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Ünnep
Sárbogárdon

Látványos, színvonalas táncbemutatót
láthattak a sárbogárdiak augusztus
19-én az Ifjúsági parkban. Szerbek, al-
gériaiak, törökök kápráztattak el ben-
nünket fergeteges táncaikkal. A hiva-
talos ünnepségre másnap került sor.

(Írásunk a 3. oldalon olvasható.)

Útavató
vihar
elõtt

Szent Péter kegyes
volt a sáregresiekhez,
nem verte el az esõ a
várva várt útavatót.

(Írásunk az 5. oldalon
olvasható.)

Strandzáró
fesztivál
Vajtán

Fogathajtó, ízek utcája, sokféle
színpadi mûsor várta Vajtán
hétvégén az érkezõ vendége-
ket.

(Írásunk a 2. oldalon olvasható.)
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Strandzáró Vajtán
Második alkalommal ren-

dezték meg Vajtán a
strandzáró fesztivált, amely
egyúttal falunap és a kistérségi
programok helyszíne is lett.
Ebben az évben annyi program
volt, hogy az idelátogatók csak
kapkodták a fejüket. Márpedig
vendégek is nagy számban ér-
keztek mindenhonnan. A falu-
si turizmus nyaralóvendégei
mellett sokan jöttek a faluból
és a környezõ településekrõl.
A fogathajtóversenyre több
mint hatvanan neveztek. Vaj-
tán sok pónit tartanak, ezért itt
a pónihajtás külön kategória-
ként szerepelt. A népi fogat-
hajtóra sokan érkeztek a kör-
nyezõ településekrõl, Cecérõl,
Sárbogárdról, Pálfáról. A ver-
senyt a fogatok ünnepélyes be-
vonulása és a Himnusz elhang-
zása után Térmeg György pol-
gármester nyitotta meg. Este a
díjakat is õ adta át a gyõztesek-
nek.

Népi fogathajtásban elsõ lett Sebestyén Zoltán (Nagydorog),
pónis fogathajtásban elsõ lett Szabó Károly (Solt), kettes-
fogat-hajtásban elsõ lett Orsós Ignác (Németkér).
Délelõtt arra is kerítettünk idõt, hogy a polgármester úrral vé-
gigjárjuk a szép, virágos falut. Errõl a sétáról következõ szá-
munkban olvashatnak.
A strand utcájában a helyiek és a szomszéd települések kézmû-
vesei vertek sátrat. A cecei szõnyegszövõk, gyöngyfûzõk, egy
nagydorogi fazekas, a vajtai kosárfonó, pálfai gyékényes várták
az érdeklõdõket. Az ízek utcájában a falusi vendégházak kínál-
ták ételeiket a vendégeknek. A Borostyán vendégház vagy
húszféle süteményt rakott ki a sátor elõtti asztalokra, Dobrá-
diék lángost sütöttek, Markó Norbert pálfai borokat kínált, se-
gítõi nagy bográcsban fõzték a slambucot és a pörköltet.
Márkusék babgulyást és kemencében sült pizzás lángost készí-
tettek. Rucz néni vaddisznópörköltet fõzött, hozzá finom pogá-
csát kínált. A Vajtáért Egyesület nagysátrában birkapörkölt,
körömpörkölt készült. Az idén rendeztek borversenyt is. Szak-
értõ zsûri minõsítette a helyi és környékbeli borokat.
A strand elõtti színpadon Bozai István szervezésében folyt a ka-
tonai toborzás. Az érdeklõdõ fiataloknak tájékoztatókat osz-
tottak, és válaszoltak a kérdéseikre.

Délután Térmeg György polgármester köszöntõszavai után
megszegték az újkenyeret, majd elkezdõdtek a mûsorok. Be-
mutatkoztak a Titánok, a sárszentmiklósi barantások, fellépett
a vajtai Õszirózsa népdalkör, a szekszárdi népi együttes, a cecei
Búzavirág néptánccsoport, a bikácsi, pálfai, nagydorogi,
mezõszilasi mûvészeti közösségek. A gyerekeknek volt játszó-
ház, rodeó, az ifjúságnak motoros ügyességi verseny. A stran-
don a nagy meleg sokakat fürdésre csábított. Itt több csapat ne-
vezett a strandröplabda-bajnokságba.
A nap az esti utcabállal zárult.
Ezt a napot a vajtaiak és a környezõ települések közös öszsze-
fogásával tették a nyár emlékezetes, szép eseményévé.

Hargitai Lajos
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Kitüntetett házaspár
A Sárbogárd Város Díszpolgára címet
Sárközi Lászlónak, Az Év Utánpótlás-
nevelõje kitüntetést pedig feleségének,
Sárköziné Kovács Katalinnak adomá-
nyozta augusztus 20-án a sárbogárdi kép-
viselõ-testület. A testnevelõ házaspár ér-
demeit Juhász János polgármester mél-
tatta a díszteremben rendezett ünnepsé-
gen, hétfõn este.
Sárközi László az általános és középisko-
lát Sárbogárdon végezte, majd Pécsett, a
Tanárképzõ Fõiskolán szerzett magyar–
történelem szakos diplomát. 1963–1980-
ig az alapi általános iskolában tanított,
ahol 1970-tõl oktatott testnevelést, és
meghonosította a kézilabdát. Diákjai az
országos versenyeken a következõ ered-
ményeket érték el: 1971. Miskolc – lá-
nyok 5. hely; 1973. Dunaújváros – lányok,
3. hely; 1976. Budapest – lányok 2. hely;
1978. Tata – a fiúk országos bajnokok;
1980. Szolnok – fiúk 2. hely, lányok 3.
hely; a Pajtás Kupa országos döntõjében
a lányok kupagyõztesek lettek, a fiúk 3.
helyen végeztek; 1978-ban a lányok 3. he-
lyezést értek el, a fiúk pedig kupagyõzte-
sek.
1980—2004-ig a sárbogárdi Mészöly Gé-
za Általános Iskolában tanított, melynek
igazgatója is lett. Itt a következõ eredmé-
nyek születtek: úttörõolimpia, országos
döntõ, 1982. Gyõr — 3. hely; 1983. Deb-
recen — 2. hely, 1984. Zánka — 5. hely. A
végzett diákokból csapatot szervezett, és
feljutottak az országos kézilabda-bajnok-

ság ifi I. osztályába. Munkássága alatt
olyan csapatok szerepeltek Sárbogárdon,
mint a Ferencváros, Vasas, Gyõr, Tata-
bánya stb. E csapatokban leendõ magyar
válogatottakat láthatott a lelkes sárbo-
gárdi nézõközönség, így például Deli Ri-
tát, Mátyás Augusztát, Németh Helgát
(akit késõbb a világ 2. legjobb játékosá-
nak választottak). Tanítványa, Steitz
Zsuzsa a Ferencváros csapatában vált
többszörös magyar felnõtt válogatottá.
Sárközi László 1994-tõl képviselõként az
oktatási illetve a pénzügyi bizottságban
dolgozott.
Szakmai elismerésként dicsérõ oklevelet
kapott az ifjúsági mozgalomban végzett
eredményes munkájáért 1970-ben, Bu-
dapesten; 1988-ban kiváló munkájáért
kitüntetõ jelvényt adományozott neki a
Magyar Népköztársaság Minisztertaná-
csa. Oklevelet vehetett át Fejér Megye
Diáksportjáért 1993-ban és 2003-ban. A
Megye Legjobb Edzõi címét 1979-ben
kapta meg Székesfehérváron.
Sárköziné Kovács Katalin 1972–1984-ig
Soltvadkerten tanított, majd házasságkö-
tésük után Sárbogárdra költözött. A mai
napig a Mészöly Géza Általános Iskolá-
ban tanít testnevelés—földrajz szakos ta-
nárként. Edzõi minõsítést szerzett kézi-
labdából és atlétikából. Eredményei: 4 al-
kalommal országos diákolimpián vett
részt fiúkból toborzott kézilabdacsapata;
több tanulóját NB1-es klubok szerzõdtet-
ték (jelenleg is egyik tanulója a korosztá-

lyos kosárlabda-válogatott tagja); 2007-
ben Budapesten 2 tanulója az országos
döntõig jutott távolugrásban és kislabda-
dobásban. Aktív szervezõmunkája révén
sokat tesz a városban élõ amatõr sport-
kedvelõkért.

Az esemény fényét emelte a sárbogárdi
fúvószenekar játéka és Bíró Kriszti éne-
ke. A Szózat eléneklését követõen a pol-
gármester és Ferencz Kornél alpolgár-
mester a testület nevében koszorút he-
lyeztek el Szent István király emlékkövé-
nél, a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél.

Hargitai Kiss Virág

Kenyértörés hordógurítással Rétszilason
Szombaton, délután három órakor, a rétszilasi presszó mellett
három kerek, nemzeti szalaggal átkötött cipót szentelt meg
Varga László hitoktató, majd megszegve azokat a segítõ asszo-
nyok segítségével felszeletelte, s mindenki megkóstolhatta az új
búzából, Domján János pékségében sült friss, ropogós kenye-
ret. A kenyér olyan finom volt, hogy pillanatok alatt elfogyott. A

kenyérszentelés után Varga László a presszó mellett nemrégi-
ben elkészült aszfaltos utat is megszentelte, majd azon Juhász
János polgármester és Rigó László helyi képviselõ, alpolgár-
mester egy hordó sört gurított ha nem is végig, de a presszó mel-
letti kapubejáróig, ahol azt csapra ütötték. Mindenki szívesen
itta a nagy hõségben a jó hideg nedût.

Hargitai Lajos
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Úrvacsora
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”

Sáregres református gyülekezete au-
gusztus 20-án csodálatos értékkel

lett gazdagabb. Sáregres szülötte, Csók
István világhírû festménye, az „Úrvacso-
ra” eredetivel megegyezõ, vászonra rög-
zített másolata került elhelyezésre a
templomban (az eredeti a Magyar Nem-
zeti Galéria tulajdona). Református
templomban képek nincsenek, ez azon-
ban kivétel nemcsak a falu szülöttének
híressége, hanem a kép témája okán is.

Az 1890-es években a sáregresi reformá-
tus templomban úrvacsoraosztást ábrá-
zoló festménybõl olyan misztikus erõ su-
gárzik, amely oly mértékben megérintet-
te az 1896-os antwerpeni és az 1900-as
párizsi világkiállítás ítészeinek szívét,
hogy azt aranyéremmel díjazták. Ekkor
kapott aranyérmet az Eiffel-torony is,
amely a világ hét csodájának egyike lett.

A kép erejérõl meggyõzõdhet bárki, aki
nyitott szívvel néhány percet szentel neki.
A festményt az adományozó Sárrét Köz-
alapítvány nevében annak elnöke, Lévai
Ferenc és Mocsár Eleonóra polgármes-
ter asszony adták át a gyülekezetnek.
A hálaadó istentiszteleten a festményhez
kapcsolódó bibliai igét hirdetett Péntek
László, a Mezõföldi Református Egyház-
megye esperese. Az istentisztelet után õ
törte meg a Krisztus testét jelképezõ ke-
nyeret is a polgármesteri hivatal nagyter-
mében tartott szeretetvendégségen.
A kép keletkezésére emlékezett Csók Ist-
ván fogadott unokája, Palotainé Kali
Gabriella. Ehhez kapcsolódóan felolvas-
ta az 1995-ben az Új Ember címû katoli-
kus lapban megjelent írását, melynek cí-
me: „A Szentlélek munkája egy festõmû-
vészben”. Míg ezt olvasta, a templom nyi-

tott ajtaján egy galamb repült be és a szó-
szék tetejére ült. Amikor Mocsár Eleo-
nóra Kali Gabriellának átadta a nemzeti
szalaggal átkötött, kisméretû másolatot a
festményrõl, a galamb körbeszállt a
templomban, majd a karzatra erõsített
nemzeti zászlóra ült. Mindenki megren-
dülten szemlélte a jelenetet.
Az ajándékot a gyülekezet nevében Pol-
gár Tibor református lelkész köszönte
meg. A kép méltó helyérõl majd ezután
döntenek. Egyelõre a szószék alatt egy
táblára helyezték el.
Csók István leszármazottja, Tóth Sándor
köszönetet mondott, hogy részese lehe-
tett ennek a kivételes eseménynek. Job-
ban János pedig arra az eseményre emlé-
kezett, amikor a Csók Istvánról elneve-
zett kultúrházat avatták, és azon szemé-
lyesen is megjelent a falu neves szülötte.
Az eseményrõl készült régi fotót Sebes-
tyén Ferenc megõrizte, és elhozta magá-
val. Ezen Sebestyén Ella diáklányként
köszönti Csók Istvánt.
(Alább olvashatják Kali Gabriella írását a
festmény keletkezésének körülményeirõl.)

Hargitai Lajos

A Szentlélek munkája egy festõmûvészben
Az írás megjelent 1995-ben az Új Ember
c. katolikus lapban. Ezt teljes terjedel-
mében felolvasta a szerzõ Sáregresen
2007. augusztus 20-án, a hálaadó isten-
tiszteleten.

Százharminc esztendõvel ezelõtt,
1865. február 13-án a Fejér megyei
Sáregresen született Csók István, a
magyar festészet kiemelkedõ alakja.
Apja jómódú molnár volt. A szülõi ház,
a családi összetartozás formálta ka-
rakterét. Már gyermekkorában kiala-
kult benne a vágy a titokzatos, az elér-
hetetlen után. Nyaranként a hazai táj
festõi lehetõségei izgatták. Egy nyári
élményét elmesélte nekem, ezt szeret-
ném másokkal is megosztani.

„Egy verõfényes szeptemberi vasárnap elõ-
állott a kocsi, hogy anyámat és kishúgomat
a templomba vigye. Apám megkérdezte,
nem megyek-e én is. Egy pillanatig haboz-
tam, azután felültem. A kocsi robogott ve-

lünk Egres felé. Füstölögtem magamban,
mit keresek én a templomban, ahol gyer-
mekkorom óta nem voltam, ahová tulaj-
donképpen nem vonzott semmi.
Minden ember, talán még a szentek életé-
ben is van egy korszak, a kételkedés korsza-
ka. Többnyire a 18. életévben kezdõdik, és
sajnos egyik-másik embernél egész életen át
tart.

Külföldön eddig a templomokba csak azért
mentem be, hogy gyönyörködjem a mûkin-
csekben. A bécsi Szent István-templom
szépsége, a müncheni Frauenkirche komor
díszei, a párizsi St. Étienne du Monte s a St.
Germain en l’Auxerois üvegablakai elfe-
ledtették velem, hogy a földön járok. A cso-
dák koronája a Sixtusi kápolna, ahol Mi-
chelangelo zsenije versenyre kel magával az
Ótestamentummal, amint testet ad freskói-
ban az eszmének, a világ teremtésétõl fogva
az utolsó ítéletig. Ám a csodák közepette,
bár Istent mindenütt ábrázolva láttam, je-
lenlétét nem éreztem sehol.
Ugyan, mit keresek én az egresi templom-
ban? Mi várhat rám a világ csodái után? A
kis templom belseje még mindig a régi volt.
A falak csak úgy, fehérre meszelve, mint
kisiskolás koromban. A leterített úraszta-
lán ugyanaz a naiv, paraszt hímzésû kendõ,
mikor még én vettem elsõ ízben az Úr va-
csoráját.

Folytatás a következõ oldalon�

Sebestyén Ella köszönti Csók Istvánt a
sáregresi kultúrház avatóján 1957-ben
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Anyám és kishúgom sietve foglalták el he-
lyeiket a családi padban. Nekem az elöljá-
róság szorított helyet az elsõ padban. A hí-
vek énekeltek, míg a harangszó el nem hall-
gatott, akkor felállt mindenki, mert belépett
az öreg tiszteletes úr. Pár másodpercig
imádkozott, azután leült. A hívek is. Meg-
szólalt az orgona, kezdetét vette az istentisz-
telet. Szállt az ének, szárnyalva, zengve az
ég felé, vele a hívek áhítata, a fohász, az
ima, a hálás köszönet a jó termésért.

Hová lett az én csúfondáros kedvem? Hová
a profán érzés; mulatni ott, ahol mások vá-
gyakozva emelik szemüket Istenhez? Pedig
a Miatyánk is úgy hangzott el, mint régen,
az én szívemet mégis átjárta valami csodá-
latos, szent érzés, valami melegség. Érez-
tem, hogy lelkemet betölti a bûnbánat, le-
borulok Isten elé, újra gyermek vagyok, el-
csitulnak lelkemben a viharok, éled ben-
nem a remény, elhalványulnak a gyönyörû

mûemlékek, mert itt a falusi templomban
elkezdte munkálkodását bennem a Szent-
lélek, és elárasztott Isten határtalan kegyel-
me. Mikor az öreg tiszteletes úr mondotta:
Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus
értetek halt meg a kereszten, hogy megbo-
csáttassanak a ti bûneitek, én a gyülekezet-
tel együtt meggyõzõdéssel mondottam:
Hisszük és valljuk!

És megint zengett az orgona, énekeltek, s én
mintegy álomban láttam, amint érdemes
öregek, majd fiatalok s végül az új konfir-
máltak, sorban egyenként odajárultak az
úrasztalához. A pap mindenkinek letört a
kenyérbõl egy falatot, majd adott inni a bor-
ból egy kortyot. Azután áldólag terjesztette
kezét a hívek fölé, s ment mindenki Jézussal
a szívében haza.
Szótlanul ültem, lehunyt szemem elõtt ki-
rajzolódott a kép, az „Úrvacsoraosztás”.
Tudtam, ezt fogom megfesteni. Isten határ-
talan kegyelme segített hozzá. Köszönetet
mondtam ezért a napért és a Tõle kapott
tálentumért.
A kocsi egészen más embert vitt vissza a
családi házba, mint akit a kis falusi temp-
lomba hozott.”
Eddig a történet. Az „Úrvacsoraosztás”
címû képe világsiker lett. 1894-ben, Ant-
werpenben, majd 1900-ban, Párizsban
aranyérmet nyert vele. Mesterségbeli fel-
készültsége nyilvánvaló a képen, de a le-
heletszerû tónusok finomsága tükrözi a
bensõséges élmény igazságát is.

Palotainé Kali Gabriella

Folytatás az elõzõ oldalról�

Augusztus 20-ára készült el Sáregresen az Erkel Ferenc utca
aszfaltos útburkolata. Az eseményre szabadtéri ünnepet

hirdettek. Az úton felállított színpadon a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház mûvészei adtak hangulatos mûsort. Elõtte Mocsár
Eleonóra polgármester asszony köszöntötte a falu lakosságát. A
mûsor még javában folyt, amikor rendõrautó érkezett, és értesí-
tették a polgármester asszonyt, hogy a meteorológiai intézet je-
lentése szerint Sáregres felé hatalmas vihar közeleg, siessenek az
ünneppel, mert több helyen diónyi jegek verték el a határt. Ezért
is talán kicsit rövidebb lett a mûsor, majd a polgármester asszony
bejelentette, hogy erre az ünnepre az utca asszonyai vendégséggel
készültek.
Mivel az asszonyok által készített sokféle finomságot még a közel-
gõ vihar elõtt kívánatos volt elfogyasztani, ezért gyorsan megterí-
tettek, és az asztalokra hordták tálakban az Erkel utcai asszonyok
által készített százféle süteményt, valamint a két Bözsike, To-
masek Lászlóné és Szabó Józsefné által készített ételeket, sült és
rántott húsokat.
Elõször a gyerekek merészkedtek az asztalokhoz, végül az asszo-
nyok szíves invitálására mindenki bátorságot vett, hogy nekiálljon
az ünnepi lakoma elfogyasztásának, s vegyen a sültekbõl, sütemé-
nyekbõl. Szent Péter kegyes volt a sáregresiekhez, az ünnep végé-
ig halogatta az égi vizesdézsa kiborítását. Mire a vihar odaért, az
esõ más csak az üres asztalokon kopogott.

Hargitai Lajos

ÚTAVATÓ
jégesõvel
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Falunap Alsószentivánon
Vasárnap rendezték Alsószentivánon

a falunapot. A megnyitó ünnepi kö-
szöntõjét Balsay István országgyûlési kép-
viselõ mondta. Kerezsi Lóránt, a
Szentiván Charta elnöke a Szentiván utó-
nevû települések nevében köszöntötte a
vendégeket, és emlékplakettet adott át
Balsay Istvánnak és Nagy Lajos polgár-
mesternek.
Kitüntetéseket is átadtak ezen a napon.
Kiss Attila tanár úr Alsószentiván Község
Közszolgálatáért, Nyári Zoltán Alsószen-
tiván Községért díjat vehettek át. Mind-
ketten a településért végzett kiemelkedõ
tevékenységükért kapták az elismerést. A
polgárõrségben folytatott kiváló munká-
jukért Tábori István és Katona János ré-
szesültek kitüntetésben.

Alsószentivánon most folyik az iskola felújítása. Hír Tibor isko-
laigazgatóval végigjártuk az épületet. A több ütemben elvégzett
teljes renoválás már közel van a teljes befejezéshez. Jelenleg a
külsõ vakolást végzik. Megállapítottam, hogy Alsószentivánon
a térség legszebb, legmodernebb iskolájába járhatnak õsztõl a
helyi és környékbeli gyerekek. A község erejét megfeszítve dol-
gozik azért, hogy a település fennmaradását jelképezõ nyolc-
osztályos iskolájukat fenn tudják tartani. Hiába a jelenlegi or-
szágos politika minden erõfeszítése, hogy likvidálja a kis telepü-
lések megmaradását jelentõ szellemi infrastruktúrát, minden
törekvésük megtörik a helyiek eltökéltségén. A nagyvárosi
tömegiskolák tanárai közül sokan volnának, akik cserélnének
az itteni falusi pedagógusokkal.

A színpadon elhangzott köszöntõk után színes mûsorral szóra-
koztatták a szervezõk a gyerekeket és a felnõtteket. A fák alatt
eközben fõtt a faluvacsora, és a fõzõversenyben résztvevõk rak-
ták a bogrács alatt a tüzet. Este értékelték az ételeket, amit min-

denki saját hozott anyagból készíthetett, mûfaji megkötöttség
nélkül. 14 család, illetve csapat nevezett a fõzõversenyre. Elsõ
lett a Toldi—Varjas duó szarvaspörköltje, második Márta Eri-
ka gombás tokánya, harmadik Márta János vaddisznópörköltje.
Különdíjat kapott Keresztes Imre rókagombás marhapörkölt-
je.

A faluvacsora után szabadtéri bálon táncolhatott a falu apraja
és nagyja, majd az esti sötétségben gyönyörködhettek a tûzijá-
tékban.

Hargitai Lajos
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Emlékezés a régi szünidõkre
Manapság a legtöbb gyerek – akit a szülei
nem tudnak nyaraltatni, a Balatonhoz le-
vinni – egész nap a számítógép mellett ül
a szobában.
Az én vakációim nem voltak ilyen egy-
hangúak Bácsalmáson. Ha visszaidézem
az 57-60 évvel ezelõtti nyarakat, mi jókat
játszottunk, soha nem unatkoztunk, de
idõnként munkára is befogtak bennün-
ket.
A barátnõmmel a házuk elõtti árokpar-
ton libákat kellett legeltetni; az öreg lu-
dak is ott voltak, de vigyázó szemüket le
nem vették a kislibákról. Ilyenkor mi is
ott játszottunk. Egyszer egy óvatlan pilla-
natban az öreg gúnár úgy megkergetett,
hogy sikítva hazáig szaladtam.
Nagy kánikulában a górékban játszot-
tunk, ahol sok egér is volt, vagy a kocsi-
színben a kocsin ültünk. Sokszor a hûvös
szobában babaruhát varrtunk, mesél-
tünk.
A Sas utcában nagy eperfák voltak, azt
megráztuk, de fel is másztunk rájuk, és et-
tük a finom fehér és fekete epret. Mire
estefelé hazakászálódtunk, kezünk, lá-
bunk, ruhánk fekete eperfoltos volt.
Emlékszem, nyaranta nagy esemény volt,
amikor nagyapám testvére – Fáni néni –
megjött Bajmokról. Fáni néni már nem
volt fiatal, özvegy, fájós lelkû kövér
asszony volt, mindig megviselte az út a
melegben, hol vonattal, hol lovas kocsival
érkezett, de eljött minden nyáron, hozta
a híreket az ottani rokonságtól.
Ilyenkor nagyanyám szólt nagyapámnak:
„Te, Gyula, megjött a Fáni, megyek meg-
látogatni az alvéget!” Én is mindig vele
mentem, mert Annus néni sógornõje
nagy vendégséget csapott. Engem egy
szép kistányéron lépes mézzel kínált,
amit máig nagyon szeretek. Ment a nagy
szóbeszéd a rokonságról. Kálmán bácsit,
aki Annus néni férje volt, ez nemigen ér-
dekelte, õ ilyenkor kimenekült a kertbe,
ahol méhei voltak, a kaptárai közé. Én
meg utána. Kálmán bácsi a hatalmas szal-
makalapjába – feje leborítva füllel a mé-
hek csípései ellen –, vörös, rezes orrával
nekem maga a királyfi volt. De vicces em-
ber lévén állandóan ijesztgetett, hogy
megcsípet a méhecskékkel, így tisztes tá-
volságból figyeltem, ahogy dolgozott.
Ez a látogatás mindig kedves volt nekem.
Azért idõnként sok csintalanságot is el-
követtünk. A szomszéd fájáról cseresz-
nyét, barackot loptunk, levágtuk mindkét
macskánk bajuszát — amiért jól elvertek
—, verekedtünk, csúfolódtunk, utánoz-
tuk a szomszéd sánta embert, mentünk
utána.
Egyszer a szomszéd rác asszony, Marja
néni tisztaszobájából el akartuk lopni az
ágyon ülõ, szép, fodros ruhájú babát,
amíg kapált a kertben, de észrevette, ki-
zavart bennünket, és rácul szidott.

Évekig kísértett a községi kertész, aki egy
magas, szikár ember volt, és munkába
menet állandóan felém csattogtatta ha-
talmas bokornyíró ollóját, s mondta:
„Megállj, ha nem fogadsz szót, lenyírom
a hajadat, meg az egyik füled!” Ha már
megláttam az utca túlsó oldalán jönni, fu-
tottam be a rácsos kapunkon elõle.
Egy bolgár kertész, Vasziljev bácsi, aki a
fogságból visszajõve a községben telepe-
dett le, egy kisebb földterületet bérelt,
ahol zöldségeket és finom dinnyét ter-
melt. Vasziljev bácsi egy fabódét is épí-
tett, nyáron itt lakott, s innen vigyázta,
hogy a dinnyét el ne lopják. Amikor nagy-
anyámmal mentünk dinnyéért, mindig
felvágott egy jókora darabot, amibõl jót
falatoztunk. Közben mesélte a fogságban
történteket, rossz magyarságával, ami
igen tetszett nagyanyámnak, s minden al-
kalommal „meséltette” Vasziljev bácsit.
Szerettem hozzá járni, s cipeltük haza a
nagy dinnyéket, amiket nagyapám le-
eresztett a vödörben a kútba, így hûtöt-
tük akkor.
Felejthetetlen nyarak voltak ezek!
Strandra nem engedtek, pedig pár kilo-
méterre volt egy tó, ahol lovakat is úsztat-
tak. Oda jártunk olykor lovas kocsival fü-
rödni; vittünk enni- és innivalót. Otthon
egy kimustrált pléhkádat, illetve dézsát
nagyapám telehúzott a kútból vízzel,
amikor felmelegedett, abban is fürödhet-
tünk. Nagyapám esténként fekete
klottgatyában fürdött meg benne.
Munkára is befogtak. Nagyanyám megta-
nított meszelni; az én feladatom volt
mindkét WC-t kimeszelni kívül, belül, és
a WC deszkáit meg az alját tisztára súrol-
ni. Szerettem ezt a munkát, s önállóan vé-
gezhettem.
A legnagyobb mérgem viszont az volt,
amikor mennem kellett a kertbe gazolni.
Ezt nem szerettem. Mire észrevették,
hogy nem látnak, én már eltûntem a mál-
na- és ribizlibokrok sûrûjében.

Már voltam 13 éves is, amikor nagy-
anyám a rõfös üzletben vett nekem pár
méter pirospettyes kartont szoknyának,
ruhának, s vittük a Vica nénihez megvar-
ratni.
Vica néni asztmás volt, ezért nagyanyám
és más is elnevezték „kehes” Vicának.
Szegények voltak, kis házuk volt és há-
rom gyerekük. A férje kõmûves volt, ré-
szeges, alig adott haza pénzt. Vica néni
szinte éjjel-nappal hajtotta a Singer var-
rógépét, hogy eltartsa a családját; nagyon
szorgalmas volt, szépen varrt. Mi jó kun-
csaftjai voltunk, mert a bársonymellénye-
it meg a szoknyáit is nála varratta nagy-
anyám.
Istenem, ha visszagondolok, hányszor ki-
szekíroztam Vica nénit, hogy miként
varrja meg, hány fodorral, rá csipkével az
én karton ruháim. De tûrte, alig gyõzte
leírni, feljegyezni, megtûzni a fodrokat a
szabásban meggörbült ujjaival. A ruhá-
imban már akkor is tetszeni akartam, kü-
lönösen a Mikinek, aki az artézi kúttal
szemben lakott. Hármat is fordultam a
fehér kannámmal, hogy minél többször
lásson a pirospettyes ruhámban.
Moziba mehettem a barátnõmmel, a dél-
utáni elõadásokra, de mindig pontosan
haza kellett érni. Egy kis sétára azért min-
dig maradt idõnk.
Elmúltam már 15 éves is, mire vonattal
elmehettem a barátnõmmel Bajára (szép
kis dél-bácskai város, s mindössze 40 km
távolságra van Bácsalmástól). Itt sokat
sétáltunk a Sugovica-parton.
Baja azóta is megmaradt kedvenc váro-
somnak, kár, hogy nem lakhattam ott.
Amikor nyaranta ellátogatok a sógor-
nõmhöz, még ma is megdobban a szívem,
ha megpillantom a gemenci erdõt, át-
megy a vonat a Duna-hídon, s elõvillan-
nak a bajai házak.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

A kép illusztráció
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Odüsszeusz
utazása

Dánia, Lengyelország, Magyarország
és Norvégia fiataljai végeznek színhá-
zi mûhelytanulmányokat Kishanto-
son, a Mezõföld Népfõiskolai Társa-
ság épületében augusztus 15-étõl. A
mûhely egy nemzetközi színházi pro-
jekt része, ami idén januárban vette
kezdetét Dániában, most pedig Kis-
hantoson folytatódik a Föld Színház
szervezésében. A dániai Vestjyllands
Népfõiskola három dán, egy norvég és
egy lengyel diákja, a Föld Színház
négy tagja, és még négy magyar részt-
vevõ másfélhetes közös munkája kö-
zéppontjában az Odüsszeia áll. A mû-
hely vezetõi: Juhász Bálint, a
2004-ben alakult Föld Színház alapí-
tója, vezetõje; Olga Szymula; vala-
mint a térségben már jól ismert,
hantosi Koncz Mária, aki tanulmá-
nyai mellett citerát és éneket tanít, ze-
nél és táncol.

A nemzetközi társulat együttes mun-
kája az Odüsszeusz utazása címû elõ-
adással zárul

2007. augusztus 24-én, pénteken,
20 órakor, a hantosi parkban.

A produkció különlegessége abban is
rejlik, hogy minden szereplõ a saját
nyelvén játszik, amit a mozgás és zene
kovácsol egy mindenki számára érthe-
tõ egységgé. A bemutató ingyenes,
ahová mindenkit szeretettel várnak a
szervezõk és résztvevõk!

Hargitai Kiss Virág

Köszönjük a segítséget!
„Tegyük széppé szüleink estéjét, mert õk
gazdagították a mi hajnalunkat.”

P. Larson
Minden igyekezetemmel szeretném én is
felüdíteni 93 éves édesanyám: özv. De-
meter Alajosné idõs napjait, éveit meg-
szépíteni, boldoggá tenni.
Ezt kívánja nekem õ is. Esténként meg-
köszöni a segítségemet, s mindig hozzáte-
szi: „Majd a Jóisten viszonozza jóságo-
dat.”
Most én szeretném megköszönni —
édesanyám nevében is — azok segítségét,
akik nyári utazásaink alatt helyettem
gondozták õt.
Köszönöm az ötletet Nagyné Cseh Mari-
nak, hogy javaslata alapján kérhettem a
gondozó segítségét. Köszönöm, hogy na-
ponta eljött Mamihoz. Nagy biztonságot
adott, hisz korábban mint ápolónõ járt
hozzá. Mami mindig emlegeti: „Úgy adta
be az injekciót, hogy meg sem éreztem.”
Köszönöm Szakácsné Piroska és munka-
társai segítõ hozzáállását a kérelem elin-
dításánál.
Külön köszönöm Dudar Istvánné önzet-
len segítségét. Mamikával olyan kedve-
sen beszélt, mintha mindig ismerte volna.
Rögtön kiderült, hogy szereti az idõs em-
bereket. Úgy gondolom, ez a legfonto-
sabb munkájában. Elmondtam kérései-
met: gyógyszerelés stb. Jutka otthonosan
érezte magát. Ezek után már tudtam,
hogy nyugodtabban utazhatunk. Olyan

aranyosak voltak együtt, hogy rögtön
fényképen is megörökítettem õket. Jutka
szabadsága alatt kolléganõje, Horváth
Istvánné helyettesítette õt. Erikát már
korábban is ismertem, hallottam, hogy
érti a dolgát.
Nagyobbik fiam is naponta látogatta
nagyanyját, kedveskedett neki valami-
lyen finomsággal. Lányom és kisebbik fi-
am telefonon keresték fel, enyhítették
magányát. Napi többszöri telefonbeszél-
getés alkalmával, és hazaérkezésünk
után is, minden látogatójáról nagy szere-
tettel beszélt Mamika.
Végezetül kérem az Égiek segítségét,
hogy továbbra is „Legyen énbennem szere-
tet, türelem, jóság, hit, béke!” (Dénes F.)

Némethné Demeter Klára Anna

Régi nyár
Alighogy elhangzott az évzáró utolsó sza-
va, uzsgyi neki!
A lábunkról lekaptuk a szandált, és me-
zítláb rúgtuk a port a fõutca közepén. Ak-
koriban még bokáig ért az út pora. Ver-
senyt futottunk a kanális felé. Útközben
hazaszaladtunk, ledobtuk magunkról az
ünneplõruhát. Rohantunk az ifjúság
örök türelmetlenségével. A kálozi ma-
lom alatt — ahol már lelassult a víz sodrá-
sa — volt a banda állandó nyári találkozó-
ja. Ott töltöttük a végtelen hosszú nyara-
kat, a felhõtlen, boldog gyerekkorunkat.
Mire hazaértek a szülõk az évzáróról, ak-
korra már fejest ugráltunk, versenyez-
tünk, ki tud tovább a víz alatt maradni lé-
legzetvétel nélkül.
„Kész az ebéd!” – hangzott a partról.
Gyorsan bekapni, mindegy, hogy mit,
csak hamar, aztán vissza a vízhez. Hogy
milyen lágyan tud ölelni a víz, hát az gyö-
nyörûség!
Ma már kevesen tudják, hogy a Malom-
csatorna tiszta, bõ vizét Káloz mellett egy
nagy malom hajtotta. Annak a vize fürdõ-

zésre igen alkalmas volt. Nyáron kellõen
hûs vizébe sokan jártak fürödni.
Télen az elhasznált hûtõvíz csövön folyt a
medencébe. Úszkálni akkor nem lehe-
tett, de tusolásra alkalmas volt. Hideg té-
len a befagyott víz jegén láttam fürdõzõ-
ket, ahogy élvezték a meleg víz gõzölgõ si-
mogatását. Aratás idején is odajártak es-
ténként felfrissülésre. A dúsan zöld víz-
parton pihenni gyönyörûség volt.
A könyörtelen idõ azonban mindent el-
söpör! Ki emlékszik már arra, hogy a ma-
lomtól pár száz méterre volt a homokos?
A sekély, homokos partot a nap felmele-
gítette, és aki a vízbe lépett este, az a nap
melengetõ simogatását érezte a bõrén.
Oda járt a fél falu fürödni. A tücskök ciri-
peltek a nyári ég alatt, hangos békaszere-
nád kíséretében.

Gérusz Ilona

A kép illusztráció
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Tankönyvcsomagok
átvétele a Mészöly Géza

Általános Iskolában

Augusztus 29-én
(szerda), 9–17 óráig,

augusztus 30-án
(csütörtök), 9–17 óráig.

A jogosultság igazolása nélkül ingyenes
könyv nem adható ki!

Tankönyvcsomagok —
2007/2008. tanév

osztály
1.a-b 7.951 Ft
2.a-b-c 6.363 Ft
3.a 9.478 Ft
3.b-c 9.312 Ft
osztály angol német
4.a-b-c 10.392 Ft 9.823 Ft
5.a-b 12.871 Ft 10.572 Ft
6.a-b 13.988 Ft 11.689 Ft
6.c 13.341 Ft 11.042 Ft
7.a 16.674 Ft 14.375 Ft
7.b-c 16.027 Ft 13.728 Ft
8.a-c (változás!) 15.826 Ft 13.527 Ft
8.b (változás!) 16.473 Ft 14.174 Ft
Tanévnyitó ünnepély 2007. szeptember
2-án (vasárnap), 17 órakor az iskola udvarán
lesz. A nyolcadikosoknak és a leendõ elsõsök-
nek gyülekezõ 16.30 órakor a mûvelõdési ház
elõtt.

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!
A tankönyvcsomagok átvételekor kérjük,
hogy nyilatkozzanak gyermekük étkezési
igénybevételérõl (tízórai, ebéd, uzsonna).
Amennyiben étkezési kedvezményre jogosult,
kérjük a szükséges dokumentumok leadását.
A kedvezményes étkezéshez a nyilatkozatok
2007. augusztus 21-étõl átvehetõk az iskola
portáján.

Mészöly Géza Általános Iskola

Bõvebb információ a Bogárd és Vidéke múlt
heti lapszámában olvasható!

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

az 1/2000. (II. 14.) Ktr. számú az ön-
kormányzat közmûvelõdési feladatai-
ról szóló helyi rendelete értelmében

pályázatot hirdet
közmûvelõdési

feladatellátás átadására
az önkormányzati fenntartású pusz-
taegresi klub közmûvelõdési megálla-
podással történõ további üzemelteté-
sére.
Bõvebb információt kérhetnek a pol-
gármesteri hivatal szakreferensétõl
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I.
emelet 21.).
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. szeptember 30.
A pályázatokat Sárbogárd Város
Önkormányzata címére (polgármes-
teri hivatal, 7000, Sárbogárd, Hõsök
tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2007. október 31.
A nyertes pályázóval az önkormányzat
közmûvelõdési megállapodást köt. A
feladatellátásának kezdete: 2008. ja-
nuár 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk
2007. október 31-éig.

XVIII. ORSZÁGOS
SZEZONNYITÓ

TÁNCHÁZI
MULATSÁG

A 2007/2008-as táncházi
évadot a FÕVÁROSI

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN,

2007. szeptember
15-én nyitjuk meg.

A Magyarországon és a határainkon
túl mûködõ magyar táncházak és a ha-
zai etnikumok kultúráját õrzõ, közve-
títõ nemzetiségi táncházak évadnyitá-
sát hangsúlyossá tevõ eseményünkön
a táncházmozgalom elõadói mellett
hagyományõrzõ népmûvészeket is
szeretnénk meghívni.

A délután négykor kezdõdõ program-
ban elõször a gyermekjátszóház, kéz-
mûves-foglalkozás és az aprók tánca
kap helyet.

Ezt követõen a felnõttek három hely-
színen, hajnalig tartó táncházban ta-
nulhatják — akik tudják, táncolhatják
— a magyar nyelvterület különbözõ
tájegységeinek táncait.

Program:

16–19 óráig: aprók tánca, gyermekját-
szóház és kézmûves-foglalkozások,

20–hajnali 5 óráig: felnõttek tánchá-
za, bemutatók, koncertek, kiállítás,
beszélgetések.

Belépõjegyek: 16–19 óráig 400 Ft, 19
óra után 800 Ft.

Információ: TÁNCHÁZ EGYESÜ-
LET — Budapest, I. ker., Corvin tér 8.

1255 Budapest, Pf. 153., tel./fax: 06 (1)
214-3521, tanchaz@mail.datanet.hu,
www.tanchaz.hu

Tájékoztató
Iskolánkban a tankönyvárusítás idõpontjai:

Az ingyenességre nem jogosultak
körének 2007. augusztus 24.
(péntek), 8–14 óra között.

Az ingyenességre jogosultaknak
2007. augusztus 25. (szombat), 8–14

óra között. Ekkor kell bemutatni
a jogosultságot igazoló iratokat is.

Javító, osztályozó vizsga: 2007. augusztus
28. (kedd), 9 óra.
Tanévnyitó ünnepély: 2007. szeptember 1.
(szombat), 9.30 óra.
Elsõ tanítási nap: 2007. szeptember 3. (hét-
fõ).

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Meghívó
Alap Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja

2007. augusztus 25-én,
10 órakor

az Arany János Mûvelõdési Ház
falunappal egybekötött

átadására.
Rendezvény helye:

Alap, Fõ u. 164.
Program: 9 órától térzene a sárbo-
gárdi fúvós zenekar elõadásában;
10 óra: ünnepélyes megnyitó.
Köszöntõt mond: Méhes Lajosné
polgármester, dr. Kolber István ál-
lamtitkár, Szabados Tamás, a Regi-
onális Fejlesztési Tanács társelnö-
ke.
Kérjük, személyes részvételével
tisztelje meg rendezvényünket.
Alap Község Önkormányzata ne-
vében

Méhes Lajosné polgármester

A részletes program a múlt heti
Bogárd és Vidékében olvasható.
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Sárbogárd—Baracs 0-0
Sárbogárd, 100 nézõ.
Vezette: Koszorús.
Hazai mérkõzéssel,
remek idõben, jó fel-
tételek mellett kez-
dõdött meg vasárnap
a 2007/2008-as labda-
rúgó-bajnokság. Fia-
tal csapatunk rövid-

del a kezdés után átvette a játék irányítá-
sát. Elõbb Szabó A. lövését, majd a 9.
percben Juhász I. középre tartó szabad-
rúgását védte a vendégek kapusa. Pár
perccel késõbb Hegedûs N. veszélyeztet-
te a kaput, 20 méterrõl leadott lövése
azonban fölészállt. A vendégcsapat saját
térfelét megszállva próbált a megszerzett
labdákkal gyors kontratámadásokat ve-
zetni. A 19. percben Sipõcznek fejjel
kellett tisztáznia.
Két perccel késõbb, jobboldali szögletet
követõen Bognár fejese szállt el a kapu
elõtt, majd röviddel ezután távoli lövése
ment el a kapufa mellett.
Csapatunk folyamatosan enyhe mezõny-
fölényben játszott, a vendégek gyors el-
lentámadásokra törekedtek. A 39. perc-
ben Huszár Cs. beadásából Baki R. elõtt
adódott gólszerzési lehetõség, azonban a
baracsi kapus szögletre mentett. A félidõ
vége felé Baki R. lövése ment a kapu mel-
lé, illetve egy szögletet követõen Sipõcz-
nek akadt dolga.
A második félidõ úgy folytatódott, aho-
gyan az elsõ abbamaradt. A hazaiak bir-
tokolták többet a labdát, azonban a tö-
mörülõ vendégcsapattal szemben veze-
tett támadások rendre elhaltak a 16-os
környékén. Sõt, a második félidõ 55. per-
cében jobboldali sarokrúgás után Hor-
váth S. alig fejelt a kapunk fölé. Szabadon
tehette, védõink lemaradtak. Az 57. perc-
ben Iván K. emelése pattant az üres
baracsi kapu mellé. A cseréket követõen
Huszár Cs. átadásával Baki R. ugrott ki,
lövését azonban a vendégkapus nagy bra-
vúrral ütötte oldalra. A 63. percben He-
gedûs N. remekül indította a kilépõ Hu-
szárt, aki védõjét megelõzve mintegy 16
m-rõl alig lõtt mellé. Négy perccel késõbb
Szabó Z. eldönthette volna a mérkõzést,
közeli emelésébe azonban bele tudott

ütni az ellenfél kapusa. Talán a
mérkõzés legnagyobb helyzete
maradt ki.
A 70. percben Bognár kapott sár-
galapos figyelmeztetést Szurva P.
lerántásáért. Lehetséges, hogy ez-
zel nemcsak egy góltól, hanem egy
esetleges vereségtõl is megmen-
tette a csapatunkat. Ugyanis a
hátralévõ játékidõben csapatunk

minden próbálkozása hiábavaló volt. A
75. percben Huszár szabadrúgása akadt
el a sorfalban, majd késõbb Szabó Z. tá-
voli, középre tartó szabadrúgását védte a
kapus.
A kontratámadásból Szurva P. lõtt 20
méterrõl Sipõcz kapuja fölé.
A 84. percben ismét a vendégek elõtt
adódott gólszerzési lehetõség, de szeren-
csénkre Sipõcz A. elõbb kapujából kifut-
va, majd vetõdve hárítani tudott.
Sportszerû mérkõzésen, korrekt játékve-
zetés mellett, a rossz helyzetkihasználás-
nak köszönhetõen csapatunk csak egy
pontot tudott szerezni a szezonnyitón. A
gyõzelemhez jobb, illetve eredménye-
sebb támadójátékra van szükség.
Jól játszottak: Sipõcz A., Juhász I., Hu-
szár Cs., Szabó K. János, illetve a vendé-
gek részérõl Vaszócsik V., Szurva P.,
Horváth S.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárbogárd—Baracs 10-2

Serdülõkorú játékosokkal „megerõsí-
tett” ifjúsági csapatunk Barabás Roland
vezérletével nem várt arányban kereke-
dett felül ellenfelén.
A következõ mérkõzésre augusztus 26-
án kerül sor. Csapatunk Lepsényben lép
pályára.
Az autóbusz 14 órakor indul az LSC Sár-
bogárd sporttelepérõl.
2007. augusztus 29-én, szerdán, 17.30
órakor MK-mérkõzésen az LSC Sárbo-
gárd Káloz csapatát fogadja. A kupamér-
kõzésre minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

Tóth Zoltán

Femol-csoport

Adony—Füle 5-0 (3-0)

150 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Lel-
kes M., Szõlõsi, Camin, Kármán, Bokor.
Az ifjúsági mérkõzés elmaradt.

Kisapostag—LMSK 0-1 (0-0)

100 nézõ, vezette: Kárász. Gólszerzõ:
Nyikos. Ifjúsági mérkõzés: 10-0.

Mezõfalva—Pálhalma 0-3 (0-2)

150 nézõ, vezette: Klics. Gólszerzõ:
Reichardt, Tóth, Papp. Ifjúsági mérkõ-
zés: 2-2.

Mezõszilas SE—Cece 2-2 (1-1)

100 nézõ, vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Balogh, Fodor, illetve Király, Juhász. Ki-
állítva: Kecskés (Mezõszilas). Ifjúsági
mérkõzés: 6-0.

Seregélyes—Lajoskomárom 6-0 (4-0)

150 nézõ, vezette: Pfeffer. Gólszerzõ:
Benczik Cs., Imre J., Rigó, Belovai,
Szaniszló, Nagy (öngól). Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-1.

Tác-Csõsz—Káloz SE 4-3 (2-1)

200 nézõ, vezette: Kalmár J. A hazai gól-
szerzõket nem sikerült kiderítenünk. A
vendégeknél: Molnár (2), Májer. Ifjúsági
mérkõzés: 3-6.

Sárbogárd—Baracs 0-0

100 nézõ, vezette: Koszorús. Ifjúsági
mérkõzés: 10-2.

Zichyújfalu—Enying VSE 4-1 (1-1)

250 nézõ, vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ:
Kovács, Kolonics, Káplár, Újfalusi, illet-
ve Vass. Ifjúsági mérkõzés: 2-2.

A Femol-csoport állása:

1. Seregélyes 1 1 - - 6-0 3
2. Adony 1 1 - - 5-0 3
3. Zichyújfalu 1 1 - - 4-1 3
4. Pálhalma 1 1 - - 3-0 3
5. Tác-Csõsz 1 1 - - 4-3 3
6. LMSK 1 1 - - 1-0 3
7. Cece 1 - 1 - 2-2 1
8. Mezõszilas 1 - 1 - 2-2 1
9. Baracs 1 - 1 - 0-0 1
10. Sárbogárd 1 - 1 - 0-0 1
11. Káloz 1 - - 1 3-4 0
12. Kisapostag 1 - - 1 0-1 0
13. Enying 1 - - 1 1-4 0
14. Mezõfalva 1 - - 1 0-3 0
15. Füle 1 - - 1 0-5 0
16. Lajoskomárom 1 - - 1 0-6 0
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Sárosd—Sárszentmiklós 0-4 (0-3)
Sárosd, 250 nézõ. Vezette: Nagy K.
Sárosd: Magasföldi, Nyakas, Viniczai
(Zách), Strommer, Horváth, Kargl, Ko-
vács, Nyikus, Huber, Molnár, Rottmann.
Edzõ: Masinka László.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Csa-
naki, Palotás, Szarka, Salga, Markovics,
Szabó L., Právics (Zámbó), Bakos (Káli),
Král (Tórizs).
Elkezdõdött a már nagyon várt bajnok-
ság, melynek jó elõjelekkel vágott neki
csapatunk. Mint az összeállításból is kitû-
nik, szinte az elmúlt bajnokságban sze-
replõ csapattal vágtunk neki a megméret-
tetésnek. Elment tõlünk Salamon, aki já-
tékos—edzõként Cece csapatát erõsíti,
érkezett hozzánk Právics Sárosdról,
Zámbó Mezõfalváról (aki saját nevelé-
sünk, de 1 évre kölcsönadtuk).
A sárszentmiklósi szurkolók mindegyike
erõsnek tartja keretünket, melynek meg-
felelõen Sárosdon csak a gyõzelmet tar-
tották megfelelõ eredménynek.
Már az elsõ percekben szembetûnõ volt,
hogy csapatunk nyugodtan, szemre tet-
szetõsen játszik, míg az ellenfél játékában
nem lehetett semmi elképzelést felfedez-
ni. A 11. percben elvégzett szögletünket
Szarka megcsúsztatta, Král pedig a háló-
ba fejelte, 0-1.
20. perc: Szabó L. jó ütemben ugrott ki a
védõk között, beadását Bakos értékesí-
tette, 0-2.
Addig sem látszott valami acélosnak a
sárosdi csapat, de ez a gól már szemmel
láthatóan megfogta õket. 37. perc: ismét
Bakos percei következtek, aki az ellenté-

tes oldalról átívelt labdát lekezelte, majd
kilõtte a sarkot, 0-3.
A hazai szurkolók elkeseredettek voltak,
míg a vendégszurkolók már elkönyvelték
a három pontot, melyre meg is volt min-
den okuk, mert a játék képének óriásit
kellett volna változnia, hogy a hátrányát
lefaragja a hazai csapat.
A második játékrészben mindkét csapat
ugyanazt játszotta, mint az elsõben, így
gyanítható volt, hogy gólt ismét csak mi
szerzünk. 49. perc: Szabó L. a megszer-
zett labdával nagyszerû ütemben lépett
ki, és a büntetõterületen belül Nyikus
csak szabálytalanul tudta szerelni, me-
lyért a játékvezetõ 11-est ítélt, amit Ba-
kos értékesített (mesterhármas, csak kár,
hogy nem egy félidõn belül), 0-4.
Ezután továbbra is mi irányítottuk a játé-
kot, és a becserélt gyors csatárok több
problémát okoztak a hazai védõknek.
Ezen a napon egy csapat volt a pályán, és
megállapítható: még ez az eredmény is
hízelgõ a hazai csapatra nézve, mert na-
gyobb gólkülönbséggel is nyerhettünk
volna. Tõlük két kapufára tellett csak,
melyek, ha bemennek, talált gólok lettek
volna, míg nekünk 0-4-es állásnál,
Zámbó buktatásáért nem adott 11-est a
játékvezetõ. Róla mindettõl függetlenül
megjegyezhetõ, hogy nagyszerûen, kor-
rekt módon vezette a mérkõzést, melyet a
hazai szurkolók is elismertek.
Csapatunk a várakozásunknak megfele-
lõen kezdett, bár sokak túlzónak találták
a különbséget. Nekem megjegyezték,
hogy lottózzak, mert én ezt az eredményt
jósoltam meg.

Hétvégén Pusztaszabolcs csapatát fogad-
juk, ahol szintén csak a gyõzelem az elfo-
gadható eredmény, majd a „mumushoz”,
Iváncsára látogatunk. Nagyszerû rajtot
vett csapatunk, melyre még nem volt pél-
da a megyei elsõ osztályú tagságunk so-
rán.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárosd—Sárszentmiklós 1-0

Erõsen megfiatalított, több U-13-as kor-
osztályú játékossal felálló csapatunk vé-
gig partiban volt a hazai csapattal egy
döntetlenszagú mérkõzésen, de sajnos
egy egyértelmû lesgól miatt vereséggel
kezdtünk. Csapatunk fiatal kora ellenére
jónak tûnik, csak csatárposzton volt hi-
ányérzetem.

Szabó Béla

Bajnoki rajt döntetlennel

Mezõszilas—Cece 2-2 (1-1)
Mezõszilas, 200 nézõ. Vezette: Horváth
István.
Mezõszilas: Pap, Kiss, Szilágyi, Szepesi
(Kilinkó), Kovács, Kecskés, Fodor, Nagy
(László), Fekete, Keresztúri, Balogh.
Cece: Kimiti Z., Hegedûs J., Pintér, Ki-
rály L., Kimiti L., Király G. (Tángli), He-
gedûs Gy., Németh (Juhász), Szikszai,
Kajári (Barta).
Szép számú nézõközönség elõtt kezdõ-
dött az idénynyitó mérkõzés. A játékosál-
lományban jelentõsen megerõsödött ha-
zaiak támadásai vezették be a találkozót.
A 4. percben Balogh került gólhelyzetbe.
Közeli lövését Kimiti bravúrral ütötte ki a
mezõnybe. A 7. percben Kajári sajnálatos
sérülése miatt a vendégek cserére kény-
szerültek. A 8. percben Salamon 18 méte-
res szabadrúgását védte a hazai kapus. A
12. percben Németh távoli lövését a vé-

dõk blokkolták. 17 perc: Salamon 20 mé-
teres lövése szállt a kapu fölé. 22 perc: Sa-
lamon szögletét Király L. fejelte a hálóba,
0-1. 27. perc: Balogh került gólhelyzetbe,
10 méterrõl a kapu fölé emelte a labdát.
30. perc: Keresztúri beadását Balogh fe-
jelte a hálóba, 1-1. 34. perc: Szikszai sza-
badrúgását a védõk felszabadították. 41.
perc: az igen gólra törõen játszó Balogh
közeli lövését védte Kimiti Z.
A II. félidõ elsõ helyzete Salamon elõtt
adódott, lövését azonban Pap hárította.
Az 50. percben Keresztúri beadását a sza-
badon hagyott Fodor fejelte a hálóba,
2-1. 54. perc: Keresztúri közeli lövését
Kimiti fogta meg. Az 58. percben újabb
Kimiti-védés, ezúttal Balogh közeli feje-
sét védte a vendégkapus. 67. perc: a cse-
reként beállt Juhász szabadrúgását Sala-
mon a kapu fölé fejelte. 72. perc: Barta

kapott jó indítást, 16 méterrõl a kapu
mellé lõtt. 74. perc: Keresztúri fejese a
kapu mellé szállt. A 77. percben Salamon
beadását Juhász lõtte a hálóba, 2-2. 82.
perc: Juhász lövése a kapufáról pattant a
mezõnybe. Izgalmas, jó iramú mérkõzé-
sen igazságos döntetlen született.

Ifjúsági mérkõzés:
Mezõszilas—Cece 6-0 (4-0)

Vezette: Varga György. A jobb játékerõt
képviselõ hazai együttes nagyarányú gyõ-
zelme megérdemelt volt.
Augusztus 26-án, vasárnap, 15.30 és
17.30 órakor hazai pályán Zichyújfalu
csapatát fogadjuk.
Jó szurkolást, hajrá Cece!

Pozsár László

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 1 1 - - 5-1 3
2. Sárszentmiklós 1 1 - - 4-0 3
3. Kisláng 1 1 - - 6-3 3
4. Polgárdi 1 1 - - 3-0 3
5. Sárszentmihály 1 1 - - 4-2 3
6. Aba-Sárvíz 1 1 - - 3-1 3
7. Iváncsa 1 1 - - 2-0 3
8. Bakonycsernye 1 - 1 - 2-2 1
9. Bicske 1 - 1 - 5-3 1
10. Csór 1 - - 1 2-4 0
11. Pusztaszabolcs 1 - - 1 1-3 0
12. Etyek 1 - - 1 0-2 0
13. Velence 1 - - 1 3-6 0
14. Kápolnásnyék 1 - - 1 0-3 0
15. Szabadegyháza 1 - - 1 1-5 0
16. Sárosd 1 - - 0-4 0
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Áhítat magyar szerzõkkel
Magyar szerzõk mûveivel lepte meg az
idén közönségét Jákob Zoltán, a sárbo-
gárdi zeneiskola tanára és Molnár Lász-
ló, a Budapesti Zeneakadémia hallgatója
a sárbogárdi református templomban
tartott zenés áhítaton, vasárnap délután.
Nyitányként Beharka Pál Szent az Úr, az
alkotó címû darabja csendült fel, megte-
remtve az áhítathoz a kellõ hangulatot.
Erre a több felekezetbõl verbuválódott
gyülekezet a Siess keresztyén, lelki jót hal-
lani kezdetû, Tinódi Lantos Sebestyén-
féle énekkel válaszolt.
A repertoáron szerepelt Koloss István
Magyar táncok címû feldolgozása, majd
egy kis rondó az evangélikus Eperjesi
graduál-ból, a katolikus Cantus Catholici-
bõl, valamint a református debreceni
énekeskönyvbõl. Az Esterházyak nem-

csak pártolták a mûvészeteket, de akadt
köztük, aki maga is alkotott. Esterházy
Pál nádor például zeneszerzõként is is-
mert. 1711-ben adta ki 55 kis kantátából
álló sorozatát, a Mennyei hangok-at —
ebbõl hallhattunk részleteket. A nádor

két fiát az itthon és külföldön egyaránt
nagytekintélyû soproni evangélikus kán-
tor, Wohlmuth János oktatta. Az õ szer-
zeményei közül egy pastorale és egy
korálfeldolgozás hangzott el. Gyönyör-
ködhettünk még a Haydn és Werner által

is nagyra becsült Novotny Ferenc Miklós
orgonista d-moll preludiumában, Liszt
Ferenc Vígasztalások címû zongoraciklu-
sának egyik darabjában, Kodály Zoltán
három epigrammájában, Gárdonyi Zol-
tán (a Zeneakadémia egyik volt pro-
fesszora, nemzetközileg elismert Bach-
és Liszt-kutató) négy koráljában és
Tornyos György (a szegedi, miskolci és
budapesti konzervatórium tanára, karve-
zetõ) Szonatinájában.
A Jákob Zoltán és Molnár László orgo-
na—trombita kettõse a tõlük már meg-
szokott precizitással, elmélyültséggel tol-
mácsolta a világi és egyházi darabokat. A
magyar kultúrvilág sajátossága a zenei
ritmusokban, hangzásban is tükrözõdik.
Leginkább talán a magyar borokhoz ha-
sonlíthatók az áhítatra válogatott mûvek:
egyediek, testesek és fölpezsdítik a ma-
gyar vért.
Az alkalmon Stift János szolgált, és Kasza
Zsóka konferált.

Hargitai Kiss Virág

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Sárbogárdi
Zeneiskolája beiratkozást tart a következõ idõpontokban:

Zeneiskola
(Sárbogárd, József A. u.10.)

Választható tanszakok: szolfézselõképzõ, furulya, zongora,
szintetizátor, hegedû, magánének, klarinét, trombita, tenor,
ütõ, gitár.
Beiratkozás: 2007. szeptember 3-4., 12—17 óra.

Sárszentmiklósi Általános Iskola

Zenemûvészeti ágon választható tanszakok: szolfézselõkép-
zõ, furulya, zongora, klarinét, trombita, tenor, ütõ.
Beiratkozás: 2007. szeptember 3-4., 12—16 óra.

A néptánc, modern tánc és dráma tanszakokra a beiratko-
zás és a szülõi értekezlet 2007. szeptember 3-a és 7-e között
kerül megrendezésre. A pontos idõpont az iskolákban ki-
helyezett plakátokon lesz olvasható.

Az oktatás szeptember 10-én kezdõdik.

Érdeklõdni lehet: 06 (25) 500 005,
tel./fax: 06 (25) 500 006,
e-mail: violin@vnet.hu

Szeretettel várjuk a régi és leendõ növendékeinket!
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4-6 fõ

BIZTONSÁGI ÕRT

keresünk
alkalmazotti jogviszony

formájában.

Utazási költségtérítés van.

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

30/385-1967-es telefonszámon.

NÖVÉNY-
TERMESZTÉSI

ÁGAZATVEZETÕT,
ÜGYVEZETÕT

keresünk.

Bérezés megegyezés szerint.

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

30/385-1967-es telefonszámon.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651

INGYENES
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12 óráig.

Minõségi szemüvegek hitelre is!
NIKE napszemüvegek csak most

0% THM-re!
Egészségpénztári (már Honvéd EP is)

és bankkártyák elfogadása!
Kontaktlencsék és kellékeik.

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8.30-12-ig,
keddtõl péntekig: 8.30-17-ig.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812

60 órás

ANGOL
kezdõ és nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyam

szeptembertõl
a sárbogárdi mûvelõdési központban.

Nyelvoktató: Simon István.
Óradíj: 600 Ft/tanóra.

Szintfelmérés:
2007. szeptember 6-án, 18 órakor.

Jelentkezés a 06(25)461 093-as
telefonszámon vagy személyesen

a mûvelõdési központban.
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Tejfölös
krumplipaprikás

Hozzávalók: 800 g újkrumpli, 5 dkg finom-
liszt, 2 evõkanál olaj, 1 fej vöröshagyma, 1
pohár tejföl, finomra vágott petrezselyem,
1 evõkanál ételízesítõ, 1 db paradicsom, 1
db zöldpaprika, pirospaprika, õrölt fehér
bors, kevés só.

A krumplit egyforma karikákra vágjuk. Lábos-
ban felforrósítjuk az olajat, rátesszük a meg-
tisztított, finomra vágott vöröshagymát, majd
kis lángon megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk a pi-
rospaprikát, felengedjük vízzel, majd hozzáad-
juk a megmosott, felszeletelt paprikát és para-
dicsomot. Pár perc fõzés után, a krumplit ráté-
ve, annyi vízzel öntjük fel, amennyi szûken el-
lepi. Beletesszük az ételízesítõt és a borsot, az
edényt befedjük. Közben a lisztet a tejföllel,
kevés vízzel simára keverjük, majd a már meg-
fõtt krumpliba beleöntjük. Folytonos keverés
közben jól kiforraljuk, végül ízlés szerint meg-
sózzuk. A tûzrõl lehúzva belekeverjük a finom-
ra vágott petrezselymet, és befedve 10 per-
cig, saját gõzében hagyjuk állni, csak azután
tálaljuk. Adhatunk hozzá sült virslit, debrece-
nit, vagy fasírtot.

Különleges meggyes
piskóta

Hozzávalók: 6 tojás, 12 evõkanál forró víz,
30 dkg porcukor, 30 dkg liszt, 1 csomag
sütõpor, meggy a tésztára. (1 kg meggy, de
lehet kevesebb is.) A krémhez: 25 dkg mar-
garin, 25 dkg porcukor, 1 db puncsos pu-
dingpor (fõzõs). (Ha duplán készítjük el a
krémet, akkor magasabb, mutatósabb lesz
a sütemény.) A tetejére csokimáz.

A tojások sárgáját a 12 evõkanál forró vízzel,
turmixgéppel 10 percig keverjük. Utána bele-
teszünk 30 dkg porcukrot, azzal még 5 percig
keverjük. Hozzászitálunk 30 dkg lisztet, amibe
elõzõleg belekevertük a sütõport. Óvatosan
hozzáadjuk a tojások keményre vert habját. A
tésztát kivajazott, kilisztezett, nagyméretû
tepsibe öntjük. A sütõt elõmelegítjük, és a
tésztát forró sütõben addig sütjük, amíg a te-
teje már nem ragad. Ekkor a sütõbõl kivéve, a
tetején egyenletesen szétterítjük a kimago-
zott, lecsurgatott meggyet. Ezután mérsékelt
lángon készre sütjük (160 fokos sütõben). A
tepsiben hagyjuk kihûlni.

A krém készítése: 25 dkg margarint 25 dkg
porcukorral habosra keverünk, majd belete-
szünk 1 csomag puncspudingot, amit elõzõleg
4 dl tejjel fõztünk meg. Kihûlés után a krémet
egyenletesen a meggyréteg fölé simítjuk.
Csokimázt teszünk a tetejére.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

UTOLSÓ NAPOK
Ecsém, Facsiga!

Még van tíz nap a nyári szünetbõl. A tás-
kád, tolltartód, zsebszámológéped isme-
retlen helyen tartózkodik, már maga a
megkeresésük is óriási munkába fog ke-
rülni. A táskád tartalmához annyi közöd
van, mint egy avar kori ásatáshoz. Annyi-
ra közömbösek számodra a benne talál-
ható elgyötört füzetek, cetlik, zsemle-
morzsák, mint egy avar harcos lovának a
lábszárcsontja. A kijelölt házi olvasmá-
nyokba bele sem néztél, sejtelmed sincs
arról, hogy ki a fene az a Leonidász, és ha-
sogatni kezdene a fejed, ha valaki eléd
tenne egy egyenletet, hogy rendezd. A
nyári szünet arra jó, hogy ezekhez a töké-
letesen felesleges dolgokhoz semmi köze
ne legyen az embernek. Volt egy-két jó
buli, meccsek, lubickolás különféle vizek-
ben, filmek, koncertek, a számítógép
gombjainak izgatott nyomkodása. És
még nincs vége. Tíz nap, az tíz nap. Letöl-
töttél egy jó játékot az internetrõl. A kép-
ernyõn különbözõ színû négyzetek úsz-
nak lefelé, és te a billentyûzet segítségé-
vel egy kis, fehér négyszöget irányítasz a
színesekkel szemben felfelé, kerülgeted
õket. De az egészben az az izgalmas, hogy
menekülnöd kell, mert alulról vörös láva
emelkedik a négyszöged felé. Ha eléri a
láva, vesztettél. Órákig elszórakozol ez-
zel, nem tudod abbahagyni. Más játékok
is vannak, például mikor Tarzant üldözi
egy fenevad, és õ faágakon, sziklákon át
menekül elõle. Vagy a sokféle lövöldözõs
játék, amelyekben egy épületet vagy egy
terepet meg kell tisztítani az ellenségtõl.
A kezedben géppisztoly, jól odapörkölsz
a náciknak. Folyik ám a vér!

Néha önkéntelenül átfut a fejeden egy
ilyen szósor: Jókai Mór: Az arany ember.
Mi ez? Ez az õskori muki, a Jókai, össze-
irkált vagy száz regényt. De mi közöd ne-
ked ehhez? Az írók meg költõk irkálnak,
mert nincs jobb dolguk. Nem érted, hogy
neked ezt mért kell elolvasnod. Mitõl lesz
jobb, ha te leülsz egy sarokba, és nap-
hosszat mereszted a szemed egy könyv
lapjaira? Megnézted a könyv elejét. Hát
ez nem igaz! Vagy tíz oldalon keresztül
nem történik semmi, csak a Duna egyik
részérõl lelkendezik a Jókai. Leírás. Van
ugye elbeszélés, leírás, párbeszéd. Ezek
vannak. Hogy ezt miért kellett bemagolni
negyedikben vagy ötödikben, az teljesen
érthetetlen. Szerinted az egész irodalom
úgy, ahogy van, hülyeség. Fõleg a versek!
Némelyiknek abszolút semmi értelme
sincs. Akik kitalálták, hogy ezekkel kell
gyötörni tizenhat éves fiatalokat, azok
nem ezen a világon élnek, gondolod.
Azok nem láttak egy jó klipet valamelyik
nagy sztárral vagy egy jó testû bombázó-
val, nem borzongtak egy rémületes hor-
rorfilm hatására, nem élveztek egy autós
üldözést valamelyik amcsi akciófilmben.
A nagyapád levéltári kutató, szegény. Év-
tizedek óta elsárgult papirosokat szagol-
gat, alig van pénze. Õ azt mondta, fél a jö-
võtõl, hogy ilyen hígvelejû emberek fog-
ják irányítani, kezükben tartani az életet,
mint ti vagytok. Szerinte egyetlen értel-
mes gondolat nem sok, de annyi sem for-
dul meg a fejetekben. Tulajdonképpen
sajnálod õt. Pedig biztosan minden máso-
dik gondolata értelmes. De mit ér vele?
Soha nem volt még egy jó buliban, sejtel-
me sincs a számítógépes játékokról.

(L. A.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
2007. november, december, illetve 2008-as kezdéssel

a Budapesti Fegyház és Börtön várja
a büntetés-végrehajtási hivatás iránt érdeklõdõ, határozott,

jó kiállású, a kihívásokat kedvelõ fiatalok jelentkezését.

Feltételek: betöltött 18. életév, be nem töltött 35. életév, magyar állampolgárság és
állandó belföldi lakóhely, büntetlen elõélet, legalább szakiskolai végzettség, egész-
ségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
A jelentkezõket folyamatosan várjuk, a munkakörökrõl és a felvételi eljárás folya-
matáról bõvebb felvilágosítást a 06 (1) 432-5923-as, illetve a 06 (1) 432-5905-ös szá-
mokon kaphatnak. Személyesen Budapesten, az 1108 (X. kerület), Kozma utca 13.
szám alatt (az új köztemetõ mellett) várjuk a jelentkezõket hétköznap 8 és 12 óra
között. Kérjük, szíveskedjenek részletes önéletrajzukat és a végzettséget igazoló
bizonyítványokat magukkal hozni. Levélben is jelentkezhetnek a fenti címen, ez
esetben önéletrajzuk mellé a bizonyítványok fénymásolatát csatolják.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
Az intézet vezetése
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A kis gömböc
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember; annak
volt egy felesége, három leánya meg egy kis malaca. Egyszer
megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra.
Már kolbásza, hurkája, sonkája, mindene elfogyott a kis malac-
nak, csak a gömböce volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a
szegény asszony, felküldte a legöregebb leányát a padlásra:
– Eredj leányom, hozd le azt a kis gömböcöt, fõzzük meg!
Felment a legöregebbik leány érte; amint le akarta vágni, elkiál-
totta magát a kis gömböc:
– Hamm, bekaplak! — azzal bekapta.
Már odalent nem gyõzték várni. Felküldte a szegény asszony a
középsõ leányát:
– Eredj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi ideig.
Felment a középsõ leány, kereste a nénjét, s hogy nem találta, le
akarta vágni a gömböcöt. De a gömböc megint elkiáltotta
magát:
– Hamm, téged is bekaplak! — azzal bekapta ezt is.
Már odalent sehogy se tudták elgondolni, hogy mért nem jön az
a két leány, felküldte hát a szegény asszony a legkisebb leányát
is:
– Ugyan, leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két né-
néd. Aztán hozzátok le azt a gömböcöt valahára.
Felment a legkisebb leány is, de ezt is csak elnyelte a gömböc.
Már a két öreg sehogy se tudta mire vélni a dolgot.
– No, apjuk – mondja a szegény asszony –, már látom, magam-
nak kell felmennem. Azok most bizonyosan az aszalt meggyet
eszik.
Felment a szegény asszony, kereste a leányait, s hogy nem talál-
ta, le akarta vágni a gömböcöt, de a gömböc ezt is bekapta. A
szegény ember csak várta, csak várta õket, hogy nem jöttek,
gondolta, tán valami baj van, felment ez is. Amint közel ment a
kis gömböchöz, ez elkiáltotta magát:
– Hamm, téged is bekaplak! — azzal bekapta ezt is, de a rossz
kócmadzag már az öt embert nem bírta meg, leszakadt a kis
gömböc.
Elkezdett görögni, görgött, görgött, a padlás grádicsán is legör-
gött, kiment egyenesen az utcára. Éppen ott ment el egy csomó
kaszás, jött haza a mezõrõl, a kis gömböc azokra is rákiáltott:
– Hamm, titeket is bekaplak! — azzal bekapta ezeket is.
Megint csak görgött odább; elõtalált egy regiment katonát,
azokra is rákiáltott:
– Hamm, titeket is bekaplak! — azzal bekapta ezeket is.
Megint csak görgött odább, egyszer csak egy hídra ért, amely
alól a víz egészen ki volt száradva, éppen akkor ment arra egy
hintó, a kis gömböc félre akart elõle ugrani, hogy el ne tapossa,
de leesett a hídról, kirepedt az oldala, kiömlött belõle a sok em-
ber, ki-ki a maga dolgára ment, a kis gömböc meg ott maradt
kirepedve.
Ha a kis gömböc ki nem repedt volna, az én mesém is tovább
tartott volna.

Arany László

Rejtvény

Beküldési határidõ: 2007. augusztus 28.

HETI IDÕJÁRÁS
A hét második és a jövõ hét elsõ felében zömében csapadék-
mentes napok várnak ránk. Súrolják ugyan a Kárpát-meden-
cét a felhõrendszerek, ám csupán pénteken, az ország északi
felén, illetve vasárnap, a déli országrészben lehet kisebb esõ,
zápor. Szombattól fokozatosan mérséklõdik a kánikulai me-
leg, napról napra mérséklõdhet majd a nappali felmelege-
dés. A hõmérséklet pénteken 30-35, szombaton 28-33, vasár-
nap 25-30, hétfõn és kedden 23-28 fok körül alakul.

www.metnet.hu

MEGFEJTÉS
A 33. heti rejtvény helyes megfejtése: Egy jó nagy lyuk.
Helyes megfejtést küldött be: Barabás Tamás, Kislók; Barabás
Anita, Kislók; Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E. út 72.; Sohár
Norbert, Sárszentmiklós, Vasút u. 22.

A szerencsés megfejtõ: Sohár Norbert,
Sárszentmiklós, Vasút u. 22.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Tudod-e?

... HOGY MI A SZIRÉN?
Félig nõ, félig hal volt. A mitológia szerint egy szigeten éltek
ezek a lények; énekükkel magukhoz csalogatták a hajósokat,
a hajók pedig zátonyra futottak és összetörtek. Ithaka kirá-
lya, a fortélyos Odüsszeusz csak úgy tudta elkerülni a szeren-
csétlenséget, hogy hajósai fülét viasszal betömte, magát pe-
dig erõsen az árbochoz kötözte.
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Augusztus 25., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Utánam, srácok! 8.35 Éretlenek 9.05 Csutak a mikrofon elõtt
10.05 Válaszd a mozgást! 10.30 Momentán 11.00 Klipperek 12.00 Hírek 12.10
Testi mesék 13.05 Az Ushuaia expedíció 14.00 Autóvízió 14.30 MaxMotor
15.00 GSXR-kupa 15.30 Út Pekingbe 16.05 Házasság gyermekszemmel 18.05
Ötkarikás történetek 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A Tenkes kapitánya 21.55 Illés-koncert
23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 24 óra egy asszony életébõl
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 9.00 Disney-rajz-
filmek 10.15 Receptklub 10.35 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.40 Forma-1 14.25 A dadus 14.50 L. A. Heat – Halálos páros 15.45 A
hálózat csapdájában 16.45 Törvényen kívül 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 Flubber – A szórakozott professzor 21.20 Tango és Cash 23.15 Erõre erõ-
vel 1.00 Ókori buli 2.35 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.50 Rókamanguszták udvarháza 11.20 Babavilág 11.55
A világ legerõsebb emberei 12.30 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Szü-
letett feleségek 15.30 Csillagkapu 16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity
20.10 Cápamese 21.55 Manhattemre leszáll az ég 0.10 Robotzsaru 1.40 Ed 2.30
Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Krónika 8.00 Krónika 8.17 Kerti pad
8.30 Kopogtató 9.00 Szombat délelõtt 11.05 Kabarészeparé 12.00 Krónika 12.30
Történet, hangszerelve 13.30 Világstúdió 14.05 Zöldövezet 14.30 Cigányfélóra
15.04 Irodalmi Újság 15.35 Magyarországról jövök 16.00 16 óra 17.04 Az én he-
tem 17.30 Krónika 18.04 Történet, hangszerelve 19.05 Sportvilág 19.30 Határok
nélkül 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Esti Rádiószínház – Hubay Mik-
lós: Tüzet viszek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.30 Az én hetem 22.56
Szigethy Ferenc gitározik 23.00 Hírek, kenó 23.04 16 óra 0.10 Éjszaka

Augusztus 26., VASÁRNAP
MTV: 4.40 Hajnali gondolatok 4.44 Kárpát expressz 5.10 Pénz-vidék 5.35 Vá-
laszd a mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Mondja, Struccné! 8.30 A Black Rose vár
titka 8.55 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Református magazin 10.20 Metodista
ifjúsági mûsor 10.30 A költõ álma 11.00 Ortodox liturgia 12.00 Hírek 12.10 Cintá-
nyéros cudar világ 12.45 Szeretlek, Ágnes… 13.10 Karcsi a tetõn 14.30 Hanna,
Anna, meg a mamut 15.00 TS – Sport7 15.50 Magyar elsõk 16.10 Csellengõk
16.35 Feszti körkép 17.05 Komlós Juci 18.00 Magyarország nemzeti parkjai
18.30 Kelet fénysugara 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 A Tenkes kapitánya
21.35 24 – Elsõ évad 23.15 Híradó 23.20 Sporthírek 23.30 TS – Motorsport
24.00 Szerelem nyara
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 MegaMan 6.20 Kölyökklub 8.30 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 8.55 Inuyasha 9.20 Receptklub 9.40 Játék 10.35
MeneTrend 10.55 Barátok közt-maraton 13.20 Unika – Magyar autósport-maga-
zin 13.35 Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.10 A dadus 16.35 Tarzan 17.30
Robin Hood 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Jackie Chan – Londoni csapás
22.25 Túlélésbõl jeles 0.15 Portré 0.50 Szerepcserék
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.25 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Reménysziget 12.30 Knight
Rider 13.35 Fekete nyíl 14.25 GSG 9 – Elutasítva 15.30 Smallville 16.30 Szágul-
dó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Ovizsaru
22.15 Clifford 24.00 Jack és Rose balladája 1.55 Napló 2.45 Dragnet –
Gyilkossági akták
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei
krónika 8.30 Édes anyanyelvünk 8.35 Vasárnapi mozaik 9.30 Világóra 10.04
Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.25
Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04
Tetten ért szavak 15.15 Vasárnapi randevú 16.04 Kopogtató 16.35 Batthyány, az
örök mécses 17.04 Idõalagút 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.30 A nõk ünnepe – Arisztophanész komédiájának
rádióváltozata 24.00 Éjszaka

Augusztus 27., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A fekete város 10.00 Kalandos nyár 10.50 Gõg 11.45 A sok-
színû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.20 Fõtér – Szigetköz 14.10 Tibet nomádja 15.10 Kodály 125 15.20
Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55
Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.10 Frasier, a dumagép
18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Az öt
zsaru 21.10 Kék fény 22.10 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15 Hírek 23.20
Sporthírek 23.30 Titkos szolgálat – MI-5
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.00 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Géz-
helyzet, avagy kórház a káosz szélén 23.20 Halál a címlapon 1.25 Reflektor 1.45
Bundesliga 2.45 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Betûbár 9.45 Teleshop
10.55 Esõember 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Baywatch Hawaii

16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Krimi-hétfõ 22.00 Gyilkos számok
23.00 Különleges ügyosztály 24.00 Kurázsi 0.30 Tények este 1.00 Titkos társa-
ság 2.25 Aktív 2.55 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.05
Szonda 14.35 Zenei portré 15.05 Kabarészeparé 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti üt-
közõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben mûso-
rából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Világosig 21.04 Nye-
regben írt történelem 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20
Irodalmi újság 22.45 Naplegenda – Zenei részletek Nikola Parov táncjátékából
23.00 Hírek, kenó 23.04 Oxigén 23.30 Cigányfélóra 0.10 Éjszaka

Augusztus 28., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A fekete város 10.05 Kalandos nyár 11.00 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.20 Fõtér 14.15
Magyar elsõk 14.35 Engedjétek hozzám 14.45 Katolikus krónika 15.10 Kodály
125 15.20 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a du-
magép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Önök kérték! 21.15 Üdítõ 22.15 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek 23.25
Sporthírek 23.35 Tõrbe csalva
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.40 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 Har-
madik mûszak 22.10 Világvége 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Reflektor 0.15 New York lángokban – A Rudy Giuliani-sztori 2.00 Az elnök
emberei
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.40 Betûbár 10.30
Teleshop 11.50 A canterville-i kísértet 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place
15.30 Baywatch Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Irigy Hón-
aljmirigy 22.00 Német pite 23.50 Tények este 0.20 Alfred Hitchcock bemutatja
0.50 Chico 3.00 Aktív 3.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.27 Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.00 Krónika 14.05 Kultúrkör 15.05 Tudósfórum 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti
ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben dél-
elõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Világosig
21.04 Mesélõ krónikák 21.35 Elfelejtett sorsok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Kró-
nika 22.15 Sportvilág 22.20 Tér-idõ 22.50 Részletek a Kaláka együttes Hajnali
rigó címû lemezérõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Augusztus 29., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A fekete város 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.15 Rondó 14.15
Pénz-vidék 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.20 Cinecitta 16.15 Válaszd
a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók 16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg
egy szóra! 17.25 Kisváros 18.10 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn doktornõ 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Mágnás Miska 21.45 Szerda este
22.25 Kultúrház 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10 Magán-beszélgetések 0.05
Az örökség
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 14.00 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15 A szö-
kés 22.10 Gyilkos elmék 23.10 Médium 0.15 Reflektor 0.30 Gyilkos többszörös
2.10 Az elnök emberei
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Betûbár 9.45 Teleshop
10.55 A pálya csúcsán 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Baywatch
Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Doktor House 22.00 Az elve-
szett szoba 23.00 A küszöb 24.00 Tények este 0.30 Az utolsó pillanat 2.10 Drága
testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.26 Aranyalap 13.30 A református egyház félórája 14.05
Kultúrkör 15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben
délelõtti mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Világostól Világosig
21.04 Egy hazában 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Mérleg 22.50 Citerát
pengessetek! – Kis Gergely Márton felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúr-
kör 0.10 Éjszaka
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Augusztus 30., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A fekete város 10.10 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 14.10 Fõtér 15.10 Kodály 125
15.20 Cinecitta 16.15 Válaszd a mozgást! 16.30 Hírek 16.35 Körzeti híradók
16.55 Tv-taxi 17.10 Álljunk meg egy szóra! 17.25 Kisváros 18.05 Frasier, a du-
magép 18.35 Quinn doktornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Múltidézõ Vitrayval 21.10 A la carte 22.10 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15
Hírek 23.20 Sporthírek 23.30 A tánc legendája 24.00 Pengetõ

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.45 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több, mint testõr 17.30 Lost – Eltûn-
tek 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.30 Barátok közt 21.15
Pofa be, és csókolj! 23.15 Házon kívül 23.50 Ments meg! 0.55 Reflektor 1.15
Fahrenheit 9/11 3.20 Infománia

TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.30 Betûbár
10.10 Teleshop 11.30 Szupersztár 13.15 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00
Baywatch Hawaii 16.00 Rex felügyelõ 17.05 Monk-Flúgos nyomozó 18.00 Tan-
gó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Szem-
tõl szemben 0.25 Nyomtalanul 1.25 Tények este 1.55 Killer-Egy sorozatgyilkos
naplója 3.20 Aktív 3.50 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Kultúrkör
15.05 Magyarországról jövök 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Sportvi-
lág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti mûsorából
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései
20.50 Dés László felvételeibõl válogatunk 21.05 A 20. század titkai 21.55
Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.15 Sportvilág 22.20 Idõalagút 22.45 A Bolyki
Brothers gospel felvételeibõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Kultúrkör 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A fekete város 10.05 Kalandos nyár 11.05 Gõg 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.20 Egy óra múlva itt vagyok 13.50 Körzeti magazinok 14.45
Válaszd a mozgást! 15.00 Cinecitta 16.00 Tanévnyitó 16.55 Hírek 17.00 Körzeti
híradók 17.10 Tv-taxi 17.30 Kisváros 18.10 Frasier, a dumagép 18.35 Quinn dok-
tornõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Csináljuk a fesztivált!
21.15 Csináljuk a fesztivált! 2. 22.15 Péntek este 22.50 Kultúrház 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.35 Taxisofõr

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.15 Receptklub
11.30 Te vagy az életem 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné 13.50 Játék 15.45 Dis-
ney-rajzfilm 16.10 Receptklub 16.30 VIP – Több mint testõr 17.30 Lost – Eltûntek
18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Külön-
legesen veszélyes 23.00 Mulholland –Gyilkos negyed 1.20 Reflektor 1.35 Itthon
2.30 Az elnök emberei 3.35 Fókusz

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.35 Betûbár 10.25
Teleshop 11.45 Bulizóna 13.40 Észbontó 14.30 Melrose Place 15.30 Baywatch
Hawaii 16.30 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Okosabb vagy mint egy ötödi-
kes? 22.00 Charlie kettõs élete 0.10 Tények este 0.40 Hajsza a nap nyomában
3.10 Ördögi nyomozó 4.00 Az igazság napja

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30 Népzene 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40
Merítés 9.00 Napközben 10.00 Krónika 11.10 Sétány 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.40 Magyarországról jövök 12.48 Ki nyer ma? 13.04 Anno… –
Naplópályázat 1995. 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Péntek kávéház
15.05 G7-Gazdasági magazin 15.30 Útitárs 16.00 Közelrõl 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Válogatás a Napközben délelõtti
mûsorából 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Mikszáth Kálmánné vissza-
emlékezései 20.54 Dés László felvételeibõl válogatunk 21.04 Ítélet 22.00 Krónika
22.15 Sportvilág 22.20 Fórum 22.50 Szerelem Nagysajó – Romantikus népzene
Erdélybõl 23.00 Hírek, kenó 23.04 Péntek kávéház 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
Augusztus 25., szombat: 7.00 Lapszemle, 9.00 Káloz története I., 12.00
Lapszemle 15.00 Piszkeri Napok Cecén, Égetõmû közös összefogással,
19.00 Lapszemle, 20.00 Sárbogárd—Baracs foci, 23.00 Lapszemle
Augusztus 26., vasárnap:
7.00 és 12.00 Lapszemle, 15.00 Kórusnévadó, Nagylóki nyugdíjasok,
Hantosi Jurtanap, Lovagrend Sárbogárdon, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 Hálaadó istentisztelet Sáregresen, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziré-
na
Augusztus 27., hétfõ:
7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó, 8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Zenés
áhítat — Jákob Zoltán és Molnár László koncertje, Nemzetközi néptáncbe-
mutató, Útavató Sáregresen, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Augusztus 28., kedd:
7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Zenés áhítat — Jákob Zoltán és Molnár
László koncertje, Nemzetközi néptáncbemutató, Útavató Sáregresen, 12.00
és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Sárszentmiklós—
Pusztaszabolcs foci, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Augusztus 29., szerda:
7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sárszentmiklós—Pusztaszabolcs foci,
12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 II. Vajtai Strand-
fesztivál, Csók István Sáregresen, 23.00 Lapszemle
Augusztus 30., csütörtök:
7.00 Lapszemle, 9.00 II. Vajtai Strandfesztivál, Csók István Sáregresen,
12.00 Lapszemle, 15.00 Káloz története I., 19.00 Lapszemle, 20.00 Hálaadó
istentisztelet Sáregresen, 23.00 Lapszemle
Augusztus 31., péntek:
7.00 Lapszemle, 9.00 Hálaadó istentisztelet Sáregresen, 12.00 Lapszemle,
15.00 Káloz története I., 19.00 Lapszemle, 20.00 Zenés áhítat — Jákob Zol-
tán és Molnár László koncertje, Nemzetközi néptáncbemutató, Útavató
Sáregresen, 23.00 Lapszemle.

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

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

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

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

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ Sárbo-
gárdon Tel.: 06 (70) 617 1395 (0414925)

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

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

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

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

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

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

Korrekt hitelügyintézés, felesleges reklámszöveg
nélkül. Jelzáloghitelek. 06 (70) 395 1026. (0414423)

Egyedülálló, komplett szolgáltatás otthonteremtés-
hez! Lakásprogram nagycsaládosok részére. Meglé-
võ lakás bõvítése, komfortfokozat növelése: tervezõ,
kivitelezõ bevonásával. Új és használt lakásvásárlás.
(Szocpol., állami és kamattámogatás.) Kis- és nagy-
vállalkozói hitelek, szabad-felhasználású hitelek gép-
kocsira. 06 (30) 568 3974. (0414442)

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

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

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

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

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

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

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

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

Változatos munka, rugalmas elfoglaltság, kiemelke-
dõ jövedelem. Tel.: 06 (20) 584 4187, 06 (20) 982
2764
Töbörzsökön 4 szoba, étkezõs, beépített konyhás,
sarokkádas, kétféle fûtésû családi ház igényesnek jó-
val áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333
6009.
Állatgondozót felveszek, valamint szántóföldet vá-
sárolok vagy bérelek. 06 (30) 342 8189. (0414479)

Sárbogárdon kétszintes családi ház sürgõsen eladó.
Telefon: 06 (30) 443 7224. (0414478)

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

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

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

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

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

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

Iroda bútorozottan kiadó. 06 (30) 330 2615.
Ingyenes hitelügyintézés és hiteltanácsadás több
bank kínálatából, személyre szabottan. Építene, fel-
újítana, lakást vásárolna, adósságait rendezné? Hív-
jon! 06 (30) 491 5363. (0414495)

Fiatal pultos hölgyet felveszünk sárbogárdi bisztró-
ba. Köztársaság út 38. Telefon: 06 (20) 249 7386.
(300291)

Alapon 2 szobás, fürdõszobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses, jó állapotú családi ház eladó. Irányár:
4.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 321 0813, 06 (30)
301 9122. (300279)

Malacok eladók. Telefon: 06 (30) 576 6615. (300275)

450 négyszögöl termõföld fele szõlõvel, pincével, víz-
zel, villannyal eladó. Köves út mellett. Költöztetést
vállalok 7,5 tonnás ponyvás teherautóval. 06 (30)
339 8958. (300277)

Sárbogárdon családi ház eladó az Árpád utcában. 06
(70) 453 2846, 06 (70) 453 2847. (300271)

Kétszintes családi ház eladó. 06 (20) 413 7082.
(300270)

Opel Corsa Swing 1,4, 1996-os, 3 ajtós, piros, ext-
rákkal eladó. Telefon: 06 (25) 476 051. (300269)

Mûanyag nyílászárók beépítése a felméréstõl a kivi-
telezésig, gipszkartonozás, fuvarozás, lakatosmun-
kák. Telefon: 06 (20) 513 9253, 06 (20) 235 2107, 06
(25) 473 361. (300266)

Sárbogárdon családi ház, építési telek,
mélyhûtõláda eladó. 06 (20) 415 9886.
Sárbogárdon Árpád utcában családi ház eladó, 130
m2. Telefon: 06 (70) 282 5192. (300265)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (30) 812 6524.
(300351)

Salamon utcában felújításra szoruló, három szobás
családi ház sürgõsen eladó. Irányár: 6 millió Ft. 06
(70) 223 6691. (300299)

Nyári vásár az Arabella cipõboltban.
Lakás eladó. 06 (30) 3302 615.
Fõiskolás lány gyermekfelügyeletet és korrepetá-
lást vállal. 06 (20) 970 0250. (300293)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.
Személyi kölcsön, bevásárlókártya, OKOSkártya.
Telefon: 06 (30) 693 2060. Tósoki. (300292)

Telek eladó. 06 (30) 3302 615.
Mikro presszóba pultost felveszünk. Telefon: 06 (30)
500 3394
Ácsot és ács mellé segédmunkást keresek. 06 (70)
450 3294 (300088)

9 hetes fajtiszta kaukázusi juhászkutyát állatbará-
toknak elajándékoznánk. Nagy Dezsõ, Sárbogárd,
Köztársaság út 128., 06 (25) 460 242.
Sárszentmiklóson a Deák F. utcában összkomfortos
családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 413 2994, 06
(30) 527 7628. (300084)

Lovak gondozására embert keresek ottlakással. Ér-
deklõdni: 06 (30) 939 4711. (300082)

Eladó 300 literes Frigolux fagyasztóláda jó állapot-
ban Sárszentmiklóson 20.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20)
245 9961. (300081)

Vegyes borszõlõ eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 460 829,
Szecsõdi, Sárbogárd, Árpád u. 95. (300079)

Gumijavító mûhely alkalmazottat keres. Autószerelõ
vagy mezõgazdasági gépszerelõ szakma elõnyt je-
lent. 06 (30) 325 1770. (300007)

Hasogatott tûzifa, 2100 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 482 4154. (300004)

Erdészeti munkára segédmunkást felveszek (kék
könyv szükséges). 06 (70) 374 0769. (300004)

Régi típusú konyhaszekrényt vennék. Telefon: 06
(30) 301 6321.
Üzlet-, illetve irodahelyiség kiadó az új üzletközpont-
ban, a 63-as fõút mellett. 06 (70) 332 1393.
Bosch mosogatógép, 9 terítékes eladó. 06 (70) 456
7721. (300098)

Központban, kétszobás, összkomfortos lakás (tégla-
épületben) albérletbe kiadó. Feltétel: 2 hó kaució. Te-
lefon: 06 (70) 339 7213. (300094)

Irodai munkára nõi telefonos munkatársakat kere-
sünk 25-35 éves korig. 06 (70) 453 7289. (300093)

Sárszentmiklós központjában megosztható építési
telek, építõanyaggal együtt eladó. 06 (30) 9392 212.
Többfunkciós babakocsi eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
9392 157. (300091)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 9392 157. (300091)

Árpád-lakótelepen háromszobás, földszinti lakás el-
adó vagy hosszú távra kiadó. Ár: 7,4 millió Ft vagy
35.000+rezsi. Telefon: 06 (20) 474 5530. (300090)

Olcsó albérletet keresek sürgõsen. 06 (70) 293
2638. (300100)

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

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

TÛZIFA ELADÓ! Tel.: 06 (30) 9470 899.

Belföldi munkára vasbeton-szerelõket
(betanított munkás is lehet), zsaluzáshoz

ácsokat (betanított munkás is lehet)
lakatosokat felveszek! 06 (30) 819 2563.

Külföldi munkahelyre AVIS-Co-ós
hegesztõket, csõszerelõket és

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

Régi és új síremlékek felújítását, gépi
tisztítását vállalok rövid határidõvel.

06 (30) 494 0305. (300273)

Asztalosmunkák! Váraljai Péter,
06 (20) 971 0133.

Szakképzett kõmûvest, autófényezõt és
autóvillamosság-szerelõt felveszünk.
AGROÉP Kft. 06 (20) 936 1577. (300290)

FELSÕFOKÚ
MÉLYÉPÍTÕ

VÉGZETTSÉGGEL
munkatársat

keresünk.
Bemutatkozó leveleiket

„Ügyvezetõ” jeligére kérjük
a szerkesztõségbe küldeni.
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

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

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

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

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

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Tanácsköztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

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

A KeyTec Sárbogárd Kft. munkatársakat keres a következõ munkakörökbe:

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

TERMELÉSI ANYAGMOZGATÓ
Elvárások: könnyûgépkezelõi OKJ bizonyítvány + jogosítvány, targoncá-
zás területén szerzett tapasztalat, három mûszakos (szükség esetén folya-
matos) munkarend, illetve vidékiek esetén bejárás vállalása, orvosi alkal-
masság.

GÉPBEÁLLÍTÓ
Elvárások: középfokú, szakirányú végzettség, gépbeállítás területén szer-
zett tapasztalat, három mûszakos (szükség esetén folyamatos) munka-
rend, illetve vidékiek esetén bejárás vállalása, rugalmasság, megbízható-
ság, orvosi alkalmasság.
Elõnyt jelent: hidraulikus és excenter présgépek ismerete, fröccsöntõ gé-
pek ismerete.

Munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd Millennium 2000 út
Operátor esetén felvétel módja: tesztírás.

Termelési anyagmozgató és gépbeállító esetén felvétel módja:
interjú, önéletrajzaikat a magdolna.kovacs@keytec.hu e-mail címre

kérjük eljuttatni, vagy a céghez leadni szíveskedjenek!
Jelentkezni és érdeklõdni lehet a 06 (25) 518 112-es telefonszámon.
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Nyílt
tér

A bûz nekünk
marad

A kombináttal kapcsolatos cikkre reagál-
nék. Nekünk rá kellett kötni a szennyvíz-
hálózatra, mert a kinti vécé szennyezte a
környezetet. A híg trágya nem szennyezi?
Eddig nem tudtam, hogy sz.r és sz.r kö-
zött különbség van, most már tudom.
Persze, azelõtt is kihordták az istállóból a
trágyát a földekre, de nem a hígítottat.
Aki ezt megengedi, neki kéne azt szagol-
ni napról napra, hétrõl hétre. Majd más-
képp oldaná meg azt a dolgot, az biztos.
Kívánjuk neki, hogy része legyen benne.

Név és cím a szerkesztõségben

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VEREBICS ISTVÁNNÉ
született Kaszás Julianna,

volt sárosdi tanítónõ,
életének 68. évében elhunyt.

Temetése 2007. augusztus 25-én,
11 órakor Székesfehérváron,

a Béla úti temetõben lesz.
Gyászoló család

Mi lesz
a palackozó-
üzemmel?

Sokan érdeklõdtek, hogy mi lesz a volt
szovjet laktanyánál épülõ ásványvíz-pa-
lackozó üzemmel. Májusra, júniusra vár-
ták az üzem beindulását, de augusztus-
ban még tetõ sem volt rajta, csak a mezte-
len váz meredezett az égre.

Mi az oka a késlekedésnek? Ezt kérdez-
tem Bereczk Imrétõl, aki elmondta, hogy
a késésnek nem finanszírozási, hanem
pénzügytechnikai okai voltak, és kivitele-
zõt is váltani kellett. Most másik csapat
dolgozik az épületen, velük a héten telje-
sen elkészül a tetõfedés. A padozat alap-
ját a régi, lebontott épületek megdarált
zúzalékából készítették el, azt behenge-
rezték. A tetõfedés után elkészül a pado-
zat betonozása is. Majd ezután az oldalfa-
lakat is berakják. A gépek, mint arról ko-
rábban már szó volt, becsomagolva vár-
ják a beszerelést. A csarnokba beépítet-
ték már a kútfejet is, amelyrõl a vizet ve-
szik a palackozáshoz.

Bereczk Imre elmondása szerint az
attalai üzemben eddig 100 fõ betanítása
folyik, még 30-50 fõ hiányzik a létszám-
ból, akik az üzemben a munkát fogják vé-
gezni és irányítani. Tervük szerint az
õsszel indulhat a palackozás. A késés mi-
att a nyári szezonra való termelés kiesett,
ami számításuk szerint júliusra mintegy
30 milliós bevételkiesést jelent.

Hargitai Lajos

Kérdezték
Útjavítás balesetveszéllyel

Sárkeresztúrnál, a 63-as úton, szennyvíz-
csatornát építenek hónapok óta. Többen
panaszolták már, hogy a lebonyolítás
módja botrányos. Nincs forgalomirányí-
tás, a megfelelõ, veszélyt jelzõ táblák is
hiányoznak. Hosszú szakaszon hiányos
az útburkolat. A forgalomirányítás hiá-
nya miatt az autósok úgy mennek, ahogy
éppen tudnak. Csoda, hogy a balesetve-
szély miatt eddig még nem történt súlyos
tragédia. Hasonló a helyzet Abánál,
Kálozon és Soponyán is.
Virág Miklós, Sárkeresztúr polgármeste-
re elmondta, hogy a csatorna-beruházást
a Swietelsky Kft. végzi. Többször figyel-
meztették az építõket a problémák miatt.
A héten a Közútkezelõ Kht.-tól is kaptak
figyelmeztetést, hogy a munkát az elõírá-
sok szerint végezzék, és a munkát mie-
lõbb fejezzék be. A munkáért mindaddig
nem fizetnek, amíg azt az elvárásoknak
megfelelõen el nem készíti a kivitelezõ. A
munkadíjban benne van egyébként a
63-as és a Káloz felé vezetõ út falun belüli
szakaszának teljes aszfaltszõnyegezése.

Égig érõ gizgazok

A Papföldön az egyik telken egész nyáron
háborítatlanul viríthatott a gaz, s mivel a
területet nem mûvelik, végül egészen az
égig megnõtt a százféle gyom. A telek tu-
lajdonosa a környékbeliek kérésére se
tett semmit, nem kaszálta le a területet,
így egy ember nemtörõdömsége miatt
egész nyáron százak tüsszöghettek.
Következmény csak számukra van?

-Z-

Kopott menetrend

Egyik olvasónk panaszolta, hogy a köz-
ponti buszmegállóban, az ABC-nél olvas-
hatatlan a menetrend, annyira lekopott
már. Ezúton kéri, hogy az illetékesek sür-
gõsen gondoskodjanak annak cseréjérõl,
mert hamarosan megkezdõdik az iskola,
jócskán megnõ az utazók száma, és így le-
hetetlen tájékozódni a buszok indulásá-
ról. Javasolta, hogy egy plexi mögé tegyék
a menetrendet, úgy sokkal idõt állóbb
lenne.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

Meghívunk mindenkit a

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁSRA

ÉS BÁLRA!
A felvonulás

2007. szeptember 15-én
(szombaton), 13 órakor indul
a vasúti (tinódi) focipályáról,

bál ugyanitt 18 órától.

Zene, tombola, jó hangulat
biztosított!

Belépõ: 500 Ft.
A felvonulásra jelentkezni

Varga Tamásnál lehet:
Tinódi út 195.,

telefon: 06 (70) 520 2090.

Szeretettel várunk mindenkit!


