafaragásait mutatták be.
A színpad másik oldalán Merzõfalva pavilonja állt, mellette pe-
dig a vajtaiak foglaltak helyet. Kovács Márton vajtai kosárfonó

termékei mellett bemutatta a kosárfonás mûvészetét a gyakor-
latban is.
A sáregresi asszonyok kézimunkái mellett ott láthattam a falu
fõterén korábban látható táblát, amit a közelmúltban ismeret-
lenek kidöntöttek. Ezt a szépen faragott táblát jelképként hoz-
ták magukkal. Ezt állították a millennium évében, és rá van írva,
hogy a falu felvirágzása esetén kidöntetik. Gondolom, hogy
akik kidöntötték, azt gondolták, hogy Sáregres már végképp
felvirágzott. Pedig van még ott tennivaló bõven, éppen úgy,
mint minden más magyar településen.
Elõszállás sátra elõtt egy asztal mellett ülve három nagyméretû
népviseletbe öltöztetett rongybaba köszöntötte az arra haladó-
kat. Az alapiak sátra elõtt ugyancsak ilyen népviseletes bábuk
voltak egy szénásszekérre felhevertetve.
Mezõszilas csak mûvészeti csoporttal képviseltette magát. Õk
sátrat nem állítottak az idén. Ott tapsolt azért a szilasiaknak
Kiss Géza szilasi polgármester is feleségével.
Minden sátornál bográcsban fõztek. A megfõzött marhapör-
költet barátságos vetélkedésben értékelte a szigorú bíráló bi-
zottság. Az ítészek szerint a legjobb pörköltet az elõszállásiak
fõzték, második lett a vetélkedésben a sárkeresztúriak fõztje,
amelyet egyenesen a falu elsõ embere, Virág Miklós polgár-
mester kevergetett, a kóbor apácák megtévesztésére soponyai
kötényben. A borok versenyében a sárkeresztúriak vitték el a
pálmát. A legerõsebb emberek vetélkedõjében ifj. Szalai László
hantosi versenyzõ gyõzött. Fociban a vándorserleget az idén
Mezõfalva õrzi majd.
Volt persze sok egyéb látnivaló is. Sokan a fogathajtást nézték.
Népi fogathajtásban elsõ lett a nagylóki Durmits Gyula, máso-
dik Kiss Nándor, harmadik Bognár Attila fogata. Mindkettek
Sárosdról jöttek. A hintók versenyében elsõ lett Vadócz Zsolt
Kálozról, második Tóth Zoltán Nagylókról, harmadik Bezerédi
Gábor, ugyancsak Nagylókról.
Az idén a mezõföldi települések leg-leg-leg-díját Mezõfalva
nyerte el.
Az iskolában kiállításokat tekinthettünk meg. Nagyon érdekes
volt a „Mezõföld kastélyai” címû kiállítás, Mányoki Zsolt dok-
tori disszertációjához készülõ kutatásaiból. Ebbõl érdemes len-
ne kiadványt készíteni. A kastélyok régi és mostani állapotuk-
ban láthatók a tablókon, mellettük történetük olvasható. Nagy
érdeklõdéssel lapozgatták a vendégek a „Hantos 2000-ben” cí-
mû albumot, amelyben a falu minden lakójáról készült fénykép
és leírás látható.
A sikeres találkozót minden évben más helyszínen rendezik
meg. Az biztos, hogy jövõre még többen lesznek, még több falu
jön el és mutatkozik be, mert ez a kezdeményezés sikerre van
ítélve!

Hargitai Lajos

Hantoson
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A „Keresztapa” pizzériája
Már egy ideje figyelemmel kísértem az új
üzletközponttal szemben lévõ volt
ÁFÉSZ-épület átalakulását. A szépen fel-
újított külsõ is reményekkel kecsegtetett;
kíváncsi voltam, milyen tartalommal töl-
tik meg ezeket a szép, régi falakat. Hama-
rosan megjelentek bent az asztalok, virá-
gok, függönyök, képek, majd a felirat is
fölkerült a homlokzatra: Cosa Nostra
pizzéria. Pénteken este úgy döntöttünk,
leteszteljük az új helyet. A rendelt ételt
maga az ifjú „Keresztapa”: KÖRMENDI
VAJK tulajdonos, fõszakács és — olykor
— futár hozta házhoz. Vele beszélgettem
a pizzéria megnyitásának apropóján:
— Miért éppen ezt az épületet választottátok
az üzletnek?

— Elõször a Plus-szal szemben akartam kialakítani a pizzériát
egy bérelt helyiségben, de addig-addig tervezgettünk, hogy a
konyha nem fért el. Akkor mondta a fõbérlõ, Terner Irén, hogy
nézzük meg ezt az épületet. A félkör alakú rész egybõl megtet-
szett nekünk.
— Kinek az ízlése dominált a kialakításban?
— Közösen csináltuk a barátnõmmel, Szabó Amival.
— Hány éves is vagy?
— 26.
— Elég korán nekifogtál ennek a vállalkozásnak. Ide jártál
gimnáziumba, Sárbogárdra, ugye?
— Igen, itt szereztem mûszerész végzettséget.
— Hol sajátítottad el a szakácsmesterséget?
— Fõzni szinte elõbb tudtam, mint járni. Már vagy 15 éve én
fõztem otthon.
— Van, aki tanított, vagy magadtól tanultál meg mindent?
— Amikor megtanultam olvasni, az elsõ könyv, amit kaptam,
Donald kacsa szakácskönyve volt, abból kezdtem el fõzni.
— Miért éppen szakácskönyvet kaptál? A fiúk általában nem ilyen
könyveket szoktak kapni.
— Mert abban olyan nagy betûk voltak, amiket jól el tudtam ol-
vasni, meg képek — akkor ment a Walt Disney délután a tévé-
ben.
— A vállalkozásban a szülõk is segítettek, vagy teljesen saját
pénzbõl valósult meg?
— Az egészet hitelbõl csináltuk, semmi pénzünk nem volt rá
Amival.
— Akkor ez egy elég kockázatos vállalkozás.

— Fõleg azért hoztuk létre, mert például amikor a miklósi
ABC-ben dolgoztam, csak körülményesen lehetett pizzát vagy
más készételt házhoz hozatni.
— Ha nem tanultad a szakácsmesterséget sehol, akkor volt-e leg-
alább valaki, aki segített, tanácsokat adott?
— Domján Tibi segített abban, hogyan rendezzem be a kony-
hát, mire figyeljek. Aminak van vendéglátós papírja.
— Miért éppen pizzériát nyitottatok?
— Mindig is szerettem az olasz ételeket. Ezért is mentem a ba-
rátaimmal Olaszországba nyaralni.
— Végigjártad az ottani éttermeket?
— Igen. De szerintem mi sokkal jobbat csinálunk itthon. A bo-
lognai például ízetlen náluk, mintha a húst csak beleöntenék a
paradicsomba.
— Melyik részén voltatok Olaszországnak?
— Elõször Franciaországba mentünk, St. Tropez-ba, aztán a
tengerparton végigmentünk Észak-Olaszországon. Hazafelé
pedig Firenze felé jöttünk.
— Beszéled az olaszt?
— Nem igazán, köszönni tudok csak.
— Hogyan kapta a pizzéria a nevét?
— Elõször Al Capone akart lenni, de van öt ilyen nevû pizzéria
Pesten.
— És Cosa Nostra?
— Ausztriában láttam egyet az interneten. Magyarországon
nem hallottam arról, hogy lenne. A belsõt a névhez alakítottuk
ki. A képek egy része a Keresztapa címû film borítóiról való, a
többit az internetrõl töltöttük le. Mindent magunk csináltunk a
barátok, családtagok segítségével: a lapozást, csempézést, fes-
tést, dekorációt, bútorokat, az akváriumot a pultba. Zocskár
Zsuzsitól és Fekti Verától képeket kaptunk. Fekti Vera festmé-
nyei egyébként meg is vásárolhatók.
— Kik segítenek neked a konyhában?
— Vannak barátok, akik idõnként besegítenek. Egy cukrász
srác például a pogácsákat süti meg reggelente, amiket a boltok-
ba viszünk.
— Mitõl olyan illatos és különleges a paradicsomszószotok?
— A normális paradicsomszószba, amit rá szoktunk tenni a piz-
zákra, tízféle fûszert, olívaolajat, balzsamecetet, fokhagymát,
vöröshagymát teszek.
— Az ételek szezonjellegûek?
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Ismét Nádi Vásár
Rétimajorban!

A minap Rétimajorban járva észrevettem,
hogy a Nádi iskola mellett szapora munká-
ban serénykedtek az ácsok. Egy kisebb épü-
let tetõszerkezetét ácsolták éppen.

— Mi épül itt ? — tettem fel a kérdést a
társaság fõmérnökének, Németh János-
nak.
— Az új szabadtéri vizesblokk. A Nádi is-
kolába rendszeresen kilátogató gyermek-
csoportok, a kirándulók és nem utolsó
sorban a különféle rendezvényeink ven-
dégei többször szóvá tették a mosdó
hiányát – válaszolta Németh János.
— Ez már valóban kellett ide, hiszen ha csak
kezet szeretett volna mosni az ember, mini-
mum a Halászati Múzeumig volt kénytelen
besétálni — jegyeztem meg.
— Igen, ezt mi már kezdettõl fogva érzé-
keltük, a rendezvényekre hiába bérel-
tünk mobil WC-ket, azok nem oldották
meg teljesen a problémát, hiszen túl a hi-
giéniás igényeken, akárcsak ha a fõzõver-
senyhez kellett vizet vételeznie a szakács-
nak, több száz méteren keresztül kellett
cipelnie a kannáját. Ez most megszûnik,
és az épület alapvetõ funkcióján túl tény-
legesen lesz itt hideg-meleg vízvételezési
és elektromos áram csatlakozási lehetõ-

ség is. Ezt is kérték többször a vásározók,
kiállítók. Az épületben természetesen ki-
alakításra kerül egy blokk a kerekesszé-
kes látogatóink számára is.
— Mennyibe kerül, és mikorra készül el
mindez? — kérdeztem.

— A teljes bekerülési költség több mint 4
millió Ft, melyhez az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztéri-
um „Élhetõbb faluért” pályázatán nyert
2.842 ezer forint nagy segítséget jelent. A
létesítményt az ez évi Nádi Vásárra akar-
juk átadni.
— Tehát ezek szerint folytatódik a Nádi
Vásárok sora?

— Természetesen, szeptember 11-én is-
mét várunk ide mindenkit, aki tavaly itt
volt, és azt is, aki nem, hiszen a progra-
mot maguk a résztvevõk teljesítik ki. Is-
mét lesz fõzõverseny, értékes díjakkal, és
nemcsak a halételeket szeretnénk díjaz-
ni, hanem a vidékre jellemzõ, tradicioná-
lis népi ételeket is. A tavalyi rendszerhez
hasonlóan, ha valaki halétellel nevez, an-
nak az alapanyagot, a konyhakész halat
mi biztosítjuk. Ismét eljönnek mûvész ba-
rátaink, Koncz Gábor, Trokán Péter és
Straub Dezsõ is, de õk csak „melléksze-
replõk” lesznek a környék népi ének- és
tánccsoportjai, zenekarai mellett. Na-
gyon várjuk ide az esélyegyenlõségi mi-
nisztert, Göncz Kingát, aki már tavaly is
készült hozzánk, de akkor nem tudott el-
jönni. Akkor azt ígérte, az idén itt lesz.
Már elég nagy az érdeklõdés a kézmûve-
sek, termelõk részérõl, sõt, nemcsak a
közvetlen környékünkrõl, de még az Al-
földrõl is várunk résztvevõket.
— Elsõsorban kikre számítotok?
— Minden olyan kistermelõre, kézmû-
vesre, iparosra, mesterre, aki ezen a vidé-
ken él és valamilyen népi mesterséget
folytat, különleges terméke, terménye,
áruja van, legyen az rongyszõnyeg, kecs-

kesajt, bicska, lekvár, bor, csuhébaba,
édesség, sütemény, fafaragvány, csontfé-
sû, vagy bármi, ami szép és használható,
ami a készítõje tehetségét és végtére is e
vidék életképességét bizonyítja. Rajtuk
kívül a fõzõmesterekre és a már említett
táncosokra, zenészekre, énekesekre. Re-
mélem, sokan leszünk, sok tehetséges és
jószándékú ember gyûlik itt össze egy kel-
lemes, emlékezetes és a kiállítók, vásáro-
zók szempontjából hasznos vasárnapra.
Mi a helyet adjuk hozzá, reméljük az idõ-
járás is kegyes lesz a vásár látogatóihoz.
— Köszönöm a beszélgetést, és további jó
munkát kívánok!

Hargitai Lajos

— Azokat a pizzákat, amikbõl senki sem
rendel, leveszem az étlapról, és újakat te-
szek föl rá.
— Széles választékot kínáltok: összesen
több mint száz ételbõl, ezen belül 72
pizzából és több vegetáriánus ételbõl lehet
rendelni.
— Én is meglepõdtem, milyen sok fogy a
vegetáriánus ételekbõl és a tésztára való
szószból.
— Milyen visszajelzéseket kaptál eddig a
vendégektõl a fõztödrõl?
— Amikor nem jönnek a vendégek, pél-
dául koradélután, mindig azt hiszem,
hogy utálják a pizzát, vagy nem jól fõzök,
azért nem jönnek. De mindenki azt
mondja, hogy ízlik nekik az étel, sokan
pedig hetente háromszor—ötször is jön-
nek.
— Csöndben indultatok el. Nem féltetek
attól, hogy emiatt kevés lesz a forgalom?
— Így is épphogy csak rábírtunk, mert
annyi pizzát annyi idõ alatt még soha nem
csináltam meg. Így is voltak olyanok,
akiknek másfél órát kellett várniuk egy
pizzára. Ezért is vettünk fel egy srácot.
— Gondolom, az induláskor ezt elnézték a
vendégek.
— Hát, volt, aki igen, de voltak olyanok,
akik azt mondták, hogy õk inkább Fehér-
várról rendelnek pizzát legközelebb,
mert az elõbb ideér. Õk csak azt látták,
hogy itt bent ült mondjuk húsz ember, azt
viszont nem, hogy közben folyamatosan
hordtuk ki házhoz is a pizzát. A házhoz-
szállítás körülbelül 70 százaléka a forga-
lomnak. Este mindig tele vagyunk.
— A tésztaételeknél maradsz a jövõben,
vagy tervezed, hogy bõvíted az étlapot?
— Egyelõre ez is bõven elég. Csinálhat-
nék én ilyen-olyan csicsás ételeket, ha
úgysem enné meg senki. Sokan kérdezik
például, miért ilyen kevés tenger gyümöl-
cse van. De öt kilo nyers, élõ rákot nem
vehetek meg, mert egy nap alatt el kelle-
ne használnom, annyian viszont nem
igénylik.
— Arra nem gondoltál, hogy menüt vagy
ebédet fõznél?
— De igen, gondoltam, hogy házhoz szál-
lítanánk menüt vagy ebédet. Ha több
vendégünk lesz, legfeljebb veszünk még
egy kemencét, mert bõvíteni már nem
tudjuk a konyhát. Inkább a vendégtérnek
meg a WC-knek hagytunk nagyobb he-
lyet.
— Azt mondják, a férfiakat a hasukon
keresztül foghatják meg a nõk. Mint
fõszakács hogy látod, ez visszafelé is igaz?
— Az egyik barátunkat, Dobi Zsuzsit si-
került megfogni. Mindennap eszik itt va-
lamit. Külön kívánságai vannak, hogy
például tönkölybúzából készítsek neki
tésztát.
— Ezek szerint egyénre szabottan is lehet
rendelni?
— Megcsinálok mindent, amit kérnek.
— Sok sikert és vendéget kívánok nektek!

Hargitai Kiss Virág
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A Fidelitas sárbogárdi csoportjának sajtótájékoztatója

Csak a gazdag gyerekek nyaralhatnak
közpénzbõl?

Egy állítólag gyermekköltségvetéseket elfogadó, az igazságos-
ság jegyében tevékenykedõ kormány miért veszi el a szegé-
nyebb sorból származó gyermekektõl annak esélyét, hogy õk is
jól érezhessék magukat nyáron, el tudjanak menni valahová
nyaralni?!
Olyan bonyolulttá és feleslegesen nehézzé tették a táborozási
pályázatokat, hogy a feltételeket számos táboroztató szerve-
zet (iskola, ifjúsági közösség, egyházi szervezet) nem tudja
teljesíteni.
A gyermekek lecsökkentett táborozási lehetõségeit is bizo-
nyos körök számára kívánják pénzzé tenni, ezért bevezették
az új szabályt, mely szerint:
„A táborozási pályázat keretében támogatás nyújtható a
rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához szükséges dologi
kiadások biztosítására, illetve tábori programok esetén kizárólag
az SZJ 55. számú (szálláshely, vendéglátás) szolgáltatás igény-
bevételére. Tábor megvalósítása esetén, a támogatás elszámolása
során kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
kibocsátott üdülései csekk-kel, illetve hazai üdülési számlával
számolható el.”
Ezt a fenti szabályt az idei költségvetés leple alatt módosított
Államháztartási Törvénnyel érték el. Felmerül tehát a kérdés:
Ez kinek jó? Miért volt erre egyáltalán szükség? Ki nyer ezen?

Ugyanis: az üdülési csekket egy gyerektábornál hosszadalmas
elintézni. Saját adószámot kell kreálni minden kisgyereknek,
csekket kell igényelni elõre a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
ványtól úgy, hogy még nem is tudja senki, hogy nyer-e egyálta-
lán a pályázatokon. Üdülési számlát (SZJ 55.) sok helyen nem
lehet kapni, például boltokban, ahol a táborozó kisgyerekek-
nek ételt vesznek, így azt nem lehet elszámolni.
A gyerekek számára általában a legnagyobb élményt a nomád
táborok jelentik, de egy erdei faházban nem lehet üdülési
csekkel fizetni, nem lehet üdülési számlát kérni, így ezek a tá-
borok lehetetlenné váltak.
Drága szállodákban biztosan kapni ilyen számlát, de az nem
igazi közösségi program. Látszik, hogy a rendszer kitalálói
számára az a természetes, hogy méregdrága szállodákban töl-
tik a nyári szabadságot, de ez a magyar emberek döntõ többsé-
ge számára ebben a „nagy jólétben” nem természetes.
A jó szándékú táboroztató szervezeteket, akik mindezek elle-
nére elviszik a gyerekeket a táborokba, ügyeskedésre, szám-
lákkal való varázslásra kényszerítik.
A jelenlegi kormány 40-50 millió forintért indított SMS-
kampányt. Ennyi pénzbõl számításaink szerint mintegy 4000
gyermek egyhetes táborozását lehetne megoldani.

/X/
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Uniós esküvõ Lajoskomáromban
Aligha gondolta Margo, a tûzrõlpattant lengyel
leányzó, hogy egyszer belõle magyar asszony lesz,
a néhány évvel késõbb születõ lányát meg német
emberhez adja majd férjhez. Mindez úgy történt,
ahogy a népmesékben olvashatjuk.
Margo azzal érkezett a hetvenes években Len-
gyelországból a Balatonhoz, hogy itt tölt két szép
hetet, jól lebarnul, aztán megy vissza Lengyelor-
szágba. De úgy adódott, hogy egyik este az orra
elõtt ment el az utolsó busz, amivel a szálláshelyé-
re visszamehetett volna. Életében még soha nem
stoppolt, most mégis arra kényszerült.
No, és vajon Csida József lajoskomáromi gazdál-
kodó gondolta-e a hetvenes években, hogy az a
lány lesz élete párja, aki kétségbeesetten hadoná-
szik elõtte az út szélén a nagy magyar éjszakában?
De hát megtörtént, aminek meg kellett történnie.
Csida József megállt autójával az út szélén inte-
getõ, nagyon szemrevaló lánynak, aki egy kukkot
se értett akkor még abból a fránya nehéz magyar
nyelvbõl. Azért valahogy megértették egymást, és
ennek köszönhetõen Margo szerencsésen megér-
kezett szálláshelyére. A történet azonban itt nem
ért véget. Találkoztak, aztán leveleztek, aztán
megint találkoztak, megint leveleztek. Abból az
országúti stoppolásból kivirágzott az országhatá-
rokat átívelõ nagy szerelem, ami idõvel házasság-
gá érett. Margoból jó magyar asszony, Józsefbõl
pedig boldog férj vált. Margo tökéletesen megta-
nulta a magyar nyelvet, és talált munkát is egy kö-
zeli településen, ahol a tojásüzemben lett üzem-
vezetõ. Olyan tökéletesen beszéli a magyar nyel-
vet, hogy egy alkalommal, amikor a sajtüzemben
egy lengyel delegációnak tolmácsolt, megkérdez-
ték tõle, ugyan, árulja már el, magyar létére hol
tanult meg ilyen gyönyörûen lengyel nyelven beszélni? Hitték
is, nem is a válaszát.
Krisztina lányuk már az általános iskolában is jól beszélte a ma-
gyar és a lengyel mellett a német nyelvet is, mert Lajoskomá-
romban háromnyelvû közegben nõtt fel. Beszélte édesanyja
lengyel anyanyelvét, édesapja magyar apanyelvét, és mivel köz-
tudott, hogy Lajoskomáromot kétszáz évvel ezelõtt német tele-
pesekkel népesítették be, Krisztina szülõfaluja anyanyelvét is
megtanulta.
A rendszerváltás után egyre szorosabb kapcsolatot építettek ki
a lajoskomáromiak a németországi rokonokkal, mígnem Lajos-
komárom és a felsõ-bajorországi Haag település között hivata-
los kapcsolatok is létrejöttek.
1997-ben írta alá a két település a partnerkapcsolatról szóló
megállapodást. Macher Pál polgármester azt mondta, hogy e
lépéssel Lajoskomárom 1997-tõl az Európai Unió tagja lett,
megelõzve ezzel a legtöbb magyar települést.
Az együttmûködésrõl kötött megállapodásnak sok pontját sike-
rült már teljesíteni. A megállapodásban szerepel azonban egy
igen fontos, de mindeddig teljesületlen kitétel, miszerint: „Ki-
emelten kell támogatni a fiatalok kölcsönös kapcsolatfelvételét
családi körben.” Macher Pál lajoskomáromi polgármester nagy
örömére e hét szombatjától a lajoskomáromi Csida Krisztina és
a haagi Josef Daumoser frigyével ennek a vállalásnak a teljesü-
lése is kimozdulni látszik a holtpontról. És tekintettel arra, hogy
Josefnek még három fiútestvére van, s Lajoskomáromban na-
gyon sok csinos lány várja epekedve a fehér lovon vágtató bur-
kus királyfit, a polgármester reményei szerint e vállalás a jövõ-
ben még túl is teljesíthetõ.

Az történt ugyanis, hogy Krisztina, aki cserfes kamaszlányból
idõközben felnõtt hölgy és agrármérnök lett, a gyakorlatát a ba-
jorországi testvértelepülés sajtüzemében töltötte. Itt egy tûzol-
tófesztiválon megismerkedett a Haag-Obersdorf-i Josef Dau-
moserrel, aki hentesmester egy ottani bio-hentesüzletben.
Tánc közben olyan mélyen találtak egymás szemébe nézni,
hogy azt a tekintetet egyikük sem tudta elfelejteni. A találkozás
levelezéssel, majd újabb találkozásokkal folytatódott. A fiú szá-
mára olyan fontos hely lett Magyarország, ezen belül is a Mezõ-
föld „legelsõ rendes faluja”, Lajoskomárom, hogy a balatoni ki-
ruccanások ürügyén a német fiatalember mind gyakrabban tet-
te tiszteletét Krisztináéknál.
Most szombaton vált egészen hivatalossá ez a frigy. Macher Pál,
Lajoskomárom polgármestere Herman Dumbs, Haag polgár-
mesterének aktív közremûködésével tette hivatalossá a kapcso-
latot. Az önkormányzat dísztermében a szûk családi kör jelen-
létében köszöntötték az ifjú párt, azután aláírták a két fiatal fri-
gyét tanúsító német és magyar nyelvû okiratot. Ezt követõen
Pék Lõrinc katolikus plébános összeeskette az ifjú párt a
lajoskomáromi katolikus templomban.
Csida József, az örömapa, a nagy eseményt azzal tett emlékeze-
tessé, hogy saját termésû 2004-es évjáratú olaszrizling borából
egy jelentõs mennyiséget lepalackozott. Az üvegre az ifjú pár
fényképével ellátott címke került. Ezt kapta emlékbe minden
vendég, no, és persze került belõle bõven az ünnepi asztalra is.
Az esküvõ után héthatárra szóló lagzit csaptak, és mulattak,
míg a kakasok hármat nem kukorintottak.

Hargitai Lajos
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Fémlopók az éjszakában

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
A Fejér Megyei Állami Kht. Sárbogárd
sérelmére ismeretlen tettes augusztus
8-ra virradóra Sárbogárd lakott területén
kívül Alap irányába, az út menetirány
szerinti jobb oldalán 2 db alumíniumosz-
lopra erõsített, lakott terület végét jelzõ
táblát a földbõl kihúzva, oszloppal együtt
eltulajdonította. A kárérték a feljelentés
után állapítható meg.
A Mezõfalvai Mezõgazdasági Termelõ és
Szolgáltató Rt. feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki július 25-29. közötti
idõben Mezõfalvát Seregélyessel össze-
kötõ út mellett található telefonpóznák-
ról kb. 1 km hosszú kábelt tulajdonított
el. Lopási kár 350.000 Ft.

Csirkefogók

Cs. B. cecei lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki augusztus 8-ra vir-
radóra cecei lakóházának bekerített ud-
varán lévõ melléképületbõl 39 db csirkét,
5 db kacsát tulajdonított el. Az okozott
kár kb. 10.000 Ft.

Nem az alapi testvér volt

Lopás bûntett meglapozott gyanúja miatt
nyomozás indult G. F. Z. vajtai lakos el-
len, aki július közepén bement a testvére

S. E.-né vajtai lakásába, és az üzleti bevé-
telbõl 280.000 Ft készpénzt tulajdonított
el.

Drogos tolvajok

Nyomozás indult lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt B. G., és P. D. sárbo-
gárdi lakosok ellen, akik augusztus 8-án,
16.00 óra körüli idõben eltulajdonították
D. L. sárbogárdi lakos háza mellett elhe-
lyezett lezáratlan kerékpárját. A lopással
okozott kár kb. 20.000 Ft. Az ügyben fel-
merült J. G. sárbogárdi lakos személye,
aki május 29-én ablakbetörés módszeré-
vel betörte a B. Gy. sárbogárdi lakos tu-
lajdonát képezõ Toyota gépkocsi abla-
kát, mely a Két Kovács fogadó elõtt par-
kolt, és a gépkocsiból eltulajdonította a
sértett övtáskáját, benne irataival. To-
vábbi nyomozati cselekmények során
gyanúsítottként kerültek kihallgatásra
M. J. és V. J. sárbogárdi lakosok, akik el-
len visszaélés kábítószerrel bûntett meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás. B.
G., J. G., M. J., V. J. õrizetbe vétele is
megtörtént.

Csalás vétség megalapozott gyanúja mi-
att nyomozás indult S. Gy.-né szabadegy-
házai lakos ellen, akinek P. I. székesfe-

hérvári lakos március 6-án kelt szerzõdés
alapján kölcsönadta a Ford Sierra típusú
személygépkocsiját, amit aztán többszöri
felszólítás ellenére sem fizette ki, és
vissza sem adta.

Sírgyalázás

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,
aki augusztus 6., 16.00 és augusztus 9.,
17.30 óra közötti idõben Cece, Hunyadi
utca alatti temetõbõl alkalmi lopás mód-
szerével eltulajdonította R. I. cecei lakos
temetõben lévõ sírjáról a vázákat, szob-
rokat. A bûncselekménnyel okozott kár
30.000 Ft.

Csalás interneten

Nyomozás indult csalás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
akitõl V. Z. sárbogárdi lakos június 18-a
környékén az interneten keresztül mobil-
telefont rendelt, melynek ellenértékét
befizette, azonban a készüléket a mai na-
pig nem kapta meg.

Így közlekedünk mi
Hiába a tiltó tábla, a KRESZ-szabályok,
a parkoló és a bírság, a fõútról a Hõsök
terére bevezetõ útszakaszokon rendsze-
resen megállnak és parkolnak autók. Az
ismerõsök — autóikkal egymás mellett
megállva, elfoglalva az egész utat — itt
beszélgetnek, itt várják a busszal érkezõ
rokont, és itt teszik ki, hogy ne kelljen a
boltig vagy hivatalig annyit (!) gyalogolni.
A minap a zöldségbolt elõtt megálló sza-
bálysértõnek állt följebb, amiért jelez-
tem: akadályozza a forgalmat. Ahelyett,
hogy gyorsan továbbment volna, elkez-
dett kiabálni velem. Talán onnan vette a
bátorságot, hogy a régi városháza elõtt is
rendszeresen ott áll a rendõrautó, busz,
vagy akinek éppen kedve szottyan? Csak
hát, a latin közmondás szerint: Quod licet
Iovi, non licet bovi, azaz amit szabad Jupi-

ternek, azt nem szabad az ökörnek. (Ha-
bár máig sem fér a fejembe, hogy a rend-
õrautónak, buszoknak miért nem tilos ott
parkolni, ahol a mezei autósokat meg-
büntethetik. Egy esetleges balesetnél a
rendõrautó, busz is csak egy jármû, ami
akadályozta a forgalmat.)
Máskor biciklimmel tekertem egy egyirá-
nyú utcában a haladási iránynak megfele-
lõen, amikor a kanyarban majdnem
összeütköztem egy szembejövõ kerékpá-
ros nénivel. Még õ tett nekem szemrehá-
nyást.
Egy fiú a 63-ason próbált elengedett kéz-
zel biciklizni. A szerencséje az volt, hogy
nem a mellette elhaladó autó alá, hanem
a padka melletti fûre esett. A jelenet így
inkább komikus volt, de tragikusan is vég-
zõdhetett volna.

Úgy tûnik, a közlekedési anarchia
kezd úrrá lenni az utakon. Ledu-
dálnak, ha biciklivel a biciklisáv-
ban közlekedünk, ha autóval le
akarunk kanyarodni, lelassítva ez-
zel a mögöttünk döngetõ csoda-
autót; ha nem megyünk az árokba
azért, mert valakinek útjában va-
gyunk elõzés közben. De az nem
baj, ha közben szívrohamot ka-
punk az ijedtségtõl. Az index ma-

napság már nem divat, neked kell kitalál-
nod, mit akar a másik, de ha véletlenül
nem sikerül a telepátia, akkor is te vagy az
idióta. És még folytathatnám a sort.
Persze, minden ember vét hibákat, de
vannak, akik ahelyett, hogy ezt belátnák,
és önkritikát gyakorolnának, a másikat
hibáztatják és teszik felelõssé.
A gyalogosokra, biciklisekre, motorosok-
ra és autósokra egyaránt vonatkozik,
hogy figyeljünk egymásra, és legyünk kö-
rültekintõbbek, türelmesebbek, belátób-
bak az utakon!

Hargitai Kiss Virág
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Közgyûlési meghívó
2005. augusztus 25-én, csütörtökön,
17.00 órától a József Attila Mûvelõdé-
si Központ nyugdíjasklubjában (Sár-
bogárd, Hõsök tere 3.) a Sárbogárdi
Gazdakör összehívja és megtartja a
soron következõ közgyûlést.
Várjuk az alapító tagokat, aktív gazdá-
kat és mindenki, aki részt kíván venni a
gazdakör életében.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2005. augusztus 20-án reggel
7.00 órától a Hõsök terei közparkoló
lezárásra kerül, a Szent István-napi
ünnepi rendezvénysorozat miatt.

Kérjük a lakosság szíves megértését!

Civil kapcsolatok, ifjúsági
és sportbizottság

Lakossági
tájékoztatás

Elõre láthatóan szeptember 30-ig fél-
pályás lezárás lesz útépítés miatt az
Alapot Sárbogárddal összekötõ úton,
az ott folyó burkolat-felújítási munkák
miatt.
Az építés miatti forgalomkorlátozás-
ért a kivitelezõ Strabag Rt. az úton
közlekedõk türelmét kéri.

Beszámoló
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2005. (VI. 20.) Ktr. szá-
mú, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal va-
ló gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9.§ (3) és (4)
bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket tesszük közzé:

Juhász János polgármester

Szerzõdések (adatok Ft-ban)

Támogatások adatok Ft-ban

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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SÁRSZENTMIKLÓS—IVÁNCSA 1-3 (0-1)
Sárszentmiklós: 350 nézõ, vezette: Ko-
vács Z.
Sárszentmiklós: Sipõcz, Papp A., Fülöp,
Bodó, Szarka, Csanaki, Emperger, Mar-
kovics, Tórizs (Salamon), Král, Szabó
(Bakos). Iváncsa: Nagy A., Tonka Pál,
Klér, Tonka Péter, Szántó, Rakvács G.,
Huber, Szabó M., (Tótfalusi), Rakvács
R., Huszár, Tóth (Princes).
Mint a nézõszámból is kitûnik, nagyszá-
mú szurkoló volt kíváncsi csapatunk me-
gyei I. osztályban történõ bemutatkozá-
sára.
Már a bemelegítésnél a környezetemben
lévõk az új arcok iránt érdeklõdtek, min-
denki informálódott.
Ennek során elmondtam, hogy Csanaki
és Markovics Baracsról érkezett, közép-
pályást játszanak, míg a két Papp az el-
múlt szezonban Mezõfalvát erõsítette.
Egyik kapus, másik középsõ védõ, és ik-
rek. Az ifjúsági keretbõl érkezett Bakos
Z. és Molnár T.
A csapattól elmentek Szilágyi, Földvári,
Budai, Miklós, Petrás, akiknek köszön-
jük az elmúlt bajnokságban nyújtottakat,
és további sikereket kívánunk nekik.
I. félidõ: A várakozásnak megfelelõen ta-
pogatózással kezdõdött, majd ahogy ha-
ladt az idõ, egyre élesebb lett a mérkõzés,
különösen a 12. perctõl, amikor Huszár
elfutott a bal oldalon, beadására Huber
érkezett, aki 6 méterrõl nem hibázott,
0-1.
Ezután csapatunk átvette az irányítást,
melynek során több támadást vezettünk,
helyzeteink is adódtak, de nem tudtunk
gólt szerezni.

Ezek közül a legnagyobb helyzet Szabó
elõtt adódott a 32. percben, amikor az 5
méteres sarkáról a kapusba lõtte a játék-
szert.
Szünetben a helyi szurkolók hangot ad-
tak a véleményüknek, hogy ebben az osz-
tályban már jelentõsen gyorsabb a játék,
nem játszunk rosszul, benne van a csapat-
ban egy döntetlen, de akár a gyõzelem is.
II. félidõ: Hazai támadásokkal kezdõdött
a játékrész, mely a 60. percben góllá érett,
amikor Král az ellenfél kapujától 16 mé-
terre a kapott labdával átjátszott egy vé-
dõt, majd higgadtan kilõtte a jobb alsó
sarkot, 1-1.
Csapatunk még a gólnak örült, mert kb.
másfél-két perc múlva bal oldalról indult
támadás végén, a középre rúgott labda, a
magányosan hagyott Rakvács R. elé ke-
rült, aki 14 méterrõl kilõtte a sarkot.
Ez volt az a momentum, amely szemmel
láthatóan megfogta csapatunkat, ezután
már a zavarodottság jelei mutatkoztak,
igaz továbbra is támadásban maradtunk.
A 75. percben Sipõcz a játékszert Fülöp-
nek dobta, aki hirtelenjében nem tudott
mit kezdeni a labdával, így a védõ azt el-
vette tõle, és pár lépés után ellõtte, az szá-
munkra szerencsétlen módon felpörgött,
és beesett a hosszú sarokba, 1-3.
Ez a gól már csak hab volt a tortán, ez-
után kifejezetten idegesen fociztunk,
melynek eredményeként Emperger a ki-
állítás sorsára jutott (jogosan). Itt megje-
gyezném, hogy a játékvezetõ néhány ért-
hetetlen ítélete is nagymértékben közre-
játszott Emperger kiállításához.
Horváth Csaba edzõ (Sárszentmiklós):
Az igazat megvallva nem erre számítot-

tunk, szerettünk volna gyõzelemmel be-
mutatkozni. Hibáinkat könyörtelenül ki-
használta az ellenfél, így megérdemelten
nyert a jó erõkbõl álló iváncsai csapat.
Jók: Papp, Král, Emperger a kiállításáig.
Kovács András edzõ (Iváncsa): Idény ele-
ji játékkal mutatkoztunk be. A mérkõzést
eldöntötte, hogy a kapuk elõtt határozot-
tabbak voltunk, így megérdemelten nyer-
tünk a jó játékerõt képviselõ sárszent-
miklósi csapat ellen.
Jók: Nagy A., Rakvács G., Huber.
Összegezve a látottakat nem érdemel-
tünk vereséget, mert szinte végigtámad-
tuk a mérkõzést. Nekünk is meg kell ta-
nulni, amit már az iváncsai csapat tud,
hogy 5-ször jöttek a kapunkig és abból 3
gólt szereztek.
Mindettõl függetlenül meggyõzõdésem,
hogy jó a csapatunk, és sok örömet fog-
nak még szerezni a szurkolóknak, csak
bele kell még szokni ebbe az osztályba.
Több szurkoló, akik az elmúlt bajnokság-
ban megszokták, hogy szinte mindig nye-
rünk, el voltak keseredve, és fogadkoz-
tak, hogy többet nem jönnek ki, de le me-
rem fogadni, hogy a következõ hazai
mérkõzést együtt nézzük sportszerû biz-
tatás mellett.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Iváncsa 2-3 (2-2)

Góllövõk: Szilágyi, Bartók, illetve Far-
kas, Török Z. (2).
Barsi Gábor edzõ: 2-0 arányú vezetésnél
játékosaim azt hitték, megvan a mérkõ-
zés, kiengedtek, és egyéni hibáinkat ki-
használva az ellenfél egyenlített.
Mindettõl függetlenül megkérdõjelez-
ném az ellenünk ítélt 11-esek jogosságát.
Jók: Körmendi, Szilágyi.
Ifjúsági csapatunk is nagy átalakuláson
esett át, mivel — mint már írtam — két
húzóembere a felnõtt csapathoz került,
míg Kufa eltávozott.
Erõs fiatalítás után az ismeretlenbe csöp-
pent új edzõnek össze kellett raknia a csa-
patot, mely a vereségtõl függetlenül meg-
látásom szerint sikerült neki. Zárójelben
megjegyezném az általa is említett 11-
esek szerintem sem voltak jogosak.
Nem sikerült az álomrajt, de nincs okunk
csüggedni, mert mindettõl függetlenül
felemelt fõvel jöhettünk le a pályáról és
meg merem kockáztatni, ha helyzetein-
ket kihasználjuk, akkor mindkét csapa-
tunk nyer.
Hétvégén, szombaton, Velencére látoga-
tunk, amirõl elõre borítékolható, hogy
nem lesz egy sétagalopp.

Szabó Béla

Meghívó a VIII. Májer Lajos
kispályás labdarúgó emléktornára

Idõpont: 2005. augusztus 20., 8.00 óra.
Helyszíne: Sárszentmiklós SE sporttelep.

A tornát két korosztályban rendezzük: U–13
korosztály és öregfiúk.

Neves csapatok, volt válogatott focisták, neves
edzõk irányításával, részvételével.

Tizenegyesrúgó-verseny, kosárlabda: bünte-
tõdobó-verseny, streetballmérkõzések hely-
színi nevezéssel.

Egész napos hideg, meleg ételekkel, italokkal
büfé várja kedves vendégeiket.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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Bajnoki rajt idegenbeli
vereséggel

Pálhalma—Sárbogárd 4-0 (2-0)

Pálhalma: 100 nézõ, vezette: Németh Jó-
zsef.
Pálhalma: Tóth, Fehér, Csordás, Barna,
Mészáros, Barics, Kovács, Szalai (Boldi),
Gajdó, (Szõllõsi), Szabó, Reichardt.
Sárbogárd: Bognár I., Hegedûs J., Szabó
K. J., Hegedüs Gy., Kapusi, Csuti, Bog-
nár Zs., Szabó A., (Lakatos), Ilyés, (Fo-
dor), Csendes, Tomán.
A nyári átigazolási idõszakban alaposan
megerõsödött hazai gárda lépett fel tá-
madólag. A 2. percben Gajdó 20 m-es
szabadrúgását a védõk felszabadították.
A 8. percben Gajdó beadását Barics fejel-
te a hálóba, 1-0. A 12. percben 16 m-es lö-
vése szállt kapu fölé. A 14. percben az el-
sõ vendégtámadás végén Tomán lövését
védte a hazai kapus. A 17. percben Szabó
ugrott ki a védõk közül, a kifutó Bognár
elütötte a támadót. A megítélt büntetõt a
sértett a kapufára lõtte. A 20. percben
Fehér 22 m-es szabadrúgása a kapufáról
kifelé pattant. A 22. percben Kapusi 30
m-es szabadrúgását a védõk szögletre
mentették. A 25. percben Gajdó lövése
ment kapu mellé. A 32. percben Szabó K.
J. szép cselekkel lerázta a védõket, a
16-oson belül felvágták. A bírói síp néma
maradt. A 42. percben sokadik hazai
szöglet után Szabó fejelt a hálóba, 2-0. A
44. percben szépítési lehetõség, Kapusi
lövése a felsõ kapufán csattant.

A II. félidõ Ilyés helyett Fodor lépett pá-
lyára. Az 51. percben újabb védelmi rö-
vidzárlat után Szabó megszerezte csapa-
ta harmadik gólját, 3-0. A II. félidõ túl-
nyomó részében hazai mezõnyfölény ala-
kult ki, a ritka vendégtámadások sorra le-
sen akadtak el. A 68. percben Szõllõsi lö-
vését védte Bognár. A 83. percben
Reichardt lövése talált a hálóba, 4-0. A
85. percben ismét Reichardt került
helyzetbe 5 m-rõl azonban kapu mellé
lõtt.

Ifjúsági mérkõzés
Pálhalma—Sárbogárd 4-1 (2-0)

A jobb erõkbõl álló hazai csapat megér-
demelten tartotta otthon a három pon-
tot, a sok serdülõkorú játékossal felálló
vendégek ellen. Góllövõ: Sebestyén.

Magyar kupa mérkõzés:
Sárbogárd—Vajta 4-3

Az augusztus 6-án lejátszott mérkõzésen
végig vezetve, biztosan jutott tovább a ha-
zai csapat a magyar kupa következõ
fordulójába.
Góllövõk: Szabó A., Csendes, Tomán,
Kapusi.
Augusztus 21-én, vasárnap, ifjúsági és
felnõtt csapatunk hazai pályán fogadja
Seregélyes csapatát 15.30 és 17.30
órakor.
Hajrá Sárbogárd!

P. L.

Pályázati felhívás
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet kistérségi munka-
szervezetébe 1 fõ teljes (8 órás) és 1 fõ részmunkaidõs (4 órás) belsõ ellenõri mun-
kakör betöltésére.
Az állás betöltésének feltétele:
— szakirányú felsõfokú végzettség (költségvetési szervek belsõ ellenõrzésére vo-
natkozó 193/2003. (XI.26.) Korm. rend. általános szakmai követelményi szerint;
— számítógépes ismeretek;
— büntetlen elõélet;
— 2 éves szakmai tapasztalat.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény szerint.
Pályázat tartalmára vonatkozó elõírások — a benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell:
– önéletrajzot; munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, oklevelek; bizonyítványok másolatait.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az alábbi címre:
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, Juhász János, kistérségi tanács elnöke,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 29.
Az állás 2005. szeptember 1-jétõl betölthetõ.

Pályázat
Sárbogárd Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének civil kapcsola-
tok, ifjúsági és sportbizottsága a 2004.
évi Civil Koncepció értelmében pályá-
zatot hirdet 2005. évre helyi civil szer-
vezetek részére mûködési támogatá-
sok elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban része-
síteni a Sárbogárdon közremûködõ,
kimagasló tevékenységet folytató
szervezetek 2005. évi mûködését.
A pályázók köre: támogatásban része-
síthetõk azok a helyi szervezetek, ame-
lyek bíróság által nyilvántartásba vett
egyesület, közhasznú szervezet formá-
jában mûködnek, illetve azok az önte-
vékeny csoportok, klubok, amelyek
legalább 10 éve tevékenységet folytat-
nak az önkormányzat illetékességi te-
rületén, és 2005. évben még nem
nyújtottak be pályázatot a cisb részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a kitöltött, aláírással, pecséttel hite-
lesített pályázati adatlap;
— bírósági bejegyzést igazoló okirat
hiteles másolata (szervezeteknél);
— alapszabály, illetve alapító okirat
hiteles másolata (szervezeteknél);
— a szervezet, csoport 2005. évi tevé-
kenységének, terveinek, céljainak
leírása;
— a kért támogatás felhasználási terve
részletezve.
(Megjegyzés: minden okirat a pályázó
szervezet elnökének aláírásával válik
hitelessé.)
A kapott támogatás nem használható
fel:
— tiszteletdíj, munkabér, és járulék fi-
zetésére;
— reprezentációs költségekre (ven-
déglátás, étkeztetés…)
A határidõn túl érkezett, illetve a kö-
telezõ mellékleteket nem tartalmazó
pályázatok elutasításra kerülnek, hi-
ánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. szeptember 16., 15.00.óra.
A pályázatokat a civil kapcsolatok, if-
júsági és sportbizottság címére (Sár-
bogárd Város Polgármesteri Hivatala,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell
eljuttatni.
A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2005. szeptember 21.
A pályázati elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk
2005. szeptember 30-ig.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve
a pályázati adatlapot átvehetik Kul-
csár Viktória szakreferensnél a pol-
gármesteri hivatalban (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2. I. emelet 21.).

A civil kapcsolatok, ifjúsági és
sportbizottság elnöke
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Skandináv dallamok

Jákob Zoltán, a helyi zeneiskola tanára és
Molnár László, a Budapesti Zeneakadé-
mia (szeptembertõl) másodéves hallga-
tója minden évben a sokszínû zenei világ
egy-egy új tájékára kalauzolják a sárbo-
gárdi közönséget. Két éve barokk, tavaly
francia, idén pedig északi szerzõk mûveit
ismertették meg a hallgatósággal a refor-
mátus templomban vasárnap délután. A
zongora és trombita összeszokott párosa
az európai fülnek nem idegen, mégis új,
különleges dallamokkal töltötte meg a
templomot. A zenemûveket Kackstetter
Ferencné, Jákob Mária konferálta fel.
Nyitányként Jan Sibelius szimfónikus
költeményébõl, a Finnlandiából hang-
zott el részlet. A darab a himnusz után
második jelképe a finn testvéreknek. Ezt
követõen a svéd származású orgonista,
Dietrich Buxtehude három korálfeldol-
gozása csendült fel, melyek a református
énekeskönyvben is szerepelnek. A szerzõ
Bachra is nagy hatást gyakorolt. Ezután a
skandináv romantika elsõ jeles képviselõ-
je Johann Peter Hartmann gyászinduló-
ját, majd Edvard Grieg, Norvégia legna-
gyobb zeneszerzõjének három darabját,
a dán Johann Adam Krygell preludiu-
mát, és végezetül Christian Cappelen, az
osloi dóm orgonistájának pásztorál-le-
gendáját és esküvõi indulóját hallhattuk.
A két muzsikus közös, letisztult, átszelle-
mült játéka méltán kapott dicséretet az

áhítatot követõen, melyen Agyagási Ist-
vánné szolgált.
Nagy elhivatottságról árulkodik, és jó ér-
zés nekünk, helyieknek, hogy Molnár
László számos fellépése mellett mindig
szakít idõt arra, hogy Jákob Zoltánnal
vagy családjával együtt, felekezetétõl füg-
getlenül újabb és újabb darabok, szerzõk
iránt keltse föl a sárbogárdi közönség ér-
deklõdését.
Pedig Lacinak sok elfoglaltsága van.
Több alkalommal zenélt már a Danubia
zenekarban, ahol teltház elõtt elsõ trom-
bitát is fújt már. Most májusban Pilisvö-
rösváron szerepelt egy nemzetközi verse-
nyen, ahonnan vele együtt csak ketten ju-
tottak tovább az elõdöntõbe az akadé-
misták közül. Habár a döntõbe már nem
került be, ez mégis nagy eredménynek
számít ahhoz képest, hogy most volt elsõ
éves. A barátaiból év elején összeverbu-
válódott Espressivo rézfúvós kvintettel
most augusztusban a fõiskolák és egyete-
mek országos rézfúvósversenyén vesznek
részt. Van lehetõsége a nyáron Francia-
országban is versenyezni. Novemberben
pedig Belgiumban vesz részt egy az ottani
nemzeti trombitás emlékére rendezett
versenyen.
Ahogy elmondta: itthon egészen más ját-
szani — kihívás számára. Hiszen a törzs-
közönségnek nem lehet csalódást okozni.

Hargitai Kiss Virág

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

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

Meghívó
9 gyermek egy családban, és mind ze-
nészek, szüleikkel együtt.

Egy „nagy” család, akiknek már a lé-
tük küldetés, de küldetésüknek tekin-
tik Isten szeretetének továbbadását
szóban és zenében.

Székesfehérváron él, dolgozik, tanul a
KLUCSIK család, akik

2005. augusztus 21-én, vasárnap,
Sárkeresztúron, a református

templomban adnak

hangversenyt
az istentisztelet keretében.

Az istentisztelet kezdetének
idõpontja: 10.30 óra.

Erre a különleges alkalomra hívjuk és
várjuk szeretettel Önt és kedves
családját.

Az egyházközség vezetõsége
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20-án, szombaton:
MOZISZÜRET… :-)

(moziszünet)

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

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.

Meghívó
A dégi Múzeum Baráti Kör,

a Festetics Antal Alapítvány és a
Mûemlékek Állami Gondnoksága
tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és hozzátartozóit a
Festetics-kastélyba

„Hétköznapok
Sárpentellén”

Czakó Ferenc házitanító fotográfiái
a Széchenyi családról c.,

a Magyar Nemzeti Múzeum és a
Szent István Király Múzeum

kiállítása megnyitójára.

A kiállítást dr. Erdõs Ferenc,
a Fejér Megyei Levéltár igazgatója

2005. augusztus 20-án (szombaton),
17.00 órakor nyitja meg.

A kiállítás megtekinthetõ
2005. október 8-ig,

szerdától vasárnapig, 10-18 óráig.

A kiállítás támogatója
a dégi Nimród Vadásztársaság.

Meghívó

II. falunapra Alsószentivánra
2005. augusztus 20-21.

Augusztus 20., szombat:
9.00 órától kispályás labdarúgó-mérkõzések 16 csapat részvételével a sportpályán;
egész nap kirakodóvásár, falubúcsú;
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 településrõl elszármazottak köszöntése; fõzõ-
verseny; madocsai néptáncosok mûsora; Geri-Betli Gábor táncoslányokkal;
Desperado; Budapest Táncmûvészeti Stúdió mûsora; tûzoltási bemutató; faluva-
csora;
Gyermekek részére ingyenes légvár egész nap. Mindenkit szeretettel várunk.

Alsószentiván Község Képviselõ-testülete

IV. Lajos napi vígalom
(Lajoskomárom)

Szeretettel várjuk augusztus 20-án, 14.00 órától az Akácligetben
Programajánló:

Délelõtt borverseny, horgászverseny.
14.00 óra: megnyitó és a délelõtti prog-
ramok értékelése;
14.10 óra: Középbogárdi Népdalkör;
14.25 óra: népdalcsokor;
14.40 óra: Naplemente Nyugdíjasklub
énekkara;
14.55 óra: középbogárdi hastáncos cso-
port;
15.10 óra: kitüntetés átadása;
15.20 óra: néptánc I.;
15.35 óra: Rosta Géza gyermekmûsora;
16.35 óra: Musical részletek Király Ni-
kolett elõadásában;
16.50 óra: evangélikus rézfúvós együt-
tes;
17.10 óra: néptánc II.;
17.30 óra: tombolasorsolás;
18.00 óra: Freemann Jazz Band Bényei
Tibor vezetésével;

19.00 óra: a 2004. évi Megasztár döntõ-
se, Schmidt Vera;
20.00 óra: bál;
Belépõdíj 200 Ft. Halászlé, vad- és birka-
pörkölt 400 Ft, valamint palacsinta, lán-
gos, sör és üdítõk várják vendégeinket. A
légvár délelõtt 10.00 órától ingyenes. A
rendezvény költségeit a képviselõk fel-
ajánlott tiszteletdíjából.

Szünidei akció
a videotékában!

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

Éljen a lehetõséggel!

Meghívó
Az ALSÓSZENTIVÁN GYERMEKE-
IÉRT KÖZALAPÍTVÁNY szeretettel
meghívja Önt és kedves családját az

augusztus 20-án
az alsószentiváni faluházban

20.00 órakor kezdõdõ

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA.

A rendezvény jótékony célú, a bevétel-
lel az alapítvány gazdálkodik a telepü-
lés valamennyi gyermeke számára.
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Görög sertésragu

Hozzávalók: 2 evõkanál olívaolaj, 10 dkg
vöröshagyma, 30 dkg sovány sertéscomb,
1 kávéskanál szárított rozmaring, 1-2 ge-
rezd fokhagyma, 15 dkg gomba, 20 dkg
zöldpaprika, 10 dkg paradicsom, 15 dkg
ecetes uborka, 25 dkg zöldbab, fél csokor
zöldpetrezselyem, 1-2 kávéskanál cit-
romlé.
Az apróra vágott vöröshagymát a fel-
hevített olajon átfuttatjuk. Hozzáad-
juk a felkockázott húst, erõs lángon át-
pirítjuk, rozmaringgal, sóval, õrölt
borssal ízesítjük, majd kevés vízzel fel-
engedve, fedõ alatt pároljuk. Amikor a
hús félig megpuhult, beletesszük a zú-
zott fokhagymát, a felszeletelt gom-
bát, a karikákra vágott zöldpaprikát,
paradicsomot, uborkát, a kisebb dara-
bokra vágott zöldbabot és a finomra
vagdalt zöldpetrezselymet, majd kevés
vizet ráöntve puhára pároljuk. Tálalás
elõtt citromlével ízesítjük.

Padlizsán
paradicsommal,

gombával

Hozzávalók: 50 dkg padlizsán, 30 dkg
paradicsom, 10 dkg laskagomba, 3
evõkanál olívaolaj, fél csokor petrezse-
lyem, 10 dkg vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, õrölt bors.

A meghámozott padlizsánt, a paradi-
csomot és a gombát kockákra vágjuk.
Az olaj felét felforrósítjuk, a padli-
zsánt átfuttatjuk rajta, sózzuk, meg-
hintjük 1 mokkáskanál frissen õrölt
borssal és a finomra vágott petrezse-
lyem felével, majd fedõ alatt puhára
pároljuk. Az olaj másik felében az ap-
róra vágott vöröshagymát meg-
fonnyasztjuk, beletesszük a gombát, és
erõs tûzön pirítjuk. Ha félig kész, hoz-
záadjuk a paradicsomot és a zúzott
fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, óva-
tosan összekeverjük, és idõnként rázo-
gatva tovább pirítjuk. Amikor elké-
szült, összekeverjük a padlizsánnal, és
1-2 percig együtt pirítjuk. A maradék
petrezselyemmel meghintve melegen
tálaljuk.

Nagymama
receptjei

Tisztelt
Szerkesztõség!

Szívesen vettem, hogy megjelentették
a Mezõföld fórumban lévõ beszélge-
tést. Remélem, ez a közeljövõben is
így lesz, és a várost érintõ kérdéseket,
amit a fórumban tárgyalunk az is ol-
vashatja, akinek nincs internethozzá-
férése. Most úgy érzem, hogy már ka-
pott egy levelet a helyi MSZP-tõl, vagy
a nagy Szabadkai családtól, de örülök,
hogy van egy ilyen újság, ami nem bú-
jik be az éppen aktuális politikai hata-
lom mögé, hanem az igazságot próbál-
ja közölni, és figyel az emberek véle-
ményére.

Tisztelettel:
egy bal oldali gondolkodású ember

(Név és cím a szerkesztõségben)

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul.

RÉSZLETFIZETÉS,
munkalehetõség, jutalék.

Magas színvonalú oktatás.

Telefon:
06 (25) 508 980, 06 (20) 927 0965

A mezõszilasi
Németh László Általános Iskola

pályázatot hirdet 1 fõ számára

NAPKÖZIS
NEVELÕI ÁLLÁSRA,

határozott idejû kinevezéssel.

Feltétel: felsõfokú pedagógiai végzettség.

Határidõ: 2005. augusztus 25.

Cím: Németh László Általános Iskola,
Mezõszilas, Petõfi u. 1/g.
Telefon: 06 (25) 507 150

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

Tankönyvárusítás
A Mészöly Géza Általános Iskolában
2005. augusztus 25-én, 9-17 óráig,
26-án, 13-17 óráig vehetõk át a tan-
könyvek az iskola tornatermében.

Tankönyvcsomagok árai:
Osztály: Ár:

1.a 7.943 Ft
1.b-c 9.713 Ft
2.a-b-c 10.096 Ft
3.a 9.758 Ft
3.b 9.924 Ft
3.c 9.087 Ft
Osztály Angol Német

4.a 13.151 Ft 12.993 Ft
4.b 16.175 Ft 16.017 Ft
4.c 14.425 Ft 14.267 Ft
5. évfolyam 17.250 Ft 17.490 Ft
6. évfolyam 16.740 Ft 15.156 Ft
7. évfolyam 21.580 Ft 19.996 Ft
8.a 19.873 Ft 18.289 Ft
8.b 19.371 Ft 17.787 Ft
8.c-d-e 21.414 Ft 19.830 Ft

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.,
(mûvelõdési ház mögött),
telefon: 06 (25) 508 900.
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A bagoly
Jó pár száz esztendõvel ezelõtt, amikor
még az emberek nem voltak olyan okosak
és minden hájjal megkentek, mint ma-
napság, furcsa dolog történt egy városká-
ban. Éjnek idején egyszer egy nagyfajta
bagoly — uhubagolynak hívják — beté-
vedt egy környékbeli erdõbõl az egyik
polgárnak a csûrjébe. Ott lepte meg a vir-
radat.
Tudni való, hogy a bagoly éjszakai madár,
nem lát jól a napvilágnál, nem is szeret
nappal mutatkozni, mert olyankor a töb-
bi szárnyas rettenetes ricsajjal ûzõbe
szokta venni.
Nos hát ez a mi uhumadarunk sem merte
elhagyni a csûrt, amelyikben éjjel tanyá-
zott; behúzódott az egyik sarokba, ott
gubbasztott, ott várta, hogy megint besö-
tétedjék.
Reggel a szolgalegény bement a csûrbe
szalmáért. Meglátta a sarokban a nagy
szürke madarat. Megijedt tõle, szaladt
hanyatt-homlok a gazdájához, és jelen-
tette neki, hogy a csûrben egy szörnyeteg
kuporog, amilyet õ még életében sosem
látott, forgatta a szemét, és olyan félel-
metes a formája, hogy aki a közelébe me-
részkedik, bizonyára minden teketória
nélkül bekapja.
— Ismerlek, jómadár! — mondta a gaz-
da. — Egy rigót még valahogyan megker-
getsz, de ha már egy döglött kakas hever
az utadban, elõbb hazaszaladsz a boto-
dért, és csak úgy mersz a közelébe kerül-
ni! No, majd én megnézem azt a szörnye-
teget — tette hozzá.
Nagy bátran lement a csûrbe, és körülné-
zett. Hanem amikor a tulajdon szemével
is megpillantotta a riasztó jószágot, nem
kisebb ijedelem fogta el, mint az imént a
szolgalegényt. Egyetlen hatalmas ugrás-
sal kint termett a csûrbõl, rohant a szom-
szédjához, lélekszakadva esett be az ajta-
ján, alig bírta kinyögni, mi baja.
— Egy veszedelmes vadállat ütött tanyát
nálam... Sohasem láttam még hozzá ha-
sonlót... Ha kitör a csûrbõl, az egész város

szörnyû veszedelembe jut... Gyertek, se-
gítsetek...
Föllármázták a környéket, zenebona tá-
madt az utcákban, a polgárok nyársat,
vasvillát, kaszát, fejszét ragadtak, és el-
szántan a csûr felé tódultak. Csakhamar
megérkezett a tanács is, élén a polgár-
mesterrel. A piactéren csatarendbe áll-
tak, aztán megindultak a csûr ellen. Óva-
tos hadmozdulatokkal annak rendje és
módja szerint körülvették, mint egy el-
lenséges várat.
Akkor elõállt egy eltökélt dalia, elõresze-
gezte a nyársrudat, és halált megvetõ bá-
torsággal behatolt a csûrbe.
Egy pillanatig néma csend volt, majd irtó-
zatos ordítás harsant: a dalia rohant ki a
csûrbõl, elhajította a nyársat, és halott
halaványan rogyott megrökönyödött tár-
sai karjába. Egy szó nem sok, annyit sem
bírt kinyögni.
— Eh, nyúlszívû! — mondta egy még nála
is vakmerõbb pocakos hõs, és vasvillát
szegezve, teljes terjedelmében benyo-
mult az ellenség hadiszállására.
Egy félperc múlva iszkolt õ is kifelé, mint
akit kergetnek. Még hátra is tekingetett,
nem üldözik-e. Leroskadt a téren a kút
mellett a kõpadra, tenyerébe ejtette a fe-
jét, úgy rebegte:
— Nem, ez aztán igazán nem tréfa!
Még egy vállalkozó akadt, de az se járt
különben; nagy garral elindult, aztán szé-
gyenszemre megfutamodott.

Folytatjuk.Heti
idõjárás

A következõ na-
pokban az átla-
gosnak megfelelõ
hõmérsékletû meleg, nyári idõ várha-
tó, de a napsütés mellett gyakran meg-
növekszik a felhõzet és szinte minden
nap számítani lehet több-kevesebb he-
lyen záporra, zivatarra. Hétfõtõl azon-
ban úgy tûnik, hogy száraz, napos
idõre számíthatunk.
A reggeli hõmérséklet 12-18, a nappali
22-28 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése:
Hol jársz erre, ahol a madár se jár?;
négy (egyik megadott válasz sem volt
jó); Megy a juhász szamáron.

A második kérdésre adható válaszok
megtréfáltak benneteket, de akik olvasták
már ezt az igazán érdekes és vicces köny-
vet azoknak a megfejtés nem okozott gon-
dot. Figyelmetekbe ajánlom Lázár Ervin
Négyszögletû kerek erdõ címû könyvét a
nyári szünet utolsó napjaira.
Helyes megfejtést küldtek be: Katona Di-
ána, Sárbogárd; Szûr Dávid, Sárbogárd;
Szûr Noémi Kitti, Sárbogárd

Szerencsés megfejtõnk:

Katona Diána
Sárbogárd, Ady E. út 152.

Gratulálunk, nyereményedet átvehe-
ted a szerkesztõségben.

Rejtvény
Rendezd át az alábbi szavak

betûit úgy, hogy más jelentésû
értelmes szavakat kapj!

APÁLY, KORSÓ, PALA, BOLYAI

Rakd helyes sorrendbe
az alábbi betûket, s megfejtésül
értelmes szavakat fogsz kapni!

AALPK, AASPK, EELPK, ÓATU

Beküldési határidõ: 2005. aug. 23.

SÍC íjászhírek, eredmények
2005. augusztus 14-én a Törökbálint TC íjász szakosztályá-
nak gyermek és serdülõ íjászok versenyén egyesületünk tag-
jai az alábbi eredményeket érték el:
Serdülõ fiúk: 1. helyezést ért el Lovász Balázs, Katona Alex a
4. helyen, Stefán Nimród a 8. helyen végzett.
Gyermekversenyzõink: a lányok között Katona Dorottya
versenyzõnk a 4. helyet, míg a fiúk mezõnyében Horváth Ta-
más a dobogós 3. helyet szerezte meg.
Légy íjászegyesületünk tagja! Várjuk az íjászattal ismerked-
ni akaró gyermekek, fiatalok és felnõttek jelentkezését hétfõ
és csütörtöki napokon 17.00 órától.

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB



20 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 2005. augusztus 18. Bogárd és Vidéke

AUGUSZTUS 20., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Ünnepi zászlófelvonás és tisztavatás 10.00 Rajzfilmek gyerekeknek 10.25
A kisfiú meg az oroszlánok 11.30 Hol-mi? 12.00 Hírek 12.10 Szeretni kell 13.05 Del-
ta 13.35 Politour 14.05 Századunk 14.35 Kilátás a Nagy-Kopaszról 15.25 József At-
tila 100 15.35 Vili, a veréb 17.00 Szent Jobb-körmenet 19.30 Híradó 20.05 Lu-
xor-show 20.30 Ötöslottó-számsorsolás 20.40 „Ha és zászló volnék…” 21.00 Tû-
zijáték 21.35 Szegény gazdagok 23.10 Híradó este 23.20 Sporthírek 23.30 Cyrano
de Bergerac
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.55 Gyerekeknek 8.15 Disney-rajzfilmek 9.05
Barátok közt 11.30 Híradó 11.40 Forma-1 13.10 Autómánia 13.50
Kincskommandó 14.40 Minizsenik 16.20 Szuperzsaru 18.30 Híradó 18.55 Red Bull
Air Race vk 19.55 Szeress most! 20.55 Tûzijáték 21.35 A miniszter félrelép 23.35
K-1 0.50 Szellemharcosok 2.25 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 7.00 Chihiro szellemországban 9.15 Földre szállt angyal
10.50 Szörényi Levente-Bródy János: István, a király 13.20 Nicsak, ki tetovál?
15.05 Külvárosi kommandó 16.45 Szafari 3000 18.30 Tények 19.00 Julie-Maupin
lovagja 21.00 Tûzijáték 23.30 Ûrgolyhók
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 10.04 Római katolikus szentmise 11.04 Harangszó
nyomában 12.00 Déli Krónika 12.30 Éléskamra 13.04 Új Zenei Újság 14.04 Ist-
ván-napi vallomások 15.04 Irodalmi újság 16.04 Villanófényben 17.03”Rendületle-
nül” 17.30 „Idvezlégy bódog Szent István királ!” 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 21.46 Svéd
Sándor két Verdi áriát énekel 22.00 Késõ esti krónika 22.20 A sertõl az ivótülökig
23.04 Saját hangja vigye haza 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 21., 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!”
11.40 Magyar elsõk 12.00 Hírek 12.10 Fõtér 13.05 Héthatár 13.55 Nemzeti értéke-
ink 14.05 Csellengõk 14.30 Örömhír 15.00 Unokáink sem fogják látni 15.30 TS –
magazin 16.23 József Attila 100 16.30 A notre-dame-i toronyõr 18.05 Cinecitta
19.00 Híradó 19.25 Gyöngyözõ cián 21.10 Friderikusz 22.15 Híradó este 22.20 TS
23.15 Médiamix 23.55 Lépjünk le! 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.40 Gyerekeknek 7.55 Megaman 8.15
Inuyasha 8.45 Vasárnapi receptklub 9.05 Játék 10.05 Ötletház 10.40 Borsodi liga
13.30 Forma-1 15.55 Hatoslottó-sorsolás 16.05 Papás-mamás 16.30 Medicopter
117 17.30 Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00 Undercover 20.00 Állj, vagy lõ a
mamám! 21.45 Amerikai pite 23.30 Fókusz portré 0.00 Vészhelyzet 0.55
Mûvészbejáró
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 10.00 Egy-
rõl a kettõre 10.55 Stahl konyhája 11.30 Conan, a kalandor 12.25 A világ legerõ-
sebb emberei 13.25 Sliders 14.25 Flipper legújabb kalandjai 12.25 Knight Rider
Team 13.25 Sliders 14.25 Flipper legújabb kalandjai 15.25 Pacific Blue 16.25
Walker, a texasi kopó 17.25 J. A. G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Dante pokla
22.10 Nõstényördög 0.00 Diploma elõtt
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 Istentisztelet közvetítése
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 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Miksa atya és István király 18.00 Esti
Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Marica grófnõ, részletek 20.04
Rádiófónia 21.00 Közvetítés a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból: Segítsd a
királyt! 22.00 Késõ Esti Krónika 0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 22., 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 A dicsekvõ varga 10.50 Szerelmek Saint
Tropez-ban 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30
Nemzetiségi magazin 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.30 12+ 16.00
Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó délután 17.58 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 Sporthí-
rek 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 A suttyók visszavágnak 13.35 Dis-
ney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Gyõzike 21.55 Gyilkos cápák 23.40 Találkozások – este 23.55 Rágcsá-
lók 1.30 Autómánia 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.45 Egy nehéz nap éjszakája 14.20 Norbi titok 14.30 Já-
tékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos baj-
keverõ 18.30 Tények 19.00 Jó barátok 19.30 Aktív 20.15 Mr. Bean 20.50 Segít-

ség, kutya lettem! 22.50 A 191-es járat rejtélyes katasztrófája 0.30 Jó estét, Ma-
gyarország! 1.00 Norbi titok 1.10 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 Szemtanúk 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Saját hang-
ja, vigye haza… 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:
Bölcskei Gusztáv püspök, református zsinati lelkész-elnök 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Etikai kódex 23.04
Hangversenymúzeum

AUGUSZTUS 23., 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 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Híradó 13.05 Nemzetiségi magazin 14.00 Életképek 14.45 Ka-
landos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza 16.30 Nekem ne lenne hazám? 16.50 Maradj
velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.05 Esti
mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Miss World
Hungary 2005. döntõ 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 Félrelépõsdi 13.50 Disney-rajzfilmek
14.20 Játék 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 A
végsõ játszma 22.50 Screamers- Az elhagyott bolygó 0.50 Találkozások – este
1.05 Straight Story – igaz történet 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.40 Családba nem üt a menkû 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
21.35 Tomboló öklök 23.20 Nyomtalanul 0.20 Szeret, nem szeret 0.35 Jó estét,
Magyarország! 1.05 Propaganda 1.35 Norbi titok 1.45 Nexxt
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 Szemtanúk 12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Társal-
gó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...”
17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek: Szebik Imre evangélikus lel-
kész-püspök 20.35 Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés 21.05 Nemzetközi vallási
híradó 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika
22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

AUGUSZTUS 24., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek Saint Tropez-ban 12.00 Híradó
13.02 Nemzetiségi magazinok 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.35 Kor-
mányváró 16.05 Pláza 16.30 A koronázatlan király 16.50 Metodista ifjúsági mûsor
17.00 Útmutató 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szí-
vek szállodája 19.30 Híradó 20.05 A pap felesége 22.00 Szerda este 22.30 Kultúr-
ház 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 Katicák, avagy hajrá, csajok! 13.35 Dis-
ney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Debre-
cen—Manchester United labdarúgó-mérkõzés 22.35 YYI. század –a legendák ve-
lünk 23.10 Maffiózók 0.10 Találkozások – este 0.25 Végveszélyben 1.20 Antenna
1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda
9.55 Teleshop 11.40 Salome 12.10 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 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 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.15
Columbo 22.05 Holtunkiglan 0.30 Jó estét Magyarország! 1.00 Norbi titok 1.10 A
riói lány
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 Szemtanúk 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 „Magyaror-
szágról jövök...” 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõ-
földünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek: Schweitzer József,
nyugalmazott országos fõrabbi 20.35 Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés 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 25., CSÜTÖRTÖK
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 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Híradó 13.00 Nemzetiségi magazin 13.30 Együtt 14.00 Életké-
pek 14.40 Kalandos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58
József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05
Thibault család 20.55 Néhány perc Kabos Gyulával 21.15 A holtsáv 22.00 Csütör-
tök este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45
A megvetés 1.05 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 Gyagyás banda 13.35 Disney-rajzfil-
mek 14.00 Játék 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 A kicsi kocsi újra a régi 22.40 Házon kívül 23.10 Kemény zsaruk 0.10 Találko-
zások – este 0.25 Infománia 0.55 Végveszélyben 1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.40 Salome 12.45 Lóvá tett betörõk 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 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.15 Monk – Flúgos nyomozó
21.15 Kis zûr Korzikán 23.10 Bennfentes 23.40 Páran párban 0.10 Jó estét, Ma-
gyarország! 0.40 Norbi titok 0.50 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 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Dél-
elõtti krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Szemtanúk 12.02 Déli Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04
Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról jö-
vök...” 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõ-
földünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek. Keresztes Szilárd gö-
rög katolikus püspök 20.35 Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés 21.06 Kopogtató
21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 Önarckép
0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kel-
te 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Sándor Mátyás 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Hírek 13.00 Körzeti magazinok 14.00 Életképek 14.40 Kalandos
nyár 15.30 12 + 16.00 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.45 Körzeti híradók
17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó
20.00 Thibault család 21.05 A holtsáv 21.50 Néhány perc Kabos Gyulával 22.00
Péntek este 22.30 Kultúrház 23.00 Koncertek a A38 hajón 23.25 Híradó 23.35
Sporthírek 23.45 Angyalok: végállomás 1.45 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 Kelekótya szellem 13.35 Disney-rajzfil-
mek 14.00 Játék 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs-show 17.301 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt
21.00 Lost-Eltûntek 22.30 A 285-ös járat 0.15 Találkozások – este 0.35 Alias 1.30
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szó-
da 10.00 Teleshop 11.40 Salome 12.40 Salamon a Sába királynõje 14.20 Norbi ti-
tok 14.30 Játékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a
bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban 19.30 Aktív 20.15 Ikrek
22.20 Lakótársat keresünk 0.40 Jó estét, Magyarország! 1.10 Norbi titok 1.20 A
bûn nyomában
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 6.33 Egy csepp ember-
ség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.04 Is-
tentisztelet 11.04 Cigányfélóra 11.35 Szemtanúk 12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Péntek
kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.15 „Magyarországról jö-
vök...” 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Szülõföl-
dünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek: Pataki Albert, a szabad
egyházak elnöke 20.35 Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés 21.05 Tetten ért szavak
21.15 A 23. óra 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
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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 felsõkört-
vélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06
(25) 476 229. (0972926)

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

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)

Árpád-lakótelepen III. emeleti lakás eladó.
Kp.+részlet lehetséges. Tel.: 06 (30) 250
2244.
Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Telefon: 06 (25) 470 699.
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)

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

Használt ingatlanra jelzáloghitel (már 57.000
Ft-os minimál jövedelemtõl), BÁR, inkasszó,
végrehajtás nem akadály. Tel.: 06 (20) 497
7533. (0153471)

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)

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

Sárbogárdon, Petõfi utcában különálló tel-
kek (három) eladók, illetve beszámítok álla-
tot, külterületi ingatlant vagy szemes ter-
ményt. 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.
Eladó 17”-os sík képcsöves monitor 17.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06 (20) 599 5425.
Sárbogárd központjában családi ház eladó.
Tel.: 06 (30) 330 2615. (0153483)

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)

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.
Összkomfortos családi ház, fõútvonal mellett
eladó. Tel.: 06 (20) 462 6261. (0153945)

ABC felett szeptember 1-jétõl lakás kiadó.
Tel.: 06 (30) 354 4825. (0153943)

A IV. Béla Általános Iskola (7012 Alsószent-
iván, Béke u. 112.) angol tanári állást hirdet
szeptember 1-jei kezdéssel. Angol mûveltség
területû tanító vagy angol szakos tanár jelent-
kezését várjuk. (0153941)

Választási malacok eladók. Tel.: 06 (30) 471
8439, 06 (70) 637 2777. (0153937)

Sárbogárdon a Köztársaság úton családi ház
eladó. Tel.: 06 (30) 662 5375. (0153935)

Lakás kiadó hosszú távra. Tel.: 06 (30) 2045
101. (0153500)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó, 7,5 millió Ft-ért. Tel.: 06 (30) 970
7349. (0153499)

Árpád-lakótelepen kettõ garázs és tároló el-
adó. Tel.: 06 (30) 957 3486. (0153498)

Terepjáró furgon TD, kétszemélyes, 5 éves
eladó vagy személygépkocsira cserélhetõ, 1,5
millió Ft. Tel.: 06 (30) 357 5005. (0153494)

Egy szoba, összkomfortos panellakást kere-
sek. Tel.: 06 (25) 467 149, 18 óra után. (0153929)

Raktárhelyiségek gabona tárolására is ki-
adók. Tel.: 06 (20) 554 9526. (0351254)

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)

MUNKAHELYLEHETÕSÉG! Szárítókezelõt
keresek. Tel.: 06  (30) 927 0303.

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

* franciaágy: 31.900 Ft helyett 24.000 Ft-tól,
* 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.

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.
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A Keytec Sárbogárd Kft.
munkatársakat keres a

következõ munkakörökbe:

VILLANYSZERELÕ

Feltételek:
min. középfokú szakirányú végzettség,
karbantartás területén szerzett gyakorlat,
több mûszakos munkarend vállalása,
rugalmasság.

Elõnyt jelent:
villamosmû kezelõi végzettség,
multinacionális környezetben szerzett tapasztalat.

GÉPSZERELÕ LAKATOS

Feltételek:
min. középfokú szakirányú végzettség,
min. 5 éves szakmai gyakorlat,
hidraulikai ismeretek,
rugalmasság.

Elõnyt jelent:
hegesztõ bizonyítvány,
fröccsöntõ gépek területén szerzett tapasztalat,
mMultinacionális környezetben szerzett tapasztalat.

Jelentkezési határidõ: 2005. augusztus 26.
Jelentkezés módja:

Postacím: 7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út
E-mail: kovacsm@keytec.hu
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Isten éltesse, Kajári néni!

Kajári Istvánnét kilencvenedik születésnapján köszöntötte az egész nagycsalád.
Kajári néni 1915-ben született. Nyugdíjazásáig a Mészöly Géza Általános Iskolánál
dolgozott. Öt lánygyermeknek adott életet. Közülük négyen érhették meg édesanyjuk
kilencvenedik születésnapját.
Köszöntötte õt 12 unokája, 25 dédunokája, 5 ükunokája, az unokavejek és a többi hoz-
zátartozó.
Csaknem 80-an álltak a fényképezõgép lencséje elé, amikor megörökítettük a nagy
családi eseményt a mama Virág sarokban lévõ kicsi házának zsebkendõnyi portáján.

Hargitai Lajos

Kérdezték

A bankautomata
vitte a pénzemet

Az OTP-nél lévõ ATM-mel kapcsolatos
panaszokhoz szeretném hozzá fûzni, ami
velem történt. 2005. augusztus 2-án reg-
gel elmentem az HEMO-nál található
ATM-hez, hogy levegyem a fizetésem.
Beírtam a kért összeget a gépbe, elvettem
a kártyámat, majd a pénzt és a nyugtát.
Még ott megszámoltam a pénzt, mert
rendezetlenül adta ki az automata, és ki-
derült, hogy „csupán” 20.000 Ft-tal rövi-
dített meg a gép. A nyugtán a kért össze-
get adta ki, és azzal terhelte a számlámat
is. Egybõl bementem az OTP-be, ahol
elõbb azzal fogadtak, hogy már nem hoz-
zájuk tartozik az ATM, mire kitöltettek
velem egy kártyareklamációt, és ígérték
(a nyomtatványon is szerepelt!), hogy 7
(hét) banki napon belül jóváírják a szám-
lámon a pénzt! Nos, azóta sem történt
semmi! Örüljön, akinek inkább el sem in-
dul az automata, mert akkor legalább a
pénz a számláján marad!

Sárbogárd, 2005. augusztus 15.

Egy pórul járt OTP-s ügyfél
(Név és cím a szerkesztõségben)

Segédmotoros kerékpárosok fekete hete
Gödörbe hajtott
a segédmotoros

Ugyanezen a napon 16.25 órakor
Sárkeresztúr területén egy se-
géd-motorkerékpáros kátyúba
hajtott, ami miatt elveszítette
uralmát jármûve felett, és elesett.
A motoros testszerte zúzódásos
és horzsolásos sérülést szenve-
dett. Az ellenõrzés alkalmával ki-
derült, hogy ittasan motorozott.
Az orvos közepesen ittasnak mi-
nõsítette.

Megállás nélkül a fõútra
Augusztus 16-án Cece belterüle-
tén a 63-as fõút — Deák Ferenc út
keresztezõdésébõl súlyos baleset-
rõl érkezett bejelentés kedden ki-
lenc órakor. Egy 66 éves nõ az el-
sõdleges adatok szerint feltehetõ-
en nem kellõ körültekintéssel hajtott rá a
fõútvonalra elektromos kerékpárjával az
alsóbbrendû útról, ahol egy lakókocsit
húzó személyautó haladt. A személyautó
vezetõje nem tudta elkerülni az ütközést.
A kerékpáros a személyautó oldalának,
majd az utánfutónak ütközött. A kerék-

páros az elszenvedett súlyos sérülések
következtében a helyszínen életét vesz-
tette…
A baleset körülményeinek feltárására és
a felelõsség megállapítására szakértõk
bevonásával vizsgálatot indított a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya. A balesethelyszíne-

lés idejére a forgalmat rendõrök
irányították a 63-as fõút balesettel
érintett szakaszán.

Vigyázat,
elektromos kerékpár

Egyre többen vásárolnak elektro-
mos kerékpárt. Mivel nem kell rá
vezetõi engedély, gyakorlatilag
bárki, tehát gyermek, felnõtt, idõs
ember is vezetheti. Nem kell hoz-
zá jogosítvány, egészségügyi al-
kalmassági vizsga és a bukósisak
sem kötelezõ. Ezért sokan kellõ
vezetési tapasztalat nélkül meg-
vásárolják, és bátran behajtanak
vele nagy sebességgel, körültekin-
tés nélkül a fõutak forgalmába.

Az elektromos kerékpár
már több mint bicikli!

Ajánlatos tehát használni rajta bukósisa-
kot, és csak kellõ gyakorlattal rendelke-
zõ, megfelelõ egészségi állapotban lévõ
személy vezesse azt.
Vezessenek óvatosan!

A baleset-megelõzési Bizottság nevében:
Hargitai Lajos


