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VARIÁCIÓK LECSÓRA
Lecsó galuskával, lecsó rizzsel, lecsó tojással – ez csak néhány példa a sokféle fõzet közül, melyeket megkóstolhattak a látogatók az
elsõ Sárszentmiklósi Lecsófesztiválon. Az eseményre július utolsó szombatján került sor a miklósi kispályán.
A szervezõk, köztük is elsõsorban Kiss Istvánné Kriszti és Kazsoki
Sándorné Anikó munkáját dicséri a 13 nevezett csapat részvétele,
melyek viszonylag rövid idõ alatt jöttek össze. A csapatok a következõk voltak: Retrós csajok, Retrós csapat, Varjas Ferenc és sógora, Boszorkánykonyha, A fakanál ördögei 1. és 2., Csilléry Beatrix, Bulis csajok, Pajkos nõvérek, Ági boszi konyhája, Laci konyhája, 3+3, Kiss Marianna.

A legnagyobb derültséget talán a szenzációs dinnyemagköpõ-verseny keltette.

A 13-as szám ezúttal biztosan szerencsés szám volt, hiszen nagyon
jó hangulat kerekedett a rendezvény helyszínén, száznál többen
nyüzsögtek a pályán, és az idõjárás is igen kedvezõre fordult erre a
napra. Miközben a felállított pavilonok alatt paprikából, paradicsomból és titkos összetevõkbõl ínycsiklandó étkeket varázsoltak
a felnõttek bográcsban, tárcsán s miegymásban, addig a gyerkõcök gyakorolhatták a gólyalábon járást (ha már idén úgyis olyan
sok a gólya), nyúzhatták a mászókát és a csúszdát, futkározhattak,
labdázhattak kedvükre, vagy éppen rajzoltak és arcfestésre sorakoztak.
Az elkészült lecsókat háromtagú zsûri értékelte: Domján János,
Farkas István és Macsim András. Elsõnek ítélték a Gábrisné vezette Retrós csajokat, 2. lett Varjas Ferenc és Szalai János kettõse, 3. a Szûcs Józsefné vezette, töbörzsöki Fakanál ördögei. Különdíjban részesültek a Boszorkánykonyha hölgyei a szépen tálalt
falatokért.

Persze, a felnõttek is találtak maguknak játékot: lengõtekével
próbálkozhattak kikapcsolódásként. Délután ennél is nehezebb
kihívásokkal küzdhettek meg, ugyanis volt kocsihúzó-verseny,
súlycipelõ- és súlydobóverseny, fafûrészelõ-verseny, székfoglaló.

A miklósiak ezzel a rendezvénnyel is bizonyságot tettek ötletességükrõl, összetartásukról és nyílt szívû vendégszeretetükrõl. Bízunk benne, hogy lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek!
Hargitai Kiss Virág
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Az új módszer látványos eredményt hozott
A Petõfi-szõlõhegyen, Diószegi Istvánék portáján gyönyörû fûszerpaprika-tábla látható. A szép ültetvényt megcsodálva kérdeztem a gazdát, mi a titka, hogy a többhetes szárazság után is ilyen
szép a kertje.
Diószegi István büszkén mutatta, hogy minden bokor rakva van
szépen fejlõdõ terméssel. Több helyen már pirosodik a paprika.
Aztán mutatta, hogy ugyanilyen szép a többi vetemény is, a sárgarépa, zöldség, káposzta, a zöldbabról pedig már háromszor szedtek, és még mindig van rajta.
Aztán megmutatta, hogy mi a titok nyitja. A kút mellett magas állványon áll egy nagy mûanyag tartály, amibe a kútból egy szivattyú
emeli a vizet. Onnan mindenfelé fekete csövek ágaznak el, s a sorok közt vékony mûanyag csöveken áramlik a víz egyenletesen a
növények tövéhez, ahol szép lassan, csepegtetve jut az éltetõ nedvesség a gyökerekhez.

Nem elõször esik szó a csepegtetõ öntözés hasznáról lapunkban,
de ennek a látványos eredményét itt látom elõször egy homokos
kiskertben. Az állványt házilag építették, a mûanyag tartály selejtezésbõl származik, szivattyú pedig amúgy is volt a kúton, s így egy
házi kerti méretû rendszert 15-20 ezer Ft-ból ki lehet építeni. Ez
persze már nem házi barkácsolás. Mint errõl a gazda beszámolt,
Nagy Dezsõ virágkertész, növénytermesztési szaktanácsadó segítségével készült ez az öntözõrendszer, amit õsszel, a termés betakarítása után egyszerûen föltekernek, s elteszik a kamrába. A
tavaszi szántás, talajmûvelés után újra kifektetik a csöveket, amelyek így sok évig szolgálnak. Már az elsõ évben visszahozta a befektetett pénzt a fûszerpaprika. Ahogy körülnéztem a környéken,
mindenütt elsült a bab, a sárgarépa, zöldség csak szenved az
aszályban, tehát mindenképpen érdemes egy ilyen rendszert telepíteni.
Ezután felhívtam Nagy Dezsõt, s beszámoltam neki tapasztalatomról. Ekkor õ meghívott, hogy nézzünk körül nagyobb gazdaságokban is, ahol az õ segítségével kiépítették a rendszert, s a csepegtetõ öntözéssel eredményesen gazdálkodnak.
Még a télen beszámoltunk lapunkban az ezzel kapcsolatos elõadásról, amely Alapon hangzott el. Ennek hatására Alapon a közmunkaprogramhoz kapcsolódva Nagy Dezsõ irányításával épült
az önkormányzat földterületén egy palántanevelõ fóliasátor.
Nagylókban szintén ugyanilyen fejlesztés indult. A növények gondozását az önkormányzat közmunkásai végzik. Az így megtermelt
zöldség a közkonyhára kerül, s ezzel olcsóbbá válik a közétkeztetés.
Nagy Dezsõt lefényképeztem a fóliasátorban a derékig érõ paprikában, a tetõig érõ paradicsomfák árnyékában, aztán végigjártuk
a szabadföldi ültetvényt is, ahol paradicsom, paprika, sárgarépa,
zöldség, káposzta, padlizsán díszlett. Körben cseperedtek a tavaly
tavasszal ültetett gyümölcsfák.
A polgármester asszony, Méhesné Julika már tervezi, hogy jövõre
palántanevelési akciót szerveznek, s a házi kertek tulajdonosai-

nak adnak belõle ültetésre. A községi kertben mindenki megcsodálhatja a csepegtetõ öntözõrendszert, s aki kedvet kap ennek kiépítésére, Nagy Dezsõ a kiépítéshez segítséget ad.
Alapról Cecére mentünk Varga Gábor tanyájára, ahol közel 2
hektár területen szintén csepegtetõ rendszert épített ki Nagy Dezsõ. Varga Gábor elmondta, hogy ezt mintaterületnek szánta,
ahol a cecei gazdák megnézhetik, milyen eredményeket lehet elérni csepegtetõ öntözéssel. Aki ide eljön, annak szavak nélkül
megmutatkoznak a látványos eredmények. Különösen igaz ez akkor, ha összehasonlítjuk azokkal a cecei dinnyeföldekkel az itteni
eredményt, ahol nincs csepegtetõ öntözés. Mert azért már több
gazda rászánta magát ennek kiépítésére. Ahol nincs csepegtetõ
öntözés, ott a kánikulában a legtöbb helyen elégtek a dinnyeszárak, s ezért megállt a dinnyék fejlõdése. Ahogy a cecei fõutcán
megyünk végig, minden második háznál dinnyét árulnak. A kínált
árun látszik – már akik cecei dinnyét árulnak – hogy öntözött területen termelnek-e.
Varga Gábor földjén elképesztõ mennyiségû dinnye termett, s a
dinnyék szépen megnevelõdtek. Egyet fölvágtunk kóstolónak.
Fenséges, édes volt. Csak toltuk be a hûs leves gyümölcsöt az egyre nagyobb déli kánikulai melegben. Egy pásztában özön mennyiségû sárgadinnye kelleti magát, egy másik darabon fûszerpaprika-bokrok sorakoznak megrakva terméssel, odébb egy darab fehér tv-paprika, egy sor karós paradicsom pedig csak arra vár, hogy
a háztartást ellássa.
Aki a saját szemével szeretne meggyõzõdni az eredményrõl, megteheti. Nagy Dezsõ nemcsak a sárbogárdi térségben segít szakmai
tanácsaival. Évek óta több Tolna megyei településen segített már
kiépíteni a csepegtetõ öntözõrendszert, s beindítani a zöldségtermelést. Ezzel a munkanélkülieknek, családoknak adnak helyben
munkát, s tisztes megélhetést. Õk gondozzák a veteményt, a betakarított terményt pedig fel is dolgozzák.
Azt harsogják a világlapok, hogy egyre nõ a gazdasági válság mindenütt. A munkanélküliség az egeket veri és sok a bedõlt hitel nálunk is. Magyarország óriási lehetõségekkel rendelkezik, hogy elkerüljük a nagyobb bajt, ha megvalósítjuk a nagy elõdök álmát,
„Kert-Magyarországot”. Ehhez minden adottsággal rendelkezünk, s ha a megtermelt, frissen el nem fogyasztott értéket feldolgozzuk, akkor ez az ország a világpiacon is sikert remélhet.
Hargitai Lajos
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Új pompában a nagylóki kultúr
Régi álma valósult meg a nagylókiaknak: új pompában tündököl a
régi kultúr egy nyertes pályázat és az emberek összefogása révén.
Az épület egyben új nevet is kapott: Közösségi Házzá keresztelték
át. Az avatóünnepségre augusztus 5-én délután került sor, a háromnapos IX. Nagylóki Napok nyitányaként.
A jeles eseményre Nagylókról és a környékbeli településekrõl érkeztek érdeklõdõk, sõt, a térség több polgármestere mellett
Nagylók testvértelepülése, Szilágysámson vezetõi is eljöttek.
Tóth József polgármester örömmel köszöntötte a szépszámú egybegyûltet a megújult kultúrház elõtt. Elmondta: 53,2 millió Ft-ot
nyert a település egy uniós pályázaton, amihez 13,7 millió Ft-ot
kellett hozzátennie a településnek. Az önkormányzat egy szokatlan, de szimpatikus kezdeményezést indított tavaly: levélben kereste meg a környék lakóit, vállalkozásait, hogy lehetõségeik szerint támogassák a kultúrház felújítását. Elismerés Nagylóknak,
hogy így erre a célra 3 millió forint gyûlt össze. Volt olyan cég is,
mely munkával járult hozzá a renováláshoz.

hattuk, a két település közötti testvérkapcsolat is támogatást nyert egy pályázaton.
Az esemény fényét az iskolások irodalmi
összeállítása, Huszár Klára fuvola-, Vitéz
Mariann oboa- valamint Lajtos Anna zongorajátéka tette még emelkedettebbé.
A mûsor után többen is körbejárták, megcsodálták az épületet kívül s belül. A lemenõben lévõ nap sugarai és a gondozott park
még szebbé tették a látványt.
Hargitai Kiss Virág

A polgármester Czapári Ritának, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém megyei kirendeltsége vezetõjének adta át a szót. Majd az egyházi áldást követõen
Tóth József és Czapári Rita átvágták a
nemzeti szalagot, és beinvitálták a vendégeket a közösségi házba. Az ünnep a nagyteremben folytatódott. Köszönetet mondott
a polgármester Tauz Józsefnének, aki több
évtizeden át vezette a kultúrházat. Tõle
most egy ifjú, friss diplomás helybéli, Bakonyi Ágota veszi át a stafétabotot.
A jeles alkalom keretében adták át a település két díját is. Nagy Imréné óvónõt díszpolgári címmel tüntette ki Nagylók önkormányzata, míg Szabó István katolikus plébánost a község tiszteletbeli polgárává
avatták.
Szilágysámson polgármestere is méltatta a
nagy beruházás eredményét. Mint megtud-
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A keresztúri kultúrház avatása
Régi vágya teljesült Sárkeresztúr Község Önkormányzatának és
lakosságának augusztus 6-án. A Vidékfejlesztési Minisztérium
integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására kiírt pályázatán
nyert 54 millió Ft-ból kívül-belül megújult a mûvelõdési ház. 46
millió Ft került a külsõ szigetelésre, vakolásra, tetõfedésre, nyílászáró-cserékre, külsõ, belsõ akadálymentesítésre, parkoló kialakítására, világításkorszerûsítésre, burkolásra, meszelésre. A fennmaradó pénzt mûködtetésre és eszközbeszerzésre használhatja
az önkormányzat. Egy friss pályázatot elnyerve megújulhatott a
könyvtár és az újonnan kialakított olvasóterem bútorzata is.
A megnyitó ünnepség egyben névadás is volt. Szintén régóta tervezte az önkormányzat, hogy a község Kossuth-díjas költõjérõl
nevezi majd el a mûvelõdési házat, ha egyszer megszépül. Most elérkezett a nap. A rendezvény négy fõ védnöke – Zayzon Márta, a
költõ özvegye, Brájer Éva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatának alpolgármestere, Virág Miklós volt polgármester és Csutiné Turi Ibolya polgármester – a nemzeti szalag átvágásával adták át közösen a község lakosságának az immár
„megkeresztelt” közösségi házat. Ma már Bella István Mûvelõdési Ház és Könyvtár a neve a régi-új épületünknek, ahogyan az
olvasható a Tallián József által tervezett feliratról, ami a ház falát
díszíti.
A két felekezet lelkészei megáldották katolikus szertartás szerint
az épületet, illetve református részrõl közös imára hívták a jelenlévõket. Felhangzott a költõ verse, a Sárkeresztúri litánia Ecseki
Tiborné elõadásában, majd a polgármester asszony leleplezte a
költõ versével feliratozott emléktáblát is, amin Bella István szülõfaluja búcsúnapjára írt versének néhány sora áll: „Szép és igaz is a
falunk neve, / Sár is, kereszt is, úr is, / Mint minden ember élete /
Sár is, kereszt is, úr is.”
Csutiné Turi Ibolya polgármester asszony köszöntõjében megköszönte elõdjének, Virág Miklósnak a sikeresen elkészített és beadott pályázatot, a kivitelezõnek a megbeszélt idõre elvégzett felújítást, és minden segítõnek az áldozatos munkát, amivel ilyen
széppé varázsolták az épületet. Brájer Éva is köszöntötte a jelenlévõket, a községhez és Bella Istvánhoz kapcsolódó személyes kötõdését felidézve.
Az ünnepség a színházteremben folytatódott, ahol Bella Istvánra
emlékeztünk versei és vallomásai felelevenítésével. Feltûnt a költõ alakja a róla készült dokumentumfilmben, és legkedvesebb tanító nénije, Ünnep Margit visszaemlékezését is láthattuk, hall-

hattuk a díszpolgárrá avatáson készült felvételrõl. Az ünnepi mûsor része volt még Siák Magdika gyönyörû éneke, a nyugdíjasok
vidám, énekes játéka, és az abai fúvószenekar 4 tagjának elõadása
is.
Az est vendége volt Rékasi Károly színmûvész, aki „Szerelmem,
Erdély” címû önálló estjét hozta el Sárkeresztúrra, Wass Albert
versei és levelei, valamint a róla készült dokumentumfilm segítségével.
Már az új mûvelõdési házban került sor másnap a szokásos falunap megrendezésére. A délután folyamán sok helybéli szereplõt
láthatott és hallhatott az egybegyûlt közönség. Szerepelt az iskola
mazsorettcsoportja, az óvodások, a helyi cigány tánccsoport, énekeltek szólóénekesek, és egy családi zenekar is szórakoztatta a kíváncsiskodókat.
Már évek óta sikerrel lép színpadra a székesfehérvári Magyar Nóta Klub néhány tagja nótával, slágerekkel, operettel. Az idén is
volt könnyûzene – Szeless Péter és barátai szórakoztatták a zeneszeretõket.
Az est sztárvendége Szabrina volt a Nóta TV-bõl. A népes nézõsereg lelkesen énekelte az ismert dalokat és ropta a táncot.
Nagyon jó szolgálatot tett a szintén pályázaton nyert rendezvénysátor, mivel megvédte a fellépõket és a nézõket a nap perzselõ
sugaraitól.
Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Szociális fejlesztés hét településen
A „Háló” Dél-Mezõföld Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a sárbogárdi kistérség
hét településén látja el a családsegítõ,
gyermekjóléti és szociális ellátással kapcsolatos feladatokat, az idõskorúak gondozását, a szociális étkeztetést, valamint a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szervezését. Mindemellett mûködteti az idõskorúak klubját is több településen.
A néhány évvel ezelõtt megszervezett
egyesített szolgálat intézményi keretei az
önkormányok áldozatos segítsége ellenére
sem feleltek meg mindenben a kor követelményeinek. A feltételek javítása érdekében 2010-ben pályáztak az Új Magyarország, illetve a Széchenyi-terv keretében.
A pályázaton 139 millió Ft támogatást
nyertek. Az intézmények korszerûsítésére
az önkormányzatok önrészével így 162
millió Ft-ot tudtak fordítani. A pályázat
keretében mind a hét településen felújítot-

ták, akadálymentesítették az intézményeket, vásároltak egy személygépkocsit és
egy mikrobuszt, egy motorkerékpárt, és

három helyen szelektív hulladékgyûjtõt is
kialakítottak.
A kistérség polgármesterei, jegyzõi, a kistérségi iroda munkatársai, valamint az intézmények dolgozóinak részvételével július 21-én három helyszínen, Mezõszilason,
Igaron és Vajtán rendezték a felújított
intézmények ünnepélyes átadását.
Dr. Sükösd Tamás polgármester kistérségi
elnök, valamint Magyar József, Bognár János és Térmeg György polgármesterek
vették át a felújított létesítményeket. Bencsik Zsolt, az intézményrendszer vezetõje
vágta át a létesítmények átadásánál a nemzeti szalagot.
Az átadás helyszínein elhangzott, hogy ezzel még mindig nem teljes a rendszer. Remélhetõen egy következõ pályázaton a hiányosságok megszüntethetõk lesznek.
Hargitai Lajos
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Borbarátok a Rucz-farmon
Augusztus 6-án, szombaton népes sereg vette birtokba a vajtai
Rucz-farmot – második alkalommal került megrendezésre a borbarátok családi napja.
A legapróbbaktól az idõsekig minden korosztály képviseltette
magát. Sok ismerõs arc tûnt fel az ismeretlennek hitt barátságos
társaságban. Szilveszter János elnök nyitóbeszédében kihangsúlyozta, hogy szeretnének hagyományt teremteni ezzel a rendezvénnyel is.

A házigazda Irénke néni hangulatos helyet biztosított a vendégeinek. A tavirózsás tó, az elringató hintaágyak, fedett kiülõk lehetõvé tették a pihenést, kikapcsolódást. Irénke néni régi vágya valósult meg azáltal, hogy a sárbogárdi borbaráti kört vendégül láthatta.
Tudósítónktól

Az egyesület és Rucz mama tevékeny elõkészítõ munkájának köszönhetõen kellemes, baráti hangulatú napnak lehettünk részesei. A szorgos asszonykezek, Gili János és felesége segítségével
rotyogott az üstben az õzpörkölt. A vajtai asszonyok vadassal és
zsemlegombóccal, pogácsával, házi süteménnyel, palacsintával
kedveskedtek a résztvevõknek. Az ebédet közös „dinnyeparti”
zárta. A vetélkedõben zsákban ugrástól kezdve palacsintaevésen
át kötélhúzásig minden szerepelt.
Egész nap lehetett kóstolgatni a finom borokat, hisz elõkerültek a
gondosan elcsomagolt, saját készítésû pálinkák, nedûk.

Távlovaglás a Kabakán tanyán
Egy éve újra van gazdája a Cece, Németkér
és Vajta közötti lovardának és a hozzá tartozó csodálatos természetvédelmi területnek. A régen virágzó lovarda fenntartásával az 1990-es évek óta már többen is próbálkoztak, sikertelenül. Egy évvel ezelõtt
azonban megvásárolta a területet a Kabakán Kft. (Kapoli István–Badics János–
Kántor Mónika közös vállalkozása), és azóta itt folyik a Simontornyai Szakiskola lovász, lótenyésztõ növendékeinek gyakorlati képzése, Kapoli István és Badics János
vezetésével. A sok gyakorlat segíti az iskola önfenntartását, és a diákok olyan szakmai tudást sajátítanak el, amivel jól el tudnak helyezkedni a munkaerõpiacon. Mint
azt Kántor Mónika, az iskola ügyvezetõ
igazgatója elmondta, emellett teheneket
tartanak, bértartással és lovasoktatással
foglalkoznak, sõt, idén már másodszor
szerveznek lovastábort, és tervezik több
nagyszabású verseny megrendezését is.

Július 23-én tették elsõ ízben próbára verseny céljából a birtokot, amikor is megrendezésre került az I. Kabakán Kupa távlovaglók számára, 20 és 40 km-en. Habár az
idõjárás megnehezítette az indulók dolgát,
a rendkívüli szépségû, érintetlen táj feledtette az égi áldás kellemetlenségeit, és jó

hangulatban zajlott a verseny valamint az
ebéd.
Bányai Béla, a Magyar Lovassport Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakágának elnöke és lánya felügyelték a futam szabályos lebonyolítását.
Érdeklõdõk is ellátogattak az eseményre,
még ha nem is volt könnyû bejutni a tanyára a sárossá vált úton. A tiszta levegõjû vidéken, a finom illatú zöldben tett séta alatt
egészen egybeolvadtunk a környezettel.
Önfeledten, megszabadulva a mindennapi
aggodalmak terhétõl lestünk be a nemrég
született csikóhoz és az anyjához az istállóban, lestük a fészket rakó fecskéket, a komótosan kérõdzõ bocit.
Akinek kikapcsolódásként lovagolni támad kedve, az keresse a Kabakán tanyát,
ahol jó szívvel fogadnak minden betérõt!
Elérhetõségük: Kántor Mónika
06 (30) 656 0543, kanari29@freemail.hu,
www.simontornyai-szakiskola.hu.
Hargitai Kiss Virág
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Vandál favágók
Luczek Tibor hívott telefonon két héttel
ezelõtt, hogy a Fehérvári úton lévõ szõlõjénél a kerítésen belül lévõ diófáját az áramszolgáltató által megbízott fanyesõk barbár módra megnyesték, s nemcsak nála,
hanem a szomszédos telkeknél is. A fák
megnyesésének indoka állítólag az volt,
hogy azok a villanyvezetékhez hozzáérve
áramütésveszélyt jelenthettek.

va az egyébként eladó ingatlant. Annak tulajdonosa panaszolta, hogy ezután a barbár fanyesés után jöttek másnap vevõi,
akik meglátva a pusztítást elálltak a szõlõ
és a présház megvásárlásától.
Nem elõször történik, hogy ilyen vandál
fanyesõk az áramszolgáltató megbízásából
végigbarmolják vegetációs idõben a településeket. Korábban a Kossuth utcán volt

Nyílt
tér
Kérdezték
Az orvos helyett
a sofõr segített
Beteg gyermekem van, akihez epilepsziás
roham miatt sajnos már nem elõször kellett kihívni az orvosi ügyeletet. A legutóbb
az az orvos „látta el”, aki korábban sem állt
a helyzet magaslatán. Ez most is így történt. A gyermekem öntudatlan állapotba
került, két órán keresztül nem tért magához. Az orvos nem tudott segíteni, helyette
a gépkocsivezetõ látott el minket tanácsokkal, az õ javaslatára hívtunk mentõt,
ami bevitte a sürgõsségire Fehérvárra. A
sürgõsségin kiállított papírra ráírták, hogy
az ügyeletes orvos nem látta el megfelelõen a beteget.
Ez tarthatatlan!
Név és elérhetõség a szerkesztõségben

Teendõ ilyen esetben
Luczek Tibor és szomszédjai megértik,
hogy ha így van, akkor a veszélyt el kell hárítani, de ha szólnak, ezt a munkát õk elvégezték volna kíméletesen, nem így, hogy
nem szóltak senkinek, hanem bolond
módjára nekiestek, és úgy megcsonkították a fákat, hogy azok ezt aligha élik túl.
Amikor a helyszínen jártam, a látvány elkeserítõ volt. Ezt tanúsítja a mellékelt kép
is. A hatalmas, derék vastagságú ágakat
félben csonkolva elfûrészelték. A több mázsás súly rázuhant a kerítésre, s azt megrongálta. A másik szomszédnál teljesen értelmetlenül a kerítésen belül lévõ tujákat
és nyírfákat csonkolták meg, ezzel elcsúfít-

hasonló, közfelháborodást keltõ esemény,
amirõl szintén beszámoltunk.
A tulajdonosok bíznak abban, hogy az önkormányzat segíteni tud, hogy végre egyszer gátat vessenek az ilyen munkának, és a
megbízó áramszolgáltató a jövõben megnézi, hogy kikre bízza ezt a munkát. Véleményük szerint a fák nyeséséhez legalább
alapvetõ ismeretekkel illene rendelkeznie
annak, aki erre vállalkozik, mert ez a munka nem annyiból áll, hogy berántom a motoros fûrészt, aztán nem nézve se istent, se
embert, vágom, ami a fûrész útjába esik.
Hargitai Lajos

Amennyiben panaszuk van az orvosi ügyelettel kapcsolatban, forduljanak bizalommal az ügyeletet mûködtetõ Sárbogárdi
kistérség irodájának munkatársaihoz, akik
a sárbogárdi polgármesteri hivatal földszintjén találhatók, telefonon a hivatal
központi számán is elérhetõk.
Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

DVD-kiárusítás
A Bogárdi TV felvételeibõl
1.000 Ft-os darabáron
Sárbogárd–Sárszentmiklós U13
Karácsonyi muzsika (Biatorbágy,
Sárbogárd)
Juliális Cecén 2010
Tavaszi fesztivál Cecén
Motoros buli Alapon
7 éves Margaréta nyugdíjasklub
Íjászkupa 2007
XX. Sárbogárdi Szilveszteri
Kosárlabdakupa 2010

Kutyatrón

Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007
Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Õfelsége Véreb Richárd királyi trónjából tartja szemmel
udvara alattvalóit és a betolakodó csõcseléket.
Fotó: Hargitai Kiss Virág

Megvásárolhatók a
szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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Semmibõl világokat…
Néhány hete már írtam a jobb agyfélteke mûködésérõl, ezt nem is
akarom még jobban elemezni, viszont egy személyes élményt szívesen megosztanék Önökkel.
Nyár van, a diákoknak van egy kis szabadidejük, amivel jó esetben
maguk gazdálkodhatnak, és ha nem akarnak unatkozni, érdekes
programokat keresnek maguknak.
Én is próbáltam elfoglalni magam, ami szerencsére nem volt nehéz, ráadásul már a tanév végén tudtam, hogy el szeretnék menni
egy jobb agyféltekés rajztanfolyamra. Nem is kellett messze keresgélnem. A kurzus Alapon volt, így felhívtam Pekácsné Pordán
Melindát, a leendõ oktatónkat, hogy érdeklõdjek az idõpontról és
a kilátásokról. Elmondtam, hogy egyáltalán semmit nem tudok
rajzolni, de Melinda állította, hogy négy nap alatt megtanít minket mindenre, mivel mi már tudunk rajzolni. Gondoltam magamban, hogy azért mondja ezt, mert még nem látta, hogy ez mennyire nem így van.
Az elsõ napra mindenki nagy lelkesedéssel, de még nagyobb kételyekkel érkezett. Melinda már felkészülve várt minket: mindenki
asztalán ott volt a szükséges felszerelés: ceruzák, radírok, papírok, állvány, tükör és miegymás. A rövid bemutatkozás után (amiben mindenki határozottan kifejtette,
hogy nem tud, de
szeretne tudni rajzolni) neki is álltunk
a munkának. Rögtön a saját portrénkkal kezdtük. Segítségül – nem tudom, kinek jelentett segítséget, de – ott volt a tükör, amibe belenézve láttuk, amit látnunk kellett. A
probléma ott kezdõdött, amikor ezt papírra kellett vinni. A
saját magunkon való
mosolygás és a kémkedõ,
szomszéd
munkájára
vetett
pillantások
után
konstatáltuk, hogy

ez még közel sem az, amit vártunk, mivel senki nem hasonlított
magára (konkrétan másra sem). De Melinda (aki egész héten
végtelen türelemmel viselt el minket) megnyugtatott mindenkit,
hogy délutánra már elégedettek leszünk magunkkal. És tényleg
azok voltunk!

Mintha varázsütésre történtek volna a dolgok. Percrõl percre
jobb munkákat adtunk ki a kezünk közül, és nem is gondoltunk
arra, hogy lesz ez még jobb is. Pedig kellett volna, hiszen lett. Bármiféle erõfeszítés nélkül hajtottuk végre az elõre kijelölt feladatokat, és csak a végén döbbentünk rá arra, hogy ez mennyire jól
sikerült, és hogy ezt mi csináltuk.

Minden nap hihetetlen élményekkel tértünk haza, és mutogattuk
a napi kreációkat. A fáradtságnak csak kicsi nyoma volt a nap végén, de reggel már újult erõvel indultunk el, hogy megint valami
csodálatosat alkothassunk. Rajzoltunk grafittal, szénnel, fejjel lefelé és a logikának ellentmondó módon is. Volt, hogy még az orrunk is fekete volt a szénceruza használatától, de a végeredmény
kárpótolt minket mindenért.
Pordán Melindának nem mi voltunk az elsõ tanítványai. Idén januárban indította az elsõ tanfolyamot, és mint mondta, még nem
volt olyan ember, aki úgy ment el a negyedik nap végén, hogy nem
tud rajzolni. Megnéztük az elõzõ tanfolyamon készített alkotásokat, és igaza volt: azok az emberek tényleg tudnak rajzolni, és senki nem mondaná meg róluk, hogy ezt csupán négy nap alatt
tanulták, mindenféle megerõltetés nélkül.
A tanfolyam menetérõl sok információt nem árulok el, viszont érdemes egyszer befektetni rá, mert egy életre szóló élmény, ami sosem múlik el, mert az ember tudja, hogy ezt nem felejti el, bármikor használhatja és örömet szerez vele másoknak és önmagának.
Azt hiszem, hogy a képek önmagukért beszélnek. A fejlõdés eszméletlen – már sokan nem hiszik el, hogy egy hete még egy almát
sem tudtam lerajzolni. Pedig így volt!
Menyhárt Daniella
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Meghívó

Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. augusztus 23-án (kedden)
17.30 órakor együttes ülést tart
Hantos és Nagylók Község
Önkormányzatának
képviselõ-testületével.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Elõadó: polgármester.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Elõadó: polgármester.
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2011. augusztus 23-án (kedden)
17.45 órakor együttes ülést tart
Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Elõadó: polgármester.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2011. augusztus 12-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. A város nevelési–oktatási intézményeinek beszámolói tevékenységükrõl, a személyi, tárgyi feltételekrõl, a következõ tanévre való felkészülés teendõirõl.
Elõadók: intézményvezetõk (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola). (Az anyag megtekinthetõ a szakreferensnél és a honlapon.)
4. A vízi közmûvek üzemeltetéséért fizetett 2011. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
Elõadó: polgármester.
5. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsõ félévi alakulásáról.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók: jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
6. A városi önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók: jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
7. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A város címerérõl, zászlójáról szóló 15/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. Elõirányzat biztosítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál nyugdíjazás miatti helyettesítésre.
Elõadó: jegyzõ.
11. Pályázat benyújtása kerékpárút forgalmi létesítmények tervezésére.
Elõadó: polgármester.
12. Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõi beosztásának betöltésére pályázat kiírása.
Elõadó: polgármester.
13. Együttmûködési megállapodás kötése „Az iskola rendõre” program megvalósításához.
Elõadó: polgármester.
14. Ady Endre u. 162. szám alatti ingatlan hõdíj-elszámolása.
Elõadó: polgármester.
15. Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló közintézmények és egyéb fogyasztási helyek villamos energiafogyasztásával kapcsolatos felülvizsgálatáról döntés.
Elõadó: polgármester.
16. A polgármester szabadságának engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
18. Bejelentések, interpellációk.
1. 2011. június 17-ei testületi ülésen elhangzott képviselõi bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés:

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

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

1. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása.
Elõadó: polgármester.
2. A város díszpolgára kitüntetés 2011. évi adományozása.
Elõadó: ÜJB-elnök.
3. A Pro Urbe kitüntetés 2011. évi adományozása
Elõadó: ÜJB-elnök.
4. A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2011. évi adományozása.
Elõadó: ÜJB-elnök.
5. Az „Év Utánpótlás-nevelõje” kitüntetés 2011. évi adományozása.
Elõadó: ÜJB-elnök.
6. Fellebbezések elbírálása.
Elõadó: ESZB-elnök.
7. Bejelentések.
A távollévõ polgármester helyett és nevében: Novák Kovács Zsolt alpolgármester
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Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Sárbogárd város gyámhivatalába, 6 hónap próbaidõ kikötésével,
határozott idõre, elõreláthatólag 2014. július 11-éig.
Ellátandó feladatok:
gyámügyi igazgatási feladatok ellátása (gyermekvédelemmel kapcsolatos
feladatok: ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti, illetve tartós nevelésbe
vétel, gyermektartásdíj megelõlegezése, otthonteremtési támogatással
kapcsolatos ügyintézés; gyermekek családi jogállásának rendezése; örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés; kiskorúak vagyoni ügyeinek intézése; gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyek intézése stb.).
A munkakör betöltésének feltételei
Büntetlen elõélet; cselekvõképesség; magyar állampolgárság; összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés a Ktv. 21. §-a szerint; a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet 1. számú
melléklete I/7. pontja alapján gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok gyámhivatalban, I. besorolási osztályban:
– jogász szakképzettség, vagy
– fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,
vagy
– egyetemi, vagy fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség, és legalább 3
éves gyámügyi, vagy gyermekvédelmi gyakorlat, vagy
– egyetemi, vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség.
Felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése elõtt.
Részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat. Közigazgatási alapvizsga
és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte.
Illetmény és egyéb juttatások
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Sárbogárd város jegyzõjének 1/2011. számú közszolgálati szabályzatának a rendelkezései az irányadók.
Juttatás: a Ktv. 49/F. §-ában és Sárbogárd város jegyzõjének közszolgálati
szabályzatában meghatározottak szerinti cafetéria-juttatás.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek
Pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot (közzététel: 2011.
augusztus 13-án), valamint a munkakör megnevezését.
Részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy annak másolata, melyben a büntetlen elõélet
mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a jelölt
pályázati anyagát.
A pályázatok elbírálásának rendje
A pályázatokat Sárbogárd város jegyzõje bírálja el Sárbogárd város polgármesterének egyetértésével. A pályázók a pályázat eredményérõl 8 napon
belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az
értesítéssel egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen
kezeljük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 12.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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KÉK HÍREK
Bevásárlókocsik az utánfutón
(Sárkeresztúr, Fejér megye)
A sárbogárdi rendõrök tegnap kora délután egy Wartburg gépkocsit vontak ellenõrzés alá Sárkeresztúron, a Szent István úton. Az
autóban ülõk igazoltatása során a járõrök az autót és a hozzá kapcsolt utánfutót is átnézték, mely utóbbira öt darab bevásárlókocsi
volt feltéve. Közülük három darabon látszódott, hogy melyik üzletlánc tulajdonában van, míg kettõ eredete ismeretlen volt.
A rendõrök a bevásárlókocsikat lefoglalták, míg az autó 54 éves
sárkeresztúri sofõrjét, valamint az autóban utasként helyet foglaló 19 és 16 éves öccsét elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.
Ott a nyomozók az 54 és a 19 éves férfiakat lopás elkövetése miatt
gyanúsítottként hallgatták ki. Ennek során azt nyilatkozták, hogy
a kocsikhoz lomtalanítás során jutottak hozzá Budapesten, a
XIV. kerületben, ahova ketten mentek fel.
A két férfi szabadlábon védekezik, öccsük tanúként szerepel az
ügyben.
Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ
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3 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN
Vestjyllands Hojskole, Velling – 2011. szeptember 25–december 17.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában angolul jól tudó magyar fiatalok jelentkezhetnek ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem döntötted el, hogy
merre indulj;
ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni
önmagadat egy nemzetközi közösségben;
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennapokra lebontva;
ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát;
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál a
dán partner-népfõiskola, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE õszi
kurzusára, mely 2011. szeptember 25-étõl december 17-éig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné 06 (30) 3850 379, Virág Zsuzsa 06
(70) 4535 748
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos, Rákóczi út 18.
E-mail: kishantos@enternet.hu, fax: 06 (25) 506 021
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2011. augusztus 17.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
kézzel írt bemutatkozás magyarul és ugyanez e-mailen angolul.

RÉSZLETEK
A pályázókat meghívjuk egy személyes elbeszélgetésre (ennek
idõpontja: 2011. augusztus 24. – aki ezen nem tud részt venni,
nincs lehetõség pótmeghallgatásra), melynek alapján még aznap
kihirdetjük, hogy ki utazhat Dániába.
A dán népfõiskola: „iskola az életért”, egy iskola, mely minden diák álma: nincs osztályzat, nincs vizsga, a diák saját örömére tanulja a maga választotta tárgyakat. A tanár egyenrangú félként, barátként vezeti be a diákot a választott témákba. Sok-sok beszélgetés, vidámság, a szellem és a kéz együttes munkája, a test és lélek
harmóniája – ez a dán népfõiskola. Szakmát, bizonyítványt nem
ad, de megtanít önmagad és a közösség számára hasznos életet
élni.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság célja a magyar és dán népfõiskolai felnõttoktatás hagyományaira és külföldi tapasztalatokra
építve munkálkodni Magyarország fenntartható, demokratikus
fejlõdésért, és azért, hogy a magyar társadalom összetartó, kulturált nemzetté váljon.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik ezekkel a célkitûzésekkel azonosulni tudnak, és saját környezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak, akik készek arra, hogy Magyarországot, a magyar kultúrát méltó módon képviseljék Dániában.
A kurzus fõ célja: megismertetni a dán népfõiskolai szemléletet,
betekintést nyújtani a 150 éves dán demokrácia mindennapjaiba,
és megismertetni a fenntarthatósághoz vezetõ út gyakorlati tennivalóit. Azoktól, akiket Dániába küldünk, azt várjuk, hogy hozzanak haza minden hasznos és értékes tudást, szemléletet és tapasztalatot, és kamatoztassák azt szûkebb-tágabb közösségük
számára.
A népfõiskolán az oktatás nyelve dán (!), de más külföldi diákok is
lesznek, ezért sok magyarázat lesz angol nyelven, és a diákok segítségére is számítani lehet – ez kiváló lehetõség nyelvgyakorlásra
és egy nemzetközi közösségben való boldogulásra.
A nyelvi korlátok miatt a magyar diákok azokat a tantárgyakat választhatják, melyekhez nem szükséges sok nyelvtudás.
A diákoktól elvárják az iskolán folyó tevékenységekben való aktív
részvételt, beleértve a konyhai munkát és a takarítást, valamint az
iskola írott és íratlan szabályaihoz való alkalmazkodást. A kiutazó
diákokat kishantosi népfõiskolánkon felkészítjük, hazatérés után
pedig személyes beszámolót kérünk, és közösen értékeljük a
programot.

A tanfolyam költségeit az iskola fedezi, tehát a magyar diákoknak
nem kell részvételi díjat fizetni (!), így a szállás, étkezés, oktatás
ingyenes számukra. A költségek, amiket a diákoknak kell mindenképpen állni: útiköltség (a ki-, és hazautazást mindenki magának szervezi meg), a fakultatív külföldi kirándulás költsége. Ezen
felül a zsebpénzt mindenkinek igény szerint magának kell biztosítani, de mivel az iskolán teljes ellátást kapnak a diákok, ez nem túl
nagy összeg. A külföldi tanulás idõtartamára vonatkozó egészségügyi biztosítás intézése egyénileg történik.
Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, festészet, kerámia,
tánc, filozófia, dán nyelv, sport stb.
A LEGFONTOSABB TANTÁRGY BEMUTATÁSA:
APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Are you looking for the place
where you can get experience in organic farming without
having to take a degree in agriculture;
where you can pick up experience and knowledge about
natural building;
where you can engage yourself in some of the broad and
specific questions regarding sustainable living?
A way of life that encourages economic independence and
simplicity, that creates space for your own inspiration to
unfold.
Is there an artist hidden in you who works in wood, clay and/or
other natural materials? Our houses are works of art, which
reflect the creative and inspired lives of those whose dwell
within.
Do you want to see your life in context?
Come to Vestjyllands Folk High School and be a part of our
innovative Applied sustainable development program.
Our focus is:
Natural building – Organic gardening – Alternative energy –
Resource management – Fusion Kitchen – 2nd hand Clothing
Design
HA A FENTI SZÖVEGNEK LEGALÁBB A LÉNYEGÉT
NEM ÉRTED, AKKOR ANGOLTUDÁSOD SAJNOS NEM
ELEGENDÕ A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ.
www.vestjyllandshojskole.dk

Támogatás Hantos
központjára
A Hantosi Faluvédõ és Kulturális Egyesület 2009. december
16-án az MVH-hoz benyújtott pályázatával, amely a „Hantosi
Park mint faluközpont kialakítása” címet viselte, 19.675.098 Ft
támogatást kapott 2011. június 2-án. A támogatás a bekerülési
összeg 100 %-a.
A fejlesztést az ÚMVP III. tengely – Falumegújítás és fejlesztés keretében nyílt lehetõség felhasználásával a helyi önkormányzat hitelkamat-támogatásával fogjuk megvalósítani. A
projekt keretében a kultúrház külsõ felújítását, 1410 négyzetméter térkõ lerakását, 10 db pad és szemetes elhelyezését,
tölgyfa emlékmû elhelyezését, nyolcszögletû pavilon felállítását, és szánkózódomb építését valósítjuk meg.
A munkák kivitelezõje a sárbogárdi VDB-K Kft.
A munkálatokat 2011. szeptember 30-án fejezik be.
Bolye Ferenc elnök
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Balatonõszöd másként
Ki ne hallott volna már errõl a Balaton
partján fekvõ kis településrõl? Hát még az
ott 2006-ban elhangzott beszédrõl…
A múlt héten (augusztus 1–5-ig) Isten kegyelmébõl hittantábort szervezhettünk oda
a református hittanos gyermekek számára,
a balatonõszödi református gyülekezet által fenntartott táborhelyen, a református
templom mellett.
Bár nem nagy létszámmal vettünk részt
ezen a héten, mert sokan az utolsó napokban meggondolták magukat, mégis, aki eljött, jól érezte magát. Sokat játszottunk,
énekeltünk, egyenpólót készítettünk, finomakat ettünk, és kaptunk olyan idõt, hogy
még a Balatonban is tudtunk fürödni.
Mindezeken felül, amiért elsõsorban menépülnek a gyermekek gondolkodásába, és
jó irányba terelik életüket.
A gyermekekkel megterveztük a hetünk
logóját, aminek fõ mondanivalója: „Ti
vagytok a világ világossága” (Máté evangéliuma 5, 14). Adja Istenünk, hogy e tábor
után tudjunk világítani az osztályteremben,
a munkahelyen, a gyülekezetben!
Sándor Andrea

tünk, Isten Igéjét hallgathattuk. Délelõtt egy-egy bibliai személy
életén keresztül, esténként Naámán történetébõl kaptunk vezetést, tanítást. Az ott elhangzott „beszédek” nem romboltak, hanem építettek. Nem gyaláztak senkit, hanem arra hívták fel a
gyermekek figyelmét, hogy Isten szemében értékes az életük.
Ahogy Isten még a leprás Naámánt is meg tudta gyógyítani, a mi
életünkben is tud megújulást hozni. Jézus
az életét adta azért, hogy mi boldogok lehessünk. Reméljük, hogy ezek az „õszödi
beszédek”, igei tanítások maradandóan beKöszönetet mondunk mindazoknak, akik

BAJER ZSOLT
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet az „AVAR” T.
temetkezés dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló család
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Az Alapi Vadásztársaság

Cece nagyközség civil szervezetei tisztelettel meghívják
Önt, kedves családját és barátait

2011. augusztus 20-án

a 2011. augusztus 20-ai
NEMZETI ÜNNEP
cecei rendezvényeire!

az alapi vadászháznál (Kazsoki-tanya)

VADÁSZNAPOT
rendez.
Program
10.00 megnyitó, köszöntõ
10.30 a magyar koronglövõ-válogatott bemutatója
11.00 vadászíjász- és vadászkutya-bemutató, koronglövõ-kupa, vadételek
egyéni és csapat-fõzõversenye
12.00 solymászbemutató
12.30 Szent Hubertus-mise (a szentmisén celebrálja: Mészáros János mb.
esperes, közremûködik: a Bakony Vadászkürt Együttes)
13.00 Rallye Trompets de la Farét Noire (Franciaország)
14.00 Black Horse Country Club, Sárbogárd
14.30 Alap Ten Dance táncegyüttes
15.00 Keskeny Márk énekes (Megasztár)
16.00 Defekt Duó (zenés, humoros mûsor)
17.00 a koronglövõ- és fõzõverseny eredményhirdetése, utána tombolasorsolás (fõdíj: egy vadászfegyver)
18.00 a Mezõföld Népi Együttes és az Arany László Általános Iskola gyermek-néptáncegyüttesének mûsora
19.30 Csuti Csaba és Bácskai Nóra nótaénekesek mûsora, kísér: Sántha
Ferenc és cigányzenekara
21.00 szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik: a Szabó zenekar,
Cece
A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók bemutatkozása.
Kiállítások: trófeák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászkések bemutatója.
Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár, arcfestés.
Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
Szervezõk

Az általános iskola Árpád úti épületénél
9.00 órától:
– kispályás labdarúgótorna, kézilabda-mérkõzés;
– fõzõcske, fõzõverseny;
– gyerekeknek kézmûves-foglalkozásokat tartanak az óvodai dolgozók,
ügyességi versenyek;
– arcfestés, aszfaltrajzverseny.
10.00 órától:
– ünnepi hálaadó ökumenikus istentisztelet a református templomban,
prédikál: Kallós Péter plébános.
14.00 órától kulturális programok:
– a Zilahi Meszes Táncegyüttes mûsora;
– a sárbogárdi felnõtt néptánccsoport mûsora;
– a Vándorok Táncegyüttes (Pálfa) mûsora;
– a Gerlice Néptánc Egyesület csoportjainak mûsora;
– a Búzavirág Népdalkör mûsora;
– a cecei társastánccsoport mûsora;
– mesét mond: Bali Péter.
16.30 órától: a fõzõverseny eredményhirdetése.
17.00 órától ünnepi megemlékezés az általános iskola udvarán:
– beszédet mond: Varga Gábor polgármester;
– kenyérszentelés;
– díszpolgári cím adományozása, a „Községünkért” oklevelek átadása;
– Tiszta Virágos Porta díjak átadása;
– a Harmónia Kamarakórus mûsora.
18.00 órától: öregfiúk labdarúgó-mérkõzés a nagypályán (Arany J. utca).
20.00 órától: bál a mûvelõdési házban, zenél: a Boros zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft.
Esõ esetén a rendezvény helyszíne a mûvelõdési ház, a sportrendezvények
és a fõzõverseny elmaradnak.
A rendezõség a változtatás és a beléptetés jogát fenntartja!

PUSZTAEGRESI SPORTNAP
2011. augusztus13-án a Pusztaegresi Polgárõr Egyesület által megrendezésre kerül az elsõ sportnap.
Helyszíne: a focipálya.
9.00 megnyitó;
9.30 kispályás focibajnokság, nevezni a helyszínen, Szûcs Lászlónál lehet (nevezési díj: 500 Ft/fõ, amely tartalmazza az ebédet és egy választott italt).
További délelõtti programjaink között szerepel: tollaslabda, hulahopp-karikázás, játékos tesztkérdések, ugróiskola, palacsintaevõ-verseny, lufifújás.
12.00: ebéd – paprikás krumpli.
Délutáni programjaink: kötélhúzóverseny, feleségcipelõ-verseny, kerékpáros ügyességi verseny saját kerékpárral, büntetõrúgó-verseny.
15.00 közös aerobik Rohár Anitával.
További programok: célbadobóverseny, szkander, gumigurigató-verseny, nyuszifogóverseny, ügyességi játékok versenye.
Mindenkit sok szeretettel várunk rendezvényünkön, vegyenek részt játékos programjainkon,
hogy kiderüljön, ki nyeri el a PUSZTAEGRES SZUPERBAJNOKA címet!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Pulykanyak-leves
Hozzávalók (4 személyre): 6 db pulykanyak, 3 szál sárgarépa, 3 szál fehér gyökér,
1 kis fej zeller, 1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, õrölt bors, õrölt kömény,
só és petrezselyem zöldje ízlés szerint.
A fazékban lévõ vízbe tesszük a pulykanyakakat, majd megsózzuk. Lassú tûzön fõzzük, mert habos lesz a leves teteje; ezt mindig le kell szedni róla. Amikor a hús
megpuhult, beletesszük a leveszöldségeket, az egész vöröshagymát, a fokhagymát és a fûszereket. Ha a zöldségfélék is megpuhultak, és már nincs hab
a leves tetején, akkor levehetjük a tûzrõl. Ízlés szerint levestésztát is lehet
készíteni hozzá.

Tepsis spagetti
Hozzávalók: 60 dkg darált sertéshús, 50
dkg spagetti tészta, 20 dkg trappista sajt, 1
nagy doboz tejföl, 1 nagyfej hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, pirospaprika, oregano, 3
dl paradicsomlé, só, ételízesítõ, õrölt bors,
1-2 ek. olaj.
A hagymát, fokhagymát olajon megpirítjuk, majd pirospaprikát szórunk rá, és ráöntjük a darált húst. Megfûszerezzük ételízesítõvel, oreganoval és õrölt borssal. Felengedjük a paradicsomlével és annyi vízzel, hogy épp ellepje a darált húst. Nagy edénybe vizet teszünk
felforrni, melybe sót és egy kis olajat öntünk. Ha forr a vizünk, akkor beletesszük a spagettit és átkeverjük. Ha megfõtt a tészta, a felét egy tepsi aljára
elterítjük, erre rászedjük a darált húsból készült alapot. A tészta másik felével befedjük, majd sütõbe tesszük. Egy kis sütés után kivesszük a tepsit, meglocsoljuk a tészta tetejét tejföllel, reszelt sajttal beborítjuk. Visszatesszük a
sütõbe. Addig sütjük, míg a sajt megpirul.

Szilvafánk
Hozzávalók: a tálaláshoz porcukor, a sütéshez bõven olaj, a tésztához 1,5 dl tej, csipet só, 5 ek liszt, 1 tojás, õrölt fahéj, 16 kockacukor, 16 szem szilva.
A szilvákat annyira vágjuk be, hogy a magjukat kiemelhessük, de a szemek ne essenek szét. A kockacukrot a fahéjban megforgatjuk, és a szilvamag helyére rakjuk. A tojást a liszttel, a sóval, és a tejjel simára keverjük. Az elõkészített szilvákat a sûrû tésztába forgatjuk, majd forró olajban
oldalanként 3-3 percig sütjük, közben párszor megforgatjuk. Szûrõlapáttal
papírtörlõre szedjük, lecsöpögtetjük. Tálaláskor porcukrot szitálunk a tetejére.

Idõjárás
Egészen vasárnapig alapvetõen napos idõjárásra számíthatunk. Az idõnként megnövekvõ felhõzetbõl legfeljebb szombaton alakul ki elvétve egy-egy zápor illetve zivatar. Fokozatosan emelkedik a hõmérséklet, a
hétvégére már 30 fok közelében valószínû a csúcshõmérséklet. A jövõ hét elsõ napjaiban nyugat felõl egy
lassan mozgó hidegfront közelíti meg az országot, így
változékonyabbra fordul az idõjárás. Eleinte a Dunántúlon, késõbb már máshol is lehet esõ, zápor, zivatar,
de a csapadék mennyisége még bizonytalan. Az
északnyugatira forduló széllel hûvösebb levegõ áramlik az ország fölé, mérséklõdik a nappali felmelegedés.
www.metnet.hu
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A SORS
FINTORA
Volt egy szabad félórám, szórakozottan szlalomoztam
az interneten. A sors úgy akarta, hogy rátévedjek egy
olyan dokumentumra, ahol a miniszterelnököt szidalmazzák. Eléggé furcsa volt, mert nevezik õt csótánynak, teknõvájó cigánynak, patkánynak, pojácának és
mindennek, biztatják egymást, hogy valaki lõje már le
a politikust. Némelyek lelkébõl idõnként felkavarodik
a szenny, különös jelenség ez. Õket nem tanította meg
az óvó néni vagy az anyuka, hogy a másik embert tisztelni kell?
Ki is kapcsoltam a masinát, a sors megint akart valamit. Kezembe vettem egy dokumentumkötetet, s ennek 259. lapján érdekes történetre bukkantam. 1960
augusztusában az orosházi vasútállomás férfivécéjében a forgalmi szolgálattevõ egy falfeliratot talált: „Sül
a hurka, sül a lángos, le van szarva Kádár János.” Beindult a gépezet, a szolgálattevõ riasztotta a málházót,
aki értesítette a rendõr fõtörzsõrmestert, s ez jelentette az orosházi rendõrségnek. Az eset, súlyánál fogva,
átkerült a Békés megyei fõkapitányságra, egy fõhadnagy kezdte meg az ügy felderítését. A feliratot lefényképezték, a vécé elé állandó megfigyelõt rendeltek ki.
Közben szakértõket bíztak meg a felirat tanulmányozásával. Írásszakértõ bevonásával a helyi gimnáziumban és az ipari tanulóiskolában írásmintákat gyûjtöttek. Nyomoztak a felirathoz használt kréta származása után is. Kiderült, hogy csakis a helyi vasüzletben
használatos kréta színe, keménysége azonos a gúnyirathoz használt eszközével. A kaptányság három per
hármas osztályának két fõhadnagya több napon át
reggel 6 és 9 között lezárta a vasútállomás nõi vécéjét,
lyukat fúrtak a falba, s azon keresztül lesték, hogy mi
történik a férfivizeldében. A nyomozások eredményeképpen 66 felnõtt és 24 diák lett gyanúsított. A listára
felkerültek az állomás dolgozói, a vasüzlet alkalmazottai és vevõi, a vécét rendszeresen használók valamint a számba jöhetõ diákok, de csakis férfiak, mivel a
férfiillemhelyet kizárólag férfiak használják, amint az
egyik jelentés igen ravaszul megállapította. Volt, aki
azért került a listára, mert „éjszakánként sokat csavarog”, másvalaki meg azért, mert „értekezleteken az arcjátékán látszik, hogy lenézi társadalmi rendszerünket”. A
gyanúsakat operatív ellenõrzés alá vonták: megvizsgálták elõéletüket, pályafutásuk fordulatait, szokásaikat. A hivatásos nyomozók és számos besúgó, ügynök
közremûködésével lefolytatott nyomozás 1967-ig eltartott, a dosszié 165 oldalas lett. Nem sikerült tettest
találni, a „Sül a hurka” kezdetû falfirka elkövetõje máig ismeretlen.
Másik világ volt! Ma ugyan nem nyomozna senki,
akárki akármit felírhat a vécéfalra. Leszállt hozzánk a
szabadság angyala.
Lehet, hogy a véletlen hozta elém egy napon belül ezt
a két adatot? Vagy tényleg a sors keze? Választási szituáció? Nem lehet kétség abban, hogy melyiket választjuk. De valaki beszélhetne a szabadság angyalával, hogy hívhatna maga mellé egy másik angyalt.
Mondjuk egy értelmes óvó nénit. Vagy egy normális
anyukát. Párban dolgozhatnának.
(L. A.)

Bogárd és Vidéke 2011. augusztus 11.

MESE / HIRDETÉS

Változnak az idõk 7.
A könyvtárnál a tanítóink elmondták nekünk, hogy mi a helyzet. Valaki megtámadta az egyik csapat tagjait. Szerencsére fel voltak készülve a támadásra, és
idõben el tudták küldeni a segélykérõ üzenetet. Most a Mágiabaj nevû kórházban ápolják õket. Ameddig nem tudnak beszélni az áldozatok, nem tudunk
semmit se tenni.
Szomorúan baktattunk hazafelé. Nem vettük észre, hogy követ bennünket valaki.
– Vigyázzatok! – kiáltotta Karmos a hátunk mögött.
Amikor hátrafordultam, borzasztó látvány tárult elém. Egy fekete csuklyás alak
volt tõlünk több mint húsz méterre. Elõreszegezett varázspálcája füstölt az ellõtt varázslat miatt. Köztünk pedig egy fekete macska feküdt elernyedt tagokkal.
– Szilárd! – kiáltottam a macskának. – Dóri, zavarodottat dobj neki! Tûzvirág,
speculum mulus, gyorsan!
Én odarohantam Karmoshoz. Most már biztos voltam benne, hogy õ Szilárd Lehel. Ahogy Endre mondta, bátor és önfeláldozó. Jobban megvizsgáltam, szaggató varázslat nyomait találtam az oldalán. Igen csúnya, mély sebek. Emberi
alakban ez a támadás feleennyi kárt okozott volna neki. Micsoda meggondolatlanság gyenge macska képében ez elé a varázslat elé ugrani!
Ahogy körültekintettem, láttam, ahogy Dóri eldobja a lila fényben világító
üvegcsét. Eltalálta! A fekete ruhás alak hátrahõkölt, és leesett fejérõl a csuklya.
– Nem lehet! Kinga…
Arcomat elöntötte a forróság. A szomorúság és a düh keverékét éreztem.
Megzavarodtam, nem tudtam, mit kéne tennem. Mindez másodpercek töredéke alatt történt. Kinga lassan újra magához tért. Most mit kéne tennem? Az
ikertestvérem maga a gonosz. Azzal az elhatározással, hogy élet-halál harcot
vívok az ikertestvéremmel, már éppen felálltam, amikor…
– Ne veszítsd el a fejed, Kata! Most nem megoldás az erõszak. Vedd észre, mi
történik körülötted! Tudom, hogy okos lány vagy. Azt is kitaláltad, hogy ki vagyok valójában. Gondolkozz! Semmi furcsát nem vettél észre a testvéreden az
elmúlt fél évben?
– Mégis, mire gondo…
Ebben a pillanatban eszembe jutott. Órán nem sokat foglalkoztunk még vele,
ugyanis magas szintû bûbájjal lehet csak legyõzni. A rosszullét, a megmagyarázhatatlan hiányzások, a titkolózás, s nemrég újra jobban lett.
– Megszállás! A testvéremet megszállták!
– Tudom, hogy elõre megtanultad a varázslatot. Azt is tudom, hogy még sohasem volt alkalmad kipróbálni. Ráadásul a varázslat, amit tudsz, egy ilyen szintû
megszálláson nem tud felülkerekedni. Tudod, hogy mit kell tenned, igaz? Ne felejtsd el, hogy nem vagy egyedül!
Igen, tudtam, mit kell tennem. Nehéz feladat elõtt állunk, de szorít az idõ. Meg
kell próbálnunk!
– Dóri! Adj nekem egy erõöntõt, majd lásd el Karmos sebeit! Kata, ha szólok,
ereszd le a védõfalat!
Leöntöttem a torkomon a varázslöttyöt. Rettenetesen keserû íze volt. Utána viszont mintha adrenalinlöketet kaptam volna, tombolt bennem az energia. Kezembe fogtam a pálcámat.
– Most!
Tûzvirág leeresztette a falat. Kinga azonnal bûbájt küldött felém.
– Profundus vello!
– Intactus armorum!
Az én varázslatom, talán az elixírnek hála, erõsebb volt és lefegyvereztem vele
Kingát. Odarohantam hozzá, és amikor már csak néhány méter távolságra voltam tõle, torpantam meg. A következõ lépésemért történt meg minden. Most
rajtam áll, hogy mi lesz a vége. Feltartottam a pálcámat és egyenesen Kinga
szemébe néztem. Rémületet, dühöt és sötétséget láttam benne. Azonban
mégsem a gonosz szeme volt…
– Improbus ago! – kiáltottam.
Ebbe a támadásba minden erõmet belefektettem. Utoljára sikoltást hallottam
és egy fekete árnyat láttam elillanni.
Folytatás a következõ számban.
Takács Anna
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 13., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj!
9.25 Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Hajrá, Becky! 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Sztársáv 12.55 Zegzugos történetek 13.25 Delta 13.55 Magyarország
14.25 Ketten a farmon 16.00 Magyarország története 16.30 Hogy volt!? 18.20
Sándor Mátyás 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szerencseszombat – A
luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05 Sanghaji meglepetés 22.40 Hírek
22.45 Sporthírek 22.55 Sziget Fesztivál 2011 23.25 Túl gazdag – Doris Duke
titkos élete 0.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Tini titánok 10.30 Asztroshow 11.30 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Elveszett kincsek kalandorai 14.50 Divatdiktátorok 15.45 Míg a halál el nem választ 16.10 Robin Hood 17.15 Mr. Magoo 19.00 Híradó 19.30 Fókusz Plusz
20.00 Gagyi lovag 22.05 Tolvajtempó 0.20 Kettõs látás 2.25 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Max Steel 10.50 Egy tini
naplója 11.55 Két testõr 12.25 Babavilág 12.55 Mindig nyár 13.50 Sliders
14.50 Az ügynökség 15.45 Rúzs és New York 16.40 Crusoe 17.35 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Tor-túra 2. 21.25 Sivatagi szentek
23.10 Seraphim Falls – A múlt szökevénye 0.55 Ezo.tv 1.55 Kalandjárat 2.20
Teleshop 2.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene
20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 14., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Amikor gyermek voltam 9.50 A sokszínû vallás 10.05 Unitárius magazin 10.30 Evangélikus ifjúsági
mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 Útmutató 12.00 Hírek 12.05 Az Ushuaia expedíció 12.55 Gertler Viktor emlékére – Özvegy menyasszonyok 14.05
Tusványos 22 14.35 TS – Sport7 15.20 Út Londonba 15.50 OTP Bank Liga:
DVSC TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Anno 18.30 A király kalóza 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Nevetni kell, ennyi az egész
21.05 Barátom a nyakamon 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Sziget
Fesztivál 2011 23.15 Az ördög és a tíz parancsolat 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.10 Tengeri õrjárat 13.05 Magyar
autósport-magazin 13.20 Elveszett kincsek kalandorai 14.30 Divatdiktátorok
15.25 Eltûntnek nyilvánítva 16.25 Erin Bronkovich – Zûrös természet 19.00
Híradó 19.30 Armageddon 22.30 Rémisztõ suttogás 0.25 Portré 0.55 Smith
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 11.05 Mosoly Road Show 2011. 11.35 Stahl konyhája 12.05 Kalandjárat 12.40 Borkultusz 13.10 90210 14.05 Sliders 15.00 Monk – Flúgos
nyomozó 15.50 Bûbájos boszorkák 16.40 Buli az élet 18.30 Tények 19.00 Napló 19.35 Napló extra 20.05 Az 50 elsõ randi 22.00 Amerikai szépség 0.15 A fej
nélküli asszony 1.45 Ezo.tv 2.20 Napló 2.45 Napló Extra 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.00 Rádiószínház 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

Augusztus 15., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Roma magazin 14.00 Domovina 14.30 Európa pályaudvarai 15.00 Hungaria – Európa rejtett kincse 15.15 Gyerekjáték az
internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.45 Szerelmem, Afrika 18.35 A csábító nyomozó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Csinibaba 21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 A mész története 1902-2010 23.20 XX. századi történetek 0.10 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.15 Csoda a jégen 16.40 Remington Steele 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Flubber – A szórakozott
professzor 22.20 Hazudj, ha tudsz! 23.30 Ördögi meló 1.15 Reflektor
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Fék nélkül – Michel Vaillant 13.25 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25
NCIS 22.20 Aktív Extra 22.25 Különleges ügyosztály 23.25 Tények este 0.00
Ezo.tv 0.35 A bátrak hazája 2.15 Magellán 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
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Augusztus16., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Európa pályaudvarai 15.05 Hungaria – Európa rejtett kincse 15.20 Gyerekjáték az
internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.45 Szerelmem, Afrika 18.35 A csábító nyomozó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 Rafinált bûnösök 22.15 24
23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.15 Barangolások öt kontinensen 23.40 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.15 Alamo – A 13 napos ostrom 16.40 Remington Steele
17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Castle 21.25
A mentalista 22.25 Döglött akták 23.35 XXI. század – A legendák velünk élnek
0.10 Reflektor 0.20 Bakancstánc
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Csúcsfejek 13.25 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.30 Bajnokok Ligája
23.10 Aktív Extra 23.15 A médium 0.15 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.25 Perlasca:
Egy igaz ember története 3.30 Babavilág 3.55 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
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.21 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

Augusztus 17., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul Nostru 14.30 Európa pályaudvarai 15.00 Hungaria – Európa rejtett kincse 15.15 Gyerekjáték az
internet 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.40 Szerelmem, Afrika 18.35 A csábító nyomozó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Ciprián mester 20.45 Linda 21.45 24 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek 22.45 Kapcsos könyv 23.30 XX. századi történetek 0.25
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.25 Hiphop szerelem 16.40 Remington Steele 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Piedone Egyiptomban
22.50 Boa vs. Piton 0.40 Reflektor 0.55 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45
Winnetou 1. 13.25 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet
17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
19.55 Hõhullám 20.25 Doktor House 21.25 Szellemekkel suttogó 22.20 Aktív
Extra 22.25 Szellemekkel suttogó 23.25 Tények este 0.00 Ezo.tv 0.35
Halloween – Feltámadás 2.00 Két testõr 2.25 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
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt-rapszódia 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 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
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Augusztus 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.10 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.35 Összhang
15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.45 Szerelmem, Afrika 18.35 A csábító nyomozó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Déltenger kincse 21.00 Tûzvonalban 21.55 24
22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Nagy versmondás 23.25 Halálos szívdobbanás 1.10 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.45 Delfinbarátok 16.40 Remington Steele 17.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Nyomás utána 22.55 Gonosz
falú 0.40 Reflektor 0.50 Hülyeség nem akadály 1.25 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30
A hullámok lovagjai 13.25 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25
Bölcsek kövére 2. – A Klump család 22.30 Aktív Extra 22.35 Bostoni halottkémek 23.35 Tények este 0.10 Ezo.tv 0.45 GSG 9 – Az elit kommandó 2.30 Segíts
magadon! 2.55 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
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 19., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.20 Útravaló 14.35 Keleti
Éva köszöntése 15.05 Jelenetek a szobrok életébõl 15.25 Híradó 15.35 Körzeti
híradók 15.50 Kajak–kenu vb 18.15 Balatoni nyár 18.35 A csábító nyomozó
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Hattyúdal: Szörényi Levente koncertje
21.50 24 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Záróra fiataloknak 23.20 Ma
reggel

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Augusztus 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Integráltábor (94p), Díjugrató Alapon (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 14., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00 Integráltábor (94p), Díjugrató Alapon (ism. 90p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Augusztus 15. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A nagylóki kultúr avatása (60p), Lecsófesztivál (30p), Csepegtetõs öntözés (20p), Tájlovaglás (15p), Borbarátok a Rucz-farmon
(30p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Augusztus 16., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti Híradó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.40 Mr. 3000 16.40 Remington Steele 17.50 Ezel – Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Az õserdõ hõse 22.15 Vámpírnaplók
23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Ments meg! 1.55 Autómánia

Augusztus 17., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A nagylóki kultúr avatása
(60p), Lecsófesztivál (30p), Csepegtetõs öntözés (20p), Tájlovaglás
(15p), Borbarátok a Rucz-farmon (30p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30
Csak semmi kényszer! 13.25 Ezo.tv 14.30 Seherezádé 15.30 Lassie 16.30 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25
Irigy Hónaljmirigy 21.25 Egy becsületbeli ügy 23.55 Aktív Extra 0.00 Tények
este 0.35 Ezo.tv 1.35 Eureka 3.15 Alexandra pódium 3.40 Animációs filmek

Augusztus 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
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 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. —
06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321
TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970
KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.

A mezõszilasi Németh László ÁMK
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján pályázatot hirdet

dajka munkakör
betöltésére

(1228219)

Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üvegezés, javító kõmûvesmunkák, festés, rövid határidõvel. 06 (70) 226 1533. (3517878)
Sárbogárdon panellakás eladó/kiadó. 06 (70) 703
1875.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215.

határozatlan idejû kinevezéssel,
2011. október 6-ától, teljes munkaidõs
közalkalmazotti jogviszonyban.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Nemzetközi pénzintézet
TERÜLETI KÉPVISELÕT, és
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOST keres
sárbogárdi csapatába.
Elvárás: érettségi, szakmai
önéletrajzot: dombiz@invitel.hu

Fagyizó teljes felszereléssel kiadó. Mellette lévõ,
20 m2-es üzlethelyiség is kiadó. Érdeklõdni: 06 (70)
943 3359.

A Penny-vel szembeni turkálóban felnõtt, gyermekruha 590 Ft/kg-os áron kapható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

STAFFORDSHIRE TERRIER kölykök
eladók 06 30 382 4204

60 literes szõlõprés újszerû állapotban eladó. Érdeklõdni:06 (30) 446 6821 (2085296)

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 5.

Elsõ emeleti, ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ
06 30 302 0586
ALAPON 2,1 ha TERMÕFÖLD
vadászházzal szemben ELADÓ.
06 30 305 2568
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása. 06 30 440 5790

N YÁR I N Y I TV A
TARTÁS

Körömépítés 2800 Ft-tól gyógypedikûr 1000 Ft-tól
06 (30) 429 3403

CO hegesztõket keresek. Érdeklõdni: 06 (30) 538
6668 (2085295)

Feltétel: szakirányú képesítés. Szakmai
gyakorlat elõnyt jelent.

Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Németh
László ÁMK Dr. Végh János Óvoda címére történõ megküldésével (7017 Mezõszilas, Petõfi u. 1.).

Lakás albérletbe kiadó, akár bútorozottan 06 (30)
434 6096

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. szeptember 15.

Vörös tojótyúk rendelhetõ augusztus 23-ig 06 (25)
462 189, 06 (30) 442 4971

Sárbogárd központjában gázfûtéses társasházi lakás eladó Irányár: 2.3 M 06 (70) 453 9795 (2085349)

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk
augusztus végéig

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.

hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szerkesztõség

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Akció a MIKLÓSI ABC-ben 2011. augusztus 11-tõl!
Koronás kristálycukor

285.-

Takarékos mosópor 400 g

Márta néni tésztája többféle 1 kg-os

379.-

Vanis Oxi Action 1+1 akció

200 g-os 169.Dawtona mártás többféle 550 g

319.-

Ragazza ketchup, mustár 500 g

219.-

Pelenkák több méretben

559.-tól

Tusfürdõk, samponok több illatban

199.-tól

Lorin krémsampon 1 l

299.-

Palmolive, Fa tusfürdõk, több illatban

399.-

Palmolive sampon 400 ml

409.-

Munkáltatók figyelem!

199.-

Folytatódik a TÁMOP 1.1.2!

1149.-

Az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében belül munkanélküliek foglalkoztatásához lehetõség nyílik

Coccolino öblítõ

349.-

Padlófelmosó koncentrátum

219.-

Pur mosogatószer 500 ml

179.-

1 literes mosogatószerek

199.-tól

Folyamatos akcióink mellett friss pékáruval
és Pek Snack-el várjuk kedves vásárlóinkat,
zöldségosztályunkon pedig beszerzési áron
kaphatják friss zöldségeinket.

BÉR-, ILLETVE BÉRKÖLTSÉG
TÁMOGATÁSRA.
Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához.
Telefon: 06 (25) 508 175

Bogárd és Vidéke 2011. augusztus 11.

KÖZÉRDEKÛ / SPORT

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.
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Újabb sárbogárdi
teniszsiker

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

A Keszthelyen 2011. augusztus 6-án rendezett országos teniszkupán Buzás Ádám az 1999-ben született gyerekek között elsõ helyezést ért el. Edzõje: Kiss András.
A következõ célkitûzés részt venni és jól szerepelni az ország legrangosabb korosztályos teniszversenyén, a Postás-Head Kupa
Mesterversenyen, Budapesten.
Balról jobbra: Gutai Frank, Albert Bálint, Buzás Ádám, Dégey
Dávid.
Buzás István

Focitorna esõben
Vigasztalanul esett az esõ augusztus 4-én, szombaton a Toledokupán. Ennek ellenére mind a nyolc csapat megérkezett a pályára, s végigjátszották a mérkõzéseket.
A torna az alábbi eredményekkel ért véget:
I. Solt
II. Toledo 2005
III. Rekesz FC
IV. Nyugdíjas hiénák
V. Asztalon villa
VI. St. Miklós
VII. Detox
VIII. 013
Gólkirálynak választották Bényei Tamást, a solti csapat játékosát.
A legjobb játékos címet Balogh László (Toledo 2005) nyerte, a
legjobb kapus Szilágyi Béla lett a Nyugdíjas hiénák csapatából.
Volt tizenegyesrúgó-verseny is. Ennek gyõztese Rozgonyi Gábor
a Rekesz FC-bõl.
Az esõ ellen a jó ebéd adott melegítõ vigasztalást. Szabó-Kurgya
István szakács és segédei kitûnõ gulyáslevest készítettek, amelyet
friss pogácsával és sóskiflivel lehetett fogyasztani. Akinek ez se
volt elég, a sör mellé zsíros kenyérrel egészíthette ki a „napi betevõt”.
A csapatok megköszönik minden segítõ munkáját. Köszönet Fekete László, Barabás Dezsõ, Szántó Gáspár bíróknak, a fõtéri
cukrászdának az I. helyezettnek felajánlott tortáért és dr. Szabadkai Tamásnak, aki a torna védnökeként egy focilabdát ajánlott fel,
amit a tizenegyesrúgó-verseny gyõztese kapott.
Tudósítónktól
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