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VADCSAPÁSOK
A VÁROSBAN

Kérdezték: Az Ady Endre úti lakótelepen, a Domján cukrászda
melletti gyalogjárdát elõszeretettel használták min-

dig is az autósok, hogy ott vágjanak át a Túry Miklós utcára. Ezt korábban korláttal,
lánccal próbálták megakadályozni. A láncot elvitték, a korlátot kidöntötték ismeret-
len tettesek. Most beton virágedényeket tettek a járdára. Azokat súlyuk miatt nem
tudják onnan elmozdítani. A leleményes bogárdi autósok azonban erre is megtalál-
ták a megoldást: most a park füvén keresztül vágtak egy „vadcsapást”, azon kerülik
meg az akadályt.
Azt kérdezik az ott lakók, vajon mit kellene oda tenni? Talán tankcsapdát állítsanak,
szögesdrótot húzzanak ki végig az út mellett, hogy az autósok ne menjenek kedvük
szerint arra, amerre akarnak?

Hargitai Lajos

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

A polgárõrök
is segítettek

Rájárt a rúd a sárszentágotai füstö-
lõkre. Ahogy korábban Sáregresen,
úgy most Sárszentágotán is kifosz-
tották sorozatban a füstölõket. A
sárbogárdi rendõrök azonban a na-
pokban elfogták az ötfõs sárkeresz-
túri bûnbandát. A csaknem kétmil-
lió Ft-os kár, persze, aligha fog meg-
térülni, de legalább lakat alá kerül-
tek a fosztogatók.
A csipet csapat rovására 17 betörés
írható. Ez a szám persze még bõvül-
het. A betöréseket január végétõl
kezdve követték el folyamatosan. A
szalonna, kolbász, sonka mellett
minden mást is vittek, ami a kezük
ügyébe akadt. Így lószerszámot, gáz-
palackokat, láncfûrészt és egyéb
eszközöket is bepakoltak a kocsijuk
farába.
A rendõrök a polgárõrökkel együtt
szervezték meg a csapdát, amibe
szépen belesétáltak a rosszfiúk, aki-
ket végül egy gyanús autóban sike-
rült lefülelni. Egy társukat késõbb
fogták el.
A büntetett elõéletû gyanúsítottak-
nál tartott házkutatás során jelen-
tõs mennyiségû eltulajdonított élel-
miszert foglaltak le, de azokat
szennyezettségük miatt meg kellett
semmisíteni. A gyanúsítottak ellen
õrizetbe vétel mellett több büntetõ-
eljárást folytat a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság és a sárbogárdi
ügyészség.

/H/
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15 ÉVESEK LETTÜNK
15 éve indult útjára a Sárkeresztúri Újság. Ebbõl az alkalomból
kis ünnepségen elevenítettük fel az elmúlt éveket.
Az ünnepség meghívott vendégei azok az emberek voltak, akik
kapcsolatban álltak az újsággal az évek során, valamint néhány
olvasó.
Kovács Györgyné ünnepi beszédében köszöntötte az újság
megálmodóját, Jancsó Istvánt. Igazi közéleti emberként (volt
postamester, önkormányzati képviselõ, kultúrházvezetõ és mo-
zis) õ indította útjára 15 éve a lapot, és kitartó, lelkes munkával
írta, szerkesztette azt.
A 12-16 oldalon megjelenõ, A/4 formátumú Sárkeresztúri Új-
ságot eleinte helyben szerkesztették, sokszorosították, és ne-
gyedévente jelent meg; ma már — a Bogárd és Vidéke Lapki-
adónak köszönhetõen — szebb kivitelben, kéthavonta kaphat-
ják kézhez az olvasók.
Népszerû lett az újság az évek során; sokan keresik, várják és ol-
vassák érdeklõdve.
Egy kis visszaemlékezéssel, az egyes lapszámokból szemezgetve
elevenítettük fel az elmúlt 15 évet. Jó volt újra átolvasni az egyes
számokat. Egyes cikkeket olvasva elérzékenyültünk, másokon
jókat derültünk.
Megköszöntük Pista bácsinak az eddigi lelkiismeretes munkát,
és azzal a jó kívánsággal adtuk át szerény ajándékunkat, hogy
használja azt még nagyon sokáig, és írjon vele még nagyon sok
jó cikket az újságnak. Feleségének, Bözsike néninek is kifejez-
tük köszönetünket, aki aktívan segítette férje munkáját.
Pista bácsi megköszönte a volt és jelenlegi szerkesztõtársak
(Benedek Jenõ, Bódás Jánosné, Kovács Györgyné, Rácskainé
dr. Ács Beáta, Rudniczai Rudolfné, Sáriné Szabó Gizella, Szõ-
nyegi István, Virág Miklós, valamint a rendõrség és egyházak
vezetõinek) munkáját, és örömének adott hangot, hogy jó ke-
zekben látja az újság további sorsát. — Mi pedig igyekszünk a
megkezdett utat méltón folytatni.
Az eddigi újságok egyes számaiból és az abban megjelent ké-
pekbõl kis kiállítást tekinthettek meg a résztvevõk.
Az ünnepség koccintással, beszélgetéssel folytatódott, amin is-
mét felidézõdtek a régi események.

Ezúton is köszönöm Kovács Orsolyának, Rudniczai Rudolf-
nénak és Szirákiné Tóth Ilonának a segítséget a mûsor lebonyo-
lításában és megszervezésében.

Kovács Györgyné

LOVAK, KUTYÁK FÁBA FARAGVA
Kottán Béla amatõr fafaragó kiállítását tekinthettük meg hétfõn este a városi könyv-
tárban. A kiállítást Kék István fafaragó nyitotta meg, aki így jellemezte az alkotót:
„Béla a lovak és kutyák szerelmese.”

Ez valóban így van. Szenvedélye a
lótartás és a kutyák. És hogy valóban
érzelmileg kapcsolódik az állatok-
hoz, megmutatkozik faragványain
is. A tárlókban csupa kutyafejek, ló-
fejek láthatók. Persze, nem mûvészi
színvonalon, de nagy szeretettel fa-
ragja ki fából kedvenceit.
Meglátogattam Bélát az otthoná-
ban is. Kedves lova a hidegben most
az istállóban van, csak a fejét dugta
ki, így köszöntve kedves gazdáját.
A kiállítás megtekinthetõ minden
nap nyitvatartási idõben.

Hargitai Lajos
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Az igazság odaát van
Bessenyei Zsolt 2006. február 7-én a Hírszerzõ internetes por-
tálon írt cikket az MSZP országos listáján szereplõ politikusok-
ról. Ezen a listán 100-nál is több politikus neve szerepel. De eb-
bõl a legjobb esetben sincs esélye 50-nél többnek bejutni a par-
lamentbe. (A Népszabadságban is csak az elsõ ötven esélyeivel
foglalkoznak.)

Idézet a Hírszerzõ cikkébõl:

Jó elnökök, rossz elnökök

A megyei elnökök közül a rosszak viszont már csak szerencsével
futhatnak be. Informátoraink szerint azokat sorolták ide, akik-
nek saját megyéjükben kicsiny a legitimitásuk. Ilyen például a
Fejér megyei elnök, korábbi oktatási államtitkár, a 83. helyen
szereplõ Szabados Tamás, aki még egyéni választókerületében
sem tudott újra elindulni.

Innen, „alulnézetbõl”

Mi ezt egészen másképpen látjuk, mint ahogyan „odafönt”. Hi-
szen jól tudjuk, nem volt semmi baj Szabados Tamás legitimáci-
ójával (elfogadottságával) itthon sem az MSZP táborában, sem
a baloldali közvéleményben. Mint arról korábbi írásunkban a
sárbogárdi tagbeléptetési botrány kapcsán beszámoltunk
(Azért vannak a jó barátok… 2005. július 15.), az derült ki, hogy
Szabados Tamást puccsal buktatták meg, és nem népszerûtlen-
sége okán. Az MSZP szavazóbázisának mindeddig nagyon is
megfelelt Szabados Tamás, hiszen még a puccs elõtti hetekben
is arról zengtek a hivatalos MSZP-s körök, hogy Szabados Ta-
más sikeres, profi politikus, aki nagyon sokat tett a déli térség
érdekében ebben a ciklusban. Néhány héttel korábban még
Gyurcsány Ferenccel együtt avatta a focipályát, majd az új sár-
bogárdi postát. Aztán egy csapásra megfordult a szél. Szabados
testi, lelki jó barátjának, az MSZMP volt elsõ titkárának, dr.
Szabadkai Józsefnek a fiát, dr. Szabadkai Tamást állították Sza-
badossal szembe. A többfordulós csatában végül nagyon szoros
eredménnyel minden eszköz bevetésével — úgymond „bármi
áron” — Szabadkaiék gyõztek. Idézet az akkori írásból:
„Szabados Tamást lebénították az események és nem harcolt. Úgy
gondolta, ékesen beszélnek helyette a tettei. De a tettek és a bárá-

nyok hallgattak. A kollektív amnézia, a betoji szolgaszellem és az
agresszív klán-kampány gyõzött. Szoros küzdelemben, 56:53
arányban dr. Szabadkai Tamást hozta ki gyõztesnek az MSZP
6-os számú választókerületének országgyûlési képviselõjelölt-ál-
lító gyûlése.”

(Bogárd és Vidéke XVI. évf. 28. sz. 2. old.)
A fenti szavazati arány sem annak bizonyítéka, hogy Szabados
Tamásnak alacsony lett volna a legitimitása. Mégis, a
„klán-kampány” és a volt „jó barátok” el tudták hitetni az orszá-
gos vezetéssel ennek ellenkezõjét.
Az igazság az, hogy a kapitalista tõkéssé átvedlett hajdani párt-
bürokrácia immár teljesen átvette országszerte a hajdani balol-
dali pártban az uralmat.
Persze, ez nem történhetett volna meg mindazok közremûkö-
dése nélkül, akiket most háttérbe toltak. Azokat, akik korábban
képviselték a valóságos baloldali érdekeket, de hatalomba ke-
rülve a hatalmi pozíciójuk megõrzése érdekében nem tettek
semmit, hogy megõrizzék ennek a pártnak a baloldali értékeit.
Szabados Tamásnak nem kellett volna hallgatni 1989-ben, és
nem kellett volna hallgatni most sem annak reményében, hátha
elsõ helyen maradhat a megyei listán, mert onnan is kiszámol-
ták dr. Szabadkai Tamás javára. És nem kellett volna hallgatnia
azután sem, hátha befutó helyet kap az országos listán. A 83.
hely csak arra volt jó, hogy megint befogják a száját. Most abban
reménykedik, hogy ha csak a két nagy párt jut be a parlamentbe,
és netán az MSZP túlgyõzné magát, netán 2/3-ra, akkor mégis
képviselõ lesz. Most talán azzal is „etetik”, hogy ha mégsem lesz
képviselõ az országgyûlésben, majd lesz polgármester az MSZP
színeiben Sárbogárdon. Csak hát, a polgármesterséggel máso-
kat is etetnek.
Sokan azt mondják, Szabados Tamás akkor tenne helyesen, ha
most hagyná ott az egész politikai cirkuszt, és visszamenne a
gimnáziumba tanítani. Ott még lenne jó pár szép éve, és tisztel-
nék, szeretnék a mostani és régi tanítványok, akik közül nagyon
sokan csak miatta adták a voksukat az elõzõ választáson az
MSZP-nek.
A politikai hiénák meg csak marakodjanak a koncon.

Hargitai Lajos

bázisiskola
Szerdán egészségnapot rendez-

tek a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában. Az iskolát egyúttal
vöröskeresztes bázisiskolává
avatták. Az aulában ebbõl az al-
kalomból emléktáblát avattak.

Az esemény volt egyúttal a Ma-
gyar Vöröskereszt fennállásának
85. évfordulója is, amelyre az isko-
la egyik tanulója emlékezett.

Az ünnepség után a klubkönyv-
tárban salátakészítési versenyt és
szellemi vetélkedõt rendeztek.

A legügyesebb versenyzõ csopor-
tok oklevelet kaptak.

/H/

VÖRÖSKERESZTES
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Kancsóból jobb a bor
Ismeretlen tettes(ek) R. N. sárkeresztúri lakos Sárkeresztúr,
Felsõnyilas-dûlõben lévõ présházába tetõbontás módszerével
betört(ek) és kancsót, rádiót tulajdonítottak el. A lopással
okozott kár kb. 2.000 Ft.
Ismeretlen tettes január 28-án, 19.00 óra körüli idõben az Sz. K.
sárbogárdi lakos egyik szobájának ablakán lévõ redõnyt és szú-
nyoghálót megrongálta.
Ismeretlen tettes január 27-re virradóra T. Z. nagylóki lakos ud-
varán lévõ csukott, de nem zárt fémtárolóból eltulajdonított kü-
lönbözõ lószerszámokat, láncfûrészt. A lopással okozott kár kb.
129.000 Ft.
Ismeretlen tettes(ek) január 29-re virradóra az L. J.-né és Cs.
Gy. kálozi lakosok házához tartozó melléképületbe bementek
és összesen 15 db baromfit tulajdonított(ak) el 20.000 Ft
értékben.
K. J. mezõszilasi lakos január 26-án Enying belterületén Suzuki
személygépkocsival közlekedett. Igazoltatása során leheletén
alkoholszag érzõdött, az alkoholszonda elszínezõdött, vérvétel-
re került sor, melynek eredménye még nem érkezett meg.
Ismeretlen tettes K. N. J. vajtai gimnáziumi tanuló Nokia 6230i
mobiltelefonját január 30-án, 13.30-13.45 óra közötti idõben a
sárbogárdi rendelõintézet gyermekorvosi várójában hagyott
kabátja zsebébõl eltulajdonította, mellyel kb. 75.000 Ft kárt
okozott.
Ismeretlen tettes január 30-án Sárbogárd, Ady E. úti lakóházba
ajtóbetörés módszerével behatolt, mivel az ott lakók a közel-
múltban hunytak el, így kárfelmérés a feljelentés idejében nem
készült.

Önkormányzatok sorozatban
Ismeretlen tettes(ek) január 30-ra virradóra az igari polgármes-
teri hivatal raktárát feltörte(ék) és 1 db Stihl fûrészt, 2 db bozót-
vágót tulajdonított(ak) el kb. 290.000 Ft értékben, valamint ja-
nuár 29-én, 9.00 és január 30-án, 6.30 óra közötti idõben lakat-
levágás módszerével behatolt(ak) a mezõszilasi polgármesteri
hivatal épületéhez tartozó mûhelybe és két raktárba. Onnan gé-
peket, mûszaki cikkeket tulajdonított(ak) el kb. 850.000 Ft
értékben.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

LEVELEK ANGLIÁBÓL
Tizenkettedik levél:

Sárszentágotáról Basingstoke-ba
2005. december 27-étõl 30-áig életem talán legizgalmasabb ka-
landjára vállalkoztam: Sárszentágotáról Basingstoke-ba men-
tem — kocsival.
Az egész történet akkor kezdõdött, amikor legutóbb Magyaror-
szágon voltam. Az angol kocsit elég nehéz volt fenntartani
(nem a benzin, hanem az itteni biztosítás miatt); korábban pró-
báltam itthon regisztráltatni és biztosítani, de nem sikerült. Így
hát elhatároztam, hogy veszek egy új autót. Az új járgány árá-
nak törlesztése biztosítással együtt is csaknem 100 fonttal ol-
csóbb, mint az angol kocsi biztosítása volt! Sok papírmunka
után a szüleim végre hazavihették az autót Sárszentágotára,
ahonnan már csak nekem kellett elvezetnem Basingstoke-ig.
Már ekkor nehézségbe ütközött a dolog, ugyanis nem kaptam
szabadságot. Mindössze három napra lett volna szükségem, de
egész decemberben karácsonyi partikat kellett szerveznem, és
csak egy szabadnapom volt hetente. Végül december 27-tõl
30-ig kaptam idõt a nagy útra!
Végigdolgoztam a karácsonyt, majd 27-én, reggel, Mojca nevû
kolléganõmmel együtt repülõre szálltunk. Elõször repültem
MALÉV-géppel, de talán a legminõségibb repülés volt életem-
ben.
Csabi nevû tesóm és Józsi nagybátyám Ferihegyen vártak ránk,
és végre én is megpillanthattam a Fehér Csodát! Azonban az
M7-en a természet fehér csodája, a hó lepett meg bennünket.
Mojca és én egyre izgatottabbá váltunk; 2000 kilométer a hóban
nem móka!
Sárbogárdon szálltunk meg, és este jól bevacsoráztunk. Hm, jó
kis magyar pecsenye! Nincs is annál jobb!
Másnap reggel Sárszentágotára mentünk, ahol két kalandor
útitársunkat vettük fel; Édesanyám és Alex öcsém izgatottan
várták az utat. A hó már elég nagy volt, még Fejér megyében si-
került az én hibámból eltévedni. A 81-es fõúton negyvennel
csúszkálni nem volt valami élvezetes, tudván, hogy az idõ negye-
de már elment, és még csak az út huszadrészét tettük meg. Hála
az égnek, az autópályákat elég jól letakarították, és egészen es-
tig nem is volt semmi baj. De aztán Salzburgnál, az osztrák-né-
met határ elõtt az autó hirtelen megállt. Hiába új autó, és 140-
nél a világért sem mentem volna gyorsabban vele, az egyik hen-
ger felmondta a szolgálatot.
Felhívtam az autógyártó céget, elmagyaráztam, hol vagyunk, és
kértem, hogy küldjenek értünk valakit. Három órát vártunk,
mire az autómentõ eljött értünk. Hotelben kellett töltenünk az
éjjelt, és várni másnap reggelig, amíg a csodajárgányt megjavít-
ják.
Délelõtt 11-re az autóm újra útra képes lett, így indulás elõtt
még egy kis városnézésre is volt alkalmunk.
Innentõl aztán versenyfutás volt az idõvel. Mojca és én felváltva
vezettünk. München, Augsburg, Stuttgart, Saarbrucken után
este hatra elértük a francia határt. Itt aztán, sajnos, ismét elté-
vedtünk. Véletlenül bementünk Metz városába (kivételesen
nem az én hibámból), így idõt veszítettünk.
Reims felé vettük az utat, majd éjfélre elértük Calais kikötõjét.
Itt aztán várni kellett, amíg a fizetésünk meg nem érkezett a
kártyánkra, és csak ezután tudtunk kompjegyet venni.
Végül 30-án hajnali négyre érkeztünk meg Basingstoke-ba, s
néhány óra alvás után mehettem dolgozni.
Édesanyámék itt tartózkodásáról a következõ számban írok!

Handa István
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Az SZDSZ képviselõjelöltje
Sándor Endre, a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóság mentési osz-
tályvezetõje lett az SZDSZ ország-
gyûlési képviselõjelöltje választó-
kerületünkben. Endre sárbogárdi
születésû, 44 éves kilencgyerme-
kes nagycsaládban nõtt fel. Fele-
sége pedagógus, egy gyermekük
van. Ezen a héten Õt mutatjuk be
olvasóinknak.

— Sokaknak meglepetést okoztál azzal,
hogy az SZDSZ színeiben indulsz az or-
szággyûlési képviselõségért. Miért vállaltad
ezt a megbízást?
— Sokat gondolkodtam a felkérésen. Vi-
lágosi Gábor, az országgyûlés alelnöke
keresett meg, hogy vállaljam el az
SZDSZ képviseletét a parlamentben.
— Azt reméled, hogy politikai szerepet vál-
lalva tudsz változtatni a dolgokon?
— Remélem, hogy igen. Remélem, a vá-
lasztók bizalmát elnyerve sikerül egy
mandátumot szerezni.
— Mondj néhány dolgot magadról!
— Tõsgyökeres sárbogárdi vagyok, itt
születtem. Az általános iskolát a Mészöly
Géza Általános Iskolában végeztem. A
miénk volt az elsõ zenei tagozatos osz-
tály. Akkor indult a zeneiskola is, ahol
csellóztam. Kilencen vagyunk testvérek.
Van egy öcsém és hét húgom. A középis-
kolát már munka mellett végeztem, mert
az általános iskola után szakmát tanul-
tam. Karosszérialakatos-hegesztõ az ere-
deti szakmám. Az ipari iskolát Székesfe-
hérváron, a Váci Mihály Szakmunkás-
képzõben végeztem. Utána helyben, a
termelõszövetkezetben dolgoztam 5
évig. Közben letöltöttem a sorkatonai
szolgálatomat Budapesten. Gyerekko-
romtól kezdve tagja voltam az önkéntes
tûzoltó egyesületnek, így kerültem a hon-
védségnél is a tûzoltókhoz. A katonaság
után Székesfehérváron lettem hivatásos
tûzoltó 1985-ben. 1987. július elsejével
szervezõdött meg hivatalosan Sárbogár-
don a vonulós állomány, akkor kerültem
ide gyakorlott tûzoltóként. Székesfehér-
váron szerparancsnoki beosztásban dol-
goztam, itthon pedig már szolgálatpa-
rancsnokként kaptam egy szolgálati cso-
portot. A tûzoltóságnál dolgoztam, ami-
kor megszereztem a kémia—pedagógia
szakos tanárképzõ fõiskolai végzettséget.
— Gyakran látunk különbözõ rendezvé-
nyeken tûzoltóként.
— A tûzoltóságon belül én kaptam azt a
megbízást, hogy a különbözõ szerveze-
tekkel tartsam a kapcsolatot: iskolákkal,
oktatási intézményekkel, óvodákkal.
Gyakran megyünk tûzoltási bemutatókat
tartani. Gyereknapokon is mindig ott va-

gyunk. Még ismerhetnek engem az em-
berek más oldalról is. Labdarúgó játékve-
zetõ voltam 10 évig.
— Na, ezt az oldaladat én nem ismertem.
— Édesapám több mint 40 évig fújta a sí-
pot. Az ország legfiatalabb játékvezetõje-
ként 1973-ban olyan helyen kezdtem, ami
ma már a térképen sincs; Paulapusztán.
Több mint 10 évig fújtam. Amikor a
meccsek eladása szóba került, akkor azt
mondtam, hogy ebben én nem vagyok
hajlandó részt venni. Szerintem az embe-
rek többsége a tisztesség mellett áll.
Ezért is került rá a szórólapomra az a
mondat, hogy: „Sportszerûséget, tisztessé-
get a közéletben!”
— Térjünk vissza a képviselõséghez. A csa-
ládod hogyan békélt meg azzal, hogy téged
az SZDSZ felkért erre a politikai mun-
kára?
— A családom egy kicsit féltett attól,
hogy politikai szerepet vállaljak, hiszen a
mai politikai élet nem a tisztaságról, nem
az emberi értékek megbecsülésérõl szól,
hanem az egymás elleni harcról, a békét-
lenségrõl, az egymásra mutogatásról és
nem a tiszta, megfontolt közképviselet-
rõl. De a családon belül nálunk demokrá-
cia van. Mindenki a saját elveit szabadon
vallhatja.
— Mindemellett azt is mondhatjuk, hogy a
családban volt már országgyûlési képviselõ,
hiszen apósod, dr. Pál István három ciklu-
son keresztül volt országgyûlési képviselõ.
— Nem is egy képviselõ volt a családban.
Az én dédnagyapám a Felvidéken volt
annak idején országgyûlési képviselõ,
Ungvár, Munkács környékét képviselte.
Akkor, amikor engem felkértek, nekem

is volt kikötésem, többek között a negatív
kampányelemeknek a mellõzése.
— Akkor most az SZDSZ részérõl nem lesz
negatív kampány?
— Aki olvasta a szórólapomat, tapasztal-
hatta, hogy ilyenrõl nincsen szó, sem az
enyémben, sem pedig a központi anyag-
ban. Az SZDSZ-nél van egy nagyon jó vi-
dékfejlesztési program. Az M8-as útnak a
mi térségünkbe történõ lehozatalában
nagyon nagy szerepe volt Csillag István
gazdasági miniszternek. Az õ idejében
született meg a döntés arról, hogy nem
Fehérvárnál jön el a 8-as pálya. Fontos a
munkahelyek teremtése. Enying és Bo-
gárd az a két alvóváros ahonnan az embe-
rek elutaznak nap mint nap a munkahely-
ükre, a nagyon sok jól képzett szakember
itt van, itt lakik, de nem itt dolgozik, õket
kellene itt, helyben megtartani. Ehhez
egyetlenegy dolog szükségeltetik még,
hogy fogadóképes legyen a helyi önkor-
mányzat, hogy be tudja fogadni a jelent-
kezõ tõkét, a letelepülni vágyó beruházó-
kat.
— Most nem nagyon tûnik befogadónak.
— Igen, sajnos a költségvetési vitánál ta-
pasztalt stílus sem azt mutatja, hogy meg-
értõ önkormányzatunk lenne. Nem a leg-
jobb a légkör a városvezetésen belül. De
jönnek az õszi választások, ami ezen majd
változtathat.
— Várható, hogy a helyi választásokon is
indulni fogsz?
— Bízom abban, hogy sokan rám fogják
adni a szavazatukat, és bejutok az ország-
gyûlésbe. Ha nem, akkor kötelességem-
nek érzem, hogy a helyi önkormányzati
választásokon is induljak.
— Netán a polgármesterség is felmerült a
gondolataid között?
— Korai lenne még errõl beszélni. De
számítok arra, hogy megkeresnek ezzel a
kéréssel. Aki engem ismer, tudja, hogy az
eddigi tevékenységem is olyan volt, hogy
kitartóan, becsülettel csináltam amit rám
bíztak, sokszor többet, mint ami elvárha-
tó lett volna. Bízom abban, hogy az or-
szággyûlési képviselõséget is tisztesség-
gel, becsülettel tudom végezni ugyanúgy,
ugyanazzal az akarattal, ugyanazzal a ki-
tartással, mint ahogy az eddigi életem so-
rán bármelyik tevékenységemet.
— Sok sikert a választásokon! Még az is le-
het, hogy három különbözõ színekben sze-
replõ képviselõje is lehet a parlamentben
Sárbogárdnak!
— Minél több szín, annál több esély en-
nek a vidéknek.

Hargitai Lajos
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GIMIS SÍTÁBOR
2006. január 21-e hideg reggelén ismét felkerekedtünk, hogy
bevegyük a Tátra déli részét. Nem is sejtettük, hogy ez a hideg
reggel tavaszi meleg ahhoz képest, ami Szlovákiában várt ránk.
Kedvenc szálláshelyünkre — Hronecbe — már koradélután
megérkeztünk. A nap ragyogott, a ház meghosszabbított és fel-
újított felvonója üzemelt. Ez arra sarkallt bennünket, hogy lécet
csatoljunk, s megcélozzuk a pályát.
Sem a kezdõknek, sem a haladóknak nem volt kérdés, hogy a fá-
rasztó út után felkerekedjünk-e. Az újakat a titok, az izgalom, a
régieket a szép emlékek varázsa hívogatta.

Azonban volt egy kis bökkenõ, mert a felvonó négyig mûködött,
s nem tudtuk, hogy erre a kis idõre milyen jegyet érdemes válta-
ni. Nagy tanakodásunk közepette érkezett meg Miroslav
Medvegy (Mirko), a „síparadicsom” igazgatója. Azt ajánlotta,
várjunk egy kicsit, amíg elmegy a tömeg, s utána maradhatunk
hatig. Ez azt is jelentette, hogy a nap végén már kivilágított pá-
lyán síeltünk. A kezdõk közben hivatásos oktatónkkal, ifj. Steitz
Ádámmal megtették az elsõ kanyarokat.
Jól zárult az elsõ napunk, mert Mirko nemzetközi nyelven (egy
nagy legyintéssel) megértette velünk, hogy a mai felvonózásért
nem kell fizetnünk. Gyorsan megrendeltünk vasárnapra is egy
esti síelést a kivilágított pályára, de ez a farkasordító hideg miatt
elmaradt. Annyira alászökött a higany szála, hogy ha vizes kéz-
zel fogtuk meg a kilincset, odatapadtak az ujjaink.
A bõséges vacsora után hatszemélyes faházakba rendezõdtünk,
melyeknek egy-egy felnõtt volt a parancsnoka. Tizenegy órakor
mindenki nyugovóra tért, hogy erõt gyûjtsön a következõ nap-
ra.
Az alapozási idõszakot házi sípályánkon töltöttük. A kezdõk —
tizenheten voltak — megtanultak fordulni, hóekézni, fékezni, s
ami nagy kaland volt: tányéros felvonóval a hegyre jutni. Volt
esés, fetrengés bõven, de nagyon kitartóak voltak kicsik-nagyok
egyaránt.
Végre eljött a negyedik nap, ami igazi kihívás volt mindnyá-
junknak. Táléra mentünk, egy nagyobb síterepre. Itt volt bõven
választék: öt felvonó, kék, piros és fekete pályákkal. Csoportok-

ra osztottuk a gyerekeket, és Ádám mindenkire szánt idõt. Öt-
letekkel, tanácsokkal látott el bennünket. Akik idejekorán me-
részkedtek tudásukat meghaladó terepre, azok úgy jártak, mint
Annáék: az erdei pálya utolsó ívét nem igazán tudták bevenni és
a fenyvesbe mentek a mackók mellé málnázni. Ezeket a kalan-
dokat (amikbõl volt bõven) néhány karcolással megúsztuk.
Utolsó lesiklásainkkor játékos feladatokat kaptunk. A legjobb
a vonatozás volt. Összekapaszkodtunk, s úgy kanyarogtunk a
lejtõn szoros kötelékben mindaddig, míg a kocsik szét nem sza-
kadtak. Ezután a mozdony pár kocsival beért az állomásra, a ki-
siklott részleg pedig egy kupacon hempergett és bogozgatta lé-
cét, botját s önmagát. Így jókedvvel, vidáman zártuk a síelést.
Persze, a jó hangulat este folytatódott. Vacsoránál értékeltük a
táborban történteket, óriástortával köszöntöttük Tóth Enikõt
és Lengyel Vandát, akik velünk ünnepelték a születésnapjukat.
Az este fénypontja két vendégmûvész szereplése volt: Bögyös
Gréta és Kadlecsik Angéla a Hair címû musicalbõl adtak ízelí-
tõt, mi pedig kedvet kaptunk és táncórákat vettünk tõlük. Majd
mindenki nyugovóra tért, és reggel útra keltünk.
A gyerekeknek természetes volt, hogy minden tökéletesen
rendben, zökkenõ nélkül zajlott körülöttük. Talán nem is sejtik,
hogy az õket kísérõ felnõttek milyen kemény munkát végeztek a
háttérben. Ezért a nevükben is szeretném megköszönni ezeket
a láthatatlan segítségeket. Köszönjük Szüle Bea édesapjának és
édesanyjának, hogy kenyérrel és pogácsával indítottak útnak
bennünket. Köszönjük a velünk együtt táborozó felnõtteknek
(dr. Bögyösné Kótai Erzsébetnek, dr. Bögyös Gábornak, Kad-
lecsik Miklósnak, Lajtosné Szántó Gabriellának és Szabóné
Várady Katalinnak), hogy éjjel—nappal gondját viselték a gye-
rekeknek. Köszönjük Hajba Lászlónak a profi sofõrmunkát, és
köszönjük ifj. Steitz Ádámnak a szakszerû és lelkes oktatómun-
kát.
Reméljük, jövõre is csupa örömteli eseményrõl számolhatunk
be, és még sok gimis gyerek megtanul síelni.

Horváthné Szabó Judit testnevelõ

GIMISAROK
2006. FEBRUÁR
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MARAKODUNK
MAGYAR MÓDRA

Dübörög a kampány. Ha csak a nagy
jólétet és ragyogó jövõt ígérõ szlogeneket
hallgatnánk, el is hinnénk, hogy ez így
van. De mi ebben a valóságos világban
élünk, amiben egy icipicit mást tapaszta-
lunk, mint az egymással marakodó poli-
tikusok, vagy mint amit a tévé mutat.

Életemben egyszer majdnem írtam egy
könyvet. Ez meglepõ módon egy szakács-
könyv lett volna. Címe: A szegény emberek
szakácskönyve, olyan ételek készítésének
leírásával, amelyet idõs emberektõl gyûj-
töttem, amit õk fõztek nagy szegénysé-
gükben csalánból, kukoricából, csicsóká-
ból, miegyebekbõl.
Akkor a könyv megjelentetésének szán-
dékáról az illetékes pártbizottság illeté-
kes agitprop titkára beszélt le:
— Borbély elvtárs, nem helyes ilyesmi-
ken gondolkodni. A szocializmust építõ,
dolgozó népünknek már nincs szüksége a
múlt felmelegítésére. A nyugati imperia-
listák pedig azzal vádolhatnának ben-
nünket, hogy nálunk puliszkát esznek,
desszertnek pedig édesgyökeret rágnak.
Ideológiailag helytelen szemlélet ez,
másrészrõl pedig tudjuk, hogy nálunk
már nincsenek szegények.
Azóta eltelt jó néhány, eseményekben
gazdag évtized. Az akkori pártbizottság
illetékesének lehet sok dologban talán
igaza volt, de abban semmiképpen sem,
hogy akkor nem voltak szegények.
Mára a számuk megsokszorozódott. Egy
felmérés szerint a lakosság 80%-a érzi
úgy, hogy szegény. Más adatok pedig azt
mutatják, hogy a szegénységi küszöb kö-
zelében, vagy az alatt él a lakosság 60%-a.
A hajléktalan honfitársak számát nem
tudja senki. Jellemzõ, hogy a szakembe-
rek is 200-800 ezer fõ között ingadoznak
a számukat tekintve.
Mennyi magyar tengeti napjait, éveit re-
ménytelen munkanélküliségben? Milli-
ók. Persze, a pontos szám itt sem ismert.
Hányan vannak, akik örökös rettegésben
élnek, nehogy elveszítsék a munkahelyü-
ket? A mi térségünkben 20% feletti a re-
gisztrált munkanélküliek aránya, de ez
csak a jéghegy csúcsa. A becslések szerint
a munkaképes lakosságnak több mint a
fele nem rendelkezik munkajövedelem-
mel. Na, és hallom, a héten ismét 600 em-
bert küldenek el egy még meglévõ gyár-
ból. Lassan már csak a portások marad-
nak.
Közhely, hogy az egészségügyi rendsze-
rünk rossz, korszerûtlen. A betegellátás

krónikusan beteg. A sárbogárdi rendelõ-
intézetben 50 évesek a röntgengépek, le-
robbant a mûszerpark, és szakorvos szin-
te alig van.
Az oktatás minden szintjén általánossá
vált az anarchia. Ott mindenrõl szó van,
csak éppen a gyerekekkel nem törõdnek
az újabb és újabb reformok õrült kiagya-
lói.
Egyre kevesebb gyermek születik ha-
zánkban, és ez a tendencia tartósnak mu-
tatkozik.
Falvaink szó szerint élethalálharcot vív-
nak a fennmaradásukért. Nagy az elván-
dorlás, az elöregedés, bezárják a postát,
az iskolát, elmegy az orvos, helyben sem-
milyen munkalehetõség nincs.
A mezõgazdaságban dolgozók, a gazdák
iszonyú körülmények között próbálnak
talpon maradni. Támogatást nem, csak
szép szavú központi biztatást kapnak oly-
kor.
Ennyibõl is látható, hogy országos, nagy
bajaink vannak. Mi mégsem azt tesszük,
amit ilyenkor kellene: összefogni, szépen
sorra szedni bajaink okát, kidolgozni or-
voslásuk módozatait, és egyben ember-
ként felsorakozni bajaink megoldására.
Mi nem ilyenek vagyunk. Mi ahhoz ha-
sonlóan viselkedünk, mint egy süllyedõ
hajón a matrózok, akik az elõzõ napi
kártyapartin vitáznak, és azon, hogy ki-
nek mennyi a napi rumadagja. Pedig a ha-
jó eközben is süllyed, aztán majd mind-
egy lesz, ki csalt a kártyában, s kinek
mennyi rum jár.
Történelmünk a viszály, az ármány és az
árulások sorozata. Még akkor is, ha a
múltunkat képesek vagyunk dicsõ fény-
ben látni. De mi haszna mindennek, ha a

jelenben nem okulunk a múlt vereségei-
bõl?
Trianon igazságtalanságát nincs magyar,
aki vitatná. Aztán mégis, amikor lehetõ-
ség kínálkozott, nem „népszavaztuk”
meg a határaink túloldalán rekedt honfi-
társaink kettõs állampolgárságát.
Szép adomány gyûlt össze a délkelet-ázsi-
ai szökõár károsultjainak. De miért nem
gyûlt legalább annyi adomány az erre rá-
szorult erdélyi honfitársainknak? Azért,
mert õk „csak” magyarok, és itt élnek
köztünk, e Kárpát-medencében?
Kiirtással fenyegetik a keresztényeket,
gúnyrajzokat jelentetnek meg a muzul-
mánok szent prófétájáról. Eszeveszett
vad táncot járnának a világ koporsóján,
miközben itt zúgnak felettünk az Utolsó
Ítélet trombitái. Mit számít ez azoknak,
akik rózsaszín hazugságokkal festik az
eget?
Tavaly az operaházban rendezett bálra
közel 300 ezer Ft volt a belépõ — teltház,
sok százmilliós bevétel. Az egyik hölgy,
akivel interjút készítettek, körülbelül
ugyanilyen értékû ruhát viselt, amit „ter-
mészetesen” az idei bálra már nem vesz
föl, mert azt nem illik. Összedõlne Buda-
pest, ha nem a mulatozásra, hanem a rá-
szorulóknak adnák azt a párszázezer fo-
rintot? Értékeinket nem tudjuk megõriz-
ni, mi magunk értéktelenítjük el kincse-
inket.
Ady mondja: Nekünk Mohács kell. Félõ,
neki lesz ismét igaza, mert mi csak mara-
kodunk, marakodunk magyar módra,
míg ki nem esik ennek a bús magyar Kár-
pát-medencének az amúgy is lyukas fene-
ke.

Borbély József

Választási tájékoztató
Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, hogy a 2006. április 9-re kitûzött, az or-
szággyûlési képviselõk általános választásán választójogosultak névjegyzéke elké-
szült.
A névjegyzékbe vételrõl minden választásra jogosult 2006. február 6-10. között ér-
tesítést kap postai úton.
A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. febru-
ár 8-tól február 15-én, 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
A névjegyzék 2006. február 8-tól február 15-én, 16.00 óráig megtekinthetõ a pol-
gármesteri hivatal okmányirodáján Hajdú Józsefnénél.

Krupa Rozália választási irodavezetõ
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Sárbogárd katasztrofális helyzetben
Közlemény

A sárbogárdi önkormányzat ellenzéki képviselõi döbbenten
szembesültek Sárbogárd város költségvetésének helyzetével. A fe-
lelõtlen, pazarló városvezetés és az önkormányzat-ellenes jelenle-
gi kormány válságos helyzetbe sodorta az amúgy is nehéz helyzet-
ben lévõ várost. Az ellenzék képviselõi aggódva figyelik, hogy a
kormánypárti többség tudomást sem vesz a város költségveté-
sének katasztrofális állapotáról. Továbbra is egyéni, önzõ céljaik
megvalósításán marakodnak.

A sárbogárdi képviselõ-testület ellenzéki képviselõi

Elõzmények

303.391.000 Ft a forráshiány, azaz nemhogy csökkent volna,
hanem több mint duplájára nõtt a múlt évihez képest. Mint
ahogy az elõterjesztésben áll: a 150 millió forintos hiány nem
tartható az elõzõ évrõl áthúzódó kötelezettségek, szerzõdések
miatt. Ezekre a 2005-ös pénzmaradvány elõreláthatólag nem
biztosít fedezetet. A mûködési forráshiány érdekében
ÖNHIKI-pályázatot szükséges benyújtani.
A bevételeket már nem lehet növelni. El kell gondolkodni:
tudnak-e fedezetet biztosítani a banknak, mert már vannak le-
terhelt részesedéseik, és nincs olyan ingatlan sem, ami több

százmilliós hitel felvételét lehetõvé tenné. Az adósi minõsíté-
sük romlik az önkormányzat eladósodása miatt. Vannak ha-
lasztható beruházások. Az intézmények mûködését biztosíta-
ni kell. A testület a plusz bevételeket nem a hiány csökkenté-
sére fordította, hanem az év elején nem tervezett újabb és
újabb kiadásokra, így tovább növelte a hiányt. A pénzhiány
miatt ki nem fizetett kötelezettségeik nem kis összegek. (For-
rás: Bogárd és Vidéke, Napló, XVII. évf. 4. szám.)

Orbán: Nem a gazdaság dübörög,
hanem a hitelezõk dörömbölnek az ajtón

Az évértékelõ beszélgetések negyedik állomásán az árak és a
megélhetés volt a téma. A szentesi lakossági fórumon a Fidesz
elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az ország adósságcsap-
dában van: minden magyar emberre 1 millió 300 ezer forint
adósság jut.
„Ma a magyar gazdaság nem a maga lábán áll. Ha a magyar
gazdaság megtermel 100 forint értéket, ahhoz fel kell vennie 150
forint hitelt. Egyre rosszabb helyzetben vagyunk, ez az
adósságcsapda. Ma nem a gazdaság dübörög, hanem a hitelezõk
dörömbölnek az ajtón” — fogalmazott Orbán Viktor. (luc)

fideszfrakcio.hu

MSZP-s szórólapozás munkaidõben?
Az OVB-hez fordultak

Fejér megyében önkormányzati dolgo-
zók munkaidõben osztogattak MSZP-s
kampányanyagokat más hivatalos
nyomtatványok közé elhelyezve — írja a
gondola címû internetes hírportál. A he-
lyi önkormányzati projektmenedzser
szerint szabadságon voltak alkalmazot-
tai, akik kizárólag azért végezték el való-
di munkájukat is, mert csak így tudták
elengedni õket. A Fidesz az OVB-hez
fordul az ügyben.

Mezõszilason — Fejér megye 6. számú
választókerület —, 2006. február 3-án, a
délelõtti órákban az önkormányzat
Holdudvar programjában (HEFOP-pá-
lyázat) foglalkoztatott két dolgozó
MSZP-s kampányanyagokat terjesztett
oly módon, hogy azokat egy, a Minisz-
terelnöki Hivatal által kiadott nyomtat-
vány lapjai közé helyezték. Információ-
ink szerint a „Biztonság a magyar gaz-
dáknak” címû 100 lépés programot nép-
szerûsítõ kiadvány lapjai közé bekerült
anyag nem más, mint dr. Szabadkai Ta-
más szocialista képviselõ szóróanyaga.

Vargáné Pincési Zsuzsa, a mezõszilasi
Fidesz-csoport vezetõje a gondolának
elmondta, hogy miután értesült az eset-
rõl, rögtön bejelentéssel élt a pályázat
projektmenedzserénél, aki azt állította,
hogy a két dolgozó szabadságon van, és
nem tud az esetrõl, de azonnal leállítja a
dolgot. Ezen felül azt is kérte, hogy sem-
milyen lépés ne történjen ez ügyben.

Csakhogy — mutatott rá Vargáné —
egyes lakosok még délután is kaptak az
anyagból, azaz a szórást egyáltalán nem
állították le, sõt, az önkormányzati dol-
gozókat eredeti munkájuk végzése köz-
ben is látták a nap folyamán.

Szabadnapon is dolgoznak az
önkormányzat munkatársai

„Ha valóban szabadságát töltötte volna
a két „osztogató”, akkor nem hordtak
volna ebédet az idõseknek” — figyel-
meztetett Vargáné, aki szerint az önkor-
mányzati dolgozóknak nem az a felada-
tuk, hogy egy párt kampányanyagát
szórják szét munkaidõben. A gondola in-
formációi szerint a jelenlegi MSZP-s
képviselõ, Szabados Tamás irodaveze-
tõjének, Magyar Józsefnek a felesége
dolgozik abban a családsegítõben,
amelynek munkatársai osztogatták az
MSZP-s kampányanyagot.

Pordán Attila projektmenedzser lapunk
kérdésére elismerte, hogy mindkét ön-
kormányzati dolgozó részt vett a szóró-
lapok osztogatásában, ám hangsúlyozta:
dr. Szabadkai Tamás kampányanyagát
külön szórták, szabadnapjukon. Az
ebédhordást azzal magyarázta, hogy bár
valóban szabadnapot kaptak a dolgo-
zók, ám csak azzal a feltétellel adták azt
meg nekik, ha másfél órára — az ebéd-
osztás idejére — mégiscsak visszatérnek
dolgozni. Pordán mindezt a munkaerõ-
hiánnyal indokolta. Arra a felvetésünk-

re, hogy a 100 lépés programot népsze-
rûsítõ kiadványt kinek a feladata eljut-
tatni a választókhoz, így felelt: pontosan
nem tudja, de valószínûsíthetõ, hogy az
önkormányzaté.
(Az MSZP sajtónyilatkozata — Kiss
János sajtóreferens — szerint a szórólapo-
kat osztogató személyek szabadidõben és
önként hordták a kampányanyagot, és
tagadták a szabálysértés tényét.)

Feljelentés az OVB-hez
Lengyel Zoltán, a Fidesz országgyûlési
képviselõje megkeresésünkre elmond-
ta: félõ volt, hogy megismétlõdik mind-
az, amit négy évvel ezelõtt tettek a szoci-
alisták, ám azt álmában sem gondolta
volna, hogy már a kampány elején ilyen
eszközökhöz fognak folyamodni.
Ugyanakkor tagadta Pordán Attila kije-
lentését, mely szerint az önkormányzat
feladata lenne a 100 lépés kiadvány nép-
szerûsítése, és kiemelte: a Földmûvelési
Minisztérium és hivatalai feladata en-
nek a munkának az elvégzése. Mint fo-
galmazott, eddig ilyen kiadványt sosem
terjesztettek szórólapként, ám példát-
lan módon most mégis megtették. Végül
hozzátette: az OVB-hez fordulnak felje-
lentéssel az ügy kivizsgálása érdekében.
Dr. Szabadkai Tamás szocialista jelöltet
többször is megpróbáltuk telefonján el-
érni, ám egyszer sem sikerült beszélni
vele.

Forrás: www.gondola.hu, 2006. február 4.
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2006. február 10-én (pénteken),
9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. Az
ülés helye: Sárbogárd Város Polgármesteri Hi-
vatalának díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Napirend
1. Tájékoztató a város és körzete munka-
erõ-piaci helyzetérõl és a foglalkoztatást elõ-
segítõ támogatások lehetõségeirõl.

2. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésé-
rõl szóló 1/2005. (II. 14.) Ktr. számú rendelet
módosítása.

3. A városi önkormányzat 2006. évi költség-
vetési rendeletének elfogadása.

4. Az egyes szociális ellátásokról szóló
42/2002. (XII. 17.) Ktr. számú rendelet módo-
sítása.

5. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) Ktr. számú rendelet módo-
sítása.

6. A lakáscélú támogatásról szóló 13/2002.
(XII. 17.) Ktr. számú rendelet módosítása.

7. A luxusadóról szóló rendelet megalkotása.

8. A lakások és helyiségek bérletérõl és elide-
genítésérõl szóló rendelet alkotásához szük-
séges döntések.

9. A szélessávú hálózatépítés költségének
módosítása.

10. A nevelési-oktatási intézmények 2006/
2007. nevelési éve beiratkozási idõszakának
meghatározása.

11. Tájékoztató a 2005. évi közhasznú, közcé-
lú foglalkoztatásról, a végzett munkákról, a
2006. évi foglalkoztatás kereteinek meghatá-
rozása.

12. A távhõszolgáltatásért fizetendõ 2006. évi
bérleti díj felhasználásáról döntés.

13. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
2005. II. félévi munkájáról beszámoló.

14. A 2006. évi városi ünnepek és rendezvé-
nyek idõpontjainak és szervezõinek meghatá-
rozása.

15. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
idõpontjának elfogadása.

16. Közmûvelõdési feladatellátás átadása, pá-
lyázatok elbírálása.

17. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.

18. Tájékoztató a két ülés közötti események-
rõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról.

19. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés
1. Választási szervek tagjainak megválasztá-
sa.

2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.

3. Fellebbezések.

4. Bejelentések.

Juhász János polgármester

TISZTELT SÁRBOGÁRDI POLGÁROK,
TISZTELT VÁLLALKOZÓK!

Kérjük, lépjen pártoló tagjaink sorába, legyen tiszteletbeli polgárõr! Támogassa bármilyen összeg-
gel vagy akár még használható mûszaki cikkel polgárõrségünket, hiszen gyermekeink, rokonaink,
barátaink és ismerõseink biztonsága közös érdek. Mi támogatásuk segítségével több szolgálati
idõben több kilométert tudnánk megtenni biztonságunk felügyeletében.
Kérjük adója 1%-át ajánlja fel polgárõrségünknek, hiszen e nemes célra érdemes áldozni.

Adószámunk: 18489815-1-07 (Városi Polgárõr Szervezet).
Bankszámlaszámunk: 58100013-10002096 (rózsaszín csekken).

Várunk tagjaink sorába olyan határozott és elhivatott 18 éven felüli állampolgárokat, akik szabad-
idejükben, ellenszolgáltatás nélkül tudnának feladatokat vállalni közbiztonságunk javítása érdeké-
ben. A következõ telefonszámon várjuk a jelentkezéseket, non-stop bejelentéseket és észrevétele-
ket, akár név nélkül is: 06 (30) 621 0651.

Nagy László vezetõségi tag

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a termõföldrõl
szóló 1994. évi LV. Törvény 25/A §-a, valamint a
földhasználati nyilvántartás részletes szabályai-
ról szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet sze-
rint, aki szerzõdés alapján termõföldet használ,
s annak területe — a földrészletek számától
függetlenül — az egy hektárt meghaladja, köte-
les a szerzõdést annak megkötésétõl számított
harminc napon belül az illetékes körzeti földhi-
vatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyúj-
tani. A haszonbérleti szerzõdést legalább 2 ere-
deti és egy másolati példányban kell benyújtani.
A saját tulajdonú illetve közeli hozzátartozó tu-
lajdonában álló termõföld használatát be kell je-
lenteni. Ebben az esetben a bejelentés a földhi-
vatal által rendelkezésre bocsátott földhaszná-
lati bejelentési adatlapon teljesíthetõ, szemé-
lyesen vagy postai úton. Ha a használó nem a
tulajdonos, a bejelentést a tulajdonosnak is alá
kell írnia. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti
helyrajzi számát, alrészletét, hektárban a terület
nagyságát, aranykoronában a termõföld érté-
két, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek
használójának nevét (cégnevét), lakcímét
(székhelyét, telephelyét), magánszemély föld-
használó természetes személyazonosító adata-
it, a használati jogcímét, határozott idõre kötött
szerzõdés esetén a használati idõtartamát.
A bejelentéshez, beadványhoz illetékbélyegen
2.200 Ft illetéket kell leróni.
A földhivatal a szerzõdés benyújtását, illetve a
bejelentés megtörténtét hivatalból ellenõrizhe-
ti.
A földhasználati szerzõdés bejelentésének el-
mulasztása a szerzõdés érvénytelenségét vonja

maga után. Ha a földhasználó (tulajdonos, va-
gyonkezelõ) a használat bejelentésére vonatko-
zó kötelezettségének nem tesz eleget, a földhi-
vatal bírsággal sújtja, egyben kötelezi a bejelen-
tés pótlására.
A bírság legmagasabb összege családi föld-
használat esetén az aranykorona-érték ezersze-
res szorzatának megfelelõ forintösszeg, egyéb
jogcímen történõ földhasználat esetén a szerzõ-
dés alapjául szolgáló földterület aranykoro-
na-értéke kétezerszeres szorzatának megfelelõ
forint összeg. A bejelentés pótlására a határo-
zatban elõírt határidõ elmulasztása esetén a bír-
ságot ismételten ki kell szabni.
Ha földhasználó személyére vonatkozó bejelen-
tés nem érkezett, a termõföld használójának a
tulajdonost kell tekinteni.
Közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonosai a
bírság megfizetésére egyetemlegesen kötelez-
hetõek.
Amennyiben a fentiek szerinti kötelezõ, de el-
mulasztott bejelentést a földhasználó 2006.
március 1-jéig önként pótolja, a földhivatal a ki-
szabható bírság egyötödét fogja kiszabni. 2006.
március 1-je utáni bejelentés esetén a teljes bír-
ság összege kivetésre kerül. A határidõ letelte
után a földhivatal ellenõrizni fogja a földhaszná-
lat bejelentését, és a mulasztó földhasználókat
a fent ismertetett bírsággal sújtja.
Ezért felhívok minden földhasználót, hogy 2006.
március 1-jéig a földhasználat nyilvántartásba
szíveskedjen bejelentkezni.

Dr. Máthay Csaba hivatalvezetõ

ADÓ 1%
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják
céljainkat a nekünk utalt jövedelem-
adójuk 1%-ával.

Adószámunk: 18484205107.

Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

ORSZÁGOS ÁLLAT-
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

2006. február 18-án,
Sárbogárd-Sárszentmiklóson

(az Alapi út mellett).
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
DKS—B. B. Truck 9-2 (4-0)

Vezette: Nagy S. DKS: Farkas, Oszvald,
Domján Zs., Kelemen, Szabó. Csere:
Mondovics. B. B. Truck: Csendes, Dob-
rovitzki, Varga, Balázs, Simon T. Csere:
Bognár, Kovács, Zádori.
Nehezen adta meg magát a B. B. Truck
SE. Lassan tört meg a jég, egyéni játék
után szerezte meg a vezetést a DKS. Ez-
után jött a gólgyártás. Az elsõ félidõt biz-
tos elõnnyel záró csapat a másodikban
még rátett egy lapáttal. A kapushibát ki-
használva szépített, majd kezdés után a
figyelmetlen védõk mellett belõtte máso-
dik gólját is a B. B. Truck. Sportszerû
mérkõzés volt. Góllövõk: Domján Zs. (3),
Szabó (3), Oszvald (2), Mondovics, illet-
ve Simon T. (2).

Extrém—Flamengó 4-4 (1-3)
Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Ju-
hász, Dévényi, Horváth T., Horváth D.
Csere: Roszkopf J. Flamengó: Lekner,
Tóth S., Berta, Verbóczki, Lakatos. Cse-
re: Banda, Killer I.
Az elsõ nagy helyzetet a Flamengó hagy-
ta ki. Jobb lett az iram, pontosabban ját-
szottak, és így az elsõ félidõt elõnnyel fe-
jezték be. A második félidõben „magára
húzta” az Extrémet a Flamengó és egyen-
lített. A mérkõzésen egy-egy szépségdíjas
gólnak is tapsolhattak a nézõk. Ember-
elõnyös helyzetét nem tudta kihasználni
a Flamengó. A játék képe alapján a dön-
tetlen eredmény igazságosnak mondha-
tó. Kiállítás: Horváth T. 2 perc. Góllö-
võk: Horváth T., Juhász (2), Horváth D.,
illetve Lakatos (3), Verbóczki.
Enying—Pusztaegresi Fiúk 16-1 (10-0)
Vezette: Gerse F. Enying: Varga, Kör-
mendi I., Csányi, Vass, Körmendi II. Cse-
re: Paluska, Vas. Pusztaegres: Ébl,
Schmidt, Kurgya, Tóth, Varjas. Csere:
Holcz T., Magyar, Õri Cs., Õri Gy.
Nagyon egyoldalú volt a mérkõzés, elszó-
rakozta a nagyobb gólkülönbségû gyõzel-
met a listavezetõ. A 16 kapott góllal be-
léptek a százasok klubjába, az alsóházba.
Góllövõk: Körmendi II. (8), Csányi (4),
Vas, Vass (2), Pudelka, illetve Magyar.

Vidámfiúk—OMV 4-8 (2-2)
Vezette: Fekete L. Vidámfiúk: Huszti L.,
Oláh, Horváth, Kovács, Keresztyén. Cse-
re: Huszti R. OMV: Nagy, Killer, Zsebõk,
Domján J., Sinka.
A Vidámfiúk csapata nem sokáig örülhe-
tett a vezetésnek, mert elõbb egyenlített,
majd kontrából a vezetést is megszerezte
az OMV. Az elsõ félidõ vége elõtt egyen-
lített a keresztúri csapat. A második fél-
idõben az elsõ nagy helyzetet a Vidámfi-
úk csapata hagyta ki, továbbra is veszé-
lyesebbek voltak a támadásaik. Fordult a
kocka, mert az OMV a harmadik nagy
helyzete után egyenlített, a következõ tá-
madásnál pedig átvették a vezetést. Ez-
után már elfáradtak a Vidámfiúk, így a
gyõzelmük teljesen megérdemelt. Góllö-

võk: Horváth, Kovács (3), illetve Sinka
(5), Domján (2), Killer.

Devils—Légió 2000 1-10 (0-7)
Vezette: Gerse F. Devils: Lajtos, Dani-
csek, dr. Pátzay, Dravecz. Légió: Megy-
gyes, Németh, Csuti, Csizmadia, Egei Zs.
Csere: Horváth, Huszár, Szilágyi Cs., Szi-
lágyi F.
Késve kezdõdött a mérkõzés, mert a
Devils csapat létszáma nem volt meg,
mellyel el lehet kezdeni a játékot. Hamar
vezetést szerzett a Légió. Itt volt a lehetõ-
ség a gólarány javítására. 0-4 után megér-
kezett Ocsovai kapus, de még be sem me-
legedett máris felavatták. Az elsõ félidõ-
ben több helyzete is volt a Devilsnek, de
ezekbõl csak kettõ futotta kapufára. A
második félidõre megérkezett Huszár is a
Devilshez. Sportszerûségbõl jelesre vizs-
gázott a szerencsével is hadilábon álló
Devils. Szabadrúgása után félpályáról
lõtt góllal szépített a négy kapufát is rúgó
Devils. Góllövõk: Lajtos, illetve Csuti,
Huszár (2), Horváth, Egei Zs. (2),
Szilágyi F. Csizmadia (2).
Memphis—Krencz Nagyker 0-2 (0-1)

Vezette: Fekete L. Memphis: Boros, Ta-
kács, Herczeg, Simon, Salga. Csere:
Lóth, Molnár, Roszkopf L., Zámbó.
Krencz: Pálinkás, Simon, Ragyamóczki,
Somogyi, Gyenis. Csere: Halász, Kõvágó,
Schneider, Petrovics.
Tapogatódzó játékkal kezdtek a csapa-
tok. Simon feleslegesen szabálytalanko-
dott, emberelõnybe került a Krencz-
csapat. Az elvégzett szabadrúgás után
megszerezte a vezetést. Keményedett a
mérkõzés, melyet kiállítások is tarkítot-
tak. A második félidõben a Memphis töb-
bet támadott, a nagyobb helyzeteket pe-
dig ismételten a Krencz-csapat hagyta ki,
míg ellenfelétõl csak kapufára futotta.
Távoli lövéssel növelte elõnyét a Krencz-
csapat. (Boros kapus a lövést nem láthat-
ta.) Egy Memphis-támadás után 7 méte-
reshez jutott a csapat. A büntetõ elvégzé-
séhez Boros állt oda, de Pálinkás hárítot-
ta, ezzel még a szépítés reménye is elil-
lant. Izgalmas mérkõzés volt! Kiállítás:
Simon, Takács, illetve Petrovics 2 perc.
Góllövõk: Somogyi, Simon.

Toledo— Old Boys 3-3 (2-1)
Vezette: Nagy S. Toledo: Horváth I.,
Csuti T., Bodoki, ifj. Soós, Barabás R.
Csere: Barabás B., Csuti J., Horváth Zs.,
Kiss L. Old Boys: ifj. Porkoláb, Vas, Ko-
vács, id. Soós, Tóth L. Csere: Huszár L.
Az Old Boys felvette a fiatalokkal a ver-
senyt, kapufával kezdett, majd három
nagy helyzetet kihagyott. Sûrûn forogtak
a kapuk veszélyben. A helyzeteket az Old
Boysnak sikerült elõször értékesíteni.
Egyenlített a Toledo, és felgyorsult a já-
ték, mely inkább a fiataloknak kedvezett,
akik átvették a vezetést. A második fél-
idõben mindjárt góllal kezdett a Toledo,
tovább növelve az elõnyt. Ekkor azt hit-

ték, hogy megnyerték a mérkõzést, de
nem így gondolkodott az Old Boys. Tü-
relmes, pontos játékkal elõbb szabadrú-
gásból szépítettek. Igaz, ehhez nagy ka-
pushiba is kellett. Továbbra is az Old
Boys játéka volt a meghatározó, kihagy-
tak megint két nagy helyzetet, a harmadi-
kat viszont értékesítették. Toledo, a foci
csapatjáték, nem egyéni akciókról szól!
Góllövõk: ifj. Soós, Barabás R., Bodoki,
illetve Huszár L., Vas (2).

Sárkeresztúr KIKE—Magnum
4-2 (2-1)

Vezette: Nagy S. KIKE: Plézer, Vörös,
Hajdinger, Szauervein, Sütõ. Csere: Len-
gyel, Pluhár. Magnum: Györök, Mádi,
Csõgör, Lakatos, Bor. Csere: Máté Sz.,
Mihalkó, Vagyamóczki, Vinklmann.

Rengeteg átadási hiba, „rúgd, amerre
állsz” jellemezte a játékot. Érezte a
KIKE, hogy nem hibázhat, ezért egy ki-
csit több volt a tûz a játékukban, ezzel
nyerték a mérkõzést a gyengélkedõ Mag-
num ellen. Az öröm ezen a mérkõzésen,
hogy Plézer Imrét újra a KIKE kapujá-
ban láttuk. Góllövõk: Sütõ (2), Hajdinger
(2), illetve Bor (2).

Twister—Arsenal 0-1 (0-0)

Vezette: dr. Tihanyi L. Twister: Bajer,
Szabó L., Balogh, Papp, Szabó Gy. Csere:
Bognár, Katona, Strasszer. Arsenal:
Haray, Veres, Érsek, Lukács, Máté K.

Egy gól és más semmi, de ez becsületére
legyen mondva a csere nélkül játszó
Arsenalnak. Góllövõ: Máté K.

Miklós-Cece—Haladás 1-2 (0-2)

Vezette: dr. Tihanyi L. M-C: Gyenes,
Kiss P., Klazer, Erdélyi. Csere: Démuth,
Kovács. Haladás: Géczi, Szalai, Balogh,
Nagy, Berzeviczy. Csere: Tóth, Szántó K.,
Szántó Zs.

Egy gyenge Cecét láttunk egy keményke-
dõ Haladás ellen. Egyedül Géczy kapus
teljesítménye emelhetõ ki a langyos mér-
kõzésbõl. Góllövõk: Erdélyi, illetve
Szántó K., Berzeviczy.

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 11 2 3 81-43 35

2. OMV 11 1 4 89-44 34

3. Memphis Plusz 10 3 2 54-29 33

4. Extrém 9 4 3 58-41 31

5. Krencz Nagyker 8 4 4 51-36 28

6. Taki Team 6 2 7 47-38 20

7. Flamengó 5 4 6 41-52 19

8. Magnum V. Bt. 5 1 9 44-55 16

9. Arsenal 4 1 11 31-40 13

10. Vidámfiúk 2 2 11 37-93 8

11. Twister 1 2 11 21-67 5

Góllövõlista állása:

I. Sütõ Zoltán 27 gól; II. Bor József 25
gól, III. Geiger Zoltán 23 gól.
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Erõt adó együttlét:
90 éves gazdakör

Tizenkettedik ünnepi közgyûlését tartotta a 90 éves múltú Hajdúszo-
boszlói Gazdakör, a város legnagyobb civil szervezete. A rendezvényen
megjelent a térség egyéni országgyûlési képviselõje, Márton Attila,
Kocsis Róbert alpolgármester, országgyûlési képviselõ, Arnóth Sán-
dor, a faluparlamentek koordinátora, Lengyel Zoltán országgyûlési
képviselõ, a parlament mezõgazdasági bizottságának alelnöke, Jakab
István országos Magosz-elnök, Ángyán József professzor és Budai
Gyula ügyvéd, a Magosz elnöki fõtanácsadója.
Örvendi László gazdaköri elnök köszön-
tötte az egybegyûlteket, s tekintette át a
gazdakör rendszerváltozás utáni újjáa-
lakulása óta történteket. Elmondta:
1993-ban forradalmi változás indult be a
mezõgazdaságban is; aki kedvet kapott a
földmûveléshez, kárpótlás és licit révén
belefoghatott a gazdálkodásba. Akkor
60 taggal alakult újjá a gazdakör. Azóta
minden év februárjának elsõ péntekén
fehér asztal mellett értékelik az elõzõ
évet. Beszámolójában kitért arra, hogy
érdekképviseleti feladatuknak mara-
déktalanul eleget tesznek, ezt szolgálják
a továbbképzések, a téli gazdaesték, a
szaktanácsadások, a határszemlék, a he-
lyi és megyei közgyûlésben jelenlévõ
képviseletük. Az elnök bemutatott egy
1912-bõl származó meghívót, amely egy
akkori gazdabálra szólt. A mostani meg-
hívó kerete a 90 évvel ezelõttivel meg-
egyezõ, s ezt õrzik is mindaddig, míg a
gazdakör mûködik Hajdúszoboszlón.
Arnóth Sándor, a faluparlamentek koor-
dinátora bejelentette: tavaly ötszáz he-
lyen 80-90 ezer ember vett részt a falu-
parlamenteken, amelyek lebonyolításá-
ban olyanok voltak segítségére, mint Ja-
kab István és Örvendi László. Szomorú
tapasztalatokat gyûjtöttek a falvak el-
öregedésérõl, elnéptelenedésérõl.
„A népesség megtartása a mi dolgunk, ami
nem is kevés” — szögezte le Lengyel Zol-
tán, a parlament mezõgazdasági bizott-
ságának alelnöke. Bejelentette: az el-
múlt ciklusban a legtöbb interpelláció,
kérdés mezõgazdasági ügyben született
az Országházban. Hiába váltották le a
KSH vezetõjét, a statisztikai adatok azt
bizonyítják, hogy 2005-ben 15 ezerrel ke-
vesebb szarvasmarha, 206 ezerrel keve-

sebb sertés és 900 ezerrel kevesebb ba-
romfi volt az elõzõ évinél. Megjegyezte:
a kormánypártok szlogenjét akként mó-
dosítaná, hogy „Tudjuk, merjük, zsebre
tesszük!”
Ángyán József professzor pohárköszön-
tõjében leszögezte: kellenek az ilyen
együttlétek, mert ezek adnak erõt a ne-
hézségek elviseléséhez. Visszaemléke-
zett a tavalyi gazdademonstráció alatti
tárgyalásokra, kikkel álltak szemben.
Mint fogalmazott, vér és dacszövetséget
kötöttek, s sikerült megállapodásra bírni
a „bandát”! De tovább kell vinni az
ügyet: megszabadulni tõlük! „Belülrõl
láttuk, milyen is az a társaság! Az igazi
rendszerváltozás ideje most jött el! Ezt kell
közösen végig vinni. Amíg kitartás lesz a
gazdákban, addig nem hagyjuk magukra
õket!” — biztosította hallgatóságát. Egy
szûk tõkés banda tartja kezében az or-
szágot, s a társadalom gerincét adó gaz-
dákra vár a feladat, hogy ennek véget
vessenek — buzdította a jelenlévõket.

Nyírõ Gizella — fideszfrakcio.hu

Változást az
agráriumban!
Az érzéketlen kormányzás miatt az el-
múlt négy évben egyre rosszabb helyzet-
be kerültek a gazdák, és veszélybe került
a magyar emberek biztonságos élelmi-
szerrel való ellátása. A luxuskormány sa-
ját ballépései miatt most kénytelen vál-
ságkezelést folytatni az agráriumban. A
gazdáknak jog szerint járó pénzeket
rendre késve, vagy egyáltalán nem fizet-
ték ki, az ígéreteket sorozatosan meg-
szegték. Az EU statisztikai hivatala sze-
rint tavaly a magyarországi gazdák jöve-
delme csökkent a legnagyobb mérték-
ben — mintegy ötödével — a 25 tagál-
lamban! A Medgyessy-Gyurcsány-kor-
mány tönkretette a kis- és középméretû
birtokkal rendelkezõ magyar gazdákat,
kiszolgáltatva õket a multinacionális ér-
dekeknek; ennek következtében élelmi-
szernek mondott szemét árasztotta el
külföldrõl az országot.

Az emberek kiszolgáltatottságát nem le-
het megoldani etikai kódex megalkotá-
sával, kormányzati sikerpropagandával.
A magyar emberek változást, az agrári-
umban és az élelmiszer-biztonság terén
igazi megoldásokat akarnak, nem pedig
további hiteltelen ígéreteket!

Lengyel Zoltán (Fidesz), az Országgyûlés
mezõgazdasági bizottságának alelnöke
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Fair bútor-csoport
1. Enying 15 - - 145-18 45
2. DKS 12 - 3 81-42 36
3. Haladás 10 - 5 58-32 30
4. Miklós-Cece Öf. 10 - 6 84-27 30
5. Légió-Fair Kft. 10 - 5 74-25 30
6. Toledo 2005 8 1 6 69-59 25
7. Vasutas 8 - 7 70-56 24
8. Old Boys 5 1 10 52-97 16
9. B. B. Truck SE 3 1 12 22-98 10
10. Pusztaegresi Fiúk 1 1 14 16-103 4
11. Devils 1 - 15 15-139 3

Góllövõlista állása:

I. Vass Ferenc 38 gól; II. Vas Tamás 35
gól; III. Pudelka Krisztián, Erdélyi Ta-
más 30 gól.
Megkérjük a csapatokat, hogy a záró-
rendezvény vacsorájával kapcsolatos
elképzeléseiket Szakács Istvánnak adják
le!

— G. F. —

Nyitva tartás
A Mészöly Géza Általános Iskola ér-
tesíti a sportolni vágyókat, hogy a tor-
nacsarnok a következõ idõpontokban
lesz nyitva 9-12 óráig:

február 25.;
március 18.; április 8.

Plank Anna: Duplacsavar
Az Accordia Kiadó gondozásában jelent
meg „Télidõk fehér terein” címmel egy
antológia. Ennek dedikált példányát kap-
tam meg Alsószentivánról Plank Anná-
tól, ugyanis az õ „Duplacsavar” címû írá-
sa is szerepel a kötetben.
Anna érzékeny lélekkel figyel a társada-
lom bajaira. Írásai miatt éppen ezért is
került konfliktusba a rendszerváltás elõt-
ti hatalmi világgal. Fenti írásáért se fog-
ják „berámázni”, bár manapság már szin-
te mindent mondhatsz, legföljebb néma
közönnyel utasítják el azt, ami nem fér
bele a világképbe. Olyan érzés Anna írá-
sát olvasni, mintha éles üvegcserepeken
járnánk mezítelen talppal.
Aki széplélekként mindeddig azt gondol-
ta, hogy jobb lett a világunk azáltal, hogy
már nem szocialista diktatúrának hívjuk,
Plank Anna írását olvasva végképp kiáb-
rándulhat e meggyõzõdésébõl. Ha pedig
a valóságshowk mai világának ragyogásá-
tól elvakulva „Hazugság az egész!” felki-
áltással felháborodva sarokba vágja a
könyvet, csak azt mondhatjuk neki (mint
annak idején Virág elvtársnak mondhat-
tuk volna): azért, mert nem vesz róla tu-
domást, még büdös a zokni.
Mert hát mai világunkban van ugyan csil-
logó áruözön és minden, amit csak a test
kényelme megkíván, de az emberi lelkek
mélyén — bárhová is nézünk — remény-
telen vergõdés és nyomor mindenütt. Az
elbeszélés hõsével, a temetõ sírhantján
fogant, nem kívánt terhességbõl e világra
vergõdött Józsikával beléphetünk Dante
mai poklába, a nevelõotthonok, pszichi-
átriai zárt osztályok húgyszagú, fehér lep-
lekkel alig eltakart rettenetes világába,
amelyben Józsika elveszett lelkû társaival
és ugyancsak elveszett lelkû nevelõivel,
ápolóival együtt igyekszik túlélni a min-
dennapokat. Ez a világ torz tükörképe
annak a másiknak — a kintinek —,
amelyben ugyanúgy, mint itt bent, egy-
másból ölik ki az emberi lények azt, ami
még valóban emberi. A halál magányos-
ságát és a semmibe hullás szenvedését
pedig elfedi a díszes koporsó és a sírra
halmozott kazalnyi mûvirág.
E világban szinte magától értetõdõ Józsi-
ka életfilozófiája, melynek sarkköve az a
nagyon mély megtapasztalásból szárma-
zó bölcsesség, hogy a születés ramatyabb
a halálnál. Ezt persze a szófosó világbaj-
nokság díjnyertesével, Karcsi bácsival, az
árvaházi nevelõvel egyetemben a teljes
legális társadalom tagadja. Mert a dolgok
csillogó felszínén úszkálva ugyan ki haj-
landó szembesülni e világ pokoli szörnyû-
ségével? Ki hajlandó szembesülni azzal a
ténnyel, hogy a poklot, egyetértésben a
többiekkel, személyesen õ teremti maga
körül, mint ahogyan a mennyországot is õ
teremthetné, ha úri kedve úgy tartaná.

De a mennyországnak álcázott pokol szó-
rakoztatóbb, ahol az élvezetek áruhitel-
bõl megvásárolhatók. Azzal meg ki törõ-
dik, hogy a törlesztést kamatos kamaton
veszi vissza a sátán?
Ha a végén aztán mégis kidõl a liszt, min-
denki más sokkal inkább oka lesz a baj-
nak, mert õ csak jót akart, nem tehet ar-
ról, hogy ez lett belõle, és a hálátlan világ
mindig csak visszaél az emberi jósággal.
Annak ellenére, hogy lehangolónak tû-
nik Anna írását végigolvasni, mégis azt
mondom, mélységes optimizmus és
együtt érzõ emberszeretet süt át sorain.
Mert hát könnyû szeretni a Megasztár
gyönyörû énekesét, és kényelmes dolog
dagonyázni összkomfortos világunk me-
leg sarában. Igazán mélyen érzõ, optimis-
ta ember azonban csak akkor lehetsz, ha
Józsikát mint tenmagad szereted.
Számomra az szûrõdött le tanulságként
az olvasás szülte döbbenetben, hogy vala-
mennyien halálra szánt Józsikák va-
gyunk. Akkor is, ha pillanatnyi komfor-
tunk melegében Karcsi bácsiként, No-
teszként, a Föld nevû Bolondok Háza
ápolóiként és ápoltjaként errõl nem ve-
szünk tudomást.
Tudjuk, még nem jött el az idõ, hogy erre
rádöbbenjenek az emberek, és ezért is
nem Anna szavaira szomjazók állnak ki-
lométeres sorokban a téli könyvvásár sát-
rainál.
(A könyv megtalálható a városi könyvtár-
ban, egy példányban.)

Hargitai Lajos

ÖREGFIÚK
TEREMFOCI

TORNA

2006. február 11-én,
9 órától

a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnokában.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!
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Színrõl színre
— Ebbõl a gleccserbõl olvadt ki a sógo-
rom… — mondta alig hallhatóan kedves
svájci barátunk a lélegzetelállítóan szép
Rhone gleccser fölött állva.
Elbizonytalanodva, hogy talán valamit
nem értek jól, kérdeztem vissza.
— Igen, igen. Ebbõl a gleccserbõl olvadt
ki a nõvérem võlegénye, aki majdnem a
sógorom. Most, néhány éve!
Majd végigment a megrendítõ történe-
ten:
— Egy nagyon helyes fiú udvarolt a nõvé-
remnek. Szüleinknek is tetszett a fiú,
mert igazán minden szempontból beleil-
lett a családba. Az õ apja is presbiter volt,
hívõ, lelki ember. Édesanyja édesanyánk-
kal járt egy asszonycsoportba. A temp-
lomból az egész család ismerte a másikat,
így külön öröm volt, amikor elkezdett
udvarolni Anne-nak.
Ez a fiú biztosra udvarolt. Kimondatlanul
nyilvánvaló volt már a legelején, hogy há-
zasság lesz a dologból. Anne is készült az
esküvõre, mi testvérek pedig örültünk
nõvérünk örömének. Egyetlen szomorú-
sága Philippe hobbija miatt volt. Philippe
ugyanis gleccsertúrázó volt. Nagyon ve-
szélyes. Pláne a negyvenes években, ami-
kor nem volt olyan komoly felszerelés
hozzá, mint ma. Anne búskomor volt, va-
lahányszor võlegénye elment a gleccserre
mindaddig, míg vissza nem tért.
Nõvéremnek semmi, de semmi feltétele
nem volt a házassággal kapcsolatban. Azt
az egyet kérte csupán — s ez nagy próba
volt Philippe-nek —, hogy az esküvõjük
után hagyjon fel a gleccsertúrákkal. Nem
szeretne úgy élni, hogy örök halálféle-
lemben legyen!
Philippe megígérte. Annyira nemes lelkû
volt, hogy kérlelni sem kellett. Õ is csak
egyet kért: hogy még az esküvõ elõtt egy-
szer, utoljára, hadd menjen föl a gleccse-
rek világába! Elbúcsúzik — és vége.
Jó. Anne megengedte. Hogyne, hiszen
közel volt már az esküvõ! Még egyszer
utoljára: menjen!
De Philippe nem jött vissza. És a két társa
sem. Rettenetes idõszak következett.
Olyan mélységeken ment át a családunk,
mint soha még.
Elõször vártuk. Vártuk, mindhiába. Utá-
na Anne kitalálta, hogy biztosan elbuj-
dostak. Nem akarta mégsem feleségül
venni, meggondolta magát, talán túl na-
gyot kért. Lehet, hogy az idegenlégióba
ment! Minden eszébe jutott már. El sem
hitte, hogy talán meghalt. Inkább vigasz-
talta magát a különbözõ verziókkal.
Hivatalosan mindhármukat eltûntnek
nyilvánították. De Anne egyre erõsebben
hitte, hogy Philippe él, csak õt hagyta el.
Évekig gyászolta, ugyanakkor várta is.
Azt remélte, hogy majd mindhárman elõ-

bukkannak valahonnan a világjáró ka-
landból, bûnbánóan.
Sok év után lassan-lassan oldódott a szo-
morúsága, majd 1952-ben férjhez is
ment. Neki is öt gyermeke született, mint
nekünk. A férje is olyan jó volt, mint az
enyém. Az az igazság, hogy úgy látszott:
elfelejtette már Philippe-et.
A sógorom szívinfarktusban hirtelen
meghalt. Addigra már mind az öt gyerek
megházasodott. Anne pedig teljesen
egyedül maradt.
Egyszer egy idézést kapott a Kanton-
polizei-tól. Halott-azonosításra. Nem ér-
tette, nekem is megmutatta. Hiszen a
szüleink, a férje, ismerõseink meghaltak
és régen el vannak temetve. Idegenhez
meg nem hívhatják! Kért, hogy kísérjem
el, mert fél. Jól is tettem, hogy vele
mentem!
Egy hûtõterembe vezettek minket. Ott
feküdt az azonosítandó halott: Philippe,
huszonnyolc évesen, elõttünk, az õsz,
öreg asszonyok elõtt. Úgy, ahogy több
mint harminc éve utoljára láttuk. Abban
a ruhában, amiben elköszönt. Azzal az
arccal, amit ismertünk és szerettünk.
Nyakában a fémtartóban nõvérem neve
és címe. Mint baleset esetén értesítendõ
személy. Bár már rég nem ott lakott, de
itt Svájcban könnyen megtalálták.
Ha van ebben az életben embertelen ér-
zés, ez az volt. Ott feküdt Philippe, mint
egy kristályherceg, mellette pedig hajda-
ni menyasszonya özvegyen, megöreged-
ve. A gleccser ekkorra hozta elõ. A
gleccser jégfolyama egy év alatt kb. har-
minc métert megy elõre az újabb jégtö-
meg taszításában. Philippe így olvadt ki.
Anne-t teljesen összetörte ez az élmény.
Addig a férjét gyászolta, most vele együtt
másodszor Philippe-et is. Minden össze-
zavarodott benne. Az évtizedek, a rég el-
múlt és a közeli események. Gyerekei,
unokái nem érthetik, nem értik, amit
érez. De én is vele együtt! Túl groteszk.
Túl egyedi ez a történet. Túl hihetetlen.
Menjünk. Hideg van.
„Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színrõl színre. Most töredékes
az ismeretlen, akkor pedig úgy fogok ismer-
ni, ahogyan engem is megismert az Isten.”
(1Kor 13, 12)
„Azután megmutatta nekem az élet vizének
folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az
Isten és a Bárány trónusából ered.” (Jel 22,
1)
„A lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki
csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomja-
zik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét in-
gyen!” (Jel 22, 17)

(Forrás: Riskóné Fazekas Márta:
Tükör által — színrõl színre)

1% a sárbogárdi római
katolikus templom

tatarozására

A TEMPLOMUNK Alapítvány kura-
tóriuma köszöni az eddigi szíves hoz-
zájárulást, és tisztelettel kéri az adózó
állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel a sárbogárdi római katoli-
kus templom tatarozásának céljára.

Adószámunk: 18490499-1-07.

Segítségüket elõre is köszönjük! Isten
fizesse meg!

Kuratórium

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-
át ajánlják fel a Sárbogárdon és kör-
nyékén élõ súlyosan, halmozottan fo-
gyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07

Köszönetnyilvánítás

A „Flórián 07” Lövészklub megköszö-
ni azon személyeknek a támogatását,
akik az adójuk 1%-os felajánlásával
segítették munkánkat a 2005-ös év-
ben. Összesen 62.165 Ft jutott el hoz-
zánk. A lövészklub továbbra is várja
nagylelkû felajánlásukat, segítségü-
ket. 2006-ban felajánlásukat a követ-
kezõ adószámra tehetik meg.

Az egyesület neve:
„Flórián 07” Lövészklub.

Adószám: 19098320-1-07.

Ifj. Kiss András elnök

POLGÁRÕR-VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl

éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
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11-én, szombaton, 19 órakor:

KUTYÁTLANOK
KÍMÉLJENEK

Színes amerikai vígjáték
A harmincas Sarah nyolc hónapja vált
el. Szülei, barátai mindent megtesz-
nek, hogy gyorsan párt találjanak neki.
Apróhirdetést adnak fel a nevében,
amelynek utolsó mondata így hangzik:
Kutyátlanok kíméljenek! Sarah-nál
furcsábbnál furcsább fickók jelentkez-
nek.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Az egyetlen híd
„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt,
és meghallgatta kiáltásomat, és kivont en-
gem a pusztulásnak gödrébõl, a sáros fer-
tõbõl, és sziklára állította fel lábamat,
megerõsítve lépteimet.” (Zsolt 40, 2-3)

„A bûn zsoldja a halál.” (Róm 6, 23a)

Az Ige kérlelhetetlen és kikerülhetetlen
félreértés nélkül hirdeti, hogy két halál
van. Az elsõ a testi halál, amely a földi, bi-
ológiai életnek a végén van, kinek elõbb
vagy utóbb. Amikor a szív befejezi veré-
sét, utolsót dobban, megáll. Nem kering
többé a vér az erekben. Hulla lesz az élõ
emberbõl, s bomlásnak — foszlásnak in-
dul a test, megrothad. Többé nem él, még
akkor sem, ha a hullát balzsamozással
tartósítják. Csak élettelen hulla marad
az. E földön semmiféle tevékenységet
nem tud kifejteni. Nem ehet, nem ihat,
nem lélegzik — nem munkálkodhat töb-
bé. S ha nem balzsamozzák be rövid idõn
belül, hogy rothadásával ne fertõzze meg
környezetét, el kell temetni a temetõben.
Így telik be az, amit Isten az elsõ ember-
párnak, Ádámnak és Évának mondott a
bûnök miatt: „Visszatérsz a földbe, mert
abból vétettél; por vagy te s ismét porrá le-
szel” (1Móz 3, 19). Aki testtõl született,
mindenki így halt meg Énok és Illés kivé-
telével. A második halál: „…mert az õ
férgük meg nem hal és tüzük el nem alu-
szik” (Ézs 66, 24); „…meghalt pedig a gaz-

dag is, és eltemették, és a hadeszben (po-
kol) felemelte az õ szemeit, kínokban lévén,
és kiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj
rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa
az õ ujjának hegyét a vízbe, és hûsítse meg
az én nyelvemet; mert gyötrõdöm e
lángban… bocsásd el õt az én atyám
házához, mert öt testvérem van; hogy
bizonyságot tegyen nekik, hogy õk is e
gyötrelem helyére ne jussanak” (Lk 16,
22b-28). Mindenki, aki a bûnben marad,
az elõbbiek felé vándorol földi életútján.
De Isten lehajolt, és a golgotai kereszt-
ben a bûn állapotából Magához vezetõ
hidat készített minden bûnös számára.
Csak ez az egyetlen híd, amely Istenhez
vezet — az örökéletre. „Mi tudjuk, hogy
átmentünk a halálból az életbe, mert va-
lóságos szeretettel szeretjük a mi
testvéreinket.” Arról ismertük meg a sze-
retetet, hogy Õ — Jézus Krisztus — az Õ
életét adata érettünk (1Jn 3, 14b-16a).

Golgota Keresztény Gyülekezet
bibliaórái:

Vajtán a Zichy-kastélyban,
csütörtökönként, 19.30 órakor;

Sárbogárdon a mûvelõdési házban,
keddenként, 19 órakor.

E-mail:
sarbogardgolgota@freemail.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Szerkesztõségünkben

kaphatók többek között

az alábbi könyvek:

A Szent István Általános

Iskola története

1926-2005

Horváth Lajos:

Iskoláskönyv;

Kocsis Lajos:

Légy jó, kisfiam!

Bogárd és Vidéke Lapkiadó

és Nyomda,

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

telefon: 06 (25) 508 900.

HASTÁNC TANFOLYAM
indul Sárbogárdon a mûvelõdési házban

Megbeszélés idõpontja:
2006. február 26-án, vasárnap, 15 órakor.

A tanfolyam ára: 3000 Ft/hó, heti egy alkalom.

Bemutató február 17-én,
pénteken, a RockCaféban,

a Chips Band mûsora közben.
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban,

hétköznap 13-20 óráig.

Jade Hastánc Csoport és Mûvház, Sárbogárd

1%-kal kapcsolatos
felhívás

A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapít-
vány kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik elmúlt évi jövede-
lemadójuk 1%-ával támogatták tevé-
kenységét. Így az adományozók
328.403 Ft-tal segítették az alapítvány
munkáját. Célunk a sárbogárdi refor-
mátus templom és parókia felújítása.
Kérjük, továbbra is jövedelmük 1%-
ával illetve adományokkal támogassák
templomunk felújítását! Adományuk-
kal (rendelkezés alapján) a sárbogárdi
református idõsek otthona mûködésé-
hez is hozzájárulhatnak.

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata

Alapítvány, Sárbogárd.

További munkájukra áldást kérve
további felajánlásokat köszönjük!

Köszönetnyilvánítás
Február 3-án, délután a Mészöly Géza Általános Iskola 1. és 2. évfolyamának
napközis tanulói a József Attila Mûvelõdési Központban megnézhették a
Gryllus Vilmos szerzeményeit bemutató Maszkabál címû DVD-t. Ezúton is kö-
szönetet mondanak a napközis nevelõk Horváth Istvánnak, az intézmény veze-
tõjének, hogy ezt az élményt lehetõvé tette a gyermekek számára.
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Gombakrémleves
pirított sajtos

kenyérkockával
Hozzávalók: 30 dkg barna champignon,
3 gyöngyhagyma, 30 dkg vaj, 1 evõkanál
darált tönkölybúza, 1 liter zöldségleves,
só, reszelt szerecsendió, néhány csepp cit-
rom, 1/8 l tejszín, 1 köteg turbolya, né-
hány vérfûlevélke. A pirított sajtos ke-
nyérkockához: 2 szelet pirított korpake-
nyér, 20 dkg vaj, 3 dkg parmezán.

Elkészítés: a gombát, amit barna var-
gányának is hívnak, megtisztítjuk, rö-
vid ideig folyó víz alatt mossuk, majd
kis darabokra vágjuk. A gyöngyhagy-
mát meghámozzuk, apróra vágjuk. A
vajat egy edényben felhevítjük, a
gyöngyhagymát üvegesre pároljuk. A
gombát hozzáadva addig pároljuk,
míg a leve elfõtt. A darált tönkölybú-
zát rászórjuk, és enyhén megpirítjuk.
A zöldséglevest ráöntjük, megkever-
jük és 6-8 percig fõzzük. Sóval, szere-
csendióval és citromlével ízesítjük,
majd a tejszínt belekeverjük. A turbo-
lyát és a vérfûlevélkéket megmossuk,
megszárítjuk, és finomra felaprítjuk.
A pirított kenyérkockához a szárazon
elõpirított kenyérszeleteket kis koc-
kákra vágjuk, és a felforrósított vajban
aranybarnára sütjük, a tûzhelyrõl le-
húzva a sajtot azonnal hozzákeverjük.
A levest tányérokra tálaljuk és a felap-
rított zöldséget, valamint a pirított saj-
tos kenyérkockákat rászórjuk.

Meglepetés-tál
Hozzávalók: 40 dkg apróhús, 1,5-2 kg
zöldségféle (vegyesen is lehet), 2 kis fej
vöröshagyma, étolaj, só, bors, pirospap-
rika, ételízesítõ, 1 doboz tejföl, 3 tojás,
zsemlemorzsa.

Elkészítés: a vöröshagymát lereszel-
jük, étolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk
a húst, a fûszereket, 1 dl vízzel felen-
gedjük, és puhára pároljuk fedõ alatt.
A zöldségfélét (ami lehet pl.: zöldbab,
karfiol stb.) sós vízben megfõzzük, le-
szûrjük. Használhatunk hozzá lere-
szelt pirított fejes káposztát is. Kiola-
jozott, zsemlemorzsával megszórt tep-
sibe soronként lerakjuk a fõtt zöldsé-
geket, a pörkölt leszûrt szaftját egy ke-
vés tejföllel összekeverjük, majd rálo-
csoljuk, a tetejére tesszük a húst. A
maradék tejfölt a felvert tojással ösz-
szekeverjük, sózzuk, a hús tetejére
öntjük. Elõmelegített forró sütõben
szép pirosra sütjük.

Nagymama
receptjei KÉT JELENETSOR

ANNO 1958.
BELÜGYES NAGYFÕNÖK Elvtár-
sak! Mindenki vegye tudomásul, hogy az
imperializmus alattomos fenevadja nem
nyugszik. Egy tõkés söpredék mindenre
képes. Félek, hogy a rothadó kapitaliz-
mus a minisztériumunkba is betette a ko-
szos lábát. Mi más lehet az oka annak,
hogy a hálózatunk kiépítése csigatempó-
ban halad? Nagyon figyelni fogok, min-
den trehányságot, szabotázst megvizsgá-
lok. Az nem megy, hogy egyesek sumá-
kolnak, és mikor senki nem néz oda, a tõ-
kés rendszer szekerét tolják. Nagyon vi-
gyázzon mindenki! Tudják meg: a mun-
kásököl vasököl, odacsap, ahova köll.
BELÜGYES FÕNÖK homlokát törölve
irodájába el, hívatja a Tartótisztet : Mi ez a
disznóság? Azt hiszi, én fogom tartani a
hátamat, mert maga munka helyett kur-
vákat hajkurász a presszókban? Szocia-
lizmust építõ hazánk biztonsága, minden
áldozatot megér. Az imperialista hatal-
mak aknamunkája, a belsõ reakció ár-
mánykodása nem engedi, hogy egy pilla-
natra is felhagyjunk az éberséggel. Igye-
kezzék, mert nem szeretném, ha az elv-
társsal szemben fölmerülne a vád, hogy
cimborál a reakcióval. Ugye nem kell
mondanom, mi lesz magával, ha kiderül
valami susmus. Nagyon vigyázzon! Indu-
lás! És munka, munka, munka! Hátra
arc!
TARTÓTISZT homlokát törölve el, rövid
idõ múlva a kihallgató szobában az õrizetes
Küss Jánoshoz: Hát ez így nem megy to-
vább, te mocskos disznó. (Pofozza.) Ne
hidd, hogy az orrunknál fogva vezethetsz
bennünket. (Rúgja a veséjét.) Ha tovább-

ra is játszod ezt az aljas játékot, a börtön-
ben fogsz megrohadni, mert nem tûrhet-
jük, hogy valaki strici módon kémtevé-
kenységet folytasson, és fényképezgesse
a szovjet laktanya szomszédságában levõ
virágzó almafát. (Letépi a körmét.) Az
egész családod beleroppan, a fiadat kirú-
gatjuk az egyetemrõl, a lányodat vád alá
helyezzük tiltott kéjelgés miatt, a felesé-
ged elbúcsúzhat a munkahelyétõl. De
még adok egy lehetõséget. Lásd, kivel van
dolgod! Elintéztem neked, hogy meg-
kapd a teljes mentességet, ha vállalod,
hogy néha írsz egy kis jelentést a kapcso-
lataidról. Itt írd alá!

KÜSS JÁNOS homlokát törölve aláír.

ANNO 2006.

NAGYBETÛS CÍM AZ ÚJSÁG CÍM-
OLDALÁN: KÜSS JÁNOS ÜGYNÖK
VOLT!

VOLT BELÜGYES NAGYFÕNÖK,
MOST TÕKÉS VÁLLALKOZÓ a
palotájában olvassa a cikket, és röhög a
markába.

VOLT BELÜGYES FÕNÖK, MOST
ÕRZÕ-VÉDÕ VÁLLALAT IGAZGA-
TÓJA: mosolyog a bajusza alatt.

VOLT TARTÓTISZT, MOST NYU-
GALMAZOTT FÕTANÁCSOS: titok-
zatos mosollyal koccint új feleségével egy
banketten.

KÜSS JÁNOS össztársadalmi utálattól
környezve a szívét dörzsöli.

(L. A.)

Meghívó
Szeretettel várjuk a Sárszentmiklósi

Általános Iskola szülõi munkaközösségének

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA

2006. február 25-én,
18 órára

az általános iskola aulájába.
Belépõ ára vacsorával: 2000 Ft.

Gyerekmûsor, vacsora, büfé,
tánc, tombola.
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A SÜNDISZNÓ
II. rész

Elmegy a szegény ember, megveszi a pia-
con a fekete kakast meg a szíjgyártónál is
a rongyos nyeregszerszámot, hazaviszi, s
hát a sündisznó fölnyergeli, kantározza a
fekete kakast, rápattan, s úgy elnyargal,
mint a sebes szél, még annál is sebeseb-
ben. Meg sem állott, amíg a boltos
házához nem ért.
Bevágtat a boltos udvarára, bekiált az ab-
lakon:
— Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót!
Kijön a boltos, de majd hanyatt esett ijed-
tében, mikor meglátta a sündisznót. Na,
mit csináljon, be kellett hogy vezesse a
házba, elõhítta a három leányát, s el-
mondta nekik, hogy ami igaz, igaz, ami
nem igaz, hazugság, õ bizony ennek az
undok féregnek ígérte a legszebbik
leányát.
Hej, lett nagy sírás-rívás, de a sündisznó
bizony nem bánta. Kiválasztotta a legki-
sebbet, a három közül a legszebbet, s
mondta lelkes szóval:
— Te az enyém, én a tied, ásó-kapa s
nagyharang válasszon el minket.
No, bezzeg a leány nem mondotta, az
csak sírt, hullott a könnye, mint a zápor-
esõ, még a földhöz is verte magát. Ver-
hette, mégiscsak el kellett hogy induljon a
sündisznóval. A boltos befogatott egy
üveges hintóba, abba beleültette a leá-
nyát, egy másik szekérre föltette a három
zsák pénzt, s azzal elindult a hintó, lova-
golt mellette nagy büszkén a sündisznó a
fekete kakason. Útközben benéz a
sündisznó a hintó ablakán, s látja, hogy sír
a leány.
— Hát te meg mindig sírsz?
— Sírok biz én — mondotta a leány —, sí-
rok is halálomig.
— No bizony, ha sírsz, nem is lész az én
feleségem. Eredj vissza az apádhoz!
Azzal visszafordította a hintót, hanem a
három zsák pénzt nem küldötte vissza.
Azt elvitte a szegény embernek, neki
ajándékozta, de olyan gazdag is lett belõ-
le, hogy nem volt párja hét puszta falu-
ban.
Telik-múlik az idõ, mit gondol, mit nem a
sündisznó, fölpattan a fekete kakasra, s
mint a sebes szél, elvágtat a királyhoz föl-
megy a palotába, s mondja a királynak,
hogy miért jött. Emlékszik-e, hogy mit
ígért?
— Emlékszem, emlékszem — mondja a
király —, bárcsak ne emlékeznék, inkább
haltam volna meg, de hát amit mondtam,
mondtam; szavamat meg nem másítom.
— Behívatja a három leányát, s elmondja
nekik nagy szomorúan, hogy így meg úgy
járt, most már itt ez az undok féreg, oda
kell, hogy adja közülük azt, amelyik neki
megtetszik.

— De bizony — mondotta a legidõsebb
királykisasszony —, én megtetszhetem,
nem leszek az õ felesége.
S kiszaladt a szobából.
— De bizony én sem, inkább meghalok
— mondotta a második, s az is kiszaladt a
szobából.
— Biz én — mondotta a legkisebb király-
kisasszony —, akármilyen undok féreg,
örömmel leszek az õ felesége, mert az
édesapámmal olyan nagy jót cselekedett.
Hej, istenem, örült is, búsult is a király.
Örült, hogy ilyen jószívû a leánya, s bú-
sult, majd megszakadt a szíve, hogy ezt a
jószívû gyermekét el kell, hogy veszítse.
Hát bánat ide, bánat oda, megrakat há-
rom szekeret arannyal, ezüsttel, gyé-
mánttal színültig, befogat hat lovat egy
aranyos, gyémántos hintóba, aztán bele-
ültetik a királykisasszonyt, de a sündisznó
ebbe sem ült bele, lovagolt a hintó mellett
a fekete kakason. Egyszer, mikor a város-
tól már jó messzire voltak, benéz a hintó-
ba, s hát a királykisasszony nem sír, sõt
inkább jókedve van. Még mondta is a
sündisznónak:
— Ugyan minek lovagolsz azon a kaka-
son, ülj ide mellém a hintóba!
— Hát nem félsz tõlem? — kérdezte a
sündisznó.
— Nem félek biz én, nem bántasz te en-
gem.
— Nem is undorodsz tõlem?
— Nem én.
Ím, halljatok csudát, abban a pillanatban
megrázkódik a sündisznó, s olyan gyö-
nyörûséges szép dali királyfi lett belõle,
hogy a napra lehetett nézni, de rá nem.
Akkor megrázkódott a fekete kakas is, s
lett belõle aranyszõrû táltos paripa, s az a
rongyos nyeregszerszám ragyogott, tün-
dökölt a tenger aranytól, gyémánttól, ru-
binttól.
Tovább nem is mentek, megállították a
hintót, kiszállt belõle a királykisasszony,
megölelték, megcsókolták egymást, az-
tán egyszerre csak a földre nézett a király-
fi, gondolkodott magában, mondott vala-
mit, ím, azon a helyen kerekedett egysze-
ribe egy ragyogó gyémántpalota, a gyé-
mántpalotába fölsétáltak szépen, tele
volt az mindenféle drága bútorokkal,
gyémánt volt a fala, gyémánt az ablaka is.
Bezzeg, hogy egyszeribe küldöttek a kirá-
lyért, küldöttek a szegény emberért, kül-
döttek ide, küldöttek oda, jöttek minden-
felõl a vendégek, s csaptak olyan vendég-
séget, lakodalmat, hogy híre ment heted-
hét országon. Itt a vége, fuss el véle.

Benedek Elek

Heti
idõjárás

Csütörtökön még
többfelé várható ha-
vazás, majd péntektõl fokozatosan
szárazabb levegõ érkezik fölénk. A na-
pos idõszakokat ekkor hózáporok szí-
nesítik majd. Szombattól már nem
várható csapadék, és a szél is gyengül.
Az éjszakai fagyok azonban újra erõ-
södnek, és a nappali felmelegedés is
gyengül. A reggeli hõmérséklet -3, -12
a nappali 0 és -5 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
tréfa, csütörtök, tejút, tükör, kofa
Helyes megfejtést küldött be: Szõnye-
gi Bence, Sárbogárd; Törzsök Beáta,
Sárbogárd; Varjas Orsolya, Sárszent-
miklós.

Szerencsés megfejtõnk:

Szõnyegi Bence

Sárbogárd, Mátyás király u. 3.c
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben!

Rejtvény
A következõ szavakba

helyettesítsétek be
a j és ly betûket!

karé., é..el, taré., papagá., bo., sú.,
karabé., szab.a, mé.ség, sü.ed, ba.usz,
tro.ka, la.tor.a,

Beküldési határidõ:
2006. február 14.

Anyu! Nem látod,Anyu! Nem látod,
hogy éppenhogy éppen
tanulok?tanulok?
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Február 11., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.30 Glóbusz 9.55 Zselé 10.00 Bundás és Rozsdás
10.30 Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk 11.50 Zselé 12.00
Híradó 12.10 Momentán 12.35 Zselé 12.40 Kolombusz 14.35 AutóVízió 15.05
Könnyûzenei magazin fiataloknak 15.30 Az a rettenetes péntek 16.00 Híradó
16.05 TS 18.05 Félszázadunk 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sor-
solás 20.15 Kell egy pasi! 21.00 TS 23.05 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15 A
csábítás kifinomult mûvészete 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 6.55 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai
7.15 Kölyökklub 9.20 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30
Ötletház 12.00 Híradó 12.10 AutóMánia 12.45 Havazin 13.05 Egy rém rendes
család 14.00 Elveszett legendák kalandorai 14.55 Tuti gimi 15.50 Õslények
szigete 16.50 Meredek pálya 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30
Szupermozi 22.00 Mint a tûz 23.45 Szabad préda 1.40 Zsaru az ûrbõl
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.20 Jetix 11.10 Viva S Club 11.30 A vadon naplója
12.05 Laktérítõ 12.35 TotalCar 13.05 Century City 14.00 Csillagközi romboló
15.40 Bûbájos boszorkák 16.35 Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Activity 20.10 A szörny 23.25 Fegyenchajsza 1.05 Fastlane
2.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Egy
csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Krónika 12.30 Baran-
goló 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Új-
ság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.20 Színház az egész
világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Tudomány, etika, felelõsség 21.05 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek

Február 12., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00 Bundás és rozsdás 10.25
Sandokan 10.55 Így szól az Úr! 11.00 A pázmándi plébános 11.20 A mátrai
szent hegy tövében 12.00 Híradó 12.05 Fõtér 13.00 TS 14.45 Örömhír 15.15
Csellengõk 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Unokáink sem fogják lát-
ni… 16.40 Tejben-vajban 17.10 ABSZOLÚT 17.40 Szívek szállodája 18.30
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Krém 21.00 A szólás szabadsága 22.05 Sze-
retõk és titkok 23.50 Híradó 23.55 Sporthírek 24.00 TS-Motorsport 0.15
Héthatár 1.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.40 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 7.05 Lisa
7.10 Kölyökklub 8.45 Slayers 9.15 Receptklub 9.30 Játék 10.35 Vadnyugati
fejvadász 11.25 Papás-mamás 11.50 Egy rém rendes család 12.45 Rejtélyek
kalandorai 14.40 Hegylakó — a holló 15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.35
Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 22.05 Heti hetes
22.55 Akasztófajáték 1.00 Fókusz-portré 1.30 Zsaru az ûrbõl
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.30
Jetix 10.15 Egy rém rendetlen család 10.45 Stahl konyhája 11.15 Pannon
GSN 13.50 Monk-flúgos nyomozó 14.50 Smallville 15.45 Száguldó vipera
16.44 Walker 17.35 Jag 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 22.00
A Thomas 0.05 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp
emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A mú-
zsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.05 Gondolatjel
12.02 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rádió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészle-
mezek 16.04 A riporter életmûve 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport
19.30 Mese 19.40 Morvay Károly nótáiból 20.04 Mi a titka? 20.49 Színházi
közvetítés 22.00 Krónika 23.04 Menjél gyermekem, hozzál parazsat…

Február 13., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 9.50 Gusztáv 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Ma-
gazin 13.30 Domovina 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Kalandos nyár 15.54
Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 BBC exkluzív 17.05 12+ 17.25 A Nagy Vita
18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.20 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó 20.05 TS 23.00 Hétfõ este 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55
Futballista feleségek 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.30 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 22.35 Ha-
lálos szívverés 0.20 Így készült: Kútfejek 0.50 Találkozások 1.05 AutóMánia
1.35 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 12.30 Játék 13.30 Mozidélután 15.30 Anita
16.05 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 NCIS 22.10
Szulák Andrea show 23.05 Esküdt ellenségek 24.00 Így készült az Utcai sza-
murájok 0.30 Tények este 1.55 Dr. Heckyr és Mr 2.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Szonda 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Erõs vár a mi Iste-
nünk! 14.10 Zeneszóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit. 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádió-
színház 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Pályám
emlékezete 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Február 14., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Kalandos nyár 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Maradj
velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Híradó
18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05
Életképek 20.45 TS 23.00 Kedd este 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55
Zsaru és szerelem 1.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 23.05
Igaz történetek 0.50 Találkozások 1.50 Így készült: Elsõ a szerelem 1.30
Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.30 Mozidélután 15.30 Anita
16.05 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Nem a te
napod! 21.45 Amos és Andrew Bilincsben 23.40 Moziverzum 0.10 Tények
este 0.40 Hack-mindörökké zsaru 1.35 Eddie, a hóbortos hekus 2.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.10 Tár-
salgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból

Február 15., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00
Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 TS 15.50 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05
Diakónisszák, diakónusok 16.20 Baptista ifjúsági mûsor 16.30 Az utódok re-
ménysége 17.00 TS 19.30 Híradó 20.05 TS 23.00 Szerda este 23.45 Híradó
23.50 Sporthírek 23.55 Drágább a gyöngyöknél 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 A Grace klinika 21.50
Leszámolás Kis-Tokióban 23.20 A XXI. század 23.55 Az elnök emberei 0.45
Találkozások 1.00 Zsaru az ûrbõl 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 12.25 Játékidõ 13.20 Mozidélután 15.30 Anita
16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Született fe-
leségek 22.10 Buzera 23.05 Végzetes eskü 1.05 Tények este 1.35 Magyar film
3.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.20 Beszélni nehéz! 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Teben-
ned bíztunk 14.10 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószín-
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ház 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Nagy mesterek

Február16., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Rondó 13.55 Úton Európa-magazin 14.25 Fogadóóra 14.55 Kalandos
nyár 15.54 Bartók 125 16.00 TS 18.30 Körzeti híradók 18.40 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 TS 23.00 Csütörtök este 23.45 Híradó 23.50
Sporthírek 23.55 Bûntény a paradicsomban 1.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Szupermozi 22.45
Házon kívül 23.15 Kemény zsaruk 0.15 Találkozások 0.30 Infománia 1.00 Zsa-
ru az ûrbõl 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.05
Teleshop 11.40 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidõ 13.40 Mozidélután 15.30 Anita
16.05 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30
Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Deep
Impact 2. 23.10 Mutató 0.05 Strucc 0.35 Tények este 1.05 Gyilkos álmok 2.40
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy
csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek!
14.10 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rádiószínház
21.06 A 20. Század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapél-
da 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Önarckép

Február 17., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Drágáim 13.30 Sorstársak 14.00 Regióra 15.00 Kalandos nyár 15.54
Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.25 A Nagy Vita 18.00 Hír-
adó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 19.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 TS 23.00 Péntek este 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 Fedõneve:
Donnie Brasco 2.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.35 Mozimatiné 15.10 Disney-rajzfilm 15.35
Sheena 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 Lost-eltûntek 21.50 A
zöldfülû 0.15 Alias 1.05 Találkozások 1.20 MeneTrend 1.40 A GEO bemutatja
2.40 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.30 Játékidõ 13.30 Mozidélután 15.30 Anita 16.05
Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Té-
nyek 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.10 Sporttolvajok
22.55 Bosszúból jeles 0.55 Tények este 1.20 Chris Isaak-show 2.15 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Króni-
ka 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika
11.04 Cigányfélóra 11.35 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 12.02 Krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Remény-
ség hangja 14.10 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15
Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika
19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rá-
diószínház 21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum
23.00 Hírek, Kenó 23.04 Egy hazában

Rege a varjú
károgásáról

Tudjátok miért károg a varjú? Én tudom. Ha figyelmesen végig-
hallgatjátok a regémet, ti is megtudjátok. Ha hiszitek, ha nem,
régen a varjú tudott a legszebben énekelni a madarak közül.
Mikor egy nap kihirdették, hogy hangverseny lesz az erdei ma-
darak közt, rögtön jelentkezett. Már csak egy nap volt hátra a
versenyig. A varjú mindenkinek dicsekedett, hogy neki milyen
szép hangja van. A rigónak, a fülemülének, a galambnak, szóval
minden madárnak megmondta, hogy úgyis õ fog nyerni. De a
többiek nem adták fel. Mire minden versenytársnak eldicseke-
dett, beesteledett. Ráült a fészkére, hogy aludjon. Mikor
elaludt, eljött hozzá a jótündér, és gyönyörû hangját csúnya ká-
rogásra cserélte.
Elérkezett a verseny napja. Mindenki énekelt már, csak a varjú
volt hátra. Õ volt az utolsó. Mikor elõ akarta hívni bájos hang-
ját, csak károgást tudott hallatni. Amikor megmondták, ki gyõ-
zött, nagyon csalódott. Nem értette, miért nem tud énekelni.
Így történt. Azóta nem tud énekelni a varjú.

Gaál Dávid 3. osztályos tanuló,
Szent István Általános Iskola, Töbörzsök

H ITELAKC IÓ !
JELZÁLOGHITELEK:

felújítási, építési, vásárlási szabadfelhasználású 1,29% kamatozással
AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL

IS IGÉNYELHETÕK.
Szoc. pol. ügyintézés.

GYORS ÜGYINTÉZÉS
ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.
Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig a következõ telefonszámokon:

06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Új ott-
honszépítõ hitel, értékbecslõ és közjegyzõi
díj nélkül! Hitelkiváltás 1.000.000-7.200
Ft/hó, 3.000.000-21.000 Ft/hó. Tel.: 06 (30)
235 9498, 06 (30) 681 7675. (0668697)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0668237)

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, kony-
hapénzedet AVON-termékek forgalmazá-
sával? Küldj sms-t, visszahívlak. Tel.: 06 (20)
204 1856. (0668564)

Sárbogárdon, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen, alkalmi áron eladó. 06 (20) 462 6261.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes ház-
hozszállítással eladó, 06 (20) 336 7067. (0668777)

Lambéria 898 Ft, hajópadló 1598 Ft, akác-
mintás kerítésléc 179 Ft, hagyományos par-
ketta 1998 Ft, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Kazánok, radiátorok gyári áron, garanciá-
val, 06 (20) 947 5970. (0668776)

Ingyenes felméréssel szobafestést, mázolást,
csempézést, járólapozást akár azonnali kez-
déssel, garanciával vállalunk. Telefon: 06
(25) 473 367.
Hitelügyintézés! Személyi kölcsön, sza-
bad-felhasználású hitel, ingyenes, gyors ügy-
intézése. Mobilbankár: 06 (30) 994 5882.
(0668788)

Számítógép-kezelésbõl korrepetálás, ház-
hoz megyek, 06 (20) 4608 508, Gál. (0668792)

Üdülés a görög tengerparton. NEI-PORI-
ban. Utazás autóbusszal. Indulás június
16-án. Jelentkezési határidõ március 5-ig.
Telefon: 06 (30) 994 5882. (0668483)

Költöztetést, kisebb fuvart vállalok gyors és
kedvezõ áron, 06 (20) 511 7351. (0668856)

Erdészeti munkára munkatársakat kere-
sünk, 06 (70) 374 0769. (0668842)

Cocker spaniel kiskutyák eladók, 06 (20)
9270 985. (0668839)

Kezdõ ECDL-tanfolyam indul februárban a
töbörzsöki iskolában, 10 fõs csoportokban,
heti 2x3 órában, 17 órától. Tel.: 06 (30) 276
8331. SzéCsa (0668845)

Igényesen felújított családi ház eladó, 06
(20) 318 9014. (0668836)

Ház eladó! Sárbogárd, Tinódy u. 169. Érdek-
lõdni a helyszínen. Irányár: 3 millió Ft. (0668494)

Magyar-német korrepetálást vállalok ol-
csón, 06 (25) 464 520.
Vásárolok régi bútorokat, festményeket, he-
rendi porcelánt és egész hagyatékot. Tele-
fon: 06 (20) 314 9026, 06 (25) 461 193. (0668977)

Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Széche-
nyi u. 5/B, Pákolicz Árpádné, 06 (25)
476 051.
Hitelek lakáscélra, szabad felhasználásra és
hitelkiváltásra. Meglevõ életbiztosítását be-
számítjuk. Fészekrakó és közszféra hitelek.
Kamat: 1.99-3.89%-ig. Érd.: 06 (20) 377
9639. (0668850)

Alsósok korrepetálását vállalom, 06 (30) 247
1480, 06 (25) 461 736. (0668904)

Otthonában intézzük jelzálog hitelét: hitel-
kiváltás, felújítás, korszerûsítés, vásárlás,
szocpol ügyintézés. Ház-Hitel Iroda, Székes-
fehérvár, Palotai út 5. I. em., 06 (22) 313 199,
06 (70) 4535 470, 06 (30) 359 9768. (0668955)

Teljesen felújított, kétszintes, családi ház el-
adó. Tel.: 06 (20) 413 7082. (0668951)

Csirkevásár! Sárbogárd, Kertalja u. 1. 06
(25) 460 252, 06 (30) 9564 067.
Nagylókon egyszobás, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Irányár: 4 millió 300 ezer, 06
(30) 341 1850. (0668924)

Sárbogárdi OMV töltõállomás nõi alkalma-
zottat keres pénztárosi munkakörbe. Jelent-
kezni a helyszínen, fényképes önéletrajzzal.
(0668923)

Irodai, adminisztrátori munkát keresek Sár-
bogárdon vagy környékén. Gimnáziumi
érettségivel, gyors- és gépírói végzettséggel,
számítógépes ismerettel, egyéb ügykezelõi
vizsgákkal rendelkezzem (részmunkaidõ is
érdekel). 06 (30) 639 6372. (0668921)

ABC felett lakás eladó! 06 (30) 332 6923.
(0668920)

Mészöly Géza utcában lakóház eladó. 06
(30) 332 6923. (0668920)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde
rövid határidõvel pálinkafõzést vállal. 06
(30) 9275 627.

Ingyenes hitelügyintézéssel, biztosítási szol-
gáltatásokkal várom régi és új ügyfeleimet.
K&H Általános Biztosító képviselete Sárbo-
gárd, Ady E. út 204., tel.: 06 (20) 323 6011.
(0668889)

Rövid határidõvel varrást vállalok, 06 (30)
483 0713. (0668887)

Berzsenyi utcai házunkat az eddiginél ala-
csonyabb áron kínáljuk. 06 (20) 574 6363.
(0668885)

Sárbogárd központjában, az Ady E. úti lakó-
telep mögött téglagarázs eladó. Tel.: 06 (30)
684 7632, 06 (30) 533 9925. (0668884)

Bontott tatai cserép nagy mennyiségben el-
adó. Ár: 30 Ft/db. Tel.: 06 (30) 398 2075.
(0668879)

Sárbogárdon kétszintes, családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06 (70) 507 2217. (0668878)

Árpád-lakótelepen I. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06 (30) 6323 884. (0668877)

Menyasszonyi ruha eladó vékony alakra.
Tel.: 06 (30) 485 2997. (0668874)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygép-
kocsi-vezetõi tanfolyamot indít részletfize-
téssel 2006. február 11-én, 18.00 órakor a
sárbogárdi mûvelõdi központban. Jelent-
kezni a helyszínen. Tel.: 06 (30) 9939 285.
(0878102)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó! 06 (30) 684 1380. (0668873)

Sárbogárd központjában, kétszintes, családi
ház eladó, 06 (30) 970 7349. (0668869)

Garázs eladó az Árpád-lakótelepen jó áron,
06 (30) 910 3790. (0878054)

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

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.

VÁLLALJUK KFT.-ÉK, BT.-ÉK,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT,

BÉRSZÁMFEJTÉSÉT, APEH,
TB-ÜGYINTÉZÉSÉT, BEVALLÁSOK

ELKÉSZÍTÉSÉT — akár visszamenõleg is
— PÁLYÁZATOK, HITELEK ÜGYINTÉZÉST,

SZJA-BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSÉT.
TELJES KÖRÛ ADMINISZTRÁCIÓ

HELYBEN! Érdeklõdni: 06 (20) 412-2780,
06 (30) 332 1853.

AKÁC TÛZIFA ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 (30) 9941 196. (0668886)

JÁTÉKSAROK
SPORT — JÁTÉK — KREATÍV HOBBI

Februártól már Sárbogárdon is!
Sárbogárd, Ady E. út 153., az OTP-vel szemben.

A l e g n a g y o b b v á l a s z t é k —
a l e g a l a c s o n y a b b á r a k o n !

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.

KÁRPITOS BÚTOROK
teljes választéka

MOST
meghosszabbított

—10-15%-os
AKCIÓBAN!

Franciaágyak 24.000 Ft-tól,
heverõk 13.400 Ft-tól,
fotelágyak 13.500 Ft-tól,
fotelek 13.000 Ft-tól,
kanapék 35.000 Ft-tól,
kis sarkok 49.900 Ft-tól,
3+2+1 (3+1+1)
ülõgarnitúrák 79.000 Ft-tól,
nagy sarkok 74.900 Ft-tól,
továbbá vállaljuk bútorának áthúzását

és felújítását helyszíni felméréssel,
házhoz szállítással. Kárpitos kellékek

forgalmazása, bútorszövetek,
szivacs- és rugósbetétek méretre is stb.

FAIR 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

06 (20) 9826 630
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Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában (7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség:
* OKJ-s személy- és vagyonõr bizonyítvány; * magas szintû

oktatás; * még ezen a tanfolyamon érettségi nélkül.

Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék, * munkalehetõség,
* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.

Jelentkezési határidõ: 2006. február 15.

Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.

Fried-kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
7081 Simontornya, Malom u. 33. www.hotelcastle.hu

VALENTIN-NAPI GÁLAVACSORA

2006. február 11-én, szombaton, 19 órától
és február 18-án, szombaton, 19 órától.

Élõzene, pezsgõ, tánc, hajnalig tartó mulatság!
3480 Ft/fõ
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Nyílt
tér

VALÓ VILÁG
Szombaton éjfélkor robbanások zajára
ébredtünk. Hirtelen azt sem tudtuk, hogy
hol vagyunk. Talán kitört a harmadik vi-
lágháború? Az ablak üvegén kék, vörös
fények villództak. Kinéztem az álmos
éjszakába.
— Már megint tûzijáték! — morogtam
bosszúsan, aztán behúztam a függönyt.
Még jó negyedóráig durrogtattak, aztán
ismét csönd lett. Még szerencse, hogy tél
van, és nem volt nyitva az ablak, mert még
infarktust kaptunk volna a hirtelen
ijedelemtõl.
Hétvégén aztán Csanády néni hívott tele-
fonon a Vágóhíd utcából. Sírva panaszol-
ta, hogy az éjszakai tûzijátékra riadt fel. A
kutyája keservesen vonított a félelemtõl.
Odarohant a kutya az ajtóhoz, azt kapar-
ta félelmében, azután összeesett és meg-
döglött. A tûzijátékot rendezõ társaság
másik szomszédjában a kutya félelmében
nekiugrott a nyári konyha ablakának, azt
betörte, beugrott, és elbújt a terményzsá-
kok között. Egy idõs asszony ijedtében
hálóingben rohant ki az utcára, hogy mi
történt.
Amikor évekkel ezelõtt az elsõ tûzijáté-
kot láttuk itt, Sárbogárdon, nem gondol-
tuk, hogy ez lesz belõle. Akkor még szigo-
rú törvények szabályozták, hogy csak
szakképzett személy és csak engedélye-
zett helyen és idõpontban rendezhet tûzi-
játékot. Azóta mi történt, hogy minden
szabad lett? Ma már minden következ-
mény nélkül robbantgathat, lõdözhet
kedvére bárki, bármikor?
Persze, lopni se szabad...

Hargitai Lajos

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, apósunk,

nagypapánk és dédapánk,

HUSZÁR JÁNOS
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet
Agyagási esperes úrnak

és feleségének,
az egyházközség tagjainak,
valamint a Lekner Kegyelet

dolgozóinak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

KUKORICZA
ISTVÁN

temetésén részt vettek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Felesége, lánya, unokái
és dédunokája

Meghalt karácsonykor
A néni évek óta egyedül élt egy lakótelepi
lakásban. Maga vásárolt be, fõzött, nem
szorult senki segítségére. A gyerekeit
már rég saját szárnyukra bocsátotta.
Mindnek lett önálló lakása, köszönhetõ-
en a mamának. Amikor a papa meghalt,
ottmaradt a hatalmas családi ház, meg a
visszaprivatizált családi birtokok. Azt
mind sikerült jó áron eladni. Vett a mama
egy kis lakótelepi lakást magának, a többi
pénzt pedig szétosztotta a gyerekek kö-
zött.
A mama így maradt teljesen egyedül. A
gyerekek egyre ritkábban jöttek hozzá lá-
togatóba. Ha jöttek is néha, már szalad-
tak tovább, mert kevés volt az idejük. Vé-
gül teljesen elmaradtak; van már két éve
is, hogy rá se nyitották az ajtót.
A mama nem panaszkodott. A lépcsõházi
szomszédoknak is csak arról beszélt,
hogy milyen jól megy a gyerekeknek, szép
helyen laknak, szép házuk, autójuk, nya-
ralójuk van. December elején örömmel
újságolta, hogy telefonált a lánya. Azt
ígérte, hogy eljön érte, és majd együtt
töltik a karácsonyt.
A karácsonyi készülõdésben mindenki a
maga dolgával volt elfoglalva a lépcsõ-
házban. Észre sem vették, hogy és mikor
jöttek, vagy egyáltalán jöttek-e a gyerekei
a mamáért.
Elmúltak a karácsonyi ünnepek, majd el-
múlt az újév is. A szomszédok azt gondol-

ták, nagyon jól érezheti magát a mama a
gyerekeinél, mert még mindig nem jött
haza. Néhányan azt is gondolták, hogy ta-
lán ott tartják maguknál végleg idõs édes-
anyjukat.
Január közepe körül már mindenki arról
panaszkodott, hogy büdös van a lépcsõ-
házban. Elõször arra gondoltak, hogy ta-
lán megint eldugult a szennyvízelvezetõ.
Megnézték a fordítóaknát, de ott minden
rendben volt. A bûz után kutatva a mama
lakásának ajtajánál állapodtak meg.
Rosszat sejtettek. Szóltak a rendõrség-
nek. Amikor befeszítették az ajtót, min-
den világos lett. A mama nem utazott el a
gyerekeihez, mert azok megfeledkeztek
róla. A törvényszéki orvos megállapítot-
ta, hogy karácsony este állt meg a szíve.
Az ünnepek alatt senki sem kereste a csa-
ládjából, így senkinek nem tûnt fel, hogy a
mama már nem él.
A halottat elszállították, és értesítették a
hozzátartozókat.
Még a temetés meg sem történt, amikor
nagy teherautó állt meg a ház elõtt. Meg-
jöttek a karácsonyra hiába várt gyerekek,
rakodómunkások kíséretében, akik gyor-
san és nagy szakértelemmel az utolsó szö-
gig mindent kipakoltak a lakásból.
A lakást most árulják…

/H/

Meghívó
A városi polgárõrség

2006. február 25-én,
17.00 órakor

a mûvelõdési központban tartja

éves közgyûlését,

melyre szeretettel várjuk
a polgárõrség tagjait.
Megjelenés kötelezõ!

Vezetõség

ADJ
ESÉLYT!
Az Élõlánc Magyarországért Ökopárt

szeretettel vár mindenkit
bemutatkozó összejövetelére,

február 16-án,
csütörtökön,

17.30 órai kezdettel

a sárbogárdi mûvelõdési házban
(Hõsök tere),

ahol a párt helyi képviselõjelöltje,

Lendvai Gábor
ökobiológus

is bemutatkozik.


