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Aszfaltozás városszerte
Városszerte aszfaltozzák a mellékutcákat.
Az önkormányzat most erre összpontosít
minden anyagi erõt. Erre még kölcsönt is
vettek föl. Dicséretes, szép kezdeménye-
zés, hogy az utakat rendbe teszik, bár az
már kevésbé dicséretes, hogy ez sok na-
gyon fontos területen történt megszorítás,
leépítés árán valósulhatott meg.

Beárnyékolja a kezdeményezést az is, hogy
kizárólag a polgármester körül csoporto-
suló „tízek társasága” által javasolt utcák
kerülnek aszfaltozásra. A korábban már
megígért utcák nem kerültek be a keretbe,
míg az egy-két házas zsákutca kap aszfaltos
burkolatot, aminek az ott lakók bizonyára
nagyon örülnek, és ezt jogosan teszik.

Elgondolkodtató azonban, hogy például a
Mányoki utca, ami alig 200 m hosszú, és
fontos átmenõ forgalmat bonyolít le, dr.
Szabadkai Tamás és a polgármester ko-
rábbi megállapodása ellenére sem kap szi-
lárd burkolatot. Onnan hordják föl a sarat
a nehézgépjármûvek továbbra is a Tinódy
utcára. Kimarad az aszfaltozásból a szoci
idõkben megígért, sûrûn lakott Damjanich

utca, Nap utca, Ó utca, Miklóson a dr. Ber-
zeviczy Gábor által régóta szorgalmazott
Gárdonyi utca is.
Bártfai Antal is szigorúan „büntetésbe”
került, bizonyára azért nem kaphatott az
utcájuk, a Németh Lajos köz aszfaltos bur-
kolatot, mert nem állt be a „tízek” közé,
sõt, nagy bûne, hogy a Hõsök tere eldó-
zerolása ellen tiltakozó civilek mellé állt.

Hiába sokkal forgalmasabb, beépítettebb
ez az utca, és az itt lakók állandóan panasz-
kodnak a nagy forgalomra, nem kaphat
szilárd burkolatot a köz.

Ettõl, persze, nem lesz Tóni népszerûtle-
nebb, annál inkább azok, akik pofára oszt-
ják a közpénzt.

Hargitai Lajos

Új országgyûlési képviselõ
Országgyûlési képviselõ lett dr. Szabadkai
Tamás 31 éves jogász, a sárbogárdi MSZP
elnöke, a sárbogárdi képviselõ-testület,
valamint a Fejér Megyei Közgyûlés tagja
— derült ki Horváth András, az MSZP
megyei elnökének keddi sajtótájékoztató-
ján. A megyei MSZP-szervezet június
30-ai döntése alapján, 101 küldött támoga-
tásával, az elhunyt Szántó János megüre-
sedett parlamenti székét dr. Szabadkai Ta-
más töltheti be az õszi ülésszaktól. A kép-
viselõvel e hír apropóján folytatott beszél-
getésünket jövõ heti számunkban olvas-
hatják.

Szerkesztõség

KÉK HÍREK
Fegyvert szorított utastársa
fejéhez és cigit követelt

Csókos találkozások

Vasazni mentek

Gyalog jött, kistraktorral távozott

A strandokon is sikerrel dolgoznak
a bûnözõk

Súlyos baleset Sárkeresztúron

(Írásunk a 8. oldalon.)
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Hangverseny a templombúcsún
A sárbogárdi Szent László-templombúcsú alkalmából hétvégén
kórushangversenyt rendeztek. Az idén is visszatérõ vendégként
szerepelt a hangversenyen az abai Violinkulcs énekkar Molnárné
Bereczk Hedvig vezetésével, és fellépett a sárbogárdi Szent

László-templom Schola Catholica énekkara Bakonyi István ve-
zényletével. Felléptek még hangszeres szólisták, és egy gyerek-
csoport Szent Lászlóról szóló legendákat olvasott fel.

/H/

II. helyen végzett a röplabda diákolimpiai
döntõn az alapi csapat

Kaposváron rendezték meg a III. korcsoportos országos
röplabdadöntõt.
Az alapi Arany László Általános Iskola lánycsapata kivívta
a részvételi jogot, miután óriási csatában megnyertük a te-
rületi döntõt. Hatalmas ceremóniával kezdõdött meg a di-
ákolimpia. Kaposvár nagyon kitett magáért és egy
látványos megnyitót szervezett.
Nagyon erõs mezõny jött össze, tele NB I-es utánpótláscsa-
patokkal. A kis falusi iskola kilógott a sorból. Képviseltette
magát: Kaposvár, Kalocsa, Nyíregyháza 2 csapattal, Eger,
Miskolc.
A csapatok két négyes csoportba lettek beosztva. Szeren-
csére a legerõsebbnek ítélt Nyíregyháza csapatait elkerül-
tük. Miskolccal kezdtünk, és nagyon nehezen 3-1-re nyer-
tünk. Következett Kaposvár csapata itt is 3-1 lett, de ez már
jóval simább játék volt.
Következõ napra maradt Eger. Nagyon rosszul kezdtünk,
már 2-0-ra vezetett az ellenfél. De nem adtuk fel. A csapat-
nak óriási tartása van, és nagyon tudnak küzdeni. Utolér-
tük õket (2-2) és jött az 5. szett. Végig vezetett az ellenfél,
de mindig a sarkukban maradtunk. Két meccslabdája is
volt az egri csapatnak, de nem tudtak élni vele. Mi az elsõt
kihasználtuk és 3-2-re nyertünk. Ezzel csoportelsõk let-
tünk. Ez a gyõzelem óriási lelki erõt adott a csapatnak a
délutáni keresztjátékra. Amint várható, a két nyíregyházi
csapat jutott ki a másik csoportból. A keresztjátékban a
nyíregyházi Bem, több mint 10-szeres országos bajnok, volt
az ellenfelünk.
Az igazi küzdelem 1-1 után alakult ki. Már vezetett 7-2-re
az ellenfél, de az idõkérés után kezdtük behozni a hátrányt. 12-nél
utolértük õket és átvettük a vezetést. Meg is tartottuk a végéig. 2-1
ide. A negyedik szettben hihetetlen precizitással és erõvel játszot-
tunk. Az egész terem szinte szájtátva bámulta a pontos játékun-
kat. A csapat vezéregyénisége, Biber Zita szédületes dinamikával,
emelkedéssel és fiúkat megszégyenítõ ütõerejével kétséget sem
hagyott, hogy ki fog nyerni. Nagyon simán 25-14-re nyertük a szet-
tet, egy nagyon jó csapat ellen. Másnap a döntõben a másik nyír-
egyházi csapattal kerültünk szembe, akik jó egy fejjel magasabbak

voltak nálunk. Küzdöttünk becsülettel, de kikaptunk. Maradt a
második hely.
A csapat tagjai: Szopori Dóra, Lojd Réka, Suplicz Adrienn,
Morvai Anikó, Vámi Viktória, Salamon Andrea, Sommer Ale-
xandra, Tóth Vivien, Kovács Nóra, Biber Zita.
Az ország legjobb mezõnyjátékosa címet Biber Zita kapta. Szen-
zációs játékáért behívták a magyar gyerekválogatottba.
Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a második helyre, és remé-
lem sok ilyen élményben lesz még részünk.

Mohácsi András edzõ
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Újdonsült lánglovagok
Tizenegy tûzoltót avattak az idén a sárbo-
gárdi állomány tagjai szombaton este, a
Patkó csárda udvarán. A fiúk társaik és
hozzátartozóik elõtt sorakoztak fel egyen-
ruhájukban, hogy a Himnusz hangjaira te-

gyék le ünnepélyes esküjüket. Varga Zol-
tán parancsnok egyenként gratulált a láng-
lovagoknak, majd következett a tûz- és víz-
próba … a közönségnek is. A tûzkapu füst-
jébõl és a vízpermetbõl ugyanis — a szél
tréfájának köszönhetõen — jutott a né-
zõknek is, habár ezt senki se bánta túlságo-

san. A szó szerint újdonsült tûzoltók, per-
sze, szárazon megúszták a védõruhákban.
Az avatást vacsora, majd zenés mulatság
követte, amit tombola és tûzijáték koroná-
zott meg.

Hargitai Kiss Virág

A CITY CARTEL INGATLANIRODA
helyi képviselete

és
ügyfelei részére ingatlanokat.

Teljes körû ügyintézés,
hitel lebonyolítás egyénre szabott

konstrukcióval.

Egyszerûtõl a „speciálisig”,
akár meglévõ ingatlanra is.

Telefon: 06 (30) 979 8469

A KVJ Mûvek Zrt. keres

Feladat: gyártó gépek beállítása, szerszámcserék
lebonyolítása, technológiai paraméterek ellenõr-
zése, gyártási utasítások betartása.

Elvárás: szakközépiskolai vagy szakmunkás vég-
zettség (gépipari, mûszaki); gépbeállítás, vagy ha-
sonló munkakörben szerzett tapasztalat elõny, de
pályakezdõk jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés módja: Kérjük, hogy jelentkezését
az alábbi címre juttassa el:

E-mail: human@kvjmuvek.hu vagy
2421 Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.

KVJ Mûvek Zrt. keres

1 mûszakos munkarendbe

megbízható, munkájukra igényes

hosszú távú munkára

Jelentkezni: Nagyvenyim,
KVJ Mûvek út 2. vagy a

25/259-450/108 telefonszámon lehet.

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Falu végén van egy ház
A hetvenöt éves Varga Misa bácsihoz és
hetvenéves feleségéhez, Marika nénihez
látogattunk el Alapra az elmúlt héten. Ve-
lük beszélgettünk nem is oly kicsi birtoku-
kon életük alakulásáról.

Hargitai Lajos: — Marika néni 1987-ben
teljesen lebénult. Aztán ez a bénulás lett a
nagy változások elindítója az életében. Az
asztalon és a falon kézimunkák, varrott ké-
pek, csipkébõl készített állatkák, virágok,
dísztárgyak, melyekbõl szép kis udvart is
berendezett. Ezzel a munkával tudta ma-
gát újra felépíteni. Életmódot váltott,
megõrizve a derûjét és a világ szépsége
iránti vágyát. Hogy is történt ez a váltás?
Marika néni: — A varrodában dolgoztam,
amikor munka közben egyszerre lezsib-
badtam. Kórházba kerültem, elvesztettem
az eszméletemet, a jobb felem teljesen le-
bénult. Amikor hazakerültem, újra kellett
tanulnom a járást és a fogást.
H. L.: — Nem volt ennek semmi elõzmé-
nye?
Marika néni: — Nem, még azt sem tud-
tam, hogy magas a vérnyomásom. 240-el
vittek el a mentõk.
Hargitai Kiss Virág: — Hány éves volt ak-
kor?
Marika néni: — Negyvenhét.
H. L.: — Hány gyerekük van?
Misa bácsi: — Kettõ, a harmadik már
meghalt.
H. L.: — Akkor már nagyok voltak a gyere-
kek?
Marika néni: — Hát, nem. Az egyik 15, a
másik 17 éves volt. Mikor hazakerültem,
elõször semmit nem tudtam csinálni.
H. K. V.: — De most ez egyáltalán nem lát-
szik! Amikor megérkeztünk, futott elénk
ki a kapuhoz!

Marika néni: — Nem látszik annak ellené-
re, hogy most a télen is baj volt velem. Ért
egy enyhe kis szélütés, szívinfarktus, agy-
alapi infarktus. Gyakran folyt az orrom vé-
re, aztán elmúlt, úgyhogy föl se vettem.
H. K. V.: — Hogyan tudott felépülni a bé-
nulásból?
Marika néni: — Sokat tornáztam. A szék
karját használtam támasznak.
H. L.: — Mi adott erõt ehhez?

Marika néni: — Jött magától. A férjem
dolgozott, egyedül voltam, és mindegy
volt, hogy éjszaka, vagy nappal, ha érez-
tem, hogy zsibbad valamim, akkor tornáz-
tam.
Misa bácsi: — Reggel 4 órakor mentem
dolgozni Dunaújvárosba vonattal, este fél
8-kor jöttem haza. Sok jószág volt itt…
Marika néni: — Úgyhogy muszáj volt csi-
nálni a dolgokat.
H. L.: — Ez a betegség az egész családnak

nehézséget jelentett.

Marika néni: — 20-25 disznóval foglalkoz-
tunk. Itt a nagy kert, meg a téeszbõl is kap-
tunk.

Misa bácsi: — 1990-ben, 57 éves korom-
ban el is jöttem nyugdíjba.

H. L.: — Akkor az életükben is egy rend-
szerváltás volt, nem csak az országban.

Misa bácsi: — Ha szabadidõm volt, men-
tem paradicsomot szedni, zsákolni, kaszál-
ni.

H. L.: — Hány évig volt ágyhoz kötve, Ma-
rika néni?

Marika néni: — Nem voltam ágyhoz köt-
ve, mert nem hagytam magam. Még azt
sem engedtem, hogy a férjem öltöztessen.
A bal felemet éreztem, fel tudtam ülni, úgy
fordultam meg az ágyon is. Ki volt kötve
egy kötél az ágy végéhez, azzal segítettem
magamat. A férjem nem volt itthon, mu-
száj volt.
H. L.: — Sokszor csúszva, mászva?
Marika néni: — Nem csúsztam-másztam
én! A bal felemen tartottam magamat vi-
gyázva. Mindig többet tornáztam. Fél év
kellett ahhoz, hogy tésztát, csipetkét gyúr-
jak, és nekiálljak megvarrni a pávás képet
zsákvarró tûvel.
H. L.: — Azt mondják, hogy akik ilyen sú-
lyos betegségen esnek át, azoknak a rajzo-
lás, a festés, a mûvészet a lélek számára is
ad „ennivalót”.
Marika néni: — És az unokáinkon is ki-
tört, hogy nekik állatok kellenek. Amelyik-
nek ami kellett, az lett megvarrva. Nyugdí-
jasként aztán ráálltunk a virágok nevelésé-
re is. Nem volt idõ elkeseredni.
H. L.: — Azt hiszem, ahhoz, hogy kilábal-

jon a bénulásból, kellett egy megértõ férj
is.
Marika néni: — Közösen csináltunk végig
mindent.
Misa bácsi: — Karácsonykor volt az 50.
házassági évfordulónk. ’57 karácsonyának
másnapján esküdtünk. Gyönyörû idõ volt,
kint az udvaron táncoltak.
H. K. V.: — Kezdettõl fogva itt laknak Ala-
pon?
Misa bácsi: — Elõszálláson, ahonnan
származom, két évig voltunk.
H. L.: — Misa bácsinak mi a hobbija?
Misa bácsi: — A horgászat. Általában fél
5-kor kelek, és megyek ki a Benedek-tó-
hoz, délelõttre.
H. L.: — A mamát ki szokta vinni néha?
Misa bácsi: — Nem jön ki, nem szereti.
Marika néni: — Miklóson voltam kint vele
egyszer, ugráltak a nagy halak a vízben, de
egy se ment a horogra, aztán otthagytam.
H. K. V.: — De azért a halak rajta vannak
az egyik alkotásán, a hattyú körül úszkál-
nak. Mit szólt a papa, amikor nekiállt hor-
golni. Nem mondta, hogy „Asszony, in-
kább menj ki a kertbe!”?
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Marika néni: — Kimegyek én anélkül is.
Szeretek dolgozni a kertben.

H. K. V.: — Az alkotásait el is adja?

Marika néni: — Odaajándékozom az uno-
káknak.

H. K. V.: — Amikor még gyerek volt, akkor
is ügyeskedett már?

Marika néni: — Igen, meg amikor a gyere-
keim jártak iskolába, szerettem nekik raj-
zolni. Ezzel buzdítottam õket a tanulásra.

H. K. V.: — Hány unoka van?

Marika néni: — 2 fiú és 4 lány.

H. K. V.: — A közelben laknak?

Misa bácsi: — Az egyik Rétszilason, a má-
sik meg itt, Alapon, a kultúr közelében.

H. K. V.: — Átlátni innen, a ház végébõl
Rétszilasra. Mekkora a földjük?

Misa bácsi: — 9 és fél hektár, a nádassal
együtt.

H. L.: — Hogy jutottak ide lakni?

Marika néni: — Az állami gazdaságba ke-
rültem Kustányba dolgozni 14 évesen; az
édesapám meghalt korán, muszáj volt.
Azon keresztül ismerkedtünk össze. Aztán
megvettük a szülõi házat. A földek a priva-
tizáció idején jöttek még hozzá.

H. K. V.: — Amikor megérkeztünk, az ud-
varon egy kis farm látványa fogadott ben-
nünket szárnyékkal, gémeskúttal, itatóval
is. Ezeket a ki készítette?

Misa bácsi: — Mindent a mama.

Marika néni: — Valamikor nekünk is gé-
meskutunk volt. Szeretek itt. Itt nevelked-
tem pici korom óta.

H. L.: — 70-nél jóval fiatalabbnak látsza-
nak mindketten.

Misa bácsi: Néha fáj a lábam, de bekenem
krémmel, és elmúlik. Nem iszom semmi
szeszt 9 éve. A cigarettát meg ’80-ban
hagytam abba. Két dobozzal elment na-
ponta. Úgy kehültem, hogy azt mondták,
ha nem hagyom abba, gégemetszés lesz a
vége. Volt két komoly balesetem is: egy-
szer 12 m-rõl, egyszer meg 8 m-rõl estem le
a vasak közé, olyan szerencsésen, hogy él-
ve maradtam, de súlyos sérüléseim lettek.

H. L.: — De azért a házuk fölött midig süt a
nap, errõl árulkodik az egyik kép is.

H. K. V.: — És a szemükben is ott a derû,
csupa mosolygó szarkaláb.

A beszélgetést követõen a házaspár büsz-
kén vezetett körbe minket a birtokán, a ko-
pasznyakú kiscsibéktõl kezdve a hatalmas
kertig mindent megmutattak. Óriási ener-
gia kell bizonyára ahhoz, hogy a nagy birto-
kot igazgassák. De Alapnak ebben a békés,
fecskék csivitelésétõl hangos, fûvel, fával
és vadvirágokkal teli szegletében hamar
feltöltõdik és új erõre kap az ember.

Ez a „titka” hát a házaspárnak!

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

Nagyfokú pontosság
Új inzulinadagoló cukorbetegeknek

Májustól már Magyarországon is elérhetõ az az új
fejlesztésû, rendkívül korszerû készülék, amely na-
gyon pontos inzulinbevitelt biztosít az arra szorulók
számára. Az írótoll formájú adagolók családjába
tartozó NovoPen4 a korábbi eszközökhöz képest
látható, hallható és tapintható elõnyökkel segíti a
betegeket az életminõségük és betegségük szem-
pontjából is meghatározó, precíz inzulinbeadásban.
Hazánkban egyre nõ mind a gyermekkori 1-es típu-
sú, mind a felnõttkori 2-es típusú cukorbetegek
száma — mondja dr. Kerényi Zsuzsa, a Csepeli
Egészségügyi Szolgálat Diabétesz Szakrendelés-
ének vezetõ fõorvosa. A leginkább már gyermek-
korban jelentkezõ, 1-es típusú diabéteszben szen-
vedõknél a betegség megjelenésének elsõ percé-
tõl elkerülhetetlen a külsõ inzulinbevitel, hiszen
szervezetük egyáltalán nem termeli ezt a létfontos-
ságú hormont. Esetükben megfelelõ inzulinadago-
lással 40-50 évre meghosszabbodhat az az idõ,
amíg a beteget szövõdménymentes állapotban le-
het tartanunk. Egyre gyakoribb hazánkban a gyer-
mekkori 2-es típusú cukorbetegség is. Mind a
gyermek, mind a felnõttkori 2-es típusú cukorbaj-
nál a betegség stádiumától függõen alkalmazandó
az inzulinpótlás, de a kutatások azt igazolják, hogy
ezeknél a pácienseknél is a korán elkezdett inzulin-
kezelés kedvezõ hatású mind a súlyos — eseten-
ként akár halálhoz is vezetõ — szövõdmények
megelõzése, mind az életminõség megõrzése te-
rén.
Ez csak úgy érhetõ el, ha a cukorbeteg vércukorér-
tékei a betegség kezdetétõl az egészségesekével
megegyezõ szinten vannak. Amint a diétával, a
több testmozgással és a forgalomban levõ tablet-
tákkal nem tudjuk tartani a megfelelõ éhomi
és/vagy étkezés utáni vércukorszintet, akkor el kell
indítanunk az inzulinkezelést. A korszerû inzulinke-

zelés elengedhetetlen része
a nagy pontosságú inzulin-
adagoló eszköz. Fontos az
is, hogy olyan könnyen al-
kalmazható eszköz álljon
rendelkezésünkre, amelynél
nem jelent gondot az össze-
szerelés, a felszívás, és az
érintett pillanatok alatt, akár
a villamoson, akár a színház-
ban beadhatja magának az
inzulint.
Egy közelmúltban végzett
összehasonlító vizsgálatban
meglepetéssel tapasztal-
tuk, hogy milyen fantaszti-
kus pontosságú a NovoPen
család májustól már nálunk
is kapható új tagja, a
NovoPen4 – nyilatkozta dr.
Kerényi Zsuzsa, a vizsgálat
vezetõje. A több száz próbaadagolás során analiti-
kus mérlegen történt ellenõrzés elhanyagolható,
mindössze 1-2 %-os hibát mutatott, jóval alacso-
nyabbat, mint amit a vizsgálatba bevont másik tí-
pusú készüléknél volt mérhetõ. Emellett az új
NovoPen4 készülék még több olyan új dolgot tud,
amely még kényelmesebb, még biztonságosabb
alkalmazást tesz lehetõvé: a NovoPen4 adagolón
háromszor nagyobbak a számok, feleannyi fizikai
erõ is elégséges az inzulinbeadó gomb lenyomásá-
hoz, a beadás végén pedig jól hallható egy katta-
nás, mely a befecskendezés befejezését és teljes-
ségét jelzi. Ez sokak számára lehet jó hír, hiszen ha-
zánkban már jelenleg is mintegy 120-130 ezer em-
ber szorul inzulinterápiára.

Forrás: internet
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Nagylók hírei
Több történés is színesítette Nagylók életét az elmúlt hét végén.

Kitüntetés

Nagy Lászlót a község tiszteletbeli polgárává avatták csütörtökön
este a mûvelõdési házban. A kitüntetés meglepetésként érte a
népmûvelõt, hiszen több évtizedes gyümölcsözõ munkáját eddig
nemigen részesítették elismerésben. Díjként egy diplomát, graví-
rozott tollat és emlékérmet adott át Nagy Lászlónak Tóth József
polgármester. Majd a népmûvelõ vezette nagylóki népdalkör
adott egy kis mûsort, citerakísérettel.

Emléktorna

Tóth Imre pedagógus tiszteletére rendeztek emléktornát (immár
második alkalommal) a nagylóki sportpályán. A sportrendez-
vényt megelõzõen lerótták tiszteletüket a tanáregyéniség sírjánál.
A futball- és kézilabda-mérkõzésekre számos környékbeli telepü-
lésrõl jöttek csapatok. A füvön nemcsak fiúk rúgták a bõrt, hanem
belevaló lányok is. A résztvevõk lelkes játékát oklevéllel, pezsgõ-
vel, a legjobb csapatokat egy-egy kupával jutalmazták a szerve-
zõk. A vándorserleget Aba vitte magával az idén.

Iskolaünnep

55 éves a nagylóki általános iskola. Ennek alkalmából találkozóra
hívták az iskola volt pedagógusait és tanulóit szombaton este, az
intézmény limbusos udvarára.

Hargitai Kiss Virág

Gulyásparádé
Ágotán

Már messzirõl lehetett érezni a bográcsokban fövõ babgulyások
illatát Sárszentágotán, szombaton. A kultúrház melletti ligetbe
ugyanis második alkalommal szervezett fõzõversenyt a helyi fia-
talok egy csapata. Idén a tûzoltók is eljöttek egy kocsival, a gyere-
kek örömére, akik nemcsak a kirakott célpontokat próbálták elta-

lálni a vízsugárral, hanem egymást is. Másutt arc- és testfestésre
sorakoztak az apróságok. Ebben az évben is hozott egy kis móri
borkóstolót Sáfrán András borász. Hangulatot az ebédhez és a
bor mellé Gula Miklós és zenésztársai teremtettek.

A 14 induló közül a háromtagú zsûri (Baranyai Lászlóné, Sáfrán
András és jómagam) a legízletesebbnek Nagy János (Sárszent-
ágota) fõztjét találta, második lett Májer Gábor és Molnár Tibor
(Székesfehérvár), harmadik pedig László György és Léki János
(Sárszentágota). Nem volt könnyû a választás, mert mindegyik ét-

ken lehetett érezni és látni, hogy készítõik beleadtak apait, anyait,
hogy az övék legyen a legkülönlegesebb babgulyás.
Bárhogy is alakult az eredmény, a jókedven ez mit sem változta-
tott. Jövõre úgyis mindenki kap egy újabb esélyt!

Hargitai Kiss Virág
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Osztálytalálkozó Sárkeresztúron
Az 1963-ban végzett osztály találkozott a
sárkeresztúri általános iskolában szomba-
ton. Mivel eredeti tantermük éppen felújí-
tás alatt van, egy másik teremben foglaltak
helyet, amit szépen feldíszítettek erre az
alkalomra. A táblán a következõ idézet
várta a betoppanókat: „A szellem ifjúsága
örök, örökkévalósága az ifjúság.”
Sajnos az intézmény egykori diákjai közül
többen már távoztak az élõk sorából. Vol-
tak, akik igazoltan voltak távol. Az egybe-
gyûlt pedagógusokat és társakat Major Im-
re köszöntötte, majd Benedek Jenõ igaz-
gató mutatta be röviden a jelenlegi iskolát.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ az
osztály tablójáról készült képpel ajándéko-
zott meg minden jelenlévõt, melynek há-
tuljára egy kedves idézet került. Ezt köve-
tõen az osztályt tanító, jelenlévõ pedagó-
gusok: Németh Mária osztályfõnök, Sver-
tevszki Margit, Magyar József és felesége,
Piroska néni szóltak régi emlékeikrõl és
életük alakulásáról. Mindegyikük egy-egy
jókívánsággal, jó tanáccsal zárta szavait.
Bozai Lajos is megtisztelte jelenlétével az
összejövetelt.
A találkozó Majorék csodálatos kertjében
folytatódott, ahol nemcsak idilli környe-
zet, hanem ízletes falatok is várták a társa-
ságot. Itt aztán kötetlen, önfeledt beszél-
getésekben elevenítették föl a diákként
megélt évek történéseit.

Hargitai Kiss Virág

No comment
Még a ballagás elõtt kicsinosították az iskola udvarát a Mészöly-
ben, korábban pedig több növénykét is elültettek. Az ünnepséget
megelõzõ éjjel vandálok kitépték, letördelték a gyönge ágakat
érthetetlen oknál fogva. Javaslom az illetõknek, hogy az ilyen ke-
gyetlen tettek helyett inkább rakjanak egy zsákba homokot, és azt
püföljék! Ne ártatlan élõlényeken vezessék le vélt vagy valós
sérelmeiket, unalmukban felgyûlt, fölösleges energiáikat!

Hargitai Kiss Virág

Az idejében felismert

A Sárbogárdon lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt
mammográfiás vizsgálaton 2008. júliusában névre szóló meghívót kapnak

MAMMOGRÁFIÁS SZÛRÕVIZSGÁLATRA.
A vizsgálat idõpontja:

A vizsgálat helye:

Kérjük, csak azok tegyenek eleget meghívásunknak, akik behívólevéllel rendelkeznek!

A szûrõvizsgálat ingyenes.

A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdésével forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal.

Információ és idõpont módosítás: 06-22/333-400.

A lehetõség adott! Éljenek vele!
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Fegyvert szorított utastársa fejéhez
és cigit követelt

Fegyvert szorított egy férfi utastársa fejéhez, és cigarettát köve-
telt a Sárbogárd-Baja között közlekedõ vonaton június 19-én. Mi-
után megkapta a vágyott cigit, arra kényszerítette a megfenyege-
tett férfit, hogy szálljon le a szekszárdi állomáson.
A vasútállomáson a sértettet várta a testvére, aki a jegyvizsgáló se-
gítségével megpróbálta kérdõre vonni a támadót, õ azonban el-
menekült. Ekkor értesítették a rendõrséget. A kiérkezõ járõrök-
nek hamarosan sikerült elfogni a menekülõt, aki addigra már el-
dobta fegyverét, egy riasztópisztolyt, de a rendõrök azt is megta-
lálták a közelben.
A 37 éves õcsényi férfi büntetett elõéletû, emberölésben vett részt
társtettesként.

Csókos találkozások
Valamilyen sérelméért akart
elégtételt venni egy sárbogár-
di férfi egy másikon. Június
24-én a két férfi autójával
szembetalálkozott egy szûk
utcában. Az egyik autós le
akarta szorítani az útról hara-
gosát. Amikor az megállt mel-
lette és lehúzta a kocsi abla-
kát, durván szidalmazni kezd-
te, majd ököllel az arcába
csapott.
A rendõrség az ügyben garáz-
daságért indított eljárást.

Vasazni mentek

Egy sárbogárdi ingatlannal rendelkezõ veszprémi lakos bejelen-
tést tett a rendõrkapitányságon, hogy hétvégi házát ismeretlen
tettesek feltörték, és onnan gépjármûalkatrészt vittek el.

Ugyanezen a napon Sárbogárdon egy ház udvaráról ismeretlen
tettes jelentõs mennyiségû vasat tulajdonított el.

Gyalog jött, kistraktorral távozott

Június 25-én Szabadegyházán ismeretlenek behatoltak kerítés át-
vágásának módszerével egy házhoz, ahol a lezáratlan melléképü-
letbõl kistraktort és alkatrészeket vittek el.

Június 26-án Sárkeresztúron egy lakóház melléképületébõl lakat-
lefeszítés módszerével hegesztõkészüléket, vasat és kábeleket tu-
lajdonított el ismeretlen tettes.

Ugyancsak Sárkeresztúron betörtek a kocsmába, és onnan na-
gyobb mennyiségû dohányárut vittek el.

Másét kaszálta

Ismeretlen tettes Pusztaegresen egy 2 hektáros területrõl a füvet
lekaszálta, azt felbálázta és elvitte. Az sem zavarta, hogy a terület
nem volt az õ tulajdona. Aki tud valamilyen érdemleges informá-
ciót a lopással kapcsolatban, értesítse a sárbogárdi rendõrkapi-
tányságot.

A strandokon is sikerrel dolgoznak
a bûnözõk

Itt a nyár, és egyre többen mennek el vizek mellé pihenni. Az üdü-
lésbõl könnyen bosszúság lehet, ha nem vigyázunk értékeinkre.
Itt sem árt az óvatosság. Errõl szólnak az alábbi hírek.
Vajtán a strandfürdõ területén az egyik üdülõépületbe ment be a
nyitott ablakon át ismeretlen tettes, míg az ott üdülõ család a
strandon fürdött. A szobából, kutatás után, nagy zsákmánnyal tá-
voztak a toljavok, mert mobiltelefont, videókamerát és készpénzt
vittek el.
Június 27-én Vajtán a kemping területére kerítésbontás módsze-
rével hatolt be ismeretlen tettes. Ott egy lakókocsi nyitott ablakán
bemászott, és onnan személyes iratokat, mobiltelefont és kész-
pénzt tulajdonított el.
Egy sárbogárdi lakos bejelentést tett a rendõrkapitányságon,
hogy a Balaton partján a strandon ismeretlen tettes kihasználva
azt, hogy éppen úszott a Balatonban, a parton õrizetlenül lévõ,
bár letakart táskáját ellopta személyes irataival, mobiltelefonjá-
val és készpénzével együtt.

Balesetek
Június 24-én Sárkeresztúr belterületén a 63-as úton egy személy-
gépkocsi kerékpárost gázolt. Az útra körültekintés nélkül kika-
nyarodó kerékpárost az autó elsõ sárfogója kapta el. A kerékpá-
ros 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Ittas vezetõk
Június 25-én Sárbogárdon a járõrök iratok nélkül közlekedõ sze-
mélygépkocsit vezetõ személyt igazoltattak. Ellene szabálysértési
eljárást indítottak.
Június 27-én Sárkeresztúron ittas kerékpárost igazoltattak a
rendõrök.
Sárbogárdon is igazoltattak ittas kerékpárost.
Alapon ugyancsak ittas kerékpárost igazoltattak. Mindhárom ke-
rékpáros ellen szabálysértési eljárást indítottak.

Súlyos baleset Sárkeresztúron
Június 29-én Sárkeresztúron két személyautó frontálisan ütkö-
zött. A baleset következtében az egyik sofõr súlyos, életveszélyes
sérüléseket szenvedett, két utasa könnyû sérülésekkel úszta meg
a kalandot.

Összeállította: Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

A kép illusztráció

A kép illusztráció



Bogárd és Vidéke 2008. július 3. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen a
Sárbogárd TESCO Áruház külsõ villamos
munkák, 20 kV-os hálózat kiváltása tárgyá-
ban elõzetes vizsgálati eljárás indult.
A sárbogárdi TESCO Áruház energiaellátás-
ára villamos energia ellátási igény lépett fel,
ezért a Sárbogárd—Sárkeresztúr megneve-
zésû 20 kV-os szabadvezeték átépítését, va-
lamint 0,4 kV-os hálózat kiépítését tervezik.
A hálózat nyomvonalhossza 116,82 m.
A közvetlen hatásterület vélelmezett
határai: a dokumentáció szerint levegõvé-
delmi szempontból a hatásterület sávszéles-
sége az útvonalak középvonalától számított
90 m, a zajterhelés vonatkozásában 50 m. A
tárgyi létesítményt Sárbogárd 1062, 1065,
1827 hrsz.-ú ingatlanokon, valamint a 1064
és a 1096 hrsz.-ú utakon keresztül tervezik ki-
építeni.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján a tárgyi
elõzetes vizsgálati eljárásában a vélelmezett
hatásterületen lévõ valamennyi ingatlan tu-
lajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett jogszerû használója ügyfél.
Felhívom a figyelmet, hogy a telepítést he-
lyével kapcsolatos kizáró okokra, környezeti
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti hatástanulmány tartalmára vo-
natkozóan a hirdetmény megjelenését köve-
tõ 21 napon belül közvetlenül a felügyelõség-
hez észrevételt lehet tenni.

Dr. Kling István igazgató

ÁRAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola ISKOLABUSZ-szolgáltatás biz-
tosítására várja személyszállítással foglalkozó vállalkozók árajánlatát.

Az iskolabusz útvonala:
Nagylók—Sárbogárd, Gesztenyesor úti parkoló, kb. 21 km.
A gyermekeknek 7.40-ig kell az iskolába érkezni.
A hazaszállítás idõpontja: 13.45 óra.
Szállítandó gyermeklétszám: 25 fõ+1 fõ kísérõ.
Szolgáltatás idõtartama: 2008. szeptember—2009. június, kb. 182 nap.
Az árajánlatot az iskolabusz üzemeltetésére, mûszaki állapotára, vala-
mint a közúti közlekedés szabályaira vonatkozó aktuális jogszabályok fi-
gyelembevételével kell megadni.
Kérjük feltüntetni a szolgáltatás vállalásának bruttó napi díját és az autó-
busz típusát.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük benyújtani Horváth Ferencné
igazgató részére.
A külsõ borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Árajánlat iskolabuszra”.
A feladó nevét, címét a belsõ borítékon kell feltüntetni.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2008. július 22., 15 óra.
Helye: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárd, Köztársaság út
171-173. (gazdasági iroda).
A beérkezett ajánlatok felbontására 2008. július 23-án, 9 órakor kerül
sor, melyen az ajánlattevõ jelen lehet, illetve képviseltetheti magát.
Az iskolabusz-szolgáltatást végzõ vállalkozó kiválasztásáról az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója 2008. július 23-án dönt 12
óráig.

Horváth Ferencné igazgató

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen
15153/2008. ügyszámon eljárás indult a
Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)
sárbogárdi nem veszélyes hulladéklerakójára
kiadott 24737/2007. iktatószámú egységes
környezethasználati engedélyének, illetve az
engedélyezett hulladékkezelési tevékenység
módosítására vonatkozóan.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7)
bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt
adom ki:
Az ügy tárgya: a Vertikál Zrt. Sárbogárd,
0522/13. hrsz. alatti nem veszélyes hulladék-
lerakójára kiadott egységes környezethasz-
nálati engedélyének módosítására irányuló
eljárás.
A tevékenység rövid leírása: a Vertikál Zrt.
a sárbogárdi nem veszélyes hulladéklerakó
telepén nem veszélyes hulladékok begyûjté-
sét, elõkezelését, hasznosítását és ártalmat-
lanítását végzi. A Vertikál Zrt. a korábban en-
gedélyezett hulladékfajták lerakással történõ
ártalmatlanításán túl az EWC 19 05 99 kód-
számú nem veszélyes hulladék lerakását is
végezni kívánja évi 4700 tonna mennyiség-
ben.
A hatásterület vélelmezhetõ határai: a
Sárbogárd, 0522/13. hrsz. alatti telephely te-
rülete.
A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján az engedé-
lyezi eljárásban a vélelmezett hatásterületen
lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog-
szerû használója ügyfél.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy sze-
mélyesen, illetve a törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselõjük útján —
Hornich Zsuzsa ügyintézõvel (telefon: 06 (22)
514 300) történõ egyeztetés szerinti helyen
és idõben — betekinthetnek a létesítmény
terveibe és az ügy egyéb irataiba.
Az iratokról másolatot, kivonatot készíthet-
nek vagy másolatot kérhetnek.

Dr. Kling István igazgató

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

pénzügyi ügyintézõi
munkakör betöltésére,

6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Ellátandó feladatok: gazdasági események
számviteli nyilvántartásba vétele és egyéb
pénzügyi mûveletek végzése.
A pályázat benyújtása: Sárbogárd város
jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a
KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító
számot valamint a munkakör megnevezését.
Részletes szakmai önéletrajz. Három hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Isko-
lai és szakmai végzettséget igazoló doku-
mentumok másolata.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: ha-
sonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
Közigazgatási alapvizsga. E-budget program
ismerete.
Egyéb: a közszolgálati jogviszony létesítése
elõtt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 31-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
augusztus 7-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen
2008. augusztus 11-étõl betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Alapi férfikonferencia
„Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az
én népem lesztek.” (Jer. 7,23).
Ezzel a mottóval köszöntötte az alapi gyülekezet június 28-án,
szombaton, délelõtt a férfikonferenciára érkezett vendégeket.
Kisari Pál alapi gondnok vette számba a résztvevõket, felolvasva a
vértesaljai egyházmegye gyülekezetének névsorát. Elgondolkoz-
tató, hogy nagyon sok gyülekezet marad még mindig távol ettõl az
igen tartalmas és építõ rendezvénytõl. Pedig nagy szükség lenne
bátor és hitvalló férfiakra a családokban és a gyülekezetekben. A
megújulás egyik forrása, ha a családfõ mint a család papja veszi
kézbe a Bibliát. A 17-18. századi ellenreformáció idején az ilyen
családi áhítatok lettek az oszlopai a protestáns egyházaknak.

Mégis örömmel nyugtázhatjuk a sok üres hely ellenére, hogy
mintegy 80 fõ gyûlt egybe többek közt Aba, Alap, Bicske, Cece,
Dunaújváros, Etyek, Kápolnásnyék, Sárbogárd, Sárszentmiklós,
sõt, az egyházmegyén kívül a szomszédos Dunaföldvár és Székes-
fehérvár gyülekezeteibõl.

Az „Ím béjöttünk” kezdetû 162. dicséret végigéneklését követõen
Szabó Julianna lelkész sorolta fel köszöntésül a saját és testvérei

születésekor kapott bibliai igéket. Üde színfoltként két jövendõ-
beli konfirmandus olvasott fel egy-egy hozzájuk közel álló bibliai
szakaszt. Ezután Simon István dunaföldvári lelkipásztor tartott
bevezetõ áhítatot „Jézus Bibliája és a Bibliám Jézusa” címmel.
A sorban dr. Szabó István püspök „Az én Bibliám” címû szemé-
lyes hangú elõadása következett a gyermekkori találkozástól a
konfirmáción át az igehirdetõ Bibliájáig. Nagyon hangsúlyos volt
az a tézis, miszerint korjelenség a fiatalok egyháztól való elidege-
nedése, de tapasztalat, hogy ott lesz felnövekvõ hívõ ifjúság, ahol
a családokban együtt is olvassák az igét, ahol Isten szava életeliga-
zító a szülõk számára is.
Német Pál pestlõrinci lelkész, a Bibliamúzeum munkatársa fejez-
te be a délelõttöt, részletesen mutatva be a különbözõ bibliafordí-
tások, pl. Septuaginta, Vulgata, Luther, Károli stb. munkálatait,
fõbb mozzanatait.
A finom ebédet az elhangzottak közös megbeszélése, valamint
egyéni bizonyságtételek követték Agyagási István esperes vezeté-
sével. A napot közös úrvacsora zárta. Köszönet az alapi reformá-
tusok fáradhatatlan szervezéséért és kitartásáért, amivel életben
tartják ezt az évenkénti találkozót.

Tudósítónktól

„Isten ezekbõl a kövekbõl is tud
fiakat támasztani” (Mt 3,9)

MEGHÍVÓ

Örömmel tudatjuk, hogy
befejezõdött a sárszentmiklósi

evangélikus templom és közösségi
ház felújításának elsõ szakasza.

2008. július 6-án, 10.30 órakor
ünnepi istentiszteletet tartunk

templomunkban
(Köztársaság út 200.).

Igét hirdet: Szarka István,
a Fejér—Komáromi

Egyházmegye esperese.

A hálaadó istentiszteletre
szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját!

Sárbogárd—Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet

Bõjtös Attila 06 (20) 824 6760

Gyermekhét az evangélikusoknál
Minden nyáron rendeznek
gyerekeknek nyári hittantá-
bort az evangélikusok Bõj-
tös Attila és segítõi vezeté-
sével. Az idén a sárszent-
miklósi evangélikus paróki-
án van a tábor. Itt sok udvari
játék, pingpongasztal és szá-
mos érdekes program várja
a gyerekeket.
Mint Bõjtös Attila elmond-
ta, minden nap 9—17 óráig

vannak a foglalkozások. Dél-
elõtt tanítás van, melyben bib-
liai történeteket ismernek
meg a gyerekek, majd kézmû-
ves-foglalkozás, éneklés színe-
síti a programot. Lesz nap,
amikor Alapra mennek lova-
golni, és jön hozzájuk igazi
bábszínház is.

/H/
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Évzáró a szilasi kézilabdásoknál
Hétvégén látták vendégül közös vacsorára a mezõszilasi kézilab-
dásokat a támogatók. Ez alkalomból megjelentek a kézilabda-
sport jeles megyei és országos szakemberei. A szilasi kézilabdáso-
kat országosan jegyzik. Eljött a siófoki kézilabda-sportklub szak-
osztályvezetõje is, mivel a megállapodás szerint a kézilabdás lá-
nyok többsége az általános iskola elvégzése után Siófokon folytat-
ja tanulmányait, és ott biztosítanak számukra lehetõséget a
fejlõdésre a sport területén.

A Fejér Megyei Közgyûlés képviseletében Varga Gábor, Cece
polgármestere köszöntötte a kiváló eredményeket elért sportoló-
kat és támogatóikat.
A közös vacsora elõtt Zámbó Tibor ismertette az eredményeket
és a következõ idõszak terveit. A szilasiak mindenhol a legjobbak
közt szerepeltek.
Ezt követõen okleveleket, a támogatóknak emléklapot, a távozó
kézilabdás lányoknak névre szóló trikót adtak ajándékban.

Eredménylista 2007/2008

I. Diákolimpia 1993/94-es korosztály
Fiúk: megyei 4. hely. Lányok: megyei 1. hely. Országos elõdöntõ 3. hely.

II. Szivacskézilabda
Lányok: megyei 5. hely. Fiúk: megyei 2. hely. Régió 5. hely.

III. TORNÁK (2007/08-as szezon)
Spartacus Kupa Budapest június 10. 3. hely
Unió Kupa Veszprém-Alsóörs július 10-13. 9. hely
Kolarovó Szlovákia augusztus 9-12. 2. hely
Radenska Kupa Szekszárd augusztus 16-19. 5. hely
Balaton Kupa Fonyódliget augusztus 20-23. 1. hely

Schmelcz Kupa Ausztria szeptember 1-2. 1. hely
Kézigála Budapest szeptember 18. 1. hely
(televízió)
Csipet Kupa Kocsola október 23. 1. hely
Arany Kupa Szentgotthárd november 2-4. 1. hely
Eötvös Kupa Csurgó november 9. 3. hely
Vörösmarty Kupa Szeged november 11. 1. hely
Mikulás Kupa Lajoskomárom december 5. 1. hely
(fiú+lány)
Ferenczy Kupa Budapest december 14-16. 5. hely
Karácsonyi Kupa Simontornya december 22. 1. hely
B.ú.é.k. Kupa Siófok december 29. 2. hely
Seregélyes Kupa január 20. 1.
Fõnix Kupa Debrecen február 1-3. 5. hely
Gárdony Kupa február 23. 1.
Arany Kupa Szentgotthárd február 29-1. 1. hely
Balaton Kupa Veszprém március 22-24. 4. hely
Németh László Torna Simontornya április 12. 1. hely
Pünkösd Kupa Kalocsa május 10-12 3. hely
Régió válogatott Balatonboglár június 16-20. 3. hely
Balatonfüred dán torna július 8-9.
Senj július 11-13.
Edzõtábor Agárd július 28-3.
Cell Cup augusztus 10-13.
Kolarovo augusztus 14-17.
Balaton Kupa augusztus 19-20.
Fradi Kupa augusztus 21-23.
Bécs augusztus 28-31.

Hargitai Lajos

Nyári fesztivál Mezõszilason
Nyolcadik alkalommal rendezték meg Mezõszilason a nyári
fesztivált, melyre pályázatot is nyertek.
Június 27-én a programot Õry Csaba európai parlamenti képvi-
selõ nyitotta meg. Ezt követõen színpompás mûsort adtak a
mezõszilasiak lengyel vendégei, valamint a szilasi néptáncosok,
színjátszók és a népdalkörösök. Bemutatkozott a simontornyai
Vándorok tánccsoport is.
Másnap délután a mezõszilasról elszármazottakat Magyar Jó-
zsef polgármester fogadta. Erre sok neves, szilasról elszárma-
zott vendég érkezett. Többek között Feszl Ernõ, a volt szilasi
körorvos fia, Zsembery Jenõné, egy híres autóversenyzõ özve-
gye, Mészáros István egyetemi docens. Az elszármazottak me-
séltek életükrõl. A találkozón felléptek a helyi mûvészeti együt-
tesek és bemutatkoztak a lengyel vendégek is. A rendezvényso-
rozatban szerepeltek osztrák fúvósok és a debreceni Csillogó
Gyöngyszemek cigány hagyományõrzõ együttes.
Június 2-án regionális kistérségi nyugdíjas-találkozón mutat-
koztak be a helyi és környékbeli együttesek. A programok a
héten még folytatódnak.

/H/
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A Vizsolyi Biblia titka 1.
Károli Gáspár
(1529—1590)

Századok szülötte a vizsolyi templom, a magyar bibliafordítás böl-
csõje. Kevés ilyen régi és ilyen nevezetes épület akad hazánkban.
Akkor kezdték emelni, amikor hazánkban a falusi templomok
még Szent István király rendeletébõl épültek, s egyelõre csak min-
den tizedik faluban, akkor is csak oly kicsire, hogy jóformán az ol-
táron kívül alig fért bele valami. A gyülekezet nagyobb része a sza-
bad ég alatt helyezkedett el. Fokozatosan toldtak hozzá, lépcsõ-
sen, szélesebbet és magasabbat, ahogyan egyre magasabbra emel-
kedõ, háromrészes teteje ma is láttatja.
Mai formájára a templom a torony felépítésével készült el a XV.
században. Akkor fejezték be, amikor errefelé Mátyás király ha-
dai csatáztak a huszitákkal, és közben már fújni kezdett az
elõreformáció szele.
Akkor díszítették bibliai képekkel, amikor még nem volt magyar
nyelvû Biblia. Annyi századon át szépítgették, amennyi alatt
épült; s közben megannyi kísérlet született a Szentírás magyarra
fordítására.
Aki az utóbbi négyszáz év alatt bármikor látta az ódon kis templo-
mot, a legutóbbi harminc évet kivéve mindig fehérre meszelt fala-
kat talált benne. A négyszáz éves mész és helyenként vakolatréteg
mentette meg a 600-800-900 éves falképeket. A Biblia egy sereg
története elevenedik meg rajtuk: a Paradicsom kapujában õrt álló
szeráfoktól kezdve a keresztre feszítésig. Olyanok, mintha vala-
hogy a Vizsolyi Biblia õsének egy-egy kopott lapjaként élnének a
falon.
Ez a századok alkotta templom mégsem arról híres, hogy az elsõk
között épült, s hogy benne vannak hazánk legrégibb falképei, ha-
nem arról a leghíresebb, hogy õ adta a nevét az elsõ teljes magyar
bibliafordításnak. Sõt, éppen a közelében készült el 1590-ben a
század e leghatalmasabb magyar nyomdai alkotása, az azóta is
legnagyobb hatású bibliafordítás, minden magyar nyelvû protes-
táns egyháznak világszerte használt Szentírása, az elsõ teljes
magyar nyelvû bibliafordítása.

A Vizsolyi Biblia
Egyik esztendõben július 20-án léptem át a küszöbét. Ezen a na-
pon készült el háromszáznyolcvan éve Károli Gáspár Bibliája.
Hosszan ültem a templom egyik padjában, s hallgattam a csendet.
Valahol a templomkertben, már nem létezõ épületben egykor
másfél esztendeig kattogott a könyvsajtó, sürögtek a nyomdá-
szok, míg kezük alól rekord idõ alatt kikerült az elsõ magyar teljes
Biblia. Üveg alatt itt is õrzik egy példányát. Olvasni kezdtem az
Elöljáró beszédet, Károli Gáspár gönci lelkész meleg baritonját
hallom belõle:
– Nem tudom, hogy a prédikátorokat vádoljam, hogy volt dara-
bonként a Bibliának valami része megfordítva, de mindenestõl
fogva egészen ezideig a mi országunkban, a mi nyelvünkön nem
volt. Meggondolván azért az anyaszentegyháznak a mi nemzetisé-
günk között e dologban való fogyatkozását és jövendõ épülését,
az Istennek nevét segítségül híván hozzákezdettem egynehány
jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítséggel
voltak, s meg nem szûntem addig, mígnem véghöz vittem a
Bibliának egészlen való megfordítását.
A pártfogókról, azok szerénységérõl, akik a fordítás és nyomtatás
költségeit viselték így tudósít:
– A kegyelmes Isten jókedvébõl most megyen ki a teljes fordítása.
Egynehány nevezetes, jámbor, istenfélõ férfi intése, törekedése
és költsége által, kik annyira nem igyekeztek e dologban e világi

hírre és tisztességre, hanem csak az Isten tisztességére, az õ házá-
nak épülésére, hogy neveiket nem engedték beíratni a könyvbe,
megelégedvén azzal, hogy az õ nevük az életnek könyvébe bé
vagyon írva.
Nem engedték feljegyezni, mégis híre ment, hogy az elsõ pártfo-
gó, Rákóczi Zsigmond egri kapitány, Vizsoly földesura, a késõbbi
erdélyi fejedelem, akit a bécsi udvarban még akkor annyira ked-
veltek, hogy amikor el akarják koboztatni a nyomdát, õ meg tudja
menteni. A másik pártfogó Ecsedi Báthori István országbíró, hí-
res imádságíró. A harmadik Drugeth Bálint zempléni fõispán,
Ecsedi sógora, a negyedik Mágocsy Gáspár földbirtokos. És még
többen. Emlékezetünk fényleni fog minden idõben.

Névtelenek a munkaközösségben

A bibliafordítás temérdek munka, s oly nehéz feladat, hogy egy
olyan öreg ember, mint Károli Gáspár egyedül nem végezhette el.
Titokban maradt segítõinek névsora, de névtelenül is feledhetet-
len munkaközösség terebélyesedett köréje, akik éppoly szeré-
nyen és buzgón támogatták a Szentírás fordításában, akárcsak a
pártfogók. Kik is lehettek mások a munkatársak, mint elsõsorban
a másik gönci lelkész, Huszti Imre, a messzi földön híres gönci is-
kola tanítói, az ifjú Pelei János és Károli Péter rektor, valamint sa-
ját testvére, Károli Miklós, Vizsoly lelkésze, Czeglédi János és a
közeli Szántó prédikátora Thuri Mátyás. Közös munkájuk
módszerét és az elõdök emlékét így örökítette meg Károli Gás-
pár:
– Követtük e fordításban sok jámbor tudós embereket, mint
Vatablust, Pagninust, Munsterust, Tremelliust, a Vulgatát és
emellett sok magyarázó doktorokat. Akik azelõtt valami részt for-
dítottak, azokat is megtekinthettük.
Név szerint említi Heltai Gáspár és Méliusz Péter munkáját bi-
zonyságként arra, hogy már régebben elkészülhetett volna a for-
dítás, ha akadtak volna gazdag pártfogók.
Károli Gáspár a fejezetek elé tartalmi összefoglalást készített, a
nehezebb helyeket megmagyarázta, gyakran – igen helyesen –
egyik bibliai helyet a másikkal világítja meg, s könnyen érthetõ
példákkal szemlélteti. Ezt az igét: „Old le saruidat”, abban a kor-
ban, amikor a török birodalom Abaúj megye határáig terjedt, így
szemlélteti: „Mint a törökrõl mondják, hogy amikor a templo-
mokba bémennek, levetik lábokról az õ csizmájukat, a helynek
böcsüléséért.” A török uralom jelenléte másik példával is szolgál:
amikor arról szól, hogy Máté evangélista adószedõ volt – akkor el-
mondja, hogy abban a korban a rómaiaktól éppen úgy bérelték
egy város adószedését a publikánusok, mint a töröktõl az emin-
gek.

Folytatása következik.
Forrás: Bottyán János — Hitünk hõsei
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„Egészségpark – az egészség napja”
Az „Egészségpark – az egészség napja” címû rendezvény helyszí-
ne volt június 27-én a miklósi könyvtár és klub udvara. Ingyenes
szûrõvizsgálatokon és tanácsadásokon vehettek részt az érdeklõ-
dõk. Az udvaron felállított pavilonokban lehetett vércukor- és ko-
leszterinszintet méretni, valamint testzsír- és vérnyomásmérésre
volt lehetõség. A dohányzásról leszoktató program ismertetése-
kor CO-mérést lehetett végeztetni. Nagy sikere és sok látogatója
volt a komputeres szemvizsgálatnak is. Emellett az egészséges
életmódhoz kapcsolódó termékekkel és tevékenységekkel ismer-
kedhettek a résztvevõk. Egy közös, zenés tornával megmozgat-
hatták magukat az arra vállalkozó kicsik és nagyok.
A receptverseny gyõztese Erõs Györgyné Marika lett a „színes
nokedli” elnevezésû ételkülönlegességével, amit meg is lehetett
kóstolni; nagyon finom és gusztusos volt, ezt tanúsíthatom.
Az egész napos rendezvény ideje alatt a gyerekek különbözõ
ügyességi játékokban mérhették össze tudásukat és kitartásukat.
A programot Bíró Kriszti és a Titán együttes mûsora zárta nagy si-
kerrel.

Reméljük, hogy az „Egészségpark” rendezvénye hozzájárult egy
tudatosabb egészségszemlélet kialakításához, és felhívta a figyel-
met a megelõzés és a szûrõvizsgálatok fontosságára, valamint ar-

ra, hogy az emberek sokat tehetnek saját egészségük megóvásáért
és jó közérzetük megõrzéséért.
Minden támogatónknak és segítõnknek köszönjük, hogy lehetõvé
tették a rendezvény „megszületését”. Szeretnénk, ha ez hagyo-
mánnyá válhatna, és életben tarthatnánk ezt a kezdeményezést
évrõl évre.

Csatáriné Somogyvári Erzsébet

Június 28-án a Sárréti Íjász Club rendezésében országos íjászverseny helyszíne volt a Sárbogárd SE sportpályája. Ennek a versenynek a
megrendezése a sárbogárdi íjászsport színvonalának elismerését is jelenti. A versenyen több sárbogárdi íjász is sikerrel szerepelt. Az
elsõ csapat, amelyben Gilicze Ferenc, Lovász Balázs és Katona Alex versenyeztek, országos elsõ helyezést ért el. A második csapat,
Krencz Szabolcs, Bolla József és Gilicze László a hatodik helyezést szerezték meg. /H/

ÍjászversenyÍjászverseny
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Spenótsaláta

Hozzávalók: fél kiló újburgonya, 2 tojás, fél kg friss spenót, 1 ki-
sebb fej lilahagyma, olajbogyó. Az öntethez: 4 evõkanál olívaolaj, 2
evõkanál borecet, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál õrölt mustár-
mag, frissen õrölt bors, só.

A burgonyát héjában megfõzzük, majd meghámozzuk. A tojásokat ke-
ményre fõzzük. A spenótot leszárazzuk, bõ vízben többször alaposan át-
mossuk. Szárítsuk meg a leveleket. A baconszalonnát serpenyõben
süssük ropogósra. Szalvétára szedjük, hogy a felesleges zsírt beszívja a
papír. A száraz spenótleveleket elrendezzük a salátástálban, rárakjuk a
felkarikázott burgonyát és lilahagymát, a csíkokra vágott szalonnát. A
fõtt tojást reszelve szórjuk a tetejére. Keverjük ki az öntet hozzávalóit a
zúzott fokhagymával, majd forraljuk fel. Öntsük azonnal a salátára, így a
spenót összeesik, fogyaszthatóvá válik. Azonnal tálaljuk a meleg öntet-
tel.

Karfiolfasírt

Egy nagy fej karfiol, 2 tojás, liszt, zsemlemorzsa, só, víz, olaj.

A karfiolt rózsáira szedem és enyhén sós vízben megfõzöm, vagy meg-
párolom. A tojást elkeverem liszttel és zsemlemorzsával, majd hozzá-
keverem a karfiolt. Kevés olajba kanállal kis halmokat rakok és lelapí-
tom (sütés közben megdagad). Fedõ alatt világosra sütöm. Süthetem
olajozott tepsiben sütõben is.

Borsós saláta

Hozzávalók: 20 dkg száraztészta, 15 dkg zöldborsó, 3-4 szem olaj-
bogyó, 3 db paradicsom, 2 db ecetes uborka, 10 dkg sonka vagy
szalámi, 2 evõkanál bor- vagy gyümölcsecet, bazsalikom, olíva-
olaj, só, frissen õrölt bors.

A tésztát fõzzük enyhén sós vízben puhára. Lecsepegtetve öntsük salá-
tástálba egy-két kanál olívaolajjal megöntözve. A borsót pároljuk puhá-
ra kevés vízzel. A paradicsomot mártsuk forró vízbe, majd húzzuk le a
héját és kockázzuk fel. Az ecetes uborkát és az olívabogyót szeleteljük
vékonyra. A sonkát vagy a szalámit csíkozzuk fel. Az összevágott hoz-
závalókat keverjük az olajos tésztához. A borecetbõl, olajból és csipet-
nyi sóból készítsük el a salátaöntetet. Locsoljuk a zöldséges tésztára,
fûszerezzük szárított vagy friss bazsalikomlevéllel. A tetejét szórjuk
meg frissen õrölt borssal. Ízlés szerint reszelhetünk sajtot is rá.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Megjelent Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel.
Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban

és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.

Szent Péter-napi
halászbúcsú
2008. július 12.

RÉTIMAJOR
Kedves leendõ Vendégünk!

A hagyományos Szent Péter-napi halászbúcsú immár nyolcadik alka-
lommal kerül megrendezésre. Idén Százhalombatta város a vendé-
günk, színvonalas programmal mutatkoznak be, új, változatos színpadi
programok szórakoztatnak kicsiket, nagyokat.
A szokásos halételfõzõ-verseny során ez évben is rengetegen mutatják
be fõzõtudományukat. A halételfõzõk felteszik a tûzre a bográcsokat, s
finom illat lengi be a népmûvészeti kirakodóvásár standjait. Családos
vendégeink a játszóház, elõadások, sportprogramok és a fellépõk pro-
dukciói között válogathatnak. A délelõtti színész-horgászverseny részt-
vevõi és az estére velünk maradó közönség tagjai az árnyas kerthelyi-
ségben egy finom pohár bor mellett pihenhetik ki a búcsú fáradalmait.

Információ: tel./fax: 25/509-190; honlap: www.retimajor.hu

A Bárkaszínpad fellépõi:

9.30 ünnepélyes megnyitó: Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója; Czigány Fruzsina – Hej, halászok, halászok – énekes
elõadás
10.00–17.00-ig: Százhalombatta város bemutatkozik különbözõ
táncos és zenés produkciókkal – mûsorvezetõ Straub Dezsõ.
* Ayarti hastánccsoport Dunaújvárosból
* Battai For-más Néptáncegyüttes
* Vakok és Gyengénlátók Egyesületének zenés mûsora
* Abai Pávakör – néptáncegyüttes mûsora
* A különbözõ fõzõ-, bor- és gyermekversenyek

eredményhirdetései

Egész napos programok 10 órától
* Gasztronómiai vetélkedõ – halételfõzõ-verseny, borverseny
* Népmûvészeti kirakodóvásár: üvegszobrász, keramikus, fazekas,

bõrmûves, fafaragó, jósda, házi és bioélelmiszerek stb.
* Barantabemutató – õsrégi magyar harcmûvészet, íjászat
* Fociverseny, pingpong, kosárlabda, csocsó
* Gyermekjátszóház, arcfestés, üvegfestés, népi játékok és

kézmûves-foglalkozás, jurtasátor, csónakázás, lovaskocsikázás
* Fotókiállítás, intarzia-kiállítás, természetfilmek vetítése,

állatsimogatás
* Szerencse fel! – az Aranyponty Zrt. és a Szerencsejáték Rt. mobil

sorsjegyei helybe hozzák a mesés nyerés lehetõségét
* Wellnessközpont: egész nap medence, pezsgõfürdõ, masszázs

lehetõség
* Színész-horgászverseny
* Modellezõ helikopterek-repülõk bemutatója
Diszkont horgászcikkvásár – (Balzer horgászcikkek)
10 órától szakmai program – csak regisztrációval: „Halgazdálkodás
természetvédelmi területeken”
A workshop szervezõi: Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas; Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest; Aranyponty
Halászati Zrt., Százhalombatta
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Heti idõjárás
Pénteken egy hidegfront halad
át az ország felett, nyomában
záporok, zivatarok alakulnak
ki. Egy-egy heves zivatargóc-
ban viharos szél, felhõszaka-
dás, jégesõ is lehet. Napköz-
ben megerõsödik az északnyugati szél, a hõ-
mérséklet fõleg a csapadékos területeken je-
lentõsen visszaesik. A hét végén újra melege-
dés kezdõdik, a legmagasabb nappali hõmér-
séklet ismét 30 �C körül, vagy kissé afelett ala-
kul. Az átmeneti melegebb és szárazabb idõjá-
rás után, hétfõn, kedden ismét sokfelé lehet zá-
por, zivatar. A várható nappali felmelegedés
pénteken 23, 28, szombaton 24, 29, vasárnap
27, 32, hétfõn 29, 34, kedden 23, 28 fok körül
alakul.

www.metnet.hu

Mese a három kismalacról
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg koca, s an-
nak három malackája. Amikor már nagyocskák voltak
a malacok, azt mondta nekik az anyjuk:
— Drága gyermekeim, én már eleget fáradtam érette-
tek, megöregedtem, el is híztam, eredjetek, próbálja-
tok szerencsét!
Nosza, elbúcsúzott a három kismalac a kocától, s elin-
dultak hárman háromfelé. Az elsõ kismalac hamaro-
san találkozott egy emberrel, aki egy nagy szekér szal-
mát vitt.
— Gazduram — kérte a kismalac —, adjon nekem
egy kevés szalmát, hadd építek egy kis házikót ma-
gamnak!
A gazda adott jó szívvel, a kismalac meg egykettõre
házikót épített a szalmából. De alig költözködött be,
odament a farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
— Eressz be, kismalac!
— Hogyne! Hogy felfalj! — szólt ki a kismalac.
— Bizony, ha nem eresztesz be szép szóra, összedön-
töm a házadat, s megeszlek! — fenyegetõzött a far-
kas.
Amit mondott, meg is cselekedte, s a malackát,
hamm, megette.
Ezalatt a második kismalac is ment, mendegélt, s ez is
találkozott egy emberrel, aki egy szekér ágat vitt.
— Gazduram — szólította meg a kismalac —, adjon
nekem néhány ágacskát, hadd építek magamnak há-
zacskát!
Adott ez a gazda is jó szívvel ágacskát, a malacka egy-
kettõre felépítette a házacskát, de alig ült be, már jött
is a farkaskoma, kopogtatott.
— Eressz be, kismalac, a házacskádba!
— Dehogy eresztelek! Tán hogy felfalj! — válaszolt a
kismalac.
— Bizony, ha szép szóra be nem eresztesz, leron-
tom-bontom a házacskádat, s megeszem a húsocská-
dat!
Úgy tett, ahogy mondotta, a házacskát lerontot-
ta-bontotta, s egy kettõre felfalta a malacka húsocs-
káját.
Hát a harmadik malackával mi történt? Ez is találkozott
egy emberrel, aki téglát vitt a szekéren.
— Gazduram — kérte a malacka —, adjon nekem né-
hány téglácskát, hadd építek magamnak házacskát!
Adott az ember téglácskát, s épített a malacka egy
szép, csinos házacskát. Bezzeg hogy mindjárt oda-
somfordált a farkaskoma, s bekopogtatott az ajtón.
— Eressz be, kismalac!
— Kinn tágas, benn szoros, fel is út, le is út! — szólt ki
a kismalac.
— No, megállj! — ordított a farkas, s azzal döngetni
kezdett a házacskát, erõlködött szörnyen, hogy szét-
rontsa-bontsa, de a házacska meg se mozdult, a ma-
lacka meg hasát fogta nagy nevettében.
A farkaskoma, amikor látta, hogy nem tudja szétronta-
ni-bontani a házacskát, szép szóra fogta, s mondta
lágy, hízelkedõ hangon:
— Tudod-e, kismalac, hogy közel ide egy jó répaföld
van?
— Hol? — kérdezte a kismalac.
— Éppen itt, a szomszéd gazda telkén. Holnap reggel
kimehetnénk oda ketten, s megszerezhetnénk az
ebédrevalót.
— Ej, de jó lenne! — mondta a kismalac. — Hány óra-
kor menjünk?
— Hat órakor.
— Jó.
A kis okos malacka azonban már reggel öt órakor ott
volt a répaföldön, kihúzott egy nagy csomó répát, tele-
töltötte a zsákját, s hat órakor már otthon is volt. Mind-
járt jött a farkaskoma is.
— Jössz-e, kismalac?
— Ó, én már vissza is jöttem, hoztam is egy zsákocs-
kával! — kacagott a kismalac.

Majd megpukkadt a farkaskoma, de nem mutatta a
haragját, lágyra, hízelkedõre fogta a hangját, s azt
mondta:
— Lám, lám, nem is hittem volna, hogy ilyen korán
kelsz. Tudod mit, kismalac? Van itt közel egy almafa,
piros alma terem rajta. Eljönnél-e oda?
— Hogyne, hogyne. Hol az az almafa?
— Éppen a répaföld mellett. Itt leszek reggel öt órakor,
odamegyünk, s leszedjük a szép piros almát.
— Ó, de jó! — Csettintett a nyelvével a malacka. —
Ott leszek, ott!
Bezzeg hogy az okos kismalac már négy órakor fölkelt,
kiment az almafához, de a farkaskoma hazudott, az al-
mafa messze volt, s mire a kövér malacka felszu-
szogott-maszogott a fára, megérkezett a farkaskoma
is.
„Most nem jársz túl az eszemen” — mondta magában
a farkaskoma.
De bizony túljárt a kismalac a farkaskoma eszén, mert
egy szép piros almát leszakított, azt eldobta jó messzi-
re. Nosza, a telhetetlen farkas utánaszaladt, az alma
meg gurult, gurult, s mire a farkas utolérte az almát, a
kismalac teletömte a zsákját, s uccu neki, vesd el ma-
gad, hazaszaladt a házacskájába.
Dúlt-fúlt a farkaskoma, de másnap mégis elment sze-
rencsét próbálni. Kopogtatott az ajtón.
— Hallod-e, kismalac, ma estefelé nagy vásár lesz a
városban. Nem akarsz eljönni oda?
— Hogyne, hogyne, mikor induljunk?
— Három órakor.
— Jól van!
A kismalac azonban már két órakor elindult, a vásáron
vett egy vajköpülõt, s azzal indult hazafelé. Hát, uram,
teremtõm, amint mendegélt hazafelé, megpillantja a
farkaskomát, aki meg a városba igyekezett. No, most
mit csináljon? Hová bújjon? Mit gondolt, mit nem,
nagy hirtelen belebújt a köpülõbe, aztán lökött egyet
rajta, a köpülõ meg gurult, gurult, mint egy hordó. Hej,
ha láttátok volna, hogy megijed a farkas, amikor meg-
látta a guruló köpülõt! Azt hitte, hogy maga az eleven
ördög gurul.
Uccu, nyaka közé kapta a négy lábát, s szaladt, sza-
ladt, meg sem állott hazáig. De másnap megint elkul-
logott a malackához, bekopogtatott, s kérdezte:
— Voltál-e a vásáron, malacka?
— Voltam biz’ én. Hát te mért nem jöttél el?
— Hiszen elindultam, de útközben láttam valamit:
gömbölyû volt, kerek volt, ördög tudja, hogy mi volt,
csak gurult, gurult, bizonyosan az eleven ördög gurult
abban.
— Hahaha, hehehe, huhuhu! — kacagott a kismalac.
— Hát ilyen nagy vitéz vagy te? Vajköpülõ volt, amit
láttál, én vettem a vásáron, s én gurultam benne.
— Mit? Te voltál?! — ordított a farkaskoma. — No,
megállj, vége az életednek! Nincs pardon, kegyelem,
a húsodat lenyelem!
— Orgodom, borgodom, megakad a torkodon! — in-
gerelte a kismalacka.
— Hopp! — egyet ugrott, kettõt szökött a
farkaskoma, felugrott a házacskára, aztán mászott a
kéményre, hogy azon majd leereszkedik a házacská-
ba. De a kismalac sem volt rest, egy nagy üstben vizet
forralt, éppen a kémény alatt, s bezzeg hogy a far-
kaskoma beleesett, ott is maradt — volt farkaskoma,
nincs farkaskoma.
A kismalac egy szempillantás alatt lekopasztotta a far-
kas szõrét, megfõzte, megsütötte, s mind egy falásig
megette.
— Nyám-nyám — csámcsogott a kismalac —, ó, de
finom, ó, de jó, gyenge gyomromnak való.
Úgy jóllakott, mint a duda, hogy elbírta, az a csuda.
Holnap az okos kismalac legyen a vendégetek!

Rejtvény

Keresd meg és írd le franciául,
olaszul, angolul, oroszul,

németül, spanyolul, finnül, hogy

NYÁR.
Beküldési határidõ: július 8.

Megfejtés
A 26. heti rejtvény helyes megfejtése: (Já-
kob Mihály rajza). De a többiek is nagyon szé-
pen rajzoltak.

Helyes megfejtést küldtek be: Jákob Mihály,
Jákob Zsuzsanna, Jákob Ágnes, Jákob Má-
ria, Sárbogárd, Tinódi u. 144.; Barabás Ta-
más és Anita, Kislók.

A szerencsés nyertes:

JÁKOB MIHÁLY
Sárbogárd, Tinódi u. 144.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.
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Július 5., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 8.00 Eb és Flo 8.05 Pingvinkék 8.20 Ebb
és Flo 8.25 Pingvinkék 8.40 Blanche 8.45 Heuréka!
9.05 Slapaj 9.35 Pizsama-parti 10.00 Ötösfogat 10.30
Arthúr 11.00 A Nazca-rejtély 12.00 Hírek 12.05 Hotel
Kikelet 13.30 Út Pekingbe 14.00 A Nap Szerelmese
16.05 Kémeri 17.15 Bogányi Gergely zongoraestje
19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorso-
lás 20.25 Örökös Tagság Gála 22.45 Hírek 22.55 Sport-
hírek 23.05 Képeslapok a szakadékból 0.45 Koncertek
az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.15 Dis-
ney-rajzfilmek 9.35 Receptklub 9.50 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00
Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Trópusi nyomozók
13.40 Forma-1 15.30 Kung-fu 16.35 Dolmen – Rejtel-
mek szigete 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Kenguru Jack 21.10 Karátos védelem 22.45
RTL-bokszklub 0.05 Botcsinálta nyomozó 1.45 Kemény
zsaruk 2.30 Egy rém rendes család 2.50 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Õsvilági kaland 10.50 Így
készült a Kung Fu Panda címû animációs film 11.25 Ba-
bavilág 12.00 Törekvõ tanerõk 12.35 Ed 13.40 Charlie:
A majmok nem sírnak 14.40 Bûbájos boszorkák 15.40
Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.40 Szenzációs re-
cepciós 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Twister
21.50 Szörnyek szigete 23.50 A szem 1.30 Mentõheli-
kopter 2.20 Huncut fiúk 3.10 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 7.00 Hírösszefoglaló 9.00 Útitárs 10.00 Szombat
délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 - Gazdasá-
gi Magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról
jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az ötkarika jegyében
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Cigányóra 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül — a kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.56 Részletek a magyar
Dzsessz antológia 1991-es kiadványáról 21.04 Rádió-
színház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 6., VASÁRNAP
MTV: 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér
8.50 „Így szól az Úr!” 8.55 Engedjétek hozzám.. 9.05 Ka-
tolikus krónika 9.35 Egyházi naptár 9.50 Evangélikus
magazin 10.15 Református ifjúsági mûsor 10.25 Tanú-
ságtevõk 10.55 Beszélgetés a Bibliáról 11.10 Finnugor
evangélikus lelkésztalálkozó 11.25 A bölcsesség kez-
dete 12.00 Hírek 12.10 Ész-lények: Emberszabású ma-
jom vagy majomszabású ember 13.00 Az elvarázsolt
erdõ 14.30 Sally Lockhart rejtélyes történetei: Rubin és
füst 16.10 Gyémántoperett 17.30 Rocklexikon 18.30
BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.45 Sport-
hírek 19.50 Balatoni nyár 20.05 Koncz Gábor köszönté-
se – A három testõr Afrikában 21.35 MTv Hangerõ:
Zenél Roy és Ádám 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek 22.45
Bizsergés 0.40 GSXR-Kupa
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.35
Jackie Chan legújabb kalandjai 8.55 A tini nindzsa tek-
nõcök új kalandjai 9.15 Inuyasha 9.45 Receptklub
10.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 10.30 Já-
ték 11.30 Európai idõ 11.50 MeneTrend 12.00 Híradó
12.20 Isteni sugallat 13.15 Magyar autósport-magazin
13.30 Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.10 A Mick
Jagger-projekt 16.40 Seriff az égbõl 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Macskanõ 22.10 Hulla, hó, telizsák
0.15 Portré 0.50 Dögölj meg, Smaci! 2.45 Kemény
zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Tequila és
Bonetti 12.30 Baywatch Hawaii 13.30 Idõzsaru 14.30
Smallville 15.30 Afrikai kaland 16.30 Kutyám, Jerry Lee
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Üvegtigris 22.00 Szö-
késben 0.10 Képírók 2.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei krónika
8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Vallási
szertartás 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00
Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05

Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Esti séta 19.50 Mese 21.00 Kenó 21.04 Válogatás a Va-
sárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Rádiószínház 23.47 Zene 24.00
Éjszaka

Július 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.00 Védelmi jog
10.50 Kisvárosi doktor 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50
Domovina 13.20 Slovenski utrinki 13.50 Bûvölet 14.50
Jó kis bagázs 15.15 Pénz-vidék 15.50 Ötcsillagos sze-
relem 16.40 Kína folyói 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adók 17.55 Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 A Panamai Szabó 22.05 Hétfõ este 22.40 24 –
Második évad 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45 Van
élet a halál elõtt?
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Marco Polo hihetetlen kalandjai 12.00 Hírek
13.30 Disney-rajzfilm 14.00 Játék 15.10 Receptklub
15.25 Doki 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvé-
nye: Extrém lépések 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00
Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 A Szökés: Tûz és víz
22.05 Született nyomozók 23.15 Doktor Addison 0.15
Reflektor 0.30 Halloween – feltámadás 2.00 Egy rém
rendes család 2.25 Autómánia 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió dél-
elõtt 10.05 Teleshop 11.55 Sorsdöntõ nyár 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Életfogytig zsaru 22.10 Gyilkos körök 23.10 8 nap –
Végzetes emlékek 0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna
0.50 Futballfaktor 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Nap-
közben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör
15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész
19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió 19.46 Népzene
19.55 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az ötkarika jegyében 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Július 8., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Srpski ekran 12.50 Unser Bildschirm 13.30 Bû-
völet 14.30 Jó kis bagázs 15.00 Família KFT. 15.30 Öt-
csillagos szerelem 16.20 T.I.R. 17.30 Hírek 17.35 Kör-
zeti híradók 17.50 Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Önök kérték! 21.10 Régimódi történet 22.10
Kedd este 22.45 24 – Második évad 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.45 Goriot apó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Te vagy a hunyó! 12.00 Hírek 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Önrablás
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.15 Különösen veszélyes 23.10 Róma 0.20 Ref-
lektor 0.40 Igaz történetek – Sztárok egy csapatban
2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió dél-
elõtt 10.15 Teleshop 11.55 Airport 13.50 Kvízió 14.35
Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex felügyelõ
17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 A
sakál 23.30 Kojak 0.30 Tények este 1.00 Norbi-torna

0.10 Alfred Hitchcock bemutatja 1.40 Kisvilma – Az
utolsó napló 3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.00 Hajnal 6.00 180
perc 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ
11.25 Vendég a háznál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Króni-
ka 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24
Aranyalap 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15
Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudo-
mány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.49 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.24
Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés a tudományról 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

Július 9., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Hrvatska 12.50 Ecranul nostru 13.25 Bûvölet
14.25 Jó kis bagázs 14.55 Kormányváró 15.35 Ötcsilla-
gos szerelem 16.25 T.I.R. 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adók 17.50 Max, a zsaru 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Ismeretlen bizalmas 21.50 Szerda este 22.25 24
– Harmadik évad 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35
Vera Drake
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Ahol a víz az úr 12.00 Hírek 13.20 Dis-
ney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki
16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye: Rágós fa-
lat 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Bará-
tok közt 21.15 A prófécia 22.15 A prófécia 23.25 Az
egység 0.25 Reflektor 0.45 Dühöngés 2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Ingatlanbróker 6.25 Tények reggel 7.00 Mok-
ka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna 9.10
Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió dél-
elõtt 10.15 Teleshop 11.55 A rock and roll ördöge 13.50
Kvízió 14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25
Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 Agy-kontroll 22.10 Hõsök 23.10 Eureka
0.10 Tények este 0.40 Norbi-torna 0.50 Halálos
hullámhossz 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a háznál 11.45
Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.24 Aranyalap 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköz-
napi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rá-
dió 19.48 Népzene 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.05 Védelmi jog
11.10 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Slovenski utrinki 12.50 Együtt 13.20 Srpski ekran
13.40 Bûvölet 14.45 Jó kis bagázs 15.10 Família Kft.
15.40 Ötcsillagos szerelem 16.30 T.I.R. 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók 17.50 Max, a zsaru 18.45 Életké-
pek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.10 Érintés 22.10 Csütörtök este
22.45 24 – Harmadik évad 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.45 Vinci
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Az újonc 12.00 Hírek 13.25 Disney-rajzfilm
13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Doki 16.20 A
Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó 19.05
A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.15 Olvadás
23.15 Traveler – Az utolsó vakáció 0.00 Reflektor 0.30
Infománia 1.00 Alias 1.50 Rendõrakadémia 2.35
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
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délelõtt 10.10 Teleshop 11.40 Örökké 13.50 Kvízió
14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25 Rex fel-
ügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Tények 19.00
Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10
Éjszakai rohanás 23.40 Tangó 23.50 Csillagkapu 0.50
Tények este 1.20 Norbi-torna 1.30 Csillagkapu 2.20 Ak-
tív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Aranyalap 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.30 Nyelv-ész 19.35 Gye-
reksáv 19.40 Vacka rádió 19.45 Népzene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgeté-
sek 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Július 11., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Érzékeny ifjúság 10.10 Védelmi jog
11.05 Kisvárosi doktor 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.40 Parázsló szenvedélyek 13.30 Körzeti magazinok
14.25 Jó kis bagázs 14.50 Família Kft. 15.30 Ötcsilla-
gos szerelem 16.20 T.I.R. 17.30 Hírek 17.35 Körzeti hír-
adók 17.55 Max, a zsaru 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek
20.10 Lévai Kislexikon A világ szóról szóra 21.10 5 nap
az élet 21.55 Péntek este 22.30 24 – Harmadik évad
23.15 Hírek 23.25 Sporthírek 23.35 Stephen King:
Christine
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 8.35 Ref-
lektor 9.00 Csak csajok 10.05 Top Shop 11.15 Recept-
klub 11.35 Babylon5.: Egy új korszak kezdete 12.00 Hí-
rek 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 Doki 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc tör-
vénye 18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35
Barátok közt 21.15 CSI – Miami helyszínelõk 22.15
Váltságdíj: A zsaroló 23.20 A bûn mélyén 1.05 Reflektor
1.25 Itthon 1.45 Medikusok 2.30 Egy rém rendes
család 2.55 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 8.55 Norbi-torna
9.10 Jóban-Rosszban 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió
délelõtt 10.15 Teleshop 12.05 Kubai ritmusok 13.50
Kvízió 14.35 Sentinel – Az õrszem 15.35 Dokik 16.25
Rex felügyelõ 17.25 Szellemekkel suttogó 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-Rosszban 19.40 Aktív 20.10 Hal a
tortán 21.10 Terminátor – A halálosztó 23.20 Holló: Út a
mennyországba 0.20 Tények este 0.50 Norbi-torna
1.00 A szex a legjobb diéta 2.35 JAG – Becsületbeli
ügyek 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.25 Vendég a ház-
nál 11.45 Vacka Rádió 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl
15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Nyelv-ész 19.35 Gyereksáv 19.40 Vacka rádió
19.45 Népzene 19.53 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26
Zene 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRD, SÁRSZENTMIKLÓS és AL-
SÓTÖBÖRZSÖK településrészeken minden prog-
ramcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-
es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mû-
sora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Július 5., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 JESZ-elõ-
adás (ism.), 12.00 Lapszemle, 14.00 Természeti érté-
keink 3. rész — A pálfai erdõ, 15.00 Vendég a stúdió-
ban, 17.00 Lélekút Margóval, 19.00 Lapszemle, 20.00
Évzáró a gimnáziumban (20’) és Sárszentmiklóson
(40’), Osztálytalálkozó Alapon (25’), Ízelítõ a Légió ku-
páról (15’), Ballagás Cecén (71’), 23.00 Lapszemle
Július 6., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Természeti
értékeink 3. rész — A pálfai erdõ, 9.00 Évzáró a gimná-
ziumban (20’) és Sárszentmiklóson (40’), Osztálytalál-
kozó Alapon (25’), Ízelítõ a Légió kupáról (15’), Ballagás
Cecén (71’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendég a stúdió-
ban, 15.00 Alapi falunap (60’), Kvados kérdések (50’),
Gyémántlakodalom (25’), Filmszemle (26’), 18.00 Szi-
réna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés Szabó Imré-
vel 5. rész, Alapi férfikonferencia 1. rész, 23.00 Heti Hír-
adó, 0.00 Sziréna
Július 7., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 12.00
Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 17.00 Természeti értékeink
3. rész — A pálfai erdõ, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 Lélekút, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Július 8., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Szent László-napi koncert (70’), Osztálytalálkozó Sár-
keresztúron (20’), Fõzõverseny Sárszentágotán (10’),
Filmszemle (35’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna,
15.00 Beszélgetés Szabó Imrével 5. rész, Alapi férfikon-
ferencia 1. rész, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Vendég a stúdióban, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
Július 9., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Beszélgetés Szabó Imrével 5. rész, Alapi férfikonferen-

cia 1. rész, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Gyermekhét az evangélikusoknál (70’), Kitüntetés
Nagylókon (10’), Búcsú Pálfán (15’), Íjászbajnokság
(25’), A mezõszilasi kézilabdások idényzárója (30’),
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS, 20.30 JESZ: Fenevad, 23.00 Lapszemle

Július 10., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 JESZ: Fe-
nevad, 12.00 Lapszemle, 17.00 Lélekút, 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Szent László-napi koncert (70’), Osztály-
találkozó Sárkeresztúron (20’), Fõzõverseny Sár-
szentágotán (10’), Filmszemle (35’), 23.00 Lapszemle

Július 11., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Gyermekhét
az evangélikusoknál (70’), Kitüntetés Nagylókon (10’),
Búcsú Pálfán (15’), Íjászbajnokság (25’), A mezõszilasi
kézilabdások idényzárója (30’), 12.00 Lapszemle, 16.00
Szent László-napi koncert (70’), Osztálytalálkozó
Sárkeresztúron (20’), Fõzõverseny Sárszentágotán
(10’), Filmszemle (35’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Ven-
dég a stúdióban, 23.00 Lapszemle

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901.

A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon
is megtekinthetõ a www.bogarditv.blog.hu címen.

A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a kép-
újságban adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jo-
gát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mû-
velõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba
esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40)
200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20)
9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében:
Az adás fogható ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,
VAJTA, PÁLFA, SÁREGRES településeken minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93.25
Mhz-es frekvencián. Kérték, hogy ismételjünk meg
korábbi adásokat. A sok friss esemény mellett most
is sikerült néhányat mûsorra tûzni.

Július 3., csütörtök: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Íjászverseny Sárbogárdon, Örspusztai hor-
gászat, Majális a Rucz-farmon, Modellhajó-kiállítás, A
Mezõföld kincsei (ism.), 13.00 Heti Híradó (14-18 óra
között mûsorfrissítés), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Pisti a vérzivatarban – a JESZ színházi
elõadása, Filmszemle

Július 4., péntek: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Férfikonferencia Alapon I-II. rész, 13.00 Heti
Híradó, 14.00 Tízparancsolat 2. rész, Beszélgetések
Szabó Imrével 4. rész, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó,
Sziréna, 20.00 Falunap Alapon, Búcsú Pálfán, Osztály-
találkozó Alapon, Évzáró a gimnáziumban, Gyémántla-
kodalom

Július 5., szombat: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Lélekút Kávai Margóval, Karácsonyi kórus-
hangverseny (ism.), 13.00 Heti Híradó, 14.00 Falunap
Alapon, Búcsú Pálfán, Osztálytalálkozó Alapon, Évzáró
a gimnáziumban, Gyémántlakodalom, 18.00 Lapszem-
le, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Férfikonferencia Alapon
I-II. rész

Július 6., vasárnap: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 9.00 Pisti a vérzivatarban – a JESZ színházi elõ-
adása, Filmszemle, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Légió ku-
pa, Néptánctalálkozó Cecén 1-2. rész, A tavalyi szüret
Pálfán (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
20.00 Tízparancsolat 2. rész, Beszélgetések Szabó Im-
rével 4. rész
Július 7., hétfõ: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Férfikonferencia Alapon I-II. rész, 13.00 Heti Hír-
adó, 14.00 Lélekút Kávai Margóval, Karácsonyi kórus-
hangverseny (ism.), 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Szi-
réna, 20.00 Falunap Alapon, Búcsú Pálfán, Osztálytalál-
kozó Alapon, Évzáró a gimnáziumban, Gyémántlakoda-
lom
Július 8., kedd: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna,
9.00 Tízparancsolat 2. rész, Beszélgetések Szabó Imré-
vel 4. rész, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Pisti a vérzivatar-
ban – a JESZ színházi elõadása, Filmszemle, 18.00 Lap-
szemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00 Légió kupa, Nép-
tánctalálkozó Cecén 1-2. rész, A tavalyi szüret Pálfán
(ism.)
Július 9., szerda: 7.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziré-
na, 9.00 Falunap Alapon, Búcsú Pálfán, Osztálytalálko-
zó Alapon, Évzáró a gimnáziumban, Gyémántlakoda-
lom, 13.00 Heti Híradó, 14.00 Férfikonferencia Alapon
I-II. rész, 18.00 Lapszemle, Heti Híradó, Sziréna, 20.00
Lélekút Kávai Margóval, Karácsonyi kórushangverseny
(ism.)
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók,
20 év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06
(30) 290 8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Lambéria osztrák 998 Ft/m2, hajópadló 1598
Ft/m2, hagyományos parketta 1990 Ft/m2-tõl,
akác kerítésléc 199 Ft/db-tól: 06 (20) 9475 970.
(756096)

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

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1660 Ft/q, cser kugli akáccal 1670 Ft/q,
cser aprított 1680 Ft/q, cser aprított akáccal
1700 Ft/q, akác tûzifa kugliban 1910 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 1940 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986
2623.
Négyrészes ifjúsági szekrénysor 15.000 Ft-ért
eladó. 06 (70) 338 5085.
Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fû-
téses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437
4869. (006936)

Szekrénysor, kanapé, fotellal olcsón eladó. 06
(30) 621 2761. (051566)

Sárszentmiklós központjában üzlethelyiségek
kiadók. 06 (25) 461 904, 06 (30) 431 8404. (051565)

200 m2-es családi ház Sárbogárdon, frekventált
helyen eladó. Kettõ családnak különválasztható.
Kisebb házat beszámítok. 06 (30) 696 7188.
Ady-lakótelepen alacsony rezsijû lakás kiadó.
06 (30) 607 2226. (051564)

Hitelkiváltás, személyi hitelek. 06 (20) 581
3652. (051550)

Hitelek! BÁR-végrehajtás nem akadály. 06 (20)
581 3652. (051550)

Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30)
9165 891. (051548)

Suszterhegyen 1327 négyszögöles szõlõ eladó.
Pince, szerszámos, víz, villany van. 06 (70) 333
0879. (051544)

Berendezett, számlaképes albérlet 1 hétre is ki-
adó. 06 (20) 213 3184.
Cecei telephelyre udvarost, karbantartót, raktári
munkást keresünk. 06 (20) 554 9526. (051525)

Igényesen felújított lakás eladó vagy kiadó.
Gunaras termálfürdõn nyaraló kiadó. 06 (20) 455
7413. (051571)

Kisbálás szalma eladó. 06 (30) 939 1939. (051040)

20 m2-es üzlethelyiség kiadó az üzletközpontban.
06 (70) 332 1393. (051596)

4 részes gyerekszobabútor 25.000 Ft,
90x200-as gyerek emeletes ágy 10.000 Ft,
240x600-as indiánképes szõnyegpadló 8.000 Ft,
kéttálcás mosogató 5.000 Ft, Fégtherm ZC 18-as
cirkogejzír gázkazán 15.000 Ft, nagy mennyisé-
gû bontott cserép 30 Ft/db eladó. Telefon: 06
(30) 276 8331. (051036)

Hízók eladók Cecén. 06 (30) 652 3028. (051593)

Lakás eladó Sárbogárdon. 06 (30) 225 2067.
(051591)

Családi ház Sárbogárdon 14,9 milliós irányáron
eladó. 06 (70) 3356 413. (051590)

62 éves hölgy józan életû, komoly társat keres,
aki hozzá költözne. Kalandorok kerüljenek. 06
(20) 4850 436. (051583)

Általános és középiskolások felzárkóztatását
vállalom magyarból (helyesírás is), történelem-
bõl és angolból. Telefon: 06 (20) 886 3729. (051035)

Személyi hitelek 48 óra alatt! Akciós jelzáloghi-
telek: lakásvásárlásra, felújításra, szabad-fel-
használásra, adósságrendezésre, hitelkiváltásra.
Ingyenes ügyintézés! 06 (30) 241 7364, 06 (70)
340 9216.

Akció! Hello Kitty-s papucsok 30 %-os enged-
ménnyel kaphatók az Atlanta sportboltban. (051137)

K-F-IMPEX Bt. Ingatlaniroda. A legjobb ajánla-
tok egy helyen, készséggel állunk ügyfeleink ren-
delkezésére, legyen szó lakásvásárlásról vagy el-
adásról, hitelfelvételrõl, biztosításkötésrõl vagy
pénzügyi tanácsadásról. Személyi kölcsönök,
jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, felújításra, sza-
bad-felhasználásra, hitelkiváltásra. Ha valóban
megoldást keres, térjen be hozzánk, mi segítünk!
Sárbogárd, Ady E. út 101. Telefon: 06 (70) 453
7289, 06 (20) 447 2994, tel./fax: 06 (25)
460 215. E-mail: kfimpex@invitel.hu

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás
eladó, azonnal költözhetõ. 06 (30) 638 3533.
(051135)

Narancssárga-szürke babakocsi újszerû álla-
potban eladó. 06 (30) 282 9568. (051134)

Cecén, Kossuth utcában felújítható ház mellék-
épületekkel, telekkel eladó. 06 (25) 234 310, 06
(25) 234 765, 06 (22) 329 469. (051133)

Játékos kiscicákat elajándékoznánk. 06 (30)
439 6168, 06 (70) 374 8188. (051132)

Kutyaoktatás Sárbogárdon. Érdeklõdni: 06 (30)
3597 104. (051131)

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

Franciaágy, divatos, rácsos, fekete, eladó.
Ugyanitt 220 literes, újszerû, Elektrolux hûtõláda
A+13 hónap garanciával eladó 20.000 Ft, illetve
60.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 411 3040. (051128)

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

2000 db bontott tatai cserép olcsón eladó. 06
(30) 9970 520. (051124)

Dió rönkfa eladó. 06 (25) 467 868. (051123)

Kálozon családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (70)
394 7474. Irányár: 1.800.000 Ft. (051068)

Pusztaegresen családi ház áron alul eladó. 06
(20) 287 8376.

Gyógymasszõr. 06 (20) 570 5781. (051049)

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

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

hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ két
telekkel ELADÓ. Telefon: 06 (30) 9161 704

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

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

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK július 11-étõl
a gimnáziumban. Tanár: Bodoki Tamásné.

06 (70) 3765 261

LPG AUTÓGÁZBESZERELÉS akár HITELRE!
Simontornya határában, a 61-es út mellett

a TOTALGAZ KÚTON. LPG 169,9 Ft/l,
PB-palack 3800 Ft. 06 (30) 4411 653

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat FELVESZÜNK hosszú távra.

Telefon: 06 (30) 316 7427

JOGOSÍTVÁNY! Babi Autósiskola
SZEMÉLYGÉPKOCSI- és MOPEDVEZETÕI

tanfolyamot indít részletfizetéssel
2008. június 27-én, 18 órakor a sárbogárdi

mûvelõdési központban. Jelentkezni
a helyszínen. Telefon: 06 (30) 9939 285

Négycsillagos BIKÁCSI SZÁLLODA keres
munkatársakat ÚSZÓMESTER, MÛSZAKI

VEZETÕ, FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS
munkakörbe azonnali belépéssel. Jelentkezés:
holczer.istvan@zichyparkhotel.hu, illetve
az éttermi és konyhai munkakörök esetén a

svigruha.karoly@zichyparkhotel.hu címen.
Telefon: 06 (75) 532 910, 06 (20) 571 3088

ÚJRA BÚZAFELVÁSÁRLÁS A SÁRBOGÁRDI
MALOMBAN! Köztársaság út 180.

06 (20) 941 3280, 06 (20) 964 8496

ULTRAHANGOS HAJHOSSZABBÍTÁS
GARANCIÁVAL! Eredeti hajból.

A jelenlegi technikák közül a
legtermészetesebb hatás érhetõ el!

Saját hajat kímélõ, keratinlapos illesztéssel!
Elérhetõ árakon! 06 (30) 4826 407

JOGOSÍTVÁNY! INTENZÍV NYÁRI
TANFOLYAM (2 hét KRESZ) indul július 4-én,
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Jelentkezés: Fûrész József.
06 (30) 290 3744, fureszkresz@freemail.hu

GYÓGYMASSZÕR! Szakács Gábor, Cece.
Idõpont-egyeztetés: 06 (30) 5689 411

ÍZÜLETI-, GERINCPROBLÉMÁK kezelése,
MÛTÉT UTÁNI rehabilitáció

AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÛANYAG NYÍLÁS-
ZÁRÓ-AKCIÓ!

6 légkamrás ablakok
3 rétegû üveggel alapáron!

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók!
Bereczk Róbert

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

Válassza a minõséget!
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Bútort a gyártótól!
FAIR 2002 Kft.

Vásároljon nagyker áron itt helyben, Sárbogárdon!

Kárpitos bútorok, fenyõbútorok, étkezõgarnitúrák óriási szín- és
szövetválasztékkal, raktárkészletrõl és rendelésre egyaránt.

Továbbá rendelhetõk konyhabútorok, szekrények, szekrénysorok,
gardrób- és kisszekrények, komódok,

egyéb kisbútorok és kiegészítõk.

BENTEX-AKCIÓ!
VÁSÁROLJON MOST BENTEX BIOMATRACOKAT

A LEGKEDVEZÕBB ÁRON!

Ha most vásárol, 2 db 90x200, illetve 1 db 160x200,
vagy 1 db 180x200 matracot, BENTEX MEMORY FORM

(anatómiailag speciálisan kifejlesztve)
KISPÁRNÁT KAP AJÁNDÉKBA! (7.200 Ft értékben)

SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZIVACSOS ÉS RUGÓS MATRACOK
AKÁR MÉRETRE IS RENDELHETÕK!

Kárpitos kellékek forgalmazása.

Vállaljuk bútorának áthúzását, teljes körû felújítását, szállítását,
díjmentes helyszíni felmérését.

Elérhetõségek: FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 982 6630
Fax: 06 (25) 469 986

E-mail: fairkft@tolna.net
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Kérdezték
Csapda az úton

A sárbogárdi üzletközpontban az úttest
egyik öntöttvas csatornarácsát hetekkel
ezelõtt elvitték. A veszély jelzésére tettek
ki figyelmeztetõ állványt. Telt, múlt az idõ,
egyszer ezt is elvitték. Most két csíkos láb
van ott szalaggal. Különösen éjszaka ve-
szélyes itt közlekedni. Mi lenne, ha tréfás
kedvû vandálok elvinnék ezt is, és ebbõl
baleset lenne? Ki lesz akkor a felelõs?

A lyuk ismét beszakadt

A 63-as úton, Sárbogárdon, a virágbolt
elõtt, a kerékpársávban beszakadt úttestet
sok kérés után megcsinálták valahogy. De
nem jól, mert a kijavított úttest ismét be-
szakadt. Végig a városban, sok helyen ta-
pasztalni hasonló veszélyes gödröket,
megsüllyedt csatornarácsokat. Mi lenne,
ha egyszer végre nem csak tessék-lássék
javítanák meg az utat, hanem rendesen?

Kidöntött utcanévtábla

A Radnóti utca sarkán vandálok kidöntöt-
ték még a múlt héten az utcanévtáblát. Na-
pokig senki nem nyúlt hozzá, pedig aki ar-
ra járt, a járdára dõlt táblában majd hasra

esett. Kedden nem tudtam már tovább
nézni ezt a helyzetet, felállítottam hát a
táblát, de szerszám nélkül csak vala-
mennyire tettem a helyére. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy valószínûleg az önkor-
mányzat dolgozói azóta rendesen visszaál-
lították a táblát a helyére. Reméljük, a
táblát a vandálok ezután békén hagyják.

Sajnos minden hétvégén hasonló gond van
a Hõsök terén a szemeteskukákkal is. So-
kat kiborítanak, megtaposnak, a vandál
autósok kitörik a téren lévõ KRESZ-táb-
lát. Jó lenne, ha a rendõrök és a polgárõrök
nagyobb odafigyelése mellett az arra járó,
vagy a házak ablakából ezt látó polgárok is
vennék a fáradságot, és rászólnának a
vandál fiatalokra.

Temetõi rongálások

Az utóbbi hetekben szinte minden sárbo-
gárdi temetõben voltak rongálások, lopá-
sok. Már nemcsak a virágokat lopják, ha-
nem mindent. A közelmúltban a Hu-
szár-temetõben elvitték a vízóraakna fede-
lét. Loptak el a sírokról is fémkeresztet, vi-
rágtartót. Sajnos a fémtolvajokat, rongáló-
kat nem könnyû tetten érni. Érthetetlen,
hogy fél kiló vasért miért lopnak. Nappal,
becsületes munkával többet keresnének.
Emellett az okozott kár is többszöröse a
vasért kapott pénznek.

Összeállította: Hargitai Lajos

Nyílt
tér

Fájdalommal tudatjuk, hogy

MÁNYOKY KÁROLYNÉ,
született Csõgör Lídia

életének 73. évében,
hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése 2008. július 5-én, szombaton,
14 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Meghívó

A sárszentmiklósi
katolikus templomban

2008. július 6-án,
11 órakor

EZÜSTMISÉT
(25 éves papi jubileum)

mutat be Varga Imre
székesfehérvár—vízivárosi
helyettes plébános atya.

Varga László lelkipásztori kisegítõ

Így is kapnak engedélyt?
Ma tudtam meg a jegyzõtõl, hogy a SERKÖV most intézi a mûködési engedélyét. Nem
tudta megmondani, hogy már megvan-e neki az engedély, vagy még tart az elbírálás.

Kérdezem: ha ott mindig bûz van, és a környéknek ez probléma, akkor megadják nekik a
további mûködéshez az engedélyt? A környezõ földekre terítették a híg trágyát – ez sza-
bályos? Mert terítette rendesen. Mi meg ennek a szagát szívtuk be, meg szívjuk is. Itt
mindenki azt tesz, amit akar? Ez az egész kombinát már igencsak csapkodja nálunk a biz-
tosítékot. Volt kombinát már ezelõtt is, de amíg dr. Örs Attiláék vezették, ilyen bûzt mi
soha nem éreztünk. Igaz, õk nem a határba szórták szét a trágyát, és voltak fák, amik a
szagot felfogták, enyhítették. Most a környékben lakók véleménye nem számít? Pedig
többen is vagyunk, akik ettõl szenvedünk. Egész nyáron majd a lakásban kell a mosott
ruhákat kiteregetni, és a kertbe sem lehet kiülni miattuk?

Tessék mondani, nekünk, kisembereknek mihez van jogunk?

Név és cím a szerkesztõségben

Talált kulcs
Találtak egy kulcscsomót Sárbogárdon,
a központban. Átvehetõ a szerkesztõ-
ségben.

Elveszett

Elveszett egy fekete, sárga matricás
pénztárca, iratokkal együtt, Könyves
Ábel néven. Kérjük a becsületes megta-
lálót, juttassa el a szerkesztõségbe leg-
alább az iratokat!

Helyesbítés
Múlt heti lapszámunkban, az Osztályta-
lálkozó Alapon címû írásunkban pon-
tatlanul szerepelt Szlobodáné Strasszer
Teréz neve. A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztõség


