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A bogárdi foci nem eladó!
Meglepõ testületi határozatot fogadott el múlt pénteki ülésén a sárbogárdi képvise-
lõ-testület. Míg a Sárszentmiklósi SE sporttámogatására nettó 1.342.300 Ft-ot szavazott
meg, a Sárbogárdi LSC-t mindössze a szállítási költséggel támogatják: nettó 200.000 Ft
összeg erejéig. Azt a pénzt sem adják oda, hogy maguk keressék meg a legjobb megol-
dást, hanem a városvezetés által kedvezményezett szállítót finanszírozzák ebbõl az
összegbõl.
A zsarolásnak nem engednek, a bogárdi foci nem eladó!

(Írásunk a 11. oldalon olvasható.)

Augusztus 20.
Sárbogárdon,

10 órakor
a Hõsök terén

— ünnepi megemlékezés;

— a díszpolgári cím, a Pro Urbe díj, va-
lamint sportkitüntetések átadása;

— kenyérszentelés,

— múzeum megnyitása a régi tanács-
háza épületében a Szent István Ki-
rály Múzeum rendezésében.

15 órától az Ifjúsági parkban:

kézmûves-játszóház gyermekeknek;

Szabó László örökzöld slágereket
énekel;

a Ten Dance Táncklub bemutatója;

Bódi Csabi mûsora;

Sas-kabaré — Sas József estje;

a Sárbogárdi Fúvószenekar koncertje;

Románcos Krisztofer énekel;

22 órakor tûzijáték.

Mindenkit szeretettel vár
Sárbogárd Város Önkormányzata!

Kálozi
vigasságok

Augusztus 8-10-ig három napon át sok szí-
nes rendezvényre várták a káloziak a helyi
és környékbeli érdeklõdõket.

(Írásunk a 6. oldalon olvasható.)

Családi enyelgés
közterületen

Augusztus 11-én 16.25-kor egy nõ tett be-
jelentést, mert Cece központjában, a cuk-
rászda mellett egy férfi egy nõt bántalma-
zott. A bejelentés nyomán megállapítást
nyert, hogy egy bicskei lakos a cukrászda
mögötti bokros részre rángatta élettársát
és arcul ütötte. A járõr megérkezése után
cselekményét abbahagyta, de késõbb kõ-
vel próbálta megdobni élettársát. A járõr
testi kényszer alkalmazásával fékezte meg
a férfit. A heves udvarlót megbilincselték
és elõállították.

(Bûnügyi hírek a 8. oldalon.)

KÉK HÍREK
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Motoros buli Alapon
Nem tudom, mit szólna a tisztelt Olvasó, ha egyszer csak Hargitai
Lajos, a Bogárd és Vidéke lap fõszerkesztõje berontana a szobá-
jába este 5 óra felé, hogy írjon meg egy cikket holnapra egy olyan
buliról, amire félig nem is emlékszik, és amihez szakmailag sem
túl képzett. A fent nevezett fõszerkesztõ apai tekintélye mellett
nyomós érveket is felsorakoztatott: én voltam ott, még fel is lép-
tünk a zenekarunkkal, és nincs más, aki errõl jobban, hiteleseb-
ben írhatna (ehhez persze fér némi kétség, de hagyjuk). Beletö-
rõdtem a sorsomba, és leültem a számítógép elé. Azt mondtam
magamnak: csak semmi csüggedés, fel a fejjel, vágjunk bele!
Akit érdekelnek a motorok és a motoros bulik, valószínûleg az
fogja fõként élvezni ezt a cikket, mivel most a 2. MAD Bikers
Partyról fogok írni, ami idén is az alapi krosszpályán került meg-
rendezésre. Az eseményre mi is hivatalosak voltunk a Caelestis
zenekarral, hogy részt vegyünk a megfelelõ hangulat megterem-
tésében.

Szerintem egy nagyon jó bulit hoztak össze megint a Mad Bi-
kerek. Legalább annyira jól éreztem magam, mint tavaly.
Az egész napos rendezvény egyre inkább fesztivállá kezdi kinõni
magát. Ennek ellenére ugyanolyan jó fej és segítõkész maradt
mindenki a családias kis csapatból, mint tavaly és azelõtt, amikor
még igencsak belterjes, helyi volt a próbálkozás. Ezt a magatar-
tást, persze, el is vártuk és természetesnek vettük valamennyien,
hiszen ez lehet a jövõbeli nagy sikerek záloga.
Dél felé járhatott az idõ, amikor odaértünk a cuccokkal együtt.
Éppen akkor kezdõdött a 125 ccm-esek versenye, késõbb a 250
ccm-es, majd a 650 ccm-es kategória; két- és négyütemûek egy-
aránt rajthoz állhattak. Legutoljára az 50 ccm-es kategória mérte

össze a lóerõket. A versenyzõk ötösével indultak, így meglehetõ-
sen szûkösnek bizonyult a pálya, bár nem volt túl sok holtverseny,
ami megkönnyítette a bírák döntését. A pályán 5 kört kellett meg-
tenni, és természetesen az gyõzött, aki elõbb teljesítette a kört, a
kicsit sem könnyû ugratókon és egyéb akadályokon keresztül.

A pálya változott a tavalyihoz képest. Tavaly ugyanis voltak olyan
lehetetlennek tûnõ akadályok, amik igen nagy bukásokhoz és sé-
rülésekhez vezethettek volna. Így sem volt esésmentes a nap, vol-
tak kisebb bukások, de komolyabb sérülést senki nem szenvedett.
Viszont volt egy pályacsúcsdöntõ ugrás, amit Diószegi Tibor sár-
bogárdi versenyzõ hajtott végre, amihez ezúton is gratulálok,
Dió! Szerencséd, hogy nagyobb bajod nem lett belõle.
A versenyek után eredményhirdetés, majd motoros felvonulás
következett, amin több mint 150 motor vett részt. Ez nem kis
szám, tekintve, hogy egy kis faluról van szó! Ha ez így halad to-
vább, akkor Alap egy zarándokhely lesz a motorosok számára.
A program haladt tovább, a Caelestis zenekar felpakolt a „szín-
padra”, ami egy teherautó platója volt, és mire a motorosok
visszaértek, nagyjából zenélésre kész volt a cucc. Ám „megviccelt
minket a technika ördöge”, meg hát elõtte lett kész a finom bab-
gulyás, és azt senki sem hagyhatta ki. Így, mire elkezdtük a kon-
certet, már beesteledett. De volt reflektor, szóval nem volt gáz, és
addigra a robogósok és a Junior team is befejezték a streetfighter
showt, amit a pakolás miatt sajnos kénytelen voltam kihagyni.

Folytatás a következõ oldalon�
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Díjemelések
Az étkezési díjak 5 %-kal emelkednek szeptember 1-jétõl az okta-
tási—nevelési intézményekben. A bölcsõdében 284, az óvodák-
ban 251, az iskolákban a tízórai 62, az ebéd 215, az uzsonna 62
Ft/nap + 20 % áfa költségért igényelhetõ. A közétkeztetést to-
vábbra is az EUREST Kft. biztosítja.

Változnak a különféle szociális ellátások térítési díjai is, melyek-
nek pontos összegérõl a hivatalban, illetve a testületi ülésen ké-
szült jegyzõkönyvbõl, a könyvtárban tájékozódhatnak.

Új eskü
Változik a képviselõk és a polgármester esküjének szövege, mivel
megváltozott az erre vonatkozó törvény. Így a következõ helyi vá-
lasztások után a következõképp kell az elöljáróknak fölesküdni-
ük: „Én (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hû leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom; a
tudomásomra jutott titkot megõrzöm; … tisztségembõl eredõ felada-
taimat Sárbogárd fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvé-
nyesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott
önkormányzati tisztségviselõ meggyõzõdése szerint:) Isten engem úgy
segéljen!”

A megyéé a Kossuth
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola eddigi fenntartója, a Fejér
Megyei Önkormányzat kérésének eleget téve térítésmentesen
adja át az intézmény tulajdonjogát a megyének Sárbogárd. A tes-
tületnek csupán annyi a kikötése, hogy az ingatlant a jelenlegi
használatának megfelelõen meg kell osztani, melynek költségét a
megyei önkormányzatnak kell vállalni. E lépést követõen a megye
reményei szerint nagyobb esély nyílik a pályázati lehetõségek ki-
használására.

Futballklubok két serpenyõben
A verseny és élsport céljára pótelõirányzatot biztosít a testület a
következõ megosztásban: játékengedélyre, tag-, bonyolítói és já-
tékvezetõi díjra, valamint szállítási költségre nettó 1.342.300
Ft-ot kap a Sárszentmiklósi SE, míg a Sárbogárdi LSC-t mind-
össze a szállítási költséggel támogatják: nettó 200.000 Ft-tal.

Oktatási ügyek
Pontosították a tanulócsoportok számát a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskolát illetve annak tagintézményét, a nagylóki iskolát ille-
tõen, a nagylóki testület döntése alapján. Így a miklósi iskolában
18 tanulócsoport, 2 napközi és egy tanulószoba, míg Nagylókon 6
tanulócsoport indul szeptembertõl. Az eggyel csökkenõ nagylóki
csoportszám egy pedagógus álláshelyének megszûnését is ered-
ményezi. Az ezzel járó költségek csökkentésére fenntartóként
Sárbogárd nyújt be pályázatot.

Érdekes olvasmányt nyújtanak a nevelési—oktatási intézmények
beszámolói, melyeket ugyancsak augusztusi rendes ülésén ismert
meg és fogadott el a testület. A beszámolókat a könyvtárban
olvashatják el az érdeklõdõk.

Hargitai Kiss Virág

Koncert közben folyamatosan ment a gumiégetés, füstölés és dur-
rogtatás. Arra is volt példa, hogy valaki a kipufogóból kicsapó
lángcsóváról gyújtotta meg a cigijét.
A Caelestis után következõ zenekar egy dunaújvárosi banda volt,
a Suprema, akik szintén nagy hangulatot csináltak.
Utószóként csak annyit mondanék: annyira jól sikerült ez a buli,
hogy errõl érdemes volt írni és kisfilmet csinálni, amit rövidesen
láthatnak a Bogárdi TV-ben. Minden elismerésem a fiúké és a lá-
nyoké, akik összehozták a partit! Remélem, jövõre ismét találko-
zunk Alapon!

Hargitai Gergely

Köszönet
A 2. Mad Bikers Nap nem jöhetett volna létre a rengeteg segít-
ség és támogatás nélkül, amit kaptunk. Ezúton is szeretnénk
hát köszönetet mondani a következõ támogatóknak: Kovács
Mihály, Motorsziget, Gubik Zoltán, Dörögdy Gergely, Zup-
pon Lajos, Duna Comp Számítástechnika, Szekfû Attila,
Szekfû Pál, Tángli József, Méhes Lajos, Méhes Lajosné, Sze-
der Zoltán, Ulicza Pál, Alpek János, Matyej Pál, Molnár Zol-
tán, Sohár István, Sohár Anna, Fekti Miklós, Köõ Imre, Cosa
Nostra Pizzéria, V8 Vendéglõ, Paradicsom Csárda, Sárréti
Egyetértés Vadásztársaság, Szemler János, Sáfrán József, Ha-
lasi Lajos, Boszi méteráru, Szászvári Gyula, dunavecsei moto-
rosok, Alapi Polgárõrség, Bogárdi TV, Szijjártó Balázs,
Gilinger Gergõ, Rompos József, Ruti Butik, Varjas György,
Alap Község Önkormányzata, Arany János Mezõgazdasági
Szövetkezet, Fortuna Rádió, Hajdú István, ifj. Gotthárd János,
Gotthárd János, RRS Kft., Bardív és fia Kft., Zsidi Kft., Takács
Lajos, Bodoki György, Kutai Zoltán, Alap Községért Közala-
pítvány.

Mad Bikers Team

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület

augusztus 8-ai nyílt ülésérõl —

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Piszkeri vigalom
Kétnapos vigalom kerekedett idén is
Piszkeriben, Varga Gábor polgármester és
családja tanyáján. Immár hetedik alkalom-
mal gyûltek össze a környékbeli és helyi if-
jú és örökifjú fogatosok, hogy a szépen ki-
alakított pályákon jó hangulatú „csatát”

vívjanak a leggyorsabbnak és legügyesebb-
nek járó címért. Mivel a Piszkeriben zajló
fogathajtás elsõsorban a népi fogatok ver-
senye, hintókból csak néhány vett részt a
megmérettetésen.

Nem kímélték a kocsikat a hajtók; néme-
lyik annyira nekieresztette a lovakat, hogy
a fogat oldala lecsapódott, sõt, még a hajtó
kalapja is hátramaradt, a nézõközönség
derültségére. A segédeknek kellett bizony
kapaszkodniuk, hogy velük ne essen meg
hasonló.
Az elsõ napi versengés egy próbamaraton-
nal ért véget, amit jövõre fölvesznek a ver-
senyek sorába. Akiben még maradt némi
fölösleges energia, és vállalkozott rá, a ter-
jedelmes kaszálón fölállított akadályok
(szalmabálák, farönkök, facölöpök) kö-
zött kellett szlalomoznia, és a nagy távot
mielõbb leküzdenie.

A hajtók családtagjainak, a gyerekeknek
és érdeklõdõknek számos más program is
kínálkozott. Volt, aki a pecabotot áztatta a
liget melletti kis tóban, vagy a kovácsmes-
terségbe, agyagozásba, kézmûvességbe,
vagy épp a kemencében sült lángosba kós-
tolt bele. De volt gumicsizmahajító-ver-
seny és malac híján nyúlfogóverseny is.
Bárki, aki ellátogatott Piszkeribe a két nap
során, családi körben, otthonosan érezhet-
te magát a vidám társaságnak, szíves ven-
déglátásnak és a ceceiek kifogyhatatlan
humorának köszönhetõen.

Hargitai Kiss Virág

A Piszkeri Napok versenyein
az alábbi eredmények születtek:
Cece Kupa

1. Németh Ferenc (Kiss Tamás)
2. Ifj. Csányi Ferenc (Csányi Ferenc)
3. Csilléri László (Csilléri Dávid)
4. Id. Csányi Ferenc (ifj. Csányi Ferenc)
5. Mészáros József (Mészáros Tamás)
6. Varga Tamás (Varga Gábor)

Vadászhajtás
1. Németh Ferenc (Kiss Tamás)
2. Ifj. Csányi Ferenc (Csányi Ferenc)
3. Lang János (Boros Zoltán)
4. Boros Attila (Csilléri Dávid)
5. Csányi Ferenc (ifj. Csányi Ferenc)
6. Farkas József (Brúzsa Sándorné)

Maratonhajtás
1. Lang János (Boros Zoltán)
2. Hatala Roland
3. Pordán Zsolt (Németh Melinda)
4. Boros Attila (Csilléri Dávid)
5. Farkas József (Brúzsa Sándorné)
6. Csilléri László (Csilléri Dávid)

Piszkeri Kupa
1. Csilléri László (Csilléri Dávid)
2. Varga János (Barta Pál)
3. Mészáros József (Mészáros Tamás)
4. Csilléri Dávid (Boros Attila)
5. Rankasz Róbert (Kajári Krisztián)
6. Pordán Zsolt (Pordán János)

Ifjú hajtók kupája
1. Mészáros Tamás (Mészáros József)
2. Boros Melinda (Boros Attila)
3. Csilléri Dávid (Boros Attila)
4. Kiss Tamás (Kiss Gábor)
5. Szummer Gergõ (Szummer Attila)
6. Boros Roland (Lang János)

Lószépségverseny
1. Boros Attila lova: Rickó
2. Csilléri Ágnes lova: Szellõ
3. Lang János lova: Betyár

Rönkhúzás
1. Csilléri László
2. Soós Péter
3. Csilléri Imre
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Elbúcsúztatták Kiss Pált
Rég nem látott tömeg vett búcsút az alapi
temetõben hétfõn délután Kiss Pál nyugál-
lományú rendõr fõtörzszászlóstól, aki
hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el
múlt csütörtökön a fehérvári kórházban.
Azóta a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon
fekete zászló lobog.
Kiss Pál igazi közéleti személyiség volt fa-
lujában, Alapon, ahol most eltemették, va-
lamint Kálozon, Sárkeresztúron és Sárbo-
gárdon is, ahol élete során dolgozott, és a
közéleti munkában tevékenykedett.
Katolikus egyházi szertartás szerint Nagy
Mihály plébános búcsúztatta Õt a gyászoló
család nevében. Szinte valamennyi kör-
nyezõ településrõl nagyon sokan jöttek a
temetésre, hogy végsõ búcsút vegyenek a
volt kollégától, vadásztárstól, polgárõrtõl,
baráttól, kedves ismerõstõl.

Kiss Pál 1968 augusztusában kezdte szol-
gálatát a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
közrendvédelmi alosztályán õrvezetõi
rendfokozatban. 1973-ban lett Káloz köz-
ség körzeti megbízottja. A bûnügyi szem-
pontból igen fertõzött településen és kör-
zetében a kapitányság vezetõinek teljes
megelégedésére, eredményesen végezte
munkáját. 1990—95-ig a sárkeresztúri
rendõrállomás parancsnoka lett. Szervez-
te és hatékonyan irányította az önkéntes
rendõri munkát, majd 1995-ös nyugdíjazá-
sa után megszervezte és irányította a pol-
gárõrség munkáját is.
Koporsója mögött bársonypárnán vitte ki-
tüntetéseit egy fiatal rendõr kollégája a sír-
hoz. E kitüntetések ékes bizonyítékai an-
nak a kiváló munkának, amit tevékeny éle-
te során a közrend és közbiztonság érdeké-
ben kifejtett. Az országos rendõrfõkapi-
tány egy esetben, a megyei rendõrfõkapi-
tány öt esetben, a sárbogárdi rendõrkapi-
tány öt esetben részesítette dicséretben.
1986-ban pedig megkapta a „Kiváló Rend-
õr” kitüntetést.
A sírnál Kapoli Zoltán így búcsúztatta Õt a
kollégák nevében:
„Kiss Pál fõtörzszászlós olyan kolléga volt,
akire bármikor, bármilyen szolgálati fel-
adat végrehajtásában számíthattak pa-

rancsnokai. A fiatal kollégák is bizalom-
mal fordulhattak hozzá. Sokéves szakmai
tapasztalatát szívesen megosztotta mások-
kal. Munkáját a szakszerûség, jogszerûség,
emberség jellemezte. Ugyanakkor a tör-
vényt sértõkkel szemben roppant határo-
zottan és következetesen intézkedett. A
közösségi életnek is egyik motorja volt.
Finom pörköltjeit sokszor megkóstolhat-
tuk.”

Trombitaszóval és vadászpuskák díszsor-
tüzével búcsúztatta Õt a Sárréti Egyetértés
Vadásztársaság vezetõsége és tagsága,
amelynek egykor alapító tagja, s 15 évig va-
dászmestere volt.

Ott állt a koporsójánál szinte az egész sár-
bogárdi rendõrállomány és a Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület tagsága csak-
nem teljes létszámban. A gyászoló csalá-
dot barátok, ismerõsök oly nagy számban
vették körül, hogy a tömeg a sírok közt
állva az egész temetõt betöltötte.

Aztán a búcsúztató ének közben hulltak a
koporsóra a rögök, a hantra rátûzték a ke-
resztet, majd elborította a sírt a tömérdek
koszorú.

Pali bácsi, nyugodj békében!

Hargitai Lajos

Búcsúztató
Csak elköszönünk Tõled, Pali (Kiss Pál
rftzls.), nem búcsúzunk!

Mert azt búcsúztatják, akit — úgy gon-
dolják — többé nem látnak, nem gon-
dolnak rá, nem találkoznak Vele.

Nagy-nagy szomorúság és fájdalom Ne-
künk is, nyugdíjas rendõr tiszthelyettes,
zászlós, tiszt és fõtiszt kollégáidnak,
hogy nem tudtunk megmenteni, vagy
legalább több idõt adni Neked az Élet-
ben. Pedig hittük, reméltük, vártuk a
csodát. De hiszen Te magad voltál az
mint kolléga, parancsnok, apa és férj.

Ezzel a verssel köszönünk el Tõled:

„Most úgy szeretnék naiv áhítatot

forró bajtársak tûzhelyére vinni.

Mikor a tûz már õrséget is kapott

S nehéz esztendõk lobja végre süttet.

Milyen titokban nézdeltük hamvadón

Új-új fúlását ennek a bús földnek

S egy-egy szerelmes szép harci riadón

Csak jól titkolt reménytelenségünk szállt.

Óh, be szeretnék úgy sírni gyermekül

Egy-két baráttal, mint annyiszor tettem,

De zászló leng már, s a titok menekül:

Éljen a tûz, a tábor s hava nyíltság.”

(Ady Endre: A tûz ünnepén)

Visszük s vinnünk kell tovább a Tüzet
— mint Te is tetted — most és mind-
örökké…

Tisztelettel: Streng Ferenc ny. r. alezr.
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41. Falunapi és Búcsúi Vigasságok Kálozon
Szép napra virradtak a káloziak augusztus 8-án, hiszen kezdetét
vette a 41. Falunapi és Búcsúi Vigasságok, mely augusztus 10-éig
tartott.
Az idõ is kiváló volt a vigadozásra: a nap hétágra sütött, s kelleme-
sen feltöltötte a testet és a lelket, akárcsak a kiváló programok,
melyeknek tanúi lehettünk.

Amint a Nap kissé lefelé hanyatlott az elsõ nap végén, az ifjúság
részt vehetett egy fergeteges tinidiszkón.
Persze, itt még nem ért véget a mulatság, mert alig hajnalodott, s a
horgászat szerelmesei már összemérhették erejüket egy horgász-
verseny keretében a Vincze-tavon. Késõbb egy paintball-bajnok-
ságon lehetett jót szórakozni a kiserdõben. A labdarúgás rajongó-
inak is volt kedvükre való, és naphosszat rúghatták a bõrt a kispá-
lyás labdarúgótornán, mellyel párhuzamosan díjugrató verseny
zajlott.

A falumúzemot dr. Szilárdfy Zoltán mûvészettörténész, esperes
plébános nyitotta meg szombaton.
Akik akartak, remek kézmûves-foglalkozásokon vehettek részt;
volt csuhébemutató és -készítés, arcfestés, Henna-festés.
A római katolikus templomban tartott istentisztelet után Tóka
Szabolcs orgonakoncertjét hallgathatta meg a mûkedvelõ közön-
ség, melyen közremûködött László Szilvia énekmûvész is.
Az esti bál hangulatához Õrsi István szolgáltatta a zenét.
Az utolsó napon a kettesfogathajtó-versenyen izgulhattunk lóért,
lovasért egyaránt, mellyel egy idõben zajlottak a színpadi esemé-
nyek is.

A XIII. Kálozi Díjugrató eredményei
C0 versenyszám

1. Vincze Martina Jázmin Bálint 2001 Kft. Lovasklub
2. Halasi Judit Viktória Sárosdi Lovas Egylet
3. Vincze Martina Dóra Bálint 2001 Kft. LK

B1/a stílusverseny kezdõ lovasok
1. Vincze Martina Dóra Bálint 2001 Kft. LK
2. Vincze Martina Jázmin Bálint 2001 Kft. LK
3. Poncrácz H. Viktória Kincs Némethy B. Lovasklub

B1/b stílusverseny kezdõ lovak
1. Szabó Mariann Korax Kópé Ráckevei SE Korax
2. Cserni Zita Fruzsina Rekord Rétpart Mg. Kft.
3. Halasi Judit Viktória Sárosdi LE

B1/c nyitott
1. Pongrácz H. Viktória Kincs Némethy B. LK
2. Gereny Domonkos Senior Simontornyai TC
3. Csirke Adél Aranyos Tamási Lovassport Egy.

B2 ifjúsági
1. Cserni Zita Fruzsina Rekord Rétpart Mg. Kft.
2. Zrínyi Barbara Gondolat Ráckevei SE Korax
3. Gajda Fanni Játék Alfonz Lovas Klub

B2 nyitott
1. Bálint László Cindy Bálint 2001 Kft. LK
2. Máyer Zoltán Deli Soóshegyi LK SE
3. Weisengruber János Carter Corontino Lovassport Egy.

B3 ifjúsági
1. Gajda Fanni Játék Alfonz LK

B3 nyitott
1. Herczog Emil Shandor Herczog és Fiai Kft.
2. Bálint László Dárió Bálint 2001 Kft. LK
3. Révész Ágnes Niké Lovasakadémia SC

A1 nyitott és ifjúsági
1. Bálint László Széliker Bálint 2001 Kft. LK
2. Herczog Emil Shandor Herczog és Fiai Kft.
3. Révész Ágnes Niké Lovasakadémia SC

A XIII. Kálozi Kettesfogathajtó-verseny eredményei
Akadályhajtás

1. Kovács Zoltán Sárkeresztúri Vihar Lovasegyesület
2. Bokor László Kálozi Lovasegyesület
3. Baranyai László Sárszentágotai Lovasegyesület
4. Tóth Imre Sárbogárdi Lovasegyesület
5. Vadócz Zsolt Kálozi  LE
6. Penczer László Seregélyesi Lovasegyesület

Vadászhajtás
1. Gnyálin János Tököli Lovasklub
2. Pongrácz László Siófoki Lovasegyesület
3. Ács Gyula Kálozi LE
4. Erdõdi Sándor Tököli LK
5. Penczer László Seregélyesi LE
6. Bokor László Kálozi LE
Tegyünk említést a fellépõkrõl is, akik jókedvre és dalra fakasz-
tották a nagyérdemût.
Fûrész Diána, a székesfehérvári Vörösmarty Színház énekesnõje
kiváló musicaleket adott elõ, a kicsiket is elkápráztatta az
Aladdinból Jinny dalával.
Fellépett az Iszkaszentgyörgyi Néptánccsoport is, akik már több
országos és nemzetközi fesztiválon vettek részt. Gyönyörû ruhák-
ban pörögtek-forogtak, s szinte már a közönség is velük táncolt.
A soponyai Bokréta mazsorettcsoport mûsora is nagy sikert ara-
tott. Hihetetlen gyorsasággal és ügyesen forgatták pálcájukat, s
többek között egy „csárdásmixet” is láthattunk tõlük. Elbûvölték
a közönséget. Csakúgy, mint a Csajok ének- és táncegyüttes mû-
sora, akiktõl a Jézus Krisztus Szupersztárból és a Hairbõl is hall-
hattunk részleteket. A mûsor zárásaként kánkánt táncoltak a
lányok.
A napot tombolasorsolás és diszkó zárta.
S hogy jól érezték-e magukat az emberek, azt elárulta a sok mo-
solygós arc és szempár.

Hepp Zsuzsi
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Az ÚMVP forrásaiból javítható
az erdõk gazdasági értéke

Hazánkban az erdõsített területek hektárokban mérhetõ nagysá-
ga az elmúlt csaknem másfél évtizedben folyamatosan gyarapo-
dott, 1995 óta mintegy 136.000 hektár erdõtelepítés történt. En-
nek eredményeként Magyarországon egy százalékkal növekedett
az erdõsített összterület aránya. Az erdõtelepítések legnagyobb
részét — 90 százalékát — magántulajdonú területeken végezték
és végzik. Így a magánerdõk aránya folyamatosan emelkedik az
országban. A magán-erdõtulajdonosok száma az erdõgazdálko-
dás alá vont területeken megközelíti a 300 ezer fõt — ez a tulajdon
elaprózottságára utal.

A korábban jelzett folyamat következményeként az erdõs terüle-
tek tulajdonviszonyai az utóbbi évtizedben átalakultak: 58 száza-
lék állami tulajdonú, míg az erdõk 41 százaléka már magántulaj-
donban van, 1 százalékot pedig közösségek, önkormányzatok,
társulások, alapítványok, egyházak birtokolnak. A magántulaj-
donban lévõ erdõk területe összesen 787.000 hektár, melybõl az
egyéni és társult gazdálkodók 555.000 hektárt kezelnek. A ma-
gántulajdonban lévõ erdõterületekbõl közel 203.000 hektáron
nem folyik erdõgazdálkodás.

Az erdõgazdálkodási ágazatban a termelõ és szolgáltató vállala-
tok és vállalkozások két évvel ezelõtt, 2006-ban mintegy 15 ezer
embert foglalkoztattak. A munkavállalók kétharmada az állami
szektor alkalmazottja volt, egyharmaduk pedig a magánszektor-
ban dolgozott. Az erdõgazdálkodás úgynevezett munkaerõ-fel-
szívása 2000 és 2005 között 17 százalékkal csökkent, vagyis a mun-
kavállalók száma 18.000-rõl 15.000-re csökkent.

Az erdõk hasznosításának modernizálása és diverzifikálása, több
lábra állítása, valamint a vertikális integráció megvalósítása az
ágazat munkaerõ-felszívásának növekedését eredményezheti. A

magán-erdõgazdálkodás problémái — a tõke- és eszközszegény-
ség, a fragmentált erdõszerkezet, sokszor a szakmai hozzáértés és
integráció hiánya — miatt a magánerdõk környezeti állapota tar-
tósan stagnál, illetve kisebb területeken, ahol a gazdálkodási vi-
szonyok rendezetlenek, ez mintegy 230 ezer hektár, ami a szakér-
tõk szerint állapotromlást jelent. Ezért kiemelt fontosságú az er-
dõgazdálkodók szakmai ismeretének bõvítése mellett a technikai
háttér fejlesztése is.
E folyamat elõsegítését tûzte ki célul az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) egyik projektcsomagja, intézkedése
is, amely az erdészeti géppark fejlesztésére irányul.
A támogatást azok a magán-erdõgazdálkodók vehetik igénybe,
akik legalább 50 hektár magántulajdonú, önkormányzati tulajdo-
nú, illetve azok társulásai tulajdonában lévõ erdõterületen jog-
szerû erdõgazdálkodást folytatnak, és az erdészeti hatóság általi
nyilvántartásban szerepelnek. A támogatási rendelet várhatóan
2008 õszén jelenik meg, a támogatási kérelmek beadására a ter-
vek szerint 2008. év végén nyílik lehetõség.
A pénzügyi segítség mértéke nem haladhatja meg: egyes kiemelt
térségekben — kedvezõtlen adottságú területeken (KAT) és
Natura 2000 területeken — a beruházások elszámolható összegé-
nek 60 százalékát; az egyéb területeken végrehajtott beruházá-
soknál pedig az összeg felét. A támogatásként kapott tõkejutta-
tást nem kell visszatéríteni.
A szakemberek az ÚMVP intézkedéscsomagjától — amely az er-
dõk gazdasági értékének növelését célozza — azt várják, hogy az
ország erdõterületének nagysága továbbra is dinamikusan növek-
szik majd a következõ években.

(Forrás: ÚMVP)

SÍC — hírek, eredmények
LOVÁSZ BALÁZS nyerte meg a pálya-
íjászok Magyar Köztársaság 2008. évi
FELNÕTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁ-
GÁT!
A Sárréti Íjász Club, a június 28-ai orszá-
gos csapatbajnokság megnyerését követõ-
en, újabb sikert könyvelhet el. 2008. július
26-án Hatvan városában ugyanis Lovász
Balázs ifjúsági korú versenyzõnk nyerte a
felnõtt reflex/olimpiai íjászok 2008. évi
magyar bajnokságát.

A kieséses fordulót megelõzõ rangsoroló
forduló eredményei:

Lovász Balázs (ifjúsági) 11; Gilicze Ferenc
12; Bóla József 14; Katona Alex (kadet)
18; Gilicze László a 30-ik helyen végzett.

A Magyar Bajnokság végeredménye az
egyesületünk szemszögébõl:
1. hely Lovász Balázs bajnok

8. hely Bóla József

15. hely Gilicze László

16. hely Gilicze Ferenc

19. hely Katona Alex

***
Egyesületünk ifjúsági és „fiatalos” öreg
versenyzõi az elmúlt hétvégén ifjúsági, ka-
det és senior magyar bajnokságon vettek
részt.
Négy fõ versenyzõ indult és 4 érmet hoz-
tunk el, azaz 3 ezüst és 1 bronz a végered-
mény. Igaz, hiányzik a legfényesebb érem,
az arany, de ne legyünk telhetetlenek, sze-
replésünk így is nagyon eredményes volt.

Eredmények:
A kadet ifjúsági fiúk között Katona Alex
2., az ifjúsági fiúk között Lovász Balázs 2.,
a senior férfiak között Gilicze László 2.,
Gilicze Ferenc 3. helyezést ért el.
Kedves fiatalok! Ha hiányzik a mozgás, ha
unatkoztok, szorgalmasak és kitartóak
vagytok, ti is ott lehettek a legjobbak kö-
zött. Gyertek sportolni, vár benneteket a
Sárréti Íjász Club!
Ha kelletlen vagy és lusta, akkor átneve-
lünk, ha nagyon lusta vagy, akkor inkább
maradj otthon, mert az a sporthoz kevés.

Sárréti Íjász Club, Gilicze László
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Kavarás egy rendszám körül
Az országos sajtót is megjárta az a hír, hogy Ferencz Kornél sár-
bogárdi önkormányzati képviselõ, alpolgármester hamis diplo-
mata-rendszámú autón közlekedett, s ezért a rendõrség eljárást
indított ellene. A híradások szerint a rendõrök egy terepjáróst el-
lenõriztek, aki külföldi diplomata-útlevéllel igazolta magát. Kide-
rült, hogy a jármû egy sárbogárdi, önkormányzati érdekeltségû
közszolgáltató cég tulajdona, amelynek munkatársa Ferencz
Kornél.

Mi történt valójában? Errõl kérdeztem Ferencz Kornélt, aki el-
mondta, hogy valóban igazoltatták.

— Nem igaz, hogy hamis diplomata-útlevéllel igazoltam magam
— tiltakozott a képviselõ, majd hozzátette —, az viszont igaz,
hogy diplomatarendszám volt az autómon, ami miatt eljárás is in-
dult ellenem. Egy nemzetközi segélyszervezet, a Szent Ouen és
Csillag Lovagrend (OSOE) képviselõjétõl kaptam a rendszámot
és a hozzá tartozó dokumentumokat. Azt mondták nekem a lo-
vagrend képviselõi, hogy a civil diplomácia keretében jogosult va-
gyok a rendszám használatára. Mivel tudomásom szerint a sárbo-
gárdi és a Fejér Megyei Önkormányzatnak is érvényes megálla-
podása van a szervezettel, ezért nem gyanakodtam, és jóhiszemû-
en jártam el.

— Mikor történt ez az eset?

— Még februárban igazoltattak, és elvették tõlem a rendszámot.
De hangsúlyozom, nem használtam a diplomata-útlevelet. Erre
az is bizonyíték, hogy egyedi azonosító meghamisítása miatt in-
dult eljárás ellenem.
— Miért volt szükséged erre a rendszámra és okmányra? Jelen-
tett ez bármilyen elõnyt neked?
— Nem ismerem a diplomácia elõnyeit, hátrányait, de semmiféle
elõnyre nem kívántam ezzel szert tenni. A megyében nem csak mi
állunk kapcsolatban ezzel a szervezettel, amely a sárbogárdi gim-
náziumnak már adott adományt. Többször jártak Sárbogárdon,
hivatalosan, önkormányzati szinten voltak találkozóink, és ter-
mészetesen megbíztam bennük.
A fenti lovagrend, melytõl Ferencz Kornél a diplomatarendszá-
mot és annak használati jogosultságát igazoló útlevelet kapta, a
Petõfi Sándor Gimnáziummal tart fenn szoros kapcsolatot, és tá-
mogatja az iskolában folyó nyelvoktatást. Errõl lapunkban több-
ször is olvashattak, a lovagrend képviselõjével interjút is készítet-
tünk. A lovagrend a székesfehérvári Kodolányi János Fõiskolán
folyó francia nyelvû tanárképzést is segíti. Velük is kötöttek okta-
tási megállapodást. Az OSOE nemzetközi oktatási intézménye
2001 óta több mint 500 diákot képzett világszerte, sikeresen.

Hargitai Lajos

Kard ki kard Kálozon

Augusztus 3-án 17.15-kor Káloz területé-
rõl verekedésrõl kaptunk jelzést. A beje-
lentés szerint egy helybéli család tagjai
gépkocsijukkal megállították egy másik
család ugyancsak gépkocsival közlekedõ
tagjait, majd egy korábbi sérelem okán
összeverekedtek. Két személy sérült köny-
nyebben. A bántalmazók a csetepaté során
eszközül kardokat használtak. Egy nõ ki-
vételével valamennyi személynél fado-
rong, vagy vasvilla volt, de õk az eddigi
megállapítás szerint nem vettek részt a
verekedésben. Bántalmazással két sze-
mély gyanúsítható.
A sértettek elmondása szerint a verekedés
közben autójukból valuta tûnt el. Az eset
körülményeinek pontos feltárására eljárás
indult.

Súlyos balesetet okozott
a lehullott térkõ

Augusztus 4-én 13.20-kor a 63-as fõúton,
Felsõkörtvélyes és Sárszentágota között
egy személyautó vezetõje jármûvével az
árokba hajtott. A megállapítás szerint a
személyautó elõtt haladó, ismeretlen
rendszámú, térkövet szállító teherautóról
a 65. km szelvénynél két térkõ leesett,
amelyek közül az egyik betörte a személy-
autó szélvédõjét és a vezetõ arcának csa-
pódott. A sofõr a baloldali vízelvezetõ ár-
kon áthajtva a napraforgótáblában állt
meg jármûvével. A teherautó nem észlel-
hette a történteket és továbbhajtott. A so-
fõrt mentõhelikopter szállította kórházba,
utasa könnyen sérült.

Trabanttologatók

Mezõszilas területén ellenõrzés alá vontak
egy Trabantot, amit három személy tolt.
Az ellenõrzés során megállapították, hogy
a Trabant rendszáma egy Ladához tarto-
zik. A három személyt elõállításuk után ki-
hallgatták. Egy negyedik, ismeretlen sze-
mélyre hivatkoztak, aki a gépkocsit vezet-
te, de az intézkedés megkezdése elõtt is-
meretlen helyre távozott.

Éjszakai kocsifeltörõk

Augusztus 8-án az Árpád-lakótelepen két
feltört gépkocsit jeleztek kora reggel. A
megállapítás szerint az egyik jármû be sem
volt zárva. Csukott, de nem zárt ajtaját ki-
nyitva magnós rádiót vittek el. A Renault-
-nak viszont betörték az ablakát, abból
azonban nem vittek el semmit.

Vasat a présháztól

Augusztus 7-én 18.40-kor egy szabadegy-
házai sértett tett bejelentést, mert han-
tostelepi présháza udvaráról vasat loptak.
A megállapítás szerint az ismertté vált két
elkövetõ kb. hét mázsa fémhulladékot vitt
el és értékesített Sárkeresztúron. A le-
adott fémért kapott 40 ezer forintot a sér-
tettnek átadták, így a kára megtérült.

Lopják a nemesbodzát

Augusztus 8-án egy nemesbodza-ültet-
vényrõl jeleztek lopást 6.35-kor. A hantosi
tulajdonos kb. 170 kg bodza eltulajdonítá-
sát jelezte. A kára kb. 22.000 Ft.

Vadászlest loptak

Augusztus 12-én 20.45-kor tett bejelentést
a sárbogárdi Aranyvölgy Vadásztársaság
vadõre, mert ismeretlen tettesek elloptak
egy kb. 3-4 méter magas fából készült
vadászlest az ún. Kása-völgy végébõl. Az
50.000 Ft értéket képviselõ vadászlest Sár-
bogárd külterületén, egy Kislók irányában
lévõ kaszálón megtalálták, le volt takarva.
Az ügyben ismeretlen tettes ellen lopás
miatt indult eljárás.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések és
segítségkérések a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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Nagylók hírei
Nagylóki fogathajtóverseny

Szép számmal jelentek meg augusztus 2-án a nagylóki fogat-
hajtóversenyen a lovassport eme ágának helyi és környékbeli sze-
relmesei. Szerencsére az idõjárás is kitûnõ volt erre az alkalomra.
Kiváló ételek közöl lehetett válogatni, és volt kirakodóvásár is.
Fellépett a Sárbogárdi Fúvószenekar, melynek muzsikája reme-
kül illett ehhez az eseményhez.
A versenyen a következõ eredmények születtek.
Akadályhajtás: 1. Semjén Attila, 2. Baranyai László, 3. Vadócz
Zsolt, 4. Kovács Zoltán, 5. Tóth Imre, 6. Penczel László.
Vadászhajtás: 1. Baranyai László, 2. Semjén Attila, 3. Ács Gyula,
4. Kiss Nándor, 5. Penczer László, 6. Tömör Ferenc.

Nagylóki falunap

Már csütörtökön megkezdõdött a programok sora több település
nyugdíjasklubjainak találkozójával, valamint a hétvégére való ké-
szülõdéssel. Pénteken este a Titán együttes nyitotta meg a zenés
programok sorát, melyek szombaton folytatódtak a helyi
mazsorettek, néptáncosok és a Nagy László vezette népdalkör il-
letve citerás kísérõik mûsorával. De láthattak az érdeklõdõk tár-
sastáncot, hastáncot, görög táncot is, és kipróbálhatták saját
magukat is a „táncparketten” vasárnap a búcsúbálon, Konczék
zenéjére.
A kitûnõ idõjárás megtette a hatását: többeket kicsalogatott a
szabadba.
A szombat és a vasárnap is futballmérkõzéssel kezdõdött. Közben
bográcsokban fõttek a remek pörköltek. Mivel vasárnap búcsú
volt, vásárfiát is lehetett venni, s különbözõ hintákra felülni.
Igazi különlegesség volt a Nagylóki Talpasok csapata. Elsõ pillan-
tásra egy régi táborképet láttunk csak, s ahogy közelebb mentünk,
vitézeket lehetett észrevenni, amint épp egy „hadjáratról” érkez-
tek vissza. Beszédbe elegyedtem velük, s kiderült, hogy a 16. szá-
zadba csöppentem.
Szabó Bálint, a csapat vezetõje lelkesen invitált sátraik felé, s ki-
derült, hogy ez egy jellegzetesen magyar és jellegzetesen török tá-
bor. A vitézek török és magyar ruhákat viselnek, s az akkori min-
dennapi életet mutatják be, igen hitelesen.
Kiderült, hogy fõleg a törökökkel sok nõ is vonult, és sok esetben
irreguláris csapatok voltak, ami azt jelentette, hogy több volt a
csapatban az, aki nem harcolt.
A Talpasok néhány szóban elmondták, hogy mi is található raj-
tuk. A törökökön például dolmány, alkarvas, sodronying, ami in-
kább altiszti viselet volt; s beszéltek a „12 apostolról is”, amely
nem más, mint egy tégely, ami lõport tartalmazott.
A magyar és török vitézeknek volt hadapródjuk is, és 10 év alatt
sajátították el tudásukat az erre vállalkozók.
A magyar viseletben volt dolmány, csákós szabással, sálöv, mely a

harcban igen fontos volt, hisz
felfogta a szúrást, és egy kü-
lönleges csizma, mely az elsõ
16. századi csizmarekonst-
rukció az országban. Érde-
kesség még, hogy a hódolt-
ság idõszakában nem fizet-
ték meg a katonákat, így ru-
hákat is zsákmányoltak, úgy-
mond török katonákról rán-
gattak le ruhákat.
Hogy mi mindent lehetett
még szemügyre venni, azt
megtekinthetik a Bogárdi
TV-ben, a Talpasokkal ké-
szült interjú keretében.

Zs.
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Mégis felvonult
a Gárda

Tagtoborzót hirdetett a Magyar Gárda Pusztaegresen augusztus
1-jére. Felvonulni elõször nem kívántak, ám egy incidens miatt,
ami plakátragasztás közben érte egyik tagjukat, úgy döntöttek,
mégis felvonulnak. A tagtoborzót a pusztaegresi klubban akarták
megtartani, de a polgármester ezt nem engedélyezte, így a futball-
pályán került sor az eseményre. Több száz roma jelent meg a kije-
lölt idõpontban, és a rendõrség is kivonult a helyszínre, ám
nagyobb rendbontásra nem került sor.

A sárbogárdi képviselõ-testület MSZP-frakciója július 28-án írás-
ban kezdeményezte egy rendkívüli ülés mihamarabbi összehívá-
sát, kérve, hogy a testület határolódjon el a Magyar Gárdától, és
nyilvánítsa ki, hogy az ilyen jellegû szervezetek nem kívánatosak a
városban.
Az ülésre azonban már csak a lezajlott esemény után, augusztus
4-én került sor. A nem teljes számban megjelent képviselõk 5 igen
szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
„Sárbogárd város képviselõ-testülete kinyilvánítja, hogy a Ma-
gyar Gárda és hasonló céllal ténykedõ társalakulatai nem kívána-
tos szervezetek Sárbogárd város közigazgatási területén belül.”
Az elhatárolódásért Lakatos Gyõzõ, a sárbogárdi kisebbségi ön-
kormányzat elnöke köszönetet mondott a képviselõknek.

H. Zs.

Vendéglátósok, figyelem!!!
Nyaraljon a Magyar Tengeren!
Várja Önt a Balaton
és az APEH-VPOP gazdasági rendõrség nyaraló-különítménye!
Kényelmes elszállásolás
a tolonckocsiban;
Naponta friss sör
és razzia;
Elsõrangú konyha,
ÁNTSZ-vizsgálat közben állandóan kaphat hideget-meleget;
Cigányzene
nyugodt lehet, alaposan elhúzzák a nótáját;
Zár-Óra
minden pillanatban!
Ne vigye a pénzét külföldre,
Lellén öt perc alatt megszabadul tõle!

Köszönet
Köszönetemet szeretném kifejezni minden nagylóki lakosnak,
elsõsorban az alább felsorolt támogatóknak és szervezõknek,
akik a múlt hét végén megrendezett falunapi rendezvényünk
megszervezésében önzetlenül, szabadidejüket, energiájukat
nem kímélve segítettek.
A rendezvény megszervezésének fõ mottója ez volt: összefogás
és együttmûködés a lakosság kikapcsolódása érdekében.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a rendezvény költségvetése null-
szaldóval zárult.
Támogatók: Horváth Krisztina, Takács József, Simon László,
dr. Bögyös Gábor, Kukucska János, Tóth István, ÁMK Sár-
szentmiklós, Hantos Község Önkormányzata, Mezõfalvi Zrt.,
Dupor Kft., Magyar Attila.
Szervezõk: Nagylók Község Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete, Nagylóki Népdalkör, Nagylóki Nyugdíjasklub,
Nagylóki Gyermekekért Alapítvány, Nagylóki Polgárõrség,
Nagylóki Sportegyesület, Nagylóki Gyermek Néptánccsoport,
Takács László, Nánási Katalin és családja, Tauz Józsefné,
Nagy Imréné, általános iskola.

Tóth József polgármester

Utazók és irodalomkedvelõk figyelmébe!

A legnevezetesebb füredi
nyaralóház a Jókai-villa

A gyermekiesség Jókai-
nak jellemzõje és mûvei
legfõbb varázsa. A me-
seszép és hagyományos
füredi Anna-bál az otta-
ni neves Horváth-ház-
hoz kötõdik, mert Hor-
váthék Anna Krisztina
leányát tartják a füredi
Anna-bálok elsõ híres
Annájának. De Bala-
tonfüred sok nagyhírû
épülete közt talán a leg-
többet emlegetett a magyar regényírás nagy mestere, Jókai
Mór nyaralója, mely ma az õ emlékmúzeuma. Oka a nagy ma-
gyar mesemondó mûveinek népszerûsége. Évente több tízez-
ren látogatják a Jókai-házat, gyönyörködve látnivalóiban, s fel-
idézve a nagy író életét és korát. Az 1870-ben épült ház a fürdõ-
telep központjában, a Honvéd, a Jókai és a Blaha Lujza utcák
találkozásánál áll, árnyas fák között, melynek kertjében az író
mellszobra található. Eklektikus stílusú, s beillik a balatoni vá-
ros összképébe történelmi, irodalmi emlékeivel, páratlan ter-
mészeti kincseivel, szépségével, látnivalóival. Füred ma a Bala-
ton leglátogatottabb helye: gyönyörû, külön kis világ, hazánk
egyik legszebb pontja. Belsõ szobáiban az író és felesége, La-
borfalvi Róza emléktárgyaiból álló gyûjtemény látható „Jókai
és a Balaton” címmel. Magyar irodalmi emlékhely, mely szinte
nemzeti emlékhellyé vált az elmúlt évek során.
Jókait bensõséges, erõs szálak kötötték Füredhez. Életében – a
fõvároson kívül – Balatonfüreden tartózkodott a legszíveseb-
ben, a leghosszabb ideig. Több nagy mûvét – így Az aranyem-
ber c. regényét is – e füredi házban írta.
Utazásaik, balatoni kirándulásaik során látogassanak el Bala-
tonfüredre, és keressék fel a Jókai-villát!

Forrás: internet

A kép illusztráció: A Magyar Gárda újoncainak avatása
a budai Várban.
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A bogárdi foci nem eladó!
Meglepõ testületi határozatot fogadott el múlt pénteki ülésén a
sárbogárdi képviselõ-testület. A Sárszentmiklósi SE sporttámo-
gatására nettó 1.342.300 Ft-ot szavazott meg, míg a Sárbogárdi
LSC-t mindössze a szállítási költséggel támogatják, nettó 200.000
Ft összeg erejéig. Azt a pénzt sem adják oda, hogy maguk keres-
sék meg a legjobb megoldást, hanem a városvezetés által kedvez-
ményezett szállítót finanszíroznak ebbõl az összegbõl.
Nem volt teljesen váratlan ez a döntés, ha a sárbogárdi képvise-
lõ-testület civil bizottsága elnökének, Nedoba Károlynak a ko-
rábbi megnyilatkozásait komolyan vesszük. Õ ugyanis több fóru-
mon is hangsúlyozta, hogy a Sárbogárdi LSC jelenlegi vezetésével
nem hajlandó együttmûködni, és ilyen formában õ nem hajlandó
támogatni az egyesületet. Ennek oka, hogy a sárszentmiklósi
egyesülettel Nedoba Károlyék által korábban elgondolt egyesíté-
si törekvéseknek a sárbogárdiak ellenálltak. Ennek okát kutatva
világossá vált, hogy a háttérben furmányosan titkolt politikai al-
kuk rejlenek. A titkos alkuk lényege, hogy a sárbogárdi egyesület-
nek a sárszentmiklósi egyesület javára meg kellett volna szûnnie.
Ezáltal a bogárdi klub támogatása a miklósi focira mehetne
(Bogárd és Vidéke 10-11-12. szám). Ígérték ugyan, hogy mûköd-
hetne a továbbiakban is Sárbogárdon egy III. osztályú csapat, erre
azonban semmilyen garanciát nem adtak. Ráadásul a bogárdi csa-
pat a II. osztályban játszik jelenleg is. Nedobáék remélték, hogy a
bogárdi csapat kiesik a II. osztályból, és akkor eleve a III. osztály-
ban lehet csak kezdeni. Ez a vágyuk nem teljesült, mert jól
szerepelt a csapat, és biztos bennmaradó lett. Egyébként a
harmadosztályú foci se került volna kevesebbe. Ez is mutatja,
hogy csak blöff és etetés volt ez az ígéret.

Zsarolás a közüzemi
díjakkal és egyéb…

Ekkor lépett életbe az a taktika, hogy akkor el kell szívni a levegõt
Sárbogárdtól.
Sérelmezték a sárbogárdiak, hogy az országos íjászverseny elõtt
elvitték a szemeteskonténert, majd (állítólag Nedoba Károly uta-
sítására) arra hivatkozva, hogy a konténer lyukas, csak nagy
összeg kifizetése ellenében adták volna azt vissza. Erre azt mond-
ták a bogárdiak, hogy majd õk kijavítják a konténert, csak hozzák
vissza. Ez meg is történt, ám fejjel lefelé dobták le az épület elé.
A barátságtalan, megtorló jellegû intézkedések a szurkolókat se
hagyták hidegen, és a meccseken bizony elhangzottak Nedoba
Károlyt „éltetõ” bekiabálások.
Olaj volt a tûzre, hogy megpróbálták úgymond megvásárolni a
sárbogárdi csapat igen lelkes szurkológárdáját. Némi tiszteletdíj

és vacsora fejében ajánlatot tettek nekik, hogy a jövõben inkább
szurkoljanak a miklósi csapatnak. Ez se jött be, mert a fiúk vissza-
utasították a „nagylelkû” ajánlatot, mondván, hogy egy csapat
iránti szeretet szívkérdés, ami nem eladó.

A fiúk visszautasító nyilatkozata lapunk július 29-ei számában je-
lent meg. Megmondom, igen büszke voltam rájuk, mert manap-
ság kevesebbért is hajlandók eladni magukat emberek. Példa erre
„nagybecsû” képviselõink egy része is (tisztelet a kivételnek).

Megjegyzem, meglehetõsen nagy arcátlanság ilyen direkt módon
beleszólni az Alkotmány által is biztosított egyesületi független-
ségbe. Persze, tudom, honi viszonyok között ez nem egyedi eset,
ismerve helyi kiskirályaink despotikus hajlamait.

Azt hiszem, talán jót is tett Sárbogárdnak, hogy megpróbálja a he-
lyi hatalom ilyen módon megnyomorgatni a pénzügyi támogatás
elvonásával a klubot. Így van remény arra, hogy valóban igazi he-
lyi foci lesz Sárbogárdon, amit szívügyének tekinthet sok ember, s
a pénzügyi támogatás megvonását teljes erkölcsi megtisztulás kö-
vetheti a sportéletben, és valóban érvényesülhet a hatalomtól
független egyesületi mûködés.

Az elsõ jótékony eredmény, hogy Sárbogárdon nem fog játszani
egyetlen „vett” játékos sem az õszi szezonban. Mint az egyesület
vezetõi nyilatkoztak: a csapatban kizárólag helyi játékosok játsza-
nak majd (azaz sárbogárdiak, töbörzsökiek, sárszentmiklósiak).
Így lesz valóban hazai a csapat. Csak remélni lehet, hogy a játéko-
sok követik a szurkolók példáját, és õk sem lesznek eladók, ha ki-
derül, hogy jobban játszanak, mint más csapatoknál a drágán vett
játékosok. Mert játszani is csak tiszta szívvel lehet.

Azt kérdezik a sárbogárdi sportvezetõk, hogy miután Sárbogár-
don van valódi tömegsport, van tényleges utánpótlás-nevelés, ezt
miért nem támogatja az önkormányzat. Mert az igazság az, hogy
rendkívül jó színvonalú a sárbogárdi utánpótlás-nevelés. A focizó
gyerekeket a szülõk is szívvel, lélekkel és anyagi áldozatot sem kí-
mélve támogatják. Nem lesz tehát gond egy erõs helyi csapatot ki-
állítani az õszi szezonban egyik csapatnál sem. Csak maradjon
meg ez a lelkesedés!

Arról számoltak be a sportegyesület vezetõi a velük folytatott be-
szélgetésben, hogy az egyesületet egyre több magánszemély tá-
mogatja adományokkal. Ez tette lehetõvé többek között azt is,
hogy a nevezéssel kapcsolatos költségeket be tudják fizetni.

Ezúton személyesen is kérnek mindenkit, aki segíteni szeretné a
sárbogárdi focicsapatot, támogassa azt természetben, anyagiak-
ban, a befizetett jövedelemadó 1 %-ának az egyesület számára va-
ló felajánlásával, pártolójegyek vásárlásával és persze a meccsek
látogatásával.

Hajrá Sárbogárd, hajrá bogárdi foci!!!

Hargitai Lajos
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Mátis István evangélikus lelkész 100 éve
Született 1908. augusztus 15-én Pálfán,
az ottani tanító gyermekeként. Még teo-
lógiai évei alatt Észtországban volt ösz-
töndíjas. Felvidéken, Csákváron, az Õr-
ségben és Ajkán szolgált többek között.
Novellái evangélikus naptárakban, anto-
lógiákban jelentek meg. 1996-ban látott
napvilágot „Küszöb elõtt” c. kötete. Eb-
bõl való az alábbi írás, mely pálfai gyer-
mekkorát idézi. A szerzõ három évvel ez-
elõtt, 2005-ben hunyt el.

A búzaszem
Áldott az az ember, aki — ki tudja, hány ezer éve — elõször tépte
le kalászát, tenyerén kimorzsolta az érett szemeket, és megkóstol-
ta, hogy ehetõk-e. Mikor a búza történetére gondolok, képzele-
temben megjelenik a szántó-vetõ ember. Látom a magvetõt, aki
felém közeledik évezredeken át, hosszú, egyforma léptekkel.
Minden lépésnél a nyakába akasztott, háziszõttes vászonból kö-
tött általvetõbõl egy marék gabonaszemet markol, hogy az embe-
riség egyik legszebb mozdulatával a gondosan elõkészített szántó-
föld magágyába szórja. A magvetõ ember e munkája pontos rit-
mushoz alkalmazkodó mozdulatsor, szigorú összhangban, hogy
ne legyen se ritka, se túl sûrû a vetés. A ritkát felveri a gaz, a sûrû
nem tud egymástól fejlõdni. Nem is értett ehhez minden ember.
Én még láttam kézzel vetõ földmûvest. Abban az idõben nem tel-
lett mindenkinek vetõgépre. De csak meglett korú ember tudott
igazán jól vetni, akinek már nem voltak hevesek, kapkodók a
mozdulatai, aki érezte, mennyit kell markolni a magból, hogy ne
pazarlódjék a drága szem.
Gyerekkoromban, amikor még mezítláb tapostam a nyár forró
porát, az év legizgalmasabb idõszakának a masinálást tartottam.
Nem a cséplést, mert abban az idõben mifelénk azt a munkát
mondták cséplésnek, amikor kézicséppel verték ki a szemet a ga-
bona kalászából. Nyomtatásnak meg azt hívták, amikor a szétterí-
tett gabonakévéken állatokat hajtottak körbe a keményre dön-
gölt szérûn. A cséplésnél is, a nyomtatásnál is a szalma alatt ma-
radt a kipergett szem polyvával, törekkel, porral, szeméttel kever-
ten. Ezt szelelték ki úgy, hogy lapáttal szembedobták a szellõnek,
és az kifújta a könnyû polyvát és a port. Akkor már használták a
szelelõ vagy dudarostát is. Ez már gép, amiben volt egy lapátos
szélhajtó kerék és váltható rostasor, mert mindenfajta gabonához
más lyuknagyságú rosta kellett.
A falunkban két cséplõgép, azaz masina volt. Az egyik gazdákból
alakult kis társulaté, azért úgy nevezték, hogy a „közösöké”. Ezt
gõzgép hajtotta. A másikat, a benzinest, mi, gyerekek — a motor
hangját utánozva — „csihaha” néven ismertük.

Nekem a gõzgép volt a kedvencem. Nagyobbnak, erõsebbnek lát-
szott, mint a benzines, és sípolni is tudott. Ismertük, hogyan sípol
induláskor, hogyan megálláskor. Ebédre nem déli harangszókor
állt meg, hanem mikor egy asztaggal végzett, ezért az ebédnek is
külön sípjele volt. A legnagyobb eseményszámba ment, amikor
egyik szérûrõl a másikra húzatták a gépeket. Ezt is másfajta sípszó
jelezte. Ilyenkor két hosszút és sok rövidet sippantott. Mi a jelen-
tését is tudni véltük: „Bóka, Pintér, jöjjetek!”. Így hívták a két fu-
varost, akik négy lóval vontatták a nehéz gépet. Ilyenkor futólé-
pésben iramodtunk a hang irányába, hogy le ne késsük az izgal-
mas eseményt. Látványnak is szép volt, amikor a négy erõs állat
beledõlt a hámba, és megmozdult a nehéz gép. Csakhogy nem
mindig ment ilyen simán, mert dombnak felfelé, vagy homokos,
esõ utáni süppedõ talajon megrekedt könnyen a gép. Ilyenkor a
masinások, ki hol érte, tolták a gépet a gépész, vagy az egyik etetõ
„ha megfogtad, told el” vezényszavára.
Egyik nyáron nekünk is csépeltek, mert a felesünk az egyik tanítói
javadalmi földbe búzát vetett. Büszke voltam rá, hogy a miénket
masinálják. Édesapám a gép mellett a noteszába írta a mázsálás
eredményét. Odajött a kis leánygyülekezet kurátora is, Bertalan
Mihály. Egy utcában laktunk, az Öreghegyen meg szomszédok
voltunk. Édesapámmal nagyon jó volt a viszony közöttük. Mintha
most is hallanám nyugodt, bársonyos hangját. Kezet fogtak, és
megkérdezte:
— Na, tanító úr, hogyan fizet a búza?
— Még nem tudom, kurátor uram — felelte édesapám. — Most
lesz az elsõ mázsálás.
Bertalan Mihály az egyik nyitott zsákba markolt, és egyik tenyeré-
bõl a másikba pergette a szemeket.
— Szép búza ez, tanító uram! — és visszaöntötte a szemeket a
zsákba.
Édesapámat a mázsához szólították. Bertalan Mihály mosolyog-
va a fejemre tette a kezét, és azt mondta:
— Kis szógám, tudod-e, miért szent mag a búza?
— Nem tudom, Mihály bácsi! — feleltem.
— Neem-e? — nyújtotta a szót, mintha csodálkozna. — Hát fi-
gyelj, én megmondom neked. Ha jól megnézed a búzaszemeket, a
tompábbik végükön, ahol olyan gyûrõdésféle látszik, a Jézus
Urunk képét formázza.
Édesapám végzett a mázsálással, és elégedetten mondta:
— Úgy látszik, jól fizet a búza, kurátor uram. Tudja, az Országúti
dûlõ sohase csapott be.
— Az biztos! Jó földek azok — hagyta helyben Bertalan. Aztán
valami gyülekezeti ügyet kezdtek tárgyalni. Én is belemarkoltam
a búzába, és vizsgálni kezdtem a szemeket, de bizony sehogyan
sem tudtam felfedezni rajtuk Jézus Krisztus arcát. Bertalan
Mihály éppen kezet fogott édesapámmal.
— Na, Istennek ajánlom, tanító úr! Sietek, mert a kocsi az utcán
vár, még nekünk is van takarodnivalónk.
— Mihály bácsi! — kiáltottam utána.
— Na mi az, kis szógám?
— Én nem látom Jézus Krisztus képét a búzaszemen.
— Ne búsulj, kisfiam! — visszalépett hozzám, és megsimogatta a
fejemet. — Bizony, én sem láttam meg mindjárt, amikor öreg-
apám nekem mutatta. Majd meglátod, ha azt a kenyeret szeged
meg, amit a magad munkájával kerestél. Én is csak akkor láttam
meg. Isten veled, kis szógám!
— Isten áldja meg! — köszöntem vissza.
Igaza lett öreg Bertalan Mihálynak. Késõbb magam is megtalál-
tam Jézus Krisztus képét a búzaszemen, pedig még nem is szeg-
tem meg a magam munkájával keresett elsõ kenyeret, hanem ol-
vastam János evangéliumában: „Bizony, bizony mondom néktek:
ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga ma-
rad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)

(Forrás: Mátis István „Küszöb elõtt”  címû könyve.)

RENDKÍVÜLI FELVÉTEL
A SIMONTORNYAI

SZAKISKOLÁBA ÉS GIMNÁZIUMBA

SZAKISKOLÁBA

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

GIMNÁZIUMBA FELNÕTTKÉPZÉSRE

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

Érdeklõdni, jelentkezni lehet

Pordány Ilona ig. h.: 30-219-0041, e-mail: pordanyica@freemail.hu
T. Unghy Ilona ig. h.: 30-411-4970, e-mail: smatui@freemail.hu
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Augusztus 16-17-én ismét megrendezésre kerülnek a mezõföldi túrák 60, 50, 30
km-en, valamint 15 km-en az Iringó tanösvényen. Az éjjeli túrák 40 és 20 km-es távon
indulnak, míg biciklivel 50 km-t kell megtenniük a jelentkezõknek.
A túrák kiindulási és érkezési pontja: Nagylók, Petõfi utca, Taviparti Palota Turista-
ház. A pontos idõpontokról és a nevezési díjakról a szervezõknél (Vígh-Tarsonyi
László 06-70-340-2913, Viniczai Ramóna 06-20-515-2751), valamint a
http://ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=1726 honlapon lehet tájékozódni.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2008. augusztus 8-ai
ülésén elfogadta

– a 19/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz., az ön-
kormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló rendelet módosítását;

– a 20/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz., az egyes
szociális ellátásokról szóló rendelet mó-
dosítását;

– a 21/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz., a képvi-
selõ-testület és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatáról szóló rendelet
módosítását;

– a 22/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz., a laká-
sok és helyiségek bérletére és elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A reneszánsz év programjai
Ozorán,

ozorai Pipo várkastélyában

Szent István-nap

2008. augusztus 20., szerda
Mûsor:

10.00 kapunyitás
20.00 István, a király
Nyíregyházi Mandala Színház
Napközben:
reneszánsz vásár
11.00—17.30 óráig: gyerekprogramok,
kézmûves-foglalkozás.
A várkastélyban óránként indul tárlat-
vezetés.

A kép illusztráció

A IV. Béla Általános Iskola
2008. szeptember 1-jei
kezdéssel a következõ

álláshelyeket hirdeti meg:

* biológia-technika szakos tanár
határozott idejû kinevezéssel (gye-
sen lévõ kolléga helyettesítésére);

* tanító (angol nyelv mûveltség-
területtel) határozatlan idejû kine-
vezéssel;

* napközis tanító határozatlan idejû
kinevezéssel.

Pályázni írásban,
az iskola címére

(7012 Alsószentiván, Béke út
112.) feladott levélben lehet.

Mezõföldi túrákMezõföldi túrák
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Legényfogó leves
Hozzávalók: 20 dkg zöldborsó, 20 dkg erdei
gomba, 20 dkg vegyes zöldség: sárgarépa,
zeller, petrezselyemgyökér, 30 dkg csirke-
mell, 30 dkg csirkemáj, 2 dl fõzõtejszín, 2 dl
tejföl, 1 teáskanál citromlé, 2 nagyobb fej
vöröshagyma, olaj, só, fehér bors, tárkony,
esetleg egy húsleveskocka, vagy elõzõleg
félretett húsleves leve.
Elkészítés: az olajon aranybarnára pirítjuk az ap-
róra vágott hagymát. Rárakjuk a kis kockákra
vágott húst. Kifehéredése után hozzáadjuk az
ugyancsak apró darabokra vágott zöldségeket
(ha mirelit vegyes zöldségbõl készítjük, akkor
nincs vele gond): a borsót, répát, zellert, gyöke-
ret. Sózzuk, borsozzuk. Fedõ alatt félig megpá-
roljuk a húst és a zöldségeket, majd hozzáadjuk
a darabolt gombát. Felöntjük vízzel (1,5-2 liter)
és húslével (esetleg kockát teszünk bele).
Ha minden belevaló megpuhult, akkor tesszük
bele a hússal kb. azonos nagyságúra darabolt
májat. Forrástól számított 5 percig fõzzük vele.
Végül belekeverjük a tejszínt és a tejfölt (elõtte
érdemes simára kikeverni). Ízesítjük egy teás-
kanálnyi szárított tárkonnyal (ha friss, akkor va-
lamivel kevesebb is elégséges). Újabb felforra-
lás után levesszük a tûzrõl a levest, majd pár
perc elteltével belekeverjük a citromlevet (így
nem rántja össze a tejtermékeket a levesben).
Ízletes, laktató, pikáns leves a végeredmény,
amellyel nem csak a legényeket lehet megfog-
ni!

Svájci burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 dl tejföl, 1
tojássárgája, 20 dkg párizsi, 2 ek. reszelt
sajt, só, bors, petrezselyem, olaj a sütéshez.
Elkészítés: a megtisztított burgonyát felaprít-
juk, bõ olajban rózsaszínûre sütjük. A tejfölt
összekeverjük a tojássárgájával, a ledarált pá-
rizsivel, petrezselyemmel, borssal, sóval. A ki-
sütött burgonyát tûzálló tálba terítjük, ráöntjük
a krémet, meghintjük sajttal, forró sütõben 10
percig sütjük. Uborka-, vagy paradicsomsalátá-
val tálaljuk.

Rakott õszibarack
Hozzávalók: 1 csomag babapiskóta, 2 dl ru-
mos-cukros tej, 4-5 szem õszibarack, vagy
befõtt, 2 egész tojás, 1 evõkanál liszt, 2 evõ-
kanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1/2 l
tej.
Elkészítés: a babapiskótákat belemártjuk a ru-
mos-cukros tejbe, és egy tál aljára kb. kétujjnyi
magasan lerakjuk. Az õszibarackokat meghá-
mozzuk, kettévágjuk, magjaikat kivesszük (ha
befõtt, akkor lecsepegtetjük) és magházukkal
lefelé a piskótára rakjuk. A többi hozzávalót
összekeverjük, és gõz fölött krémet fõzünk belõ-
le. Kihûtjük és a barackra öntjük.
A tetejét sûrûn meghintjük durvára vágott dió-
val vagy mandulával.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

VIRTUÁLIS PÁRBESZÉD
– Magának nem kényelmetlen ez az ülõ-
hely?
– Dehogynem! Eléggé nyomja a popómat.
És nincs támaszték sem.
– Mik ezek a falemezek a fenekünk alatt?
– Úgy nevezik õket, hogy dongák.
– És vaskarikák veszik körül õket.
– Ezek nem karikák, uram, hanem abron-
csok.
– Dongák, abroncsok? Voltaképpen min
ülünk mi?
– Szerencsétlen! Maga nem tudja, hogy
hordón ülünk?
– Hát ez nem valami vigasztaló. Hordón
üldögélni… Mondjuk egy süppedõ fotel
helyett.
– Így hozta a történelem, uram.
– A történelem egy hülyeség.
– Nehéz lenne vitatni.
– De a fene egye meg, mi a csuda van ebben
a hordóban? Tán valami jóféle itóka?
– Sajnos nem! Alig merem elárulni magá-
nak. A hordóban, amelyen ülünk, puska-
por van, uram.
– Ne ijesztgessen! Puskapor?
– Az, az. Salétrom, szén és kén keveréke. A
kínaiak találták föl még valamikor a 8. szá-
zadban. Õk csak tûzijátéknak használták,
nem sokat törõdtek vele. Aztán Németor-
szágban élt egy Schwartz Berthold nevû
szerzetes, aki aranyat akart csinálni. Maga
biztos tud arról, hogy régen azt hitték az
emberek, hogy aranyat ugyanúgy lehet ké-
szíteni, mint vajas kenyeret, csak nehe-
zebb. Szóval õ kutyulgatott, kevergetett
mindenfélét, és az egyik keveréke fölrob-

bantotta az egész mûhelyét. Így történt.
Persze az európai agy rögtön rájött, hogy
nemcsak tûzijátékra használható, lecsap-
tak rá, pár év múlva már gyárakban állítot-
ták elõ. Nincs ember, aki csak hozzávetõle-
gesen is meg merné becsülni, hogy hány fe-
lebarátunk halálát okozta ez a találmány.

– És mi most puskaporos hordón ülünk?

– Bizony. Nemcsak maga meg én. Ebben
az országban mindenki.

– Hajaj! Öreg hiba! És mit lehet most csi-
nálni?

– Azt hiszem, semmit. Ülünk, és várjuk a jó
szerencsét.

– És ha fölrobban?

– Néhányan túlélik. De miért robbanna
föl?

– A puskapor könnyen fölrobban, nem?

– Kell hozzá valami tûz, vagy legalább egy
szikra.

– Na jó. Most már elég a hülyéskedésbõl!
Árulja el, hogy nem is igazi puskaporról
beszél, és hordóról is csak képletesen volt
szó. Akkor pedig a szikra is csak képletes.

– Gratulálok a következtetéséért! De azt
higgye el, hogy talán csak egy szikra kell.
Képletes szikra.

– De remélhetõleg vannak képletes tûzol-
tók.

– Remélhetõleg.

(L. A.)



Bogárd és Vidéke 2008. augusztus 14. GYEREKSAROK 15

Heti idõjárás

Pénteken hidegfront közelíti meg a nyugati ha-
tárainkat. Délelõtt sokat süt még a nap, de dél-
utántól — fõleg a Dunántúlon — erõsen meg-
növekszik a gomolyfelhõzet, záporok, zivatarok
kialakulására lehet számítani. Egy-egy heve-
sebb zivatargócban felhõszakadás, jégesõ is le-
het. A front az éjszakai órákban vonul át felet-
tünk, így éjjel sokfelé lesz zápor, zivatar. Az
északnyugati szél megerõsödik, zivatarok kör-
nyezetében viharossá fokozódik. Szombaton
keleten még elõfordulhat kisebb esõ, záporesõ,
máshol a felhõátvonulásokból egy-egy futó zá-
por lehetséges. Jelentõsen lehûl az idõ, a
csúcshõmérséklet már csak 21-26 °C között
várható. Estétõl a szél mérséklõdik. Vasárnap-
tól ismét melegedés kezdõdik. Általában napos
idõ valószínû, de a hét elsõ napjaiban már
egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcs-
hõmérséklet kedden ismét sokfelé meghaladja
a 30 °C-ot.

www.metnet.hu

CSINOS VITÉZ
1. rész

Egy királynak volt három leánya. Egy na-
pon mind a hármat elragadta valami. A ki-
rály kihirdette körös-körül minden ország-
ban, hogy ha olyan vitéz akadna, aki meg-
találná, neki adná akármelyik leányát s
fele királyságát.
A palota szomszédságában, egy kicsi kuny-
hóban élt egy szegény asszony, annak volt
három fia. Azt mondja egyik a három
közül:
– Édesanyámasszony, süssön pogácsát,
hadd próbáljunk szerencsét.
Elmennek fel, a királyi palotába, s elmond-
ják, hogy mi jóban járnak. Azt mondja ne-
kik a király:
– No, fiaim, én adok alátok három lovat,
útravalót, útiköltséget, amennyi kell.
A két nagyobb választ magának a király lo-
vai közül aranyszõrû paripát, a kisebbik
pedig összejár tizenhét istállót, sehol se ka-
pott magának való lovat. Meglátja egy ör-
döngös boszorkány, azt mondja neki:
– Mit keresel, te fiú?
Mondja a kisfiú:
– Összejártam a királynak tizenhét istálló-
ját, sehol sem találtam magamnak való
paripát.
Azt mondja az ördöngös szüle:
– Magadnak valót itt ne is keress, hanem
menj be a királyhoz, s kérd el tõle az arany-
kürtöt, állj fel a királyi emelvényre, fújd
meg napkeletrõl napnyugatra. Négy óra
alatt tizenhét ország havasáról hazajönnek
az aranyszõrû ménesek. Tégy a kapuba egy
medence eleven szenet, amelyik ló meg-
eszi, avval menj te szerencsét próbálni.
Így is tett a legkisebb fiú. S láss csodát, va-
lóban úgy lett, ahogy a boszorkány megjó-
solta. A sok szép paripa közül azonban egy
rozzant ló volt az egyetlen, aki evett a szén-
bõl. Megfogja a csikót a legény, Csinos vi-
téz, viszi be az istállóba. Kérdi tõle a csikó:
– Te mit akarsz velem?
Feleli a legény:
– Megyek szerencsét próbálni.
Mondja a csikó:
– Hozz ki nekem nyolc véka abrakot, egy-
szerre töltsd le elémbe. Amíg megeszem,
menj be az öreg királyhoz, kérd el tõle azt
az arany nyeregszerszámot, amivel ifjúsá-
gában lovagolt.
Azt mondja az öreg király:
– Háromszáznyolcvan esztendeje, hogy
nem használtam. Ott van a hintószín fele, a
padláson, ahol a pulykák hálnak. Eredj,
hozd le, s eredj véle.
Megnyergeli a lovat Csinos vitéz. Azt
mondja neki a ló:
– Ne ülj még rám, vezess ki a városból,
mert még az erõm nem gyûlt annyira, hogy
elbírjalak.
Meglátja a két testvérbátyja, hogy milyen
rossz, rondaszõrû csikóval indult meg az
öccsük, s azt mondják neki:

– No, öcsém, te nem jöhetsz velünk egy
úton, ha ilyen rossz lovat választottál ma-
gadnak.

– Hagyjátok el, testvéreim, majd csak elér-
kezem én is, ahova ti.

Kiérkeznek a város végére, azt mondja a
borzas csikó:

– Állj meg tõlem tizenöt lépésnyire.

Reáfúj Csinos vitézre, lesz belõle olyan
aranyköntösû királyfi, mint a nap, s a lóból
is olyan aranyszõrû paripa, hogy Csinos vi-
téz csak úgy pillogott bele. Akkor azt
mondja a lova Csinos vitéznek:

– Ülj fel most reám, de fogózz meg jól,
mert éppen felszököm a tizenhetedik ég-
nek a háta megé veled.

Mikor odaértek, kérdi a lova Csinos vitéz-
tõl:

– No, hol vagy? Mit nem állhatsz?

Azt mondja a vitéz:

–A nap hévségét nem állhatom.

Megszöki a ló magát, egyszerre viszi a föld-
nek éppen a legbelsõbb gyomrába. Meg-
kérdi ismét:

– No, mit nem állhatsz?

Feleli a vitéz:

– A föld nehéz bûzét nem állhatom.

Megszöki ismét a ló magát, visszaszökik
éppen oda, ahol a vitéz két bátyja állott. El-
ámultak ám az öccsükön! Most már nem
bánták, ha velük tart.

Utaznak õk hárman, mennek hetedhét or-
szágon keresztül.

(Folytatás a következõ számban.)

Székely népmese

Rejtvény
Rakd nagyság szerinti sorrendbea

betûket, a nagytól a kicsi fele haladj!

Egy kis segítség:
Mit nem kell nyáron csinálnod?

IHFDAATÁZEL
Beküldési határidõ: augusztus 19.

Megfejtés

1. Melyik bolygót nevezzük Esthajnal-
csillagnak?

Vénusz.

2. Melyik a Naprendszer legnagyobb
bolygója?

Jupiter.

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

Mars.

4. Melyik név magyar jelentése: Csillag?

Eszter.

Helyes megfejtést sajnos senki nem kül-
dött be.
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Augusztus 16., SZOMBAT
MTV: 2.45 XXIX. Nyári olimpiai játékok 6.00 Híradó
8.00 Híradó 12.00 Hírek 17.35 A zsidónegyed – Pest
zsidó arca 18.00 Rocklexikon 19.00 Luxor-show 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.05 Ötöslot-
tó-sorsolás 20.20 XXIX. Nyári olimpiai játékok 22.20
Dick Tracy 0.05 Hírek 0.15 Kultúrház
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimon 6.40 Kölyökklub 8.30 Dis-
ney-rajzfilmek 9.40 Receptklub 10.00 XXI. század – A
legendák velünk élnek 10.25 Játék 11.30 Ötletház
12.00 Híradó 12.15 Autómánia 12.50 Trópusi nyomo-
zók 13.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14.50
Kemény, mint a kõ 15.40 Kung-fu 16.45 Rendõrvicc
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az õserdõ hõse
21.15 Keresd a nõt 23.40 Az utca törvénye 2.05 Harcos
utcák
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.40 Mókás állatvilág 11.15 Ba-
bavilág 11.50 Nagyon különleges ügyosztály 12.25 Ed
13.20 Charlie – Majom a családban 14.20 Bûbájos bo-
szorkák 15.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 16.20
High School Musical 18.30 Tények 19.00 Magellán
19.30 Szent György és a sárkány 21.20 Kiképzõtábor
23.15 Dilis randi 1.00 Mentõhelikopter 1.50 Huncut fiúk
2.40 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 4.05 Olimpiai
összefoglaló 12.00 Krónika 12.22 Olimpiai összefoglaló
13.05 Halló itt Peking! 14.04 Olimpiai összefoglaló
17.04 Világóra 17.30 Krónika 18.05 Olimpiai összefog-
laló 19.05 Nyár a városban és a városon kívül 19.50
Mese 20.04 Olimpiai összefoglaló 20.08 Rádiószínház
20.37 Rádiószínház 21.05 Olimpiai összefoglaló 21.08
Rádiószínház 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Olimpiai
összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 17., VASÁRNAP
MTV: 1.15 XXIX. Nyári olimpiai játékok 6.00 Híradó
8.00 Híradó 10.55 Moto GP 12.00 Hírek 12.05 Olimpiai
közvetítés 17.35 A zsidó negyed – Pest zsidó arca
17.55 A tûz és a jég birodalma - Izland 18.30 BBC-exklu-
zív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
20.00 Örömtánc 22.20 XXIX. Nyári olimpiai játékok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Digimonszelidítõk 6.40 Kölyökklub 8.30
Jackie Chan legújabb kalandjai 8.50 A tini nindzsa tek-
nõcök kalandjai 8.55 Inuyasha 9.40 Receptklub 10.00
Játék 11.00 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Isteni sugallat
13.00 Magyar autósport-magazin 13.15 L. A. Heat –
Halálos páros 14.15 A dadus 14.45 Nagymenõk 15.40
Tiszta Hawaii 16.45 Kismocsok 18.30 Híradó 19.05
Cobra 11 20.00 Nicsak, ki beszél most! 22.05 Veszedel-
mes emlékek 0.15 Rali-vb összefoglaló 0.50 Egy
szexõrült naplója 2.30 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.15 Joey 9.50 Ingatlanbróker 10.25
Két testõr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Walker, a texasi
kopó 12.35 Rémvadászok 13.30 Gyilkos körök 14.30 A
parti õrség 15.30 Afrikai kaland 16.30 Segítség, válnak
a szüleim! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Terminál
22.30 Ronin 0.40 Képírók 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 4.05 és órán-
ként Olimpiai összefoglaló 12.00 Krónika 12.22 Olimpiai
összefoglaló 13.05 Halló itt Peking! 17.05 Olimpiai
összefoglaló 17.30 Krónika 18.05 Olimpiai összefoglaló
19.05 Esti séta 19.50 Mese 20.05 Olimpiai összefoglaló
21.04 Református istentisztelet közv. 22.00 Krónika
22.20 Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 24.00 Éjszaka

Augusztus 18., HÉTFÕ
MTV: 2.45 Nyári olimpiai játékok 6.00 Híradó 8.00 Hí-
rek 12.00 Hírek 17.35 Hírek 17.40 Körzeti híradók 17.50
Te szent ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Balatoni nyár 20.05 XXIX. Nyári olimpiai játé-
kok 22.05 Hétfõ este 22.40 Menekülõ gyermekek 0.30
Hírek
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 epsomi úriember 12.00 Hírek 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye

18.30 Híradó 19.05 Pasik 19.40 Fókusz 20.15 Vacsora-
csata 21.15 A Szökés 22.10 Született nyomozók 23.20
Õrült Stone, avagy 2008 a patkány éve 1.05 Reflektor
1.25 Bundesliga 2.35 Autómánia
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15 Teleshop
11.50 Ha nem vigyázol, dühbe jövök! 13.50 Kvízió
14.35 Száguldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Az Ügyosz-
tály 17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Activity
19.40 Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Életfogytig zsaru
22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály
0.10 Tények este 0.45 Veszélyes igazság
KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 6.00 180 perc
9.00 Halló itt Peking! 12.00 Krónika 12.30 Olimpiai
összefoglaló 13.04 Halló itt Peking! 16.00 Közelrõl
17.05 Olimpiai összefoglaló 19.05 Arcvonások 19.35
Gyereksáv 19.40Kele – Fekete István regényének rá-
dióváltozata 19.53 Magyar táncok 20.04 Olimpiai
összefoglaló 20.08 Rádiószínház 21.04 Olimpiai össze-
foglaló 21.08 Rádiószínház 21.28 Zene 21.30 A görög
katolikus egyház félórája 22.00 Krónika 22.20 Olimpiai
összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 19., KEDD
MTV: 2.45 Olimpiai játékok 6.00 Híradó 8.00 Híradó
12.00 Hírek 17.35 Hírek 17.40 Körzeti híradók 18.00 Te
szent ég! 18.55 Így készült az István, a király 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 20.05 Olimpiai já-
tékok 22.05 Kedd este 0.20 Hírek
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 Európai vakáció 12.00 Hírek 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 Pasik 19.40 Fókusz 20.15 Vacsora-
csata 21.15 Egyedül a sötétben 23.20 Róma 0.25 Ref-
lektor 0.45 Igaz történet 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták udvarháza
9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.05 Teleshop
11.40 Kísértés két szólamban 13.50 Kvízió 14.35 Szá-
guldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Az Ügyosztály 17.25
Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Hegylakó 2. – A visszatérés
23.20 A médium 0.20 Tények este 0.55 Alfred Hitch-
cock bemutatja 1.25 Tuti sulitúra 3.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 5.30
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.04 Halló Peking! 12.00 Kró-
nika 12.30 Olimpiai összefoglaló 13.04 Halló itt Peking!
17.30 Krónika 18.03 Olimpiai összefoglaló 19.05 Arcvo-
nások 19.35 Gyereksáv 19.40 Kele 19.54 Kuruc táncok
és dalok 20.04 Olimpiai összefoglaló 20.08 Rádiószín-
ház 21.04 Olimpiai összefoglaló 21.08 Rádiószínház
21.28 Zene 21.30 A római katolikus egyház félórája
22.00 Krónika 22.20 Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 20., SZERDA
MTV: 2.45 Olimpiai játékok 6.00 Híradó 8.00 Híradó
8.30 Ünnepi zászlófelvonás 10.00 Tisztavatás a Hõsök
terén 12.00 Hírek 16.55 Szent Jobb körmenet 18.45
Híradó 19.10 István, a Király 21.00 Tüzijáték 21.35
Olimpiai játékok 23.30 Hírek 23.40 A hét nyolcadik
napja
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.40 Kö-
lyökklub 8.00 Receptklub 8.15 Két tojás száz bajt csinál
10.00 Bigyó felügyelõ 2. – Zavar a gépezetben 11.40
Muskétás kisasszony 15.05 Red Bull Air Race 2008 Bu-
dapest 16.40 Éretlenek 18.30 Híradó 19.05 DR. Dolittle
20.50 Ünnepi tüzijáték 21.40 Le a fejjel! 23.25 Túl nagy
család 1.30 Barátságos labdarúgó-mérkõzés Magyar-
ország – Montenegró 1.50 A ház szelleme
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.00 Jimmy Neutron – A csoda-
gyerek 10.10 Oltári tánc 12.20 Ennivaló csaj 14.10
Dzsungelbõl dzsungelbe 16.10 Valami Amerika 18.30
Tények 19.10 Hal a tortán 20.10 A sárkány fia 23.35
Chicago 1.35 Getno
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.05 Magyar népmûvészet 6.00 Ünnepi reggelen 8.04
Halló itt Peking! 12.00 Krónika 12.30 Olimpiai összefog-
laló 13.04 Halló itt Peking! 17.04 Ünnepi mûsor - kitün-
tetettekrõl 17.30 Krónika 18.03 Olimpiai összefoglaló

19.04 Arcvonások 19.35 Gyereksáv 19.40 Kele 19.54
Népzene 20.04 Római katolikus szentmise közv. 21.04
Olimpiai összefoglaló 21.08 Rádiószínház 21.28 Zene
21.30 A református egyház félórája 22.00 Krónika
22.20 Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 21., CSÜTÖRTÖK

MTV: 2.15 Olimpiai játékok 6.00 Híradó 8.00 híradó
12.00 Hírek 17.35 Hírek 17.40 Körzeti híradók 17.50 Te
Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 20.05 Olimpiai játékok 22.05 Csü-
törtök este 22.40 68 23.40 1968 1.10 Hírek

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 Apai választás 12.00 Hírek 13.25 Dis-
ney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Receptklub 15.25
Kungfu 16.20 A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye
18.30 Híradó 19.05 Pasik 19.40 Fókusz 20.15 Vacsora-
csata 21.15 Több mint testõr 0.05 Boszorkák 1.05 Ref-
lektor 1.20 Alias 2.10 Infománia 2.35 Egy rém rendes
család 3.00 Fókusz

TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.10
Teleshop 11.50 Lelkünk rajta 13.50 Kvízió 14.35 Szágul-
dó vipera 15.35 Dokik 16.25 Az Ügyosztály 17.25 Rex
felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40 Aktív
20.10 Hal a tortán 21.10 Gyilkosokkal álmodó 23.05
Csillagkapu 0.05 Tények este 0.40 Csillagkapu 1.30
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 5.30
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.04 Halló itt Peking! 12.00
Krónika 12.30 Olimpiai összefoglaló 13.04 Halló itt Pe-
king! 17.30 Krónika 18.03 Olimpiai összefoglaló 19.05
Arcvonások 19.35 Gyereksáv 19.40 Vuk – Fekete Ist-
ván regényének rádióváltozata 19.55 Magyar gyer-
mekvilág 20.04 Olimpiai összefoglaló 20.08 A Zala gya-
korlat – avagy a vonakodó szövetséges 21.04 Olimpiai
összefoglaló 21.08 Rádiószínház 21.28 Zene 21.30 A
római katolikus egyház félórája 22.00 Krónika 22.20
Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 22., PÉNTEK

MTV: 1.22 Olimpiai játékok 6.00 Híradó 8.00 Híradó
12.00 Hírek 17.35 Hírek 17.40 Körzeti híradók 17.50 Te
Szent Ég! 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 20.05 Olimpiai játékok 22.05 Pén-
tek este 22.40 Monsieur Ibrahim és a Korán virágai
0.15 Hírek

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 Kivert kutya 12.00 Hírek 13.40 Disney-rajz-
film 14.05 Játék 15.10 Receptklub 15.25 Kungfu 16.20
A Grace Klinika 17.25 A harc törvénye 18.30 Híradó
19.05 Pasik 19.40 Fókusz 20.15 Vacsoracsata 21.15
CSI – Miami helyszínelõk 22.15 Váltságdíj 23.20 John
Q - Végszükség 1.40 Reflektor 1.55 Itthon 2.15 Egy rém
rendes család 2.40 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00
Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.00 Szurikáták ud-
varháza 9.30 Stahl konyhája 9.35 Kvízió délelõtt 10.15
Teleshop 11.20 Angyal a lépcsõn 13.50 Kvízió 14.35
Száguldó vipera 15.35 Dokik 16.25 Az Ügyosztály
17.25 Rex felügyelõ 18.30 Tények 19.00 Activity 19.40
Aktív 20.10 Hal a tortán 21.10 Szörnyek szigete 23.10
Holló: Út a mennyországba 0.10 Tények este 0.45 A
nagy szökés 2. 2.25 JAG – Becsületbeli ügyek 3.15
Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 3.03 Halló itt Peking! 5.30
Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.04 Halló itt Peking! 12.00
Krónika 12.30 Olimpiai összefoglaló 16.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Olimpiai összefoglaló 19.05 Arcvo-
nások 19.35 Gyereksáv 19.40 Vuk 19.55 Népzene
20.04 Olimpiai összefoglaló 20.06 Rádiószínház 21.04
Olimpiai összefoglaló 21.08 Rádiószínház 21.28 Zene
21.30 A baptista egyház félórája 22.00 Krónika 22.20
Olimpiai összefoglaló 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A Bogárdi TV mûsora Sárbogárdon
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN minden programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének mûsora a
bogárdi mûsor alatt olvasható!
Augusztus 16., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Interjú a Huszics-
házaspárral (105’), Jubileumi kóruskoncert (105’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Beszélgetés Szabó Éva nénivel, Stern Aranka néni 2. rész 19.00 Lapszem-
le, Sziréna 20.00 Ausztrália képekben (10’), Ünnep a Rucz-farmon (105’), Gárdo-
nyi Berni (60’), Deák Bill-koncert (12’), Szelídvízország (40’)

Augusztus 17., V: 0.00 Lapszemle, Sziréna 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés
Szabó Éva nénivel, Stern Aranka néni 2. rész 13.00 Heti híradó 15.00 Csók István
(40’), Kutyák a kábítószer ellen (90’), A sárbogárdi zsidóság (12’), Szól a nóta
(42’), Káloz története 3. (51’) 19.00 Heti híradó 20.00 A sárbogárdi Golgota gyü-
lekezet bibliaórája, Orgonakoncert Kálozon

Augusztus 18., H:0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Ausztrália képekben (10’), Ün-
nep a Rucz-farmon (105’), Gárdonyi Berni (60’), Deák Bill-koncert (12’),
Szelídvízország (40’) 13.00 Heti híradó 15.00 Interjú a Huszics-házaspárral
(105’), Jubileumi kóruskoncert (105’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés
Zocskár Zsuzsával, majd Kovács Istvánnal (ism.)

Augusztus 19., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A sárbogárdi Golgota gyüleke-
zet bibliaórája, Orgonakoncert Kálozon 13.00 Heti híradó 15.00 Beszélgetés
Zocskár Zsuzsával, majd Kovács Istvánnal 19.00 Heti híradó 20.00 Fogathajtás
(40’) és falunap (40’) Nagylókon, Falunap Kálozon (60’), Filmszemle (35’), Lon-
don—Bristol (40’)

Augusztus 20., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fogathajtás (40’) és falunap
(40’) Nagylókon, Falunap Kálozon (60’), Filmszemle (35’), London—Bristol (40’)
13.00 Heti híradó 15.00 Motorosok Alapon (50’), Piszkeri 2008 (70’), A hely szel-
leme (50’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Megszorított sárbogárdi focis-
ták (25’), Sárbogárd—Mezõfalva foci, Halország hírei 2. (35’)
Augusztus 21., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Megszorított sárbo-
gárdi focisták (25’), Sárbogárd—Mezõfalva foci, Halország hírei 2. (35’) 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Fogathajtás (40’) és falunap (40’) Nagylókon, Falunap
Kálozon (60’), Filmszemle (35’), London—Bristol (40’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 A sárbogárdi Golgota gyülekezet bibliaórája, Orgonakoncert Kálozon
Augusztus 22., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Motorosok Alapon
(50’), Piszkeri 2008 (70’), A hely szelleme (50’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 A
sárbogárdi Golgota gyülekezet bibliaórája, Orgonakoncert Kálozon 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Fogathajtás (40’) és falunap (40’) Nagylókon, Falunap
Kálozon (60’), Filmszemle (35’), London—Bristol (40’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás
jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sár-
bogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési 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 ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJ-
TÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O
05-ös csatornán, a 93.25 Mhz-es frekvencián. Az alapi motoros
találkozóról szóló film még nem készült el, jövõ héten kerül
adásba!
Augusztus 14., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 I. oszt. megyei fo-
ci-összefoglaló (86’), Díjugrató Alapon (109’), Pályaavató Vajtán (21’), Deák
Bill-koncert (12’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A sárbogárdi zsidók (12’), Stern Aranka néni
élete 1. (53’), Káloz története 2. (35’), Erdély mélyén (39’)
Augusztus 15., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A Huszics házaspár
(105’), 40 éves jubileumi kóruskoncert (40’), Halország 2. (34’) 13.00 Heti híradó
14.00 Sipos Ete Álmos evangelizációja (43’), Szabó Éva néni gyémántdiplomája
(53’), Beszélgetés Szabó Imrével 8. rész (66’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 A hely szelleme (50’), A miklósi csoda (54’), Kutyák a kábítószer ellen
(88’)
Augusztus 16., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Lélekút Andrew
McCallal (86’), Filmszemle (28’), Házibuli (30’), Periféria koncert (16’) 13.00 Heti
híradó 14.00 A hely szelleme (50’), A miklósi csoda (54’), Kutyák a kábítószer el-
len (88’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A Huszics házaspár (105’),
40 éves jubileumi kóruskoncert (40’), Halország 2. (34’)

Augusztus 17., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A sárbogárdi zsidók
(12’), Stern Aranka élete 1. (53’), Káloz története 2. (35’), Erdély mélyén (39’)
13.00 Heti híradó 14.00 Kovács István és az olimpiai láng (48’), Stern Aranka éle-
te 2. (55’), Káloz története 3. (51’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Sipos Ete Álmos evangelizációja (43’), Szabó Éva néni gyémántdiplomája (53’),
Beszélgetés Szabó Imrével 8. rész (66’)
Augusztus 18., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A Huszics házaspár
(105’), 40 éves jubileumi kóruskoncert (40’), Halország 2. (34’) 13.00 Heti híradó
14.00 Lélekút Andrew McCallal (86’), Filmszemle (28’), Házibuli (30’), Periféria
koncert (16’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 A hely szelleme (50’),
A miklósi csoda (54’), Kutyák a kábítószer ellen (88’)
Augusztus 19., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 Sipos Ete Álmos
evangelizációja (43’), Szabó Éva néni gyémántdiplomája (53’), Beszélgetés Sza-
bó Imrével 8. rész (66’) 13.00 Heti híradó 14.00 A sárbogárdi zsidók (12’), Stern
Aranka élete 1. (53’), Káloz története 2. (35’), Erdély mélyén (39’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Kovács István és az olimpiai láng (48’), Stern
Aranka élete 2. (55’), Káloz története 3. (51’)
Augusztus 20., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00 A hely szelleme
(50’), A miklósi csoda (54’), Kutyák a kábítószer ellen (88’) 13.00 Heti híradó
14.00 A Huszics házaspár (105’), 40 éves jubileumi kóruskoncert (40’),
Halország 2. (34’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Andrew
McCallal (86’), Filmszemle (28’), Házibuli (30’), Periféria koncert (16’)
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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. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557 6509.
(051241)

Töbörzsökön 130 m2-es, négyszobás, kétféle fûté-
ses, sarokkádas, beépített konyhás ház eladó.
Azonnal költözhetõ. Telefon: 06 (20) 333 6009.
Akác és egyéb kemény tûzifa, akác szõlõkaró és
oszlop eladó. 06 (30) 9470 899. (051126)

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

Mûanyag nyílászárók olcsón és rövid határidõvel,
40 %-os kedvezménnyel, akár áruhitellel is. 06 (70)
453 7448. (051746)

Kisgyermekek felügyeletét vállalja diáklány akár 1
órára is. 06 (20) 333 1089.
3000 m2-es telek egyben vagy külön eladó. 06 (25)
463 621. (051215)

Eladó satupad, hastokok, üstházak, kerti trak-
tor+kocsi, 30 db betonoszlop, szõlõprés, szõlõda-
ráló (kicsi, nagy). Telefon: 06 (30) 361 1210.
Automata mosógép, gáztûzhely, hûtõszekrény el-
adó. 06 (30) 361 1210.
Sárbogárdon négyszobás, két fürdõszobás, nagy
családi ház eladó. Lakást vagy nyaralót beszámí-
tok. 06 (30) 361 1210.
Lada Samara, 1.3-as, 95-ös évjárat, 5 ajtós, vonó-
horgos, 91.000 km-rel, jó motorikus állapotban,
mûszaki nélkül eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 315
3714.

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

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

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

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. A legtöbb sárbogárdi eladó ingatlant
megtalálja irodánkban. Vevõinknek szolgáltatása-
ink ingyenesek; díjmentes hitelügyintézés: lakás-
célú, szabad-felhasználású, személyi hitelek. Spó-
rolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kel-
lemetlenségeket, elintézzük Ön helyett! 06 (30)
491 5363. (051743)

Felújított lakás eladó. 06 (70) 240 9535. (051742)

Autóhitel ügyintézése. 06 (70) 453 7448. (051746)

Egyszobás, bútorozott lakást bérelnék hosszú táv-
ra. Telefon: 06 (30) 9166 797. (051738)

Sárszentmiklóson két és félszobás családi ház
sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 460 532-es te-
lefonon. (051737)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munka-
társat keresünk raktáros munkakörbe. Krencz
Nagyker, Sárbogárd, Ady E. út 48. (051736)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde au-
gusztus 14-étõl pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06
(30) 9275 627. (051735)

Idõs hölgy ápolására bentlakással, megbízható, le-
informálható hölgyek jelentkezését várom. 06 (30)
4338 449.

Renault Megane Classic 1,6-os, 1998-as, benzi-
nes, friss mûszakival, zöldkártyával, extrákkal el-
adó. Ár: 880.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 594 6204.
(051250)

Idõs és beteg gondozását szakképzett ápoló vállal-
ja 24 órában is. 06 (30) 311 3739. (051249)

Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157. (051248)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház el-
adó. 06 (30) 970 7349. (051246)

Eladó 43 m2-es, elsõ emeleti lakás Sárbogárdon, az
Árpád-lakótelepen. Érdeklõdni: 06 (22) 341-069, az
esti órákban, illetve 06 (30) 685 2327.

Bontott téglát vásárolnék. 06 (70) 774 2717.

Vezetõ bankok hitelei egy helyen. Profi hitel-ügyin-
tézõnõ megoldja minden hitelproblémáját. 06 (20)
447 2994. (051746)

Kõmûveseket vagy brigádot azonnali kezdéssel
felveszünk. 06 (20) 970 5951, 06 (30) 485 1556.
(051238)

Cece központjában üzlethelyiség kiadó, alacsony
rezsi és bérleti díjjal. Érdeklõdni: 06 (25) 508 080.

Szõlõdaráló, prés (25 literes), 200 literes kád (mû-
anyag) eladó. 06 (30) 604 2754. (051234)

Sárbogárdon lakások, házak vétele, eladása, tel-
jes körû hitelügyintézéssel a City Korzó Ingatlaniro-
dánál. 06 (20) 447 2994. (051746)

Sárbogárdon, a gimnázium melletti festékboltba
eladót keresünk. Érdeklõdni: 06 (25) 462 038.

OMV töltõállomás nõi és férfi munkaerõt keres az
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál. 06 (30) 385
0414, 06 (30) 505 6561.

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

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

hitelre is eladók! 06 (70) 341 9532

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

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

BÁLÁSRUHA- ÉS CIPÕVÁSÁR
Sárbogárdon, augusztus 18-án, hétfõn,

9-12-ig a mûvelõdési házban. Ruhák:
100-500 Ft, cipõk: 500 Ft. Bébitõl a dédiig!

BEÉPÍTHETÕ TELEK eladó SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN. 06 (20) 9729 845

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
SZAKKÉPZETT ÁPOLÓNÕT keres

heti 1x2 órában. Rugalmas idõbeosztás.
Érdeklõdni: 7017 Mezõszilas, Fõ u. 113.

06 (30) 555 0687

Üzlet bezárása miatt ÜZLETI POLCOK, PULT
ELADÓ. Levendula-kert. 06 (30) 279 6487

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 9161 704

ARABELLA CIPÕBOLTBAN 30 %-os AKCIÓ!

KÖZPONTBAN CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 (30) 3302 615

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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NYÁRI KAMATSZÜRET
a Sárbogárd és Vidéke

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

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

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

Hitelbírálati díj, szerzõdéskötési díj,
folyósítási jutalék nincs!

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

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.

AKCIÓINK!
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)

EGYEDI BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROK MOST BEVEZETÕ ÁRON!

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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Folyó ügyek
A minap épp a szokásos hó eleji nagybevá-
sárlásra indultunk, amihez hozzájött még,
hogy a gyerek nemsokára oviba megy, s itt
állunk egy lakodalom elõtt is. Szétnéztünk
helyben, de egy-két dolgot nem kaptunk,
így átugrottunk a szomszédos városba.
Már csak nekem nem volt szép kelengyém
a nemes alkalomra. Annyi ruhát felpróbál-
tam, hogy kezdtem beleszédülni. Az el-
adók nagyon lelkesek voltak, s hiába állt el
a hátamtól az éppen rajtam lévõ ruha felsõ
része egy arasszal, váltig állították, hogy
ilyen jól még senkin nem mutatott. Volt,
ami a mellemnél lötyögött, a fél melltar-
tóm is kint volt, de sebaj, ezt is meg lehet
oldani egy selyemstólával, amit oda begyû-
rünk, s áthúzunk a hónom alatt. Akkor
már zúgott a fejem. Aztán mégiscsak rá-
akadtam az igazira.
Éppen fizettünk, amikor a kisfiam bejelen-
tette, hogy neki pisilnie kell. Az eladó azt
mondta, hogy ha felmegyünk a lépcsõn az
emeletre, ott elkérhetjük a kulcsot. A fér-
jemre bíztam a dolgot, és kivittem a csoma-
gokat a kocsihoz. Egy idõ után visszaindul-
tam, mert két fiú sokáig idõzött. Mikor be-
léptem, egy öblös férfihang ütötte meg a
fülemet:
— Hogy gondolják, hogy az utcáról csak
úgy beállítanak ide szükséget végezni! Ez
nem nyilvános WC! — mondta a biztonsá-
gi õr durva modorral.
Hiába mondta a párom, hogy itt vásárol-
tunk a lenti üzletben, és a kisfiúnak kell pi-
silni, az „úriember” nem tûnt túl megértõ-
nek.
Elképedtem ekkora durvaság láttán. Sze-
rencsémre a zsebemben kotorászva meg-
találtam a blokkot, amit az imént kaptam, s
odavágtam a férfi orra alá. Akkor kicsit
megenyhült, és zöld utat kaptunk.
Micsoda tortúra egy csekély emberi szük-
séglet miatt! Hogy is van ez? Ha nem vásá-

rolsz, nem „pisálsz”? Elõbb-utóbb oda fo-
gunk jutni, hogy már a levegõért is fizet-
nünk kell.
Rá kellett jönnöm arra is, hogy mennyire
bizalmatlanok az emberek másokkal
szemben. Sokban felelõs ezért a mai világ
mentalitása. De akinek tényleg nincs más
szándéka (nem akar törni, zúzni, randalí-
rozni), mint enyhítsen a kínján (márpedig
rossz érzés, ha vissza kell tartani), azt miért
„büntetik” ily módon? Véleményem sze-
rint a helyzet javulni nem fog, csak rosz-
szabb lesz…
Ez az eset bárhol megtörténhetett volna, a
nagymértékû gyanakvás miatt és a „csinál-
junk mindenbõl pénzt” elvbõl kifolyólag.
Ahogy tovább sétálgattunk, kissé már nyu-
godtabban, én is kezdtem érezni: mintha
pisilni kéne. Az út túloldalán megpillan-
tottam egy nyilvános illemhelyet, amely-
nek használati díja, egy laza pisihez mér-
ten, igen magas volt. S akkor eszembe öt-
lött, hogy remek bokrok vannak a 63-as út
mellett…

H. Zs.

Nyílt
tér

Köszönetnyilvánítás

A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egye-
sület köszönetet mond mindenkinek,
akik jelenlétükkel megtisztelték tisztelt
és szeretett volt kollégánk, Kiss Pál
nyugalmazott rendõr fõtörzszászlós te-
metését. Külön köszönetet mondunk a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság hiva-
tásos állományának.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

özv. SZABÓ GYULÁNÉ
2008. augusztus 8-án,

életének 77. évében elhunyt.

Temetése augusztus 15-én, 13 órakor
lesz a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Helyesbítés
A cecei juliális szervezõi és támogatói
helyesen: Flack Attiláné, Bayer Tibor-
né és Móré Boglárka.

Szerkesztõség

Meghívó
A Sáregresi Református Egyházközösség Presbitériuma és

Sáregres Önkormányzata szeretettel meghívja Önt

2008. augusztus 20-án (szerdán) 10 órakor

a sáregresi református templomban tartandó

újkenyér ünnepi hálaadó istentiszteletre

és az azt követõ

Csók István kamara-kiállításának megnyitójára.

A kiállítás keretein belül bemutatásra kerül az az album,
amely eddig még nem publikált anyagot tartalmaz a festõmûvész életébõl.

Isten igéjét hirdeti: Bagi László lelkipásztor

Palotainé Kali Gabi, Csók István jogutódja; Polgár Tibor lelkipásztor;
Mocsár Eleonóra polgármester


