„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2005. augusztus 4. - XVI. évf. 31. szám
20 oldal, 150 Ft

Virágzó Mezõföld . . . 3
Dégi szép napok . . . . 5
Kalandorok kíméljetek! . 8
Az anyatej világnapja . . 9
Adománygyûjtés közben 12
A Dél-Mezõföld független hetilapja

A 424-es Pipaklub

www.bogardesvideke.hu - www.mezofold.hu

Elindultunk…
2004 augusztusában, amikor átvettem az Árpád Társasház közös képviselõi tisztjét, sok problémával szembesültem, melyek
sürgõs megoldásra vártak. Összeszedtük gondolatainkat (az elavult vízvezetékrendszer miatti sorozatos csõtörések, a tetõ
rossz állapota miatt állandó beázások stb.), felmértük mi
mennyibe kerül, és igyekeztünk megoldást keresni rájuk. Akkori terveink szerint kb. 2-3 éves kemény munkát jósoltunk.
Elsõ lépésként elkezdtük behajtani kintlévõségeinket, melyekbõl hátralékaink (elsõsorban a tetemes vízdíjhátralék) nagy részét rendeztük, illetve anyagi kereteinkhez mérten összedobtuk
Folytatás
a következõ oldalon®

Van valami jelképes abban, hogy azok a mozdonyvezetõk, akik
kisgyermekként még a füstös, gõzös vonatról álmodtak, felnõve
azonban már nem ülhettek imádatuk tárgyának nyergébe, pipaklubot hoztak létre. Nekik csak a dieselmozdony, majd a villanymozdony jutott. Álmukat úgy valósították meg, hogy maguk lettek a füstös mozdonyok, vagyishogy pipát vettek, megtömték jóféle pipadohánnyal, és rendszeres idõközökben találkozva, e szent szertartásnak hódolva eregetik a szép bodor füstkarikákat az ég felé, miközben ízlelgetik a jó magyar bort, és
beszélgetnek a világ dolgairól.
Írásunkat a 7. oldalon olvashatják. /H/

A szentek keze
merre hajlik?

Nem Szabados a jelölt

Az Erkel Ferenc és a Deák Ferenc utcában buszok, teherautók járnak nap mint nap. Hiába javítgatják, az út nem bírja
ezt a terhelést. A választás elõtt Juhász János és Fülöp István
felkeresték az utcabeli vállalkozókat, és lakossági fórumon
is ígérték az utcabelieknek, hogy lesz aszfaltos út. Az ígéret
azonban szép szó maradt. A népek máig ezzel-azzal, gizzelgazzal töltik ki a kátyúkat.
Most, hogy a képviselõ utcáját leaszfaltozták, a többit meg
nem, kitört a forradalom. Azt kérdezik az emberek, lesz-e
még valami ebben a ciklusban az útépítésbõl?

Elfogadta a helyi szervezet döntését az MSZP országos elnöksége. A 6-os választási körzetben nem a mostani országgyûlési képviselõ, Szabados Tamás, hanem dr. Szabadkai Tamás lesz az
MSZP országgyûlési képviselõjelöltje a 2006. évi választásokon.
Vajon azok a polgárok, baloldaliak, akik azért szavaztak
több cikluson keresztül Szabados Tamásra, mert benne egy
baloldali polgári demokratát, a baloldal demokratikus értékeinek karakteres képviselõjét vagy volt tanárukat tisztelték,
szavazatukkal támogatnak-e majd egy politikailag jelenleg
arctalan, kevés tapasztalattal rendelkezõ, a választókörzetben ismeretlen embert?
/H/

(Írásunk a 3. oldalon)

Végképp eldõlt!
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Elindultunk…
Folytatás az elõzõ oldalról®

a továbbiakat. A szociálisan rászoruló lakók lehetõséget kaptak az önkormányzattól, hogy a lakásfenntartással kapcsolatos tartozásaikat — így a közös költséget is — az adósságkezelési szolgálaton
keresztül rendezzék.
A Sárrét-Víz Kht. segítségével
elkezdtük új vízvezetékrendszerünk kiépítésének lehetõségeit feltárni és megszervezni. Ennek munkálatai jelenleg
is folynak.
Idén tavasszal társasházi biztosítónktól, az Allianz Hungária Biztosító Rt.-tõl lehetõséget kaptunk, hogy a „Társ a
házban” címû pályázaton elinduljunk. Terveztünk, ötleteket gyûjtöttünk mind a zöldprogramra, a közös-programra és a játszótéri programra
egyaránt, és benyújtottuk pályázatainkat. Ezzel együtt elkészítettük területrendezési
tervünket, hogy miképp tudnánk mind
saját társasházi területeinket és a lakótelepen lévõ önkormányzati tulajdonú területeket is széppé és kulturálttá tenni.
Júniusban a biztosító munkatársaitól értesültünk arról, hogy az általunk benyújtott három pályázat közül a játszótéri
programot teljes egészében elfogadták,
és megnyertük a bõvítéshez kért támoga-

tást. Ezzel elkezdõdött a már másfél hónapja tartó társadalmi munka a lakótelepen. A beadott pályázattal összhangban
ugyanis játszóterünk területrendezését, a
szükséges elõ- és utómunkálatokat összefogva, együtt csináltuk meg. Pihenésképpen a gyerekekkel az átadásra tervezett

játékokat is megbeszéltük és kipróbáltuk.
Július végén — a gyermekek legnagyobb
örömére — megérkeztek a játszótéri eszközök is. Már a telepítés alatt, lelkes és
segítõkész gyermekeink, azonnal ellepték a kisvonatot, a lovas szekeret, homokozót.
A játszótér berendezéseinek telepítése és
területrendezése során sok földet, lemetszett ágat, kivágott fát termeltünk és szál-
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lítottunk el. Az ütéscsillapító kialakításából származó földdel a kazánházunk mögötti egyenetlen talajt töltjük fel, virágosítjuk és megszépítjük. Az elkorhadt, kivágott fából — hátsó közös területünkön
— a kialakítandó szalonnasütõ és grillezõ
köré készítünk ülõhelyet. Szorgos nõi kezek ugyanitt szép és ízléses sziklakertet
varázsoltak.
Lakóink munkájuk során megmutatták,
hogy összefogva, közösen sok mindent
meg tudnak oldani. Ki-ki, ahol és amiben
tudott, segített. Nõk, férfiak, gyerekek,
felnõttek együtt hordták a
gallyakat, farönköket, lapátolták a földet, terítették a homokot stb.
Büszke vagyok lakóinkra, akik
eddigi és további önkéntes
munkáikkal elõsegítik, hogy
ez a lakótelep is szép színfoltja
legyen városunknak.
Reméljük, hogy a társasházi
közös tulajdonunkon létesített játszóteret és megszépülõ
környezetünket még sokáig
csodálhatjuk.
2005. augusztus 14-én ünnepélyes játszótér-átadást tartunk
a gyermekek számára 10 órai
kezdettel. A programok között
szerepel a rendõrségi és tûzoltósági autókkal való ismerkedés, 11 óra
körül edzésbemutató lesz a nagyobb gyerekek számára. Folyamatosan lesznek rajzolási, színezési lehetõségek, illetve ügyességi játékok. Este, a hûvösben pedig, a szalonnasütõ és grillezõ mellett kipihenjük a
társadalmi munka fáradalmait.
Az Árpád Társasház közös képviselõje

Elzavartak bennünket a játszótérrõl
Mozgássérült unokám két hétig nálam
nyaralt. Hat éves, õsszel megy iskolába.
Még egy nagy mûtét vár rá. Azon múlik,
hogy helyrejön-e majd a kis keze. Hogy
mozogjon, gyakoroljon, minden nap kimentem vele sétálni, biciklizni, és kipróbáltuk az összes játszóteret Sárbogárdon.
Legtöbbet a Mikes közi lakótelep új játszóterére jártunk. Pénteken az Ifjúsági
parkba mentünk ki, aztán szombaton is
ugyanoda. Szombat este hazafelé tartva
láttuk, hogy az Árpád-lakótelepen készül
az új játszótér. Sok ismerõs gyerek játszott ott. Unokám közéjük kívánkozott.
Közben ott többen dolgoztak, rendezték
a játszótér környezetét. Egy idõs házaspárral jót beszélgettünk, akik szintén ott
tettek-vettek. Annyira jól érezte ott magát az unokám az ismerõs játszópajtásokkal, hogy másnap is oda mentünk. Akkor
már nem voltak ott az elõzõ napi ismerõsök. Néhány fiatal anyuka õrizte ott a

gyerekét. Az egyik anyuka nagy hangon
ránk szólt, hogy ez magánterület, menjünk innen. Hiába mondtam, hogy mi itt
nem vagyunk ismeretlenek, ám más
nagyszájú fiatal anyukák is beleszóltak a
vitába, és csak hajtogatták, hogy ezt a játszóteret õk csinálták, menjünk innen.
Nagyon rosszul esett a durva hang, így
szedtük a sátorfánkat, és elmentünk.
Annyira bántott az eset, hogy az úton végig csak sírdogáltam. Ez volt az utolsó
lapát az unokámra váró operáció miatti
aggodalomra.
Az úton hazafelé találkoztam azzal az
idõs házaspárral, akik elõzõ nap ott voltak a játszótéren, és dolgoztak. Megkérdezték, hogy miért sírok. Amikor elmondtam nekik, vigasztaltak, és azt
mondták, ha bármikor kedve támad az
unokámnak ott játszani, csak nyugodtan
menjünk, és ha bárki szól, csak mondjuk
azt, hogy az õ vendégeik vagyunk.

Azoktól a fiatal anyukáktól azt kérdezem: ugyan, mit szólnának, ha elzavarnák
õket és a gyerekeiket az Mikes köz, a József Attila-lakótelep vagy a Papföld játszóterérõl? Mi értelme ennek a hadakozásnak egymás ellen? Kinek használ, ha
néhányan azt mondják: „Az én házam, az
én váram!”
Kedves Fiatal Anyukák!
Ha hozzám bekopogtok, hogy éhes,
szomjas a kisgyereketek, a pohár víz mellé az utolsó falat kenyerem felét is neki
adom. Tanuljatok ebbõl, és máskor ne
viselkedjetek így!
H-né

(A lakótelep közös képviselõjének említettem ezt az esetet. Tudott róla, és a lakótársak nevében is elnézést kért. A játszóteret
nem zárják el más gyerekek elõl, mert annak nem lenne értelme.
Szerkesztõ)
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A szentek keze merre hajlik?
Múlt héten a Jókai utcában meglepve
tapasztaltam, hogy az autó kerekei
alatt a hatalmas kátyúk, gödrök helyén sima aszfaltszõnyeg terül elém.
Gyorsan lefényképeztem a látványt.
Igaz, az aszfaltozás a szemben lévõ
László utcában már nem folytatódott, no, de biztos halad tovább az útépítés arra is — gondoltam.
Úgy néz ki, hogy mégsem folytatják
tovább egyelõre az utak építését. Errõl világosított fel Deák Ferenc utcai
boltjában Braunné, aki évek óta azt
panaszolja, hiába kéri az önkormányzatot, hogy csinálják meg ezt a forgalmas utcát, mert a buszok és az áruszállító autók tengelye leszakad a kátyúkban, az eredmény semmi.
Aztán jött a telefon a szomszédos Erkel Ferenc utcából, Vámosiéktól. Vámosiéknál nagykereskedést is bonyolító tápbolt mûködik. Ebben az utcában óriási a teherautó-forgalom. Sokan a személyautó hátuljában viszik a
zsákos tápot. A gödrökben leér a kocsi feneke, és leszakad a kipufogódob. Vámosiné nyolc éve viszi nagyban a
tápforgalmazást, mióta a családfõ meghalt. Kérték már Varnyu Pétertõl is a polgármestersége alatt, hogy javítsák meg az
utcát. Azt mondták nekik akkor, hogy
nincs rá pénz. Közben az út teljesen tönkrement. Ráadásul a gázvezeték építésekor még a követ is másik utcába hordták
el innen. Akkor Vámosiék saját költségen és néhány itteni vállalkozó, barát és

az utcabeliek segítségével hozták helyre
az utat szórt makadám burkolattal. Akkor bezzeg itt feszített Fülöp István képviselõ úr a fényképezõgép elõtt, hogy építik közösen az utat. Most feszítene itt,
amikor leszakad az autók alja, és fizetni
kellene a kárt! A választások elõtt Fülöp
kihozta ide Vámosiékhoz az MSZP polgármester-jelöltjét, Juhász Jánost beszélgetni. Akkor beszélgettek arról, hogy
rendbe kellene tenni az utat. Persze meg-

ígérték, hogy megcsinálják mindhárom utcát. És itt van, lassan vége a királyságuknak, és útépítés sehol. Idõnként megszórják a gödröket valami
kõfélével, amit az elsõ arra haladó autó kiver onnan.
Nagyon felháborította a két utca lakóit, hogy képviselõjük, Fülöp István
a korábbi ígéretek ellenére csak a maga utcáját készíttette el. Kérdõre is
vonták érte, hiszen a Jókai utcában
nincs se bolt, se más forgalmas vállalkozás. Persze tudják, hogy a Jókai utca is ugyanúgy rossz volt, de hát lehetett volna annyi önuralma a képviselõ
úrnak, hogy álljon a gépek elé, és azt
mondja: Emberek! Ne az én utcámat
aszfaltozzátok, mert a népek leveszik a
fejemet!
Persze, a szentek keze is maguk fel
hajlik. Amikor a töbörzsöki jegyzõ
volt, az összes töbörzsöki utca aszfaltos burkolatot kapott. Miklóson is,
ahol kebelbeli képviselõ lakott bármelyik választási ciklusban, azt az utcát addig simogatták, míg meg nem
lett csinálva aszfaltosra. Bogárdon meg a
Mátyás király utcát kétszer bitumenezték, aztán meg aszfaltozták is, mert ott
laknak a „fõpapok”.
Úgy gondolják most a népek, hogy az Erkel és a Deák utca akkor lesz csak aszfaltozva, ha a következõ választáson Fülöp
ellen képviselõt indítanak onnan.
Már keresik a jelöltet!
Hargitai Lajos

Mezõföld Kulturális Találkozó és Jurtanapok
Hantos, 2005. augusztus 13-14.
Várható program:
Augusztus 13., szombat:
8-10 óráig: a bemutatkozó települések
pavilonjainak összeállítása, marhapörköltfõzõ-verseny elindítása, szellemi vetélkedõ kérdéseinek kiosztása, kiállítások megnyitása, megnyitó;
10-13 óráig: elõadások, kiállítások, fõzés, népi fogathajtás, fogathajtás, díjugratás, szellemi vetélkedõ kérdéseinek
beszedése, pavilonok zsûrizése, játszóház;
13-14 óráig: ebéd a fõzõversenyen készített ételekbõl;
14-18 óráig: amatõr kulturális bemutatók a résztvevõ települések csoportjainak részvételével;

18-19 óráig: a nap legerõsebb embere:
fekvenyomó-verseny;
20 órától: szabadtéri bál a Koncz Rock
együttessel.

Augusztus 14., vasárnap:
9 órától: „Jurta kupa — kispályás labdarúgó-torna, nõi kézilabdatorna, tûzoltó-bemutató, kempobemutató;
13 órától: ebéd, eredményhirdetés.
Mindkét napon folyamatosan nyitva tart
az iskola, ahol kiállítások láthatók:
Mezõföld kastélyai;
Hantosiak munka közben (fotók);
Hantos 2000-ben (album);
Hantos diákon (számítógépes bemutató) címmel.
Az elõadások a kultúrházban lesznek,
témájuk a Mezõföldrõl szól.

A résztvevõ kulturális csoportok létszámpontosítását és eszközigényét
Koncz Zoltán a 06 (30) 435 7841-es telefonszámon, a sportversenyek nevezését
Fischer József a 06 (30) 204 4392-es telefonszámon fogadja augusztus 10-ig.
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Virágzó Mezõföld
Kelemen Nóra ifjú fotómûvész kiállítását
szombaton nyitotta meg Huzella Péter
Kossuth-díjas elõadómûvész a dégi Festetics-kastélyban. A filigrán, ifjú és bájos
kisasszony meglepõ figyelemmel mélyedt
el a természetfotózásban. Ennek köszönhetõen máris gyönyörû, jól megkomponált, lírai hangulatú fotókkal mutatja be a
Mezõföldet, ahogyan Õ látja. Reppenõ
pillangók, nyíló virágok, szárnyukat próbáló gólyafiókák, és a Mezõföld virágai.
Amíg a közönségre várakoztunk, eme
szenvedélyérõl beszélgettem Nórával.
— Mi fogott meg téged, hogy belevágtál a
fotózásba?
— Ott kezdõdött, hogy nem szeretem, ha
engem fényképeznek, így nálam volt mindig a fényképezõgép a családban. Amúgy is
vonzódtam a mûvészetekhez,
és a fényképezõgép mellett
döntöttem, mert azzal tudom
a legjobban kifejezni magam.
— Mivel nem szeretted, hogy
téged fényképeznek, ezért te
fényképezted a világot. Látom,
sok természeti képet hoztál a
kiállításra. Mondd, mi az, ami
a leginkább megérint téged,
amikor fényképezel?
— Szeretem megfigyelni a
természet apró rezdüléseit.
Hogyha körülnéz valaki a világban, nem biztos, hogy észreveszi a természet, a körülöttünk lévõ világ kis jeleit, amiket én ki szeretnék hangsúlyozni, és a technika segítségével felnagyítani.
— Melyik képedet szereted leginkább?
— A lepkés képek a kedvenceim.
— Azt hiszem, az sem véletlen, hogy a
meghívóra is éppen egy lepkés kép került.
— A fekete-fehér képeknél azt szeretem,
amikor a fénnyel lehet játszani egy kicsit.
— A fekete-fehér fotó közelebb áll a
grafikához is. Grafikával nem foglalkozol?
— Rajzszakkörös voltam, de aztán végül
az angolórákat választottam, aminek
megvan az eredménye, mert nagyon jól
tudok angolul és németül. Most hívtak
egy nemzetközi ifjúsági fotós táborba,
hogy menjek fordítani. Úgyhogy ott fényképezhetek és nyelveket is beszélhetek.
— Mi akarsz lenni, ha majd nagy leszel?
— Fényképész szeretnék lenni, ha sikerül. Ezt az álmomat szeretném valóra váltani. Ebbõl megélni eléggé húzós, mert
nagy költségei vannak. Egyelõre anyukám támogat. Ezért is próbálok esküvõkön fényképezni, portfoliót készíteni.
Volt úgy, hogy megvették már a képei-

met, de ez még nem akkora bevételi forrás, hogy meg lehessen élni belõle.
— Pályázni tudnál esetleg ösztöndíjra.
— Fotómûvészi ösztöndíj létezik, de sajnos még nem vagyok fotómûvész. Pontrendszer van, és a pontok még nincsenek
meg ehhez. 5 év múlva meg lesz a 20 pontom, és akkor lehetek fotómûvész, megpályázhatok egy ösztöndíjat, ami 3 évre
szól.
— És akkor szabadon mehetsz ide-oda keresni a témát.
— Jó lenne, utazni, világot látni, és fényképezni, az nagyon tetszene nekem.
— Sokat kell járni, és állandóan kézben
kell lennie a gépnek, mert a fények állandóan változnak.
— Igen, állandóan változnak.
— Azt kívánom neked, hogy a vágyaid
teljesüljenek, és legyen sikered ezen a pályán!
— Köszönöm szépen.

Közben megérkezett Huzella Péter, és
gitárszóval köszöntötte a vendégeket. Õ
így jellemezte Nórát:
— Egy nagyon tehetséges kezdõ fotómûvészt látunk itt. Nagyon kell vigyázni Kelemen Nórára, hogy abba ne hagyja ezt, el
ne kedvetlenedjen, mert most ez a felszálló ág az életében, amikor meredeken
emelkedik minden. Fiatal is, szép is, tehetséges is. Minden el tud múlni, még a
tehetség is, tapasztalatból is tudom. Vannak az embernek komoly hullámvölgyei.
Kívánom, hogy õ ebben az emelkedésben
eljusson egy olyan csúcsra, ahonnan nyugodtan nézhet szét, és nyugodtan tervezheti a jövõt. Önöknek pedig azt kívánom,
hogy ne csak a fotóban, hanem a többi
mûvészeti ágban is legyenek ilyen igazi
szolgálattevõi a környéknek, az itteni településeknek, az itteni embereknek.
Mert ez a legfontosabb számunkra, hogy
legyenek krónikásaink. Kelemen Nóra
egy ilyen krónikás, és nagyon megtisztelõ,
hogy engem kért fel a kiállítás megnyitására.
Ezután Verebics Géza, Dég polgármestere köszöntötte a vendégeket, és házigazdaként invitált mindenkit a kiállítás
megtekintésére. Felhívta a figyelmet,
hogy a kastélyban ezzel a fotókiállítással
együtt már hat kiállítás tekinthetõ meg.
Hétvégi programként érdemes ellátogatni ide. A kastélyban látható Kõnig Róbert millenniumi óriásgrafikája, egy mezõgazdasági kiállítás, fotókiállítás Fejér
megye horgászvizei címmel, Szotyori László festményeibõl kiállítás, valamint
Péterffy Ábel, Verebics Ágnes és Verebics Katalin képeibõl közös tárlat.
Hargitai Lajos
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Dégi szép napok
Hét végén két napon át programok sorával várták a vendégeket
a dégiek. Erre az alkalomra meghívták a Dégrõl elszármazottakat is, akik nagy számban jöttek és vettek részt a sokféle eseményen. A vendégek közt láthattuk a testvértelepülés, az olaszországi Piverone küldöttségét is.

Szombaton reggel az iskola udvarán felállított szabadtéri színpadon az iskolások táncos mûsorával kezdõdött a nap. Itt pavilonokban helyi kézmûvesek termékeit árusították. Az iskola
termeiben kiállításokat lehetett megtekinteni. Míg a színpadon
folytak a mûsorok, hatalmas bográcsokban fõtt a faluebéd. A
hõség ellenére sokan eljöttek.
A kastélyban ugyancsak kiállításokkal várták az érdeklõdõket.
(Errõl külön beszámolót is olvashatnak.)
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Nyaralás
Magyarországon
Július 6-án jól megérdemelt szabadságomra indultam a világ
legcsodálatosabb országába: Magyarországra. Nem egyedül
jöttem; Jada James nevû angol barátom is elkísért a számára ismeretlen országba. Ez tette érdekessé a nyaralásomat.
Repülõgépünk július 6-án éjfélre szállt le a ferihegyi repülõtéren. Reggelig kellett várnunk, hogy kinyisson az elsõ bank, s beválthassuk a pénzünket magyar forintra. Alex öcsém és Ricsi
barátom várt bennünket, s virrasztott velünk hajnalig. Jada viszont aludni akart egy padon, ám hamarosan biztonsági õrök kíséretében tért vissza a táskáinkhoz. El kellett magyaráznom,
hogy kik vagyunk és miért várunk a reptéren, így az õrök (miután igazoltuk magunkat) elengedtek.
Reggelre a Vörösmarty téren sikerült beváltani pénzünket,
majd egy autókölcsönzõbe mentünk, ahonnan hat napra béreltünk egy kocsit.
Hazafelé tartva meglátogattuk egy pesti barátomat, akinek a lakásából kifelé tartva egy ellenõrt pillantottam meg, aki épp a fél
órája bérelt kocsit fényképezte, s rám mosolyogva egy csekket
nyomott a kezembe.
Abán szálltunk meg a nyaralás idejére, mert otthon, a kicsi lakásban a „nemzetközi banda” bajosan fért volna el. Anyukámat
meglátogatva, kezdetét vette a futkosás — a július 10-i mûsorra
készültünk. A felszerelés beszerzésétõl a próbákon át a helyszín
berendezéséig minden ránk várt. Vasárnap a mûsor végeztével
fellélegezhettünk, s a magyar valóságba vetettük magunkat.
Turistaszemmel egészen másképpen fest szép hazánk. A balatoni fürdõzés helyett az esõ miatt Veszprémbe mentünk az állatkertbe. Kedden a kiskõrösi Petõfi-házat látogattuk meg.
Mindenhol turistaként kezeltek bennünket, fõleg, hogy sok
vendéglátóst, boltost próbára tettünk. Sokan tudnak angolul
Magyarországon, így ki akartam deríteni, tényleg becsapják-e a
külföldieket. Sehol nem volt erre példa, pedig elõfordult, hogy
magyarul meg sem szólaltam. Ami azonban bosszantott, az
Agárd egyik étterme volt. A tóparti vendéglátók — hallva, hogy
angolul tanácskozunk, mit is együnk — étlapot adtak a kezünkbe. Az étlap németül volt, s mivel mindketten tanultunk németet, megpróbálkoztunk a lehetetlennel. Hamarosan kiderült
azonban, hogy az étlap felét nem értjük. Kissé felháborodva
kérdeztem az étterem tulajdonosát, muszáj-e minden külföldinek németnek lennie ahhoz, hogy enni kaphasson, egyúttal
megjegyeztem, hogy Magyarországon magyar nyelvû étlapot
tessenek adni annak, aki egyik nyelvet sem beszéli, fõleg, hogy
jómagam igencsak magyar vagyok. Az úriember, igazat adva
nekem, mosolyogva nyújtotta át a magyar nyelvû étlapot.

Vasárnap horgászversenyre, kispályás labdarúgótornára, színes szabadtéri mûsorokra, tûzijátékra, bálra várták a
közönséget.
Ünnepi testületi ülés keretében adták át Muskovits István nyugalmazott iskolaigazgatónak és Bálint Gyulának a Dég Község
Díszpolgára kitüntetést. Dég Község Emlékplakettjét Kovács
Lászlónénak, Dég Község Emlékérmét pedig Márk Gyulának
és László Péternek adományozta Dég Község Önkormányzata.

A magyar vendégszeretet világhíre megérdemelt. Akárhova
mentünk, az éttermekben mosolyogva, udvariasan bántak velünk, Budapesten viszont ez nem mondható el. Amilyen nagy
szeretettel fogadtak abai rokonaink egy vacsorára, amekkora
készülõdéssel tiszteltek meg bennünket Sárszentágotán élõ rokonaink, annyira közömbösek voltak a budapestiek. Az egészben csak az a probléma, hogy a legtöbb turista nem is mozdul ki
Budapestrõl, s nem tapasztalja meg, milyen a magyar vidéki emberek közvetlensége, vendégszeretete, milyen hangulatos és
kellemes hely Magyarország.

Hargitai Lajos

Handa István
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Szemelvények a mezõföldi honlap fórumából
Almabella: Kinek mi a véleménye a Szabadkai család politikai karrierjérõl? Szerettem volna én is elsõ munkahelynek egy
alpolgármesteri széket. Most szerintetek
országgyûlési képviselõ lesz belõle? Haha… ha tényleg ez lesz, akkor a helyi
MSZP vesztett a képviselõválasztáson.
Ez olyan dolog, mintha a Juhászt újra
polgármesternek jelölnék, vagy ne adj Isten, a Nedobát… Mindegy. Ez a nagy politika kis színtere, mint a nemzeti szennyvízelvezetési projekt, tehát a nemzeti
sz..r. Apropó! A papföldi játszótérre még
mindig folyik a kocsma nemzeti szennyvize? EU???
Frézia: A polgármesterünk miért töreti
fel a jó járdákat, és rakat helyette térkövet a mi pénzünkön? Pontosabban a városközpontban. Nagyon sok utcában pedig, bokáig járnak a sárban a gyalogosok.
Például a László utcában. Az Abai utca
járdáját a 24-es szám után csak félve lehet
használni, mert a kõlapok nincsenek lerakva rendesen. A babakocsis anyukák
kénytelenek a fõúton tolni gyermeküket.
Pedig ezen az úton a városba érkezõ autósok, tisztelet a kivételnek, a megengedett sebességet megduplázva száguldoz-

nak. A város forgalma olyan nagy, hogy
vagy várunk félórákat, míg át lehet menni
az úton, vagy kockára tesszük az életünket! De sebaj! A mi polgármesterünk szépen kicsicsázza a saját környezetét. Csak
ne várja, hogy ezért mindenki megtapsolja. Ebbõl a pénzbõl inkább KRESZ- lámpákat szereltetett volna. Mert megeshet,
hogy újságolvasás közben még õt is elütik.
Almabella: Ebben azért vitatkozom. A
járdák nem voltak jók a központban, sõt
néhol életveszélyes volt sötétben gyalog
menni. Nagyrészt igazad van, de azért
nem szabad a polgármestert hibáztatni.
Erre nyertünk pénzt, és ezt csináltatjuk
közösen; örülök, hogy térköves lesz a városközpont. A KRESZ-lámpák ötletét
elvetem, éljen a körforgó!
Frézia: ALMABELA! Örülök, hogy
örülsz. De a turisták egy része megfordul
a vasútnál is. Az is elég problémás szerintem. A körforgótól szerinted lelassul a
város forgalma? Ebben nem vagyok biztos.
Más! Az Abai út egyik oldala beleesik a
rendezési tervbe. Állítólag egyszer elkerülõ utat építenek oda. Az ottani ingatla-

Megkerestem Konczné Kasos Erikát, az
iskola (volt) igazgatóját, afelõl érdeklõdve, mi lesz a pedagógusokkal az iskola
megszûnésével. Konkrétumokat nem tudott egyelõre mondani, hiszen váratlanul
érte õket ez a döntés, és még nem fejezõdött be az iskola felszámolásával járó
procedúra. Annyit azonban megígért,
hogy augusztus végén a pedagógusok elmondják lapunknak saját álláspontjukat
az ügy kapcsán.

nokon építési tilalom van. Akkor hogy lehet kötelezõvé tenni a csatorna építését??? Ha ez megvalósul, ki fogja kifizetni a tulajdonosoknak a befektetett pénzüket? A hivatalban úgy tájékoztattak,
hogy a csatornázás elõtti állapotokat figyelembe véve kártalanítják õket. Lehetséges, hogy ebbõl kifolyólag nem
csinálnak arra az oldalra rendes árkot?
Bogi: Az öreg Szabadkai és az egész hatalomátmentõ apparátcsik társaság az országban érzi, itt az utolsó esély, hogy a
megszerzett gazdasági vagyont a politikai
hatalom megtartásával megvédhessék.
Bizonyára emlékeztek arra, hogyan jött
létre az MSZP!? Bársonyos puccsal szerezte meg a pártot magának a politikai
apparátus. Na, ki ment el akkor Sárbogárdról a tagság képviseletében? Szabadkai. És mindenhonnan a szabadkaik
mentek el a tagság képviseletében. Nem
azok voltak ott és nem azok ragadták meg
ott a hatalmat, akik komolyan vették,
hogy Magyarországon szükség lenne egy
népben, nemzetben, országban gondolkodni képes baloldali pártra is, hanem
azok, akik pénzért, hatalomért bárkinek
eladnák az országot, legyen az Szovjetunió, az Egyesült Államok, Európai
Unió, vagy egy multinacionális cégbirodalom, mindegy, csak családi vagyonná,
hatalommá lehessen konvertálni a Júdáspénzt.
Van egy közmondás: „Ebül szerzett jószág ebül vész el.” Ahogy minden hódító,
diktátor számára egyszer eljött az igazság
pillanata, ezek számára is eljön az idõ,
amikor kiderül, hogy csupán illúziót kergettek, mert olyat próbáltak maguknak
megszerezni, ami végsõ soron nem megszerezhetõ — egy országot. És akkor lehet kiáltani: „Egy országot egy lóért!” De
nem lesz hova menekülni!
A fórumot használjátok! Megújult a honlapunk. Elérhetõ www.mezofold.hu címen.

Hargitai Kiss Virág

Szerkesztõ

Bizonytalan a vajtai
pedagógusok sorsa
Kéthete beszámoltunk arról, hogy a
vajtai képviselõ-testület július 15-ei ülésén úgy döntött, megszünteti a helyi alsó
tagozatos iskolát. A szülõk ugyanis nem
íratták be a következõ tanévre elsõs gyermekeiket, mivel a testület az idei költségvetés készítésekor úgy határozott, hogy
az összes (31) tanuló két összevont csoportba járna szeptembertõl. A diákok
Cecére, Nagydorogra, Pálfára, Sárbogárdra, Sárszentmiklósra járnak majd
iskolába, azonban a hat elbocsátott pedagógus sorsa bizonytalan.

WOLF Kft.
személy- és vagyonõri tanfolyamot
indít Sárbogárdon,
augusztus hónapban.

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉG.
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

06 (30) 268 7271

www.mezofold.hu

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

franciaágy:
heverõ:
fotelágy:
rekamié (ágyazható)
sarok ülõgarnitúra (ágyazható):
3+2+1 ülõgarnitúra (ágyazható):

31.900
16.900
15.900
41.900
59.900
98.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

helyett
helyett
helyett
helyett
helyett
helyett

24.000
13.400
13.500
35.500
49.500
84.900

Ft-tól,
Ft-tól,
Ft-tól,
Ft-tól,
Ft-tól,
Ft-tól.

Raktárkészletbõl azonnal, 650 db szövetmintából választva,
2 héten belül elviheti bútorát. Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását.
FAIR 2002 Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 93., telefon: 06 (20) 9826 630
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A 424-es Pipaklub
A 424-es pipások klubjának vendége voltam múlt pénteken Dombóváron. De ugyan, hogy kerültem én oda? — kérdezhetik olvasóim. Hiszen Dombóvárnak csak
a nótában van Sárbogárd környéki vonatkozása: „Sárbogárd, Dombóvár, ringasd el a lelkem.” Nos,
hát, elringatta a lelkünket e szép
este.
Wimmer József azt kérdezte tõlem a múlt vasárnap a Szandi
presszóban, amikor az ott járt
képíró képeit nézegettük:
— No, eljössz velem Dombóvárra
a pipaklubba?
Csak néztem, mint Rozi a moziban. Pipaklub? Az meg mi a bánat? Aztán minden gondolkodás
nélkül rábólintottam. Valami azt súgta,
nem bánom meg, ha elmegyek. Hát, nem
bántam meg.
Wimmer József, sárbogárdi nyugalmazott mozdonyvezetõ alakulásától tagja a
424-es Pipaklubnak. Az õ meghívására
lehettem vendége az érdekes társaságnak.
Tíz évvel ezelõtt, 1995. szeptember elsején alakult a dombóvári MÁV-fûtõház
mozdonyvezetõinek kezdeményezésére
a dombóvári mûvelõdési központban a
pipások klubja. Szó szerint pipások, nem
csupán pipásak voltak akkoriban —
egyéb más okból kifolyólag — azok, akik
alakították. A klub Magyarország leghíresebb gõzmozdonyának, a 424-esnek a
nevét vette föl.
Van valami jelképes abban, hogy azok a
mozdonyvezetõk, akik kisgyermekként
még a füstös, gõzös vonatról álmodtak,
felnõve azonban már nem ülhettek imádatuk tárgyának nyergébe, pipaklubot
hoztak létre. Nekik csak a dieselmozdony, majd a villanymozdony jutott. Álmukat úgy valósították meg, hogy maguk
lettek a füstös mozdonyok, vagyishogy pipát vettek, megtömték jóféle pipadohánnyal, és rendszeres idõközökben találkozva, e szent szertartásnak hódolva
eregetik a szép bodor füstkarikákat az ég
felé, miközben ízlelgetik a jó magyar
bort, és beszélgetnek a világ dolgairól.
Ez a pipaklub végül világhírre tett szert.
Nevüket még a világsajtó is felkapta.
Egyik tagjuk, Horváth Tamás ugyanis a
pipaszívás világbajnoka lett 1999-ben.
Abban az évben a pipaszívás világbajnokságát Csehországban, Brnoban rendezték meg. Ekkor 2 óra, 58 perc, 58 másodpercig nem aludt ki a pipája. De nem ez
volt a legjobb eredménye. Poznanban,
Lengyelországban idén egy barátságos
versenyen, 4 órán keresztül égett egyfolytában a pipa a szájában.

Ezt a szombati találkozót Wimmer József
hívta össze a dombóvári focipálya melletti étterembe abból az alkalomból, hogy a
közelmúltban õ is megkapta az „obsitot”:
nyugdíjas mozdonyvezetõ lett.
Wimmer József 1976-ban kezdett mozdonyvezetõként Székesfehérváron, majd
a dombóvári fûtõházhoz került. Neki is
— mint minden mozdonyvezetõnek —
gyermekkori álma a gõzös volt. Mint bevallotta nekem: „Ezért bolondul minden
masiniszta.” Azért szeretett járni Nagykanizsára is, mert akkoriban újítottak fel
ott egy régi gõzmozdonyt, és ott volt az
ország legrégibb kompresszoros dízelmozdonya is.
A hõség múltával estefelé indultunk
Dombóvárra. Vendégfogadó házigazdaként mi voltunk az elsõ érkezõk. Aztán
jött Dörnyei Szilárd, a mozdonyvezetõk
szakszervezetének területi vezetõje,
majd egymás után érkeztek a többiek.
„Nyúzó”, a hatalmas termetû, lapáttenyerû barát, a zsebébõl kaparta elõ ajándékát: egy csapágyfémbõl öntött, megkopott, régi gõzös vonatot. Feltehetõleg valamelyik öreg masiniszta öntethette
fusiban a jármûjavítós haverokkal a kisfiának.

— Ez a kis mozdony az öcsém
után maradt rám — mondta elfúló hangon. — Ereklye. Tudhatod
ezért, hogy micsoda ajándékot
kapsz most tõlem — nézett körül
jelentõségteljesen, és ekkor a
nagydarab ember szeme megtelt
könnyekkel. Aztán átnyújtotta a
vonatocskát barátjának, Józsinak,
aki legalább ekkora meghatottsággal vette át azt egy forró ölelés
kíséretében.
Gyöngyike, a társaság egyetlen
nõi tagja nem volt vasutas. Méhkirálynõként általa termékenyülnek meg a társasági esteken az önmagukban holt férfigondolatok.
Nõi mivolta ellenére háromszoros országos nõi pipabajnok. Egyúttal õ a társaság szponzora is, mert
Dombóvár fõterén övé a nagytrafik. Innen származik a „muníció” a közös füstölgésekhez és persze a versenyekhez.
Aztán meggyulladtak szertartásosan a pipák, és szállt a füst az ég felé, ahol a
messzi felhõk közt hajdan volt gõzösök
masinisztái száguldottak égi vasparipáikon.
Különös szeretettel fogadott be ez a társaság. Mintha száz éve mindig együtt lettünk volna már. Észrevétlenül futottak el
az órák, míg eljött a búcsú pillanata. Kemény, gerincropogtató ölelések után váltak el a régi barátok, s ment ki-ki a maga
útján a hátukon cipelt gondokkal megrakodva. Ezeket a gondokat feledték erre a
néhány órára. Józsi hazafelé még megjegyezte:
— Ez a közösség volt számunkra a menekülõ sziget a darabjaira hulló vasút poklában. Meddig lesz még ez is nekünk!? Én
se vagyok kivétel.
Aztán Józsi elhallgatott, csak az autó motorja duruzsolt. Fogytak a kilométerek
hazafelé.
Hargitai Lajos
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Kalandorok kíméljetek!
Érdekes beszélgetést hallottam a
napokban a Kossuth Rádióban. Ismerõs volt a hang. Aztán kiderült,
hogy Borbély József sárosdi pedagógussal beszélget a riporter, akinek az írásait lapunkban is rendszeresen olvashatják. A beszélgetésbõl
megtudtam, hogy Jóska egy társkeresõ szolgálatot hozott létre, amit
a pedagógusi munka mellett mellékállásban mûködtet. Szöget ütött
a fejemben, ugyan miért is adta a
fejét erre Borbély József, így hát felkerestem õt.
— Több mint 30 éve különbözõ formákban (mûvelõdési központban dolgozva
vagy éppen az iskolában tanítva) ifjúsági
klubvezetõként annak idején, mindig
emberekkel foglalkoztam. Nem áll tehát
távol tõlem a társkeresõ szolgálat mûködtetése. És hát, ez a „jól megfizetett”
pedagógusi pálya mellett egyfajta jövedelem-kiegészítõ tevékenység.
— Tehát a jövedelmedet próbáltad ezzel
kiegészíteni mint vállalkozó?
— Igen, mint vállalkozó. Na most, a vállalkozásom több mindenre szól: közvetítési szolgáltatás, partnerközvetítés, rendezvények,
bemutatók,
kiállítások
szervezése.
— Régiesen, viccesen mondva kerítõnõ
vagy inkább kerítõ bácsi lettél?
— Kerítõ bácsi? Jól hangzik, de ez azért
nagyon komoly dolog. Amíg ezt el nem
indítottam, nem is gondoltam, milyen
nagy gond az emberek számára a megfelelõ társ megkeresése. Korunk kórtünete, hogy az emberek nem tudnak ismerkedni.
— Nincsenek lehetõségek?
— Nincsenek.
— Persze, nincsenek már bálok, közös
munkák, szövés, fonás, ami összehozza a
fiúkat, lányokat.
— Elmondja a nagyvárosban élõ ember
(mindegy, hogy férfi vagy nõ), a kis faluban élõ ember (mindegy, hogy fiatal vagy
idõs), hogy egyszerûen nem tud hol ismerkedni. A munkahelyén, a lakásában
úgy beskatulyázódik mindenki, hogy nincsenek közvetlen kapcsolataik a külvilággal. Nincsenek közösségi alkalmak, ahová bárki elmehet. Rohannak, nincs idõ
semmire. Máshol meg hol tud megismerkedni? A másik kérdés, hogy ki kinek
szimpatikus.
— Vagyis egyre-másra láttad, milyen sok
olyan ember van, aki nem talál társat
magának, ezért gondoltad, hogy erre lehet
egy vállalkozást alapítani?

— Igen. Szerintem minden vállalkozó
úgy kezdi a vállalkozását, hogy amikor
belekezd, akkor elõször elképzeli, hogy
az övé milyen tökéletes lesz, és minden
egyes lépését szépen megtervezi. Na
most, ezt a valóság sorban megcáfolja.
— Özönlenek az érdeklõdõk?
— Jellemzõ az érdeklõdésre, hogy három
évvel ezelõtt csak Fejér megyében hirdettem, ami aztán szinte hónapok alatt átterjedt Veszprém megyére, és most már a
Dunántúl kilenc megyéjébõl jönnek az
érdeklõdõk.
— Mindezt egyedül csinálod?
— Igen, egyedül, meg a családtagok besegítenek.
— Magyarországon vannak még társkeresõ
szolgálatok nagy adatbázisokkal, és ebbõl
lehet választani. Nálad is van ilyen adatbázis? Hogy mûködik ez egyáltalán?
— Adatbázis van nálam is, de ez másképp
mûködik. Hiába van valakinek mondjuk
10 ezres adatbázisa, ha ott aszalja az embereket, miközben azok elõre fizettek.
Ez nagyon kényelmes. Nálam az a cél,
hogy az érdeklõdõ minél hamarabb társat
találjon. A társkeresõk itt is kérdõívvel jelentkeznek be, vagy interneten, ahol az
internetezõk kitölthetik ugyanezt a kérdõívet, és elküldik nekem. Egy speciális
keresõprogram elvileg két másodperc
alatt megmondja, hogy kik az érdeklõdõ
számára megfelelõ partnerek. Érdekesség, hogy a fogyatékossággal élõknek is
elkezdtem a társközvetítést. Meg kellett
tervezni, hogyan is lehet õket megszólítani, vagy ha jelentkeznek, akkor hogyan
lehet számukra ezt a társközvetítést végezni. Ami ebben egy kicsit megdöbbentõ és nyomasztó számomra, az az, hogy
ma Magyarországon ilyen jellegû tevékenységet senki nem végez.
— Mármint fogyatékosoknak társkeresést.
Van érdeklõdés?
— Igen. A fogyatékossággal élõk egy hónap alatt több mint százan jelentkeztek.
Nagyon-nagyon fontos, hogy a társadalom semmilyen tekintetben ne építsen ki
egyfajta rezervátumot. Az sem igaz, ha
valaki fogyatékos, akkor csak fogyatékos
társat keressen, vagy kaphasson. Így a
nem fogyatékossággal élõk is kitöltik
ugyanazt a kérdõívet, és választanak,
hogy elfogadnak-e társnak fogyatékossággal élõt. Nagyszerû dolog, hogy jelentõs része az egészségeseknek „elfogad”
fogyatékossággal élõt. De a fogyatékosok
közt is van olyan, aki bejelöli, hogy ha õ
már fogyatékos, akkor a leendõ társa ne
legyen az.
— Elkezdtél specializálódni a fogyatékosok társkeresésére?
— Igen, de hangsúlyozom, hogy csak
együtt mûködhet a rendszer. Ha csak fo-

gyatékossággal élõknek végezném a
munkát, az nem volna szerencsés, mert
akkor gyorsan bezárulna a kör, és belterjes dolog lenne az egészbõl.
— Ebbõl meg lehet élni?
— Nem tudom még. Van már némi bevétele a vállalkozásnak, de ezt mindig fejlesztésre fordítom. Most egy teljesen új
keresõprogramot kellett íratni. Ez elvitte
a két és fél év nyereségét, mert ki kellett
fizetni. Így nem tudom, hogy meg lehet-e
élni belõle fõállásban. Ami még érdekes,
hogy Sárbogárdról és a körzetbõl sokan
jelentkeznek.
— Gondoltad volna évekkel ezelõtt, hogy
egyszer még ezzel foglalkozol?
— Sosem gondoltam, hogy én egyszer
még társközvetítéssel foglalkozom. Nem
ez volt az álmom. Az emberek többsége
még ma is furcsának tartja, ha valaki társat keres egy közvetítõ irodában, nem is
beszélve arról, ha valaki társközvetítéssel
foglalkozik. Pedig, ha jól belegondolunk,
a magánynál minden más csak jobb lehet.
— Te is így találtál társat?
— Nem, de amikor elváltam, akkor megtapasztaltam, milyen rossz egyedül. Már
majdnem magamban kezdtem beszélgetni.
— Szeretnél netán teljes egészében ezzel
foglalkozni egyszer?
— Nem tudom, hogy mit hoz még a jövõ.
Ide naponta 40-50-en jelentkeznek. A
társkeresésre vannak más elképzeléseim
is. Sok gyerek nem nyaral a nyáron. Ezen
például úgy lehetne változtatni, hogy egy
idõs házaspárhoz, ahol nincsenek unokák, pótunokákat lehetne keresni. Sok
idõs pár örömmel fogadna egy-két gyereket egy hétre, kettõre.
— Ez a társkeresésnek egy másik formája.
— Igen, én mindenképpen ilyenekben
gondolkodom, hogy közvetíteni két embercsoport között. Mondjuk a nyaralók
és a nyaraltatók között.
— Az egyedülállók meg a családosok
között. Van honlapod az interneten, ahol
ezt szervezhetnéd?
— Van, ez a www.kettenszebb.hu. A telefonszámom 06 (30) 467 5921.
— Sok sikert kívánok neked a munkádhoz!
Hargitai Lajos

Szünidei akció
a videotékában!
Július 20-tól augusztus 20-ig
hétköznapokon MINDEN DVD
KÖLCSÖNZÉSI DÍJA 300 Ft.
Éljen a lehetõséggel!
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Az anyatej
világnapja
Sárkeresztúron
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A pázmándi
forrásnál

Anyukákat és kisbabáikat invitált a meghívó július 28-án, délután három órára a mûvelõdési házba, egy kis ünnepségre. Az
anyatej világnapja alkalmából a kisbabákat legalább fél éve
szoptató mamákat és picinyeiket köszöntöttük. Sarkadiné Horváth Erzsébet védõnõ köszöntõ beszédében elmondta, hogy
mennyire fontos a kicsik életének elsõ szakaszában, hogy minél
tovább kaphassák azt a táplálékot, ami fejlõdésükhöz a legoptimálisabb. Szólt az anyatejes táplálás érzelmi életre gyakorolt
hatásáról, és arról a nem elhanyagolható tényrõl is, hogy az
anya szempontjából nézve is ez a legegyszerûbb és legkényelmesebb táplálási mód.

A verses, énekes összeállítás, amit Siák Magdika, Szilágyi Hajnalka református lelkész és Kovács Györgyné adtak elõ, a születésrõl, a kicsi babákról szólt. Virág Miklós polgármester úr és
Erzsike védõ néni egy szál virággal és egy igényes tervezésû emléklappal (amit Horváth Réka tervezett) köszöntöttek minden
megjelent anyukát. Az ünnepség keretében köszöntöttük a védõnõi szolgálat 90. évfordulója alkalmából kitüntetett Sarkadiné Horváth Erzsébetet és a most 70. születésnapját ünneplõ
Rumpler Magdolna védõnõket.
A délután hátralevõ részében kis vendégség, beszélgetés következett, amit a gyerekek fesztelen játéka tett felejthetetlenné.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Hét végén Sárbogárdról egy sárbogárdi társasággal elzarándokoltunk Pázmándra Tolcsvay Béla meghívására. A pázmándi
forrás völgyében különös hangulatú környezetben igazi mûvészeti és lelki élményben részesítettek bennünket vendéglátóink.
A Tolcsvay-trió egy Fejér megyei, lepsényi néphagyományt
dolgozott fel folk-rockballadájában. Lepsény közepén máig
megvan az a tó, amit Asszonytavának hívnak. A 16. századi
pestisjárvány idején játszódik a
történet. A legenda szerint a
tóba áldozatként beleölt aszszony halála után megszûnt a
pestisjárvány.
Mintegy „elõzenekarként”, a
Misztrál együttes adott hangversenyt. A mélyen magyar
népzenei beágyazottságú, mégis rendkívül modern, világzenei hangzásokkal autentikus
régi hangszereken: kobzon,
lanton, furulyán, dorombon,
hegedûn és mai modern hangszereken, így gitáron játszó együttes különleges zenei élményt
nyújtott számunkra. Ha együtt maradnak — és ugyan miért ne
maradnának együtt — fényes jövõ áll elõttük.
Az Asszonytava elõadásában a profi Tolcsvay-együttes mellett
helyi és környékbeli amatõrök
vettek részt, ami már önmagában is érdekes. A narrátor szerepét Bobory Zoltán székesfehérvári elõadómûvész, a nõi
21.00 óra: NEO-TONS együtfõszerepet Szeidl Mariann,
tes fellépése;
Tolcsvay Béla nevelt lánya ját21.45 óra: szépségkirályszotta. A pázmándi Röpike és
nõ-választás — serdülõ kora székesfehérvári „Gojostol”
osztály (10 év feletti lányok);
együttes közremûködésével, a
23.00 órától: BÁL — zenét
mintegy 6-800 fõs nézõközönszolgáltat: Huszti Robi és
ség elõtt bemutatott produkHuszti Peti.
ció nagy sikert aratott.

BÚCSÚ SÁRKERESZTÚRON: 2005. augusztus 7.
16.00 óra: „LÖFAN” mazsorettcsoport bemutatója;
17.00 óra: „ROZMARING” Hagyományõrzõ Néptánccsoport, Miske-Drákszél táncprodukciója;
18.00 óra: Peller Károly és Kékkovács Mara operettkettõse;
19.00 óra: KOR-TÁRS Nyugdíjas
Ki mit tud? kategóriadíjasai: Polgár Sándor, Farkas Ottóné Böbe,

Szabó Jánosné Éva operettet,
táncdalt, nótákat énekelnek, kísér
Solti Béla;
19.30 óra: szépségkirálynõ-választás — gyerekkorosztály (10
év alatt);
20.00 óra: a sárkeresztúri cigány
néptánccsoport fellépése;
20.30 óra: Huszti Róbert, Németh
Csilla, Huszti Péter énekel;

Rendezõség

Hargitai Lajos
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Amire büszkék is lehetnénk… 5.

Nagyhörcsök intõ példája
Egy ázsiai sztyeppenövény európai vándorútjának vége
1890 nyarán a dégi gyógyszerész Nagyhörcsökre utazván bekanyarodott fogatával abba a völgybe, amely a hörcsöki
kastélytól húzódik Dég irányába. Ez volt
az Aszó-völgy, amelynek legnagyobb része abban az idõben legelõ volt, s meredekebb oldalain csak itt-ott állt néhány magányos akácfa. A gyógyszerész az egyik
meredek lejtõ felsõ részén hirtelen néhány nagyobb termetû, bokros növényt
pillantott meg, amely furcsa, szürkészöld,
keskeny leveleivel tûnt fel neki. Ilyet még
nem látott, pedig gyógyszerészként hivatalból növényekkel is foglalkozott, s a kor
szokása szerint még egy gyûjteményt is
fenntartott otthon, amit folyamatosan
gyarapított. Megállíttatta hát a kocsit, leszállt, és felkapaszkodott a lejtõn, hogy
néhány hajtást begyûjtsön. Hazatérte
után aztán izgatottan próbálta e növényt
azonosítani, de mindhiába. Gyûjteményében még hasonlót sem talált. Végül
utolsó segítségként egykori tanárához,
Schilberszky Károlyhoz fordult, akivel
egyetemi évei óta is jó kapcsolatot tartott.
Schilberszky nem csak a növényeket ismerte jól, de a kor növénytani szakirodalmát is, ráadásul neki Pesten rendelkezésére állottak a nagy könyvtárak gyûjteményei — nem úgy, mint tanítványának Dégen. Schilberszky hamar kiderítette, hogy
a tanítványa által meglelt növény egy
olyan ritkaság, amely addig csak Ázsiából, Délkelet-Oroszországból, és furcsa
módon Spanyolország néhány pontjáról
volt ismeretes. A növény magyar neve pamacslaboda, mivelhogy a labodákkal áll
közeli rokonságban, termése pedig két
olyan levélkébe van zárva, amelyet hoszszú, rozsdavörös szõrpamacsok borítanak.

Megújult a
Mezõföld honlapja!
Kibõvült és megszépült az interneten
a www.mezofold.hu oldal. A honlap
mottója: „Minden, amit a Mezõföldrõl tudni akartál, de sosem merted
megkérdezni”. Több linkgyûjtemény,
helyi újságok, friss információk, fórum, ingyenes apróhirdetés, akció- és
álláskeresõ, szótárak segítik az ide látogatót, hogy ne tévedjen el a neten,
hanem találjon rá a Mezõföldrõl szóló
információkra.
Az oldal fejlesztését Fejér Megye Önkormányzata támogatásával a Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület
végzi.

A pamacslaboda az ázsiai puszták hírnöke, ahol ma is a hideg félsivatagok és
ürömpuszták egyik jellegzetes és nem is
ritka növénye. Mongóliában és Kazahsztánban még nagy területeken fordul elõ,
de nyugat felé az éghajlat változásával
mindinkább megfogyatkozik, az Ural innensõ oldalán, az orosz és ukrán sztyeppéken pedig már csak szigetszerûen bukkan fel itt-ott egy-egy állománya. Európa
többi részén nagyon ritka. Bár Nagyhörcsök után megtalálták még a Bécsi-medencében, Macedónia hegyeinek egy és
Erdély két pontján, e növény így is egyike
a legritkábbaknak. De mit is keres itt nálunk, s hogyan került ide a távoli Ázsiából
ez a félsivatagi növény?
A Kárpát-medence természeti viszonyai
nem mindig voltak olyanok, mint manapság. Az utolsó jégkorszak elmúltával —
úgy 10-12 ezer évvel ezelõtt — az Alföld
nagy részét (beleértve a Mezõföldet is)
Kelet-Európához hasonlóan zömmel
száraz, hideg, fátlan és gyér növényzetû
pusztaság borította. E hideg puszta növényzetében a ritkásan álló füvek között
a libatopfélék, különféle labodák és az
apró, cserjeszerû ürmök voltak a legelterjedtebbek. Minderre a szakemberek abból következtetnek, hogy az Alföld lápjai
a mai napig megõrizték az e korban élõ
növények virágporát, amelyek alapján az
egykori növényzetet sikerült rekonstruálni. Ami különösen érdekes, hogy ennek
az egykori növényzetnek a hasonmása
mind a mai napig megvan — mégpedig
éppen ott, ahol a pamacslaboda még ma
is gyakori. Belsõ-Ázsiában, a mai Mongóliában és Kazahsztán keleti részén az éghajlat még most is nagyon hasonlít ahhoz,
ami egykor a Kárpát-medence zömét is
jellemezte. A nálunk idõközben lezajlott
drámai klímaváltozás következtében
azonban a növénytakaró gyökeresen átalakult. Az egykor jellegzetes és gyakori
növények kipusztultak, s helyüket a megváltozott viszonyokat sokkal inkább elviselõ növények foglalták el. Nem véletlen,

hogy a magyar puszta mai természetes
élõvilága oly nagymértékben eltér a mongóliai sztyeppékétõl. De — mint kiderült
— nem minden növény tûnt el nyomtalanul. Ezek egyike a pamacslaboda is,
amelynek mai ritkasága érthetõ, hiszen
egy olyan letûnt idõszak maradványa,
amely természeti viszonyaiban gyökeresen eltért a maitól. A pamacslaboda a hazai növényvilágban emiatt éppen olyan
becses kincs, mint a régmúlt történelmi
hagyatékából ránk maradt különleges régészeti lelet, például a tápiószõlõsi szkíta
aranyszarvas.
Felfedezését követõen a pamacslaboda
mágnesként vonzotta a botanikusokat,
akik mind látni szerették volna e különleges növényt. A Természettudományi
Múzeumban számos begyûjtött ág található, mind azt igazolván, hogy mennyire
népszerû hely volt a botanikus tudósok
körében a nagyhörcsöki Aszó-völgy. A
begyûjtött hajtások sora azonban 1957ben hirtelen megszakadt. Ettõl kezdve
sem herbáriumi példány, sem más jele
nincs annak, hogy a növényt valaki is
gyûjtötte, vagy legalábbis látta volna.
Mindazok, akik szerették volna látni, már
hiába keresték. Azok pedig, akik korábban még pontosan ismerték lelõhelyét,
lassan meghaltak, s a titkot magukkal vitték a sírba.
Hogy mi lett a sorsa e növénynek az ötvenes évek végétõl, pontosan máig sem tudjuk. Vannak, akik szerint a meredek lejtõt, ahol élt, befenyvesítették, ami a pusztulását okozta. Mások szerint lelõhelye
másutt volt, de ott is erdõtelepítések kísérlete lehetett eltûnésének oka. És vannak, akik még mindig reménykednek abban, hogy a pamacslaboda ott lappang valahol egy eldugott és véletlenül megmaradt gyepfolton. Tény, hogy az ötvenes-hatvanas évek fordulója táján megindult nagyszabású fatelepítési program ezt
a völgyet sem kerülte el, bár a késõbbiek
igazolták, hogy a legtöbb helyen a kísérlet
teljesen hiábavaló volt.
A pamacslaboda, miként egy ritka drágakõ egy királyi ékszeren, olyan kincse, s
büszkesége lehetne a Mezõföld minden
lakójának, amivel nem sok más település
dicsekedhet Európa-szerte. Azonban e
kinccsel nem törõdtünk, nem becsültük, s
tétlenül hagytuk, hogy örökre és visszavonhatatlanul elpusztuljon. A pamacslaboda, mely kitartóan állta az évezredek
viharait és megpróbáltatásait, az emberi
mohóságnak ellenállni már nem tudott.
Amire olyannyira büszkék lehetnének
ma is a hörcsökiek, nincs többé…
L. G.

Bogárd és Vidéke 2005. augusztus 4.

VILÁGJÁRÓ

11

A sátoros ünnep
Leginkább ezzel jellemezhetnénk a július közepén, Sárszentmiklóson megrendezett hittanos tábort. Pihenni, játszani, biciklizni, testben és lélekben gyarapodni jöttek a sárszentmiklósi
plébániára július 11-én a baracsi és a mezõfalvai hittanosok,
Simonné Zelnik Angéla hitoktató vezetésével.
Angéla Sárszentmiklós szülöttje, nem csoda hát, hogy tanítványaival visszatért gyökereihez, saját életének kegyelmi tárházába, illetve annak udvarába. Ha jól számoltam, 19 sátor volt felállítva az öreg diófák alatt, melyekben 40 gyermek és 8-10 felnõtt
segítõ húzódott meg hat éjszakán keresztül. Plébánosuk, Papp
László atya is köztük volt, amikor csak tudott. A plébánia udvarának bejáratát óriási magyar zászló díszítette a tábor ideje
alatt, jelezvén, hogy ez az ötven ember nemcsak kereszténysége, de nemzeti identitása (hovatartozása) mellett is hitet kívánt
tenni.
Az idõjárás nem éppen volt alkalmas sem a sátorozásra, sem a
biciklizésre. Éppen ezért sokat tartózkodtak a plébánián, így a
résztvevõknek volt alkalmuk megtanulni az együttélés és alkalmazkodás alapvetõ szabályait. Hiszem, hogy az alkalmatlan
idõjárás Isten kezében alkalmassá vált néhány alapvetõ emberi
érték kibontakoztatására. A Sárszentmiklósi Szent Miklós
Karitászcsoport asszonyai minden nap szolgáltak némi gasztro-

nómiai élménnyel a gyerkõcök számára. Köszönetemet
szeretném ezért kifejezni nekik.
Péntek este tábortûz koronázta meg az élményekkel teli hetet.
A gyerekek, szívükben a hála és az összetartozás érzésével búcsúztak egymástól, táboroztatóiktól, és Szent Miklós püspök
eklézsiájától.
Imáimban mindnyájukat Isten tenyerébe helyezve búcsúzok
Tõlük, és visszavárom Õket!
Varga László hitoktató

„Evezz a mélyre!”
A fenti krisztusi mondás volt a mottója a júliusi ráckevei hittanos tábornak, melyben 26 kis katekéta (hittanos lány és fiú) vett
részt. Hat felejthetetlen napot élhettünk át együtt a Csepel-sziget eme legszebb gyöngyszemén. Túráztunk, fürödtünk, kézmûveskedtünk, játszottunk, barangoltunk a történelmi utcákon, sokat beszélgettünk, énekeltünk, imádkoztunk, és emlékeim szerint nagyon, de nagyon keveset aludtunk. Minden program középpontjában az Eucharistia (Oltáriszentség) állt, hiszen a 2005-ös esztendõt boldogemlékû II. János Pál pápa az
Eucharistia évének hirdette meg. Hat felnõtt vigyázta a gyerekek gondtalan táborozását, és nem kis nekifeszüléssel, szabadságukat, energiájukat, figyelmüket önzetlenül áldozták a nemes cél érdekében.
Köszönettel tartozunk Radnics Zoltán plébános úrnak és a ráckevei katolikus iskola vezetõjének és dolgozóinak — külön kiemelve az iskola gondnokát, aki minden technikai feltételt igye-

kezett számunkra biztosítani —, valamint a konyha dolgozóinak, akik ezalatt a hat nap alatt szívességbõl, szabadidejüket áldozva láttak el bennünket: fõztek, terítettek, mosogattak, és
szeretetükkel körülvettek minket. Isten fizesse meg mindegyikük szolgálatát.
Tudni kell, hogy ez a tábor már egy meglévõ hagyomány legutóbbi eleme, amely összeköti emlékeinket a jövõre vonatkozó
terveinkkel. A hagyomány létrehozója és a mostani tábor mozgatórugója Tolnai Éva tanítónõ (Éva néni), aki nélkül sem a régebbi, sem a mostani, sem pedig a jövõbeni táborok nem jöhettek volna, illetve jöhetnek létre. A gyerekek és a felnõtt segítõk
is megbecsüléssel és hálával gondolnak szent törekvésére.
Az egyetlen szomorú momentum az egész hétben az elválás pillanata volt, de hát egyszer le kellett szállni a buszról. No, de sebaj, jön még az a busz jövõre is, felvesz minket, s talán nem
Ráckevére visz, de újra összefog, és eggyé kovácsolja azokat,
akik a szeretetre születtek. Végezetül tisztelettel mondok köszönetet segítõinknek és támogatóinknak, Nagy Károly úrnak, aki átvállalta az útiköltséget (nem kis összeg), és Barta
György úrnak, aki támogatta a
gyerekek étkeztetését (szintén
nem kis áldozattal). Köszönetet mondunk a táborozó gyerekek szüleinek az anyagi és
természetbeni segítségükért.
„Evezz a mélyre!”
— mondta Jézus. Mi ott voltunk Istenünk kegyelmeinek
mélységében, és a gyermeklelkek feltárultak ezen kegyelmek befogadására.
Deo gratias!
(Istennek legyen hála!)
Varga László hitoktató
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Adománygyûjtés közben
Az újság hasábjain olvashattunk
már a Sárbogárd—Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet templomfelújítását célzó adománygyûjtésrõl. Bõjtös Attila és munkatársai
nyakukba vették a várost, és házról
házra járnak. Ehhez a szolgálathoz
nagy hitre, bátorságra, és nem utolsó sorban alázatra van szükség. A
gyûjtés kellõs közepén kérdeztem
Attilát tapasztalatairól.
— Elõször talán nem árt felidéznünk, miért
is került sor az adománygyûjtésre.
— Ami a szem számára is látható, az a
templomot a 2000-es belvíz során ért kár,
amelynek következtében a templom padozata megsüllyedt. Ezen az inkább esztétikai sérülésen túl van a valódi, a templomot kívülrõl szemlélõ számára rejtõzõ,
de súlyos probléma: a tetõszerkezet gerendáinak hosszú, évtizedek során tartó
lassú elkorhadása. Egy néhány évvel ezelõtti szakértõi vélemény szerint a templom tetõszerkezete egy-két éven belül
életveszélyessé válik, s ez az idõ bizony eltelt. Ezért vált szükségessé, hogy felújítsuk a templomot. Elsõ ütemben megfelelõ tömörítés, a padozat cseréje és szigetelése történik. Mindehhez kb. 6 millió forint szükséges. Csak ezután kezdõdhet az
állványozás és a tetõszerkezet felújítása,
vagyis a munka nagyobbik része.
— Milyen a fogadtatás a gyûjtés során?
— Nagyon vegyes. A merev elzárkózástól
egészen az odaadó, szívélyes, együtt érzõ
fogadtatásig mindennel találkozunk.
Gondolkoztam azon, hogy ez a negatív
fogadtatás — ami azért mégiscsak kisebb
része az összes találkozásnak — minek
köszönhetõ. Úgy érzem, elsõsorban bizalmatlanságból ered. Hiszen ilyenkor
abba a helyzetbe kerül az ajtót nyitó, hogy
bekopogtatnak hozzá, és — noha elõzetesen újságcikkel és szórólapokkal beharangozott gyûjtésrõl van szó —, mégiscsak ott hirtelen kell döntenie, hogy támogatja-e ügyünket vagy sem. Ilyenkor
különbözõ — valós vagy mondvacsinált
— magyarázatok születnek: kicsi a nyugdíj, éppen építkezünk, haláleset történt a
családban, nekem sem segített senki,
amikor szükségem lett volna rá, én nem
evangélikus vagyok stb. Ezek, persze,
mind lehetnek igazak, de önmagukban
még nem kell, hogy kizárják a segítségnyújtást. Érzékeljük a pillantásokból,
hogy a szívük mélyén ott van: nem ez lenne a helyes, de nincs erõnk mást mondani… És amikor úgy megyünk el, hogy természetesen tiszteletben tartjuk döntésüket, nem viszonozzuk az esetleges bántó
megjegyzést, sõt, mi hagyunk ott egy kis

lelki segítségnyújtó olvasmányt, és áldást
kívánunk, akkor látszik, hogy ezek az emberek is oldódnak, fordulnak belül.
— Ahol pedig szívélyesen fogadnak bennetek, kialakulhat egy kis beszélgetés.
— Valóban, többször kialakul beszélgetés is. A gyûjtés mellett nem titkolt célja
ezeknek a látogatásoknak, hogy végre találkozhassunk azokkal az emberekkel is,
akikkel eddig semmi kapcsolatunk nem
volt. Tulajdonképpen kérni megyünk, de
adni is szeretnénk. Önkéntes adományt
kérünk, s ezzel meg is alázkodunk, még
ha ez furcsán hangzik is. Mert sokan
büszkeségbõl nem tudnak kérni. Kérünk,
mert rászorulunk, és ezzel a lehetõségét
ajánljuk fel a segítségnyújtásnak, a felénk
való nyitásnak. Idõnként valódi kérdések
is elhangzanak, és valódi nyomorúságok
õszintén néven neveztetnek, és mi szeretnénk valódi, Istentõl megértett válaszokat adni, vagy segíteni a beszélgetõtársat
a válasz megtalálásában.
— Volt-e meglepõ felajánlás?
— Hogyne. Voltak felajánlások, amely
önmagukban is nagy összegûek: tíz-húszezer forintok, de ha melléteszem, hogy
más felekezetû testvérektõl érkeztek, az
csak még inkább növeli az értéküket.
Megjegyzem, hogy a gyülekezetünk
templomba járó tagjai belsõ körben adakoznak. De nem feltétlenül az összeg
nagysága okoz meglepetést. Egy esetben
például egy nyilvánvalóan szegénységben
élõ asszony szeretett volna segíteni, azonban semmi pénze nem volt otthon.
Mondta, hogy jöjjünk vissza késõbb, mert
mindenképp szeretne kétszáz forintot
adni. Amikor az utca túloldalán jöttünk
visszafelé, már szaladt felénk, kezében
lobogtatva a kétszáz forintot, ugyanis

kölcsönkért a szomszédasszonyától ötszázat, és abból a kis kevéskébõl adott nekünk. Nehéz elmondani az örömünket,
amit ilyenkor érzünk. És nem egy ehhez
hasonló eset történt. Sõt, elsõsorban azt
láttuk, hogy éppen a kevésbé pénzes emberek adakoztak inkább. Persze voltak
tehetõsek is, akik ehhez mérten bõkezûbben adakoztak, de túlnyomórészt azok
adták oda a néhány száz vagy ezer forintjukat, akik amúgy is napi gondokkal küszködnek. Úgy gondolom, ezek az adományok legalább olyan értékesek, mint azok
a bizonyos nagyobb felajánlások.
— Mi az, amit a gyûjtés során eddig tanultatok?
— Azt láttuk, hogy milyen nagy a nyomorúság. Ezt most nem is anyagi értelemben
mondom, bár úgy is megállja a helyét, hanem elsõsorban lelki értelemben. Amikor például azt látjuk, hogy sok gyászoló,
aki elveszett hozzátartozóját, lányát vagy
édesanyját gyászolja, hosszú évek óta
képtelen feldolgozni a veszteséget, és
még mindig annak gyászában él. Képtelen felszabadulni, és ez is egyfajta nyomorúság. De nyomorúság az is, amikor valakinek lenne mibõl adnia, de mégsem szabad arra, hogy adjon, mert a saját vagyona tartja a markában. Látjuk azt is,
mennyire tájékozatlanok az emberek Isten dolgai felõl, mennyire megelégednek
egy névleges egyházhoz tartozással. Pedig mérhetetlenül több van a Krisztus-hitben és az Istennel való kapcsolatban. Látjuk azt, milyen nagy a Jézus-nélküliség ebben a városban. Azt mindig is
sejtettem, hogy így van, csak azzal nem
számoltam, hogy a helyzet ennyire súlyos.
Folytatás a következõ oldalon®

Bogárd és Vidéke 2005. augusztus 4.

PROGRAMAJÁNLÓ

Folytatás az elõzõ oldalról®

S ezek a tapasztalatok mind arra ösztönöznek, hogy még elszántabban dolgozzunk és imádkozzunk, és még inkább az a törekvés legyen bennünk, hogy az emberek megismerhessék Jézus
Krisztust. Tehát kijózanító volt ezeknek a látogatásoknak és beszélgetéseknek a tapasztalata. Egyúttal pedig radikalizált is:
nincs vesztegetni való idõnk. Telnek-múlnak az évek, leperegnek életek, és milyen sokan élnek bûnökben, szabadulás nélkül,
bûnbocsánat nélkül, reménység nélkül, máról holnapra, monoton módon, szóval alig-alig láttunk felszabadult embert. Nagy
ínsége ez Sárbogárdnak. Persze, nem gondolom, hogy csak Sárbogárdnak, mi azonban most ezzel szembesültünk. Ezért is vittünk tarsolyunkban olyan szórólapokat, amelyek egyrészt lelki
segítségnyújtást adhatnak azoknak, akik távol élnek Istentõl,
akik számára a hit dolgai homályosak; másrészt erõsítheti azokat, akik már bibliaolvasó, hívõ emberek. Reménységünk, hogy
a találkozásoknak beszélgetések, látogatások formájában lesz
folytatása.
— Nem zavaró a nem evangélikusok számára ez a megkeresés?
— A határt nem itt húznám meg. Azok számára zavaró, akik
megint csak a lényeget nem értik, csak egyfajta csapathoz tartozásként élik meg a reformátusságukat, katolikusságukat. Õk azt
mondták, hogy mi ilyenek vagyunk, mi nem támogatjuk „azokat” — utalván ránk. Viszont akik a maguk gyülekezetében is
aktívak, akiknek a templomba járás több puszta szokásnál,
akiknek lelki igényük a gyülekezet és az istentisztelet, azok átlátnak a felekezetek között húzódó emberi falakon, és jó szívvel
támogatnak bennünket, legyenek bár reformátusok vagy katolikusok. Talán éppen azért, mert tudják, hogy a saját gyülekezetükben is ugyanez a probléma. Ezúton is hadd köszönjem meg
az õ adományaikat. A miklósi református testvérek például
egyénileg is adakoznak, de a gyülekezet egyik vasárnapi perselypénzét ajánlotta fel a mi templomfelújításunkra. Köszönet
érte.
— Isten adjon erõt további munkátokhoz, és az Õ áldása legyen a
templom felújításán és a gyülekezet építésén!
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Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!
augusztus 6-án, szombaton, 19 órakor:

Kör 2.
Színes amerikai horrorfilm

Rachel fiával egy kis tengerparti városkában költözik,
hogy újrakezdje az életét. Ám a nõ átmeneti nyugalma
csakhamar rettegéssé változik, amikor egy helyi bûneset
bizonyítékai — köztük egy felcímkézetlen videokazetta
— kísértetiesen ismerõsnek tûnik. Rachel ráébred, hogy a
gonosz Samara visszatért, és még elszántabban folytatja
halálos bosszúhadjáratát.

Jákob Zoltán

Kedves táncolni vágyók!
Ha szeretnéd végre te is jól
érezni magad a bulikban, bálokon és a zenés rendezvényeken, de eddig nem tudtál
táncolni, akkor gyere el táncklubunkba, ahol vidám, baráti légkörben sajátíthatod el a
társastáncokat!
Ha régi vágyad már, hogy megtanuld a latin, a standard vagy
éppen a divattáncokat, a segítségünkkel mindez elérhetõvé
válhat.
Ha szereted a standard és a forró ritmusú latin-amerikai zenét, és kedvet érzel, hogy meg tanulj rá táncolni, de eddig
nem volt rá idõd, nálunk lehetõséged nyílik rá!
Mindössze 5 nap alatt bevezetünk a tánc alapjainak fortélyaiba.
A Tendance Táncklub a József Attila Mûvelõdési Házban 5
napos intenzív tánctanfolyamot indít kezdõknek és haladóknak.
A tanfolyam végén, aki kedvet érez a táncok további tanulásához, lehetõsége van erre a táncklubunkban. A tánctanfolyam augusztus 15-19-ig, minden nap 17-19 óráig tart. Jelentkezni és érdeklõdni a helyszínen lehet.
Nem kell mást tenned, csak jelentkezni, és belekóstolhatsz a
táncok világába! Szeretettel vár mindenkit, kortól és nemtõl
függetlenül a
Tendance Táncklub

ROMA SPORTNAP
Idõpont: 2005. augusztus 6., szombat délelõtt.
Helye: volt Videoton-pálya (Árpád utca végén).
A felnõtteknek focimérkõzések,
a gyerekeknek ügyességi versenyek.
Értékes nyereményekkel, valamint ebéddel várunk
minden sportolni és szórakozni vágyó érdeklõdõt.
Jelentkezni lehet Lakatos Péternél (Gyõzõ).
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama receptjei
Csudafinom csokitorta
Hozzávalók 8 szelethez: 6 nagy tojás, 30 dkg cukor, 25 dkg
étcsokoládé, 30 dkg teavaj, 10 dkg finomliszt, 5 dkg darált mandula, néhány csepp vanília- és mandulaaroma (ezek el is maradhatnak), a forma kikenéséhez vaj, a tálaláshoz porcukor.
A tojások sárgáját egy tálban a cukorral — ha lehet elektromos habverõvel — sûrûn folyósra verjük. Akkor jó, ha állaga
a tartármártáshoz hasonló. A csokoládét és a vajat vízgõz fölött épp csak fölolvasztjuk, vigyázva arra, nehogy nagyon felforrósodjon. A cukros tojásba öntjük, majd a liszttel elkevert
mandulát is beleszórjuk, az aromát is belecsepegtetjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és óvatos mozdulatokkal
az elõzõkbe forgatjuk. Egy 24 centi átmérõjû tortaformát kivajazunk, a tésztát egyenletesen belesimítjuk. Elõmelegített
sütõben, közepes lánggal (180 EC-on, légkeveréses sütõben
165 EC-on) 50 percig sütjük. Elkészültét a beleszúrt hústûvel
ellenõrizhetjük. Akkor jó, ha nem tapad rá massza. A
formában hagyjuk kihûlni, végül cikkekre vágva,
porcukorral — esetleg cukrozott kakaóporral is —
meghintve tálaljuk.

Mustárral pácolt csirkecomb
tejszínben sütve
Hozzávalók: 4 db egész csirkecomb, 4 evõkanál mustár, õrölt
fehérbors, 4 dl fõzõtejszín, 3 evõkanál étolaj, só.
Elkészítés: a csirkecombokat alaposan megtisztítjuk. Besózzuk, mustárral bekenjük. Borssal megszórjuk, és egy éjszakára hûtõben, lefedve pácoljuk. A csirkecombokat egy olajjal
kikent tepsibe tesszük, ráöntjük a tejszínt és forró sütõben
megsütjük.

Tepsis finomság
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 40 dkg darált hús (pulyka, sertés), 2
nagyobb vöröshagyma, kb. 10-12 vékony szelet füstölt szalonna,
3-4 dl tejföl, só, bors, szerecsendió, curry, fokhagyma.
A meghámozott krumplit és a hagymát kb. fél cm vastagra
szeljük. A húst kevés olajon kifehérítjük, ízesítjük sóval,
borssal, szerecsendióval, curryvel. A tejfölben elkeverjük az
összezúzott fokhagymát, ezzel összekeverjük a húst. Elõveszünk egy kicsi, de magas falú tepsit. Aljára szalonnaszeleteket teszünk, erre a krumpli egyik felét, a hagyma felét, majd a
tejfölös húst, újra hagymát, a tetejére krumplit. Az alsó és a
felsõ krumpliréteget is meg kell sózni! Ezután az egész tetejét beterítjük a vékonyra szelt füstölt szalonnával. Elõmelegített sütõben kb. másfél óra alatt készre sütjük. (A darált
húst felkockázott gombával is lehet dúsítani.)

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések a
polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ
telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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OSZTÁLYFÕNÖKI
ÓRA
— Milyen ország Magyarország, Móricka?
— Magyarország egy kis, virágzó, szabad ország.
— Nagyszerûen feleltél, ötös. És mit jelent az, hogy „szabad ország”, Dezsõke?
— Hát azt, hogy az emberek a törvényes keretek között azt tesznek, gondolnak, mondanak, amit akarnak, oda mennek, ahova
akarnak, olyan pénzügyi mûveleteket hajtanak végre, amilyeneket csak akarnak. Azt vesznek, adnak el, és annyiért, amit és
amennyiért akarnak
— Ezt szabadkereskedelemnek nevezik, okos vagy, Dezsõ,
ötös. Most nehezet fogok kérdezni. Az emberek azt gyárthatnak, amit akarnak? Mit gondolsz, Klementina?
— Arra gondolok, hogy például bombát csak az állam gyárthat,
egyének nem. És például kábítószert sem készíthet egy vállalkozó. Persze itt sokan kijátsszák a törvényt.
— Nagyon igaz! Mindig vannak haszontalan emberek. És vannak ebben az országban olyanok, akik nem szabadok? Guszti!
— Hát persze. Például a rabok a börtönben. Meg a nagypapám.
— Hogyhogy a nagypapád? Tegnap láttam õt a boltban.
— Nahát, õ mondta a múltkor, hogy rabja a nikotinnak.
— Értem. Mit jelent az, hogy õ a nikotin rabja?
— Nem tehet azt, amit akar. Szeretne nem rágyújtani, de mégis
rágyújt.
— Ez tényleg rabság.
— De tanár úr, szerintem a diákok is rabok. Én például most
nem mehetnék ki az utcára fütyörészve. Sõt, nem is ülhetek oda,
ahova akarok, nem beszélhetek hülyeségeket… A diák is rab.
— Nos, kedves Gusztáv, ha te most felállnál a pad tetejére, és
fütyörészni kezdenél, ebben én nem akadályoználak meg. Beírnálak az osztálykönyvbe, értesíteném a szülõt, de te szabad ember vagy, vállalod a következményeket.
— Na ugye! Majd ha elvégezzük az iskolát, akkor leszünk szabadok.
— A szabadság azt is jelenti, hogy vállalod a következményeket.
Amikor szombaton a diszkóban berúgtál, és elszívtál jó pár cigarettát, senki nem akadályozott.
— Honnan tetszik tudni?
— Tudom.
— De tanár úr, én csak ki akartam próbálni a szabadságot.
— És jó volt?
— Nagyszerû érzés volt.
— Nem voltál rosszul utána?
— Dehogynem! Hánytam is, szédültem, nyögtem, otthon nagyon megmorogtak.
— Vállaltad, igaz?
— Vállaltam.
— De a szervezeted nem vállalta. Nem szereti, ha mérgeket
adagolnak neki. Persze, idõvel hozzászokik a szervezet, nem
lesz rosszul az ember. De akkor már rab. Úgy ám! Az alkoholnál
nincs nagyobb rabság. Az életfogytiglanra ítélt bûnözõ nem
olyan rab, mint a piás ember. Olyan bilincset visel, amely megöli
õt. Láttatok már részeg embert heverni a járdaszélen?
— Igen.
— Mindenki látott?
— Igen.
— Pedig milyen szabadok voltak, mikor elkezdték! A szabadság
eltúlzásából lesz a legnagyobb rabság, gyerekek.
— De a tanár úr is dohányzik! És láttam, ahogy sörözött a bálban.
— Na, jól van, ez nem tartozik rátok. Mit röhögtök, haszontalanok?
(L. A.)
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A bátor vitézek
és a félõs sárkány

1. Mi van fából? Húzd alá!
kofa, pofa, almafa, fa, fapados, sátorfa, faburkolat, násfa, fal, fagyöngy,
körtefa, tölgyfa, fapapucs, fakutya, faház, jópofa, fakanál, faeke, falábú,
kapufélfa, nótafa, kapufa
2. Milyen emberre mondják? Írd le!
Csigalábon jár...
Éjjeli bagoly...
Farkas lakik a gyomrában...
Bakot lõ...

Beküldési határidõ: augusztus 9.

Az elõzõ szám
megfejtése:
megfon, alak, karolás, kenõ, ügylet,
aszalt, kuli, terel, órás, szerény
Helyes megfejtést küldtek be: Jákob
Gábor, Sárbogárd, Tinódy u. 144.,
Jákob Mária, Sárbogárd, Tinódy u.
144., Sallai Dalma, Sárbogárd, Jókai u.
9., Raffai Gergõ, Sárszentmiklós, Deák
u. 49.

Szerencsés heti megfejtõnk:
Jákob Mária,
Sárbogárd, Tinódy u. 144.
Gratulálunk, nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Heti
idõjárás
Idõjárásunkat a
következõ 36 órában egy mediterrán ciklon alakítja,
melynek frontjai érintik hazánk térségét, ezért többfelé alakulhat ki heves
zápor, zivatar és bõséges csapadék.
Elõbb melegfronti, majd hidegfronti
hatás várható. A következõ napokban
egymást érik a légköri frontok a Kárpát-medencében, ezért nagyon változékony, és gyakran az évszakhoz képest hûvös idõre van kilátás. A nyugati
széláramlás gyakran lesz élénk. Fõként vasárnap számíthatunk kiadósabb csapadékra.
www.metnet.hu

Lenn az erdõ alján, egy falu mellett, egy
nagy barlangban lakott a félõs sárkány. S
mert mindenki félni szokott a sárkányoktól, nem voltak barátai, ezért mindig
egyedül volt. Olyan szomorú volt szegényke! Egész nap csak üldögélt, és várta,
hogy hátha valaki megsajnálja, és törõdik
vele egy keveset. Amikor beesteledett,
éppen úgy félt õ is, mint ahogyan a kisgyermekek szoktak félni egyedül a sötétben.
Soha senki sem játszott vele, de még csak
nem is találkozott senkivel. Már kezdte
azt hinni, hogy õ az egyetlen sárkány a
földön. Ilyenkor nagyon magányos volt.
Ez a félõs kissárkány állandóan sírt, és a
nagy barlang olyan visszhangot csinált a
sírásnak, hogy az emberek a faluban mindig úgy hallották, mintha sárkányüvöltés
lenne. Ebbõl a kis félreértésbõl az idõk
folyamán nagyon nagy baj lett. Ugyanis
az emberek még sohasem találkoztak
sárkánnyal, ezért már attól kezdtek félni,
hogy egy vérszomjas vadállat lakik a falu
melletti barlangban.
Ha csak egyszer is elmentek volna a barlanghoz, hogy megnézzék, akkor rájöttek
volna, hogy nem volt igazuk, s talán még
játszótársa is akadhatott volna szegénynek. Azonban nem így történt.
Egyik nap három délceg vitéz érkezett a
faluba, hogy lovagi tudományukkal szórakoztassák az embereket. A falu lakói
egy ideig élvezték a látványosságot, de
hamarosan megunták az ugrabugrálást
nézni.
— Ha olyan nagy lovagok vagytok, akkor
gyõzzétek le a sárkányt! — kezdték kiabálni.
— Milyen sárkányt? — kérdezték a lovagok meglepõdve.
— Azt, amelyik a barlangban lakik, és állandóan üvölt!
— Mi híres sárkányölõ lovagok vagyunk,
akik nem aprópénzért küzdenek. Ha sok
pénzt adtok, mi legyõzzük a sárkányt, és
elüldözzük a falutok közelébõl.
Az emberek gyorsan összeszedték a
pénzt, így a lovagok elvállalták a feladatot. A fogadóban ettek, ittak, mulattak,
aludtak, csak azután indultak el, hogy
megmérkõzzenek a sárkánnyal. Amikor
a barlang elé értek, a sárkány meglátta
õket, és nagyon megörült nekik.
— Biztosan játszani akarnak velem —
gondolta, amikor észrevette, hogy a lovagok mindenféle szerszámokat hoztak
magukkal.
Gyorsan kiszaladt a barlang elé, hogy üdvözölje õket.

— Nekünk akar támadni! — kiáltotta az
egyik lovag, aki még sohasem látott sárkányt azelõtt.
— Jobb lenne, ha elszaladnánk! —
mondta a másik, aki szintén nem látott
még sárkányt.
— Fussunk gyorsan! — kiáltotta a harmadik, és gyorsan el is indult visszafelé.
Abban a pillanatban a másik kettõ délceg
vitéz is a nyakába kapta a lábát, és futottak, futottak, s talán meg sem álltak a föld
túlsó széléig. A falubeliek persze kíváncsiak voltak a viadalra, ezért a lovagokat
messzirõl követték az erdõ széléig. Nagyon meg is lepõdtek, amikor meglátták
õket visszafelé futni.
— Hová-hová? — kérdezte az egyik ember viccesen.
— Fusson mindenki, ki merre lát, mert
mögöttünk a hatalmas sárkány! — kiáltott vissza az egyik vitéz, de még csak meg
sem állt.
— Úgy fújja a tüzet, mint egy izzó kemence! — kiáltotta a másik, de õ sem mert
megállni egy pillanatra sem.
— Fussunk, fussunk, ne beszélgessünk!
— kiáltotta a harmadik. — Mindjárt utolér!
Azonban a sárkány olyan félõs volt, hogy
nem merte elhagyni a barlangja környékét, ezért az emberek nem láthatták õt,
csak a három gyáva vitézt. Amikor észrevették, hogy a menekülõket nem is üldözi
senki, hangos nevetésbe kezdtek.
— Szép kis vitézek! — kiáltotta az egyik
kisgyerek. — Anyámasszony katonái, hová szaladtok? Nem is jön a sárkány!
De hiába kiabáltak az emberek, mert a vitézek már túl voltak hetedhét határon.
Eszük ágában sem volt ismét találkozni a
sárkánnyal. Az emberek csalódottan hazamentek, és soha többé nem bíztak meg
senkit, hogy megölje a félõs sárkányt.
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TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR
AUGUSZTUS 6., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 11.10 TS – Korner 11.30 Hol-mi? 12.00 Hírek 12.10 Szeretni kell
13.00 Delta 13.30 PoliTour 14.00 Századunk 14.30 Kapolcsi fesztivál 15.00 József
Attila 100 15.05 TS – Atlétikai vb 15.40 Leonardo 16.35 Ebéd a szabadban 18.10
Cinecitta 19.00 Luxor-show 19.30 Híradó 20.05 Ötöslottó számsorsolás 20.15
Jack és Bobby 21.05 Party-túra 22.00 Híradó este 22.15 Zsarutörténet 0.05 TS –
Atlétikai vb
RTL KLUB: 6.00 A GEO bemutatja 6.55 Gyerekeknek 9.15 Disney-rajzfilmek 10.05
Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40
Corrina 13.10 Kincskommandó 14.00 Hóbarátok 15.00 Dawson és a haverok 15.50
John Doe – A múltnélküli ember 16.50 Karantén 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz
19.30 A világ 7 csodája 20.05 Apáca-show 22.10 Legénybúcsú 0.10 Balázs-show
1.05 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 TV2-matiné 10.25 Vad világ 11.25 Laktérítõ 11.55 Totalcar 12.30 Játszd
újra az életed! 13.25 Pacific Palisades – Siker, pénz, csillogás 14.25 Karen Sisco —
Mint a kámfor 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex felügyelõ
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Beethoven 3. 22.00 Bosszúvágy 23.50 Adj rá kakaót! 1.45 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Két részlet Telemann:
Asztali zene sorozatából 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy csepp emberség 7.55 Programajánló 8.00 Krónika
8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem... 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05
Szombat délelõtt 12.00 Déli Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új Zenei Újság 14.05
Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi újság 16.00 Tizenhat óra 17.30 Népzenei
portré 18.00 Esti Krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.29 Ötöslottó-sorsolás 19.30 Mese 19.40 Szülõföldünk 20.04 Aranyemberek:
Mackó Mária népdalénekes 20.35 Dallamkeresõ – Írjanak, mi zenélünk! 20.59 Rádiószínház: A clandestino 22.00 Késõ esti krónika 22.20 A 23. óra. – Riportban
elbeszélve… 23.04 Diszkotéka — Lemezbarátok órája 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Pipitér 10.55 Kapcsoskönyv 11.35 Magyar elsõk 11.50 „Így szól az úr!”
12.00 Hírek 12.05 Fõtér 13.00 Héthatár 13.50 Csellengõk 14.10 Örömhír 14.40 TS
15.35 TS – Atlétikai vb 16.05 József Attila 100 16.15 A Názereti Jézus 18.05
Cinecitta 19.00 Híradó 19.25 Balfácán 21.00 Friderikusz 22.10 Híradó este 22.15
TS 23.05 TS – Atlétikai vb 23.45 Wayne világa 1.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.50 Gyerekeknek 8.40 Megaman 9.00
Inuyasha 9.25 Vasárnapi receptklub 9.45 Játék 10.45 Arany Ászok liga 13.35 Forma–1 magazin 14.05 Az elveszett világ 15.00 Papás-mamás 15.30 Mindent bele,
angyalok! 16.30 Medicopter 117 17.30 Harmadik mûszak 18.30 Híradó 19.00
Undercover – A titkos csapat 20.00 Hat nap, hét éjszaka 22.05 Rossz álmok 0.00
Red Bull Air Race világkupa 0.45 Fókusz portré 1.10 Vészhelyzet 2.00 Vagány nõk
klubja
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné 10.00 Egyrõl a kettõre 10.30 Lökött lakótársak 11.00 Stahl konyhája 11.35 Conan, a kalandor
12.25 Knight Rider Team 13.25 Sliders 14.25 Flipper legújabb kalandjai 15.30
Pacific Blue 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 J. A. G. 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Beverly Hills-i zsaru 2. 22.10 Hóbortos vakáció 23.50 Egy hölgy arcképe
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Római katolikus szentmise
11.05 Gondolat-jel 12.00 Déli Krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 12.55
Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt. A szimbólumok világában 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Fehérgárda
a Dél-Alföldön 17.00 A mi idõnk... 18.00 Esti Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Leonard Berstein operettnyitányokat vezényel 20.04 Egy rádiós naplójából
20.46 Közvetítés a Madách Színházból: Holt lelkek 22.00 Késõ Esti Krónika 23.46
Sólyom-Nagy Sándor énekel 0.00 Himnusz

AUGUSZTUS 8., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Ciki, te boszorkány 10.50 Szerelmek Saint
Tropez-ban 11.45 A sokszínû vallás12.00 Híradó 13.00 Roma magazin 13.30 Nemzetiségi magazin 14.05 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.30 12+ 16.00 Pláza
16.30 Bûvölet 17.30 Híradó délután 17.57 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40
Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Futballista-feleségek 22.00
Hétfõ este 22.30 Kultúrház 23.00 A Nagy Könyv 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 TS – Atlétikai vb 0.30 Kachorra – az ártatlan szökevény 1.20-1.30 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Régi idõk kocsija 13.40 Disney-rajzfilmek 14.10 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu 17.25
Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 A Twister visszavág 22.40 Légicsapás 0.20 Találkozások – este 0.40 Rali-vb, Finnország 1.05 Mónika show 1.50 Autómánia 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.00 Szóda 9.55
Teleshop 11.30 Salome 12.25 Mint a hurrikán 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ
15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ
18.30 Tények 19.00 Jóbarátok 19.30 Aktív 20.15 Mr. Bean 20.50 Kõagy õrnagy
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22.50 Szellemi párbaj 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.15 Norbi titok 1.25
TNT-koncert
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek
6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04
Napközben 11.04 Szonda 11.35 Szemtanúk — József Attila élete 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek! 20.04 Aranyemberek 20.35 Alexandria 6., Spiró György Fogság címû regényének rádióváltozata
21.05 Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Emlékek
szárnyain 23.04 Hangversenymúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 9., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Híradó 13.05 Nemzetiségi magazin 14.00 Életképek 14.30 Kalandos nyár 15.20 12+ 15.50 Pláza 16.20 TS – Atlétiaki-vb16.50 Maradj velünk!
17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese
18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Live 8 22.00 Kedd
este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.45 TS – Atlétikai vb 0.25
Kachorra – az ártatlan szökevény 1.15-1.28 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Szellem pajtás 12.00 Híradó 13.35 Disney-rajzfilmek 14.05 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu
17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 Szuper hekus kutyabõrben 22.25 Az Androméda törzs 1.00 Találkozások – este 1.15 Szolgálatban – Idõzített bomba 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.15
Teleshop 11.30 Salome 12.30 Marakodók 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ 15.25 A
szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jóbarátok 19.30 Aktív 20.15 Irigy Hónaljmirigy 21.15 Tomboló öklök 2.
23.00 Nyomtalanul 0.00 Szeret, nem szeret 0.15 Jó estét, Magyarország! 0.45 Propaganda 1.15 Norbi titok 1.25 A Szent Lõrinc folyó lazacai
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika 11.35 Szemtanúk – József Attila Jolán nõvéréhez írt
levelei 12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Esti Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Alexandria 7., Spiró György Fogság címû regényének rádióváltozata
21.05 Nemzetközi vallási híradó 21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Késõ Esti Krónika 22.30 Tér-idõ 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl
Szecsõdy Irén, Palánkay Klára és Székely Mihály énekel 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 10., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30
Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek Saint Tropez-ban 12.00 Híradó 13.02 Nemzetiségi magazinok 14.00 Életképek 14.30 Kalandos nyár 15.25 Kormányváró 15.50 Pláza 16.20 TS – Atlétika-vb 16.50 Református ifjúsági mûsor
17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese
18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Asztal öt személyre 22.05 Szerda este
22.35 Kultúrház 23.05 Kultúrház LIVE 23.30 Híradó 23.50 TS – Atlétikai vb 0.30
Kachorra – az ártatlan szökevény 1.20-1.32 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Megtalálták a 7. századot 13.35 Disney-rajzfilmek 14.05 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu
17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 Ace
Ventura 2. — Hív a természet 22.25 Dzsungelháború 0.20 Találkozások – este 0.40
Az utca törvénye 1.30 Antenna 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.10 Szóda
10.10 Teleshop 11.45 Salome 12.45 Folytassa, sikoltozva! 14.20 Norbi titok 14.30
Játékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos
bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jóbarátok 19.30 Aktív 20.15 Columbo 22.05 Csillagok útja 5. 22.40 Doktor Detroit 0.25 Jó estét, Magyarország! 0.55 Norbi titok 1.05
Nana
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00
Délelõtti krónika 11.20 Tetten ért szavak! 11.35 Szemtanúk – József Attila élete
12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Vallási félóra 14.04 Zene–szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika
16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Alexandria 8., Spiró György Fogság címû regényének harmadik könyve 21.05 Szülõföldünk 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Mérleg 23.04 Nagy mesterek – világhírû
elõadómûvészek 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2005. augusztus 4.

TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR
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AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 11.05 Szerelmek Saint
Tropez-ban 12.00 Híradó 13.00 Rondó 13.30 Együtt 14.00 Életképek 14.40 Kalandos nyár 15.30 12+ 16.05 Pláza 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58 József Attila
100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Thibault család
20.55 Néhány perc Kabos Gyulával 21.10 A holtsáv 22.00 Csütörtök este 22.30 Kultúrház 23.00 Kultúrház LIVE 23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 TS – Atlétikai vb
0.30 El Paóban nõ a láz 2.05-2.16 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Özvegyek akcióban 13.30 Disney-rajzfilmek 14.00 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu 17.25
Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 Aranyesõ
Yuccában 22.30 Várj, míg sötét lesz! 0.35 Találkozások – este 0.50 Infománia 1.20
Az utca törvénye 2.10 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.15
Teleshop 11.50 Salome 12.55 A képeslapok csodája 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ 15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ 18.30 Tények 19.00 Jóbarátok 19.30 Aktív 20.15 Monk – Flúgos nyomozó 21.05
James Bond — Soha ne mondd, hogy soha! 23.50 Bennfentes 0.20 Páran párban
0.50 Jó estét, Magyarország! 1.20 Norbi titok 1.30 Gyilkossági csoport
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.00 Délelõtti krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Szemtanúk – József Attila élete 12.02
Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
Vallási félóra 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni Krónika 16.15
„Magyarországról jövök...” 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti
Krónika 19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 20.04 Aranyemberek
20.35 Alexandria 9., Spiró György Fogság címû regényének harmadik könyve
21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Iskolapélda
23.04 Ez is, az is 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

AUGUSZTUS 12., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 Nap-kelte 9.00 Marci 9.30 Sandokan 10.00 Vivát, Benyovszky! 12.00 Hírek 13.05 Körzeti
magazinok 14.00 Életképek 14.35 Kalandos nyár 15.30 12 + 15.55 TS – Atlétikai
vb 16.30 Bûvölet 17.30 Híradó 17.58 József Attila 100 18.00 Esti mese 18.40 Szívek szállodája 19.30 Híradó 20.05 Thibault család 21.00 Néhány perc Kabos Gyulával 21.15 A holtsáv 22.00 Péntek este 22.30 Kultúrház 23.00 Koncertek a A38 hajón
23.25 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 TS – Atlétikai vb 0.30 A Parallax gyilkosságok
2.05-2.19 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.50 Özvegyek akcióban 2. 13.30 Disney-rajzfilmek 13.55 Játék 15.30 Csacska angyal 16.30 Seven Days – Az idõkapu
17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 A harc törvénye 20.40 Nick Fury –
Zûrös csodaügynök 22.40 Fekete sas 0.20 Találkozások – este 0.35 Alias 1.30
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Jó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop 11.45 Állatfogó kommandó 14.20 Norbi titok 14.30 Játékidõ
15.25 A szerelem ösvényei 16.30 Szerelemhajó 17.30 Anita, a bûbájos bajkeverõ
18.30 Tények 19.00 Jóbarátok 19.30 Aktív 20.15 Sas kabaré — A Mikroszkóp fantomja 1. 21.05 Díszkíséret 22.30 Kevin és Perry a csúcsra tör 0.30 Jó estét Magyarország! 1.00 Norbi titok 1.10 A bûn nyomában
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben 10.04 Istentisztelet 11.04 Cigányfélóra 11.35 Rádiószínház: Aranykoporsó 1.12.02 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási félóra 14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.15 „Magyarországról jövök...” 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti Krónika
19.00 Szülõföldünk 19.30 Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Alexandria 10., Spiró György Fogság címû regényének harmadik könyve 21.05 Tetten
ért szavak! 21.15 Ítélet 22.00 Késõ Esti Krónika 22.30 Fórum 23.04 Egy hazában –
nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka

Új út a Barátságon
Szerdán kapott új, aszfaltburkolatot a Barátság-lakótelepre bevezetõ út. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnõttek is örömmel
szemlélték a gyorsan zajló munkát. Az útépítõk eztán a Mészöly
Géza és Csík utca közti piactéren folytatták tovább az építést.

A Keytec Sárbogárd Kft. munkatársakat keres
a következõ munkakörökbe:

SEGÉDANYAG-GAZDÁLKODÓ
Feltételek:
B kategóriás jogosítvány,
középfokú végzettség,
alapfokú angol nyelvtudás.

Elõnyt jelent:
Mûszaki érdeklõdés.

Jelentkezési határidõ: 2005. augusztus 15.

MÛSZERÉSZ
Feltételek:
elektronikai mûszerész végzettség,
2-3 év szakmai tapasztalat,
több mûszakos munkarend,
rugalmasság.

Elõnyt jelent:
PLC-ismeret,
fröccsöntõ gépek területén szerzett tapasztalat.

Jelentkezési határidõ: 2005. augusztus 15.
Jelentkezés módja:
postacím: 7000 Sárbogárd, Millennium 2000 út,
e-mail: kovacsm@keytec.hu

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és
nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu
Honlap: www.bogardesvideke.hu Internetes kiadás: a www.mezofold.hu gondozásában. Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné,
Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán,
Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor,
Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs,
Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön.
Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a
tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a
szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel:
szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes
oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a
környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800
Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)
UPC DIRECT MEGRENDELÉS
SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)
KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a
kábeltévé-szolgáltatótól!
Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból
50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,
06 (25) 462 295.
AUTÓBUSZ-RENDELÉS.
Tel.: 06 (30) 9890 054. (0153078)
FIATAL, DEKORATÍV LÁNYOKAT keresünk
PULTOS-FELSZOLGÁLÓ MUNKAKÖRBE,
cecei éjszakai szórakozóhelyre.
Gyakorlattal rendelkezõk elõnyben.
Fényképes önéletrajzot a 06 (1) 260 0458-as
faxra kérem elküldeni. (0351774)
Sárbogárdi hitelügyintézõi iroda elköltözött!
1 millió – 7.500 Ft/hó szabad-felhasználású hitel (hitelkiváltás is), 1 millió – 7.200 Ft/hó lakáscélú hitelek. Akár elõzetes költségek nélkül! Elérhetõségek: 06 (30) 235 9498, 06 (30)
681 7675. (0153736)
Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06 (25)
476 229. (0972926)
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)
Nyár-, fûz-, akácfát lábon és kitermelten, kisebb-nagyobb mennyiségben vásárolnék. Tel.:
06 (30) 472 6172. (0972562)
12 soros vetõgép (traktor után) apró magok
vetésére alkalmas, nagyon jó állapotban lévõ
eladó. Tel.: 06 (25) 235 072.
Irodahelyiség kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371.
(0153797)

Sárbogárd belvárosában háromszobás, komfortos, kertes családi ház eladó. 06 (25) 463
189. (0972579)
Lakás kiadó. Tel.: 06 (30) 2099 371. (0972598)
Négyszobás családi ház 12 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 06 (20) 311 4051. (0153782)
Sárbogárdon kétszintes, 2 fürdõszobás, teljesen felújított családi ház eladó. Székesfehérvári panelt beszámítunk. Tel.: 06 (20) 413
7082. (0153780)
Fiat Tipo 1.7D, 1990-es, légkondis, rádiósmagnós, szép, jó állapotban eladó. Ár: 250
ezer Ft. Tel.: 06 (30) 330 7684.(0153863)
Vadászgörény kölykök eladók 6.000 Ft/db
áron. Tel.: 06 (30) 294 2729. (0153867)

Alapon a Hold út 16. szám alatt lévõ ingatlan
nagy kerttel eladó. Irányár: 1.500.000 Ft. Csak
készpénzesek érdeklõdését várom. Érdeklõdni: Alap, Hold út 16. szám alatt. (0153881)
Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel
2005. augusztus 5-én, 18.00 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. Jelentkezni a helyszínen, tel.: 06 (30) 9939 285. (0153879)
Keressen, ha építkezik és tervezõre, mûszaki
irányítóra, hitelre vagy biztosításra van szüksége. Érdeklõdni: 8.00 és 20.00 óra között a 06
(20) 531 6448-as telefonon lehet. (0351752)
Árpád-lakótelepen I. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06 (70) 382 4386. (0153889)
Sárbogárdon, a központban 15 m2-es üzlethelyiség kiadó az emeleten. Tel.: 06 (70) 637
5766. (0153888)
Takarítást vállalunk festés és költözés után.
Telefon: 06 (30) 9765 912. (0351754)
Árpád-lakótelepen felújított lakás eladó. Tel.:
06 (70) 3356 399. (0351755)
MÁV-lakótelep 6. alatt kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Tel.: 06 (30) 313 4436.

2005. augusztus 4. Bogárd és Vidéke
ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK FIGYELEM!
Akár önrész befizetése nélkül juthatnak
lakáshoz kedvezõ kamattal:
* A FÉSZEKRAKÓ PROGRAMMAL:
1.000.000 Ft törlesztõrészlete 5.663 Ft,
5.000.000 Ft törlesztõrészlete 28.316 Ft.
* SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
4,4% kamatozással,
* ÉPÍTÉSI HITEL+szoc. pol.-ügyintézés
15 munkanap alatt.
* LAKÁSCÉLÚ HITELEK 3,6% kamatozással,
minimálbérrel igényelhetõk!
* SZEMÉLYI HITELEK ügyintézése havi 6.700
Ft-tól.
TELJES KÖRÛ, GYORS, KORREKT ÜGYINTÉZÉS
ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Iroda: Vasmû út 41., fsz. 15.
Nyitva: H-CS: 8-16-ig, P: 8-14.30-ig.
Telefon: 06 (20) 342 8175, 06 (20) 319
9392, 06 (20) 350 4243, 06 (25) 281 307

(0153898)

Építési telek eladó Sárszentmiklóson. Tel.: 06
(20) 389 3258. (0153895)
Árpád-lakótelepen felújított lakás eladó. Tel.:
06 (70) 240 9535. (0351751)
46-os ROCES görkorcsolya eladó. Irányár:
14.000 Ft. Mobil: 06 (30) 430 1411. (0153839)
Szegeden, jó közlekedéssel, eladó felújított,
3-6 egyetemista elhelyezésére alkalmas, háromszobás panellakás, bútorozva is. Irányár: 7
millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 202 4994. (0153837)
Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1. 06 (25)
460 252, 06 (30) 956 4067. (0153835)
Friss diplomások, érettségizettek! Jól jövedelmezõ munkát ajánlok. 06 (30) 9596 308.

A Victoria-Volksbanken Sárbogárdon!
Munkatársaink
INGYENES segítséget nyújtanak:
* lakáshitelekben,
* forint és deviza alapú hitelekben,
* szabad felhasználású hitelekben,
* biztosítások kiválasztásában, megkötésében.

A hitelek közvetítése nálunk ingyenes!
Idõpont-egyeztetés:
Somogyvári Zsuzsa: 06 (30) 349 6898,
Hermann Tiborné 06 (30) 271 9458.
Várjuk hívását, köszönjük bizalmát!

(0153832)

Árpád-lakótelepen, II. emeleti erkélyes lakás
sürgõsen eladó. Tel.: 06 (30) 300 7206. (0153831)
Töbörzsökön parasztház, valamint padlásszobás ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 950 5372.
(0153827)

Alapi Szélrózsa falatozóba szakképzett
vendéglátóipari eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 465 2319. (0153825)
Használt automata mosógép eladó. 06 (70)
369 0476.
Eladó családi ház Pusztaegres, Széchenyi u. 7.
Egy szoba, nagy hall, fürdõszoba, szép, kerített, betonos udvarral. Érdeklõdni: 06 (25) 470
009, este 7 óra körül. (0153822)
Árpád-lakótelepen III. emeleti lakás eladó.
Kp.+részlet lehetséges. Tel.: 06 (30) 250 2244.
2500 m2-es, három telek egyben vagy külön is
eladó. Tel.: 06 (25) 463 621. (0153447)

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

ISKOLAKEZDÉSRE füzetek, füzetcsomagok, festékek, színesek,
zsírkréták, körzõk, öntapadós füzetborítók, betétek, füzetborítók,
csomagolópapírok, órarendek, füzetcímkék
kedvezõ kínálatával állunk az Önök rendelkezésére.
Továbbá: konyhai felszerelések, villanyszerelési cikkek, bonyhádi zománcedények,
beltéri diszperziós festékek, zománcfestékek, lazúrok, kerítésfestékek,
ecsetek, csiszolóvásznak kaphatók.

Figyelem! SODEXHO-utalványokat elfogadunk:
iskolakezdésre, ajándéktárgyakra, háztartási kisgépekre, lakberendezési tárgyakra.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.

130 m2-es, belvárosi családi ház nagy telekkel
eladó. Ady-lakótelepi panelt beszámítok. 06
(20) 518 4071.
Árpád-lakótelepen kétszobás, erkélyes, elsõ
emeleti lakás eladó vagy családi házra cserélendõ. 06 (30) 320 4164. (0153812)
Szabad-felhasználású személyi hitelek 110
ezer Ft-ig nyugdíj, GYES nem akadály. 06
(20) 243 5091. (0351784)
Vadonatúj, sebváltós, nõi kerékpár, teljes felszereléssel, 13.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 928
4979. (0351780)
Sütnivaló csirke kapható. Tinódy u. 52. 06
(25) 508 125. (0351779)
Pusztaegresen, Rákóczi u. 18. alatt kétszoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Telefon: 06 (25) 470 699.
Eladó JVC házimozi, 8 hónap garanciával
30.000 Ft-ért. 06 (20) 599 5425.
Akció az Arabellában! Minden cipõ 40%-kal
olcsóbban kapható. (0351776)
Szántóföldet vásárolnék. Telefon: 06 (20) 977
0804.
Igényesen felújított lakás és családi ház kiadó.
06 (30) 330 2615. (0351776)
Kitûnõ állapotú gyerekszobabútor eladó:
emeletes ágy ágybetétekkel, 2 db görgõs szék,
kétszemélyes íróasztal, rattan (nád) polc. 06
(25) 467 546. (0351772)
Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 311 6408, 06 (25) 462 524.
(0153850)

Ady-lakótelepen egyszobás, földszinti lakás
augusztus 15-tõl albérletbe kiadó. 06 (30) 647
4441. (0153843)
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pályázatot hirdet
az I. számú védõnõi körzet
VÉDÕNÕI ÁLLÁSHELYÉNEK
betöltésére.
Pályázat feltételei:
1. Végzettség, szakirányú szakvégzettség:
— a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet értelmében egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett oklevél.
2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— részletes szakmai önéletrajzot,
— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
— képesítést igazoló okiratok másolatát.
3. A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározottak szerint.
4. A pályázat benyújtási határideje: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.
5. A pályázat elbírálásának ideje: a határidõ lejártát követõ
elsõ testületi ülés.
Az állás betölthetõ: 2005. szeptember 1-jétõl.
A pályázatokat Varga Gábor Cece Nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
Érdeklõdni a 06 (25) 505 160-es telefonszámon lehet.
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NYÍLT TÉR

Nyílt Kérdezték
tér
Nincs kocsibejáró
a parkolóhoz?

Öreg ígéret
nem vén ígéret
Érdekes levelet hozott be a szerkesztõségbe az egyik Nyíl utcai lakos. Köztudott, hogy ez az utca évek óta sokat szenvedett a rossz útjával, a sárral és a belvízzel. A Nyíl utcaiak megelégelve az áldatlan állapotokat, közösen beadvánnyal
fordultak az önkormányzathoz még
1993-ban, hogy legalább a járdát csinálja
meg az önkormányzat, hogy ki tudjanak
jönni sáros idõben az utcából. Erre akkor
az alábbi választ kapták:
„Kérésükre válaszolva tájékoztatom, hogy
a városban a járdásítás elõre meghatározott ütemben és pénzügyi keretek között halad. A Nyíl utca az 1993-as évben nem volt
tervezve, ezért az Önök utcájában az idei
esztendõben járdát építeni nem áll módunkban.
A város területén 1994. évben megvalósuló
gázvezeték-beruházás nyomvonala az
Önök utcájában helyenként a leendõ járda
alá, vagy szorosan mellé kerülne, ezért a
járda megépítésére az 1994-es évben a gázvezeték lefektetését követõen kerülhet sor.
Kérem türelmüket és megértésüket.
Sárbogárd, 1993. november; aláírás: dr.
Hortyi Sándor jegyzõ”
Azóta megépült a gáz-, sõt a szennyvízvezeték, telefon, egyszóval minden. Az utca
azt kéri, hogy miután minden megépült,
készüljön el — az egyébként igen szûk utcában — végre a 12 éve ígért járda, vagy
aszfaltozzák le ezt az utcát is. Mert hát
ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!
Hargitai Lajos

ZENÉS ÁHÍTAT

Napról napra gyarapodik az új, térköves
járda, szépen kialakították az esõlevezetõ csatornákat és a kocsibejárókat a szükséges helyeken. Egyik olvasónk kérdezi:
az OTP északi oldalán lévõ (legális) parkolóhoz miért nem készült kocsibejáró
rámpa? A magas padka lehetetlenné teszi az oda való behajtást, mert kárt okoz
az autók aljában. Ezúton kéri, hogy az
illetékesek intézkedjenek az ügyben.

Lázár utca
táblák nélkül
Elkészült a tinódi Lázár utca aszfaltozása. Igaz, hogy az útfelület olyan keskeny
lett, hogy egyszerre csak egy autó fér el
rajta, de legalább sima. Az egyik ott lakó
arra szeretné felhívni az illetékesek fi-
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gyelmét, hogy a munkák végeztével elfelejtették visszatenni a forgalmi rendet
szabályozó közlekedési táblákat az út két
végére. Ezúton kéri, hogy ezt mihamarabb pótolják az esetleges balesetek elkerülése végett.

A plakát helye
a hirdetõtáblán van!
Nem egyszer szóvá tette már a képviselõ-testület és lapunk is, hogy a plakátokat, hirdetményeket össze-vissza, mindenhová ragasztgatják a városban. Többek között elcsúfították már az új buszmegállókat is. Annak ellenére teszik ezt a
hirdetõk, hogy az önkormányzat pénzbírsággal büntetheti õket. (Bár jó lenne, ha a
városvezetés még keményebben lépne föl
ebben az ügyben.) A polgármesteri hivatal mellé e célra nemrég kihelyeztek egy
fából készült hirdetõtáblát is. Most az
áruház elé és az OTP melletti buszmegállóhoz is kerültek hirdetõtáblák, így van
hely bõven, ahol közzétehetik a hirdetéseiket. A hirdetõtáblák forgalmas, jól látható helyen vannak, ezért fölösleges egyfajta plakátot egymás mellé, úton-útfélen
kiragasztgatni. Elég abból egy is — a
hirdetõtáblán!

Gaz minden
mennyiségben!
Sárszentmiklósról jelezte egyik olvasónk,
hogy több helyen embermagasságú gaz,
parlagfû virít a portákon és a házak elõtt.
Kéri a közterület-felügyelõket, nézzenek
körül a miklósi utcákban, és szólítsák fel a
tulajdonosokat a kaszálásra.
Hargitai Kiss Virág

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,
nagymamánk

VERESS ERNÕNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, csokrot, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes
munkájáért.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZABÓ KURGYA ISTVÁNNÉ
életének 74. évében,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2005. augusztus 5-én,
16 órakor lesz a Varga temetõben.
Ezúttal mondunk köszönetet
mindazoknak, akik temetésén részt
vesznek, fájdalmunkban osztoznak,
valamint a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak.

Gyászoló család

„Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Mit alkotott te szent „Legyen” szavad.”
Carl Boberg (1859-1940)

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
2005. augusztus 14-én, vasárnap,
15 órai kezdettel tartandó
zenés áhítatunkra a
sárbogárdi református templomba.
Az alkalmon
Molnár László (trombita) és
Jákob Zoltán (orgona) szolgálnak
északi szerzõk mûveivel.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TAR ISTVÁNNÉ

életének 20. évében,
tragikus körülmények között
elhunyt.
Temetése 2005. augusztus 6-án,
szombaton, 16 órakor lesz
a miklósi temetõben.
Gyászoló család

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet az AVAR
Temetkezési Vállalat dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

HEKSZI BÁLINT GÁBOR

