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Sikeresen pályázni a kistérséggel lehet
A Sárbogárdi kistérség társulási tanácsa múlt szerdán, Cecén ülé-
sezett. Erre meghívták Szabados Tamást, a Regionális Fejlesztési
Tanács elnökét, aki a pályázati lehetõségekrõl tartott tájékoztatót.

Dõl a pénz, ha akarjuk?

Szabados Tamás elmondta, hogy a korábbiaknál lényegesen
nagyobb összeg, évi 150 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennyi
még soha nem volt. Hangsúlyozta, hogy az eredményesség ér-
dekében kistérségi szinten gondolják át a különbözõ pályázati
lehetõségeket. A Sárbogárdi kistérség hátrányos helyzete miatt
a négy kistérség közül a sárbogárdinak lenne a legjobb esélye az
eredményes pályázásra, ha egy átgondolt felzárkóztatási prog-
ramot dolgoznak ki. Jó elképzelésekkel óriási pénzösszegeket
lehet hozni ebbe a térségbe.

Külön hangsúlyozta, hogy a közoktatási, óvodai, szociális és
egészségügyi intézményrendszer fejlesztésére, korszerûsítésé-
re, hatékonyabb mûködtetésére lehet jó eséllyel pályázni. Az
oktatásnál a program bekerülési költségének 90%-a nyerhetõ
el támogatásként. Lehet pályázni a belterületi utak felújítására,
az idegenforgalom segítésére és más célokra is.

Szabados Tamás ígérte, hogy ha a kistérség jól kidolgozott
programokat tesz le az asztalra, azokat képviselni fogja a Regi-
onális Fejlesztési Tanácsban.
Virág József hantosi polgármester kifogásolta, hogy nincs ele-
gendõ információja az önkormányzatoknak a címzett és céltá-
mogatásokról.
Varga Gábor felhívta a figyelmet, hogy az ágazati támogatások-
nál és a Regionális Operatív Programban is milliárdos nagyság-
rendû pénzek vannak.
Nagy Lajos alsószentiváni polgármester kérte Szabados Ta-
mást, tegyen javaslatot arra, ha már ebben a ciklusban nem épül
meg az M8-as, a fejlõdést segítõ pályázatoknál kapjon a térség
több lehetõséget.

A miniszterelnök tanácsadója
Szabados Tamást a közelmúltban nevezte ki a miniszterelnök a
Miniszterelnöki Hivatal oktatáspolitikai tanácsadójának. E po-
zíciójából is segíteni fogja a jövõben a Sárbogárdi kistérséget.

(Folytatás a 3. oldalon�)

BúcsúelõadásBúcsúelõadásNyugdíjasokNyugdíjasok
farsangjafarsangja

Írásunk a 2. oldalonÍrásunk a 7. oldalon
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Búcsúelõadás
Az önkormányzat által õsztõl bezárásra ítélt, Hõsök terén lévõ
100 éves óvodában múlt csütörtökön rendezték meg az utolsó
gyerekfarsangot. Erre mindenki nagyon készült. Az óvó nénik
és a dajka nénik egy csodálatosan szép mesejátékkal lepték meg
a gyerekeket. Az aranyszõrû bárány meséjét játszották el. Nagy
nevetéssel fogadták az óvodások, amikor a falu népe az arany-
szõrû bárányhoz ragadva végigbillegett a legény furulyaszavára
a színen. Ezzel nemcsak a gyerekeket nevettették meg, hanem a
király lányát is, akit a legény elvett feleségül. A mese lakodalmi
mulatsággal fejezõdött be, amiben az összes óvodás vendégként
vett részt.

Hargitai Lajos

Sulifarsang
Látványos mûsorral nyitották meg a Mészöly Géza Általános Is-
kola hétvégi farsangi mulatságát. Bemutatkoztak az iskola
hipp-hopp táncosai, a színjátszók a Macskajátékból adtak elõ
egy részletet, a társastáncosok pedig egy vadnyugati történetbe
ágyazva mutattak be egy hagyományos amerikai táncot.
Nagyon sokan váltottak jegyet a vacsorával egybekötött iskola-
bálra, ami a gyerekek bemutatója után vette kezdetét és hajnalig
tartott.

Hargitai Lajos
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Alelnökválasztás

A kistérségi tanács második alelnöknek
megválasztotta Varga Gábor cecei pol-
gármestert.

Orvosi ügyelet —
szakítópróba?

A sárbogárdi önkormányzattól Juhász
János polgármester levelet írt a kistér-
ségnek az orvosi ügyelet átszervezésével
és az elszámolás felülvizsgálatával kap-
csolatban. Sérelmezi Sárbogárd, hogy a
lakosság számarányában többet fizet, így
véleménye szerint Sárbogárd finanszí-
rozza a cecei ügyeleti kör mûködtetését
is.
Míg Sárbogárd elképzelését az ügyeleti
szempontból Sárbogárdhoz tartozó tele-
pülések, Nagylók és Hantos polgármes-
terei támogatták, mert ez esetben nekik
is kevesebbet kellene fizetni, a déli régió,
Sáregres, Cece, Vajta, Alsószentiván pol-
gármesterei tiltakoztak, mert ezzel a lé-
péssel Sárbogárd a cecei ügyeleti kör mû-
ködését lehetetlen helyzetbe hozza a déli
településekre háruló, jóval magasabb
költségek miatt.
Mint a vitából kiderült, szétválasztani,
vagy Sárbogárdra, egy központba integ-
rálni a két ügyeleti kört bajosan lehetne,
mert akkor vissza kellene fizetni súlyos
tízmilliókat, amit a kialakítására és közös
mûködtetésére együtt nyertek. Érvek pro
és kontra elhangzottak. A déliek az
együttmûködés elõnyeit hangsúlyozták.
Többek között azzal érveltek, hogy a kö-
zös pályázatból tudták 2,5 millióért felújí-
tani a sárbogárdi ügyeletet is. A déliek, ha
le kell válni, akkor újratárgyalnák az or-
vosokkal is az ügyeleti díjat, mert az ép-
pen a sárbogárdiak nyomására igen szép
summa lett. Délen az orvosok azt jóval
kevesebbért vállalták volna. Az is kide-
rült, hogy Sárbogárd nem számolja azt,
hogy míg a sárbogárdi önkormányzat kér
helyiségbérleti díjat a sárbogárdi orvosi

ügyelet mûködtetéséért, a cecei önkor-
mányzat nem kér bérleti díjat. A sárbo-
gárdi ügyelet épületénél most terveznek
egy 5 milliós beruházást, ami a mûködte-
tésnél jelentõs energiaköltség-megtaka-
rítást eredményez majd. Ez is csökkenti
az ottani költségeket. Hangsúlyozták,
hogy a közös együttmûködésben az elõ-
nyöket és a hátrányokat egyaránt közö-
sen élvezzék, illetve viseljék. Furcsa, hogy
Sárbogárdnak csak abban jó a közös mû-
ködtetés, ami számára elõnyökkel jár,
annak hátrányait már nem akarja vállal-
ni. Pedig egyértelmûen kiszámolható,
hogy a kettõ egyenlege mindenképpen
elõnnyel jár valamennyi település számá-
ra.
Juhász János hangsúlyozta, hogy a sár-
bogárdi önkormányzat az ügyelet mû-
ködtetésében 8 millióval csökkenteni
akarja a költségeket, egyébként Sárbo-
gárd saját eszközeit is rendelkezésre bo-
csátotta a közös mûködtetéshez.
Nagylók polgármestere a költségek felül-
vizsgálata mellett kardoskodott. Említet-
te, hogy korábban, külön mûködtetésben
olcsóbb volt nekik az orvosi ügyelet.
A cecei polgármester ezzel nem értett
egyet. Véleménye szerint az akkori viszo-
nyokat, az akkori szolgáltatási színvona-
lat és költségeket nem lehet a mostaniak-
hoz hasonlítani. Tény, hogy külön, min-
denkinek megfizethetetlenül drága lenne
az ügyelet, jelenlegi követelmények pe-
dig egy település számára teljesíthetetle-
nek.
A sáregresi polgármester az értelmetlen
vita miatt keserûen fakadt ki: — Minek a
kistérségi együttmûködés, ha ennek csak
széthúzás a vége? Kinek jó, ha most pilla-
natnyi elõnyök kedvéért Sárbogárd,
Hantos, Nagylók jól jár a többi település
rovására?
Magyar József elnök sajnálkozását fejez-
te ki, hogy a Sárbogárdi kistérség is beáll
most azon kistérségek közé ezzel a vitá-
val, ahol nincs egyetértés, és a széthúzás,
állandó marakodás miatt nem jutnak
egyrõl a kettõre.

A kérdésben patthelyzet alakult ki. A
költségek csökkentésének ilyen módjába
a déliek nem egyeznek bele, hiszen ezzel
ellehetetlenítenék a cecei ügyeleti kör
mûködését.
Ehhez a vitához is kapcsolódóan nem fo-
gadták el a kistérség költségvetését.
Méhes Lajosné a kistérség közoktatási
feladatainak ellátására szakszolgálat lét-
rehozására tett javaslatot. E kérdésben se
született döntés. A részletekrõl a követ-
kezõ alkalommal tárgyalnak majd.

Játszma volt csupán?

Mocsár Eleonóra polgármester asszony
lapunknak azt nyilatkozta, hogy bármi-
lyen nyomást is próbálnak gyakorolni rá-
juk a háttérbõl, megnyugtatja a sáreg-
resieket, hogy semmilyen körülmények
között nem csatlakoznak az orvosi ügye-
lettel Simontornyához. Egyébként Si-
montornyán jóval többet kellene fizetni
az ügyelet ellátásáért, mint Cecén. Az or-
vosi ügyelettel kapcsolatos sárbogárdi ja-
vaslat mögött a sáregresiek háttérbõl irá-
nyított sanda politikai szándék megnyil-
vánulását látják. Szerintük Sárbogárd
készséges közremûködésével a cecei
ügyeleti kör mûködését lehetetlenné téve
így kényszerítenék õket vissza Simontor-
nyához. Mint ismeretes, a simontornyai
ügyeleti körhöz az elõzõ ciklusban csatla-
kozott Sáregres, és onnan csak a lakosság
határozott tiltakozására került vissza a
sáregresi ügyelet Cecére. A kérdés a vá-
lasztás kimenetelében is szerepet ját-
szott.
A polgármester asszony egyúttal azt is el-
mondta, hogy a korábbi hírekkel ellentét-
ben Sáregres testülete hivatalosan is ha-
tározott arról, hogy nem kívánnak iskola-
társulási szerzõdést kötni Sárbogárddal
iskolabusz üzemeltetésére. Ez törvény-
sértõ is lenne, hiszen Cecével van már is-
kolatársulási megállapodásuk.

Hargitai Lajos

Sikeresen pályázni a kistérséggel lehet

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

2007. február 22-én az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 és
2013 között meghirdetésre kerülõ támogatási jogcímeirõl fórum megtartásá-
ra kerül sor Sárbogárdon a Két Kovács hotelben. A rendezvényen Ficsor
Ádám, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára
tart elõadást.

A rendezvény programja:
15.00—16.00 óráig: regisztráció; 16.00—16.30 óráig: elõadás; 16.30—18.00
óráig: kérdések.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Szeretettel meghívunk minden
érdeklõdõt

2007. február 24-én, 19 órától
a töbörzsöki Patkó csárdában

rendezett

APRAJAFALVA
ÓVODA BÁLJÁRA.
Belépõdíj vacsorával: 2.000 Ft.
Jegyek válthatók az óvodában,

a Patkó csárdában és
Szabó Árpádné Lujzika boltjában.

Zene: Csizmadia János.
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Búcsúban Bácsalmáson
Igaz, már 2007-et írunk, és a farsang is vé-
get ér, az én történetem múlt év szeptem-
berére nyúlik vissza. Egy megmosolyog-
tató utazásomat írom le, ami megesett
velem.
A bácsalmási búcsút minden évben szep-
tember 20-a környékén rendezik. Sógor-
nõm meghívott, hogy menjünk együtt a
búcsúba. Örültem a meghívásnak, éppen
esedékes volt a látogatásom a temetõbe,
nagyszüleim sírjához is.
Pénteken indultam útnak. A táskámat
meg egy nagy nejlonzacskót jól megpa-
koltam ajándékokkal, bonbonokkal. Fájt
a karom a cipeléstõl, de szerencsére
akadt támaszom: egy diák segítette le-
emelni a vonatról és elvinni a buszmegál-
lóig a csomagokat. Onnan még egy órányi
út volt Bácsalmás.
Szerencsésen megérkeztem, de nem várt
senki — nem tudták, melyik busszal me-
gyek. A sógornõm a református templom
mellett lakik, nem túl messze a buszmeg-
állótól, de a táskám vagy hússzor is letet-
tem, míg odaértem. Jól megizzadtam a
kellemes, kora õszi idõben!
Hosszan csengettem, mire sógornõm ka-
put nyitott. Nyomában vagy hat kutya lo-
holt a legkülönfélébb hangokon ugatva,
visítva. Még szinte be sem léptem a ka-
pun, egy pici, fekete a fehér gyöngy fogá-
val már a bokámat szorította. A nejlon
térdzoknimnak annyi volt. Egy másik ku-
tya a térdemig ugrált föl, nyomot hagyva
mancsával a krémszínû vászonnadrágo-
mon, a harmadik a táskámat ráncigálta.
Sógornõm nagy nehezen tudta csak hát-
raterelni az ebeket. Alig vártam, hogy be-
érjek az elõszobába, és rendbe hozzam
magam.
Sógornõm a jövetelem örömére a ked-
venc ételemet készítette: töltött paprikát.

Az estét aztán beszélgetéssel, tévézéssel
töltöttük.
Másnap a lányához voltunk hivatalosak
ebédre, két utcával odébb. A tyúkhúsle-
ves, kacsapecsenye, sütemények és jó
bácsalmási kadarka elfogyasztása után
mentünk ki a közeli búcsúba. Már szólt a
fülsiketítõ zene; kocsik tömkelege, sát-
rak, hajóhinta, körhinta, sátrakban szent
képek, cukorkák, játékok, „mutogatós”
fiúbaba és megannyi áru várta az ember-
sereget. A cukorkás sátorhoz érve felcsil-
lant a szemem, ahogy megláttam a török-
mézet. Ki tudja, mikor ettem utoljára
ilyen finomságot! Vettem hát egy jó dara-
bot. Még az úton hazafelé bele akartam
harapni, de valószínûleg mindkét fogso-
rom benne ragadt volna, így inkább meg-
vártam, amíg hazaértünk. Istenem, de fi-
nom volt! A gyerekkoromat idézte fel.
Szívesen vettem volna vattacukrot is, de
szégyelltem nyalogatni. Emlékszem, gye-
rekkoromban a fiúk beledobták a simi-
labdájukat, és össze-vissza ragadtam tõle.
A többi három napon is jól éreztem ma-
gam. Végigjártam az ottani rokonaimat,
ismerõseimet, temetõbe mentünk, de
igyekeztem a kutyáktól távol tartani ma-
gamat. A macskákat valahogy jobban
szeretem.
Észrevétlenül elérkezett a hazautazás
ideje. A sógornõm jókora üveg kacsazsírt
tett a táskámba, amit imádok, diót a ház
elõtti fáról, nagy szemû szilvát. Mire be-
csomagoltam, nehezebb volt a táskám,
mint amikor jöttem, és még egy nagyobb
szatyor is került mellé.
Sógornõm kikísért a buszhoz, és segített
feltenni a táskámat. „Igen ám, de ki segíti
majd le, ha Bajára érünk?” — morfondí-
roztam magamban, miután elhelyezked-
tem az egyik ülésen.
Ez a kérdés nemsokára megoldódott.

Alighogy elhagytuk Bácsalmást, az egyik
községnél felszállt a buszra egy mokány
kis ember hátizsákkal, táskával. Mellém
ült. Mérges voltam, mert percekig cihelõ-
dött, mire végre elhelyezkedett, és a tás-
kámat is arrébb tolta. Ment a busz to-
vább, én oldalt nézelõdtem, de õ megszó-
lított, hová utazom, honnan jövök stb.
Szidta a nemrég elmúlt 35 fokos kániku-
lát (ahogy én is), és beszélgetésbe ele-
gyedtünk. No, gondoltam, megvan, ki
segíti le Baján a táskámat a buszról — ez
az én emberem!
Hamarosan meg is érkeztünk. Útitársam
felajánlotta, hogy az állomásig segíti vin-
ni a táskámat, mert õ éppen az állomás
mellett lakik; azzal már indultunk is. Alig
tudtam követni, mert a lábam is fájt. Kér-
deztem tõle, hogy elfogad-e az utasellá-
tóban egy pohár sört a segítségéért. Elfo-
gadta, le is hajtotta. Ezzel, gondoltam vé-
ge is a beszédnek, de nem szabadultam
tõle. Egyre azt ismételgette, hogy neki
éppen ilyen asszony kellene, mint én.
Kérdezte: meglátogathat-e engem Sár-
bogárdon? Mondtam, hogy sajnos nem
érek rá, rengeteg az elfoglaltságom, de
csak nem tágított. Fizettem neki még egy
pofa sört, amit nagy kedvvel ismét
lehajtott, de nem szabadultam tõle, a vo-
nat indulásáig pedig volt még fél óra.
Végül nagy nehezen mégis sikerült leráz-
ni, s elindult nagy búcsúzkodások köze-
pette hazafelé.
Fellélegeztem.
Szerencsésen megérkeztem Sárbogárd-
ra, és akadt, aki hazáig vitte a nehéz tás-
kám. De azt még mindig fontolgatom,
hogy az idei búcsúba elmenjek-e szep-
temberben, mert még mindig cseng a fü-
lem a sok kutyavinnyogástól, -ugatástól.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

POLGÁRÕRGYÛLÉS
A sárbogárdi polgárõrök évértékelõ közgyûlését vasárnap dél-
elõtt tartották. Ezen megjelent Cseh István, a Fejér Megyei Pol-
gárõr Szövetség elnöke, Lasancz Zoltán sárbogárdi rendõrkapi-
tány, Rigó László alpolgármester és dr. Szabadkai Tamás képvi-
selõ. A polgárõrök titkos szavazással javaslatot tettek az év
rendõre és az év polgárõre cím odaítélésére. A polgárõrök új
szolgálati formaruhát kapnak.
Lasancz Zoltán rendõrkapitány hozzászólásában elmondta,
hogy a polgárõrök nagy segítséget adnak a rendõrségnek a mun-
kája végzéséhez. Ez az év a vagyon elleni bûncselekmények
megelõzésének éve lesz, amiben számítanak a polgárõrök mun-
kájára. Lapunk elõzõ számában szó volt a házalásos bûncselek-
ményekrõl, amelyek egyre nagyobb méretet öltenek.
Rigó László megígérte, hogy az önkormányzat segíteni fogja a
polgárõrség munkáját.

/H/
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Postagalambászok bálja
— 2006. évi versenyek díjkiosztója —

2007. február 17-én a Két Kovács ven-
déglõben tartotta szokásos díjkiosztó
ünnepségét Sárbogárd Postagalamb
Sport Egyesülete. A megjelent több mint
100 vendég elõtt vehették át az egyesület
versenyzõi a megérdemelt okleveleket és
a korábbinál jóval kevesebb kupát.
Csóri Antal, az egyesület elnöke megnyi-
tójában ezzel kapcsolatban elmondta: az
elmúlt évben a madárinfluenza hatalmas
nemzeti, gazdasági kárt okozott a terme-
lésben. A sportgalambászok az elrendelt
zárlatok miatt az év elején semmi jóra
nem számíthattak, hiábavalónak látszott
az éves munkájuk.
A versenyek két héttel késõbb (május
14-én), de elkezdõdtek Rajkával. Mivel a
szlovák állam nem engedte át területén a
magyar galambokat, így irány a sógorok,
Ausztria felé. Május 28. Amstetten, júni-
us 5. Haag, június 11. Scherems. Közben
hat belföldi verseny is lebonyolításra ke-
rült. Akkor jött a mélyütés, mivel újabb
megbetegedést észleltek az Alföldön, va-
lamelyik gágogó telepen, és a versenynek
befellegzett. Õsszel viszont a fiatal ga-
lambokkal sikerült a teljes programot
teljesíteni.

A 2006-os versenyév
eredményei

I. Rövid távú csapatbajnokság
1. Csóri Antal 24 helyezés 247,78 p.
2. Palotás József 1. cs. 19 helyezés 199,06 p.
3. Palotás József 2. cs 22 helyezés 170,13 p.

II. Általános távú csapatbajnokság
1. Csóri Antal 11 helyezés 146,93 p.
2. Palotás József 1. cs 11 helyezés 146,53 p.
3. Palotás József 2. cs 7 helyezés 86,82 p.
III. Fiatal galambok csapatbajnoksága
1. Csóri Antal 15 helyezés 122,10 p.
2. Palotás József 13 helyezés 119,35 p.
3. Selmeczi

Kovács István 12 helyezés 94,69 p.

IV. Összetett csapatbajnokság
1. Csóri Antal 50 helyezés 516,82 p.
2. Palotás József 43 helyezés 464,94 p.
3. Selmeczi

Kovács István 30 helyezés 228,35 p.
A díjkiosztást megtisztelte jelenlétével
Juhász János polgármester és felesége,
valamint Bóka József, a Kecskemét N7
elnöke és felesége. Éjfélkor hatalmas
mennyiségû tombolát sorsoltak ki — kö-
szönet érte a helyi kereskedõknek.
A bálban Csizi talpalávaló zenéjével reg-
gel 5 óráig tartó mulatság volt. A vendé-
gek „Jövõre veletek, ugyanitt!” felkiál-
tással búcsúztak.
Szponzoraink névsora a teljesség igénye
nélkül 2007-ben: Horváth Mihály (Calória
Diszkont), Kadlecsik Miklós (Gazdabolt és

faiskola), Bakurecz Ferenc (vasúti kocs-
ma), Kéri István (élelmiszerbolt), Vámosi
Jánosné (takarmánybolt), Molnár István
(terménykereskedõ), Kiskun Kutatóintézet
(Kiskunhalas), Varga Ferenc (Kétkerék ke-
rékpár- és motorkerékpár-szaküzlet), Tóth
Árpád (Révész késes), Szénási Ferenc (IR-
KA játék- és papírbolt), Killer Gábor (vál-
lalkozó), Suzuki Barta, Tenke Józsefné (to-
tó-lottó), Gráczer László (vállalkozó),
Szalai Jánosné (kereskedõ), Csóri Attiláné
(kereskedõ), Derecskei Józsefné (kereske-
dõ), Örkényi Zoltánné (zöldségbolt), Ma-
csim Andrásné (sárszentmiklósi gyógyszer-
tár), Klár András (100 Ft-os bolt), polgár-
mesteri hivatal, Fõtéri cukrászda, Kiss Zol-
tánné (sárszentmiklósi virágbolt).

Csóri Antal elnök
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Megyei népdalverseny területi
elõválogatója — február 14.

Házigazdaként ünneplõbe „öltöztettük”
Varga László és Macsim András festmé-
nyeivel, a helyi foltvarrókör gyönyörû
munkáival intézményünk klubjának
nagytermét erre a jeles napra. A sár-
szentmiklósiakkal, sárbogárdiakkal
együtt Dégrõl, Mezõszilasról, Cecérõl,
Lajoskomáromból, Szabadegyházáról és
Besnyõrõl több mint hatvan énekes érke-
zett hozzánk, kicsik és nagyok, második-
tól a nyolcadik osztályosokig. Szólisták,
kisegyüttesek és éneklõ csoportok léptek
a sorszámhúzás után az alkalmi színpad-
ra, hogy bátran, csengõ hangon magyar
népdalt daloljanak a közönségnek és
egymásnak. Büszkék lehettünk rájuk va-
lamennyien, pedagógusok és szülõk egy-
aránt.
Bemutatójukat háromtagú zsûri értékel-
te: Varró János, a Hermann László Zene-
iskola népi hangszeres tanára, gyakorló
népzenész, Jákob Zoltán, a Sárbogárdi
Zeneiskola és Veréb Judit, a Violin Mû-
vészeti Iskola tanára.
A megyei döntõbe továbbjutottak febru-
ár 24-én, Székesfehérváron, a Barátság
Házában folytatják a versengést, õk a
következõk:
— Napsugár énekkettõs, Dég, Dr. Ko-
vács Pál Általános Iskola, 2-3. osztály;
— Gyöngyharmat éneklõ csoport, Dég,
Dr. Kovács Pál Általános Iskola;
— Pityergõk citerazenekar, Szabadegy-
háza, Kossuth Lajos Általános Iskola,
4-5. osztály;
— Erõs Dorottya, Besnyõ, Arany János
Általános Iskola, 8. osztály;
— Liliom éneklõ csoport, Sárszent-
miklósi Általános Iskola, 8. osztály;
— Tündérrózsa éneklõ csoport, Sár-
szentmiklósi Általános Iskola, 3-4. osz-
tály.

Móra Ferenc szépkiejtési és
olvasóverseny, Szemere Gyula

helyesírási verseny (4. o.) területi
fordulója — február 15.

Eredmények
3. osztályosok: I. Kiszl Fanni, Mészöly
Géza Általános Iskola, Sárbogárd; II. Bo-
ros Gergõ, Arany László Általános Isko-
la, Alap; III. Hegedüs Judit, Sár-
szentmiklósi Általános Iskola, Sárbo-
gárd.
4. osztályosok: I. Dobrovóczki Regina,
Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbo-
gárd; II. Karnis Evelin, Mészöly Géza Ál-
talános Iskola, Sárbogárd; III. Suplicz

Adrienn, Arany László Általános Iskola,
Alap.
A megyei verseny a Kodály Zoltán Mûvé-
szeti Alapiskolában (Székesfehérvár)
2007. február 23-án, 14 órakor kerül meg-
rendezésre.
Helyesírási eredmények: I. Végh Bence,
Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbo-
gárd; II. Varnyu Péter, Mészöly Géza Ál-
talános Iskola, Sárbogárd; III. Prikkel
Ákos, Németh László Általános Iskola,
Mezõszilas.
A megyei versenyt — a Rákóczi-napok
keretében — a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában (Székesfehérvár) 2007.
március 27-én, 9 órai kezdettel rendezik
meg.

Sakk — megyei diákolimpia,
február 17., Székesfehérvár

Az I-II. korcsoportban a 2-3. osztályos lá-
nyok csapata: Gyõri Laura, Fekete Kata-
lin, Parnicsán Eszter a harmadik helye-

zést érték el, felkészítõ tanáruk: Palásti
Vincéné.

Alsós és felsõs farsangok —
február 9. és 16.

Két, egymás utáni, jókedvû pénteken szí-
nes, látványos, ötletes jelmezes felvonu-
lás zajlott iskolánkban a diákönkormány-
zat szervezésében. Az alsóban bemutat-
koztak a mûvészeti iskola néptáncosai. A
felsõben az osztályok, kapott témaköreik
szerint, saját produkciókkal készültek. A
farsang királyát, királynõjét és keringõzõ
udvartartásukat a nyolcadikosaink adták.
Hagyományos iskolai jótékonysági bá-
lunk február 24-én, szombaton lesz.
Az est programja 18 órakor kezdõdik.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Ezúton is köszönjük, ha támogatják ala-
pítványunkon keresztül intézményünket.
A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány
adószáma: 18484205-1-07.

Összeállította: Horváth Ferencné

H Í R E K
a miklósi iskolából
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NYUGDÍJASOK FARSANGJA
A városi nyugdíjasklubban hétfõn rendezték a farsangi mulat-
ságot.
Már kora délelõtt elkezdõdött Hargitai nagymama irányítása
mellett a híres szalagos fánk sütése. A jó fánk titka, hogy a tész-
tát úgy ki kell gyúrni, hogy se a vájdlinghoz, se a gyúró kézhez ne
ragadjon. A gyúrás jól sikerült, amit este a klub tagjai a fánk el-
fogyasztásával díjaztak.
A lakoma után kezdõdött a jelmezesek felvonulása. Begördült
tolószékben a török pasa kíséretével és a háremhölgyekkel. A
rendõr irányította a forgalmat. Schönborn Marika néni múlt
századi szende kislánynak öltözött. Volt törpe és Hófehérke,
tündérkislány, öregasszony görbe bottal és görbe háttal, ijesztõ
szellem, apáca, Szabóné Czuczai Katalin benzinkutasnak öltö-

zött. Két cigányasszony ropta a cigánytáncot, és
loptak az asztalról mindent, amit csak láttak. Az
est fénypontjaként egy olajszõkítõ páros, Anna
Nyiszorogna és Olajos Aljóska Szerjóska elját-
szották a Hattyú halála ihlette Hattyú megdöglése
címû balettet. A jelenet épületes nagy bolondo-
zás volt; a tévé képernyõjére szigorúan kiírandó:
60 év alattiaknak nem ajánljuk!
A jelmezesek felvonulása után késõ estig folyt a
tánc.

Hargitai Lajos

Bartók Szandra divatmodell lehet
Bartók Alexandra (Szandra) 17 éves
sárszentmiklósi lány február 18-án a Per-
fekt Modellügynökség által szervezett
tanfolyam zárásaként sikeres vizsgát tett.
A vizsgáról való hazaérkezés után faggat-
tam sikerérõl.
— Hogyan jutottál el a tanfolyamra?
— Január elején került a kezembe az Epi-
zód újság egyik száma, amelyben a Per-
fekt Modellügynökség tehetséges fiatal
lányok jelentkezését várta modellképzõ
tanfolyamukra.
Megmutattam anyukámnak, a családnak,
és mondtam, hogy szeretnék jelentkezni.
Elküldtem a jelentkezési lapot fénykép-
pel együtt, és pár nap múlva értesítettek,
hogy elfogadták a jelentkezésemet, be-
hívtak egy személyes elbeszélgetésre.
— Egy ilyen lehetõségre sokan „ráharap-
nak”. Kiderült, hogy hány jelentkezõ volt?
— Igen. Már az elsõ találkozásnál el-
mondták, hogy több mint 2500 lány je-
lentkezett az ország különbözõ részeirõl,
de még a határon túlról is.
— Ez azért elég sok. És hány lányt iskoláz-
tak be?
— Tényleg nagyon sok, és kicsit meg is
ijedtem, mert közülük választotta ki az
ügynökség — fényképek, személyes be-
szélgetések alapján — a legalkalmasabb-
nak tartott 18 lányt. Nagy örömömre, pár

nappal a személyes beszélgetés után érte-
sítettek, hogy bekerültem a 18 közé.
— Mi történt a képzés alatt?
— Négy hétvégén vettünk részt az elmé-
leti és gyakorlati képzésben, amely szak-
mai ismereteket, etikát, divatfotózást,
sminkelést, hajápolást, médiaismerete-
ket és közszereplést, járástechnikát fog-
lalt magába. Két lány már a harmadik

foglalkozásra nem jött el, így csak tizen-
hatan maradtunk.
— Most hétvégén, február 17-én volt a vizs-
ga. Mibõl állt?
— Az ötödik hétvégén került sor az elmé-
leti és gyakorlati vizsgára Budapesten. Az
írásbeli vizsga után — szépszámú közön-
ség elõtt — került sor a gyakorlati vizsgá-
ra, amely farmeres, fürdõruhás és estélyi
ruhás bemutatkozásból állt.
A bemutató végén adták át az ügynökség
munkatársai az okleveleket. Mind a 16
lány sikeres vizsgát tett. Én „jó” ered-
ménnyel végeztem el a tanfolyamot.
— Hogyan tovább?
— Az ügynökség vállalta azt is, hogy rövi-
desen referenciakönyvet készít rólunk, és
segít bennünket a pályán való elindulás-
ban is. Március 1-jén lesz Budapesten a
fotózás. Azután meg majd meglátjuk.
Nekem már ez is nagy eredmény. Sokat
tanultam, nagyon szép élmény volt, és az
is nagyon jó, hogy a lányok közül kettõvel
már a tanfolyam alatt nagyon jól összeba-
rátkoztunk. Most hétvégén is találko-
zunk egymással.
Gratulálunk Szandrának a tanfolyam el-
végzéséhez, és élményekben gazdag, si-
keres pályát kívánunk neki.

—való—
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190 éve született Kossuth Zsuzsa
Idén 190 éve, hogy világra jött nemcsak Sárbo-
gárd, hanem az ország múltjának egyik jeles
alakja: Kossuth Zsuzsanna.
Sárbogárdon három intézmény is viseli ennek a
kiemelkedõ asszonynak a nevét: a rendelõinté-
zet (melynek parkjában a szobra is látható), a
töbörzsöki klubkönyvtár, valamint a sárbogárdi
általános és elõkészítõ szakiskola. Számos kiad-
vány jelent meg róla, többek között 1973-ban, a
rendelõintézet avatása alkalmából a Kossuth
Zsuzsa élete címû füzet, illetve Rabati Magda
tollából a Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna
1817—1854 címû könyv, melynek bemutatójára
tavaly került sor a városi könyvtárban.
Lapunk 1997. február 28-ai számában dr. Kell-
ner Józsefné és Hargitai Lajos egy összeállítás-
sal hajtottak fejet Kossuth Zsuzsa élete, mun-
kássága elõtt. Most ennek szerkesztett, rövidí-
tett változatát olvashatják.
Kossuth Zsuzsa 1817. február 19-én született
Sátoraljaújhelyen, Kossuth Lajos legfiatalabb
húgaként. Apja, Kossuth László elszegényedett nemesi család-
ból származott. Zsuzsa az idõs szülõk mellett elsõsorban bátyjá-
ra, Lajosra támaszkodhatott, így szoros kapcsolat alakult ki a
két testvér közt.
A fiatal lány életében mély nyomot hagyott az 1831-es kolera-
járvány, amikor is Kossuth Lajos Sátoraljaújhelyen kolera-
biztosként tevékenykedett. Talán ez volt az egyik meghatározó
élmény, amely felkeltette érdeklõdését a betegápolás ügye
iránt.
Zsuzsa minden másban is segítette bátyját, így például a Tör-
vényhatósági Tudósítások szerkesztésében is. Amikor Kossut-
hot bebörtönözték, az egész család fenntartása Zsuzsára hárult.
Ekkor a család Dabasra költözött. Wesselényi felszólítására
megsegítésükre országos gyûjtést szerveztek.
Kossuth Lajos 1840-ben szabadult, 1841-ben a Pesti Hírlap
szerkesztõje lett. Hamarosan feleségül vette a sárbogárdi
Meszlényi Terézt, Zsuzsa pedig Teréz öccsének, Meszlényi Ru-
dolfnak adta a kezét. A fiatal pár Sárbogárdra költözött.
1844-ben megalakult az Országos Védegylet Magyarország
ipari fejlõdésének elõmozdítása céljából. Az elsõ vidéki egyle-
tet Székesfehérváron Zsuzsa szervezte. Az õ védnöksége alatt
rendezték az elsõ védegyleti bált is a megyeszékhelyen.
1846-ban Kossuth megszervezte az Ellenzéki Pártot, melynek
Meszlényi Rudolf is tagja lett. 1848 januárjában azonban Ru-
dolf agyhártyagyulladásban meghalt. Zsuzsa harmadik gyerme-
két várta ekkor sárbogárdi otthonában.
1848 februárjában meg is született Rudolf nevû gyermeke. A
sárszentmiklósi templomban keresztelte meg Légrády József

plébános. Az evangélikus egyház anyakönyv-
ében ez a bejegyzés most is olvasható.
Aztán jött 1848. március 15. A családi gyász mi-
att Zsuzsa a forradalmi eseményeknek nem tu-
dott igazán örülni. Azonban minden aranyát,
ezüstjét kiváltatta a zálogból és elküldte Kos-
suthnak.
1848 decemberében a család Debrecenbe me-
nekült.
A harcok miatt sok volt a sebesült. A tábori
kórházakban az ápolás megszervezésére Kos-
suth Zsuzsa vállalkozott.
A világosi fegyverletétel után Nagyváradnál el-
fogták a családot. Itt halt meg Meszlényiné
Kossuth Zsuzsa legkisebb, másfél éves gyerme-
ke, Rudolf. A családot a császáriak Pestre vit-
ték, ahol az Újépületben tartották fogva édes-
anyjával és gyermekeivel együtt. Fél év múlva
került sor a tárgyalásra. Meszlényinét felmen-
tették, mert még osztrák katonatisztek is tanús-
kodtak mellette, hogy a kórházakban embersé-

gesen bántak az ellenség sebesültjeivel is. Szabadon engedték a
családot.
Kossuth Zsuzsa azonban rövidesen belekeveredett a Figyel-
mess—Makk-féle reménytelen összeesküvésbe. Õ lett a szelle-
mi irányító. 1851 decemberében a császári rendõrség letartóz-
tatta. Csikorgó hidegben egy betört ablakú cellában tartották
fogva, ahol kiújult lappangó tüdõbaja. A börtönõr gyakran ta-
lálta cellája kõpadlóján eszméletlenül feküdni. Amikor a ható-
ságok látták, hogy halálán van, szabadon engedték, de csak az-
zal a feltétellel, ha nemcsak Magyarországot, hanem Európát is
elhagyja. Brüsszelig jutottak el. Édesanyja olyan beteg lett,
hogy nem merték vállalni az óceánon át a hajóutat. A király
engedélyével Brüsszelben letelepedett, csipkeverõ mûhelyt nyi-
tott, és ebbõl tartotta el családját.
Édesanyja halála után gyermekeivel átment az Újvilágba, New
Yorkba. Itt halt meg 1854. június 29-én.
Azóta többször is tettek már kísérletet, hogy hamvait hazahoz-
zák. A kutatások során kiderült: azt a temetõt, ahol nyugszik,
felszámolták. Hamvai felett most egy hatsávos autópályán dü-
börögnek a gépjármûvek ezrei.
Közeledik március 15-e, nemzeti ünnepünk. Az ünnepnapon,
amikor megemlékezünk az akkori hõsökrõl, emlékezzünk Kos-
suth Zsuzsára, és idézzük föl az 1848-as sárbogárdi nemzeti-tör-
ténelmi arcképcsarnokot is! És akkor legyünk ne csak arra
büszkék, hogy magyarok vagyunk, hanem arra is, hogy sárbo-
gárdiak vagyunk, mert a nemzet jövõjének forrásai akkor és
most is a falvakban, kisvárosokban fakadtak.

(Források: Kertész Erzsébet: Úttörõ asszonyok;
Kossuth Zsuzsa; Kossuth Zsuzsa ismeretlen élete.)

KÖSZÖNET
Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik 2005. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át a Sárbogárdi Református Egy-
ház Árva Bethlen Kata Alapítványának számlájára utalták.
Így az alapítvány 412.000 Ft-tal segíthette a református
templom tatarozását és az idõsek otthona zökkenõmentes
mûködését. Kérjük, és egyben megköszönjük, ha 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával is segítik
további munkánkat.

Adószámunk: 18483118-1-07.

Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd

KÖSZÖNET
A „Flórián 07” Lövészklub megköszöni azon személyeknek
a támogatását, akik az adójuk 1%-os felajánlásával, összesen
66.908 Ft-tal segítették munkánkat a 2006-os évben. A lö-
vészklub továbbra is várja nagylelkû felajánlásaikat, segítsé-
güket.
2007-ben felajánlásaikat a következõ adószámra tehetik
meg:

Az egyesület neve: „Flórián 07” Lövészklub.

Adószáma: 19098320-1-07.
Ifj. Kiss András elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vendéglátás —

Sárbogárdi Napok 2007
TÁRGYA: kizárólagos joggal étel- és italszol-
gáltatás a 2007. évi Sárbogárdi Napok (2007.
június 15-16-17.) keretében az Ifjúsági park-
ban.

Pályázatot nyújthatnak be
Sárbogárd város illetékességi területén mû-
ködési engedéllyel rendelkezõ (helyi) vállal-
kozó, a fenti szolgáltatást megfelelõ szakmai
felkészültséggel ellátó és a szükséges enge-
délyekkel rendelkezõ természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság, valamint ezek csoportjai, mûködési
formától függetlenül — továbbiakban a pá-
lyázó —, aki a melegétkeztetésben minimum
5 éves tapasztalattal rendelkezik.

A pályázónak vállalnia kell
1. A 2007. évi Sárbogárdi Napok 3 napos ren-
dezvényén (péntek, szombat, vasárnap), az
Ifjúsági parkban saját költségén min. 30x10
méteres sátor felállítását, teljes felszerelés-
sel (padok, asztalok stb.); a hideg- és meleg-
étel, ital árusítására vonatkozó jogszabályok-
nak és hatósági elõírásoknak megfelelõ áru-
sítást.
2. A pályázónak vállalnia kell, hogy legalább
egy csapolt (Arany Ászok, Borsodi, Szalon, il-
letõleg hasonló minõségi és árkategóriába
tartozó) sörárut és üdítõitalt a Sárbogárdon
alkalmazott nagykereskedelmi ár + 50%
összegnél nem magasabb áron árusítja a ren-
dezvény valamennyi résztvevõje részére.
A pályázónak a fenti — a pályázatban megje-
lölt — termékeket a Sárbogárdi Napok teljes
ideje alatt, folyamatosan, a fenti áron és
ténylegesen szolgáltatnia kell.
3. A pályázónak vállalnia kell a minimum 300
Ft/m2/nap közterület használati díj megfizeté-
sét egy összegben, elõre, 2007. június 1-jéig
az önkormányzat részére.
4. A pályázónak nyilatkozatban kell vállalnia,
hogy a rendezvény szervezõivel, a civil kap-

csolatok, ifjúsági és sportbizottsággal
együttmûködik, valamint hogy a megpályá-
zott étel- és italszolgáltatáson kívül egyéb
szolgáltatást kizárólag a bizottság jóváha-
gyásával nyújt és végez.

A pályázathoz kötelezõen
csatolandó iratok

Vállalkozói igazolvány, vagy a mûködés jog-
szerûségét igazoló okirat.
A pályázati kiírásban szereplõ nyilatkozatok.
A szolgáltatásra vonatkozó leírás (sátor mé-
rete, elhelyezése, a szolgáltatás nyújtásához
használt berendezések és szükséges áram-
igényük, szolgáltatott áruk köre stb.).
Igazolás a pályázati díj megfizetésérõl (kész-
pénz-átutalási megbízás másolata).
Referenciamunkák felsorolása.

Pályázat benyújtása
A pályázatot postai úton (Sárbogárd Város
Önkormányzata, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., Barna Edina szakreferens részére) legké-
sõbb 2007. március 8-ai postai beérkezéssel,
vagy személyesen 2007. március 8-án,
11.30 óráig kell benyújtani „Vendéglátás —
Sárbogárdi Napok 2007” megjelöléssel.

A pályázat elbírálása
A pályázatokat a civil kapcsolatok, ifjúsági és
sportbizottság bírálja el 2007. március
20-áig.
A pályázatnál elõnyt jelent a hasonló rendez-
vények lebonyolításában szerzett tapaszta-
lat.
A pályázathoz mellékelni kell a Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzata javára szóló, 20.000 Ft,
azaz húszezer forint vissza nem térítendõ pá-
lyázati részvételi díj megfizetésérõl szóló iga-
zolást. A befizetéshez szükséges kész-
pénz-átutalási megbízás átvehetõ a polgár-
mesteri hivatal portáján.

Nedoba Károly, a civil kapcsolatok,
ifjúsági és sportbizottság elnöke

1% a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt Autista
Gyermekekért Egyesület) kéri a tisz-
telt adózó állampolgárokat, hogy adó-
juk 1%-át ajánlják fel a Sárbogárdon
és környékén élõ súlyosan, halmozot-
tan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
Csipike Egyesület.

Adószáma: 18491328-1-07.

Az Alapi Óvodásokért Közalapítvány 2006. évi
beszámolója a gazdálkodásról

Bevétel Kiadás
Bankszámla nyitó egyenlege: 157.200 Ft Úszás útiköltsége: 25.600 Ft
Pénztár nyitó egyenlege: 12.087 Ft Családi majális kiadásai: 163.676 Ft
Önkormányzat támogatása: 250.000 Ft Játékvásárlás: 14.870 Ft
Családi majálisra felajánlás: 194.159 Ft Gyermekek kirándulási ktsg.: 137.720 Ft
Szja 1% (2005. év): 122.600 Ft
Lakossági felajánlás: 10.000 Ft
Összesen: 746.066 Ft Összesen: 341.866 Ft
Záró pénzkészlet
Bankszámla: 328.070 Ft
Pénztár: 76.130 Ft
A 2005. évben felajánlott szja 1%-át (122.600 Ft) a 2007-es évben fogjuk felhasználni.

Szopori György pénztáros

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete 2007. február 9-ei ülésén elfo-
gadta:
— az önkormányzat 2007. évi költségveté-
sérõl szóló 6/2007. (II. 14.) Ktr. számú ren-
delet és
— a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.
5.) Ktr. számú rendelet módosításáról szóló
7/2007. (II. 14.) Ktr. számú rendeletet.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Íjászat
A 2007. február 10-én megrendezett
Budapest Terembajnokságon a Sárré-
ti ÍC versenyzõje, Krencz Szabolcs a 8.
helyezést szerezte meg.
Ez év április 28-án egyesületünk olim-
piai rendszerû, kvalifikáló versenyt
szervez, melyre szerte az országból,
valamint külföldrõl is várunk íjászo-
kat. Versenyünk a Nemzetközi Íjász
Szövetségnek (FITA) bejelentett ren-
dezvény. A résztvevõk nagy számát ga-
rantálja, hogy ezen a megméretteté-
sen kiküldetés szerezhetõ a júliusi lip-
csei pályaíjász-világbajnokságra. Ez-
úton hívjuk fel a sportbarátok figyel-
mét, hogy a verseny lebonyolításával
kapcsolatban anyagi támogatásukat és
személyes közremûködésüket szíve-
sen látjuk.

Bankszámlaszámunk:
11736051-20010221.

Kérjük sportbarátainkat, ismerõsein-
ket, hogy adójuk 1%-ával támogassák
a sárbogárdi íjászok munkáját.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Gilicze László
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A lustaság fél egészség

Spuri—Pusztaegresi Fiúk 1-3 (0-3)
Vezette: Szakács I. Spuri: Németh, Kiss,
Huszár T., Bereczki, Huszár L. Csere:
Kovács. Pusztaegresi Fiúk: Ellenbruck,
Magyarosi, Batári, Kolonics, Fodor. Cse-
re: Magyar, Õri Cs., Õri Gy., Pribék.
Gólratörõbben játszott a pusztaegresi
csapat, melynek meg is lett az eredmé-
nye, mert Kolonics az alapvonalról rúgott
gólt. Jól játszott a csapat, így Fodor révén
újabb gólt rúgtak. Ez kicsit felébresztette
a Spurit. Annyira támadtak, hogy kontrá-
ból Fodor újabb találatával beállította az
elsõ félidõ eredményét. A második félidõ
elsõ eseménye Kovács kapufája volt.
Kolonics lõtt kapu mellé, majd szöglet
után Huszár L. fejesét Ellenbruck újból
szögletre ütötte. Õri Gy. hagyott ki óriási
helyzetet — egyedül állt a kapussal szem-
ben —, mellélõtte a labdát. Õri Cs. is
megismételte az elõbbi helyzetet. Huszár
L. három méterrõl a kapust találta telibe.
A pusztaegresi csapat védelme mellett
Kovács megszerezte a szépítõ gólt, még
az utolsó percben Fodor lõtt kapu fölé. A
lejátszott 16 mérkõzésen most gyõztek
elõször a Pusztaegresi Fiúk, teljesen
megérdemelten. Góllövõk: Kovács, illet-
ve Kolonics, Fodor (2).

Hozták a kötelezõt

Vasutas—Bad Boys 0-8 (0-3)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Guszejnov, Ba-
bitz, Bozsoki, Czeiner, Freschli. Csere:
—. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli, Juhász
L., Tóth, ifj. Soós. Csere: Juhász Á., Soós.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, máris veze-
tést szerzett a Bad Boys, ifj. Soós volt a
góllövõ. Mikuli szerezte meg a második,
Tóth a harmadik gólt. Az elsõ félidõben
még Juhász Á. lövése után a labda a ka-
pufán csattant. A második félidõre telje-
sen elfáradt a Vasutas, és sorra kapta a
gólokat. Ifj. Soós, Tóth, Juhász Á. duplá-
zott a mérkõzésen, még Juhász L. is ered-
ményes volt. Nagyobb arányú is lehetett
volna a Bad Boys gyõzelme. Góllövõk: ifj.
Soós (2), Mikuli, Tóth (2), Juhász Á. (2).,
Juhász L.

Megközelítette, vagy elhagyta
a listavezetõt?

Haladás—Twister 2-4 (0-0)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi,
Szalai, Szántó K., Nagy, Szabó M. Csere:
Hollósi, Kiss, Szántó Zs., Varga. Twister:
Bodoki, Balogh, Tóth, Kristóf, Szabó L.
Csere: Bognár, Katona.
Az elsõ félidõben nem történt említésre
méltó esemény. A második félidõ már
igazi irammal kezdõdött a Haladás jóvol-
tából, mégis a Twister szerzett gólt egy

kontratámadás végén, 3-2-es emberfö-
lénybe kerültek, és Balogh nem hibázott.
Közvetlenül a kezdés után Szabó L. fejelt
kapufát, majd Kristóf kapufát lõtt. Varga
egyenlített váratlanul, mert a szögletnél
nem figyeltek. A következõ szögletnél vi-
szont a Haladás védõi nem figyeltek és
Balogh fejelt gólt. Cimbalomszögbõl
Kristóf volt eredményes. Szöglet után
Bognár lõtt gólt. Szabó szépített az ered-
ményen. Hogy ez az eredmény mire elég,
az hétfõn este válik véglegessé a Twister
számára. Góllövõk: Varga, Szabó, illetve
Balogh (2), Kristóf, Bognár.

Csak a végét, azt tudnám feledni

Taki Team—Enying 4-7 (0-2)

Vezette: Tóth I. Taki Team: Fövenyi,
Rohonczi M., Vörös Z., Rohonczi G.,
Geiger. Csere: Lajtos. Enying: Varga,
Pudelka, Petõ, Krizsán, Nagy. Csere:
Csányi, Körmendi II.
A Taki Team Lajtos sérülése miatt szük-
ségkapussal játszotta végig a mérkõzést.
A Taki Team csapata Geiger és Rohonczi
révén kihagytak három nagy helyzetet és
ez megbosszulta magát. A szabadrúgást
gyorsan elvégezte Pudelka, lövése Laj-
tost meglepve került a kapuba. Jól ját-
szott a Taki Team, de a góllövés nem
ment. Körmendi II. lõtt mellé, majd a
szöglet után Pudelka megszerezte máso-
dik gólját. A második félidõben Rohonc-
zi G. feleslegesen cselezett, Körmendi II.
elvette, tõle a labdát, és azt a kapuba lõt-
te. Ritmust váltott a Taki Team, kiját-
szották az elmélázó enyingi védelmet.
Három támadó jutott egy védõre, ezt a
helyzetet Geiger kihasználta és gólt lõtt.
Még fel sem ocsúdtak a meglepetésbõl,
Rohonczi G. szépített az eredményen.
Annyira örültek a szoros eredménynek,
hogy most meg õk feledkeztek el a véde-
kezésrõl, mert fél perc múlva Krizsán nö-
velte az elõnyt. Vörös is feliratkozott a
góllövõkhöz, megint szoros lett az ered-
mény, de jött Rohonczi M. hibája és
Krizsán megszerezte második gólját. El-
fáradni látszott a Taki Team, de Geiger
egyéni játék után eredményes volt. Jött
Pudelka két gólja, mely a mérkõzés meg-
nyerését jelentette. Sárga lap: Rohonczi
G. Góllövõk: Geiger (2), Rohonczi G.,
Vörös, illetve Pudelka (4), Körmendi II.,
Krizsán (2).

De hol van a tavalyi hó?

Krencz-nagyker—OMV 2-2 (1-1)

Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás,
Schneider J., Király, Somogyi, Gyenis.
Csere: Petrovics, Schneider T., Vámosi.
OMV: Halasi, Zsebõk, Lengyel, Killer,
Örkényi. Csere: Gráczer, Nagy.

Halasi igazolta jó formáját, mert az elsõ
támadásnál nagyot védett. Továbbra is
támadott a Krencz-csapat, Schneider J.
lõtt védhetetlen gólt. Még tartott az
OMV-sokk, amikor Somogyi hagyott ki
helyzetet. Kontrázott az OMV és Len-
gyel kilõtte a hosszú sarkot. Király lövését
védte Halasi, majd Gyenis lõtt kapu mel-
lé. A második félidõben felváltva forog-
tak veszélyben a kapuk, míg Zsebõk volt
eredményes. Az OMV kihagyta a nagy
helyzeteket, a Krencz-csapat Gyenis ré-
vén egyenlített. A helyzeteket figyelembe
véve bármelyik csapat nyerhetett volna,
bár a nagyobb helyzeteket az OMV hagy-
ta ki. Sárga lap: Lengyel. Góllövõk:
Schneider J., Gyenis, illetve Lengyel,
Zsebõk.

Nesze semmi, fogd meg jól!

Extrém—Sárkeresztúr KIKE
2-2 (1-1)

Vezette: Tóth I. Extrém: Vörös F., Dévé-
nyi, Oszvald, Juhász L., Horváth D. Cse-
re: Hajnal, Horváth T., Pálinkás. KIKE:
Visi, Vörös L., Hajdinger, Sütõ, Szauer-
vein. Csere: Madár, Viola.
Nem találta a ritmust a KIKE, mert az
Extrém jól kombinált. Horváth D. lõtt
nagy gólt. Már-már úgy nézett ki, hogy
elõnnyel fordul az Extrém, de Hajdinger
a kapus fölött emelte a labdát a kapuba.
A második félidõ elsõ nagy helyzetét Haj-
nal hagyta ki. Dévényi lövése ment kapu
mellé. Emberelõnybe került a KIKE, ezt
Viola használta ki. Vörös L. lövését védte
Vörös F., Oszvald kapufát lõtt. Egyenlí-
tett az Extrém. Juhász lövését nem tudta
védeni Visi. A végén Sütõ eldönthette
volna a mérkõzést, ez volt az elsõ labdale-
vétele és lövése, a reklamálása annál
több. Sárga lap: Sütõ. Piros lap: Hajnal
(2 perc szándékos kezezésért). Góllövõk:
Horváth D., Juhász, illetve Hajdinger,
Viola.

A második félidõ döntött

Miklós-Cece—Vidámfiúk 5-1 (0-0)
Vezette: Tóth I. Miklós-Cece: Kokics,
Klazer, Démuth, Kiss P., dr. Erdélyi. Cse-
re: Farkas. Vidámfiúk: Oláh, Nyári, Ko-
vács, Horváth, Keresztyén. Csere. Né-
meth.
Gól nélküli elsõ félidõ, csak helyzetek
voltak. A második félidõt dr. Erdélyi lö-
vése vezette be. Kapust cserélt a Vidámfi-
úk csapata, Kovács állt egy ideig a kapu-
ban. Megtört a jég, mert Klazer emelte
kapura a labdát, mely Kovács fölött a ka-
puban landolt. Váratlanul egyenlített a
Vidámfiúk csapata. Keresztyén elé pat-
tant a labda, aki azt a kapuba lõtte. Oláh
lõtt mellé, majd hétmétereshez jutott a
Miklós-Cece. A labda mögé dr. Erdélyi
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állt, aki a büntetõt biztosan értékesítette.
Még fel sem ocsúdtak, amikor dr. Erdélyi
újabb gólt lõtt. Horváth lövését Kokics
lábbal védte. A következõ gólt is dr. Er-
délyi rúgta, majd Kiss P. lövése szállt ka-
pu fölé. Nem figyeltek dr. Erdélyire, így a
negyedik gólját szerezte meg, beállítva a
végeredményt. Sárga lap: Nyári. Góllö-
võk: Klazer, dr. Erdélyi (4), Keresztyén.

Nehéz falat volt

Flamengó—Memphis Plus 0-1 (0-1)
Vezette: Szakács I. Flamengó: Lekner,
Varga, Banda, Derecskei, Lakatos. Cse-
re: Gál. Memphis: Szilágyi, Szabó, Ta-
kács, Fodor, Simon. Csere: Emperger,
Herczeg, Lóth, Molnár, Zámbó.
Az elsõ igazi nagy helyzetet Varga átadá-
sa után Derecskei puskázta el. A Fla-
mengónak is volt helyzete, melyet Laka-
tos rontott el. Az elsõ szép támadás futott
a pályán, amikor Herceg átadását Em-
perger értékesítette. A második félidõ el-
sõ percében Derecskei került helyzetbe,
de elhibázta. A kezezéseket nem vette fi-
gyelembe a játékvezetõ, vagy nem látta?
Lakatos hálóba tartó labdáját Emperger
a gólvonalról emelte ki. Végezetül Varga
lövését védte Szilágyi. Gyõzelmével a
Memphis a tabella második helyén áll.
Sárga lap: Banda, Lekner, Varga. Góllö-
võ: Emperger.

Oda a királyság

Légió 2000, Fair Bútor—
Toledo 2005 3-6 (1-4)

Vezette: Szakács I. Légió: Megyesi, Né-
meth, Csuti, Rozgonyi, Horváth. Csere:
Csizmadia, Egei, Huszár, Mondovics,
Szilágyi Cs., Szilágyi F. Toledo: Horváth
I., Csuti T., Kiss L., ifj. Bodoki, Orosz.
Csere: Barabás, Horváth Zs., Kiss A., Or-
bán.
Egy perc, egy gól, melyet Orosz szerzett.
Puskaporos volt a mérkõzés. Rövid idõ
múlva Németh és Csuti összehozta a má-
sodik Toledo-gólt, szintén Orosz volt
eredményes. Kiss L. lõtte az újabb
Toledo gólt. Erre Csizmadia válaszolt,
Kiss L. lövése után a labda a kapuban kö-
tött ki, Megyesi nem hibáztatható. Meg-
érdemelt Toledo-vezetés az elsõ félidõ
végén. A második félidõt a Légió kezdte
jobban, mégis a Toledo elõtt adódott
helyzet. Orosz váratlanul 30 méterrõl lö-
vésre szánta el magát, a labda a meglepett
Megyesi mellett a kapuban kötött ki.
Visszavett az iramból a Toledo, Csuti lö-
vése ment mellé. Csizmadia lefordult a
védõrõl, és nagy gólt lõtt. Barabás a ka-
pusról kipattanó labdát lazán a kapuba
emelte. Csizmadia meglõtte harmadik
gólját. Az utolsó nagy momentum
Bodoki lövése volt, melyet a kapus hárí-
tott. E gyõzelmével a Toledo nyílttá tette
a bajnokság végsõ helyezését. Az elsõ há-
rom helyezettnek még döntõ mérkõzései
vannak. Sárga lap: Csuti, Egei. Góllövõk:
Csizmadia (3), illetve Orosz (3), Kiss L.
(2), Barabás.

Csak egy csapat volt a pályán

Magnum—DKS 1-4 (1-2)

Vezette: Szakács I. Magnum: Györök,
Csendes, Vinklmann, Bor, Mihalkó. Cse-
re: Csõgör, Máté. DKS: Suplicz, Kele-
men, Farkas, Kovács, Domján. Csere:
Filotás, Kassai, Somogyvári.
Küzdelmes mérkõzésen dõlt el a három
pont sorsa. Vinklmann hagyta ki az elsõ
helyzetet. Szöglet után Kelemen fejelt
gólt, majd Domján lõtt kapufát. Farkas
egyéni akció után növelte az elõnyt, Bor
szépített az eredményen. A második fél-
idõ elején Mihalkó lõtt többször is mellé,
Bor lövését védte Suplicz. Domján gólt
lõtt, eldõlt a mérkõzés. Még Kelemen
volt eredményes. Tüzelt a DKS, két lövés,
két védés Györök részérõl. E vereséggel
harmadszor kedvezett az Extrémnek a
Magnum. Góllövõk: Bor, illetve Kelemen
(2), Farkas, Domján.

— G. F. —

Tabella

A Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 10 3 3 53-32 33
2. Memphis Plusz 8 4 4 56-39 28
3. Enying 9 1 6 70-50 28
4. Magnum 9 1 7 51-58 28
5. DKS 8 2 6 61-55 26
6. Flamengó 7 4 5 41-50 25
7. Sárkeresztúr KIKE 7 4 6 60-54 25
8. OMV 8 3 6 60-51 24
9. Krencz-nagyker 7 1 8 59-44 22
10. Taki Team 2 2 13 42-83 8
11. Arsenal 1 3 12 23-63 6

Az OMV összeredményébõl 3 pont le-
vonva.

A góllövõlista állása

30 gólos: Bor József (Magnum), 22 gólos:
Somogyi László (Krencz-nagyker), 19 gó-
los: Kelemen Béla (DKS).

A Fair Bútor-csoport
1. Twister 12 3 1 60-21 39
2. Légió-Fair Kft. 12 1 3 86-22 37
3. Toledo 2005 14 3 - 77-33 35
4. Vidámfiúk 10 1 6 68-55 31
5. Miklós-Cece 9 2 5 67-43 29
6. Haladás 9 1 56 59-33 28
7. Bad Boys 6 1 9 58-47 16
8. B. B. Truck SE 4 2 10 33-57 14
9. Pusztaegresi Fiúk 3 1 12 31-62 10
10. Spuri 3 1 13 23-67 10
11. Vasutas - - 17 22-121 -3

A Bad Boys és a Vasutas összeredményé-
bõl 3 pont levonva.
A Toledo 2005 összeredményébõl 10
pont levonva.

A góllövõlista állása

36 gólos: dr. Erdélyi Tamás (Miklós-
Cece), 34 gólos: Horváth János (Vidám-
fiúk), 30 gólos: Kristóf Gábor (Twister).

SAK-hírek
Folytatódik a tavaszi
szezon az asztaliteni-
szezõknek, egyelõre
még csak az NB III-ban
játszó csapatoknak. A
SAK csapata nem iga-
zán sikeresen kezdte a
tavaszi fordulót, az elmúlt héten Eszter-
gomba látogattunk, de nem sok sikerrel.
A Lovász Lajos, Dörögdi Gábor, Szõnye-
gi Tibor, Papp László összeállítású csapat
15-3-as vereséget szenvedett, egyedül
Lovász Lajos tudott három mérkõzést
megnyerni, és így sikerült kialakítani a
végeredményt.
Február 17-én megint idegenbe, a Linde
csapatához, Dunaújvárosba látogattak a
játékosok, sajnos kevés sikerrel. A páro-
sok közül a Lovász—Dörögdi páros nyer-
te a mérkõzést, a két Papp sajnos veszí-
tett. Az egyéni mérkõzések is változato-
san alakultak, Lovász Lajos három egyé-
nit nyert, id. Papp L. a kötelezõ egyet, míg
a két fiatal, Dörögdi G. és ifj. Papp L.
nem tudott nyerni. Ifj. Pappnak azonban
„mentségére” hozható, hogy az elmúlt
héten influenzásan feküdt otthon, és még
nem keveredett ki a betegségbõl teljesen.
Végül is 13-5-ös vereséget szenvedett a
csapat idegenben.
A következõ mérkõzésre március 11-én
kerül sor, hazai asztaloknál. Balatonal-
mádi lesz az ellenfél, ez sem lesz könnyû
mérkõzés.
Aki jó mérkõzéseket szeretne látni, az lá-
togasson ki a töbörzsöki csarnokba már-
cius 11-én, 11 órakor. Mindenkit vár

a SAK VEZETÕSÉGE
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Tanulmányok
Folytatás 6. lapszámunkból

(Békefy Lajos: 2007. Paul Gerthardt emlékéve,
400 éve született a legjelentõsebb protestáns énekköltõ)

Politikai és vallási viták
kereszttüzében

Napjainak jó részét áthatották a korabeli viták, illetve ezek hul-
lámverései. A legtöbb porosz ugyanis õhozzá hasonlóan evan-
gélikus volt, Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem és
családja viszont református. A kálvinisták ekkor Észak-Ameri-
kában már a demokratikus államberendezést próbálgatták. Úgy
tekintették õket sok helyütt, mint toleráns és kiegyenlítõ, egyen-
súlyra törekvõ embereket. Ez jól jött porosz földön is, ahol évti-
zedeken át dúltak a svéd seregek, s mindenki nyögte a hosszúra
nyúlt hadjárat terheit, keserveit, és az evangélikus-református
vitákat.
A protestánsok közötti toleranciát akarta elérni Frigyes Vilmos
1662-ben kiadott elsõ, majd 1664-ben kiadott második Ediktu-
mával: reformátusoknak és evangélikusoknak egymás között
vallási békére kellett jutniuk. Ennek érdekében megtiltották
egymás lejáratását a szószékeken, akik viszont ezzel nem tudtak
vagy nem akartak egyetérteni, azoknak el kellett hagyniuk a tar-
tományt és lelkészi állásukat. A lelkészek java része aláírta az
Ediktumot, Paul Gerhardt azonban nem. A toleranciával egyet-
értett, de saját identitását, ami a lutheranizmusban gyökerezett,
Wittenbergben edzõdött érett szemléletté, nem akarta semmi-
ben sem félretenni.
Így a református tanítások egy részével keményen szembeszállt.
A kálvini kettõs predestinációról szóló tanítást Biblia-ellenes-
nek tartotta, ami ellentmond Isten mindenkihez szóló üdvkíná-
latának. A kiválasztó kegyelemrõl szól a jászol látomásában fo-
galmazott énekverse: „Nem éltem még e föld színén, te értem
megszülettél; Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél.
Még meg sem formált szent kezed, Már elválasztál engemet, Hogy
társam légy e földön” (329,2). A legkritikusabb, s a másik fél által
elfogadhatatlan vélekedése az volt, hogy a reformátusokat nem

tudta keresztyén testvérekként elfogadni. Nem értett egyet az-
zal sem, hogy a kálvinisták szerint az úri szent vacsorában nincs
Krisztus testileg jelen. Mindazonáltal éneksorai sokkal inkább a
lelki hódolás hívásai, s nem a dogmatikai viták más formában
megjelenõ fegyverei.
Ezt meglátta a választófejedelem is, aki énekeiben „az igaz ke-
resztyénséget ismerte fel, s azt, hogy a szívet lehet általuk az iga-
zi, világos és kétségbevonhatatlan istenörömben gyakoroltat-
ni”. 1668-ban elvesztette állását a nikolai templomban. Elõtte
azonban a református választófejedelem egy évnyi türelmi idõt
adott neki a megfontolásra, mondván: „Hátha az Ediktum ér-
telmét nem értette meg egészen”. Bizonyára megértette, de
volt, amivel nem értett egyet. Így mennie kellett. Nem sokkal ezt
követõen, 13 évi házasság után, 45 évesen meghalt felesége.
Csak egyetlen fia maradt mellette, Paul Friedrich.

Utolsó stáció, testamentuma
1668-ban az észak-németországi Lübben városi fõtemplomá-
ban kap szolgálati lehetõséget. Még egyszer összeszedte erejét:
parókiabõvítés, pestisesek lelki gondozása várt rá. Itteni nyolc
éve alatt több mint 120 lelki éneket szerzett. Megözvegyült só-
gornõje, Sabina Fromm vezette a háztartást, s nevelte anya hiá-
nyában egyetlen fiát, Paul Friedrichet. Egészségi állapota egyre
inkább romlott. A szerdai hétközi prédikációk, a várostól kissé
távolabb fekvõ temetõben végzett gyakori temetés erejét meg-
gyengítette. Egyre inkább befelé fordult. Igazi gondoskodással
már csak egyetlen életben maradt gyermekéhez fordult. Testa-
mentumát, végrendeletét 69. születésnapja után írta meg. Eb-
ben hálát ad Istennek mindazért a jóért, amit lélekben és test-
ben kapott. Tekintetét a boldog utazás reményében a jövõre és
az érkezõre irányította. És ezt is a rá oly jellemzõ Krisztus-köz-
pontúsággal tette: „Te légy, Jézus, oltalmam, Nálad lesz jó
jutalmam. Hû szárnyaid alatt, Te vigyázz csak, Uram, rám. Nem
árt akkor a Sátán: Testem-lelkem békén marad” (503,7).
Testamentuma második részében fiának adja át örökségét lelki,
szellemi, anyagi tekintetben. Nagy könyvtárát leszámítva, alig
akad persze anyagi eszköz, amit ráhagyhat. De az a név, amit
sok-sok kipróbált és megszenvedett hitvalló éneke alá írt, talán
nem lesz fia szégyenére — vélekedik. Fia iskolázásához tiszta
szellemû iskolákat, hamisítatlanul tanító egyetemet kíván. Óvja
a keverék-szellemiségtõl, a szinkretizmustól. A mindennapi élet
mércéjéül Isten akaratát és parancsait ajánlja neki. Jövendõbe-
lije megválasztását ne Isten és a hozzá közel állók tanácsa nélkül
tegye meg! Tegyen jót anélkül, hogy hálát várna érte. Az apai
végrendelet ezzel zárul: „Imádkozz szorgalmasan, tanulj tisz-
tességesen, élj békével, szolgálj ékesen, maradj meg hitedben és
hitvallásodban állhatatosan, s akkor majd úgy halsz meg és
veszel búcsút ettõl a világtól, hogy készen leszel, felszabadult és
boldog”.
A lübbeni prédikátor és protestáns dalköltõ 1676. május 27-én
hunyta le szemét. Egy késõbbi beszámoló szerint saját énekver-
sének az ismétlésével, megbékélten indult el Ura felé: „Mellõ-
lem el ne távozz, Ha majd én távozom. A kínban, mit halál hoz,
Állj mellém, Jézusom. Ha lelkem félve reszket, S rettent a meg-
halás, Nagy kínod és kereszted Legyen vigasztalás” (341,6).
Teste a lübbeni nikolai-templom oltárának közelében található
sírban pihen. Az istenáldotta lelkületû költõ-teológus kimene-
tele csendben történt ebbõl a világból. Nem tartottak nagy te-
metést. Énekei viszont annál bensõségesebben élnek milliók
szívében szerte a világon ma is. Nyelvi igényességük, tartalmi
mélységük, bölcsességük frissen tartják ezt a hívõ lírát és azokat,
akik olvassák, éneklik sorait. Nem csak születése 400. évében,
hanem újra és újra érdemes elõvenni és végigelmélkedni, imád-
ságként ízlelgetni lelkünkkel gyönyörû énekei sorait, amibõl
most útravalóul két sort idézünk: „Ha egy sem volna e világon, Ki-
re magad rábízhatnád. Akkor is állna oldaladon, És hûségét ta-
pasztalnád. Õ tudja titkos bánatidat, Elvenni mikor kell azokat:
Légy csendes szívvel! Ne vedd szívedre, az ellenség Amit rád költ
hazugsággal. Hadd jõjjön csúfság, keserûség: Ítél az Úr igazsággal.
Ha Isten a te jó barátod, Nem lehet emberektõl károd: Légy csendes
szívvel!” (270,4.8.)

Álmatlan éjszakák
Több mint két év eltelt már, mióta nem láttalak,
Mégis ajkamon érzem még utolsó csókodat.
Mindig tiéd leszek, akkor is, ha nem kellek!
Tiéd a választás, én még mindig szeretlek!

Álmatlan éjszakákon rád gondolok.
Forgolódom az ágyamban, s egy kicsit meghalok.
Varázsos illatod õrzi még párnám,
Titkon azt remélem, majd visszajössz hozzám.

Csendesen ragyog rám a fényes holdgerezd,
Nézem a fényképedet, s a szívem sírni kezd.
A fájdalmat elfeledni már nem is reménykedem,
Csak arra kérlek, adj egy utolsó esélyt nekem!

Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy megbántottalak!
Ha visszahozhatnám a múltat, én el nem hagynálak!
Amíg az élet enged, mindig veled lennék,
Csak egy esély csupán, mit tõled szeretnék.

(Handa István)
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KÉZMÛVES
KLUB

Kéthetente szombaton
a mûvelõdési házban

14 órai kezdettel
kézmûvesklubot tartunk.

Február 24-én: gyöngyfûzés,
pomponfigura-készítés.

Ha van otthon anyagod, eszközöd,
hozd magaddal!

Következõ alkalmak:
március 10. és 24.

Február 24. szombat, 19 óra

Eragon
Nem is olyan nehéz egy fantasztikus
történet hõsévé válni. Míg testvérei al-
szanak, egy falusi fiú a közeli erdõbe
indul vadászni. Talál egy szép kék kö-
vet, és haz viszi, hogy a kemény tél be-
köszönte elõtt eladhassa, és ennivalót
vegyen a családjának. Ám mielõtt túl-
adhatna zsákmányán, a kõ megreped:
egy zafírkék sárkányfióka kel ki belõle.
Eragon és a kissárkány hamar össze-
barátkoznak, és a fiú rájön, õ a legen-
dák sosem látott hõsei, a sárkánylova-
sok leszármazottja.
A különös pár hosszú útra indul, hogy
egyre növekvõ mágikus erejük segítsé-
gével a törpék, tündérek, árnyak és
urgallok benépesítette világban meg-
találják saját feladatukat, mely valahol
a kalandok végén, egy készülõdõ nagy
háborúban vár rájuk.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

ÚJ FILMEK
a mûvelõdési ház
videotékájában!

FEGYVERNEPPER
Nicolas Cage akciófilmje

EZT ÉLD TÚL!
A XXI. századi Amerikában

Báthory Erzsébet szelleme kísért

AFRIKAI SZERETÕK
A híres regény német filmadaptációja

ASTERIX ÉS A
VIKINGEK

Animációs családi film

Minden héten új DVD-filmekkel
várjuk kölcsönzõinket!

Nyitva: H—P: 13—20.30 óráig;
Szo.: 16—20.30 óráig.

ADÓ 1%

A Black Time Sport
és Kulturális Egyesület

ezúton kéri Önöket, hogy adójuk
1%-ával járuljanak hozzá, hogy

világbajnok tánccsoportunk
továbbra is mûködhessen.

Adószám: 18494950-1-07.
Köszönjük felajánlását!

Háriné Németh Ilona, Black Time

Munkaerõ-piaci képzés 2007. év (február, március)
A tanfolyam neve Helyszín A felvételi Tervezett kezdési Tervezett

idõpontja idõpont befejezés
Nehéz- és könnyû-
gépkezelõ Dunaújváros február 20., 9 óra március 7. június 11.
Szociális gondozó SZRMKK február 22., 10.30 óra március 12. márc. 31.
Könnyûgépkezelõ SZRMKK február 26., 10.30 óra március 16. június 8.
Angol alapfokú
„C” nyelvvizsga SZRMKK február 27., 9 óra március 12. aug. 10.
Kereskedõ-
vállalkozó SZRMKK március 5., 10.30 óra március 19. július 9.
Pincér SZRMKK március 8., 10.30 óra március 26. július 9.
Szakács SZRMKK március 12., 10.30 óra március 29. dec. 13.
Érdeklõdni a munkaügyi központban lehet. Információt ad még Lakatos Péter Gyõzõ
06/20/9238961-es telefonszámon.

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy az alapítvány
munkáját adójuk 1%-ával

támogatták.

Adószámunk: 18484322-1-07.

Várjuk továbbra is felajánlásaikat
az Egyenlõ Esélyt a Sárbogárdi

Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány részére.

Csizmadiáné Boros Edit elnök

ADÓ 1%
A Templomunk Alapítvány köszöni az
eddigi támogatást, és kéri, hogy adó-
juk 1%-ával továbbra is segítsék a sár-
bogárdi katolikus templom tatarozá-
sát, felújítását.

Adószám: 18490499-1-07.
Köszönjük a felajánlást! Isten fizesse
meg!

Kuratórium

Tinódi
kötélhúzás

2007. április 8-án, 9 órakor.

Ötfõs férfi- és nõi csapatok jelentkezé-
sét várjuk 2007. április 5-éig a tinódi
presszóba.
Nevezési díj: 2500 Ft/csapat, ami tar-
talmaz egy tányér energiapótló ételt
is.
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Húsgolyó cukkinis tésztával és
paradicsommártással

Hozzávalók 4 személyre: 1 szikkadt zsemle,
2 fej hagyma, 500 g darált hús vegyesen, só,
bors, 1 evõkanál közepesen csípõs mustár, 2
ek. fõzõvaj, 1 ek. olívaolaj, 2 gerezd fokhagy-
ma, 450 g darabokra vágott paradicsom, 1
csomag bazsalikom, 400 g metélt tészta, 150
g cukkini, 40 g parmezán.
Elkészítés: a zsemlét langyos vízbe áztat-
juk. Megtisztítjuk és felaprítjuk a hagy-
mát. Kinyomkodjuk a zsemlét és össze-
dolgozzuk a darált hússal, a hagyma felé-
vel, sóval, borssal és mustárral. A masszá-
ból gombócokat formázunk, és pirosra
sütjük a forró fõzõvajban. Melegen tart-
juk. A maradék hagymát megpirítjuk az
olajon, majd hozzáadjuk az összezúzott
fokhagymát. Belekeverjük a paradicso-
mot, sóval, borssal fûszerezzük. Erõs tû-
zön kevergetve kissé besûrítjük. A bazsa-
likomot leöblítjük, szárazra rázzuk, és a
levelét csíkokra vágva a mártásba kever-
jük. A csomagoláson lévõ utasítás szerint
sós, forró vízben ropogósra fõzzük a tész-
tát. Közben megmossuk, megtisztítjuk,
és a zöldséghámozó késsel hosszában
szeletekre vágjuk a cukkinit. Körülbelül
2 percig együtt fõzzük a tésztával, majd
leszûrjük, lecsepegtetjük. A cukkinis
tésztát tányérokra osztjuk. Rátesszük a
húsgolyókat és a paradicsommártást. A
parmezánt rágyaluljuk, és bazsalikom-
mal díszítve adjuk asztalra.

Rétes egyszerûen
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 20 dkg vaj, 2 tojás-
sárgája, 1 kávéskanál cukor, só, citromlé,
fél citrom héja, 1 pohár tejföl.
Elkészítés: a lisztet, a vajat és a tojássár-
gáját elmorzsoljuk. Belegyúrjuk a cukrot,
csipetnyi sót, a tejölt és a citrom levét, hé-
ját. Jól eldolgozzuk. Fél órát a hûtõben
pihentetjük, majd kettéválasztjuk a cipót.
Fél centisre kinyújtjuk, majd sodrófára
tekerve belerakjuk egy nagy, kivajazott
tepsibe. (Ajánlatos kicsit nagyobbra
nyújtani a tésztát, így a két végét be lehet
hajtani, és nem fog kifolyni a töltelék.)
Bármivel meg lehet tölteni. Utána felte-
kerjük, tetejét tojással megkenjük. 180
fokra elõmelegített sütõben kb. 1 óra
alatt megsütjük.
Megjegyzés: már párolt káposztával és
cseresznyével is megcsináltam, ilyenkor
ajánlatos megszurkálni sütés elõtt a tete-
jét a gõzök miatt, nehogy szétrepedjen.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

NEM ÉRDEKES!
Az alábbi beszámolónak nincs semmi
különösebb eszmei hozadéka, nincs
mondanivalója, de azért elmesélem,
mert talán érdekes.
Az éjjel, három óra után felébredtem, és
egy jó darabig álmatlanul forgolódtam.
Ilyenkor mindenféle eszébe jut az em-
bernek; azt hiszem, ezeknek az éjszakai
ébrenléteknek az alkalmából mûködik
legjobban az agyam. Az egész világ al-
szik, csak én virrasztok egyedül, mintha
arra kaptam volna megbízatást, hogy vi-
gyázzak az emberiség nyugalmára. Kéz-
zel foghatóan átéreztem az ország ab-
szurd helyzetét, a képtelenséget, amely
körülvesz bennünket, a földgolyó és
benne Európa válságos állapotát, a ma-
gam gondjait és örömeit. Észrevétlenül
elaludtam, s a következõ percben már
egy másik valóság vett körül, az álom va-
lósága.
Jövök haza a munkahelyemrõl a sárbo-
gárdi fõutcán, mégpedig gyalog. A fõté-
ren hatalmas építkezésbe ütközöm. Az
úttest fel van túrva, embermagasságú
földhányások mindenfelé, és kétoldalt
olyan fantasztikus építmények emel-
kednek, mint akár New Yorkban. Hogy
kerültek ezek ide? És ilyen hírtelen?
Álmomban én többnyire sejtem, hogy
csak álmodom. Néha azonban annyira
mélyen alszom, hogy nincs benne az
agyamban ez a kis virrasztó pont, és tel-
jes valóságként élem át az álomképek
sorát. És az az érdekes, hogy közben ké-
pes vagyok teljes józansággal gondol-
kodni, mintha csak ébren lennék. Most
is ez történt. Egyáltalán nem okozott
gondot számomra a változás valószínût-
lensége. Elfogadtam, hiszen a „saját
szememmel láttam” az újdonságokat.
Viszont azon gondolkodtam, mi lehet
az oka, hogy a városunkban ilyen gyors,
elementáris változás történt. Talán va-
lami természeti kincs, mondjuk olaj,
vagy gáz nagy mennyiségére derült fény,
és a világcégek egymással versenyezve

építik ki bázisaikat a fõutcánkon? Vagy
a létesítendõ M8-as út dobta Bogárdot
ilyen kedvezõ helyzetbe?
Kerülgetnem kellett a nagyszabású
építkezéseket, mert kétoldalt minden-
felé égig érõ daruk forgolódtak, emel-
ték az építõanyagokat. A Sörpatikával
szemben, a másik oldalon már nagyjá-
ból készen állt egy modern háztömb,
legalább tízemeletes lakóház, széles er-
kélyekkel, teraszokkal, színes ernyõk-
kel, redõnyökkel, mint egy tengerparti
luxusszálloda. Az innensõ oldalon is
épült valami. Csak az építkezésen ke-
resztül juthattam tovább, mert az út el
volt zárva. Vakolatlan falak közt botor-
káltam, állványokat és malterosládákat
kerülgetve.
Ebben a helyzetben szólalt meg az éb-
resztõóra jelzése. Mikor felébredtem,
egy ideig még azt hittem, igaz, amit ál-
modtam, olyan valóságosak voltak az
álomképek. Aztán mélyen gondolkodó-
ba estem. Mi volt ez?
Örök rejtély számunkra az álom. Külön
birodalom az álomfejtés „tudománya”,
könyvtárnyi irodalma van. Tudjuk, a
bibliai József álomfejtõként érte el fan-
tasztikus karrierjét Egyiptomban, mert
valóban értette az álmok nyelvét, dekó-
dolni volt képes a hét kövér és a hét so-
vány tehenet. Az biztos, hogy az álom-
képek jelentenek valamit: ha a közvet-
len valósághoz nincs is tényleges közük,
az álmodó egyén tudatához annál több.
Már pedig egy emberi tudat és a valóság
nagyon is összefügg. Az én mai álmom-
ban valami optimizmus fejezõdik ki, va-
lami nagyszerû várakozás. Tudat alatti
sejtések lappanganak bennem valami
jóról, ami vár ránk. Két szép, de ellenté-
tes jelentésû idézet jut eszembe ezzel
kapcsolatban:
„A bírhatót ne add el álompénzen…”

(Vörösmarty)
„Anyám, az álmok nem hazudnak.”

(Petõfi)

(L. A.)

AKCIÓ!
ADIDAS tusfürdõ nõi 300 Ft

FRUCTIS sampon 520 Ft

CILLIT BANG zsíroldó 500 Ft

CREPTO eü. papír 8 tek. 250 Ft
PARFÜMÖK 300 Ft-tól

PAPÍRZSEBKENDÕ 100 db 49 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL

február 17-tõl a Légió 2000
Security szervezésével.

Részletfizetési és munkahely-lehetõség.
Jelentkezni továbbra is lehet

a központi irodaházban:
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 927 0985
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Rejtvény

Pótold a hiányzó számokat!

12+3+…+8+4=30

10+20+30+…+40+10=150

15+…+5+12+18+17+5=100

23+24+33+…+45+17=155

Beküldési határidõ: 2007. február 27.

A KISKAKAS GYÉMÁNT
FÉLKRAJCÁRJA

Volt a világon egy szegény asszony, annak
volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak
ott kapargál a kiskakas a szemétben, egy-
szer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra
megy a török császár. Meglátja a kiska-
kasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja
neki:
— Kiskakas, add nekem a gyémánt
félkrajcárodat!
— Nem adom, biz’ én, kell a gazdasszo-
nyomnak.
De a török császár erõvel elvette tõle, ha-
zavitte, betette a kincseskamrájába. A
kiskakas megharagudott, felszállott a ke-
rítés tetejére, elkezdett kiabálni:
— Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcáromat!
A török császár, csakhogy ne hallja, be-
ment a házba, de akkor meg a kiskakas az
ablakába repült, onnan kiabálta:
— Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcáromat!
Megharagudott erre a török császár.
— Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis-
kakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kút-
ba!
A szolgáló megfogta a kiskakast, és a kút-
ba vetette. De a kiskakas csak elkezdte a
kútban:
— Szídd fel, begyem, a sok vizet! Szídd
fel, begyem, a sok vizet!
Arra a begye mind felszítta a vizet a kút-
ból. A kiskakas megint felszállott a török
császár ablakába.
— Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcáromat!
Megint azt mondja erre a török császár a
szolgálójának:
— Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis-
kakast, vesd bele az égõ kemencébe!
A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s
az égõ kemencébe vetette. De a kiskakas
megint csak elkezdi:
— Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa
el a tüzet! Ereszd ki, begyem, a vizet,
hadd oltsa el a tüzet!
Erre a begye mind kieresztett a vizet, el-
oltotta a tüzet. Akkor megint csak felszál-
lott az ablakba.
— Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcáromat!
Még nagyobb méregbe jött erre a török
császár.
—Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiska-
kast, vesd bele a méhkasba, hadd csípjék
agyon a darazsak!
A szolgáló belevetette a kiskakast a méh-
kasba. Ott megint elkezdi a kakas:

— Szídd fel, begyem, a darazsat! Szídd
fel, begyem, a darazsat!
Arra a begye mind felszítta a darazsat.
Akkor megint felszállott a török császár
ablakába.
— Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcáromat!
A török császár nem tudta, mit csináljon
már vele.
—Eredj, te szolgáló — parancsolta —,
hozd ide a kiskakast, hadd tegyem ide a
bõ bugyogóm fenekébe.
Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török
császár beteszi a bõ bugyogója fenekébe.
Akkor a kiskakas megint csak elkezdi:
— Ereszd ki, begyem, a darazsat, hadd
csípje meg a farát! Ereszd ki, begyem, a
darazsat, hadd csípje meg a farát!
A begye mind kieresztette a darazsat,
azok jól megcsipkedték a török császár
farát. Felugrik erre a török császár.
— Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiska-
kast! Vigyétek hamar a kincseskamrába,
hadd keresse meg a maga gyémánt
félkrajcárját!
Bevitték a kiskakast a kincseskamrába,
ott megint elkezdi a maga nótáját:
— Szídd fel, begyem, a sok pénzt! Szídd
fel, begyem, a sok pénzt!
Erre a begye mind felszítta a török csá-
szár három kád pénzét. A kiskakas haza-
vitte, odaadta a gazdasszonyának. Gaz-
dag asszony lett belõle, máig is él, ha meg
nem halt.

(Álomba ringató mesék)

Heti idõjárás

Csütörtökön egy nyugat felõl érkezõ
frontrendszer hatására egyre többfelé
ered el az esõ. Ezután a péntektõl ér-
kezõ szárazabb, hidegebb levegõ hatá-
sára néhány fokkal visszaesik a hõmér-
séklet, az alacsonyabb értékek észak-
keleten várhatóak. A hét legvégén is-
mét enyhébb, nedvesebb léghullámok
érik el térségünket, így csapadékosra
fordul az idõ. A jelenlegi számítások
alapján eleinte hó, havas esõ, majd
nyugat felõl egyre inkább esõ valószí-
nû. A reggeli hõmérséklet 0—5, a nap-
pali 2—9 fok körül várható.

www.metnet.hu

Megfejtés
22 43 5
0 17 53
48 10 12

Az elsõ táblázatban minden sorban,
illetve oszlopban a számok összege 70;
a második táblázatban 500.

100 295 105
200 195 105
200 10 290

Helyes megfejtést küldött be: Varga
Dávid, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

Varga Dávid
Sárbogárd, Ady E. út 72.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.
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Február 24., SZOMBAT
MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Pufóka 8.15 Az én kis állatker-
tem 8.25 Süsü, a sárkány 9.05 Iskolatársak 10.00 Don Matteo 11.00 Delta 11.30
Ízvadász 12.00 Hírek 12.05 Csellengõk 12.30 Baba tv 13.00 Mindentudás egye-
teme 13.55 Munka-TÁRS 14.25 Autóvízió 14.55 BL-összefoglaló 15.25
BL-magazin 16.00 Veszprém—Kiel férfi kézilabda 18.00 Testi mesék 19.00 Hír-
adó 19.30 Luxor-show 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Fonogram — Magyar
Zenei Díj 22.00 Egy tiszta nõ 0.50 Híradó 0.55 Sporthírek 1.05 A dzsessz
születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 6.30 Kö-
lyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház
12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi 13.50 Rendõr-akadémia 15.00 L.
A. Heat—Halálos páros 16.00 Harmadik mûszak 16.55 Nicsak, ki beszél! 18.30
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Sziki-szökevény 21.05 Maga a pokol 22.45 K-1,
Budapest 0.05 Túl az életen 1.45 Odüsszeia 2.35 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Ez kész! Pénz! 10.20 A vadon naplója 10.55 Babavi-
lág 11.25 Tájvadász 12.00 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.25
JAG—Becsületbeli ügyek 14.25 Csillagközi romboló 15.25 Euréka 16.25 Csil-
lagkapu 17.25 Rex 18.30 Tények 19.00 Egy száz ellen 20.00 Sztárok a jégen
21.00 Mission Impossible 1.20 Veszélyes õrjárat 2.10 Chris Isaak-show
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Kertbarátok 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem… 9.05 Családi
tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Kontinensek,
szántóföldek 13.04 Új Zenei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodal-
mi Újság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05
Sportvilág 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallam-
keresõ 21.05 Az én Rádióm 22.00 Krónika 22.20 Elfelejtett sorsok 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Önarckép 23.44 Sibelius: Karélia 0.10 Éjszaka

Február 25., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér – Makó 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.20 Baptista ifjúsági mû-
sor 10.30 Az utódok reménysége 11.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re” 12.00 Hírek 12.10 Csendül a nóta 12.40 Gyõr—Togliatti nõi kézilabda 14.40
TS: Sport7 15.30 Magyar elsõk 15.50 Unokáink sem fogják látni 16.20 Feszti kör-
kép 16.50 Abszolút 17.22 Vevõszolgálat 17.50 BBC-exkluzív 19.00 Híradó 19.25
Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Moulin Rouge 23.30 Ryan 23.49 Híradó
23.55 Sporthírek 24.00 TS—Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.25 Kölyökklub 9.30 Receptklub
9.40 Havazin 10.10 Játék 11.05 Cadillac Drive 12.00 Híradó 12.15 Hegyi mentõk
13.15 Vadnyugati fejvadász 14.10 Egy rém rendes család 14.40 Seven Days —
Az idõkapu 15.35 Eltûntnek nyilvánítva 16.35 Döglött akták 17.30 Titkos külde-
tés 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Tökös csaj 22.10 Heti hetes 23.20 Tigris
és sárkány 1.30 Portré 2.00 Oscar-díj 2007
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50
Lassie 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Sliders 12.30 Knight Rider
13.25 Flipper legújabb kalandjai 14.25 Monk — Flúgos nyomozó 15.25
Smallville 16.30 Gyilkos számok 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények
19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.00 Moziverzum 23.05 Képírók 1.30
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát-medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Kró-
nika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35 Mit üzen a rá-
dió? 15.04 Hajszálgyökerek 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Batthyány 16.33 Zene
17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Urbán
Katalin nótáiból 20.04 Archívumok mélyérõl 21.07 Közvetítés a Nemzeti
Színházból 22.00 Krónika 23.50 Zene 0.10 Éjszaka

Február 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A szólás
szabadsága 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi 10.55 Parlamenti napló
11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.15 Tv taxi 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.30 Munka-Társ 14.00 Vevõszolgálat 14.30 BBC-exkluzív 15.30 Ko-
dály 125 15.45 Nóta 16.15 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Múltidézõ Vitrayval
17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Jog-alap 17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi
19.00 Híradó 19.40 A tv ügyvédje 20.40 Kék fény 21.40 Titkos szolgálat—MI-5
22.30 Hétfõ este 23.05 Kultúrház 23.30 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Médiamix
0.15 Lebegés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
14.00 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.00 Oscar-díj 2007 0.35 Reflektor 1.10
Bundesliga 2.20 ITTHON 2.35 AutóMánia 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa

csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a száz ellen 21.00 Frei-dosszié 22.10
Pitch Black 0.20 Tények este 0.50 Csillagkapu 1.40 Ameddig a lábam bírja 4.20
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Fordulj vissza, kislá-
nyom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Zene-szóval 15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika
16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek
20.37 Egy eredendõ bûnös vallomásai 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót!
22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum
0.10 Éjszaka

Február 27., KEDD

MTV: 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Fõtér 9.55 Mit fõzzünk ma?
10.10 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Múlt-kor 13.55
Dob+basszus 14.25 Magyar elsõk 14.45 Emeljük fel szívünket! 14.50 Katolikus
krónika 15.20 Kodály 125 15.25 Csináljuk a fesztivált! 16.20 Quinn doktornõ
17.04 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Jog-alap
17.40 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Önök kérték! 19.55 Életképek
20.40 Kedd 21 21.40 Titkosszolgálat 22.35 Kedd este 23.10 Kultúrház 23.35 Hí-
rek 23.40 Sporthírek 23.50 Határtalan emberek 0.10 Karácsonyi ajándék
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.20 XXI. század, a legendák velünk élnek
23.55 Az elnök emberei 0.50 Reflektor 1.05 A túlélõk 2.45 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a száz ellen 22.00 A Thomas Crown-ügy
23.15 Tények este 23.45 Alexandra-pódium 0.15 Pacific Palisades 1.10 A mo-
gyorók bejövetele 2.40 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.33 Fordulj
vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.33 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05
Hangos recept 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz
17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös vallomásai 21.05 Mesélõ
krónikák 21.35 Hagyományápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30
Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbõl 0.10
Éjszaka

Február 28., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A tv
ügyvédje 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.30 Hrvatska 12.55 Ecranul nostru 13.25 Baba-
tévé 13.50 Netkori 14.40 Kodály 125 14.50 Kormányváró 15.15 „Feszti” körkép
15.45 Fogadóóra 16.15 Quinn doktornõ 17.00 Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek
17.20 Körzeti híradók 17.35 Jog-alap 17.45 Bûvölet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó
19.40 Szempont 20.40 A közvetítõ 22.30 Szerda este 23.05 Kultúrház 23.35
Hírek 23.50 Lapozó 0.20 Karácsonyi visszavágó
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.55 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 CSI — Miami helyszínelõk 22.55 Alias 23.55 Így ké-
szült 0.25 Reflektor 0.40 Kingdom Hospital 1.25 Költözés 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Tájvadász 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Alfred Hitchcock bemutatja 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a száz ellen 21.00 Született feleségek
22.10 4400 23.10 A mélység fantomja 0.10 Tények este 0.40 Baklövészet 2.20
Hack—mindörökké zsaru 23.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.20 Be-
szélni nehéz 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája
14.10 Zene-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös város
21.05 Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó
23.04 Nagymesterek—világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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Március 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Szem-
pont 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya 12.00
Híradó 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondo 12.55 Együtt 13.25 Lapozó 13.55 Abszolút
14.20 Krém 15.15 Kodály 125 15.25 Önök kérték 16.15 Quinn doktornõ 17.00
Múltidézõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.35 Jog-alap 17.40 Bû-
völet 18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 A csillagjegyek ura 21.35
Múlt-kor 22.05 Panoráma 22.35 Csütörtök este 23.05 Kultúrház 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.50 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top Shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.45 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Gálvölgyi-show 21.45 Kész átverés 22.50 Házon kívül
23.20 Figyelõk 0.15 Reflektor 0.30 Infománia 1.00 Egy rém rendes család 1.30
Odüsszeia 2.15 Házon kívül 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra-pódium 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.25
Teleshop 11.45 Alfred Hitchcock bemutatja 12.45 Észbontó 13.45 Mozidélután
15.30 Lisa csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a száz ellen 21.00 Idõzsaru
23.00 Tények este 23.30 Strucc 24.00 Magnólia 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.10 Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Ha-
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy
eredendõ bûnös vallomásai 21.06 A XX. század titkai 21.55 Gyöngyszemek
22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Esti dallamok 0.10 Éj-
szaka

Március 2., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Testi
mesék 9.55 Mit fõzzünk ma? 10.10 Szívtipró gimi 11.10 Titokzatos Násztya
12.00 Híradó 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 12.55 Sírjaik hol domborulnak?
13.25 Delta 14.00 Körzeti magazin 14.50 Kodály 125 15.00 Ablak 17.00 Múltidé-
zõ Vitrayval 17.15 Hírek 17.20 Körzeti híradók 17.30 Jogalap 17.40 Bûvölet
18.40 Tv-taxi 19.00 Híradó 19.40 Gõg 20.40 Csináljuk a fesztivált! 21.40 Gondolj
apádra! 22.30 Péntek este 23.05 Kultúrház 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
Ennyi
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.15 Top shop
11.20 Receptklub 11.35 Egy rém rendes család 12.00 Híradó 12.15 Mozimatiné
13.50 Játék 15.00 Disney-rajzfilm 15.30 Te vagy az életem! 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Legyen Ön is milliomos! 19.45 Fókusz
20.25 Barátok közt 21.10 Szupermozi 23.35 RTL-boxklub 1.05 Reflektor 1.20
Gyémántok, bûn, szerelem 2.55 MeneTrend 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.10 Szóda 10.10 Teleshop
11.30 Alfred Hitchcock bemutatja 12.20 Észbontó 13.20 Mozidélután 15.30 Lisa
csak egy van 16.30 Bûbájos boszorkák 17.30 Doktor House 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Jóban-rosszban 20.15 Egy a száz ellen 21.00 Sztárok a jégen 23.25A
médium 0.25 Tények este 0.55 Goodbye Emanuelle 2.35 FBI ügynökök
bevetésen 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Fordulj vissza, kislányom! 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Vallási mûsor 14.10 Péntek kávéház
15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra
kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.37 Egy eredendõ bûnös vallomásai 21.05
Beszélni nehéz 21.15 Ítélet 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04
Egy hazában 0.10 Éjszaka

AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!
50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL50-70%-OS KEDVEZMÉNNYEL

saroksarokülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;ülõgarnitúrák, ágyazható és fix változatban;
3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,3+2+1-es, 3+1+1-es fix ülõgarnitúrák, kanapék,

fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.fotelok, étkezõgarnitúrák, asztalok, székek.
Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak és fenyõbútorok.Továbbá nagyker áron kaphatók franciaágyak, heverõk, fotelágyak és fenyõbútorok.

az Árpád-lakótelepen (a régi orosz kantin helyén)!
Akciónk a készlet erejéig tart!

Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00-ig, Szo.: 8.30-12.00-ig.

Telefon: 06 (20) 9826 630
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabad-felhasználá-
sú hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecslés-
sel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó.
Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, 06
(20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70)
369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1930 Ft/q, cser kugli akáccal 1940 Ft/q, cser
aprított 1980 Ft/q, cser aprított akáccal 1990
Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdé-
si házban. Fûrész József, tel.: 06 (25) 461 303, 06
(30) 290 3744.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny; 06 (20) 557
6509. (0214550)

Aprított akác, cser tûzifa házhoz szállítva eladó.
Tel.: 06 (20) 336 7067. (0921397)

Veszélyes fák kivágását vállalom, ugyanitt ké-
ménybontás, ereszcsatorna tisztítás; 06 (20) 437
4869. (0921390)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól;
06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel; 06
(20) 9475 970. (0921381)

Sárbogárd központjában, felújított, 3 szobás,
elsõ emeleti lakás extrákkal és garázs eladó; 06
(70) 340 3959, 06 (20) 251 3161. (0214471)

1,6 ha szántóföld eladó Alapon. Érd.: 06 (25) 220
005-ös telefonszámon. (0214468)

Összkomfortos családi ház eladó, Árpád u. 77.;
06 (20) 438 2669. (0214472)

Sárbogárd központjában kettõ sörözõ (egybe-
nyitható) együtt vagy külön-külön is hosszú távra
kiadó. Érd.: 06 (30) 266 5234.
Adóbevallások elkészítését vállalom; 06 (30)
740 7098. (0214465)

Lakás bútorozottan kiadó; 06 (30) 2099 371.
Jó állapotú heverõk eladók. Telefon: 06 (30) 9691
266. (0214463)

Pecsenyekacsa kapható, csak elõjegyzésre,
1100 Ft/db. Orvosilag ellenõrzött. Tel.: 06 (20)
9756 179.
Háromszobás parasztház eladó Sárszentmikló-
son, Széchenyi u. 17. Tel.: 06 (30) 582 7480.
(0214456)

Cicát keresek; 06 (30) 576 6615. (0214454)

Sárbogárdon felújított családi ház eladó. Tel.: 06
(70) 223 6691. (0921297)

Üzlethelyiség kiadó az Ady E. út 101. szám alatt,
a Fanni presszó mellett. Érd.: 06 (30) 9165 891.
(0921292)

Kétszobás családi ház az Asztalos utcában eladó.
Tel.: 06 (20) 587 4260. (0921285)

Sárbogárd központjában családi ház eladó; 06
(30) 992 4310. (0921281)

Amerikai stílusú családi ház Sárbogárd központ-
jában eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 534 8326. (0214499)

Sárbogárd központjában másfélszobás, légkon-
dicionált, erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.:
06 (70) 943 0060. (0214497)

Budapesten. III. ker.-ben, Szõlõköz utcában egy
kétszobás, 8. emeleti panellakás hosszú távra
március 1-jétõl kiadó. Érdeklõdni: 06 (20) 977
0484, 06 (20) 977 0804.
MCG Consulting hitel-tanácsadás ingyenesen,
hitelügyintézés; 06 (30) 900 5294. (0921320)

13 éves magyar, félvér hátasló hobbi célra eladó;
06 (20) 451 1128. (0214491)

Arabella cipõboltban minden cipõ 40%-kal ol-
csóbban kapható.

Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások készí-
tése. 06 (25) 462 688, 06 (20) 488 7560, 06 (70)
369 4638. (0921335)

Sárbogárdon, Tüzér u. 39. szám alatt összkom-
fortos családi ház eladó. Ár: 10.000.000 Ft. (0921332)

Tavaszi újdonság! Az Atlanta sportboltban kibõ-
vítettük árukészletünket nõi, férfi fehérnemûvel
és harisnyával. Várjuk kedves vásárlóinkat!
(0921329)

Méheket, méhészeti eszközöket, kaptárakat ve-
szek. Tel.: 06 (30) 328 9267.

Eladó 7 éves Rover 200-as; 06 (20) 2548 598.
(0214427)

Sárbogárd központjában erõsen tatarozásra szo-
ruló kisház eladó. Érd.: 06 (30) 9594 784, napköz-
ben Sárbogárd, Ady E. út 111. (virágüzlet).

Sürgõsen vásárolnék törpetyúkokat; 06 (20) 390
4524. (0214423)

Sárbogárdon kétszobás, gázkonvektoros pa-
rasztház eladó. Telefon: 06 (25) 462 325. (0214421)

Autóját elszállítom és kivonatom a forgalomból;
06 (30) 457 9104. (0214420)

Bontásra váró személyautókat vásárolok; 06
(20) 329 2694. (0214420)

Az OTP Garancia Biztosító Zrt. Fejér Megyei Igaz-
gatósága hagyományos és hitelfedezeti termé-
kek, lakossági és vállalkozói hitelek értékesítésé-
re üzleti tanácsadókat keres Fejér megyei mûkö-
dési területre. Elvárás: jó kommunikációs kész-
ség, minimum érettségi. Állásinterjúra jelentkez-
ni a 06 (70) 340 8127-es telefonszámon lehet.
(0214419)

Elõhasi anyadisznók eladók, ár: 55-60.000 Ft.
Tel.: 06 (25) 460 969 (Sárbogárd).

Olcsó rezsijû, egyszobás lakás hosszú távra ki-
adó; 06 (70) 773 6158. (0214417)

Pusztaegresen, a Rákóczi u. 18. alatt két szoba,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Tel.: 06 (25) 470 699.

Sárszentmiklóson családi ház eladó; 06 (30) 224
2825. (0214413)

Sárbogárd központjában kétszintes családi ház
eladó; 06 (30) 970 7349. (0214412)

Felújított parasztház eladó Miklóson, a Deák F.
utcában. Tel.: 06 (70) 947 0447.

Árpád-lakótelepen lakás eladó; 06 (20) 9164
933. (0214409)

Kis súlyú hízók eladók; 06 (25) 463 612. (0214410)

Németh Lajos köz 11/b-ben házhely eladó; 06
(20) 577 8760. (0921349)

Hot-dog kocsira eladót keresünk, feltétel: vonó-
horgos autó, tároló kapacitás. Azonnali kezdés-
sel, kiemelt fizetéssel. Tel.: 06 (70) 778 5280.

Asztali tûzhely és kályha eladó; 06 (30) 434
1917. (0921343)

Ház eladó! Sárszentágota, Széchenyi u. 76.
szám. Érdeklõdni: 06 (30) 227 4875, 06 (70) 3740
257.

Opel Corsa Swing 1,4-es, 1996-os, 3 ajtós,
87.000 km-rel eladó. Tel.: 06 (25) 476 051. (0214103)

Családi ház áron alul eladó; 06 (30) 3302 615.

Lakás kiadó; 06 (30) 3302 615.

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

VÁGÓÜZEMI GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕ HENTESEKET KERESÜNK.

Érd.: 06 (30) 400 8995.

GYORS BARNULÁS SZUPER ÁRON,
RUGALMAS NYITVA TARTÁSSAL.

ÁR: PL. 9 PERC 490 FT,
15 PERC 750 FT.

ZSUZSA KOZMETIKA, Sárszentmiklós.
Tel.: 06 (25) 468 198. (0214496)

AKÁCCSEMETE, OSZLOP ÉS TÛZIFA
ELADÓ! Telefon: 06 (30) 9470 899.

POLGÁRÕR-VONAL: 06 (30) 6210 651
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El akarták lopni a bankautomatát
Drótkötelet hurkoltak rá, úgy akartak ki-
tépni egy bankjegykiadó-automatát Duna-
újváros belvárosában még február 9-én. Az
elkövetõknek nem sikerült kimozdítaniuk
a helyérõl a monstrumot, zsákmány nélkül
távoztak. A kísérletezésüket rögzítette a
bank kamerája. A rendõrök a lakosság se-
gítségét kérik.
A felvételen látható három férfi és a kint
várakozó társuk meglehetõs összeszokott-
sággal dolgoznak. Arcukat eltakarva, ke-
zükön kesztyûvel kísérleteztek két ízben is,
de az automatát nem tudták a helyérõl ki-
szakítani. Az akciójuk alig több mint egy
percig tartott. A felvételen jól látható, hogy
2 óra 24 perctõl 2 óra 25 perc 40 másodper-
cig próbálkoztak, majd villámgyorsan
elhagyták a helyszínt.
Az ügyben eljárást folytató dunaújvárosi
nyomozók kérik, hogy aki felismeri a felvé-
telen látható négy személy valamelyik tag-
ját, vagy magáról a bûncselekményrõl bír
érdemi információval, jelezze azt a 06 (25)
510 510-es központi számukon, vagy a
107-es, 112-es segélyhívó számok bárme-
lyikén.
Segítségüket ezúttal is köszöni a rendõr-
ség!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ
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Épül a palackozóüzem

Már látható jelei is vannak annak, hogy épül a volt szovjet laktanyánál Bereczk
Imre ásványvíz-palackozó üzeme. Óriási betonoszlopokat állítanak a bebeto-

nozott betontuskókba. Ezek tartják majd a tetõszerkezet súlyát.

/H/Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,

akik szeretett férjem,
édesapánk, testvérünk,

BÍRÓ ATTILA
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút,
virágot helyeztek és

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló felesége, gyerekei,
húgai

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, a polgármesteri hivatal

dolgozóinak, a szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik drága

édesanyánkat, nagymamánkat,
dédmamánkat,

ERÕS IGNÁCNÉ
sárszentmiklósi lakost utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot, koszorút

helyeztek, vagy nagy bánatunkat akár
egy jó szóval is enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak

és Varga László hitoktatónak.

A gyászoló Csomós–Fésû–Schrobár
család

Megkínozták a kutyát?
Alsószentivánról értesítette lapunkat
Molnár Gyuláné, hogy kutyájuk az egyik
éjjel elszabadult a láncáról. Valaki hu-
rokkal megfogta és megkínozta, állítólag
az oldalát is megszúrták valamivel.
A rendõröknek is szólt a panaszos. Õk
nem tudták megállapítani, hogy a kutyát
valóban bántalmazták-e.
Állatorvosnak nem szóltak, így nem lehet
bizonyítani, hogy történt-e bûncselek-
mény, ezért a rendõrség se tud nyomo-
zást indítani.

Másnap kimentem. Akkor már a kutya
jobban volt. Új láncra volt kötve. A fejét
kissé félretartotta. Gondolom, hogy a hu-
rok megsértette, amikor szabadulni
akart. A gazdája megmutatta azt az acél-
drótot is, amit levett a kutya nyakáról.

Egyébként, ha a bántalmazás bebizonyo-
sodna, állatkínzásért börtönbüntetést is
kiszabhatnak a tettesre, ha megtalálják.

/H/


