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Fölszedik a telefonoszlopokat
A kilencvenes években lakossági hozzájárulással épült ki Sárbogárdon a
telefonhálózat. Akkor oszlopokra szerelt légvezetékkel hálózták be az
egész várost. Aztán megépült a földkábel-hálózat, és feleslegessé vált a
régi oszlopos rendszer. Kérte a város, hogy adja át a telefonszolgáltató a
feleslegessé vált vezetékrendszert, hogy azon kiépülhessen a kábelteleví-
ziós hálózat. A telefonszolgáltató ebbe nem egyezett bele, mert ez egy
esetleges belsõ telefonos és internetes hálózattal neki konkurenciát je-
lenthet. Mivel az oszlopok az õ tulajdonában vannak, ezt jogosan megte-
hette annak ellenére, hogy korábban lakossági hozzájárulással épült ki az
a régi rendszer. (A város már korábban eladta a telefonos részvényeket.)
Néhány hónappal ezelõtt aztán leszedték a vezetékeket, a napokban pe-
dig egy vállalkozás nekiállt az oszlopok kiszedésének.
Az egész városban felszedik a feleslegessé vált oszlopokat.

Hargitai Lajos

Plakátháború fenyegetéssel
A viszonylag szelíd kampányban mind-
eddig nem volt súlyosabb incidens. A
napokban azonban ilyen is történt,
amirõl egy országos hírügynökség, a
Havaria Press és a Hír TV is hírt adott
2006. április 3-án.

„— Takarodjatok, kirúgatlak bennete-
ket! — MSZP-s aktivista intelmei fide-
szes plakátozóknak.
Állásuk elvesztésével fenyegette meg
egy szocialista-szimpatizáns azt a négy
férfit, akik fideszes választási plakáto-
kat helyeztek el hétfõn hajnalban a Fej-
ér megyei Sárbogárdon.
A helybéli MSZP-aktivista lefényké-
pezte a négy fideszes aktivistát, majd
durva hangnemben megfenyegette
egyiküket — akit felismert — azzal,
hogy kirúgatja a munkahelyérõl. A vér-
mes MSZP-s mellé szegõdött két társa
is, és veréssel fenyegetõztek. Hogy tett-
legességig nem fajult a plakátozás, az

annak köszönhetõ, hogy megjelentek a
helyszínen a rendõrjárõrök. A négy fide-
szes aktivista reggel feljelentést tett a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon.”
Lapunk információi szerint az egész úgy
indult, hogy a fideszes aktivisták, miután
az elérhetõ magasságban lévõ plakátjai-
kat a villanyoszlopokon leragasztották az
MSZP-sek, szereztek egy létrás autót,
amivel elérhetetlen magasságban ragasz-
tották fel a plakátjaikat. Lent ezután
azért nem ragasztottak plakátot, mert
számtalanszor tapasztalták, hogy oda hi-
ába teszik, mert jönnek utánuk az
MSZP-s aktivisták és átragasztják a
fideszes plakátokat MSZP-sre. A létrás
trükk miatt megharagudtak a rájuk lesõ
ellenfelek, és ebbõl lett a balhé.
Választások után vajon lesz-e nagytakarí-
tás, leszedik-e majd a plakátokat a pár-
tok?

Hargitai Lajos
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Az Üdvhadsereg katonái Sárkeresztúron
Cséki Gyõzõ, az Üdvhadsereg roma származású lelkipásztora,
családja, valamint gyülekezetének tagjai hívogatták a Sárke-
resztúron élõket szombaton egy szabadtéri istentiszteletre, a
vásártérre.
Mint azt Cséki tiszteletes úrtól megtudtam: múlt évben —
baseli tanulmányait követõen — avatták õt lelkésszé, és Buda-
pest VIII. kerületében szolgál egy mintegy 70 fõs gyülekezet-
ben. Õ maga református, a felesége katolikus, a testvére pedig
baptista — mindannyian Krisztust követik és szolgálják. Az
Üdvhadsereg sokat adakozik. Minden nap osztanak ételt, rend-
szeresen szerveznek teajáratot, ruhaosztást, lelki gondozást
végeznek kórházakban és egy férfiotthonban egyaránt.

A rendhagyó alkalmon a bibliai ige üzenetét a lelkész a saját
életébõl vett példákkal érzékeltette. De nemcsak ebbõl merít-
hettek lelki erõt az egybegyûltek, hanem az Üdvhadsereg kato-
náinak Istent dicsérõ, modern hangszerelésû dalaiból is.
Jó volt együtt lenni így közösségben, vallástól és nemzetiségtõl
függetlenül.

Hargitai Kiss Virág

Borbarátok verseny után
A sárbogárdi borbarátok április 1-jén,
délután Horváth István rétszilasi borhá-
zánál rendezett összejövetelére Bognár-
ék öreg kakasából készült pörkölt. Az egy
héttel korábbi borverseny eredményei-
nek értékelését kötötték össze az egyesü-
let tagjai egy kellemes idõtöltéssel ezen a
napon. A kakaspörkölt és a borok mellé
hangulatos zenével szolgáltak Simon
Jocóék.
Varga László klubkönyvtár-vezetõ okle-
veleket hozott, amelyeket Szuper
György, az egyesület elnöke a borverseny
lebonyolításában résztvevõknek: a boro-

kat bírálatra elõkészítõ Fülöp Istvánnak,
Szilveszter Jánosnak és Völcsey Károly-
nak, az étel elkészítését és tálalását végzõ
Luczek Tibornak, Aranyszabó Ferenc-
nek, Bognár Józsefnek adott át, ezzel is
jelezve, hogy kiváló munkát végeztek.

Közben megérkezett Juhász János pol-
gármester is, aki szintén a borbarátokkal
töltötte a délutánt. A jó borok régi szép
nótákat csalogattak elõ a társaság emlé-
kezetébõl, sõt, még táncra is perdültek
néhányan.

/H/



Bogárd és Vidéke 2006. április 6. KÖZÜGYEK 3

Gyurcsányt várták, Hiller jött
Hétfõn reggel teljesen lezárták a Hõsök
terét, még a Baross utcát is. A biztonsági
emberek szigorú intézkedéseket fogana-
tosítottak a környéken, mert Gyurcsány
Ferenc miniszterelnököt várták Sárbo-
gárdra délután három órára. A teljes te-
ret megtöltõ tömegre számítottak. Aztán
feloldották a zárlatot a tér környékén.
Sõt, dél körül a bíróság felõli részre már
autókat is beengedtek a parkolóba. Az-
tán megtudtuk, hogy az árvízi vészhely-
zetre hivatkozva Gyurcsány Ferenc nem
jön Sárbogárdra, helyette más érkezik
majd kampánygyûlést tartani.
Hatalmas kivetítõt és színpadot állítottak
fel a tér közepén, amit sok lufival és egy
nagy plakáttal díszítettek fel. Az eleinte
gyéren érkezõ közönséget Szûcs Judit
próbálta lelkesíteni. Aztán felment a
színpadra dr. Szabadkai Tamás ország-
gyûlési képviselõjelölt és Ferencz Kornél

települési képviselõ kíséretében Hiller
István, az MSZP pártelnöke. Ekkor a ma-
gasba lendültek a színpad elõtt állók ke-
zében az „Igen, MSZP” feliratú táblák.
Dr. Szabadkai Tamás és Hiller István
pártelnök köszöntötte a vendégeket. A
kormányfõ videofelvételrõl köszöntötte
a sárbogárdiakat és a dunaújvárosiakat
(ahová ezen a napon ugyancsak várták a
miniszterelnököt):
„Menni szerettem volna Sárbogárdra, hogy
elmondjam: itt az esély egy új Magyar-
országot építeni. De elsõ a kötelesség, az
emberek, az ország biztonságának védel-
me” — mondta üzenetében. Sajnálta,
hogy nem lehet jelen a sárbogárdi fóru-
mon, hogy elmondja: fontos, hogy ne for-
duljon vissza az ország, hanem elõre
menjen. Hozzátette: Április 9-én a szá-
zezrekkel együtt elmegy, hogy igent
mondjon az MSZP-re.
Ezt követõen Hiller István mondott be-
szédet. Sok érdeklõdõ szemlélõdött a té-
ren a tömegtõl távolabb, akiket a kíván-

csiság hozott ide. A rendezvényre egy
csapat fideszes aktivista is eljött. Az
MSZP-s szervezõk egyike — bizonyára
tréfából — Horváth Tibinek is adott egy
piros MSZP-s táblát, amit Tibi el is foga-
dott, viccesen megjegyezve: — Velünk
lesztek már elegen?
A pártelnök közelebb invitálta a távolabb
állókat, majd külön megszólította az egy
csoportban álló narancssárga kabátos
fideszes csoportot. A pártelnök hozzájuk
intézett szavaira Tibi a barátság jeléül
visszaintegetett a felemelt táblával.
— A rendszerváltozás után a szabad Ma-
gyarország történetében a nemzeti ér-
dekérvényesítés terén a legsikeresebb ka-
binet Gyurcsány Ferenc kormánya —
mondta beszédében Hiller István. Egye-
bek mellett egy olyan témáról is szólt,
amelyrõl megfogalmazása szerint koráb-
ban a baloldal nem beszélt elég határo-
zottan: a nemzeti politikáról.
— Ahhoz nem kell nagy bátorság, hogy
emberek, szervezett csoportok arra,

amerre a szocialista párt miniszterel-
nök-jelöltje jár, síppal, dobbal, nádi hege-
dûvel nagy vircsaftot csapjanak és az
egyébként mindannyiunk számára közös,
szent nemzeti szimbólumunkat, a magyar
nemzeti lobogót lengessék — mondta az
MSZP elnöke.

A pártelnök és dr. Szabadkai Tamás a
hallgatóságot a választáson való részvé-
telre buzdította.

(Lapzártakor érkezett a hír, hogy az MSZP
április 6-ai, sárbogárdi kampányzáró gyû-
lése elmarad a Hõsök terén.)

Hargitai Lajos

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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16. francia—magyar találkozó
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

2006. április 6-ától 13-áig újból iskolánk
vendége lesz a franciaországi Migennes
Blaise Pascal Szakközépiskolájának 22
diákja és 5 felnõtt kísérõjük.
Szinte hihetetlen, de ez már a 16. baráti
találkozó lesz. A „baráti” szó elcsépelt-
nek tûnhet, de ez esetben tényleg nem az.
Az 1992-ben kezdõdött cserekapcsolat
során sok-sok barátság szövõdött diákok
és felnõttek között egyaránt. Rengeteg
emlékkel, tudással lettünk gazdagabbak
a közel másfél évtized alatt. Voltunk Pá-
rizsban, Normandiában — ahol a partra-
szállás emlékeit látogattuk meg —, Fran-
ciaország talán legszebb helyén, Le Mont
Saint Michelen, a Francia-középhegy-
ségben, Dijonban és Burgundia sok más
városában. Mi is megmutattuk nekik ha-
zánk sok szép helyét: Budapestet, Pécset,
Szegedet, Székesfehérvárt, Hollókõt,
voltunk Ópusztaszeren, Mohácson, a sik-
lósi várban, a Villányi-hegységben, a Ba-
latonnál, Aggteleken, a Hortobágyon. A
hagyományos francia—magyar esteken
együtt játszunk, énekelünk, táncolunk.
Most is hónapok óta készülünk az új ta-
lálkozóra. A programunkban szerepel
Budapest, látogatás a Parlamentben,
Székesfehérvár, Veszprém, egy balatoni
kirándulás, aminek keretében látogatást
teszünk Figula Mihály pincészetében, aki
2000-ben elnyerte „Az év bortermelõje”
címet. (Francia barátaink szeretnék kö-
zelebbrõl is látni a magyarországi borfel-
dolgozást, ezért választottuk ezt a bala-
tonfüredi pincészetet.) Terveztünk egy
kirándulást Decsre, a Sárköz népmûvé-
szetének központjába és a Gemenci-er-
dõbe, de a Duna áradása miatt lehetsé-
ges, hogy erre nem kerülhet sor.
Az örömteli várakozás mellett kissé szo-
morú szívvel gondolok arra, hogy Jean-
Pierre Duflanc tanár úr, akivel együtt
kezdtük a szervezést, nyugdíjba készül, ez
lesz az utolsó hivatalos útja az iskolával.
A másik szervezõ, Jacques Chevau tanár

úr még folytatja a munkát, de lassan õ is
nyugdíjas lesz. Ezúttal mindkettõjükkel
eljön a feleségük is, akik rengeteget segí-
tettek nekik a cserekapcsolat ápolásá-
ban, sokszor gyerekeket is vendégül lát-
tak amellett, hogy mi is náluk laktunk.
Sõt, Jean-Pierre tanár úr felesége,
Marie-Claude Duflanc annyira elkötele-
zettje lett ennek a cserekapcsolatnak,
hogy két éve barátaikkal és ismerõseikkel
megalapították a Burgundia—Francia-
ország—Magyarország Baráti Társasá-
got, és 2004 nyarán ellátogattak Magyar-
országra; három napig mi is vendégül lát-
tuk õket Sárbogárdon. 2005 nyarán pedig
38 sárbogárdi és környékbeli felnõttel il-
letve néhány diákkal mi tettünk egy na-
gyon szép utazást Franciaországban, ahol
4 napon át Migennes környéki francia ba-
rátaink láttak vendégül bennünket. S ez a
felnõtt cserekapcsolat is tovább folytató-
dik, 2007 nyarán készülnek újra Magyar-
országra.

Visszatekintve erre a 14 évre, én is el-
mondhatom, hogy életemnek egy szép
része lett ez a kiépült cserekapcsolat, s
bár voltak nehézségeink az évek folya-
mán, úgy érzem, sõt tudom, hogy megér-
te, megéri.
Örömmel olvastam a Petõfi-napokra ké-
szült egyik francia pályázatban, hogy:
„Az egyik legjobb dolog ebben az iskolá-
ban ez a cserekapcsolat!”
Remélem, továbbra is így lesz!
Francia barátainkat pedig — akiknek az
internetrõl Marie-Claude le szokta tölte-
ni a Bogárd és Vidéke számait — így
köszöntöm:
Chers Amis, soyez les Bienvenus!
Bon séjour en Hongrie!

Kozma Andrásné franciatanár,
Petõfi Sándor Gimnázium

D Í J E S Õ
Arany minõsítéssel tért haza a Petõfi
Sándor Gimnázium kórusa, színjátszó
csoportja és Bali Tamás (szólóének) a
hétvégén megrendezett Fejér Megyei
Diáknapokról. Az utóbbi kettõ kate-
góriadíjat is kapott. Bakonyi István és
Deák Tímea szavalatát, Kutasi Mónika
énekét ezüst, Fövenyi Máté, Huszár Dó-
ra, Sütõ Edit és Sütõ Éva latin táncát
bronz minõsítéssel jutalmazta a zsûri.
Banda Evelin (zongora) is eredménye-
sen szerepelt.
Gratulálunk a diákoknak és felkészí-
tõiknek!

HITEL
KÖZVETÍTÉS

Építési, vásárlási és
szabadfelhasználású hitelek akár

jövedelemigazolás nélkül is.
Gyors ügyintézés,

folyamatos kedvezmények.

06 (30) 349 6898,06 (20) 412 2780

FRIED KASTÉLY —Szálloda & Étterem

Gyermekhúsvét
egy mesebeli kastélyban
április 15-én, (szombaton) 11 órától.

Húsvéti ebéd, húsvéti nyúlsimogatás,
tojáskeresés a kastélyparkban,

játszóház tojásfestéssel!
2.480 Ft/felnõtt, 1.480 Ft/gyermek,

3 év alatt ingyenes!
Minden gyermek ajándékot kap a nyuszitól!

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

www.hotelcastle.hu
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AFejér megyei óvónõk szakmai kép-
zésének záró foglalkozását Réti-

majorban, a Nádi iskolában tartották
múlt csütörtökön Méhes Lajosné alapi
óvodavezetõ szervezésében. Vendégük,
egyúttal a továbbképzés elõadója, dr.
Pusztai Jánosné, a zsámbéki fõiskola Pro-
fesszor Emeritus tanára, orvos—termé-
szetgyógyász a természet és társadalom
egységének fontosságáról beszélt. Fon-
tos szerepe van az óvónõknek abban,
hogy a kisgyermekekkel megismertessék
a természettudatos viselkedést, kialakít-
sák bennük az élõ- és élettelen világ léte-
zése iránti érzékenységet, szeretetet.
A városi létben az ember távol került a
természettõl. Nem érti annak jelzéseit,
nem ismeri megnyilvánulási formáit, és
fõleg nem tiszteli, nem érzi át, hogy a ben-
nünket körülvevõ természeti világ velünk
együtt alkot egységet. Léte nélkül mi sem
léteznénk.
Elmondta, hogy a falusi hagyományok-
ban a természet megnyilvánulásai köz-
vetlen kapcsolatban voltak az emberi élet
mindennapjaival. A régi parasztasszony-
ok tudták, hogy veteményezni nagyhéten
érdemes, mert a nagyhét a tavaszi holdjá-
ráshoz van kötve. Tudták, hogy mikor
kell uborkát, mikor babot vetni.
Az óvónõk újra megtaníthatják a gyere-
keket ezekre a régi nagy tudományokra.
Néhány praktikus háziasszonyi tanáccsal
is szolgált. Bemutatott egy házilag elké-
szíthetõ „csodaszert is, amivel a fájó izü-
letek, sérülések hatásosan kezelhetõk.
Ennek receptjét közreadom:
Vegyenek a patikában fél liter Diána sós-
borszeszt. A kerti fehér liliom elvirágzó
szirmait minden nap szedjék le, és tegyék
bele a sósborszeszbe, míg az üveg meg
nem telik. A tetejére tegyenek 8-10 kö-
römvirágot. Néhány hét múlva kész a há-
zi patika egyik hasznos csodaszere. A
tinktúrával borogassák a fájó testrészt.

Az elõadás végén néhány mondat erejéig
megszólítottam a professzor asszonyt:
— Már 2002-ben is találkoztunk. Óvónõk-
kel az alapi Tóházhoz sétáltak ki egy to-
vábbképzés keretében. Hasonló volt a té-
ma, ismerkedés a természettel, növények-
kel, a szép környezettel, ennek jelentõsé-
gével a gyermekek nevelésében. Már akkor
is az volt a benyomásom, hogy milyen szen-
vedélyesen szereti a természetet.
— Ez igaz, de nemcsak szeretem, isme-
rem is a természetet.
— Ezt a tudását terjeszti, hirdeti is szerte az
országban.
— Igen, mindenfelé, gyakorló pedagógu-
soknak meg a fõiskolán tanuló diákok-
nak.
— Gyakran jár óvónõk közé?
— Nagyon fontos, hogy azok az óvodape-
dagógusok, akik a jövõ generációját a leg-
kisebb korban nevelik, beléoltsák a gye-
rekekbe a természet szeretetét.
— Hallottam, hogy nagy útra készül.
— Dél-Amerikába megyek, Kubába,
Costa-Ricába. Ott megláthatom a trópu-
si növényeket a termõhelyükön. Az élet-
ben ez is megadatik, és ennek nagyon
örülök.
— Már nem tanít a fõiskolán. Nyugdíjas-
ként mivel tölti az idejét?
— Elsõsorban tanítok továbbra is. A Ma-
gyar Televízióban, a Kodolányi János Fõ-
iskolán, a Menedzserképzõben, no, és
ilyen továbbképzéseken tartok elõadáso-
kat. De mindemellett van kertem, hét
unokám és egy hétvégi házunk.
— Akkor nem ér rá unatkozni.
— Mindig van dolgom elegendõ, nem pa-
naszkodhatom. De olvasni és szakköny-
vek írására is marad idõm.
— További jó egészséget kívánok ehhez a
rengeteg teendõhöz.

Hargitai Lajos

Fehér liliomszálFehér liliomszál

Sötétítõ és függönyvásár
,

a mûvelõdési házban, Hõsök tere 3.,
2006. április 13-án, csütörtökön,

9-12 óráig.
Kész-, félkész áru, darab-

és méteráru
Minõségi nyugati alapanyagokból!

Ár: pl. 145 cm magas már 200 Ft-tól!

SZABADI
Autójavító Bt.
Személyautó — kamion — teherautó

* karosszériajavítás, * hõkamrás fényezés,
* mûszaki vizsgára felkészítés, * olajcsere,
* huzatópados egyengetés, * kipufogójaví-

tás, * szélvédõcsere.
Biztosítási kárrendezés

8135 Dég, Dózsa Gy. u. 45.
Tel.: 06 (20) 932 9244 Fax: 06 (25)

237 297, e-mail: szabadibt@invitel.hu

5 ÉVES5 ÉVES
a sárbogárdia sárbogárdi
SZÕNYEGÜZLETSZÕNYEGÜZLET
Akciós szõnyegpadló, tapéta és

PVC-padló vásárolható
5-15% engedménnyel.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.,

a Gréta bútor udvarában.
Nyitva: naponta 9-12-ig, 13-18-ig, szombat:

8-12-ig. Tel.: 06 (25) 463 587.

AKCIÓ!
BIOPON takarékos 3 kg 800,-

TOMI Kristály color 4,5 kg 1.300,-

CILLIT BANG 700,-

papírzsebkendõ 100 db-os 55,-

SILAN öblítõ 1 literes 380,-
JAR mosogató 1 literes 270,-

DISZKONT
Sárbogárd, Ady E. út 123.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

Tel.: 06 (25) 508 900.
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Hajrá fiúk!
Megkezdtük a 2006-os tavaszi idényt. Pá-
lyafelújítás miatt — sajnos — nem szere-
pelhetünk hazai pályán, de reméljük,
megéri várni, hiszen a munkálatok végez-
tével jobb, szebb pályával és öltözõvel
büszkélkedhetünk. Ezen oknál fogva a
tavaszi mérkõzéseinket Cecén rendez-
zük, ebben sokat segít Farkas Attila vajtai
fiatalember, aki átvállalta a pályabérleti
díj fizetését. Sikerült új mezt vásárolnunk
a cecei Casablanca Disco üzemeltetõjé-
nek és Szarvas Lászlónak köszönhetõen.
A múlt hétvégén pedig 3-1 arányban
gyõztek a fiúk Besnyõ csapata ellen, nem
rossz kezdés! Április 2-án Dég csapata el-
len léptek pályára, ahol 2-1-re nyertek, de
elõtte e két település ifjúsági játékosai
mérték össze tudásukat, ami 5-3-as vajtai
sikert hozott. Itt említeném, hogy eme fi-
aink éremre is esélyesek a végelszámolás-
nál. Április második felében pedig kezde-
tét veszi az U-13-as bajnokság, amit a
gyerekek már nagyon várnak. Azon szur-
kolóink, akik a sorsolással, kezdési idõ-
pontokkal kapcsolatban szeretnének ér-
deklõdni, keressék a szakosztály vezetõ-
jét.

Vajtáért Közhasznú Egyesület

Nem háború,
csak

választás van!
Az MDF volt a vér nélküli rendszer-
váltó párt. Fontos hangsúlyozni,
hogy vér nélküli rendszerváltás tör-
tént ma, amikor a demokráciának
megfelelõ választások elõtt állunk és
tüzesebb a közhangulat, mint a
rendszerváltáskor volt. Pedig hát mi
ez ahhoz képest? Valaki hiányzik a
józan oldalról? Talán hiányzik egy
Antall József? Hiányzik, de van
utódja, az MDF máig ezt a megfon-
tolt, higgadt vonalat képviseli, csak
talán az embereknek nem kell a
megfontolt higgadt vonal. Hála Is-
tennek, nem tudják az emberek,
hogy milyen lehetett volna egy véres
rendszerváltás. Ha meg kellett volna
tapasztalniuk, most biztosan nem
akarnának egy választásból, háborút
csinálni. Szokták mondani. Kell a
jó? Nem. Kell a rossz igen, két kéz-
zel! Hát tessék, itt van. Azért tartom
fontosnak ezt megemlíteni, mert
még lehet választani.

/X/ Fizetett politikai hirdetés

DÁVID IBOLYA
az MDF elnöke

SÁRBOGÁRDON
2006. április 7-én,

pénteken 18 órakor

a Hotel Kovácsban.
Vendégmûvészek:

Harangozó Teri, Pájer András

Mindenkit szeretettel várunk!

/X/ Fizetett politikai hirdetés
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Cigánynak lenni…
3. rész

Nyári István: — Sokan képzés nélkül él-
nek, nem tudják alkalmazni õket, segéd-
munkásnak is csak úgy veszik föl õket, ha
feketén dolgoznak. Van, aki ásni jár, ku-
bikol, mégis azt mondják, hogy nem dol-
goznak a cigányok. Pedig én nem tudok
olyat mondani, aki itthon van és fekszik.
Száz fölött van a nyilvántartott munkanél-
küliek száma Keresztúron (abból 90%
sajnos roma származású), de vagy köz-
hasznú munkásként dolgoznak, vagy ásni
járnak, vagy elmennek vasat gyûjteni.
— A legfontosabb szerintem az, hogy valaki
akarjon dolgozni.
Nyári I.: — A városokban viszont vannak
linkek, akik azt nézik, kit nyúljanak le.
Egyszer az unokaöcsém (aki ugyancsak
roma származású) jött haza Debrecenbõl,
ahol dolgozott, akkor kapta meg a fizeté-
sét, és a fehérvári oláh cigányok levágták
róla a bõrkabátot és a nadrágot. Az ilye-
nek nem néznek semmit, csak a pénzt.
…Sokan tehetnek róla, hogy nem kapnak
munkát. Aki akar dolgozni, az
elõbb-utóbb talál is munkát. Nekem is si-
került.
— Igen, habár manapság — mindegy, hogy
cigány valaki vagy nem — nem könnyû
munkához jutni, és nem könnyû tartani a
tempót sem.
Nyári I.: — Régen napi 17-18 órákat dol-
goztam a téeszben. Volt, hogy a szárítónál
voltam 12-13 órát és utána mentem kuko-

ricát vagy répát egyelni. Akkor álltam ne-
ki építkezni.
— A felesége is dolgozott?
Nyári I.: — Nem, mert én azt mondtam,
hogy amíg bírom, addig nem engedem el a
feleségemet dolgozni. Van lakás, autó,
számítógép, tévé. Tavaly belül újítottuk
fel a lakást, most kívülrõl szeretnénk be-
pucoltatni, jó lenne bevezetni a gázt is.
Nekünk nem megy olyan gyorsan, mint
azoknak, akik Mercikkel járnak. Ahogy a
keresetünkbõl adódik, úgy próbálunk
boldogulni.
Az unokahúgom gyors- és gépírónõ. Nem
vették fel sehová, de éli a kis életét, gyere-
keket nevel, és mivel oláh cigány a férje,
hagyományosan öltözködik: hoszszú, bõ
szoknyát visel, alatta nadrággal. Van, aki
több alsószoknyát is visel cifra köténnyel
és kendõvel
Nyári Istvánné: — De csak az oláh cigá-
nyoknál van így, nálunk nincs ez a hagyo-
mány.
Nyári I.: — A romáknál a nõ, mivel al-
sóbbrendûnek számít, csak a férfi háta
mögött mehet. Nálunk nincs ilyen, min-
denben együtt döntünk, és egymás mel-
lett megyünk az utcán. De az asztalnál
megmutatkozik, hogy a családfõ én va-
gyok. Mindig én ülök az asztalfõn. Vi-
szont az asszony fõz, és csak õ tálalhat.
Fõleg a módosabb romákra jellemzõ a ve-
télkedés. Ha az egyiknek kék a háza, ak-
kor a másiké piros, a lényeg, hogy minél
feltûnõbb, kirívóbb legyen (nálunk egyéb-

ként is az élénk színek dominálnak). Ez
meglátszik az arany ékszereken is. Van,
aki adósságba veri bele magát emiatt, és
mivel könnyen jön, könnyen megy a pénz,
nem tudja igazán értékelni azt.
Viszont a cigányok nagyon ritkán kocs-
máznak, csak ha van idejük hétvégén.
Nõk nem járhatnak el a presszóba vagy
más szórakozóhelyre a férjük nélkül, mert
mindjárt megszólják, hogy biztos embert
keres. Az ünnepek mindig nagy családi
eseménynek számítanak. Kereszteléskor
100-150 ember van, ballagáskor 250-300,
lakodalom idején pedig 400-500.
— Ez a nagy családok miatt is van, nem?
Nyári I.: — Nagy a rokonság, szinte min-
denki mindenkivel rokon. A legnagyobb
ünnep a búcsú.
Nyári Istvánné: — Karácsonykor, búcsú-
kor, húsvétkor, minden nagyobb családi
ünnepre új ruhát veszünk.
— A „régivel” mi lesz?
Nyári I.: — Bent áll a szekrényben. Ha
piszkosan megy ki egy gyerek az utcára,
megszólják: nem tud anyád megmosdat-
ni, tiszta ruhát adni rád, megtörölni az or-
rodat, hát nem szégyelled magad? Mert
ez ösztönzi a másikat, hogy ne éljünk ab-
ban a régi korban, amiben éltünk, emel-
kedjünk már fel és zárkózzunk fel arra a
szintre, amit Magyarország megkövetel
egy embertõl. De úgy gondolom, nem-
csak nekünk kell alkalmazkodnunk min-
denben, hanem a másik félnek is kell lé-
péseket tennie. Az lenne a jó, ha nem kel-
lene szégyellni, letagadni, hogy cigányok
vagyunk.

Vége
Hargitai Kiss Virág

Megalakult a Nemzeti Fórum Sárbogárdi Szervezete
Az alapító ülésen a helyi közélet ismert
szereplõivel dr. Kelemen András Fejér
megyei elnök megbízottja találkozott
2006. február 24-én, Sárbogárdon. A
résztvevõk megválasztották a választó-
kerületi biztost és megállapodtak abban,
hogy a 6. számú választókörzetben Len-
gyel Zoltánt, a Fidesz—MPSZ—KDNP
országgyûlési képviselõjelöltjét támo-
gatják.

Mint ismeretes, a Nemzeti Fórum Egye-
sület azért szervezõdött, hogy a Laki-
teleki Nyilatkozat szellemiségét meg-
õrizzék és tovább vigyék. A Nemzeti Fó-
rum tagjai vallják, hogy az MDF eltért
eredeti küldetésétõl és szellemiségétõl,
nyitott az MSZP felé és folyamatosan a
jobboldalt rombolja.

A Nemzeti Fórum Egyesület az alapsza-
bály szavai szerint „… a magyar nemzet és
a magyar haza szolgálatának céljával ala-
kult. A Nemzeti Fórum Egyesület a nemze-
ti hagyományokat tisztelõ, a keresztény
kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló
patrióta egyesület. Tiszteli az elõdök
országalkotó képességét, a haza szabad-
ságáért küzdõk eszményeit és áldozatát, a

nemzet javát szolgáló konzervatív és népi
hagyományok mának is szóló üzeneteit.”
A Fidesszel választási szövetséget kötött
— Lezsák Sándor nevével fémjelzett
Nemzeti Fórum Egyesület — 2006. már-
cius 4. napján tartotta I. országos gyûlé-
sét Budapesten.
19 éve a lakiteleki sátorban összegyûl-
teknek a XIX. századi reformkor nagy
magyarjai adtak példát és erõt, nem
jobb- vagy baloldalban, konzervativiz-
musban vagy liberalizmusban gondol-
kodtak, hanem mindenekfölött magyar-
ságban, nemzeti függetlenségben és egy
igazságosabb magyar társadalom megte-
remtésében — mondta Lezsák Sándor
országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fó-
rum elnöke.
Tõkés László, a Királyhágó-melléki Re-
formátus Egyházkerület püspöke azt
mondta: a Nemzeti Fórum alapítói bát-
ran, kellõ idõben szánták el magukat a
cselekvésre, hogy a Fidesszel összefogva
kiigazítsák mindazt, ami ebben a rend-
szerváltozásnak nevezett másfél évtized-
ben eltorzult. Az elsõ országos gyûlésen
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke arról

szólt, hogy a Nemzeti Fórum elsõdleges
feladata a Szent István-i örökség, nem-
zeti elkötelezettség továbbvitele, mai kö-
rülmények közötti megvalósítása.
Az országos gyûlés résztvevõi a megnyitó
beszédek és köszöntések után szekció-
ülésekben folytatták a munkát. A szek-
cióvezetõk beszámolóját már meghívott
vendégként meghallgathatta Orbán Vik-
tor Fidesz elnök is, aki szintén felszólalt
az országos gyûlésen. Beszédében az or-
szág eladósodásának, a gazdaság és a
gazdálkodók helyzetének értékelésén
túlmenõen ismertette a Fidesz választási
programjának legmarkánsabb pontjait.
Új megvilágításba helyezte a siker fogal-
mát, újraértelmezte a Magyarországon
megvalósuló szolidaritás fogalmát is.
Kérjük mindazokat, akik a Nemzeti Fó-
rum Egyesület célkitûzéseivel egyetérte-
nek, hogy a 2006. évi országgyûlési vá-
lasztásokon vegyenek részt és a Nemzeti
Fórum által támogatott jelöltre, Lengyel
Zoltánra és a Fidesz listájára adják le
szavazatukat.

A Nemzeti Fórum Sárbogárdi Szervezete
/X/ Fizetett politikai hirdetés
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Látogatás rugós késsel

Zs. Zs. sárbogárdi lakos március 29-én,
19.00 óra körüli idõben megjelent G. Gy.
alapi lakos családi házánál és ott összevi-
tatkozott vele, majd a dulakodás követ-
keztében — egy esetben — egy rugós kés-
sel megszúrta a sértett jobb oldalát, aki az
elsõdleges orvosi vélemény alapján nyolc
napon belül gyógyuló, könnyû sérülést
szenvedett.
Ismeretlen tettes március 21-én Z. J. sár-
bogárdi lakos irattárcáját a benne lévõ
vezetõi engedéllyel együtt eltulajdonítot-
ta a házuk elõtt álló nyitott teherautóból.

Kéz- és lábtörést

M. J. sárbogárdi lakos március 14-e körü-
li idõben egy veszekedést követõen Sár-
bogárd, Dobó utcában található lakásban
tettleg bántalmazta N. F. sárbogárdi la-
kost, aki ennek következtében az elsõdle-
ges orvosi vélemény szerint 8 napon túl
gyógyuló combnyaktörést szenvedett.
Ismeretlen tettes március 28-án, 8.00 és
12.30 óra közötti idõben Sárkeresztúr,
Kossuth utcai általános iskolában alkal-
mi lopás módszerével eltulajdonította B.
G.-né sárkeresztúri lakos lányának
Sagem MY-V55 típusú mobiltelefonját,
az okozott kár 20.000 Ft.
Ismeretlen tettes február 25-én L. I. sár-
bogárdi lakos Ötlettár nevû üzletének
hátsó helyiségbõl eltulajdonította táská-
ját a benne lévõ irataival együtt.
Ismeretlen tettesek március 30-án, a
8337-es személyvonat ablaküvegét kitör-
ték, amely a Bátaszék—Sárbogárd közöt-
ti útvonalon közlekedett.

Sulinetre pályáztak?

Ismeretlen tettesek március 29-én, 20.00
óra és március 30-án, 7.15 óra közötti idõ-
ben behatoltak B. I. szabadegyházai la-
kos családi házába a fürdõszobaablakon
keresztül, és eltulajdonítottak 1 db Pen-
tium számítógépet és tartozékokat, 1 db
mobiltelefont, 1 db férfi karláncot, pénz-
tárcát, benne iratokkal. Az okozott kár
kb. 180.000 Ft, rongálással kb. 10.000 Ft
kár keletkezett.

Ez rossz vásár volt!

K. L. sárbogárdi lakos 2005. november
7-én a Sárbogárd, Szent István utca (An-
dor kocsma) alatti helyen elõzetes adás-
vételi szerzõdés létrejötte után eltulajdo-
nította R. J. székesfehérvári lakos Opel
Astra típusú személygépkocsiját. Elõze-
tes megállapodás alapján a gépjármûvet
lízingátvállalással vásárolta volna meg,
de az átírás nem történt meg, a gépjármû-
vet elvitte és már tovább értékesítette K.
Gy. M. siófoki lakosnak, a gépkocsi rész-
leteit azonban nem fizeti. Az okozott kár
1.400.000 Ft.
W. I., káloz község polgármestere beje-
lentést tett, hogy néhai B. S. kálozi lakos
lakatlan házába betörtek és onnan búto-
rokat, ágynemût és szeméttároló kukát
vittek el.
Sz. B. lajoskomáromi lakos április 2-án,
22.55 órakor Mezõszilas belterületén it-
tas állapotban közlekedett a gépjármûvé-
vel. Az intézkedõ járõr Spirateszt típusú

alkoholszondát alkalmazott, melynek re-
agense 0,8 ezrelék feletti értéket muta-
tott, ezért vérvétel céljából a simontor-
nyai orvosi ügyeletre elõállította.

Piásan vezettek
Cs. G. sárbogárdi lakos április 1-jén, 2.30
órakor Simson segédmotor kerékpárjá-
val Sárbogárd belterületén ittas állapot-
ban közlekedett. Az intézkedõ rendõr
Lion alkoholszondát alkalmazott, amely
a lefújás után 0,60 mg/l értéket mutatott
ezért vérvétel céljából elõállításra került.
Ismeretlen tettesek április 1-jén, 22.00
óra és április 2-án, 6.00 óra közötti idõben
V. S.-né sárkeresztúri lakos családi házá-
hoz tartozó melléképületeket lakatlefe-
szítés módszerével feltörték és eltulajdo-
nítottak 2 db rézpermetezõt. Az okozott
kár kb. 15.000 Ft. Rongálással kb.: 10.000
Ft kár keletkezett.

Hantosi hirig

K. B., K. Cs.-né és B. L. hantosi lakosok
április 2-án, 0.30 óra körüli idõben tettleg
bántalmazták W. F. hantosi lakost. A
bántalmazást lakása udvarán kezdték és
a menekülõ sértettet az utcán tovább
bántalmazták. A bántalmazás során W.
F. 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Hölgyeim, figyelem!

K O S Z T Ü M V Á S Á R
CSAK EGY NAPIG, FÉLÁRON!

KIS MÉRETTÕL EXTRA MÉRETIG
Sárbogárdon, a József Attila Mûvelõdési Központban

2006. április 8-án, szombaton, 9-13 óráig.
Nõi szoknyás kosztüm 8.000 Ft helyett 4.000-4.500 Ft-ig;
nõi nadrágkosztüm 11.000 Ft helyett 5.500-6.500 Ft-ig.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a szülõket,

hogy az iskolai és az óvodai beíratások

2006. április 26-án, 27-én és 28-án

lesznek.
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KÖZLEMÉNY
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 15/2005. (VI. 20.) Ktr.
számú, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyon-
nal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9. § és
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket tesszük
közzé:

Juhász János polgármester

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Állomás kerületi fõállatorvosa a

2006. április 17-e és 2006. május 7-e közötti idõszakra
Sárbogárd területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el

a rókák veszettség elleni tavaszi immunizálása végett.
Az ebzárlat tartama alatt:
— a tartási helyén a kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyát megkötve kell tar-
tani (zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok on-
nan ki nem szökhetnek);
— a kutyát a tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
— a város területérõl kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvezõ ered-
ményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni;
— a szabadon talált kutya befogásáról és állami kártalanítás mellõzésével történõ
leölése iránt az önkormányzat intézkedni köteles.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a hatósági állatorvost, vagy a pol-
gármesteri hivatal hatósági osztályát (tel.: 06 (25) 520 260; 06 (25) 520 261; 18-as
mellék), vagy a vadásztársaságot.

Krupa Rozália, Sárbogárd város jegyzõje

FELHÍVÁS
A Sárszentmiklósi Általános Iskola

1 fõ élelmezésvezetõt keres
2006. augusztus 20-ai belépéssel.

Követelmény: érettségi+élelmezésvezetõi
szakképesítés.

Bérezés a kjt. elõírásai szerint.

Szakmai önéletrajzokat a Sárszentmiklósi
Általános Iskola igazgatóságára kérjük leadni

2006. április 20-ig.

TÁMOGATÁSOK
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 15/2005. (VI. 20.) Ktr.
számú, az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyon-
nal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet 9. § és
(3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket
tesszük közzé:

Juhász János polgármester TAVASZI
TISZTÍTÓKÚRA

Tavasszal szinte újjáéled a természet. Erre a
tavaszi megújulásra a növényeknek és az em-
bereknek egyformán szükségük van. Ez a fo-
lyamat akkor válik maradéktalanul hasznunk-
ra, ha megelõzi egy tavaszi tisztító—salakta-
lanító kúra.
A szervezetünk számára káros, felesleges
anyagoktól megszabadulni ugyanolyan fon-
tos, mint a szükséges, egészséges tápanyag-
utánpótlás.
Rendszeres mozgással, rostdús táplálkozás-
sal, bõséges folyadékbevitellel elõsegíthetjük
szervezetünk méregtelenítését.
A tisztító teakeverék a salakanyagok kiürülé-
sének megkönnyítésére szolgál, serkentõleg
hat az emésztõszervekre, ezáltal megkönnyíti
a lerakódott salakanyagok eltávozását a szer-
vezetbõl. Egy tavaszi tisztítókúra után jobb
lesz a közérzetünk, nem érezzük a „tavaszi fá-
radtságot”, így nemcsak a természet, hanem
a testünk is újjáéled.

A REFORMHÁZ HERBÁRIA
szaküzletben szeretettel várjuk és
segítünk, hogy Ön is jobban érezze
magát egy tavaszi tisztítókúra után.

HÚSVÉTI KONYHA-
BÚTOR AKCIÓ!

HIHETETLEN ÁRAK!
6 elemes mdf konyha munkapulttal
+ 2 medencés mosogatótálcával:

59.900 Ft-ért.
Fa utánzatban: 69.900 Ft-ért.
Raktárkészletbõl azonnal!

Akció április 30-ig
vagy a készlet erejéig.
Budapest Bank áruvásárlási

gyorskölcsön, helyszíni ügyintézéssel,
0% elõleg befizetésével.

Gréta Bútor, Sárbogárd, Tompa u. 25.
A szõnyegbolttal egy udvarban.

Ny: H—P: 9.00-12.00;
13.00-18.00. Szo.: 8.00-12.00.

Tel.: 06 (25) 508 295.
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Déli-csoport
eredményei
Rácalmás—Zichyújfalu 1-1 (1-0)

Vezette: Piros. Gólszerzõ: Karda, illetve
Rujsz.

Nagyvenyim—Alap 9-1 (5-1)
Vezette: Szabó. Gólszerzõ: Tóth (3), La-
dányi (2), Varga (2), Székelyi (2), illetve
Takács.

Perkáta—Cikola 4-1 (2-0)
Vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Gubicza (2),
Poszkoli, Klein, illetve Házi.

Nagylók-Hantos—Sárszentágota
2-6 (0-3)

Vezette: Csoknyai. Gólszerzõ: Tóth,
Papp, illetve Tóth (5), Krajcsovics. Kiál-
lítva: Fekete (Sárszentágota).

Sáregres—Besnyõ 1-2 (1-2)
Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ: Mészá-
ros, illetve Nagy (2).

Vajta—Dég 2-1 (1-1)
Vezette: Tóth. Gólszerzõ: Polyák (2), il-
letve Toldi.
A Rácalmás szabadnapos volt a hétvé-
gén.

Roma kupa 2006.
Április 2-án a Labdarúgó Sport Club Sár-
bogárd pályáján került megrendezésre a
roma kupa, melyre elõzetesen nyolc
csapat nevezett.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte
városunk polgármestere, Juhász János és
az alpolgármester, dr. Szabadkai Tamás.
Lakatos Gyõzõ szervezõ köszöntötte a
vendégeket, a megjelent csapatokat és
hozzátartozóikat. A kispályás szabályo-
kat röviden Gróf Ferenc ismertette, majd
átadta a szót a villámtorna fõvédnök-
ének, dr. Szabadkai Tamásnak, aki jó szó-
rakozást, nemes vetélkedést, eredmé-
nyes szereplést kívánva a résztvevõknek
megnyitotta a tornát.
A szervezõk a csapatokat két csoportba
sorsolták, melybõl az elsõ két helyezett
jutott tovább. Keresztbejátszással dön-
tötték el, hogy mely csapatok játszanak a
harmadik és melyik két csapat az elsõ két
helyért.

A csoport eredményei
Vidámfiúk—Sárbogárdi fiatalok 6-0
Kislók—Miklós 0-6
Miklós—Vidámfiúk 1-2
Sárbogárdi fiatalok—Kislók 0-0
Vidámfiúk—Kislók 6-1
Miklós—Sárbogárdi fiatalok 4-3
Továbbjutott a Vidámfiúk és Miklós csa-
pata.

B csoport eredményei
Légió—Tinódi Gádzsók 3-1
Sárbogárd—Töbörzsök 3-3
Töbörzsök—Légió 2000 1-1
Tinódi Gádzsók—Sárbogárd 4-2

Légió 2000—Sárbogárd 5-0
Töbörzsök—Tinódi Gádzsók 0-3
Továbbjutott a Légió 2000 és a Tinódi
Gádzsók

A keresztbejátszás eredményei
Vidámfiúk—Tinódi Gádzsók 6-2
Légió 2000—Miklós 1-0
III. helyért: Tinódi Gádzsók—Miklós
2-2, büntetõkkel 3-2.
A döntõ: Vidámfiúk—Légió 2000 1-1,
büntetõkkel 1-2.
A mérkõzések befejezése után az okleve-
leket, kupákat dr. Szabadkai Tamás és
Lakatos Gyõzõ adták át, nagy ováció
közepette.
Az alpolgármester megköszönte a rész-
vételt, örült annak, hogy részese lehetett
egy olyan rendezvénynek, amely meg-
mozgatta a roma társadalmat. Megkö-
szönte a mintegy 150 fõnek a részvételt,
ígéretet tett arra, hogy jövõre megint
megrendezik a villámtornát. Végezetül
Gróf Ferenc piros lapot mutatott fel a
játékosoknak.
Az ízletes ételek közül választhatott ma-
gának mindenki, de volt olyan — köztük
jó magam is —, aki mind a halászlevet,
mind a pörköltet megkóstolta. A halászlé
mesterszakácsa id. Rigó József, a pörkölt
mesterszakácsa Berta János volt. Min-
dent beleadtak, ami kellett az ízletes
ételek elkészítéséhez.
Lakatos Gyõzõ ezúton is megköszöni a
szponzoroknak az önzetlen segítõkészsé-
get, a rendezvény lebonyolításában részt-
vevõk munkáját.

— G. F. —

Femol-csoport
tabellája

1. Kisláng 17 14 3 - 59-12 45
2. Sárosd 17 14 2 1 90-21 44
3. Pálhalma 17 12 3 2 67-23 39
4. Jenõ 17 12 2 3 66-19 38
5. Seregélyes 17 12 1 4 81-25 37
6. Szabadbattyán 17 9 2 6 47-43 29
7. LMSK 17 6 7 4 52-32 25
8. Lajoskomárom 17 7 3 7 43-45 24
9. Káloz 17 7 3 7 26-36 24
10. Mezõszilas 17 7 2 8 48-51 23
11. Sárbogárd 17 6 2 9 40-49 20
12. Füle 17 3 2 12 31-81 11
13. Beloiannisz 17 2 2 13 25-71 8
14. Mezõfalva 17 2 2 13 17-63 8
15. Elõszállás 17 1 4 12 14-63 7
16. Kulcs 176 1 2 14 17-92 5

Déli-csoport tabellája
1. Cece 13 11 2 - 55-13 35
2. Zichyújfalu 14 8 5 1 39-16 29
3. Dég 14 9 1 4 45-16 27
4. Nagyvenyim 14 8 3 3 40-19 27
5. Alap 14 7 4 3 32-32 25
6. Cikola 14 6 3 5 30-24 21
7. Besnyõ 14 6 1 7 27-41 19
8. Vajta 14 6 - 8 36-27 18
9. Rácalmás 13 4 1 8 26-35 13
10. Nagylók-Hantos 14 3 3 8 22-44 12
11. Sáregres 13 4 - 9 17-32 8
12. Perkáta 12 3 2 7 14-35 8
13. Sárszentágota 13 - 1 12 11-60 -2

Dég: 1, Sáregres 4, Perkáta,
Sárszentágota 3-3 büntetõpont levonva.

Femol-csoport eredményei
Mezõszilas—Beloiannisz 8-0 (2-0)

110 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Wukovics (3), Varga, László, Nagy, Ju-
hász, illetve Szepesi. Kiállítva: Geri (Be-
loiannisz). Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Pálhalma—Mezõfalva 3-0 (2-0)

200 nézõ, vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Subi, Gajdó, Bencsik. Ifjúsági mérkõzés:
2-1.

Kulcs—LMSK 1-5 (0-2)

100 nézõ, vezette: Lak. Gólszerzõ: Hid-
almási, illetve Csizmadia (2), Nyikos (3).
Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Szabadbattyán—Sárbogárd
4-4 (1-1)

140 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ:
Szemán (2), Gurdon, Jung, illetve Illyés
(2), Hegedûs (2). Kiállítva: Hegedûs
(Sárbogárd). Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

Káloz—Füle 3-1 (1-1)

150 nézõ, vezette: Szabó. Gólszerzõ: Ko-
vács (2), Mayer, illetve Egyed. Ifjúsági
mérkõzés: 1-1.

Seregélyes—Sárosd 2-5 (1-1)

500 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ:
Koller, Újfalusi, illetve Strommer, Beré-
nyi (2), Barics, Reith. Ifjúsági mérkõzés:
1-4.

Kisláng—Jenõ 2-1 (1-0)

250 nézõ, vezette: Kovács. Gólszerzõ:
Rehák, Balogh, illetve Czövek. Ifjúsági
mérkõzés: 2-3.

Elõszállás—Lajoskomárom 0-6 (0-3)

100 nézõ, vezette Futó. Gólszerzõ: Kle-
iber (3), Szabó (2), Glück. Ifjúsági mér-
kõzés: 2-2.
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Fizetett politikai hirdetés

Félelem nélkül, szelíden
Április 2-án, a Fidesz budapesti, Kossuth téri nagygyûlésére az
egész ország várakozással tekintett. Sárbogárd környékérõl is
sokan indultak útnak, hogy maguk is részesei lehessenek az
eseménynek. Voltak csoportok, akik saját autóval, vagy vonat-
tal mentek, mások közösen buszt béreltek saját pénzükön, és az-
zal mentek Budapestre. Az országból 1600 busz érkezett a Kos-
suth tér környékére.

A Fidesz kampányát fõként adományokból finanszírozták. A
Nemzeti Konzultációval indult el az adománygyûjtés és a segí-
tõk szervezése. Nyugdíjasok havonta utalgattak a kis nyugdí-
jukból, ki néhány ezret, ki több tízezret egész éven át. A tehe-
tõsebb emberek százezrekkel járultak hozzá a kampánykiadá-
sokhoz. Vállalkozók adták eszközeiket vagy munkájukat min-
den ellenszolgáltatás nélkül.
Ez is bizonyította, hogy a Fidesz szavazótábora nem pénzre,
elõnyökre ácsingózik, nem a markát tartja, hanem maga áldoz
azért, hogy végre valódi változás legyen az országban.
Ahogy közeledtünk a Kossuth térhez, egyre sûrûbb lett a tö-
meg. A Bajcsy-Zsilinszky úton és a mellékutcákban hatalmas
kivetítõk álltak. Ezeken lehetett figyelemmel kísérni a téren
zajló eseményeket. Nemcsak a tér, a mellékutcák is megteltek
a zászlókat lengetõ lelkes tömeggel. A színpadon sorra szólal-
tak meg ismert közszereplõk, mûvészek, tudósok: Vala-
mennyien néhány rövid gondolattal köszöntötték a hallgató-
ságot. A mondatokra lelkes taps, zászlólengetés, üdvrivalgás
volt a válasz.
A megszólalók és a közbeiktatott mûsorszámok után Orbán
Viktor lépett a színpadra. A tömeg elkezdte skandálni: „Vik-
tor, Viktor…”
A politikus beszédében kijelentette: a szocialisták ugyan ne-
met mondtak rájuk, de õk igent mondanak a szocialistákra,
mert elsõsorban magyarok vagyunk. Nem félünk, és igenis vál-
tozást akarunk a magyar nemzet életében. A tömeg elszántan
ismételte a szavakat: „Nem félünk! Nem félünk!”
Megrendítõ volt együtt, harsogva énekelni több mint másfél
millió honfitársunkkal a Himnuszt, majd a Székely himnuszt.
Lélekben megerõsödve tértünk haza, és most az újságon ke-
resztül adjuk át a legfontosabb üzenetet: mindnyájunknak el
kell menni április 9-én és igent kell mondani a változásra, Ma-
gyarország jobb jövõjére!!!

/X/

A Fidesz
oktatáspolitikájáról

Szerdán este Lengyel Zoltán, a Fidesz országgyûlési képviselõ-
jének vendégeként Hoffmann Rózsa, Fidesz oktatáspolitikusa
látogatott el Kálozra. A neves szakember a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem BTK Pedagógiai Intézetének vezetõ egyetemi ta-
nára. Tevékenyen részt vett a Fidesz oktatáspolitikai program-
jának kidolgozásában. Kálozon helyi és környékbeli pedagógu-
sokkal, helyi értelmiségiekkel, valamint több érdeklõdõ pol-
gárral találkozott. Nem véletlen, hogy éppen Kálozon tartották
ezt a fórumot, hiszen ezen a településen példaértékûen meg-
õrizték azt az oktatási modellt, amit a Fidesz vissza kíván állíta-
ni, ha választási gyõzelme esetén õ alakíthat kormányt.
Hoffmann Rózsa a hozzá intézett kérdésekre így válaszolt:

— Mióta dolgozik a Fidesz oktatáspolitikai koncepcióján?

— Pálinkás József mellett segítettem megszervezni a kulturá-
lis tagozatot. Ott három év óta vezetem a neveléstudományi
szekciót.

— Milyen fõbb szempontok mentén képzelik el a változtatásokat?

— Vissza kell fordulni ahhoz a tradícióhoz, ami a magyar isko-
lát még nevelõ iskolának értelmezte, ahol a gyerekek egyete-
mes fejlõdésén van a hangsúly. Elsõsorban a nevelésre helyez-
zük a hangsúlyt, ahol rendben, fegyelmezetten zajlik a tanulás.
Olyan iskolát akarunk, amely a szabályokat követõknek ked-
vez. Sajnos a mai oktatási intézményrendszer a liberális szaba-
dosságával nem kedvez annak, hogy az iskola a tudás megszer-
zésének helye legyen. Oktatásügyünk egy megfordult világban
él, ahol a pedagógusok félnek bemenni az osztályba, mert ott
mindent szabad és nagyon alacsony a követelmény annak je-
gyében, hogy kíméljük a gyerekeket. Vissza kell hozni a mun-
ka, a kötelességtudat becsületét. A magyarságtudatot ha nem
erõsítjük, akkor olyan gyerekek nevelõdnek, akik nem kötõd-
nek településhez, családhoz, nemzethez, hanem gyökértelen
világpolgárok lesznek. Ha a Fidesz kormányra kerül, azonnal
neki tudunk kezdeni a munkának.

/X/
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Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

Sárszentmiklós—Polgárdi 3-0 (1-0)
Sárszentmiklós: 350 nézõ, vezette: Nagy
L. Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka,
Papp A., Csanaki, Palotás, Fülöp (Salga),
Tóth, Emperger (Bakos, Markovics), Sa-
lamon, Král (Szabó). Polgárdi: Mitring,
Jankovics, Juhász, Király, Horváth
(Hambalgó), Hencz, Balogh, Parall,
Bagócs, Kiss, Szoboszlai.
Mint a nézõszámból is kitûnik, a helyi
szurkolók ki voltak éhezve a futballra,
mivel a vendégcsapatot jelentéktelen kb.
20 fõs szurkolócsoport kísérte el a mér-
kõzésre. A helyi szurkolók csak a gyõzel-
met tartották elfogadható eredménynek.
A mérkõzés kezdõrúgását dr. Szabadkai
Tamás, Sárbogárd alpolgármestere, or-
szággyûlési képviselõjelölt végezte el,
melyrõl késõbb kiderült, hogy jó ómen
volt.
Az elmúlt heti csapatunkat Horváth Csa-
ba edzõ több helyen átalakította, ami
ugyancsak sikeres húzásnak bizonyult:
Salamont felküldte a csatársorba, aki ezt
már a negyedik percben meghálálta gól-
jával, valamint a középpálya jobb oldalá-
ra Tóthot tette, aki végig maximális
fordulatszámon pörgött.
A mérkõzés elõtt nagy kérdés volt, hogy
Szarka Csanaki segítségével mennyire
tudja semlegesíteni Szoboszlait, aki —
mint köztudott — a polgárdi csapat gólja-
inak közel háromnegyedét szerezte.
A 4. percben Tóth megfutott a jobb olda-
lon, beadását Salamon a kaputól 8 méter-

re lekezelte, majd jól helyezett lövése a
hálóban kötött ki, 1-0.
A félidõ hátralévõ részében támadásban
maradtunk, több helyzetet kidolgoztunk,
de ki is hagytunk. Az ellenfélnek egyetlen
helyzetecskéje volt, amikor Szoboszlai le-
fejelt labdáját Bagócs ellõtte, amit nagy
magabiztossággal védett Papp.
A második játékrészre Horváth Csaba
felhozta Salgát, amellyel támadójátékun-
kat erõteljesebbé tette, és ennek betud-
hatóan helyzetet helyzet után dolgoztunk
ki. Ennek során csak Salamon két kapu-
fát lõtt ziccer helyzetben.
A 61. percben egy megcsúsztatott bedo-
bást Szabó 6 méterrõl a sarokba lõtt —
kb. 3 perce tartózkodott csak a pályán —,
2-0.
A 75. percben jobb oldalról elvégzett
szögletünket az érkezõ Csanaki magasra
emelkedve, védhetetlenül fejelte a háló-
ba, 3-0.
A második játékrész a hazai csapat öröm-
fociját hozta, túlzás nélkül állíthatom,
hogy 6-8 ziccert hagytunk ki, melyek
majdnem mindegyikénél a csatár már
csak a kapussal állt szemben. A mérkõzés
ezen periódusában a polgárdi csapat
romjaiban hevert, akkor alakítottunk
helyzetet, amikor akartunk, amibõl meg-
állapítható, hogy az eredmény a vendég-
csapatra nézve hízelgõ.
A helyi szurkolók nagyszerûen szórakoz-
tak, igazi fociélménnyel lett gazdagabb

mindenki, és meggyõzõdésem: ha ilyen
mérkõzéseket játszunk az elkövetkezen-
dõkben, az így is jelentõsnek mondható
nézõszámot még fokozni tudjuk.
A mérkõzés után mindenki csak legek-
ben beszélt a csapatunkról, mely szem-
mel láthatóan jó felfogásban, gyõzni aka-
rással lépett pályára.
Horváth Csaba edzõ: Az elmúlt héthez
képest nagyot javult a játékunk, egy moti-
vált, gyõzni akaró csapat lépett pályára a
mai napon, és ez eredménnyel párosult.
Az eredmény túlzás nélkül a vendégcsa-
patra nézve hízelgõ.

Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Polgárdi 1-3 (1-2)

Góllövõk: Barta, illetve Vass, Herczeg,
Varga.
Ifjúsági csapatunk a vereség ellenére az
elõkelõ helyen álló polgárdi csapat ellen
egyenrangú ellenfélként játszott és csak
jobb helyzetkihasználásával nyert.
A jövõre nézve a meglévõ játékosállo-
mány meggyõzõdésem szerint szebb
eredményeket fog elérni már csak azért
is, mivel a korszakváltás nem fenyegeti
fiatal játékosainkat.
Barsi Gábor edzõ: Erõsen tartalékos csa-
patunk helytállt a harmadik helyezett el-
len. Jók: Szilágyi, Dombi, Varjas.

Szabó Béla

Asztalitenisz-hírek
Folytatódott a megyei asztalitenisz-baj-
nokság, és a sárbogárdiak az elmúlt héten
Polgárdiba látogattak, ahol a hazai csa-
pat volt az ellenfél az asztaloknál.
Polgárdi jelenleg a kilencedik a tabellán,
így nem igazán tudták megszorítani a
vendégeket. Ez már a párosok mérkõzé-
sén is látszott, mert mind a két páros, a
Lovász—Dörögdi és a két Papp is sima
3-0-ás mérkõzésen gyõzött, és máris ve-
zettek a vendégek.
Az egyéni mérkõzések sem okoztak ne-
hézséget, Lovász Lajos sima négy gyõzel-
met aratott, és négy gyõzelmet szerzett az
elõzõ fordulóban nullázó Dörögdi Gábor
is. A két Papp három-három gyõzelem-
mel járult hozzá a 16-2-es végeredmény-
hez, és továbbra is elsõ helyen van a csa-
pat a tabellán 23 ponttal, a második Sza-
badbattyán csapata szintén 23 ponttal, de
kettõvel több mérkõzést játszottak már
le.

Az utánpótlás korú versenyzõknek a hét-
végén Dunaújvárosban volt serdülõ egyé-
ni verseny, ahol a lányoknál Tóth Katalin
ezüst, Tósoki Fanni pedig bronzérmet
szerzett, míg a párosok versenyében szin-
tén második helyen végeztek a kis-
asszonyok. A fiúknál Parnicsán Patrik-
nak a csoportmérkõzéseken nem sikerült
kiharcolnia a fõtáblára jutást, így érem
nélkül tért haza, de neki még nem is ez
volt a cél, hanem a tapasztalatszerzés.
A sárbogárdiak következõ mérkõzése
április 6-án, 18-órakor lesz Töbörzsökön
a sportcsarnokban, a második helyen álló
Szabadbattyán lesz az ellenfél, és igen sok
múlik ezen a mérkõzésen, sikerül-e az
õszi vereségért visszavágni, illetve meg-
tartani az elsõ helyet. Akit érdekel, és jó
mérkõzéseket szeretne látni, az látogas-
son ki a csarnokba csütörtökön, minden-
kit szeretettel vár a

SAK vezetõsége

A megyei I. osztályú
bajnokság állása

1. Martonvásár 17 14 1 2 50-13 43
2. Aba-Sárvíz 17 13 - 4 51-18 39
3. Velence 17 12 1 4 43-22 37
4. Sárszentmiklós 17 10 3 4 29-18 33
5. Etyek 17 9 2 6 39-18 29
6. Kisapostag 17 8 3 6 37-36 27
7. Polgárdi 17 7 3 7 42-33 24
8. Csór 17 6 5 6 28-26 23
9. Adony 17 6 3 8 40-40 21
10. Iváncsa 17 6 3 8 28-33 21
11. Baracs 17 6 3 8 21-28 21
12. Bicske 17 5 4 8 22-25 19
13. Alba Regia 17 5 3 9 27-40 18
14. Szabadegyháza 17 5 1 11 21-51 16
15. Kápolnásnyék 17 3 3 11 28-68 12
16. Pusztaszabolcs 17 1 2 14 15-51 5
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Virág-
vasárnapi

passiójáték
Jézus szenvedése

2006. április 9-én,
16 órakor a sárszentmiklósi
evangélikus templomban.

Elõadják:
az Evangélikus Hittudományi

Egyetem hallgatói.

Belépõdíj: önkéntes.

Sárbogárd—Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet

Virágvasárnapi gondolatok
Királlyá Jézust koronázzuk! De hogyan?

Népünk történelme sok elgondolkoztató, a jelenre és a jövõre
egyaránt tanulsággal szolgáló eseménnyel bír. Virágvasárnapra
készülve egy ilyen esemény motoszkált a gondolataimban,
amely nem hagyott nyugodni. Királyaink között Mátyás külön-
leges helyet foglal el. A köztudatban õ az igazságos, aki a nép ki-
rálya, aki az egyszerû kétkezi emberek gondjaival is sokat fog-
lalkozott. A történészek is elismerik mint korának kimagasló
személyiségét, aki felvilágosultságával, kultúra iránti pártfogá-
sával emelkedett ki Európa királyai közül. Azonban nem annyi-
ra uralkodása, mint királlyá válása foglalkoztatott.
Mindannyiunkban ott élhet a kép: a befagyott Duna jegén
összesereglett tömeg, amely egy akarattal királlyá teszi Má-
tyást. Ezt igazából semmilyen jog nem vetítette elõre, örökösö-
dés alapján, szokásjog szerint nemigen lehetett belõle uralko-
dó. Az összegyûlteket a helyzet és a körülmények kínálta közös
felismerés vezethette erre a tettre.
Virágvasárnap nekünk, hívõ embereknek szintén szükségünk
van egy felismerésre. Akinek dicsõséges jeruzsálemi bevonulá-
sára emlékezünk, nem jog szerinti elismerést kíván magának.
Ha jogokat szeretett volna érvényesíteni, megtehette volna ko-
rábban is, hiszen a sokaságnak már volt ilyen irányú kezdemé-
nyezése. Õ azonban nem azért jött, hogy Istentõl nyert „messiá-
si jogokat” érvényesítsen. Jézus azért és úgy jött, hogy hitben
felismerésre vezesse az embereket: a szelíd és alázatos ember-
ben ismerjék fel Isten Fiát, a megígért Messiást.

Emberekként szeretjük a természetes dolgokat, mert azokkal
nem kell különösebben foglalkozni. A váradalmak beteljesedé-
sének örülünk, a szokott dolgok pedig megnyugtatnak. A több-
ség véleménye határozottá tesz, hiszen a biztonság érzetét kelti.
Isten azonban nem pusztán a sokasággal szeretne együtt látni,
még akkor sem, ha történetesen igaz a véleménye. A többség
bár alkalmas a jó felismerésére, elõremozdítására, de más alka-
lommal ugyanúgy hirdeti, képviseli a rosszat is. Virágvasárnap
és nagypéntek történéseinek egymás mellé állítása is nagyon
szemléletesen mutatja ezt számunkra.
Isten személyes felismerésre szeretne vezetni valamennyiün-
ket. Isten a szamárháton ülõben az igaznak és diadalmasnak a
meglátását szeretné kimunkálni. Annak a megismerését, aki
bár szelíden és alázatosan jön, mégis erõ és biztonság sugárzik
belõle. Nem a sokasággal kell kiáltanunk! Urunk annak örül, ha
hitbeli meglátás után meggyõzõdésbõl teszünk vallást Jézus
mellett!
Ha felismerés vezet bennünket, akkor nem csupán a gyüleke-
zetben — ahol sokan kiáltanak hozsannát — fogunk hódolni Jé-
zus elõtt! Ha felismerés vezet, akkor bárhol, akár a Duna jegén,
ha kell, a „világ végén” is ott lennénk, csak hogy valóban és
õszintén tisztelhessük, koronázzuk mint Királyt!

Hajnal Zoltán

Forrás: Békehírnök, a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja,
2002. március 24.

TÁNCOS SZOMBAT

Aba, Akasztó, Alap, Cece és Pusztahencse néptáncosai találkoztak szombaton
Sárbogárdon, a mûvelõdési házban, kiváló közös oktatójuk, Iker Józsefné jóvol-

tából. A fellépõ csoportok egész délután ropták a táncot a maguk és a közönség örö-
mére, játékosan, teljes szívüket, lelküket beleadva. A szakmai bemutatón részt vett
Furik Rita neves koreográfus is, aki aztán véleményezte a produkciókat.
A csoportok Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában illetve Erdélyben ven-
dégszerepelnek majd az év folyamán — biztos vagyok benne, hogy nagy sikerrel.

Hargitai Kiss Virág
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8-án, szombaton, 19 órakor:

ZATHURA —
Az ûrfogócska
Színes, szinkronizált amerikai

fantázia-, kalandfilm
Amíg édesapjuk dolgozik, nõvérük vi-
gyáz a hatéves Dannyre és a tízéves
Walterre, akik tipikus testvérek: vagy
egymás idegeire mennek, vagy halálra
unják magukat otthon. Veszekedés
közben Walter kergetni kezdi Dannyt,
aki bátyja elõl menekülve egy étellift-
ben talál menedéket. Walter, bár meg-
találja öccsét, bosszúból leereszti sötét
és ijesztõ pincéjükbe, ahol Danny egy
öreg, elhasznált táblás játékra bukkan,
és el is kezd vele játszani. Danny rögtön
látja, hogy nem mindennapi játékot ta-
lált. Az ûrhajója magától mozog, és
amint egy játékmezõn landol, egy kár-
tya ugrik elõ a következõ szöveggel:
„Meteoresõ, végezz pályamódosí-
tást!”. De ebben a pillanatban a házra
forró, olvadt meteorok kezdenek po-
tyogni. Amikor Danny és Walter kiku-
kucskálnak a tetõ egyik hasadékán, a
legnagyobb megdöbbenésükre látják,
hogy a legsötétebb ûrben repülnek. De
nincsenek egyedül.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Kedves Babák
és Mamák!

A Sárbogárdi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatnál a követ-
kezõ Baba-mama Klub programja:

húsvéti dekoráció készítése
és nyusziszínezés.

Idõpont: 2006. április 11. (kedd),
16.00 óra.

Szeretettel várunk minden babát és
mamát! (A papákat sem zárjuk ki.)

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 162.

„Az én igazi vezéreszmém: a népek
testvérré válásának eszméje.”

Bartók Béla

MEGHÍVÓ
Hallgasson Bartók-zenét

a szerzõ születésének
125. évfordulóján Fellegi Ádám
zongoramûvész kalauzolásával!

Közremûködik:
Várdai István (gordonka)

A koncertet a Miniszterelnöki
Hivatal EU Kommunikációs

fõosztálya támogatja.
Rendezi: a Madarász József Városi

Könyvtár és a Bogárd-Dal Egyesület

2006. április 16-án (vasárnap),
17 órakor a sárbogárdi

önkormányzat dísztermében.

A belépés díjtalan. Minden résztvevõ-
nek élményteli délutánt ígérünk.

HAZATALÁLÁS
A sorozat következõ elõadója:

Grandpierre Attila csillagász, zenész lesz.

Elõadásának címe:
Hogyan születhet újjá az emberiség?

Az elõadás idõpontja:
2006. április 6. (csütörtök, 18-21 óráig).
Helyszín: Aba, Kultúr Közösségi Ház.

A belépés ingyenes!

Grandpierre Attila az MTA Csillagászati Kutatóintézet-
ének tudományos fõmunkatársa, a fizikai tudományok
kandidátusa. A VHK (Vágtázó Halottkémek) zenekar ve-
zetõje, költõ, író, színész, filozófus.
Rendszeresen publikál nemzetközi tudományos folyóirat-
okban. Elõadásában többek között életépítésünk alapjai-
ról, az elembertelenedésbõl való kiútról, az élet minõségé-
nek javításáról beszél.
Az elõadást zenei bemutató követi a Vágtázó Csodaszarvas
zenéibõl.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

„Ha ketten-hárman összegyûltök a nevemben,
én köztetek leszek!”

Új filmek a mûvelõdési
központ videotékájában

Harry Potter és a Tûz Serlege
(kaland, fantasy);

Üvegtigris 2. (vígjáték);
Csodacsibe (mesefilm);

Grimm (horror-fantasy);

A tenger vadjai (akció, thriller).
Minden héten új filmekkel várjuk

kedves vendégeinket!
Tel.: 06 (25) 460 031.

Fellegi Ádám
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Bundás karaj másképp
Hozzávalók: 1 kg sertéskaraj, 4 tojás, 10 dkg liszt, 1 dl tejszín, 2 dl
sör, 1 csomó leveszöldség, só, szemes bors, Knorr Delikát, a
kisütéshez olaj.
Elkészítés: a karajt kicsontozzuk. A húst, a csontot, a meg-
tisztított, nagyobb darabokra vágott leveszöldséget fazékba
tesszük. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Sóval, sze-
mes borssal ízesítjük, fedõ alatt megfõzzük. A húst a levesbõl
kivesszük, a levet leszûrjük, és külön fogyasztjuk. A húst ki-
hûtjük, felszeleteljük. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a
tejszínnel, sörrel, liszttel kikeverjük. Vegetával fûszerezzük.
Végül hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét. Ebbe a
masszába mártjuk bele a hússzeleteket, majd bõ, forró olaj-
ban kisütjük. Itatósra szedjük, a felesleges zsiradékot
lecsöpögtetjük. Friss vegyes salátával körítjük.

Ananászos csirkemell
Hozzávalók: 1 közepes nagyságú csirkemell, 25 dkg ananász-
konzerv, 2 dkg vaj, 2 szelet sajt, só, gyömbérpor.
Elkészítés: a csirkemellet lebõrözzük és két darabba vágjuk.
Az ananászból néhány darabot laskára vágunk, és a húst
megtûzdeljük vele. A mell külsejét sóval, gyömbérrel meg
vajjal bedörzsöljük és tûzálló tálra helyezzük. A tálat lefedve
a forró sütõbe toljuk, és a húst saját levében puhára pároljuk,
de nem pirítjuk meg. Ekkor a többi, kisebb ananászt köré te-
rítjük, az egészet egy kevés ananászlével megöntözzük, le-
fedjük 1-1 szelet sajttal és 5-6 percig sütjük még. Petrezsely-
mes rizzsel tálaljuk.

HALLGATÓZTAM
— Mi van veled? Lefogytál!

— Nem valami fogyókúrától, nyugodt lehetsz. Nem tudok alud-
ni és nincs étvágyam, ennyi a magyarázat. Lefekvés után forgo-
lódom, számolok százig egyesével, háromszázig háromnegye-
desével, próbálok alfába menni, lazítani, semmi nem használ.
Az egész idegrendszerem rezeg, mint viharban a kifeszített
drótháló. Ez megy órákig. A gyomrom sincs rendben, kifordul a
falat a számból. Néha úgy érzem, már nem bírom tovább ezt a
meghülyült világot. Ha bekapcsolom a tévét, néha öklendezési
roham jön rám, ha hiszed, ha nem.

— De hát mi a bajod a tévével?

— Nem a tévével van bajom, hanem a világgal, Magyarország-
gal. Ezzel a nekivadult politikai tülekedéssel. A megszólalók
nagy része nem veszi észre, hogy rég túlment azon a határon,
ameddig egy civilizált európai ember elmehet. És ezt nekem
természetesnek kell vennem, mert kampány van. Tudod, mi-
lyen vágy tornyosult fel bennem múlt éjjel, miközben álmatla-
nul hánykolódtam? Elmenni! Elmenni egy lakatlan szigetre,
ahol nincs tévé, nincs rádió, nincsenek pártok, nincs telera-
gasztva a környezetem arcképekkel. Szerinted normális dolog,
ha valaki megengedi, hogy róla ötvenezer fotót kiragasszanak?
Mit érez, mikor látja, hogy egy felületen ötször van kitéve róla
ugyanaz az arckép?

— Ne nézz rá a plakátra, és megoldódik a problémád.

— Behunyt szemmel menjek az utcán? Akárhova nézek, ott egy
plakát. Nem egy, hanem húsz. Azon gondolkodtam, hogy nem
sérül-e itt az én polgárjogom. Miért kell néznem azt, amit nem
akarok látni?

— Na jól van, látom, hogy elragadtattad magad. Nem fogadod el a
realitásokat.

— És mi van akkor, ha épp õk nem fogadják el, akik ezt a cir-
kuszt csinálják? Mert bejött ez az árvíz, kérlek szépen. Ez nem
elég figyelmeztetés, hogy nem egymás ellen kell élni, hanem
egymásért? Hallottam régebben egy nagyon elgondolkodtató
bölcsességet: „Az Isten a természet nyelvén beszél hozzánk.” Na-
gyon világos beszéd ez, de az emberiség nem ért ezen a nyelven.
Félelmetes szónoklatokkal szólnak a megmérgezett tengerek,
erdõk, a mérges atmoszféra, az összemocskolt talaj. Most meg
az ágyaikban el nem férõ folyók. Tudod, milyen egyszerû
mondatot mondanak? „Fogjatok össze, magyarok!”

— Teszerinted van ma reális lehetõség egy összeborulásra?

— A jóra mindig van lehetõség, úgy gondolom.

— Nézd, ott visz valaki egy transzparenst és üvöltözik. Menj, öleld
át!

— Ha letenné a táblát, lehet, hogy átölelném. De jobb lenne egy
lakatlan szigeten lenni.

(L. A.)

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

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

Megszerezhetõ végzettség: * OKJ-s személy-
és vagyonõri bizonyítvány; * magas szintû oktatás.

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

Jelentkezési határidõ: 2006. április 22.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980, 06 (20) 9270 965.

2006. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR
Az Országos Állat és Kirakodóvásár helye:

Sárbogárd—Sárszentmiklós, az Alapi út mellett.
Vásártartó település: Sárbogárd.

Április 22., szombat O. Á. K.,

május 20., szombat O. Á. K.,

június 17., szombat O. Á. K.,

július 22., szombat O. Á. K.,

augusztus 19., szombat O. Á. K.,

szeptember 23., szombat O. Á. K.,

október 21., szombat O. Á. K.,

november 18., szombat O. Á. K.

Közszolgáltató és Építõipari Vállalkozói Kft.
Telefon: 06 (25) 508 990. Fax: 06 (25) 508 991.

Szûcs Attila ügyvezetõ
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A kéményseprõ zsiráfok

Gyerekek, hallottátok-e már hírét a marabuvárnak? Rá ne
mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívá-
nom, hogy mutassátok hát meg ezt a híres várat a térképen. Ott
pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is.
Marabuvár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az
is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messzirõl
megláttam a hegyes tetejû marabupalotákat.
— Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? —
kérdeztem az õrt.
— Azokban a marabumadarak laknak, kérem — okosított föl
az ember.
— Marabumadarak? — mondtam csodálkozva. — No, azok
nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük
megismerkedni.
— Lehet — azt mondta az õr, s megzörgetett egy rácsos ablakot
a marabupalotán. Hát ki is dugta rajta a fejét — egy fülesbagoly.
— Nini — mondom —, ez a madár tán hétköznap fülesbagoly,
vasárnap marabu?
— Fülesbagoly az mindig — nevetett az õr —, õ a cselédje a ma-
rabunak.
Így kellett lenni, mert a fülesbagoly hirtelen visszakapta a fejét,
s rikoltott odabent esze nélkül. Bizonyosan azt jelenthette,
hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát.
Fölhúzta-e marabu úr a csizmát, vagy nem, meg nem mondha-
tom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon.
— Kecsegés jó reggelt — köszöntem fel neki, de nem szólt rá
semmit.
— Szerecsen madár az, nem ért magyarul — mondta az õr.
— No, én meg szerecsenül nem értek — szomorodtam el. —
Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék
marabunak.

(Folytatás a következõ számban)

HETI IDÕJÁRÁS
Csütörtökön lesz a legkellemetlenebb idõ, ek-
kor sokfelé várható esõ, sõt, az érkezõ hideg le-
vegõ hatására a hegyekben a havazás sem zárható ki. Ezt kö-
vetõen azonban gyorsan melegszik majd az idõ, igaz, az éj-
szakák nagyon hûvösek, kezdetben fagyosak lesznek. Nap-
közben azonban a sok napsütés és az érkezõ meleg levegõ
hatására a hét végén és a jövõ hét elején nagyon kellemes ta-
vaszi idõ várható. A reggeli hõmérséklet -2, 4, a nappali 8, 24
fok körül várható.

www.metnet.hu

MEGFEJTÉS
Szabály: (A+B)$2=C
C: 234, 162, 200, 168, 110, 150, 188, 220, 182, 104.
Helyes megfejtést küldött be: Barabás Tamás, Kislók; Miss Ildi-
kó, Sárhatvan; Varga Péter, Rétszilas; Szûr Noémi Kitti, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Varga Péter
Rétszilas, Fehérvári út 40.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben!

REJTVÉNY
Egészítsd ki a táblázatot,

utána tedd az eredményeket növekvõ sorrendbe!

Beküldési határidõ: 2006. április 11.

T Á N C H Á Z
A Gerlice Néptánc Egyesület

HÚSVÉTI TÁNCHÁZAT SZERVEZ
2006. április 15-én a cecei mûvelõdési központban.

Gyermek táncház 16 órakor, felnõtt táncház
és népviseleti bemutató 18 órakor.

Oktatók: Iker Józsefné és Sebek Zoltán
(mezõségi és mezõföldi táncok).

Közremûködnek: Sztenkovics Mariann és barátai.
Belépõ: gyermek 300 Ft, felnõtt 500 Ft.

Táncoljon velünk! Szeretettel várjuk!

HELYESBÍTÉS
Múlt heti számunkban két mondat hibásan jelent meg a Ta-
vaszi rajt gyõzelemmel: Sárbogárd—Káloz 5-1 (2-0) címû cikk-
ben. Helyesen a mondatok a következõk:
A hazaiak ezzel a gyõzelemmel alaposan visszavágtak az õszi
vereségért.
A gyõzelem értékét nem kisebbíti, hogy a gyenge játékerõt
képviselõ Kálozt fektették két vállra.

— H. E. —
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Április 8., SZOMBAT

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Izomláz 9.35 Glóbusz 9.55 Bundás és Rozsdás 10.25
Sandokan 10.55 TS 12.00 Híradó 12.05 Fõzzünk megint egyszerûen! 12.35
Zselé 12.39 Klipperek 13.05 Zselé 13.30 Momentán 13.55 Zselé 13.57 Vá-
rosvédõ futás 14.00 Autóvízió 14.30 Állati 14.57 Városvédõ futás 15.00
Hangár 15.30 Feszty-körkép 15.58 Városvédõ futás 16.00 Híradó 16.05 TS
18.00 Városvédõ futás 18.05 Kell 1 pasi! 19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05
Ötös lottó-sorsolás 20.15 Agatha Cristie: Cipruskoporsó 22.00 9 és 1/2 hét
24.00 Híradó 0.05 Sporthírek 0.15 TS
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.05 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek
10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómá-
nia 12.45 Bette 13.35 Odüsszeia 14.35 Tuti gimi 15.30 Õslények szigete
16.30 Öröm az ilyen szülõ 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.35 Vírus
22.00 Desperado 24.00 A sárkány törvénye 1.00 Éjjeli randevú 2.10 A sár-
kány törvénye 3.00 Desperado 4.00 Top Shop
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.40 Jetix 10.35 Kalandos szafari 11.05 A vadon nap-
lója 11.30 Laktérítõ 12.05 TotalCar 12.40 Az igazság napja 13.25 A láthatat-
lan ember 14.35 Csillagközi romboló 15.35 Bûbájos boszorkák 16.35 Csil-
lagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Activity 19.30 Megasztár-döntõ
23.15 Árnyember 1.10 Dragnet-gyilkossági akták 2.00 A láthatatlan ember
2.50 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33
Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az éne-
kem… 9.05 Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.02 Króni-
ka 12.30 Éléskamra 13.04 Új zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió
15.04 Irodalmi Újság 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 20.34 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Azok a rádiós évek

Április 9., VASÁRNAP

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 9.55 Híradó 10.00 Virágvasárnapi
evangélikus istentisztelet 11.00 Így szól az Úr! 11.05 Mindentudás Egyete-
me 12.00 Híradó 12.10 Fõtér 13.05 Örömhír 13.35 Csellengõk 14.00 Híradó
14.05 Nicholas ajándéka 15.40 Magyar elsõk 16.00 Híradó 16.05 Abszolút
16.35 Európa! Gazdagítunk! 16.45 Szívek szállodája 17.30 Híradó 17.35
BBC-exkluzív 18.30 Híradó 18.50 Választás, 2006. 24.00 Híradó 0.05 Sport-
hírek 0.10 TS-Motorsport 0.25 Héthatár 1.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Inuyasha 6.45 Kölyökklub 8.50 Slayers 9.20 Receptklub
9.35 Játék 10.40 Borsodi Liga 13.40 Forma-1 magazin 14.15 Papás-mamás
14.40 Seven Days—Az idõkapu 15.35 5.35 X csapat 16.35 Eltûntnek nyilvá-
nítva 17.30 Trucaling 18.30 Híradó 19.00 Választásii show-mûsor, 2006.
23.05 Amerikai bérgyilkosnõ 0.50 Fókusz-portré 1.20 Éjjeli randevú 2.25 A
sárkány törvénye 3.15 Amerikai bérgyilkosnõ 4.45 Top Shop 5.05 A GEO
bemutatja 5.35 Fókusz-portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Jetix 10.40 Rém rendetlen család 11.10 Stahl konyhája 11.40 Sliders 12.35
Kaland Bt. 13.35 Monk-flúgos nyomozó 14.35 Smallville 15.30 Légi zsaruk
16.30 JAG 17.30 Walker 18.30 Tények 19.00 Tények—választás 2006.
23.00 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.40 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk
8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra 10.04 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? 15.05 Hajszálgyökerek
15.35 Mûvészlemezek 16.04 Kilián Zoltán, a rádiós 17.00 A mi idõnk 18.00
Krónika 19.00 Választás 2006. 22.00 Krónika

Április 10., HÉTFÕ

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 10.50 Európa-ház
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina
14.05 Afrika gyöngyszeme 15.00 Víztükör 15.54 Bartók 125 16.00 Híradó
16.05 BBC-exkluzív 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A Nagy Vita
18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.10 Tíz elveszett év 22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00
TS-Sporthét 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek 23.45 TS-Sporthét 0.15 A NAGY
Vita 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.25 Dawson és a have-
rok 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30

Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Gyõzike 22.00 Cadillac Drive 22.50 Ecopoly 23.55
Találkozások 0.10 ITTHON 0.30 Éjjeli randevú 1.40 A halál prófétája 3.15
Cadillac Drive 4.00 Top Shop 4.15 A GEO bemutatja 4.45 ITTHON
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játék 13.10 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 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 NCIS 22.15 Szulák Andrea-show 23.15 Tények este 23.40 Esküdt ellen-
ségek 1.0.35 A téma a víz alatt hever
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.04 Szonda 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az evangélikus egyház
félórája 14.10 Zeneszóval 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Ma-
gyarországról 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
Rádiószínház 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30
Pályám emlékezete 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Lemezmúzeum

Április 11., KEDD

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschirm 14.00 Afrika gyöngyszeme
14.55 Kormányváró 15.25 Víztükör 16.15 Híradó 16.20 Bartók 125 16.24
Maradj velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma?
17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese
18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Életképek 21.05 Kedd 21 22.00 Kedd
este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.35 Sporthírek
23.45 Provokátor 0.15 A NAGY Vita 0.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a have-
rok 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-sow 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 A Grace klinika 22.45 Igaz törté-
netek 0.35 Találkozások 0.50 Tavaszi Fesztivál 2006. 1.20 Éjjeli randevú
2.30 Hóbarátok
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután 15.00
Anita 15.30 Jó barátok 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 Nem a te napod! 21.45 Rizikófaktor 23.55 Tények
este 0.25 Moziverzum 1.00 Hack-mindörökké zsaru 1.55 Eddie, a hóbortos
hekus 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Kró-
nika 11.35 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Választás 2006. 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 Rongyszõnyeg 21.05
Mesélõ krónikák 21.35 Népdalok 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl

Április 12., SZERDA

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Cinecitta 10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik 12.00 Híradó
13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul nostru 14.00 Afrika gyöngyszeme 15.00 Víz-
tükör 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 Bölcsesség és tanító zsoltárok
16.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 16.30 Mai hitvallások 17.00 12+ 17.10
Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók
18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A tv ügyvédje 21.05
Kékfény 22.00 Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Hír-
adó 23.35 Sporthírek 23.45 A NAGY Vita 0.20 Nem félek 2.05 Kárpáti
krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a have-
rok 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Váltságdíj 23.10 XXI. század 23.50 Az elnök embe-
rei 0.45 Találkozások 1.00 Éjjeli randevú 2.10 Undercover 3.00 Sárkányölõ
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játék 13.10 Mozidélután 15.00 Anita
15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa
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csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az
alku 21.10 Született feleségek 22.20 Doktor House 23.20 Tények este 23.55
A köd mögött 1.35 Az utolsó vacsora az Arabs szürkénél 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 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 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház fél-
órája 14.10 Zene-szóval 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyar-
országról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Hatá-
rok nélkül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rongyszõ-
nyeg 21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hí-
rek, Kenó 23.04 Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek

Április 13., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szünidei Matiné 10.00 Híradó 10.05 Felfedezõk 10.30 Rozs-
dalovag 11.00 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Együtt 14.00 Úton Euró-
pa-magazin 14.30 Amerikába mentünk 15.00 Víztükör 15.54 Bartók 125
16.00 Híradó 16.05 Zselé 17.00 12+ 17.10 Mit fõzzünk ma? 17.25 A NAGY
Vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Panoráma 21.05 Gõg 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúr-
ház 23.00 Lapozó 23.45 Híradó 23.50 Sporthírek 23.55 A NAGY Vita 0.30 Az
öltöny 2.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top
Shop 10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a have-
rok 15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30
Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos!
20.20 Barátok közt 21.00 Esti showder Fábry Sándorral 22.55 Házon kívül
23.25 Street Time—Harcos utcák 0.25 Találkozások 0.40 Infománia 1.15 Éj-
jeli randevú 2.25 A sárkány törvénye 3.15 Street Time—Harcos utcák 4.05
Top Shop 4.30 A GEO bemutatja
TV2: 6.00 Moziverzum 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 11.40 Játékidõ 12.40 Mozidélután 15.00 Ani-
ta 15.30 Jó barátok 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 Peacmaker 23.50 Tények este 0.15 A szerelem rabja 2.00 Ak-
tív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 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 Rádiószínház 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.10 Társalgó 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül
19.30 Sport 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rongyszõnyeg
21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskola-
példa 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Önarckép hangokkal

Április 14., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó 5.50
Nap-kelte 9.00 Szünidei Matiné 10.00 Nagypénteki református istentisztelet
11.00 Napi mozaik 12.00 Híradó 13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaink hol dombo-
rulnak? 14.00 Regióra 15.00 A gyermek, akit Jézusnak hívtak 16.43 Bartók
125 16.50 Híradó 16.55 12+ 17.05 Mit fõzzünk ma? 17.20 A Nagy Vita
18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó 20.05 Dob+basszus 21.05 Gõg 22.00 Péntek este 22.45 Kul-
túrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 Híradó 23.40 Sporthírek 23.45 A NAGY
Vita 0.20 Csendes érintés 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 8.50 Receptklub 9.00 Top shop
10.15 Delelõ 11.35 Receptklub 11.45 Játék 13.30 Dawson és a haverok

15.05 Disney-rajzfilm 15.30 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Móni-
ka-show 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20
Barátok közt 21.00 Rejtélyek városa 21.55 A suttogó 1.00 Találkozások 1.15
MeneTrend 1.40 Éjjeli randevú 2.50 Rejtélyek városa 3.35 Infománia 4.00
Top Shop 4.35 A GEO bemutatja 5.05 MeneTrend
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda
10.00 Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.10 Játékidõ 13.10 Mozidélután
15.00 Anita 15.30 Jó barátok 16.00 Knight Rider 17.00 Hetedik mennyor-
szág 18.00 Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 19.30 Ak-
tív 20.10 Áll az alku 21.10 A Passió 23.10 Tények este 23.35 Jackie õrült
szenvedélye 1.05 Chris Isaak-show 2.00 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Kró-
nika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.04 Refor-
mátus istentisztelet közvetítés 11.04 Cigányfélóra 11.35 13. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A metodista egyház félórája 14.10 Pén-
tek kávéház 15.05 Választás 2006. 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jö-
vök 17.05 Holnapra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sport 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Rongyszõnyeg
21.05 Beszélni nehéz! 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek,
Kenó 23.04 Egy hazában
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10 nap a görög tengerparton 58.000 Ft-ért
július 28-tól augusztus 9-ig (apartman, uta-
zás, kirándulás a Meteorákhoz). Tel.: 06
(70) 315 4047.
Hitelügyintézés! Lakáscélú, személyi köl-
csön, szabadfelhasználás, hitelkiváltás, 1
millió—7.200 Ft/hó, 3 millió—21.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0878404)

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

Redõny, reluxa, szalagfüggöny, 06 (20) 557
6509. (0668283)

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

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

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

Teljesen felújított kétszintes családi ház el-
adó. Tel.: 06 (20) 413 7082. (0878073)

Hûtõláda eladó (430 l-es és 300 l-es). Tel.:
06 (30) 994 5882.
Hitel! Munkáltatói igazolás nélkül, ingatlan
fedezetre, 1 hét alatt. Tel.: 06 (30) 994 5882.
Családi ház eladó Felsõkörtvélyesen, 06
(70) 388 9207. (0878212)

Árpád-lakótelepen háromszobás lakás el-
adó vagy értékegyeztetéssel családi házra
cserélendõ, 06 (20) 311 6408, 06 (25)
462 524. (0878211)

Cecén telek eladó! 06 (30) 9945 882. (0878262)

Balatonkenesén nyaraló eladó, 06 (30) 9945
882. (0878262)

Sárbogárdon családi ház eladó, 06 (20) 927
0985. (0878244)

Lakáscélú hitelek, szabadfelhasználású jel-
záloghitelek ügyintézése banki hátérrel,
ügyintézési díj nélkül. Érdeklõdni: 06 (30)
568 3974. (0878284)

Fagyizóba eladót felveszek. Érdeklõdni a
Fanni étteremben délelõtt.. (0878281)

Sárbogárdon családi ház eladó a fõútvonal
mellett, 06 (20) 462 6261. (0878280)

Sárbogárd-Pusztaegresen családi ház el-
adó. Tel.: 06 (25) 470 699. (0878279)

Elõnevelt csirke kapható minden nap 8-18
óráig, Cece, Hunyadi u. 12. (temetõnél Sza-
bóék) Tel.: 06 (25) 234 137.
Kukoricavetõmag! Kiskun vetõmag-kuko-
rica fajták különbözõ érési csoportban a
boltomban beszerezhetõ kedvezõ áron, kis
és hektáros kiszerelésben. Katalógus és
szaktanácsadás a boltban. Csóri Antal, Sár-
bogárd, Tisza u. 3. Tel.: 06 (25) 460 821, 06
(70) 219 2790. (0878273)

Sárbogárd-Sárszentmiklóson négyszobás
családi ház eladó, 06 (20) 311 4051. (0878272)

Cecén családi ház eladó, 06 (30) 430 6183.
(0878149)

Olcsón eladó 14”-os AXION monitor, 06
(20) 394 2372.
Igényesen felújított, elsõ emeleti, középsõ
lakás eladó az Árpád-lakótelepen, 06 (20)
230 2964. (0878250)

Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes,
felújított, földszinti lakás sürgõsen eladó.
Ár: 6 millió 400 ezer Ft. Tel.: 06 (70) 374
9710. (0878286)

Ház eladó Sárbogárdon a Tinódy u. 39.
szám alatt. Tel.: 06 (20) 435 3559. (0878299)

Irodahelyiségek kiadók. Érdeklõdni: 06
(25) 518 600-as telefonszámon.
Árpád-lakótelepen 2. emeleti erkélyes lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 205 5599. (0878291)

Mozgó fagylaltárusításra munkatársat kere-
sek, 06 (30) 408 1550. (0878161)

2500 m2-es, három telek egyben vagy külön
eladó, 06 (25) 463 621. (0878290)

Akció! Kedvezményes ajtó-, ablakvásár a
Réka nyílászáró kereskedésben. Új üzlet-
központban a Robifon mellett. Ugyanitt
megnyitottuk az Olcsó áruk boltját. Várjuk
kedves vásárlóinkat. Tel.: 06 (20) 443 7451.
(0878288)

Szolárium nyílt az Ady-lakótelepen, a Nelli
fodrászatban. Tel.: 06 (70) 2725 519. (0878307)

Lakás hosszú távra kiadó, 06 (30) 9392 157.
(0878318)

Palatetõmosást,-tisztítást, csatornatisztí-
tást vállalunk, 06 (20) 437 4869, 06 (30) 947
1070. (0878199)

Rántani való csirke kapható. Tisztítva elõ-
jegyeztethetõ. Sárbogárd, Kertalja út 1. Te-
lefon: 06 (25) 460 252, 06 (30) 9564 067.
(0878316)

Simontornyán kétszoba+nappalis, össz-
komfortos, 62 m2-es lakótelepi lakás 5,3
millió Ft-ért eladó. Ugyanitt a lakóteleptõl
50 m-re, 400 m2 területû telken (szo-
ba+konyha+elõszoba+kamra) tatarozás-
ra szoruló ház 1,1 millió Ft-ért eladó. Tele-
fon: 06 (30) 684 4692. (0878313).

Pecsenyekacsa elõjegyzés, 1000 Ft/db, ház-
hoz szállítva, hatósági orvossal ellenõriztet-
ve, 06 (20) 9756 179. (0878312)

Alapfokú kezdõ, 25 órás számítástechnika
tanfolyam indul a töbörzsöki iskolában es-
ténként, heti 2x3 órában, április 24-tõl.
Szénási Csaba, 06 (30) 276 8331. (0878320)

Búzaszalma, körbálás, felrakással eladó,
1000 Ft/db, 06 (30) 9210 255. (0878311)

Mangalica kocák vemhesítve eladók 450
Ft/kg, 06 (30) 9210 255. (0878311)

Sárszentmiklóson közmûvesített építési te-
lek eladó, 06 (25) 461 465. (0878196)

Tûzifaakció! Akác aprítva 1400 Ft/q, cser
aprítva 1350 Ft/q, ingyenes kiszállítás, 06
(30) 656 0352. (0878193)

Szántó eladó, 06 (20) 9687 406. (0878188)

Ady-lakótelepen felújított elsõ emeleti la-
kás eladó Sárbogárdon. Tel.: 06 (20) 342
0788.
Kereskedõi, boltvezetõi végzettséggel állást
keresek, ugyanitt egyéves snaucer szukát el-
ajándékoznék, 06 (30) 4562 471 (18 óra
után). (0878183)

Suzuki Swift GLX 3 éves, metálzöld, 500
km-rel, új állapotban eladó, 06 (30) 6549
881. (0878176)

Felsõkörtvélyesen parasztház 4200 m2-es
telken+szántó (kb. 4600 m2) eladó. Tel.: 06
(30) 438 4658. (0878358)

Sárbogárdon családi ház eladó garázzsal,
vegyes és gázfûtés, 06 (30) 258 0155. (0878164)

Sárszentmiklóson családi ház eladó, 06
(20) 917 6738. (0878349)

Négyszobás, összkomfortos családi ház el-
adó Sárbogárdon az Úttörõ utcában nyári
beköltözéssel. Irányár: 17 millió Ft. Tel.: 06
(70) 4593 167. (0878348)

Nõi ruhák varrását rövid határidõvel válla-
lom. Tel.: 06 (30) 483 0713. (0878333)

Tuják, hibiszkuszok, cserjék olcsón eladók.
Sárszentágota, Ady E. út 11. Tel.: 06 (25)
476 002.
Eladó Opel Astra 1.6i, 92-es, központizár,
napfénytetõ, szervókormány, kisebb eszté-
tikai hibákkal, érvényes mûszaki vizsgával.
Irányár: 485 ezer Ft. 06 (20) 946 7757, 06
(70) 311 7881.
Építõiparban gyakorlott segédmunkást ke-
resek, 06 (20) 218 0065. (0878371)

Igényesen felújított téglaépítésû lakás a
központban klímával eladó, 06 (70) 387
1929.
Felújított lakás kiadó, 06 (30) 916 0781.
(0878370)

B, C kategóriás jogosítvánnyal, PÁV III. és
belföldi árufuvarozói engedéllyel munkát
keresek. Tel.: 06 (30) 628 7814. (0878366)

Árpád-lakótelepen bútorozott lakás kiadó.
Érdeklõdni: 06 (20) 559 8013.

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.

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

GYÜMÖLCSFA OLTVÁNYOK
TERMELÕTÕL. Sárbogárd, Vezér út 17.

Tel.: 06 (25) 460 869, 06 (30) 325 8113.

AZ ABAI SZESZFÕZDE rövid határidõvel
PÁLINKAFÕZÉST VÁLLAL.
06 (30) 9275 627. (0878162)

SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ ERGOLINE
SZOLÁRIUM HÚSVÉTI BÉRLETAKCIÓ!

9 perc ajándék! 06 (30) 9644 322. (0878186)

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS: belföldi
és nemzetközi (15+1 személyes).

Tel.: 06 (20) 354 9529. (0878344)
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Belvíz a Vezér utcában
Elismerem, hogy a Vezér utcában sokak
kertjében — többek közt az enyémben is
— áll a víz. De ezt még mindig nem talá-
lom akkora problémának, minthogy vala-
kinek a háza alatt lévõ pincéjében áll a
víz, mert ebben az esetben a lakóházam
van veszélyben. Mindenki döntse el ma-
gában: az a fontosabb, hogy nem tud ve-
teményezni, vagy az, hogy összedõl a há-
za.
Borosék szomszédjában a telektulajdo-
nos próbált alkalmazkodni az idõjárási
viszonyokhoz, hozzáteszem, teljesen tör-
vényesen. Ezáltal — véleményem sze-
rint— nem a telektulajdonos a felelõs a
Borosék háza körül keletkezett tóért.
Minden embernek lehetõségében állt vé-
dekezni a víz ellen. Az mindenkinek a sa-
ját ügye, hogy ezt megtette-e vagy sem. A
Vezér utcában és környékén a tél beállta
után már mindenki számít az ilyenfajta
problémákra. Azok, akik nem tettek a
belvíz ellen (például azzal, hogy nem ve-
zették be a szennyvizet), végtére engem is
megkárosítottak, ugyanis most nemcsak
a belvízzel, hanem az ilyenek szennyvize
ellen is küzdeni kell, mivel a pincében a

talajvízzel együtt a szennyvíz is beáram-
lott. Ezúton szeretném megcáfolni az
elõzõ írást, melyben azzal támadták a Ve-
zér utca lakosait, hogy azok azt szeret-
nék, hogy a szomszédjaik a talajvízbe ful-
ladjanak, és nem vezetik el a belvizet. Az
én érdekem is az, hogy a víz elmenjen, és
a belvízre megoldás szülessen. Szeret-
ném, ha egyes lakók nem a szomszédban
keresnék a hibát, és nem tekintenék sze-
mélyes problémának már évtizedek óta,
hiszen a bajban egymás mellé kell áll-
nunk, nem egymást vádolni. Ezúton sze-
retném megkérni az elõzõ cikk panaszo-
sát, hogy engem és családomat hagyjon ki
a személyeskedésbõl a belvíz és minden
más egyéb probléma kapcsán, elvégre az
én családom soha sem sértette meg az
övét, és 17 évvel ezelõtt, amikor ideköl-
töztem, már a panaszos telke volt a
legalacsonyabb. Ha minden hónapban
csak egy talicska földet vitt volna a saját
kertjébe és nem a háza elõtt lévõ kerítés
tövébe töltötte volna a cserépdarabokat,
utolérte volna a Vezér utca többi szorgos
lakosát.

A telektulajdonos, a Vezér utca lakosa

Nyílt
tér

Szeretettel
köszöntjük

50.
házassági

évfordulójuk
alkalmából

CSEK MAGDOLNÁT
és

BENE ANDRÁST

(sárszentmiklósi lakosok)

Lányuk, fiuk, vejük,
menyük és három

unokájuk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik
az életének 96. évében elhunyt

ÖZV. BALOGH LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút és virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Nagylóki Idõsek
Otthona dolgozóinak az éveken át tartó
lelkiismeretes ápolásért, gondozásért.

Gyászoló család

Drága Édesanyánknak,Drága Édesanyánknak,

TÓTH PÁLNÉNAKTÓTH PÁLNÉNAK
(Sárbogárd, Balassi B. u. 8.)(Sárbogárd, Balassi B. u. 8.)

70. születésnapjára70. születésnapjára
Nem tud úNem tud úgy szeretnigy szeretni
a viláa világon senki,gon senki,
Mint az éMint az édesanyádesanyánknk
tud minket szeretni,tud minket szeretni,
AkáAkármit kírmit kívávántunk,ntunk,
megtette egy szómegtette egy szóra,ra,
MéMég a csillagokat isg a csillagokat is
reáreánk rakta volna,nk rakta volna,
ÉÉn Istenem, ón Istenem, óvd meg,vd meg,
õõrizd az anyárizd az anyánkat,nkat,
Hogy viszonozhassukHogy viszonozhassuk
ezt a nagy jóezt a nagy jósáságot,got,
LáLássunk a szeméssunk a szemébenben
boldog öboldog öröröm köm könnyet,nnyet,
Ne láNe lássuk mi soha bússuk mi soha búsnak,snak,
szenvedõszenvedõnek.nek.

Szeretõ férjed, gyermekeid,Szeretõ férjed, gyermekeid,
öt unokád és vejedöt unokád és vejed

Kossuth Zsuzsanna élete
Hétfõn került sor a Meszlényiné Kossuth
Zsuzsanna 1817—1854 címû könyv be-
mutatójára a sárbogárdi Madarász József
Városi Könyvtárban. A könyvet, mely le-
velek, napló- és könyvrészletek, fotók és
számos más dokumentum gyûjteménye,
Rabati Magda, a budapesti Kossuth
Gimnázium történelem—földrajz—mû-
vészettörténet szakos tanára állította
össze. Mint azt az idõs pedagógus el-
mondta: a Kossuth Zsuzsanna és a re-
formkor iránti mérhetetlen tisztelet, sze-
retet és csodálat indította õt a könyv meg-
írására. Ma is tiszteletreméltók azok az

erények: a felelõsségvállalás, a tiszta és
önzetlen hazaszeretet és annak megval-
lása, melyek nemcsak a Kossuth család,
hanem a kor jellemzõi is voltak.
Kossuth Zsuzsanna életének fõbb állo-
másait Lukács Györgyné idézte föl Szabó
Ildikó közremûködésével, aki részleteket
olvasott föl a könyvbõl.
A könyvet már csak azért is érdemes kéz-
be venni, elolvasni, mert sok vonatkozás
található benne a korabeli Sárbogárdról.

Hargitai Kiss Virág


