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MÁRCIUSI SÉTA
Egy különleges sétára invitálta az érdeklõ-
dõket idén is március 15-én délelõtt a mú-
zeumbarátok egyesülete, melynek állomá-
sai a 48-as kötõdésû sárbogárdi emlékhe-
lyek voltak.
A Hõsök terei emlékmûegyüttesnél gyüle-
keztek a menetben résztvevõk, mintegy
30-40-en. Itt az alkalomra válogatott hang-
felvételekkel és zászlófelvonással terem-
tette meg az alaphangulatot Lendvai Gá-
bor. Közben megérkezett két huszár is —
Varga Tamás és Boros István személyében
— Cecérõl, csodaszép viseletben. A csinos
lovas huszárkisasszony, Bodoki Betti mö-
gött õk vezették a menetet zászlóval a ke-

zükben (hõsiesen állva a hideg szelet vé-
gig), a járókelõk, autósok és lakók nem kis
meglepetésére.
A Petõfi-emléktáblánál, a régi Korona
szálló elõtt, majd a Boross Mihály-emlék-
oszlopnál, az új üzletközpontban Kovács-
né Komáromi Edit visszaemlékezését hall-
hattuk. A Boross Mihály-emléktáblát
érintve az egybegyûltek a Huszár-temetõ
kopjafájához sétáltak, ahol Gál Sándor
szónokolt, majd dr. Kellner Józsefné Viola
néni mondott el érdekes részleteket a volt
Mészöly-temetõ feltárásáról, sírköveinek
megmentésérõl. A végállomás a Tompa
Mihály-emléktábla volt, a református gyü-

lekezeti háznál, ahol Kovácsné Komáromi
Edit idézte föl a költõ alakját.
Ezúton is köszönet a huszárkisasszonynak
és a huszároknak, akik emelték az ünnep
fényét; a polgárõröknek a kíséretért, vala-
mint Horváth Istvánnak a hangosításért.

Hargitai Kiss Virág



2 KÖZÖSSÉG 2010. március 18. Bogárd és Vidéke

A város ünnepe
Hétfõn este rendezte a városi ünnepséget
Sárbogárd önkormányzata, jelentõs szá-
mú ünneplõ közönség részvételével.
Mintha évrõl évre gyarapodna a résztve-
võk száma — nem csak a városi ünnepsé-
geken. Talán végre egyre többen kezdik
magukénak érezni a nemzeti ünnepeinket,
amiket a kommunizmus alatt és a rend-

szerváltás után sokáig nem tudtunk igazán
a szívünkbõl, méltóképpen megünnepelni.
Többek között errõl is beszélt Novák Ko-
vács Zsolt történelemtanár a megemléke-
zés szónokaként.

A megemlékezésen részt vett a Sárbogárdi
Fúvószenekar, közremûködött Várady-

Szabó Bence, a gimnázium diákja szavalat-
tal, valamint a Sárbogárdi Szövetkezeti és
Városi Vegyes Kar Kossuth-nótákkal és
egy tavaszi dallal.
A koszorúzást követõen az ünneplõk —
többen fáklyával a kezükben — a Hõsök
terérõl a Petõfi-emléktáblához vonultak
leróni kegyeletüket az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc hõsei elõtt.

Hargitai Kiss Virág

Emlékezés egy j e l e s nap
a lka lmábó l Pusz taegresen

Egyesületünk a forradalom és szabadság-
harc 162. évfordulóját mûsorral egybe kö-
tött koszorúzással ünnepelte meg. Felele-
venítésre kerültek az 1848-as események,
elhangzott Petõfi Sándor március 13-án írt
„Nemzeti dal” címû verse és a 12 pont is. A
város nevében Juhász János polgármester
helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az
ünnepség zárásaként a résztvevõkkel
együtt közösen elénekeltük a Himnuszt.
Március 15-e a magyarság olyan ünnepe,
melyre méltán büszke lehet mindenki, és
jó példája annak, hogy az egyetértõ embe-
rek, a közösség összefogása mire képes.
Köszönjük a helyi polgárõrcsoport tagjai-
nak a segítséget.

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület nevében: Magyar Ferencné

Igazoltan távol
Egyesületünk nõnapi rendezvényén nélkülöznünk
kellett Örsi Emil Márton tagtársunk sajátos humo-
rát, a lányokat köszöntõ verset. Távollétének öröm-
teli oka volt: a honvédelmi miniszter az egyesület ve-
zetõségének javaslatára huzamos idõn át végzett ki-
emelkedõ közösségi munkájának elismeréseként III.
osztályú Honvédelemért Kitüntetõ Címet adomá-
nyozott részére nemzeti ünnepünk, március tizen-
ötödike alkalmából. Emil barátunk a közelmúltban
töltötte be 80. születésnapját. Mind a kitüntetéshez,
mind a jeles születésnapi évfordulóhoz szívbõl gratu-
lálunk, és jó egészséget kívánunk!

A HBE Sárbogárd vezetõsége

A FÖLD ÓRÁJA

Kapcsold le egy
órára a villanyt!

A Föld Órája a WWF nemzetközi kez-
deményezése, aminek célja, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az éghajlatváltozásra,
és annak veszélyeire. A világ legna-
gyobb klímavédelmi eseményén a csat-
lakozók vállalják, hogy március utolsó
szombatján 20.30-tól egy órára lekap-
csolják a világítást.
Egymilliárd ember csinálja, Te se ma-
radj ki!
A Föld Órája 2007-ben indult az auszt-
ráliai Sydney-bõl, majd 2008-ban vált
nemzetközivé. Magyarország is ekkor
vett elõször részt az akcióban, amihez
akkor még csak 4 hazai település csatla-
kozott. 2009-ben már 88 ország 4000 te-
lepülése, és több százmillió ember kap-
csolta le együtt a fényeket. Magyaror-
szágról 2009-ben 67 település és több
mint egymillió ember vett részt a Föld
Óráján, rajtuk kívül pedig rengeteg is-
kola, közintézmény, nagyvállalat és kis-
vállalkozás. Olyan híres látványosságok
borultak sötétbe, mint a tatabányai
Turul, a Parlament vagy a Mûvészetek
Palotája.
Reméljük, idén a tavalyi eredményeket
is sikerül túlszárnyalnunk.
Csatlakozz a Föld Órájához!
Kell egy kis áramszünet…
Március 27-én este 20.30-kor Te is kap-
csold le a villanyt! Ezzel máris minden
idõk legnagyobb klímavédelmi esemé-
nyének részesévé válsz.

Forrás: WWF Magyarország
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Hírek Sárkeresztúrról
Az idén is, mint már évek óta, a sárkeresz-
túri Napsugár Nyugdíjasklub részt vett a
Székesfehérváron megrendezett Kor-társ
Nyugdíjas Ki mit tud? versenyen. Ebben az
évben nem sárkeresztúri hagyományokat
dolgoztak fel, hanem mezõföldi néptáncot
tanultak be mezõföldi népdalok kíséreté-
ben. A felkészülésben egy nagyon lelkes fi-
atal pár segítette a klubot: Csapó Tímea és
Keszthelyi Szabolcs. Az õ koreográfiájuk
és népdalválogatásuk indította el a késõbb
sikert arató munkát.

A zsûri idén is kategóriája legjobbjai közé
sorolta a klubot. Méltatta a remek koreog-
ráfiát, a fiatalos lendületet, a kitartó hang-
erõt, a harmonikus mozgást és a fantaszti-
kus hangulatot, amit a színpadra varázsol-
tak az idõsek a fiatalokkal együtt. A klub
köszönetét fejezi ki a két ifjú néptáncos-
nak, akikkel a nagyszerû sikert elérték.

KOSZORÚZÁS ÉS DÍJÁTADÁS
MÁRCIUS 15-ÉN

„1848. március 15-ére emlékezni mindig,
minden helyzetben különös és felemelõ
kötelesség. A nemzet életében az olyan
történelmi sorsfordulók egyike ez a nap,
melyek által többnek és igazabbnak tartjuk
magunkat, érezzük egy közösség törvény-
szerû összetartozását…” kezdte beszédét
március 15-én a mûvelõdési házban Virág
Miklós polgármester. Az összetartozásról,
hazaszeretetrõl beszélt, aminek az embe-
rek szívében kell élni.
Az ünnepi mûsort a helyi iskola diákjai ad-
ták, felelevenítve a márciusi eseményeket,
nagyon szép betétdalokkal.
A mûsor második felében a már évek óta
hagyományos díjátadás következett. Az
önkormányzat által alapított Dr. Baróti
Sándor-díjat, amit a helyi egészségügyi és
szociális ellátás területén kimagasló telje-
sítmény, vagy huzamosabb idõn át folyta-
tott munkálkodás, életmû elismerésére
hoztak létre (akit a község kedvelt orvosá-
ról neveztek el), Sarkadiné Horváth Erzsé-
bet védõnõnek adományozta a testület.
Sarkadiné Horváth Erzsébet diplomáját a
budapesti Orvosképzõ Intézet Fõiskolai
Karán szerezte. 1992 októberében került
szülõfalujába dolgozni. A Sárbogárdon
szerzett tapasztalatok után egy kemé-
nyebb, embert próbálóbb munka várta. 5
éven keresztül részt vett az önkormányzat-
nál mûködõ gyermekjóléti munkában.
Évek óta ellátja az iskola és óvoda egész-
ségügyi feladatait is, végzi a szûrõvizsgála-
tokat. Az iskolában 3 éven keresztül cse-

csemõgondozási tanfolyamot tartott a vég-
zõs diákoknak. A Jobb Otthon Alapít-
vánnyal közösen elõadássorozatot szerve-
zett fiatal anyáknak a várandósságról, ahol
nõgyógyász segítségével kaphattak isme-
reteket a fiatal lányok és anyák. 5. éve szer-
vez találkozót az anyatejes világhéten,
minden év júliusában, azoknak az anyu-
káknak, akik legalább fél évig szoptatták
kicsinyeiket. Több választási cikluson ke-
resztül segítette és segíti Sárkeresztúr I.
számú választási körzetében a szavazat-
számláló bizottság munkáját. Tevõlegesen
részt vesz a községben szervezett ünnepsé-
geken is, akár szereplõként, akár a szerve-
zésben segítõként. Védõnõi munkája elis-
meréséül 1982-ben miniszteri dicséretben,
a védõnõi szolgálat 60., majd 70. évfordu-
lóján megyei tisztiorvosi elismerésben
részesült.
Ennek a sokrétû munkának az elismerése-
ként adományozta Sárkeresztúr Község
Önkormányzata a díjat Sarkadiné Hor-
váth Erzsébetnek.
A koszorúzáshoz lovas huszárok felvezeté-
sével mentünk. A lovasegyesület néhány
tagja lóháton, huszárruhában lovagolta
végig az utat a 48-as kopjafához. Rudniczai
Rudolf szavalata után helyeztük el a ke-
gyelet koszorúit.

Kovács Györgyné

Uniós vetélkedõ nyugdíjasoknak
A Magyar Szocialista Párt megyei szövetsége „Fejér megyétõl
Brüsszelig” címmel vetélkedõre hívta a megye nyugdíjas klubjait.
A játék feladataiban körutazást tesznek Fejérben, bemutatva a
megye értékeit. Végül Székesfehérváron keresztül Brüsszelbe ér-
keznek a csapatok, megismerkedve azzal, hogy mit is kapunk az
Európai Uniótól.

A területi elõdöntõt vasárnap Sárbogárdon a József Attila Mûve-
lõdési Központban rendezték. Gyakorlott játékmester, Varga
László vezette a vetélkedõt. A zsûriben Szalay Károly, Lõrinczy
Attila, valamint Kertész Éva foglaltak helyet. Elsõ lett a Honvéd

Bajtársi Egyesület, második a Városi Nyugdíjasklub Sárbogárd,
harmadik a Dégi Margaréta Nyugdíjasklub, negyedik a Barátság
Nyugdíjasklub Enying csapata.
Az elsõ három helyezett továbbjutott a megyei döntõbe. Minden
csapat emléklapot, oklevelet és ajándékcsomagot kapott díjazás-
ként. A 4. helyezett vigaszdíjként a Fûrész Gergely által készített
tortát vihette haza.
Reméljük, hogy a döntõt és a brüsszeli utat valamelyik innen to-
vábbjutó csapat fogja nyerni, ami nem kis tét, hiszen a gyõztes
klub 20 fõvel Brüsszelbe utazhat kirándulni.
A döntõ április 3-án Székesfehérváron lesz.

Hargitai Lajos
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KÖZBIZTONSÁGUNK
Dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rendõrkapitánya a körzet közbiz-
tonsági helyzetérõl tartott sajtótájékoztatót az elmúlt héten csü-
törtökön. Elmondta: a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrend-
védelmi osztályának állományából 2009-ben átlagosan 17 fõ hi-
ányzott. Ettõl függetlenül az osztály kb. 6.000-rel több órában tel-
jesített szolgálatot. Talán ennek is köszönhetõen ezen a területen
minden szakmai mutató emelkedett. A 2008. évi adatokhoz viszo-
nyítva nõtt az elõállítások, az elfogások és a szabálysértési felje-
lentések száma.
A közlekedési bûncselekmények száma ugyan csökkent, de a ha-
lálos kimenetelû balesetek száma némileg nõtt, akárcsak a súlyos
kimenetelû és a könnyû sérüléses balesetek száma. A legfõbb bal-
eseti okok (az országos tendenciához hasonlóan) a gyorshajtás és
az ittas jármûvezetés, habár ez utóbbi esetek megelõzése érdeké-
ben nagyobb mértékben szondáztatták 2009-ben a jármûvezetõ-
ket. A balesetek jelentõs része Sárbogárd város és Cece község te-
rületén, a fõútvonalakon történt. A fenti okok miatt is a közleke-
dés területén a rendõrkapitányság 2010-ben fokozottabb tevé-
kenységet kíván folytatni.
Bûnügyi területen sokkal jobb mutatóik vannak. 2008-hoz képest
jelentõsen csökkent a bûncselekmények száma. A nyomozás
eredményességi mutatója a megyében is az egyik legjobb. A va-
gyon elleni bûncselekmények esetén nem egészen megfelelõk a
mutatók — tette hozzá a kapitány —, de próbálnak ezeken is javí-
tani. Viszont a közterületen elkövetett bûncselekmények felderí-
tésében javulás figyelhetõ meg. Kiemelte: a bûnügyi eredményes-
séget olyan körülmények között sikerült megvalósítani, hogy a
bûnügyi osztály szinte minden vezetõi pozíciójában váltás történt,
és a 20 fõ végrehajtói állományból néha 6 fõ is hiányzott.
A rendõrkapitányság létszámhelyzete kritikus volt az elmúlt év-
ben. Most április 1-jétõl viszont 10 fõ érkezik a rendõr szakközép-
iskolás végzõsökbõl, közülük 7-en a rendõrkapitányság területén
laknak, és várhatóan nem is fognak elmenni innen. Õk itt voltak
gyakorlaton, ismerik a kapitányságot, a szakmai munkát, így re-
mélhetõleg könnyen be fognak beilleszkedni. A másik 3 fõnek
Alap önkormányzata biztosított egy lakást. A képzett, tapasztalt
rendõrök közül azonban még mindig vannak olyanok, akiket a ko-
rai nyugdíjba vonulás lehetõsége érint — õket nagyon nehéz pó-
tolni. Állandó utánpótlás van, ám a szakmai és gyakorlati tapasz-
talatok elsajátításához, továbbképzéshez idõ kell a fiatal rend-
õröknek.
A létszámgondok hozadéka, hogy a feladataikat ugyan el tudják
látni, de hosszú évek óta nem látott mennyiségû túlszolgálatot
kellett elrendelni. Erre a megyei fõkapitány biztosította az anyagi
fedezetet. Az állomány leterheltebb, kevesebb szabadidõvel ren-
delkezik, mégis szép eredményeket tudtak elérni.
Többször igényeltek és kaptak a készenléti rendõrségtõl megerõ-
sítõ erõket, minek következtében esetenként 10-15 fõvel több tu-

dott szolgálatot teljesíteni a területen. Erre havonta egy-két
alkalommal volt lehetõségük.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság által az elmúlt évben meg-
kezdett Háló Program ebben az évben is folytatódik, melynek
anyagi fedezete biztosított a kormány részérõl. Ennek része a fo-
kozottabb rendõri jelenlét és a megelõzés. E programban kérték a
polgárõrségek és a településõrök segítségét, velük együtt próbál-
nak állandó közterületi jelenlétet biztosítani. A program május
végéig tart, és az eredmények függvényében döntenek majd arról
az ORFK vezetõi, hogy érdemes-e azt folytatni. A Háló Program-
nak köszönhetõ, hogy elfogták a honvédség területén lövöldözõ
személyeket, 5 motoros fûrészt áruló személyt, illetve néhány óra
leforgása alatt elkaptak egy személyt, aki elõzõ éjjel betörést kísé-
relt meg. A program keretében fokozottabban szûrik a gyorshaj-
tást, ittas vezetést is. A kerékpárosokra és a gyalogosokra, mint
okozókra ugyancsak kiemeltebb figyelmet fordítanak.
„Ha csak egy ember életét meg tudjuk menteni, nekünk az is si-
ker” — jelentette ki a kapitány.
A hatékonyabb munkát komoly számítógépes hálózat segíti,
melynek fejlesztése fokozatosan történik. E számítógépes rend-
szer révén az ország bármely rendõrségén nyilvántartott adatok-
hoz hozzá lehet férni. A jármûpark korszerûbb, a 3 éves lízingidõt
elért gépjármûvek cseréje hamarosan megtörténik. A rendõrségi
ruházat új, jól megkülönböztethetõ láthatósági mellénnyel bõ-
vült. Rendelkeznek egy új sebességmérõ készülékkel is, ami képes
éjjel-nappal mérni a távolodó/közeledõ gépjármûveket. Ez egy
automata rendszer, ami automatikusan rögzíti a sebességtúllé-
pést, és a képet továbbítja egy központba.
A szerkesztõségünkhöz eljutott két konkrét lakossági panaszt is
tolmácsoltam a kapitánynak. Az egyik panasz szerint vannak
olyan rendõrkollégák, akik civilként maguk is megszegik a sebes-
ségkorlátozást. Másrészt az egyik lakótelepen fiatalok randalí-
roztak egyik éjjel, amit egy lakó bejelentett a rendõrségen, ám in-
tézkedés nem történt.
Dr. Ozsváth Zsolt: A kollégáknak én is elmondtam, de a törvény-
bõl is fakad, hogy amikor a szolgálati feladatukat befejezik, és a
szabadidejüket töltik, ugyanúgy szigorú etikai szabályok vonat-
koznak rájuk. Kérem, hogy ha valaki olyat tapasztal, hogy valame-
lyik kolléga valamit nem helyesen tesz, akkor jöjjön be a kapitány-
ságra és tegyen panaszt. Erre megvan a lehetõség és a megfelelõ
jogi háttér. A konkrét eseteket ki fogjuk vizsgálni. A lakótelep
ügyében kérem, hogy aki ezt bejelentette, akár jöjjön be hozzám,
és ki fogom vizsgáltatni az esetet. Nem tûröm el, hogy ha valame-
lyik lakó bármilyen eseményben segítséget kér a rendõrségtõl,
oda ne menjen ki senki, ne intézkedjen az ügyeletes.
A részletes tájékoztatót a Bogárdi TV-n tekinthetik meg.

Hargitai Kiss Virág
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Fáklyás felvonulással ünnepeltek
Cecén már régi hagyománya van annak,
hogy a hõsi emlékmûtõl indulva fáklyás me-
nettel teszik látványossá a március 15-ei
megemlékezést. Így volt ez most is. Sötéte-
déskor elindult a menet. Elöl Varga Gábor
polgármester a feleségével és kisfiával, õket
követték a képviselõ-testület tagjai, a köz-
ség jegyzõje, a falu lelkészei és sok polgár,
valamint az iskolások.
Az ünnepséget mindig a kultúrház falán lé-
võ emléktáblánál rendezik. Itt már sokan
várták a felvonulókat.
Varga Gábor polgármester az 1848-as tör-
ténések szerepének jelentõségét méltatta a
magyar nemzet életében, s ezt párhuzamba
állította a most közelgõ választás jelentõsé-
gével.
A Cecei Általános Iskola irodalmi csoport-
ja a 48-as forradalmi eseményeket idézte
föl, majd az önkormányzat, az egyházak és
az intézmények képviselõi koszorúkat he-
lyeztek el az emléktáblánál.

Hargitai Lajos

Iskolai ünnepély Cecén

Március 12-én (pénteken) reggel emlékezett meg a Cecei Általá-
nos Iskola az 1848. március 15-ei forradalomról, majd az azt köve-
tõ dicsõséges szabadságharcról. A hagyományokhoz híven az is-
kola 6. évfolyamos tanulói készültek tematikus mûsorral a témá-
ban. A mûsor összeállítója Nyikosné Domján Mária osztályfõnök
a témához kapcsolódó visszaemlékezésekbõl, elbeszélésekbõl,
versekbõl és zenemûvekbõl válogatott össze egy csokorral. Az
elõadás során sikerült megidézni a kor hangulatát, a forradalom
szellemét, az események fõszereplõit. A diákok elõadását a tele-
pülés nagyközönsége is megtekinthette, hiszen az önkormányzat
március 15-én tartott megemlékezésen is bemutatták összeállítá-
sukat.

A víz az élet!
A Cecei Általános Iskolában március 16-a és 23-a között a vízé
lesz a fõszerep. Ebben az idõben kerül megrendezésre „A víz az
élet!” címû témahét, amely körbejárja éltetõ elemünk szerepét a
mindennapi életünkben. A témahét megrendezésére a TÁMOP
3.1.4-es, „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Cecei Álta-
lános Iskolában” elnevezésû pályázat keretében kerül sor. A
program kidolgozása innovatív pedagógusaink és Kiss Tiborné
tanárnõ, projektgazda érdeme. Az egy héten át tartó rendezvény-
sorozat idõzítése sem véletlen, hiszen március 22-a a víz világnap-
ja.

Az egy hét alatt a gyerekek a tanórai keretek között minden tan-
tárgyban ismereteket szereznek errõl a számunkra rendkívül fon-
tos vegyületrõl. Matematikából az ûrmértékek, ûrtartalom szá-
mítását gyakorolják, magyarórán folyókkal, tavakkal kapcsolatos
elbeszélésekrõl, versekrõl beszélgetnek, történelemórán tengeri
hadviselésrõl, földrajzórán kontinensek és Magyarország vízraj-
záról, természetismereten a víz körforgásáról lesz szó. Biológia-
órán a víz élettani szerepérõl, kémiaórán magáról a vegyületrõl
tanulnak majd a gyerekek. Rajzórákon a víz mûvészeti ábrázolá-
sát tekintik át, énekórán a vízzel kapcsolatos népdalokat tanul-
nak. Érdekességként szolgálnak a testnevelés keretében megtar-
tott szárazedzések, amelyek felkészítik a gyerekeket az úszásfog-
lalkozásra, amely szerepel a tanórán kívüli programok között.
A rendezvények legérdekesebb részei a délutáni foglalkozások,
ahol vízzel kapcsolatos sorversenyekre kerül sor, vizes logikai ve-

télkedõt rendeznek, és Petõfi Sándor „A Tisza” címû költemé-
nyébõl versmondóversenyt tartanak. A legügyesebb és legráter-
mettebb diákok számára wellness délutánt szerveznek Réti-
majorba. Hátravan még a H2O címû film vetítése, tengeri fantá-
ziakörkép festése, a Paksi Uszoda meglátogatása és a nagyszabá-
sú projektzáró ünnepély, amely március 23-án kerül megrende-
zésre, és amelyre meghívjuk az intézmény támogatóit, fenntartó-
it, a szülõket és a sajtó képviselõit is. Ennek keretében mutatjuk
be az egy hét alatt elkészült munkák legjobbjait, és díjazzuk a leg-
ügyesebb résztvevõket. Itt kerül bemutatásra a vidám próbák so-
rán megszületett vízi tündérek tánca és a híres Kék Duna keringõ
iskolai feldolgozása is.

Cecei iskola
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Kerítésszaggatók
Március 11-én (csütörtökön) 12.50-kor tettek bejelentést a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, hogy Sárkeresztúron, a Kossuth
utcában egy lakatlan ház kerítését bontják ismeretlen személyek.
A rendõrök azonnal a helyszínre mentek, ahol tetten érték a két
férfit, akik addigra lebontották a ház drótfonatos kerítését, vala-
mint kidöntötték a helyérõl a kerítés tartására szolgáló betonosz-
lopot, és szétverték a benne lévõ acélhuzalt. A tárgyakat egy kerti
traktorra pakolták fel, és távozni készültek vele, amikor a járõrök
elfogták õket. A lopási kár kb. 5.000 Ft, míg a rongálási kár 10.000
Ft. A két férfit elõállításukat követõen a rendõrök gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Ittasok akadtak fenn a „hálón”
Március 15-én a Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei Mezõ-
szilason és Kálozon is fogtak egy-egy ittas kerékpárost. A szonda
mindkettõjüknél pozitív értéket mutatott. Az alkoholfogyasztást
mind a ketten elismerték, ellenük szabálysértési eljárás indult.
A kerékpárosokon kívül azonban fennakadt a „hálón” egy ittas
gépkocsivezetõ is. A sárosdi férfit a sárbogárdi rendõrök
Sárosdon igazoltatták. A szonda enyhe fokú ittasságot mutatott.
A férfi adatainak ellenõrzése során kiderült, hogy a Sárbogárdi
Városi Bíróság 2015. szeptember 10-éig eltiltotta a jármûvezetés-
tõl ittas jármûvezetés miatt. A férfit így a rendõrök elõállították a

Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol szabálysértési eljárást in-
dítottak vele szemben, majd szabálysértési õrizetbe vették.

Potyogtak a zsebekbõl az ékszerek
Március 12-én székesfehérvári nyomozók kapták a riasztást, hogy
gyanús autó mozog Nagyvenyim területén. Amikor a nyomozók
rámozdultak a Passatra, annak vezetõje igencsak rossz néven vet-
te a „zaklatást”, s megpróbáltak eltûnni, de nem jártak sikerrel.
Három szabadegyházai és egy fehérvári férfit szállítottak ki a jár-
mûbõl. Igazoltatásuk során ruhájukból arany ékszerek, az autó-
ból laptop és más tárgyak kerültek elõ. Elfogadható magyarázat-
tal nem tudtak szolgálni a tárgyak eredetét illetõen. Az intézkedés
közben derült ki, hogy épp ezek a holmik hiányoznak egy családi
házból, ahonnan betörést jeleztek. A négy betörõt õrizetbe vette a
rendõrség. Más ügyekben való érintettségüket is vizsgálják a du-
naújvárosi nyomozók.

A bûnözõk nem ünnepeltek március 15-én
Sárkeresztúron tolvajok jártak egy háznál. Mialatt a háziak alud-
tak, bementek a lakásba, és ott kutattak. Megtalálták a nyári
konyha kulcsát, amivel oda bementek, és onnan 30 kg fagyasztott
csirkehúst, 5 kg lisztet, 2 kg cukrot, valamint 4 kg burgonyát vittek
el, sõt még az udvaron álló Suzuki mind a négy kerekét is kiszúr-
ták. A tulajdonos lopási kára mintegy 30.000 Ft, de a rongálással
összesen kb. 80.000 Ft kárt okoztak.

Sárbogárdon szintén egy melléképületbe mentek be ismeretle-
nek. Innen szõlõprést vittek el 80.000 Ft értékben.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

Kitüntetések
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság ve-
zetõje, dr. Simon László r. dandártábor-
nok ünnepélyes állománygyûlésen elisme-
réseket adott át a munkájukat kiválóan
végzõ rendõröknek. A Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságról az alábbiak részesültek
elismerésben.

A megyei kapitány soron kívül elõléptette
rendõr alezredessé Boros Zoltán r. õrna-
gyot, a bûnügyi osztály mb. osztályvezetõ-
jét.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság ren-
dészeti fõigazgatója a szakterületén vég-
zett kiemelkedõ munkája elismeréséül di-
cséretben és jutalomban részesítette De-
meterné Petõ Kornélia r. õrnagy asszonyt,
a közrendvédelmi és közlekedésrendésze-
ti osztály osztályvezetõjét.
A megyei kapitány kiemelkedõ szakmai
munkája elismeréseként soron kívül elõ-

léptette rendõr fõtörzszászlóssá Fekti Csa-
ba r. törzszászlóst, a közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti osztály helyszínelõ
és balesetvizsgálóját.

A kitüntetetteknek további eredményes
munkát kívánva gratulálunk!

Szerkesztõség

Meghívó

Az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola

„Iskola-tárogató”
címmel

NYÍLT NAPOT TART

2010. március 19-én,
pénteken,

14 óra 30 perces kezdettel.
Sok szeretettel várjuk leendõ elsõsein-
ket, szüleiket és minden érdeklõdõt.
Tájékoztatást kaphatnak iskolánk mû-
ködésérõl, a korszerû, kompetenciaala-
pú módszerekrõl, az iskolaotthonos ok-
tatásról, a tanórán kívüli foglalkozások-
ról. Megismerkedhetnek nevelõtestüle-
tünk tagjaival.

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági

bejelentések és
segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Köszönet

Március 15-én reggel nagyon szépen
ki lett takarítva a Hõsök tere az ünnep-
re, amiért köszönet a közmunkát végzõ
hölgyeknek és uraknak.

Major József és Farkas György

Csilléry családi
találkozó

Szeretettel értesítek minden érdekel-
tet az idei Csilléry/Csilléri családi talál-
kozó idõpontjáról.

A Csilléry/Csilléri család és leszárma-
zottainak második találkozója 2010. jú-
nius 5-én (szombaton) 11 órakor lesz
eddigi tervünk szerint Cecén a Paradi-
csom csárdában. A találkozóra minden
közeli és távoli családtagot szeretettel
várunk!

Jelentkezni lehet Katona Klárinál
(1111 Budapest, Bartók Béla u. 54.
6/2.), telefon: 06 (30) 308 8274.

Helyesbítés
Pintér Istvánné gyászhirdetésében Al-
bert Tibor neve tévesen jelent meg. A
hirdetõ elnézést kér a tévedésért.

Mondd, te kit választanál?
Rengeteg valótlan adatot tartalmazó és rá-
adásul kegyeletsértõ szórólap került Fejér
megye több településén a postaládákba.
Ezen olvasható, hogy egy magát „Magya-
rok Szövetsége” néven hirdetõ szervezet
(nem azonos a Magyarok Világszövetsé-
gével!) az országgyûlési képviselõ-jelöl-
tekkel közös fórumot és egyúttal sajtótájé-
koztatót szervez Fejér megye minden vá-
lasztókerületében. A fórumok február 27-
én kezdõdtek.
A lakásunk postaládájában szerdán reggel
fellelt szórólapjukból azt olvastam, hogy a
március 19-ei, sajtótájékoztatóval egybe-
kötött fórumot Sárbogárdra hirdették meg
a nem létezõ Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házba. Erre a sajtótájékoztatóra se a
Bogárd és Vidéke hetilap, se a Bogárdi TV
nem kapott hivatalos meghívót.
A szórólapon az áll, hogy a 6-os kör-
zetben ezen a napon hét jelölt fogja
ismertetni a programját. Az Orszá-
gos Választási Iroda honlapján meg-
néztem: szerdáig a 6-os körzetben
csak három bejegyzett képviselõ-je-
lölt neve található. Március 19-e a je-
löltállítás határideje. Nincs bejegy-
zett hivatalos jelöltje se a Civil Moz-

galomnak, se az LMP-nek, se az SZDSZ-
-nek, se az MDF-nek.
Személyesen kereste föl szerkesztõségün-
ket Sándor Endre, akit az SZDSZ jelöltje-
ként hirdettek a szórólapon. Elmondta:
felháborítja, hogy õt az SZDSZ jelöltje-
ként szerepeltetik, miközben az SZDSZ
egyáltalán nem indul a választásokon, s
személy szerint õ sem. Meghívót se kapott
a fórumra. Elmondta, hogy a szórólap ke-
gyeletsértõ is, mert az 1-es, székesfehérvá-
ri körzetben az egy évvel ezelõtt meghalt
dr. Szeiler András neve is ott szerepel a
képviselõ-jelöltek között.
A hivatalosan bejegyzett jelöltek közül dr.
Szabadkai Tamás tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket, hogy vele errõl a fórumról senki
nem egyeztetett, és más elfoglaltsága miatt

nem is tudna elmenni arra a programra,
amelynek igazából a célját se tudja. Egyút-
tal elhatárolta magát az önjelölt vitaszer-
vezõtõl.
Varga Gábor, a Fidesz–KDNP jelöltje
szintén úgy nyilatkozott, hogy nem egyez-
tettek vele idõpontot. Ettõl a szervezéstõl
õ is elhatárolódik.
Ezek után hogyan képzeli az ismeretlen,
senki által fel nem kért szervezõ a szóróla-
pon beígért, „demokratikus” vitát, a jelöl-
tek bemutatását, programjaik ismerteté-
sét, ha velük idõpontot nem egyeztet, nem
biztosít esélyt arra, hogy a vitán minden
bejegyzett jelölt részt tudjon venni, és hogy
megismerhessék, elfogadják a vitavezetõ
személyét.

Hargitai Lajos
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Petõfi-napok
A rendkívüli tanév nehéz körülményei között is megrendezésre
került a több évtizedes hagyományokkal büszkélkedõ Petõfi-na-
pok programsorozata.

Március 12-én (pénteken) a változatos kínálatból minden érdek-
lõdõ találhatott kedvére való elfoglaltságot. Újdonságnak számí-
tott az 5-6. osztályosok számára szervezett matematikai–logikai
vetélkedõ, amely színes feladatokkal tette próbára a legifjabb
kisgimiseket. A 7-8. osztályosok latin mûveltségi vetélkedõn ve-
hettek részt, míg a 9–12. évfolyam csapatai Trianon témakörében
mérhették össze tudásukat. A klasszikus programok (szavalóver-
senyek, tantárgyakhoz kapcsolódó vetélkedõk) mellett könnye-
debb idõtöltés is várt a gimisekre: szendvicskészítõ-verseny, fran-
ciaterem, sakkverseny, kreatívszoba, pókerverseny, LAN-party,
filmvetítések és egy igazi újdonság, a „Helyszínelõk” között válo-
gathattak az érdeklõdõk. Ez utóbbi programot a 11. b osztályos lá-
nyok szervezték. Négy helyszínen kellett a nyomokat rögzíteni,
tanúkat kihallgatni, és a megszerzett információkból a bûnöst
megtalálni. A feladat sokak fantáziáját megmozgatta. A szerve-
zõk legnagyobb örömére még egy tanári csapat is a helyszínelõk
közé állt, és sikeresen meg is oldotta a rejtélyt.

Március 15-én a Petõfi-szobor megkoszorúzása után került sor a
Petõfi-pályázatok, valamint a pénteki versenyek, vetélkedõk díja-
zottjainak jutalmazására. Az összesen 284 db pályázat értékelése
során 55 dicséret, 32 darab 3. díj, 24 darab 2. díj és 18 darab 1. díj
született. Idén a 9. c osztály készítette az ünnepi mûsort. A díjki-
osztást a pénteki szavalóversenyek egy-egy díjazottjának vers-
mondása színesítette.

Dr. Müller Viktória igazgatóhelyettes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

építési hatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: Sárbogárd közigazgatási területén belül a
kijelölt körzetekben jegyzõi hatáskörbe utalt építési hatósági
feladatok ellátása, valamint Vajta és Cece településeken épí-
tési hatósági feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselek-
võképesség, magyar állampolgárság, összeférhetetlenségi
szabályoknak való megfelelés. A 9/1995. (II.3.) korm. rendelet
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól 1. számú melléklete
I/4. pontja alapján építésügyi hatósági ügyek döntésre való
szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben I. besorolási osz-
tályban: egyetemi, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-
tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasá-
gi mérnöki) szakképzettség; vagy egyenértékûnek elismert
végzettség. Felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
közigazgatási versenyvizsga megléte, vagy annak letétele
alóli mentesülés a Ktv. és a 126/2009. (VI. 15.) korm. rende-
letben foglaltak szerint, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése elõtt,
részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek (a
jegyzõnek címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzé-
tett pályázati azonosító számot, valamint a munkakör megne-
vezését): részletes szakmai önéletrajz, versenyvizsgáról szóló
tanúsítvány, vagy a mentesülés igazolása, három hónapnál
nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósá-
gi bizonyítvány, melyben a büntetlen elõélet mellett azt is iga-
zolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, iskolai
és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismer-
hetik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szer-
zett szakmai tapasztalat, közigazgatási szakvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 14-e.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 21-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthe-
tõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

FELHÍVÁS ÁLLÁSHIRDETÉSRE
A sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

1 fõ üres állás betöltésére GYÓGYMASSZÕR és ÁPOLÓNÕI
végzettséggel felvételt hirdet.

A felvétel feltétele: gyógymasszõr és ápolónõi végzettség.
1 fõ üres állás betöltésére HÁZIGONDOZÓNÕI végzettséggel

felvételt hirdet.
A felvétel feltétele: szociális ápoló és gondozó végzettség.

Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint.
Jelentkezés: írásban, melynek határideje 2010. április 6.
A jelentkezés helye: polgármesteri hivatal, ESZI-iroda (fsz. 13-as ajtó), 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2. Tel.: 06 (25) 461 306.

Szakács Benõné ESZI-igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,

tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot hirdet

a IV. számú körzeti védõnõi munkakör
betöltésére határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban.

Ellátandó feladatok: a területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM-rende-
letben meghatározott feladatok ellátása az adott védõnõi körzetben.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Köztársaság út 151.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, szakirányú
felsõfokú iskolai végzettség (védõnõi szakon szerzett diploma).
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, juttatás:
6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem
régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, iskolai végzett-
séget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztve-
võk megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról, hogy a pályázatának az elbí-
rálását zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje, helye: az Egészségügyi Közlönyben történõ megje-
lenést követõ 30. nap (2010. március 31.). A pályázatokat Juhász János polgármester
részére kell benyújtani az önkormányzat címére.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
Az állás betöltésének legkorábbi idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

Juhász János polgármester
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága

pályázatot hirdet a 2010. évre helyi civil szervezetek
részére mûködési támogatások elnyerésére.

A pályázók köre: helyben mûködõ, bíróság által nyilvántartásba vett egye-
sületek, közhasznú szervezetek, melyeknek az elõzõ évekbõl nincs elszá-
molási elmaradásuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített
pályázati adatlapot; bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
alapszabályt, illetve alapító okirat hiteles másolatát; a szervezet 2010. évi
tevékenységének, terveinek, céljainak leírását; a kért támogatás felhasz-
nálási tervét részletezve; nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról,
illetve annak hiányáról; közzétételi kérelmet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 12. 16 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB CIVIL PÁLYÁZAT 2010.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni: polgármesteri hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2010. április 23.
Bõvebb információ, pályázati adatlap Pirosné Kocsis Anna szakreferensnél
a hivatalban (I. em. 21. szoba).

A CISB elnöke

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2010. március 9-ei ülésén elfogadta:
— a 13/2010. (III. 12.) sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat
2009. évi költségvetésérõl szóló 9/2009. (II. 19.) sz. önkormányzati rende-
let módosításáról;
— a 14/2010. (III. 12.) sz. önkormányzati rendeletet az egyes rendeletek
módosításáról.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ



10 VÁLASZTÁS 2010 / SPORT 2010. március 18. Bogárd és Vidéke

Választási tájékoztató
Tájékoztatom Sárbogárd város választópolgárait, hogy a 2010. évi országgyû-
lési képviselõk választásán a választójogukat a lakóhelyük szerint az alábbi
szavazókörökben gyakorolhatják:

1. számú szavazókör (klub, Szent I. út 77.)
Alsókörtvélyes tanya, Bágyi tanya, Bajcsy-Zs. u., Bem u., Biglitanya, Csonka
u., Décsei szõlõhegy tanya, Dózsa Gy. u., Esze T. u., Hantosi út, Huszártanya,
Imremajori út, Május 1. major, a Szent I. út 79-tõl, illetve 86-tól végig.
2. számú szavazókör (Szent István Ált. Isk., Szent I. út 82.)

Abai u., Balassi B. u., Dózsa Gy.-lakótelep, Honvéd u., Katona u., Kracsó tanya,
Százados u., Szent I. u. 1–77/A, illetve 2–84., Temetõköz, Tüzér u., Vasúti õr-
ház.

3. számú szavazókör (Alba Volán, Ady E. út 23.)
Ady E. út 1–25., illetve 2–78., Árpád u. 1–41., illetve 2–68, Csók I. u., Fenyõ u.,
Haladás út, Mátyás kir. u., MÁV-telep, Salamon u., Sallai tanya, Sport u., Tinó-
di u. 211-tõl végig, Úttörõ u., Videoton gyártelep.

4. számú szavazókör (mûv. közp., Hõsök tere 3.)
Csõgör köz, Dörögdi köz, Göbölös köz, Hatvani út, Kertalja u., Lázár u., Mányoki
u., Sövény u., Tinódi köz, Tinódi u. 104-tõl végig, illetve 125–209.

5. számú szavazókör (rendelõintézet, Ady E. út 79.)
Ady E. út 27–127., Ady E. út 80–128/B, Barátság u., Bethlen G. u., Csík u., Ke-
reszt u., Kígyó köz, Mészöly G. u., Nyíl u., Túry M. u., Vak B. u., Wesselényi u.

6. számú szavazókör (mûv. közp., Hõsök tere 3.)
Ady E. út 130–162/A, Ady E. út 131–175, Asztalos u., Berzsenyi D. u., Iskola
köz, Kis köz, Kovács köz, Posta u., Radnóti M. u., Simon köz, Simon u., Tinódi u.
65–123., illetve 70/A–102.

7. számú szavazókör (tüdõgondozó, Tompa M. u. 2.)
Árpád-lakótelep, Árpád u. 43-tól végig, illetve 70-tõl végig, Baross u., Gergely
köz, Gilice köz, Ifjúság u., Mikes köz, Templom köz, Tompa M. utca, Zrínyi M.
utca.

8. számú szavazókör (Mészöly Géza Ált. Isk.)
Ady E. út 170–202/A, Bercsényi u., Damjanich u., Hõsök tere, Ipari szõlõ, Jó-
zsef A. u. páros házszámok, Kis u., Kisfaludy u., Kossuth u. 11-tõl végig, illetve
páros házszámok, Mádi köz, Nap u., Németh L. köz, Németh sarok, Ó u., Rózsa
u., Sávoly köz, Szélsõ u.

9. számú szavazókör (gimnázium, József A. u. 4.)
Ady E. út 204-tõl végig, Attila u., Dobó I. u., Gagarin u., József A. u. páratlan
házszámok, Kossuth u. 1–9., Szegfû u., Virágsarok köz, Virágsarok u.

10. számú szavazókör (HEMO, József A. u. 15/B)
Ady E. út 177-tõl végig, Kinizsi u., Köztársaság út 2–92., illetve 1–89/A, Nagy L.
u., Petõfi S. u., Tinódi u. 1–49., illetve 6–68/A, Vágóhíd u., Virágrész u.

11. számú szavazókör (Sárszentmiklósi Ált. Isk.)
Álmos vezér u., Elõd vezér u., Huba u., Köztársaság út 94-tõl végig, Külsõszõlõ-
hegy, Lehel u., Miklós u., Munkácsy M. u., Ráditanya, Semmelweis I. u.,
Szarvaspuszta, Tisza u.
12. számú szavazókör (Pentagri Kft., Faház, Széchenyi u. 2.)
Csaba u., Gárdonyi G. u., Homoksor, Kazinczy F. u., Kölcsey F. u., Magyar u.,
Mindszentpuszta, Rákóczi u., Széchenyi u., Vezér u.

13. számú szavazókör (sárszentmiklósi klub)
Akácfa u., Arany J. u., Béke u., Fasor u., Gesztenyesor, Hársfa u., Köztársaság
út 91-tõl végig, Nyárfa u., Park u., Táncsics u., Vörösmarty u.

14. számú szavazókör (Sárszentmiklósi Ált. Isk.)
Deák F. u., Egressy B. u., Erkel F. u., Ibolya u., Jókai M. u., Killer tanya, László
u., Nefelejcs u., Vasúti õrház, Szabadság u., Vasút u.

15. számú szavazókör (rétszilasi klub)
Hadnagypuszta, vasútállomás, Bocskai u., Fehérvári út, Új u.

16. számú szavazókör (Kislók, Szabadság u. 8.)
Bolondvár tanya, Ady E. u., Hunyadi u., József A. u., Kossuth u., Petõfi u., Rákó-
czi u., Rózsa u., Szabadság u., Úttörõ u., Kislóki u., Kislókpuszta

17. számú szavazókör (Pusztaegres, kultúrház)
Baross J. u., Dégi u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Köztársaság tér, Ödönma-
jor, Örspuszta, Ady E. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Kossuth L. u., Petõfi S. u., Rá-
kóczi F. u., Széchenyi I. u.

18. számú szavazókör (sárhatvani klub)
Antalmajor, Halásztanya, József A. u., Külsõhatvanpuszta, Arany J. u.

19. számú szavazókör (nagyhörcsöki klub)
Anna major, Dózsa u., Kossuth L. u., Nagyhörcsök puszta, Országút, Petõfi u.,
Töbörzsöki út.
Felhívom a figyelmet, hogy az arányosítás miatt két választókerületen belül a
szavazókörök között átcsoportosítás történt. A töbörzsöki 1. sz. szavazókörbõl
a Szent I. u. 27–79. házszám között, valamint a Szent I. u. 40–86. házszám kö-
zött és a Temetõköz választópolgárai a 2. számú szavazókörbe kerültek, így a
Szent István Ált. Iskolában vehetnek részt a szavazásban (a Szent I. u. alsó ré-
sze az Imremajori és a Temetõközi leágazásig).
A sárszentmiklósi 14. számú szavazókörbõl az Arany J. u. és Táncsics u. vá-
lasztópolgárai a 13. számú szavazókörbe kerültek át, így a sárszentmiklósi klub
szavazókörben vehetnek részt a szavazásban.
Felhívom a figyelmet, hogy a rendelõintézetben lévõ, 5. sz. szavazókört nem a
fõbejáraton, hanem az ügyeleti bejáraton lehet megközelíteni, ami a gyermek-
orvosi váróban kerül berendezésre, valamint a gimnáziumban lévõ, 9. sz. sza-
vazókör sem a megszokott teremben kerül berendezésre, hanem az ún. „B”
épületben (volt óvoda, a zeneiskola mellett).

Dr. Krupa Rozália HVI-vezetõ

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Sima gyõzelem idegenben!
Szabadegyháza–VAX Sárbogárd 22:33 (10:15)

Vezette: Hegedûs, Kiss.
VAX Sárbogárd: Borostyán – Szabó J. 3, Nacsa 3, Balogh 10,
Pluhár 1, ifj. Bodoki 5, Lakatos 1. Csere: Németh I. II. Szabó J.
Zsolt 1, Hegedûs 4, Botka 3, Suplicz, Rehák 2, Baki. Edzõ: Bodoki
György.
Vasárnap délelõtt Seregélyesen vendégeskedett csapatunk, mivel
Szabadegyháza ott játssza mérkõzéseit.
Hát, mit mondjak, a Mészöly sokat kritizált tornaterme a sere-
gélyesi helyszínhez képest egy Veszprém Aréna. Szakadt hálók,
hideg, és finoman szólva nem a legnagyobb tisztaság fogadott
bennünket. Ezért nem is értem, hogy miért a mi termünkkel fog-
lalkoznak annyit a játékvezetõk.
Na, de lépjünk túl a körülményeken.
A mérkõzés a várakozásnak megfelelõen kezdõdött. Mindjárt az
elején magunkhoz vettük az irányítást. Ez a meccs jó alkalmat
nyújtott a fiataloknak, hogy megmutassák: rájuk is lehet számíta-
ni. A 16 éves Lakatos Áron belõtte élete elsõ gólját felnõtt bajno-

kin. A balszélen kezdett, sõt a második játékrészben még az irá-
nyító posztot is kipróbálta. A szintén 17 éven aluli Rehák Tamás is
jól mozgott a pályán, lõtt is 2 gólt. A védekezésen azért van mit ja-
vítani Tominak. Az „idõsebbek” közül is több játéklehetõséget
kaptak a csereemberek, és bebizonyították, hogy van helyük a csa-
patban. A félidõ végére ötgólos elõnyt szereztünk, a második fél-
idõben pedig tovább növeltük a különbséget, és egy magabiztos
11 gólos gyõzelem lett a végén.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ellenfél mind fizikálisan,
mind technikailag elmaradt tõlünk.
Ezek után már nehezebb derbik jönnek. Az alapszakasz utolsó
mérkõzését Rácalmás ellen vívjuk március 18-án a dunaújvárosi
Arany János Általános Iskolában.
A szurkolóinknak ismét a legnagyobb elismeréssel tartozunk, hi-
szen idegenben is hazai pályát varázsoltak nekünk. Várjuk õket a
következõ meccsre is!

Hajrá, VAX!

Rehák Sándor
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Választási tájékoztató
A mozgóurnás szavazásról

1. Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiség-
ben, de otthon tartózkodik, írásban, aláírásával igazolva kérheti, hogy a szava-
zatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát.
Mozgóurnát
— a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától,
— a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.
Mozgóurna igényléséhez a nyomtatvány hozzáférhetõ az okmányirodában.
2. Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, elõször igazo-
lást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási irodától, majd az igazolás bir-
tokában kell mozgóurnát igényelnie vagy a választási irodától, vagy a szavazás
napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló
bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben nincs szüksége igazolásra, ha
az intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakó-
helye van.)
A fentiek az irányadók minden olyan esetben is, amikor a mozgásában gátolt
választópolgár Sárbogárdon, de nem az otthonában tartózkodik.
Az igazolással szavazók kijelölt szavazóköre: rendelõintézet (Ady E. út 79.).

Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl
eltérõen (igazolással szavazás)

Ha a szavazás napján — akár az elsõ, akár a második fordulóban — Ön Ma-
gyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen, vagy meghatalmazottja útján 2010. április 9-éig
kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl (azaz a település
jegyzõjétõl). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást
is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010.
április 6-áig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Ha
mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja
megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt kö-
vetõen szeretne igazolást kérni, az elõzõleg megkapott igazolást vissza kell ad-
nia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni.
Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2010. április 8-áig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy vegye vissza a lakóhe-
lye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia!
Az igazolással a szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett telepü-
lésen a helyi választási irodában, vagy a szavazás napján az igazoláson feltün-
tetett címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kér-
heti névjegyzékbe vételét.

Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet választó-
jogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavaza-
tát. Az igazolást feltétlenül vigye magával, mert csak annak átadásával engedi
szavazni a szavazatszámláló bizottság.
(Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor elõször jelenik meg az igazolá-
son feltüntetett településen a helyi választási irodában, vagy a szavazás nap-
ján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják
be, hanem lebélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy a másik
fordulóban is szavazhasson.)
Figyelem! Ha igazolást kap (akár az elsõ, akár a második, akár mindkét fordu-
lóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az elsõ forduló — abban a
választókerületben ahol szavazott, vagy szavazhatott volna — nem volt ered-
ményes.

Szavazás külképviseleten
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykö-
vetségén, vagy fõkonzulátuson szavazhat.
Ennek érdekében 2010. március 19-ig kérnie kell a külképviseleti névjegyzék-
be vételét személyesen, vagy meghatalmazottja útján a lakóhelye szerinti he-
lyi választási iroda vezetõjétõl.
Ha meghatalmazott útján kéri, a meghatalmazást csatolni kell.
Amennyiben postai úton kéri, úgy azt ajánlott levél formájában úgy kell meg-
küldenie, hogy a küldeménye 2010. március 19-ig megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodába.
Ha meggondolja magát és mégis Magyarországon szeretne szavazni, úgy a
külképviseleti névjegyzékbõl való törlését 2010. március 19-ig kérheti.
Ugyanezen határidõig kérheti a külföldi szavazása helyszínének megváltozta-
tását.
A külföldi szavazás idõpontja az alábbiak szerint alakul:

Dr. Krupa Rozália, a HVI vezetõje

Szilasi–siófoki kézilabda: ötös!
A Zámbó Tibor által immár hetedik éve irányított mezõszilasi ké-
zilabdások — kiegészülve a három éve hozzájuk csatlakozott gye-
rekekkel — Siófok KC néven ismét bebizonyították, hogy az
ország élvonalába tartoznak.
Az adidas Gyermekbajnokság U 15-ös korosztályában ebben az
évben is bejutottak az országos döntõbe, ami azt jelentette, hogy
folyamatosan, ötödik éve tagjai a legjobb nyolc csapatnak. Ezt a
bravúros teljesítményt az FTC, a Gyõr Audi ETO és (ha a jövõ hé-
ten sikerül neki) a Debrecen mondhatja el csak magáról.
A Siófok KC serdülõ csapata — Zámbó Tibor vezetésével, zömé-
ben az õ régi tanítványaival — a serdülõk NB I-es bajnokságában

(két évvel fiatalabb gyerekekkel) bekerült az 5–8. helyért folyó rá-
játszásba is, s két tanítványa, Nagy Éva és Schneider Éva újra
meghívót kapott a magyar serdülõválogatottba, amely Lengyelor-
szágban játszik a jövõ héten.

NLÁI
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Tavasz a télben
Zsuzsanna napján, február 19-én a hosszú
hideg tél után a szemközti nagy fán meg-
szólalt a pacsirta, s ez örömmel töltött el —
mégis lesz tavasz!
Enyhülni látszott az idõ. Két gólya is meg-
érkezett hazánkba, s várják a párjukat —
hallhattuk a tévébõl. De szegény kis mada-
rak ekkor még nem sejthették, hogy ismét
tél lesz, hóval, faggyal, s a fészkükben dide-
reghettek fél lábon két hétig.
Elnéztem az ablakból, hogyan kergetõztek
a vadgalambok, keresték a megfelelõ galy-
lyakat az új fészek építéséhez. Tavaly fi-
gyeltem, amikor kis fiókáikat etették, majd
ágról ágra tanították repülni õket. Sokszor
két fiókát is felneveltek. De most jött ismét
a zord északi szél, a hó, nem szólt a pacsir-
ta, fáztak szegénykék.
Micsoda egy tavasz a télben az idei! Fázik
egész Európa, hógolyóztak Rómában,
Madridban. Nem látni mást, mint árokba
csúszott autókat, baleseteket a tévében.
Meddig tart ez még? — kérdezi mindenki.
A gázszámlánk is alaposan megemelke-
dett, nem lehet ablakokat mosni. Decem-
ber óta télikabát, csizma, még a tavaszi ka-
bátomat ki sem keféltem!
52 évvel ezelõtt március 1-jén volt az eskü-
võnk a férjemmel. Akkor is ilyen hó, zord
idõ volt, ami nõnapig kitartott, és még utá-
na is esett. Nõnapra mindig egy csokor hó-
virágot kaptam a férjemtõl és a férfi mun-
katársaimtól. Azon a hideg, zord tavaszon,
mint ifjú házasok nem éreztük a hideget,

nagyokat sétáltunk a hóban, este a cserép-
kályhában pattogtak a fahasábok, a rádió-
ban francia sorozatokat hallgattunk (Yves
Montand, Edith Piaf), és nagyon boldogok
voltunk. Az esküvõi ajándékba kapott pa-
pírernyõs hangulatlámpa világított, s a raj-
ta lévõ két giccses, gipszbõl készült ga-
lambpár figyelt csak sandán bennünket.
Az utána következõ években is volt sok
szép tavasz, de elõfordult, hogy esett a hó,
akárcsak most.

Eszembe jutott egy 52 évvel ezelõtti tavasz,
amikor Gábor névnapon is esett a hó. Alig
voltunk 2 hetes házasok, amikor Gábor
névnapra voltunk hivatalosak többedma-
gunkkal: én és az ügyész férjem, két bíró
feleségestõl, két ügyvéd már középkorú
nejükkel, 3 tanár, akik közül az egyik kitû-
nõen zongorázott. Jó kis társaság verõdött
össze, vidámak, belevalóak, mint vendég-
látónk, akit köszönteni mentünk. Nagysze-
rû vacsora volt, többféle aperitif, erõs pá-
linka, egy kis hordó bor Kiskõrösrõl, no, és
persze éjfél körül az akkor elmaradhatat-
lan orosz pezsgõ, sütemények, torták. Va-
csora után az egyik tanár szinte verte a zon-
gorát, az ünnepelt hegedült, szólt a jó, talp-
alávaló zene, hogy azt mondja: „Elment a
Lidi néni a vásárba…”, „János hegyen”, ci-
gánynóták. Roptuk mi, fiatalabbak, a szõ-
nyegeket összetekertük — észre sem vet-
tük, hogy éjfél lett, sõt azon is túl. Ekkor a
„kapatos” férfiak kitalálták, hogy ezt az es-
tét még emlékezetesebbé teszik: kimen-

nek az udvarra, és a 87-100 cm-es hóba be-
lepisilik, hogy „Éljen Gábor!” Mi, nõk is
kimentünk a tornácig — visítva, fuldokol-
va a nevetéstõl —, onnan biztatva a férfia-
kat, akik sorban állva (kinek hány betûre
futotta) „megalkották” a szöveget.
Gábor barátunk ma is él még, 95 éves, de
már nem Kalocsán lakik, hanem Duna-
patajon. Amikor tehetem, meglátogatom
a menyét Kalocsán. Megvan még a ház, a
zongora is, ahol olyan jól éreztük magun-
kat, és a kanapé, a székek, amelyeken 22
éves ifjú asszonyként ültem.
Utána még sok szép tavasz jött, sokat mo-
toroztunk a férjemmel az imádott piros
Pannónia motorkerékpárján a Duna tölté-
sén, ki a Meszesre, a Duna-partra egy jó
halászlére. Többször nálunk is volt halász-
lévacsora, amik szintén nagyon jól sikerül-
tek. De sokat jártunk hétvégeken az akkori
Pirosarany étterembe is, ahol táncoltunk,
vacsoráztunk nem egyszer a megszokott
társasággal.
A tévé megjelenése után 1959-ben vettük
részletre az elsõ „Kékes” tévét, s a lányom
is megszületett. Már kevesebbet jártunk el
este vendégségbe. Tévét néztünk, s a mula-
tozásokat felváltották az idõnkénti ka-
nasztapartik. Akkor már divat volt kávét
fõzni, és a férfiak fújták a füstöt, cigaret-
tázva.
Bízom abban, hogy mire ez a kis visszaem-
lékezésem megjelenik az újságban, már is-
mét szól a pacsirta, s hét ágra süt a vakító
tavaszi napsugár, és elõvehetem a tavaszi
kiskabátomat, kalapomat.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Csen apó története
Egy olyan történetet szeretnék elmondani,
amely azt példázza, hogy akik Istent szeretik,
azoknak minden a javukra van.
Csen apó történetének a híre messze vidékre el-
jutott. Kivételesen bölcs embernek ismerték,
akit azonban nem mindig tudtak megérteni.
Így történt akkor is, amikor Csen apó egyetlen
lova elveszett az erdõben. Valahogy elszaba-
dult, és úgy elnyargalt, hogy nyoma veszett. Este
jöttek a szomszédok, hogy kifejezzék együttér-
zésüket a nagy bajban. Az apó azt kérdezte
tõlük:
— Honnan tudjátok, hogy ez baj?
A szomszédok összenéztek, nem értették.
Hogyne lenne baj, hiszen az öreg kenyérkerese-
te veszett el.
Alig telt el egy nap, bámulatos esemény követ-
kezett. Csen apó lova hazajött négy vadlóval
együtt, akikkel valahol a vadonban összebarát-
kozott. Az apó gyorsan becsukta a kaput, és be-
terelte a lovakat az istállóba. Jöttek is a szom-
szédok, hogy sok szerencsét kívánjanak, hiszen
Csen apónak nagy jó jutott osztályrészül.
— Honnan tudjátok, hogy ez jó? — kérdezte az
öreg.
A falubeliek csodálkoztak, hiszen ennyi lóval a
falu elsõ gazdája lett Csen apó. Másnap Csen
apó fia elkezdte betörni, megszelídíteni a vadlo-

vakat, közben az egyik úgy levetette magáról,
hogy eltört a lába. Csúnya, nyílt törés lett. Újra
jöttek a szomszédok, igazi, keleti részvéttel,
hogy ebben a bajban melléjük álljanak.
— Honnan tudjátok, hogy ez baj? — kérdezte
megint Csen apó.
A szomszédok megdöbbentek, hogy egyetlen
fia állapotára ilyet mer mondani. Közben a nagy
csendet odakintrõl kétségbeesett jajgatás törte
meg. Kiderült, hogy a postás jár a faluban, és be-
hívókat visz szét a legényeknek, mert kitört a
háború. Csen apóékhoz is hozta a behívót.
— Micsoda szerencse! — mondták a szomszé-
dok. — Ennek a fiúnak nem kell bevonulnia
katonának!
— Honnan tudjátok, hogy ez szerencse? —
mondta megint Csen apó.
De ez már sok volt a szomszédoknak. Felálltak,
és szó nélkül hazamentek. Ki-ki gondolta a ma-
gáét. Csen apóék orvosért küldtek, és jött is a
missziós orvos. Sínbe tette a törött lábat, majd
olvasott nekik az evangéliumból. A család fogé-
kony szívvel hallgatta, megismerték Jézus
Krisztust, az õ Megváltójukat. Isten szeretete
megragadta az egész családot.
— Ez igen, ez már szerencse! — újságolta most
már Csen apó mindenfelé.

Ungár Aladár:
„Íme, az ajtó elõtt állok” (Evangéliumi Kiadó)

LEPRA-
MISSZIÓ

A lepra ma is milliók életét te-
szi tönkre. Pedig gyógyítható!
A világ közel 10 millió lepra-
betegének gyógyításában 36
éve vesz részt a magyar lepra-
misszió.
Segíts te is! Életek változhat-
nak meg ezáltal!

Gyülekezeti délután
a lepramisszió javára
2010. március 21-én

(vasárnap)
délután 3 órakor
a sárszentmiklósi

református gyülekezeti
teremben

(Köztársaság út 181.).
Képes elõadással mutatja be
a lepramisszió szolgálatát
Riskóné Fazekas Márta igaz-
gató.

„Védelmezzétek a nincstelennek
és az árvának a jogát,

szolgáltassatok igazságot!”
(Zsoltárok 82,3)
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Egészségnap a Mészölyben
2010. március 26-án (pénteken) egészségnapot tartunk a Mészöly Géza Általános Iskolában,

amelyre minden aktív korút szeretettel várunk!

A nap folyamán a következõ ingyenes szûréseken lehet részt venni: vérnyomás, vércukor, koleszterin, fülgyertyázás masszázs ágyon, légúti
allergiás szûrés, Schüssler-sók, arcdiagnosztika, számítógépes talpvizsgálat, fejbõr- és bõrtípus-vizsgálat, vércseppbõl prosztataszûrés.
A légúti allergiás szûrésre, a fejbõr- és bõrtípus-vizsgálatra jelentkezési szándékukat a szûrõvizsgálati anyagok elegendõ mennyiségben történõ beszerzése
miatt 2010. március 22–25-éig a következõ telefonszámon, hétköznap 8–16 óráig jelezzék Kovács Istvánné iskolai védõnõnél: 06 (70) 387 3489.
A nap folyamán az ebédet az EUREST konyháján Buday Péter mesterszakács fõzi. Ha szeretné megkóstolni a menüjét, kérjük, jelezze igényét Farkasné Hor-
váth Ágnes üzletvezetõnél a következõ telefonszámon: 06 (25) 460 498.
Menü — Leves: zöldségleves eperlevél-tésztával. Második fogás: A) húsos pite paprikás mártással, B) sajtos pulykaragu, brokkolifelfújttal, C) székelyká-
poszta. Desszert: alma csokival és babapiskótával.

A Vöröskereszt szervezésében VÉRADÁSRA kerül sor az iskola tornatermében 13 órától 17 óráig.
Az érdeklõdõket szeretettel várják a szervezõk!

5 ÉVES A BÚZAVIRÁG
Ötödik életévébe lépett a cecei Búzavirág
népdalkör, s ennek alkalmából mûsoros
estet rendeztek a helyi mûvelõdési házban,
számos meghívott részvételével, szomba-
ton este.
A cecei pávakört nyolcan alapították meg,
akik közül sajnos Plávits Lajosné és Túzok
Jánosné már nincsenek az élõk sorában.
Ma 20 állandó tagja van az énekes csoport-
nak, melynek legfõbb célja megõrizni és
továbbadni a magyar népdalkincset, népi
hagyományokat. S hogy ezt szívvel-lélek-
kel teszik, arról tettek bizonyságot ezen az
estén is.
Az ünnepeltek léptek elsõként színpadra,
teltház elõtt. Nemcsak csillogó hangjuk-
ban gyönyörködhetett a közönség, hanem
szép viseletükben is. A Búzavirág énekese-
it Zsobrák Mária, Buzásné Kovács Melin-
da és Csikos Tímea kísérték citerán az est
folyamán.
Bemutatkozott az „utánpótlás” is: a Kincs-
keresõ Óvoda Kisbocs csoportja, Kaszai
Jánosné vezetésével, valamint az általános
iskolások 4. a és b osztályos lányai, Balázs-
né Aranyos Judit tanítványai. Színes mû-
soruk nagy tapsot kapott a közönségtõl.

Mivel jó barátság fûzi a ceceieket a sár-
egresi és a szentgáli pávakörökhöz, az ese-
ményt mindkét csoport megtisztelte jelen-
létével fellépõként is. A sáregresiek dalait
Tornócziné Bondor Csilla, a szentgáliakét
Sófalviné Tamás Márta tanította be. Már-
cius 15-e okán a verbunkos sem hiányoz-
hatott a repertoárból.
A szentgáliak egy könyvvel, csuhéból ké-
szült virággal és nótával köszöntötték a
születésnapos Búzavirágot, és különleges-
ségként egy helyi szokást is megelevenítet-
tek. E mûsorszám végén szentgáli borral
kínálták meg a közönséget.

A borhoz jól illett az az ízes, huncut mese,
melyet Bali Péter vett elõ tarsolyából a pá-
vakörösök születésnapjára, s melyen na-
gyot derült a nézõsereg.

Befejezésül a cecei pávakör tagjai szilaj ci-
gánytáncot roptak a színpadon Szabó
László zenéjére — kiérdemelve a születés-
napi tortát, melyen az elõadás végén meg-
gyújtották a tûzijátékot.

A mûsort vidám mulatság követte.

Hargitai Kiss Virág

ÜNNEP ZÁSZLÓKKAL
A Mészöly Géza Általános Iskola március
15-ei megemlékezését a József Attila Mû-
velõdési Központban tartotta pénteken
délután. Vetített képes irodalmi összeállí-
tással készültek erre az alkalomra az iskola
tanulói, melyben felelevenítették az 1848-
as forradalom és szabadságharc eseménye-
it. Korabeli írók, költõk írásaiból vett rész-
letekkel, filmbejátszásokkal tették szemlé-
letessé a mûsort, melyben két zászló is sze-
rephez jutott, amiket mint a szabadság
zászlait körbehordozták a színházterem-
ben.

/H/
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Pikáns túrós palacsinta
Hozzávalók: 4 db nagyobb palacsinta, 20 dkg reszelt sajt, 20
dkg tejszínes túrókrém, szerecsendió, bors, só, 1 csokor petre-
zselyem, 2 paradicsom, 8 szelet prágai sonka, liszt, 2 tojás-
fehérje, zsemlemorzsa, 4 tojás a panírozáshoz, olaj a kisü-
téshez.
A sajtot, túrókrémet és a fûszereket keverjük össze. A petre-
zselymet aprítsuk fel, és szeljük karikákra a paradicsomot.
Süssünk kicsit vastagabb palacsintákat, és a következõ módon
töltsük meg: kiterítjük a palacsintát, erre ráhelyezünk egy sze-
let sonkát, erre 2 szelet paradicsomot, rákenünk egy kanál tú-
rókrémet, megszórjuk petrezselyemmel, és végül még egy sze-
let sonkát teszünk a tetejére. A tölteléket kocka alakúra be-
csomagoljuk a palacsintába, széleit összeragasztjuk a tojásfe-
hérjével, majd lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk.
Aranysárgára sütjük (2-3 perc).

Krémsajttal töltött gomba
Hozzávalók: 8 db tölteni való gomba, 1 vöröshagyma, 1 ek.
olaj, só, bors, kakukkfû, 375 g zöldfûszeres krémsajt, 10 dkg
reszelt sajt, 2 db közepes, vagy 3-4 db koktélparadicsom, 2 dl
húsleves (kockából is jó).
A gombát tisztítsuk meg, a szárát törjük le. Az apróra vágott
hagymát az olajon megdinszteljük, hozzáadjuk az apróra vá-
gott gombaszárakat, sózzuk, borsozzuk, majd a kakukkfûvel
együtt tovább pároljuk. A tûzrõl levéve összekeverjük a zöld-
fûszeres krémsajttal, majd a gombafejeket megtöltjük ezzel a
krémmel. A töltött gombafejeket tegyük tûzálló tálba, szórjuk
meg a reszelt sajttal. A paradicsomokat daraboljuk fel, egyen-
letesen rendezzük el a töltött gombák között, majd öntsük alá
a húslevest. Alufóliával letakarjuk. Elõmelegített sütõben kb.
20 perc alatt süssük készre. A sütés vége elõtt vegyük le a fóliát,
és addig hagyjuk még a sütõben, amíg a sajt aranybarnára pirul
a tetején.

Részeges Izidor
Hozzávalók — tészta: 15 dkg vaj, 15 dkg cukor, 4 tojás, 7 dkg
liszt, sütõpor, 12 dkg darált dió. Diótöltelék: 20 dkg darált dió,
10 dkg cukor, 1 dl rum (ha gyerekeknek készül, a rum helyett
víz+aroma is jó), 1 dl tej. Krém: 3 egész tojás, 10 dkg cukor, 3
dkg kakaó, 20 dkg vaj.
Tészta: a vajat a cukorral habosra keverjük, beletesszük a 4 to-
jássárgáját, tovább keverjük, utána hozzáadjuk a lisztet és a sü-
tõport, a diót, végül a tojásfehérjébõl vert habot. Magas tepsi-
ben 150 fokon 30-40 percig sütjük. A diótöltelék hozzávalóit
összekeverjük és ráöntjük a kisült tésztára (beszívja). Krém: a
tojásokat a cukorral és a kakaóval gõz fölött sûrûre fõzzük,
végül belekeverjük a vajat. A tetejére csokimáz kerül.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

„…AZÉRT A VÍZ AZ ÚR”…?
„Habár fölül a gálya…”

Hát nem tudom… Mikor Sándor ezt a verset írta, még nem volt sej-
telme arról, hogy jó egy év múlva medvekucsmás orosz lándzsások
nyársra fogják tûzni Bem katonáit és õt magát is, majd elkezdõdik a
nagy leszámolás az aradi akasztófákkal és a kivégzõosztagokkal.
Nem a víz lett az úr. És 56-ban a kétezer orosz tank lánctalpainak csi-
korgása ékesszólóan elmagyarázta, hogy hol lakik az Úristen, és mi a
helyzet, ha a tenger túlságosan elpimaszodik, merészel feltámadni.
És vannak emlékeink bizonyos gumilövedékekrõl is, amelyek megint
csak világos tanítást nyújtottak. Hányan voltak azok, akiket megker-
gettek, megrugdostak, bilincsre fûztek, és hányan, akik ezt cseleked-
ték? Megfordult a gálya és a tenger viszonya. Fölül volt a gálya, és
fölül is maradt. A tenger meg hányta-vetette magát még egy darabig,
aztán elnyugodott.
Na de, kedves tanár úr, ennek tényleg így kell maradnia mindörökre?
Ellentmond ez a józan észnek. Az a hatalmas, kavargó víztömeg,
mint egy veszett óriásszörny, parafaként dobálja a hátán szerencsét-
lenkedõ jármûvet, azt csinál vele, amit akar. Feltéve, hogy valóban
tengerrõl van szó, nem valami pocsolyáról. Ha igazi tenger vesz részt
a mérkõzésben, és igazi a vihar, akkor a gálya egyet tehet: imádkozik.
És nincs Isten, aki meghallgatná.
Volt már a történelemben igazi vihar. Például amit a franciák vittek
véghez 1789-tõl. Ott aztán folyt a vér! Akik arisztokraták voltak (a gá-
lyához tartoztak), azokat simán lefejezték. Azokat is, akik ezt nem
helyeselték. Sõt azokat is, akik nem helyeselték a nem helyeselõk le-
nyakazását. Kattogott a guillotine szorgalmasan. Tízezrek feje hul-
lott a kosárba. És a tenger akkorát hánykódott, hogy a cunami
Moszkváig vitte a hullámokat. Volt egy nagy tengervész az elsõ világ-
háború után Oroszországban is. Ott nem tízezrek, hanem százezrek
lehelték ki a lelküket. Már magukat a kivégzõket is elmeosztályra
kellett vinni, mert megõrültek a sok, általuk kiontott vértõl.
Megérte?
Nem jó dolog, ha viharra kerül sor. Jobb a szép, nyugodt idõ, sima
tenger, bocsáss meg, Petõfi Sándor! És nem minden gálya pokolra va-
ló. Az a normális eljárás, ha a rothadó deszkájú, rozoga hajókat ki-
vontatják a partra, rozsdaette vagy korhadt részeiket kidobják a sze-
métbe, esetleg még használható elemeiket szépen különválogatják.
Hátha jók lesznek még valamire! De van egy okos római mondás:
„Navigare necesse est”, azaz „Szükséges hajózni”. Kell, hogy legyenek
hajók. Az ember gondoskodik errõl, ha van esze. Milyen gyönyörûek
a friss festéstõl ragyogó, vadonatúj tengeri csodák!
Persze nem szabad elfelejteni, hogy a Titanic volt a gyönyörûek leg-
gyönyörûbbje, de túl elbizakodottnak bizonyult a tisztikar. Közbejött
egy szép jéghegy, nem figyeltek, és annyi.
(Ez a cikk nem része a választási kampánynak!)

(L. A.)

Heti idõjárás
A következõ napokban bekövetkezik a
gyökeres átalakulás idõjárásunkban. Az
Észak-Európában kialakuló nyugat-kele-
ti, ciklonális áramlás déli elõoldalán erõ-
teljes délnyugati áramlással egyre mele-
gebb léghullámok árasztják el Közép-Eu-
rópát, így a Kárpát-medencét is. A hét má-
sodik felében csak súrolják, a jövõ hét elején el is érhetik térségün-
ket az idõjárási frontok. A változóan felhõs, szeles idõben eleinte
bármikor kialakulhatnak záporok. A jövõ hét elején várható ned-
vesebb levegõ érkezése. A hõmérséklet dinamikusan emelkedik,
az éjszakai fagyok péntektõl jórészt megszûnnek, és a csúcshõ-
mérséklet egyre többfelé meghaladja a 15 fokot, sõt a 20 fok is
elérhetõvé válik.

www.metnet.hu

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
2010. március 27-én, szombaton, 10–15 óráig

KÉZMÛVESVÁSÁR
a Sárszentmiklósi Könyvtárban és Klubban.

Ezen alkalommal apróbb húsvéti ajándék- és dísz-
tárgyakat vásárolhatnak és készíthetnek szeretteiknek.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Az égig érõ borsófa meg a túróházikó
Élt egyszer, réges-régen, messze vidéken,
egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer
borsót ebédeltek, és egy borsószem legu-
rult az asztalukról. Alighogy leesett, kicsí-
rázott. Alighogy kicsírázott, nõni kezdett.
Alighogy nõni kezdett, akkorára nõtt,
hogy átfúrta a háztetõt. Nõtt, nõtt, míg
csak az égig nem ért.
Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg-
anyó:
— Mássz föl, apóka, a borsófára! Nézd
meg, mi újság a tetején.
Fölkapaszkodott rá az öregapó, mászott,
mászott, igen sokáig mászott, végre fölért
a borsófa tetejére. Nézi: hát egy házikó fe-
hérlik a fán, a zöld levelek között. Köze-
lebb lép, látja: túróból vannak a házikó fa-
lai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda-
benn is fehér minden: a kemence, az asztal,
a padka — túróból azok is.
Nem kérette magát az öregapó, nekilátott,
megette a fél kemencét meg az asztal sar-
kát, meg a lóca egyik lábát. Jóllakott, aztán
bebújt a sutba, elaludt.
Hazatértek a túróházikó gazdái: az egysze-
mû, a kétszemû meg a háromszemû kecs-
ke. Meglátták a kárt, siránkoztak:
— Ki falta fel a túrókemencénket? Ki rág-
ta le a túróasztal sarkát? Ki ette meg a tú-
rólócánk lábát?
Az öregapót nem látták meg a sutban.
Összetanakodtak:

— Holnap itthon marad egyikünk. Maradj
te, egyszemû. Nyisd ki jól a szemedet, lesd
meg a kártevõt!
Elment másnap a kétszemû meg a három-
szemû kecske legelni. Az egyszemû otthon
maradt õrnek. Hanem az öregapó énekel-
ni kezdett:
— Csukódj be, szemecske! Csukódj be,
szemecske!
Addig-addig énekelte, míg az egyszemû
kecske elaludt, az öregapó meg jót lakmá-
rozott megint a túróból.
Másnap a kétszemû kecske maradt otthon.
Azt is elaltatta az öregapó. Hanem a har-
madik napon a háromszemût már nem
tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de
a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pá-
kosztos öregapót, odacsõdítette a testvé-
reit.
Haragudtak a kecskék, el akarták náspán-
golni az öregapót. Aztán mást gondoltak.
— Állj be hozzánk pásztornak, apóka! —
mondták neki. — Majd legeltetsz, fejsz
bennünket, jól megleszel nálunk.
Ráállt az apóka, beszegõdött hozzájuk. Az
egyszemû kecske meg leereszkedett a bor-
sófán, hátára kapta az öreganyót, fölvitte
azt is a borsófa tetejére, hadd legyenek
együtt mindnyájan. Ott éltek halálig béké-
ben, jó egyetértésben.

Belorusz népmese
(Átdolgozta: Rab Zsuzsa)

Rejtvény
1. Számolj!

2. Tegyél csillagot a helyesen írt mondat elé!
___  A Margit szigeten üldögéltem.  ___  A Margitszigeten üldögéltem.

___ A Duna–Tisza közét elborította a homok. ___ A Duna Tisza közét elborította a
homok.

___  A Lánc-hídat Clark Ádám tervezte. ___  A Lánchidat Clark Ádám tervezte.

___ A József Attila általános iskola tanulója vagyok. ___ A József Attila Általános Is-
kola tanulója vagyok.

___  A Nemzeti dalt szavaltam. ___  A Nemzeti Dalt szavaltam.

Beküldési határidõ: 2010. március 23.

Megfejtés
1. Petõfi Sándor; 2. a Landerer nyomdá-
ban; 3. a Nemzeti Múzeum lépcsõjén.
Helyes megfejtést küldtek be: Szénási
Dorina és Szénási László (Sárbogárd,
Damjanich u. 21.), Batári Balázs (Sár-
bogárd, Gergely köz 1.), Gazsó Anna
(Sárbogárd, Posta u. 5.).

A szerencsés nyertes:
SZÉNÁSI DORINA.

Gratulálunk! Nyereményedet átvehe-
ted a szerkesztõségben.
Kérjük, hogy az összes helyes megfejtõ,
valamint Sebestyén Réka és Jákob Zsu-
zsanna is jöjjenek be a szerkesztõségbe
egy kis ajándékot választani a szépen
megrajzolt kokárdák miatt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és

Csatornamû Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Nyitott kapuk felnõtteknek
a FEJÉRVÍZ ZRT.

szennyvíztisztító telepein
A víz világnapja (március 22.) alkalmából a fel-
nõttek számára is lehetõvé kívánjuk tenni, hogy
megismerhessék az egyik legfontosabb kör-
nyezetvédelmi tevékenységet, a szennyvíztisz-
títást. Ezért az alábbi településeken és idõpont-
okban körbevezetjük az érdeklõdõket a telepe-
ken, és ismertetjük a technológiákat.
Találkozás a szennyvíztisztító-telepek kapujánál
a megjelölt napokon 16 órakor.
Sárbogárd: március 18. (csütörtök),

Szabadegyháza: március 25.
(csütörtök).

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

FEJÉRVÍZ ZRT.

„Ha nem jó az az út, amelyen jársz,
változtass! Így igaz, s milyen az,
mikor valaki ezt meg is teszi?”

Találkozás
ROSALIE J. Moonnal,

az Újrakezdés címû
könyv írójával.

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).

Idõpont: 2010. március 31. 18 óra.

A sokakban már felmerült kérdésekre is
választ kaphatunk ezen az estén.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Március 20., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Hírek 8.05 Sporthírek 8.10
Európa Magyarországon 8.30 Bob, a mester 9.05 Thomas és barátai 9.30 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.50 Clic és Kat 10.05 Inami 10.25 Vízi duma
10.30 Ötös fogat 11.00 Teknõc a láthatáron 11.30 Delta 12.00 Hírek 12.05 Út
Dél-Afrikába 12.40 Egészség ABC 13.10 Nõi szemmel 13.40 Hogy volt!? – Válo-
gatás 15.45 Stílus 16.15 Tizedik Gyõri Nemzetközi Ütõs Fesztivál 16.45 Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00
Szerencseszombat – a Luxor, az ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Válótársak
22.15 Hírek 22.25 Szigorúan piszkos ügyek 3. – A pokol végnapjai 0.25
DokuZóna 0.55 Jelöletlen tömegsírok 1.50 Koncertek az A38 hajón 2.45 3
esküvõ: Zsuzsa és Mubarak
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Pókem-
ber 10.25 Játék 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Kung-fu
13.45 Daybreak – Idõbe zárva 14.40 Tengeri õrjárat 15.40 Robin Hood 16.40
Végsõ zuhanás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Harry Potter és a bölcsek
köve 22.35 Penge 2. 0.45 Zuhanás a csendbe 2.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2-matiné 9.30 Mókás állatvilág 10.00
Szurikáták udvarháza 10.30 Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.00 Így készült
az Igazából apa címû magyar film 11.30 Babavilág 12.00 A láthatatlan ember
13.00 A kiválasztott – Az amerikai látnok 13.55 Bajnokok Ligája magazin 14.30
Rejtélyek kalandorai 15.30 A parti õrség 16.30 Fék nélkül – Michel Vaillant 18.30
Tények 19.05 Magellán 19.35 A fantom 1-2 23.00 Kvízió 1.00 Kalandjárat 1.25
Teleshop 2.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 13.05 Kabaréklub 14.04 Világóra 14.35 G7
– Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt
kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.44 Zene 21.04 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 21., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 9.00
Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40 A sokszínû
vallás 9.50 Református magazin 10.20 Unitárius ifjúsági mûsor 10.25 Mai hitval-
lások 10.50 Zsinagógák 11.05 Mai hitvallások 11.30 Útmutató 12.00 Hírek
12.10 Buch Tibor énekel 12.40 Hogy volt!? – Válogatás 14.25 Az aranyrózsa bar-
langja 16.10 A nagy versmondás 16.40 Térerõ 17.10 Panoráma 17.40 Magyar-
ország története 18.10 Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szólás
szabadsága 21.00 Ütközések 22.55 Kultúrház 23.50 Innováció: Globális felmele-
gedés 0.20 Hírek 0.25 TS – Motorsport 0.55 Magyarország története 1.25 Az
utókor ítélete 1.55 Panoráma 2.25 Kilátás a Nagy-Kopaszról
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.40
Menetrend 12.00 Híradó 12.15 Nagymenõk 13.15 Forma-1 Magazin 13.45 Tuti
gimi 14.35 Divatdiktátorok 15.35 Õslények kalandorai 16.40 Istenek fegyverzete
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 X-Men 2.: A kívülállók 22.45 Heti hetes 0.05
Portré 0.40 A Mick Jagger-projekt
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 8.50
Mókás állatvilág 9.20 Nagy vagy! 10.20 Két testõr 10.50 Stahl konyhája 11.20
Kalandjárat 11.50 Borkultusz 12.20 Száguldó vipera 13.20 Célkeresztben 14.20
Baywatch Hawaii 15.20 Álomgyári feleség 16.20 Jackie Chan: Ikerhatás 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 A szuper exnõm 22.05 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 El-
sõszámú ellenségem 0.05 A sakál napja 2.30 EZO.TV 3.20 Napló 4.10 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Visszaszámlálás 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisz-
telet közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangal-
bum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 22., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A szó-
lás szabadsága 10.00 Nappali 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.40 Ez történt
ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bû-
völetében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény
21.00 Hétfõ este 21.30 Férjem kettõs élete 23.05 Prizma 23.20 Hírek 23.25
Memento 1.35 Teadélután 0.35 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.10 Feltétlen szeretet 16.25 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-

tok közt 21.20 Dr. Csont 22.20 Dollhouse – A felejtés ára 23.30 Poker After Dark
2009 0.30 Reflektor 0.45 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Winnetou 2. – Az
utolsó renegátok 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos bo-
szorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügyosztály
0.20 Tények este 0.50 Válságstáb 1.20 EZO.TV 2.10 Ikon 3.35 Magellán 4.00
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Március 23., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.40 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöleté-
ben 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök kérték!
21.00 Magyarország választ 2010 21.30 A vihar mindent felkavar 23.05 Prizma
23.20 Hírek 23.25 Memento 23.35 Teadélután 0.35 Nappali 2.30 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.35 Los Angeles-i tündérmese 16.20 Rubi, az elbûvölõ ször-
nyeteg 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század –
A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 A bosszú keletrõl érkezik
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.35 Teleshop 11.40 Betartott ígéret:
Oksana Baiul története 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 Tûzben edzett férfi 0.00 A médium 1.00 Tények este 1.30
EZO.TV 2.20 A titok gyermekei 4.20 Babavilág 4.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közel-
rõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 24., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Kormány-
váró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadél-
után 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Magyarország választ 2010 21.30 Mû-
korcsolya vb 23.10 Prizma 23.25 Hírek 23.30 Memento 23.40 Teadélután 0.40
Nappali 2.35 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.20 Leharcolt oroszlánok 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnye-
teg 17.15 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40
Barátok közt 21.20 Pusztító lavina 23.20 Tiszta 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.45 Teleshop 11.50 Bankrabló a fele-
ségem 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 Jóban-
Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Szellemekkel sut-
togó 0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Így készült a Bibliothéque Pascal címû
magyar-német film 2.10 A szerelem tengere 3.55 Két testõr 4.20 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 20., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Futball:
Cece–Sárbogárd (100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Dr. Deák Judit:
Reménységben élni (60’), Nyugdíjasok farsangja (ism. 30’) 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Az MSZP nõnapja (60’), Olvassunk egymásnak
(ism. 100’)
Március 21., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr. Deák Judit: Re-
ménységben élni (60’), Nyugdíjasok farsangja (ism. 30’) 13.00 Heti híradó
15.00 N. Kovács Zsolt elõadása (ism. 100’), Töbörzsöki iskolabál (ism. 60’)
19.00 Heti híradó 20.00 TÉMA: Kórustalálkozó Kálozon (74’)
Március 22., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az MSZP nõnapja (60’), Ol-
vassunk egymásnak (ism. 100’) 13.00 Heti híradó 15.00 Futball:
Cece–Sárbogárd (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 5 éves a cecei Bokréta
(120’)
Március 23., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 TÉMA: Kórustalálkozó
Kálozon (74’) 13.00 Heti híradó 15.00 5 éves a cecei Bokréta (120’) 19.00
Heti híradó 20.00 Március 15-e Sárbogárdon (26’ és 30’), Cecén (20’), a
Mészölyben (30’), Közbiztonságunk (45’)
Március 24., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Március 15-e Sárbogár-
don (26’ és 30’), Cecén (20’), a Mészölyben (30’), Közbiztonságunk (45’)
13.00 Heti híradó 15.00 Kálozi szüret 2009 (43’), SZIN 2009: Titán-koncert
(90’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Kézilabda (ism.)
Március 25., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kézilabda (ism.)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Március 15-e Sárbogárdon (26’ és 30’),
Cecén (20’), a Mészölyben (30’), Közbiztonságunk (45’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 TÉMA: Kórustalálkozó Kálozon (74’)
Március 26. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Kálozi szüret 2009
(43’), SZIN 2009: Titán-koncert (90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 TÉ-
MA: Kórustalálkozó Kálozon (74’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Március
15-e Sárbogárdon (26’ és 30’), Cecén (20’), a Mészölyben (30’), Közbizton-
ságunk (45’)

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûve-
lõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják
a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445!

Március 25., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
10.00 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Rondó 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35
Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöletében 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kassza 21.00 Magyarország választ 2010 21.30
Mûkorcsolya vb 23.40 Prizma 23.50 Hírek 0.00 Memento 0.05 Teadélután 1.05
Nappali 3.00 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.35 Yugioh – A mozifilm 16.20 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Bará-
tok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.50 Európai Idõ
0.10 Alias 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.50 Teleshop 11.55 Csökke-nõ
13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos boszorkák 17.25 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50 Jóban-Rosszban
21.20 Négyen résen 23.05 Pokerstars.hu 0.05 Tények este 0.35 EZO.TV 1.25
GSG 9 – Az elit kommandó 2.15 Segíts magadon! 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.27 Vers 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közel-
rõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 26., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A palo-
ta 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.40 Ez történt ma reg-
gel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 A vadon bûvöleté-
ben 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ 21.00 Ma-
gyarország választ 2010 21.30 Mûkorcsolya vb 23.25 Prizma 23.35 Hírek 23.45
Memento 23.50 Teadélután 0.50 Nappali 2.45 Prizma
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Já-
ték 13.30 Fél kettõ 14.40 Telt idomok 16.15 Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 17.15
Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.25 A hatalom
hálójában 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 1.00 Odaát 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.45 Teleshop 11.50 Winnetou
és a félvér Apanatschi 13.25 Kvízió 14.55 Dokik 15.20 Hegylakó 16.20 Bûbájos
boszorkák 17.25 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.15 Aktív 20.50
Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 A férjem védelmében 23.20 Gyilkos körök
0.20 Tények este 0.50 EZO.TV 1.40 Csillagközi romboló 3.20 Alexandra pódium
3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Vers 13.30 Az unitárius egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30
Krónika 18.03 Ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Eladó újszerû állapotban egy Clarion DB 238R tí-
pusú 4 x 51 W-os CD-s autórádió, illetve egy alig
használt, szép állapotban lévõ Padovano Parma,
45-ös munkavédelmi félcipõ. A szabványoknak
megfelelõ, kívül-belül valódi bõr. Telefon: 06
(30) 386 4133.
Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Lakás kiadó-eladó március 20-ai költözéssel.
Telefon: 06 (70) 335 6399. (2314747)

Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás,
felújított lakás eladó. 06 (30) 645 7124. (2314868)

Idared, Mutsu alma, dióbél eladó. Telefon: 06
(25) 460 835. (2314988)

Hízók eladók. 06 (30) 448 0022. (2314986)

Raktárnak vagy telephelynek helyiség kiadó.
06 (30) 2099 371.
Fõút mellett telek eladó. 06 (30) 330 2615.
(2314887)

Lada Samara 1500-as, öt sebességes eladó,
120 ezer Ft. 06 (20) 278 8208. (2314896)

Kislókon családi ház 600 négyszögöl telken,
fõút mellett, buszmegállóhoz közel eladó. 06
(25) 464 690.
Eladó kétszobás 46 m2-es lakás József A. utcá-
ban. 06 (30) 246 4365. (2314895)

Sárbogárd központjában felújított családi ház
sürgõsen eladó. 06 (30) 229 1198, 06 (30) 747
5558. (2314894)

Lakásom eladnám, vagy központhoz közeli ház-
ra cserélném értékegyeztetéssel. 06 (70) 244
4983.
Rétszilason telek eladó. 06 (30) 351 7299.
(2314892)

Csirkevásár! Tinódi u. 52. Tisztítva elõjegyez-
tethetõ. 06 (30) 384 2294. (2314889)

Ady-lakótelepen kétszobás lakás kiadó. Tele-
fon: 06 (30) 384 0228. (276021)

Mozgóárust keresek. 06 (20) 2540 399. (276101)

Bontott építési anyag, gerenda, cserép eladó.
06 (70) 332 1396.
Átlag feletti munka, átlag feletti jövedelem! Ér-
deklõdni: 06 (30) 482 3947.

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

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

ÓRA-ÉKSZER!
Karórák, faliórák, ébresztõórák,

órajavítás. Arany- és ezüstékszerek,
ékszerkészítés, ékszerjavítás,

törtarany-felvásárlás.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.

Kétszintes CSALÁDI HÁZ
Sárbogárd, Alapi úton ELADÓ.

06 30 473 3669

Betegség miatt LAKÁS ELADÓ.
06 30 302 0586

HASZNÁLTBÚTOROK,
AJÁNDÉKTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK

(Rossmann mellett),
nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig;

ÁRPÁD-LAKÓTELEPEN: nyitva
szombatonként, 8-13-ig.

HÁROMSZOBÁS, földszinti
LAKÁS betegség miatt ELADÓ.

06 20 478 2050

AKÁCCSEMETE kapható!
06 30 957 9711

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
március 20-án a sárbogárdi vásárban.

DINAMIKA AUTÓSISKOLA
moped-, motorkerékpár-,

személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot indít
Sárbogárdon március 30-án,

16.30 órakor a mûvelõdési házban.
RÉSZLETFIZETÉS ÉS
DIÁKKEDVEZMÉNY!

06 30 226 7646, 06 22 500 180

Külsõ-belsõ HÕSZIGETELÉS,
felújítás, tatarozás GARANCIÁVAL!
Kezdet és Vég Kft. 06 70 539 7882

www.bit.ly/energiaforras

http://ujwellness.egeszseg.org

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

MÛTRÁGYAAKCIÓ az Agroép Kft.-nél!MÛTRÁGYAAKCIÓ az Agroép Kft.-nél!
ELADÁSRA KÍNÁLUNK TÖBBFÉLE MÛTRÁGYÁT AKCIÓS ÁRAKON:ELADÁSRA KÍNÁLUNK TÖBBFÉLE MÛTRÁGYÁT AKCIÓS ÁRAKON:

* PÉTISÓ 27 %* PÉTISÓ 27 % * AMMÓNIUMNITRÁT 34 %* AMMÓNIUMNITRÁT 34 %
* SPECIÁLIS KERTI SZER* SPECIÁLIS KERTI SZER * LINZERSTAR 15x15x15* LINZERSTAR 15x15x15

Kiszerelés: 50 kg-os zsákokban.Kiszerelés: 50 kg-os zsákokban. Házhoz szállítást vállalunk!Házhoz szállítást vállalunk!
Cím: 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Vasút u. 2. (régi Cerbona)Cím: 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Vasút u. 2. (régi Cerbona)

Nyitva: hétfõtõl szombatig 8–12-ig,Nyitva: hétfõtõl szombatig 8–12-ig,
vagy telefonos egyeztetés után más idõpontban is.vagy telefonos egyeztetés után más idõpontban is.

Telefon: 06 20 4475 573, 06 30 2493 326Telefon: 06 20 4475 573, 06 30 2493 326
Várjuk minden kedves érdeklõdõ hívását!Várjuk minden kedves érdeklõdõ hívását!

Dolgozik? Tanul?
Nincs, aki napközben vigyázzon

gyermekére? Szeretné gyermekét
biztonságos, családias környezetben tudni?

Gondjaira megoldást jelenthet a

FICÁNKA
Családi Napközi!

Szeretettel várjuk
0,5-14 éves korig gyermekét!

Érdeklõdni: hétköznap
17 óra után és hétvégén

a 06 30 916 9574-es telefonszámon
Fenyvesiné Zádori Kláránál.

HÚSVÉTIHÚSVÉTI
SZÕNYEGVÁSÁRSZÕNYEGVÁSÁR

a Sárbogárd Tompa M. u. 25. száma Sárbogárd Tompa M. u. 25. szám
alatti szõnyegüzletben!alatti szõnyegüzletben!

3-4-5 m széles szõnyegpadlók,3-4-5 m széles szõnyegpadlók,
2-3-4 m széles PVC padlók.2-3-4 m széles PVC padlók.

Egyes szegett szõnyegek, tapéták,Egyes szegett szõnyegek, tapéták,
sárkaparóksárkaparók

5-10-15 % engedménnyel5-10-15 % engedménnyel
kaphatók április 3-ig.kaphatók április 3-ig.

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig.Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig.
Szo: 8-12-ig.Szo: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 463 587Telefon: 06 (25) 463 587

LAMINÁLT PADLÓ

már 1750 Ft/m2-tõl,

MINÕSÉGI MUNKAVÉDELMI
CIPÕK, VÉDÕRUHÁK,

HITACHI – MAKITA
KÉZISZERSZÁMOK

kaphatók a Sárbogárd, Gilice köz 7.
szám alatti kölcsönzõben.
Nyitva: H-P: 7-12, 13-17-ig,

Szo: 7-12-ig.

Telefon: 06 (25) 460 528

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2010. március 20-án, szombaton.
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Nyílt
tér

Megrendüléssel tudatjuk, hogy

ÕRI GYULA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2010. március 1-jén súlyos betegség után elhunyt.

Végsõ búcsúztatása 2010. március 20-án (szombaton)
13 órakor lesz a pusztaegresi temetõben.

A képviselõt Sárbogárd Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel õrizzük!

Sárbogárd Város Önkormányzata

Gondolkodjunk!
Megfogadtam magamnak, hogy az orszá-
gos választási kampányból kimaradok, van
nekem elég dolgom. Aztán rá kellett jön-
nöm, hogy megint igaz a mondás: a foga-
dalmak arra valók, hogy megszegjük õket.
Nem teszek mást, mint a gyerekek, amikor
a felnõttek beszélgetése alatt úgy tesznek,
mintha játszanának, közben csendben „ra-
daroznak”. Hallgatom az embereket, ma-
gamban levonom a tanulságokat. Érvek és
ellenérvek, ki miért fog az egyik, vagy a má-
sik pártra szavazni. Õk az úgynevezett biz-
tos szavazók, látszólag mások elõtt is vál-
lalják a véleményüket. Arra lennék kíván-
csi, hogy a szavazófülke magányában majd
mit tesznek.
Aztán a nagyon jól értesültek, akik szemé-
lyesen ismerik a jelölteket, dobálóznak a
jelzõkkel: szerencsétlen, túlképzett, buta,
korrupt, korrumpálható. Érdekes, hogy ez
most milyen alapvetõ szempont lett az em-
berek szemében. Eddig senkit nem foglal-
koztatott, mindenki tudta, hogy van, de
most, hogy a csapból is ez folyik, kiválasz-
tási szempont lehet.
Aztán vannak a szemlélõdõk, akik meg-
hallgatják a többieket, minden választási
fórumon ott vannak, próbálnak tájékozód-
ni, aztán vagy elmennek szavazni, vagy
nem, mert túl sokat hallottak.
Aztán a következõ csoport, mely sommá-
san összefoglalja a (szerinte) tényeket:
egyik sem különb a másiknál, mindegyik
lopni fog. Talán õk az örök pesszimisták?
Nem biztos, de valami okuk lehet az ilyen
vélemény-nyilvánításra.
Aztán a „vezéregyéniségek”, akik próbál-
ják meggyõzni a környezetüket a médiából
hallott-olvasott információk alapján. A
többiek csak csodálják õket a nagy tudásuk
miatt, aztán otthon maradnak, mert sike-
rült teljesen összezavarni a saját eddigi vé-
leményüket.
Aztán az örök köpenyegforgatók, akik az
elmúlt 20 év alatt legalább három párt
szimpatizánsai voltak. Nem is értik, miért
nem akarja elfogadni a környezetük az ál-
taluk vehemensen képviselt választási
szempontokat.
Nem vagyok politológus, és az emberek
többsége sem az. Sok embernek a tavasz a
hosszú tél végét, a jó idõt, a mezõgazdasági
munkát jelenti, vagy sorolhatnám az ilyen-
kor szokásos feladatokat. Azt azért tisztáz-
zuk: négyévente van kötelezõ állampolgári
feladat, a választásokon való részvétel, ha
esik, ha fúj, akár reggel 6 órakor, aztán
mindenki mehet a dolgára.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SELMECZI KOVÁCS
ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet
a Lekner Kegyelet dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

ÕRI GYULA

temetése
2010. március 20-án,

szombaton,
13 órakor lesz

a pusztaegresi temetõben.

Gyászoló család

Önkormányzati ügyintézés a gyakorlatban

L E H E T N E - E M Á S K É P P ?
Mindennapi munkám során gyakran meg
kell fordulnom városunk okmányirodájá-
ban. Ahogy az ajtón belépünk, körülnézve
sok embert látunk, akik ügyes-bajos dolga-
ik intézésére várnak. A pultok mögött sok
komor ügyintézõ tekintetével találkozunk.
Mosoly, nevetés, vidámság még véletlenül
sem látszik az arcokon. Alapból ilyenek,
vagy más oka van ennek? Netán a hivatal-
vezetõ követeli meg tõlük ezt a magatar-
tást? Mert az utcán találkozva velük telje-
sen másképpen viselkednek. Akkor már
derûsebbek, barátságosabbak, közvetle-
nebbek — egyszóval: emberiebbek. Az
ilyen fagyos légkörben az ügyintézõk és az
ügyfelek sem érezhetik jól magukat.
Most már elmondhatom, hogy az olyan
dolgaimat, amelyeket nem kötelezõen
csak helyben lehet intézni, sok embertár-
sammal egyetemben én is más környezõ

településen bonyolítom le inkább, ahol
mosolygós, segítõkész hivatali dolgozók-
kal találkozom. A vállalkozásom kb. 3 mil-
lió forintot vitt az abai okmányirodába a
sárbogárdi ügyintézési stílus miatt.
Természetesen a törvényességet mindkét
helyen betartják, de tapasztalatból mon-
dom, hogy a dolgok, engedélyek hatályba-
lépésével nem várnak az utolsó pillanatig
— azaz 30 napos ügyintézés esetén nem a
harmincadik napon adják ki az engedélye-
ket.
Kérdés: lehet-e ezen változtatni?
Biztosan!
Jó lenne, ha megváltozna a hivatali légkör,
és mi, vállalkozók újból a helybeli ügyinté-
zést választhatnánk, elégedetten.

Perjési Ferenc

Március 15-e,
Káloz

A kálozi Szent István Általános Is-
kola március 15-ei ünnepi mûsorá-
ról készített fotókat Szeless Péter. A
gyerekek a látványos mûsort a köz-
ségi ünnepségen is elõadták, melyen
a fáklyás felvonulást követõen meg-
koszorúzták a hõsi emlékmûvet, és
meghallgatták a nyugdíjasklub mû-
sorát.

Szeless András igazgató


