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Ember a vízben
Törölközõ, innivaló – irány a vízpart! E nélkül
nem telhet el nyár! Mindegy, hogy Duna, Balaton, Velencei-tó, vagy tenger, vonz a víz.
No, mármost mindegyiknek megvan a maga belemerülési technikája. A Dunába szép lassan kell
belemenni, meg-megállva, mosakodva, mert hirtelen mélyülhet, és meg kell szokni a hõfokát. Fiúk és férfiak számára megengedett a nõi nem
elõtti felvágós „rohanok és csobbanok” módszer.
A Velencei-tó középkategóriás: lehet zutty bele,
vagy folyamatosan besétálva. A tenger sokesélyes, attól függ, hova utazunk, milyen az áramlat
és a part. Vigyázat, szúrás-, csípés- és harapásveszély! A Balaton a legegyszerûbb, ott nincs huh,
meg ááá, csak belemegyünk, azt’ kész.
Ha ezen a procedúrán túlvagyunk, akkor átadhatjuk magunkat a víz ringatásának. Lazuljunk
el, engedjük, hogy a víz a részünkké váljon, s mi a
víz részévé – ahogy annak idején az anyaméhben,
vagy az õsvilág sejtjeként. Az a legjobb, amikor
már nem érezzük, hol a testünk meg a víz közötti
határ, és rácsodálkozunk a karunkra, amikor
kiemelkedik a vízbõl és megint súlya lesz.
Amikor már így eggyé váltunk a vízzel, teljes szívbõl élvezzük a lubickolást meg a pancsikolást –
kit érdekel, hogy a bámészkodók mit gondolnak
a testünk alkatrészeirõl!
Aztán üljünk ki a partra, és a naplementét ámulva együnk egy sajtos-tejfölös-fokhagymás lángost.
Hargitai–Kiss Virág
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Kabakán
Az elmúlt hetekben folyamatos nyüzsgés
volt a Kabakán tanyán Cecén. Több turnus
lovastábort bonyolítottak le, második alkalommal rendeztek országos távlovaglást, majd Unikornis versenyt szerveztek
ifjú lovasok számára.
A július 21-ei távlovagláshoz idén – a tavalyival ellentétben – nagyszerû idõ párosult,
mindemellett kiváló talajviszonyok és gördülékeny lebonyolítás fogadta az ország
több pontjáról érkezett lovasokat, de még
németajkú résztvevõkkel is találkozhattunk.
A start/finis melletti területeken ki induláshoz készítette fel a lovát, ki az állatorvosi rutinvizsgálatra várt, ki kellemes
fürdõvel jutalmazta paripáját a hosszú
kilométerek után. Jutott frissítõ a lovasoknak is a büfénél, illetve a szervezõk
által szabad tûzön fõzött ebéd révén. A
lovassport kis kezdõi meg sóvárogva
nézték a nagyokat – szívesen kimentek
volna õk is a terepre, mint tanáruk,
Kapoli István. Amikor István megérkezett, nagy örömmel üdvözölték õt és
egyik kedvenc lovukat, a termetre hatalmas, de egyébként „kenyérre kenhetõ”
Godzillát, aki teljes odaadással fogadta
az õt körülvevõ rajongói paskolásait,
becézéseit, simogatását.

25-én, szerdán egészen speciális edzésben lehetett részük a fiataloknak,
ugyanis Stróbl Dorottya, a Magyar Lovasszövetség tapasztalt titkára látogatott el a Kabakán tanyára, s nagy türelemmel, aprólékossággal csiszolgatta
technikájukat.
Az augusztus 4-ei Unikornis versenyen
aztán próbára is tehették az ifjak az
újonnan elsajátított tudást.
Javaslom minden lószeretõnek, lovagolni vágyónak, hogy ha teheti, látogasson el a Kabakán tanyára, mert remek
közösség fogadja, és nem utolsó sorban
szépen rendben tartott istállók, jól gondozott, barátságos állatok.

A lovastáborokban különbözõ korosztályú gyerekek sajátíthatták el mélyrehatóbban e sport csínját-bínját. Július

Hargitai–Kiss Virág

Ifj. Kottán Béla ötszörös magyar válogatott
Miután ifj. Kottán Béla bekerült a baseball korosztályos, 20 fõs válogatottkeretébe, egyhetes edzõtábor következett Érden július 8-a és 13-a között. A vezetõség a tábor végén hirdette ki a 14 fõs, szûk magyar válogatottkeretet, amely hazánkat képviselhette Lengyelországban, Kutnoban július 20-ától 28-áig a regionális Európa-tornán.
Béla a válogatott hivatalos tagjaként utazott Lengyelországba. Ezen a tornán a
legnehezebb (német, olasz, ukrán, szerb és angol) csapatokat kapták ellenfélnek.
Összevetésben a középmezõnyben végeztek.
Kiváló csapatokkal játszhattak, csodálatos pályákon, profi szervezésben. Ahogy
Béci mondta: „Csodálatos érzés volt a válogatott címeres mezében játszani!”
A gyerekek sok-sok élménnyel, hasznos tapasztalattal gazdagodtak, ráadásul rengeteg barátot szereztek Európa különbözõ országaiból.
Tudósítónktól

Garázstûz Sáregresen
Kigyulladt melléképülethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat 2012. július 28-án, szombaton, kora délután. Sáregresen, a Kodály Zoltán utcában egy különálló,
garázsként és fatárolóként használt melléképület égett
teljes terjedelmében. A tulajdonos a garázsban parkoló
személygépkocsival még idõben ki tudott állni. A tûz oltása közben a tûzoltók az épületbõl három PB-gázpalackot
hoztak ki. Személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület
augusztus 3-ai nyílt ülésérõl –
Biztató hírrel kezdte dr. Sükösd Tamás
polgármester az elmúlt idõszakról szóló
beszámolóját: Június 11-én a volt Keyteces ipari parkkal kapcsolatban került sor
egyeztetésre a FETÉV, a leendõ vevõ illetve az önkormányzat között, ami eredményre vezetett. Remélem, a következõ
ülésen már a cég képviselõjét is itt üdvözölhetjük, hogy bemutatkozzon és elmondja,
milyen tevékenységet fognak végezni és
hány embert fognak alkalmazni. Szeptember körül szeretnének indulni. Június 26án a Start Munkaprogramról volt egyeztetés a helyi, földmunkagéppel rendelkezõ
gazdálkodókkal, akik kedvezményes,
üzemanyag körüli áron való bekapcsolódási szándékot jeleztek a külterületi utak
vonatkozásában, és széles körben megjelentek. A közmunka megítélése meglehetõsen ambivalens. A lehetõ legkönnyebb a
városüzemeltetésben résztvevõ közmunkásokat kritizálni – nem mondom, hogy
minden alap nélkül, de azért feltétlenül
szükséges megemlíteni, hogy több mint
200 ember dolgozik a külterületeken, ami
teljes egészében államilag finanszírozott.
2013-ra és 2014-re azt jelezte elõre a munkaügyi központ illetve a belügyminisztérium illetékese, hogy ugyanezt a nagyságrendet (foglalkoztatottak számában és támogatásban) biztosítani tudják. Július 2án sikerült egészségügyi ellátási szerzõdést
kötni egy fogorvossal. Innentõl kezdve az
ÁNTSZ-en és az OEP-en múlik, hogy mikor kapja meg az összes papírt és tudja
megkezdeni az 1. számú fogorvosi körzetben a rendelést.

hívtam fel, aznap este fogadott 10.000 Ftért. Fölháborít, hogy évtizedeken keresztül fizetjük a különbözõ adókat, mégis külön fizetni kell, hogy azonnal ellássanak.
Sokan nem tudják megfizetni a magánrendelést. Elfogadhatatlan a rendelési idõ is.
Heti 6 órában több száz embert nem tudnak meggyógyítani. Más probléma, hogy
400 valahány millió Ft lett ráköltve erre az
intézményre, és elfelejtették, hogy ha süt a
nap, azt árnyékolni kellene.
Dr. Sükösd: Csernavölgyi fõorvos szavait
szeretném idézni: „Ha nincsen doktor, akkor sincsen, ha hõzöngünk.” Annak idején, az országgyûlési képviselõ kezdeményezésére, összejött az összes orvos, maguk elé vették a kórház és a rendelõintézet
statisztikáját, és abból alakultak ki a rendelési óraszámok. A lakosság részérõl jogos elvárás, hogy ezt az óraszámot ki kellene tölteni. Valóban nem fogadható el, ha
az orvos mondjuk rendelési idõben késik
egy órát, a végén meg határozott idõben elmegy. Rácz doktor és Csernavölgyi doktor
komoly energiákat fektetnek arra, hogy legyen elég orvosunk, és legyen elég óraszám. A várólisták csökkentése az egyik
legkomolyabb cél, amit a kórház kitûzött
maga elé. A felújítás összegébõl már nem
jutott az árnyékolásra, ahogy az orvosi
ügyeletre sem. Komoly munkát végeznek
azért itt az orvosok. Annak örülök, hogy
ennyi szakorvos kijár ide. Nyilván javulhatna még ez. Rácz doktorral napi szintû a
kapcsolatunk, amiben tudjuk, segítjük egymást.

Védõnõ a 2-es körzetben

Szélirányos oktatás

Eredményesnek bizonyult a 2. számú védõnõi körzet munkakörére beérkezett pályázat. Tóth Andrea kezdheti meg a feladatait e körzetben.

Az iskolák beszámolói kapcsán Etelvári
megjegyezte: Nézem itt a tanulmányi átlagokat, hát, siralmas. A 4 évente változó elképzelések miatt van ez, vagy az emberanyag kezd gyöngébb lenni?
N. Kovács Zsolt: Nem lehet azt mondani,
hogy a mostani gyerekek kevésbé intelligensek, mint a korábbiak, csak nem a tanulás az elsõ. Hozzáállásbeli változások vannak, ami valószínûleg a bennünket körülvevõ világból ered. Nem érdekli a gyerekeket a tanulás, nincsen motiváció, a továbbtanulásnak az esélyei sokkal jobbak, mint
korábban voltak, bár most azért szûkültek
az elõzõekhez képest. A pedagógus keze is
elég jól meg van kötve, hiszen, bár a módszertár tág, de azért sok minden hiányzik
még belõle, amivel lehetne ösztönözni a
gyerekeket. Az iskolák országos összevetésben megállják a helyüket. Bár a kompetencia-felmérést nem nagyon szeretem,
mert inkább impotencia-felmérés. Mégis
azt jelzi, hogy országos szinten átlag fölöttiek az iskoláink.

Viziten a rendelõintézet
A Fejér Megyei Szent György Kórház sárbogárdi rendelõintézetének beszámolója
kapcsán elhangzott, hogy dr. Csernavölgyi
István, a kórház fõigazgatója személyesen
egyeztetett az orvosokkal és településvezetõkkel, s ígérte: próbál élénken odafigyelni Sárbogárdra, illetve ha az itteni háziorvosok úgy küldik be a beteget, hogy feltétlenül szükséges a soron kívüli vizsgálata
és a várólista elkerülése, akkor minden lehetõ eszközzel próbálja ezt a dolgot segíteni.
Etelvári Zoltán: Ritkán vagyok beteg, de
amikor rosszul lettem és az orvos beutalt a
kardiológiára, száztizenvalahányadik voltam a várólistán, idõpontot nem tudtak adni. A reumatológiára is két hónapra kaptam volna idõpontot. Egy ismerõs orvost
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Dr. Sükösd: Nem akarom méltatni az elõzõ kormány érdemeit, de ott nem 4 évente
változott az oktatási koncepció, hanem sûrûbben. Menet közben dõlt el mindig,
hogy odaadjuk-e a kisebbik testvérnek az
oktatást, ha odaadjuk, ott tartjuk-e.
Juhász János: De Hoffmann Rózsának is
változott az elképzelése.
Dr. Sükösd: Neki hetente változik az elképzelése sajnos. Az oktatási intézmények
közül az iskolák sorsa nagyon erõsen változóban van. Most az látszik a legvalószínûbbnek, hogy a 2013-as évben vélhetõen
megjelenõ átmeneti finanszírozást követõen az iskolák államiak lesznek, annak ellenére, hogy ez most még kérdésként van
föltéve. A szeptemberi ülésen állást kell
foglalnunk, arról, hogy 2013. szeptembertõl a fenntartás vonatkozásában mi legyen
az iskolákkal. Egyelõre a jogszabályból úgy
tûnik, hogy hiába integráltuk az összes intézményt, ezt valamilyen módon szét kell
szedni, mert az óvodákat nem kívánják
egyelõre államosítani.

ÖNHIKI
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatást igényelhetnek – így tett és tesz Sárbogárd is.
Tavaly összesen 66 millió Ft támogatást
nyert a város. Idén eddig valamivel több,
mint 27 millió Ft-ot kaptak már, s most ismét megcélozzák e forrást, mivel az önkormányzat önhibáján kívüli kimutatott hiánya több mint 70 millió Ft.

Házszámrendezés
Új rendeletként fogadta el a testület a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás
rendjérõl szóló rendeletet. Ez többek között azokon a területeken tesz majd rendet, ahol a házak számozása hektikus, s ezáltal problémát okoz a postának, mentõknek stb.
Etelvári: Egy új lakcím esetén a személyi
igazolvány, jogosítvány stb. esetleges cseréje a lakó zsebét fogja majd terhelni?
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: Az illetéktörvény alapján illetékmentes, ha a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt vagy
a forgalmi engedélyt cserélik utcanévvagy házszámváltozásból kifolyólag.
Nedoba Károly: Mennyi házszámozási
problémával fordultak az önkormányzathoz?
Demeterné: Pontos számot nem tudunk
mondani; napi szinten vannak ebbõl adódó problémák.
Dr. Sükösd: A posta folyamatosan nyomás
alatt tart bennünket.
Macsim András: Hozzám fordultak legalább 4-en, vagy 5-en a Homoksorról például.
Dr. Varnyu Péter, a hatósági osztály vezetõje: A rétszilasi házszámozás, a lakótelepek, az Árpád utca és még 7-8 utca, amelyiknek késõbb lett kétoldalas a beépítése,
a Salamon utca sok problémát okozott. Ez
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

a rendelet meghatározza, hogy a beépítetlen telkek házszámozását hogyan lehetne
végrehajtani. Ez az ügyintézõnek is útmutatást ad, és teljesen jogszerû lesz.
Dr. Sükösd: A pénzintézetek megérteni
sem hajlandók, hogy ha mondjuk a földhivatallal utoljára 1976-ban volt egyeztetés
és egy adott ingatlanhoz nem tartozik házszám, csak helyrajzi szám, akkor hogy lehet az, hogy az ember személyi igazolványába bele van írva egy házszám. Eddig
ügyintézés után a jegyzõ megbízásából az
osztályvezetõ aláírásával született egy kvázi megállapító határozat, viszonylag kevés
jogalappal. Ezt tág körben alkalmazták országos szinten is. Nagy szükség van a szabályozásra ezek miatt.
N. Kovács: Két módosító javaslatom lenne. Ha személyrõl akarunk utcát elnevezni, akkor a család élõ tagjainak a hozzájárulása szükséges – szerintem ez a megfogalmazás túl tág, hiszen a család lehet 7,
vagy 170 tagú is, mindenki hozzájárulása
eléggé bonyolulttá tenné az utcanévadást.
A legközelebbi élõ hozzátartozó hozzájárulása legyen elegendõ a névadáshoz. A
másik: nekem egy kicsit diszkriminatívnak
tûnik a magyar, nem magyar személynevek
szétválasztása. Szerintem a 6-7. bekezdésekben ne szerepeljen a magyar szó. Mert
ha például jön egy nagy befektetõ, aki gyárat alapít, és sajnálatos módon nagyon
gyorsan elhalálozik, akkor 10 évvel utána
nem tudjuk neki megköszönni, hogy fölvirágoztatta a várost.
N. Kovács módosító javaslatait elfogadta a
testület.

Új szolgáltató,
változatlan díjak
Mint arról már korábban hírt adtunk, a helyi autóbusz-közlekedést jelenleg üzemeltetõ Inter Travel Kft. helyett 2012. október
1-jétõl a Régió 2007 Kft. veszi át 5 évre, az
önkormányzat döntése alapján. A menetjegyek ára változatlan marad (vonaljegy –
bruttó 110 Ft, bérlet – bruttó 2.950 Ft, kedvezményes bérlet diákoknak, nyugdíjasoknak – bruttó 500 Ft). Az árak tartalmazzák
az utasbiztosítást is.

Tõke szabta trakta
Az Eurest Kft. 4 %-os emelést jelzett szeptembertõl a közétkeztetést érintõen. Az
emelés a költségvetésben tervezett mértéknek megfelel.
Dr. Sükösd: Az Eurest az intézményi étkeztetésen kívül a szociális étkeztetést is
végzi. Július, augusztus hónapra a szociális
étkeztetés vonatkozásában eltekintett a
cég az elõre jelzett emeléstõl. Ezt szeretném megköszönni nekik.
Nedoba: Nagyon örülök, hogy az Euresttel
így meg vagyunk elégedve. Érdekességként mondom, hogy annak idején nagy ellenállás meg lejáratás indult az akkori polgármester és testület ellen. Nem esne le a
gyûrû az ujjukról azoknak, akik ezt tették,

ha legalább egyszer azt mondanák, hogy
tévedtek. Annak idején jól döntöttünk
ezek szerint.
Dr. Sükösd: Ezzel teljesen egyetértek, annak ellenére, hogy a kormányzati szándék
az, hogy forduljunk a helyi termelõk felé a
helyi közétkeztetésben. Ez egy kistelepülésre rá is húzható, de 8-10 különálló intézménnyel, azzal az elõíráshalmazzal, ami
jelen pillanatban van, teljesíthetetlen egy
tõkeerõs vállalkozás nélkül. A városban a
megyei intézmények miatt jelenlévõ másik
szolgáltató által fõzött étellel sem a gyerekek, sem a pedagógusok nem túlzottan
elégedettek, ezzel szemben az Eurestrõl
jókat lehet hallani úgy a menürendszer,
mint a minõség vonatkozásában.

Startnál a városrehabilitáció
A város-rehabilitációra a katolikus egyházzal nyert közösen pályázati támogatást
az önkormányzat. Saját erõvel együtt 233
milliónyi forrásból valósul meg a beruházás (közbeszerzés során, kivitelezõ kiválasztását követõen), amit (habár megelõzte már társadalmi egyeztetés) a támogatási
szerzõdés aláírását követõen részletesen
közzé kívánnak tenni. A projektet a jövõ év
végéig szükséges befejezni
Juhász: A közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdõdhetnek a városközpont
kivitelezési munkálatai; már ebben az évben majdnem 5 millió Ft saját forrást kell
biztosítani. Mikor kezdõdik a kivitelezés
az idén, mi mindent tervez a városvezetés
kivitelezni?
Dr. Sükösd: Az 5 millió olyan elõleg, amit
most visszakapunk. Amit már megfinanszírozott a város korábbi testületi döntések alapján, az ezt mintegy majdnem kétszeresen veri. Ennek ellenére a korábbi
döntés az volt, hogy a pénzügyi megítélésünk szempontjából kedvezõbbnek tûnõ
fejlesztési hitellel oldjuk meg ezt teljes
egészében. Az építési munkálatokról külön tájékoztatót adnék, mert még most is
zajlik annak a pontosítása, hogy mikor mit
kell megkezdeni és elvégezni. Megkezdõdne a mûvelõdési ház felújítása (nyílászárócserék, födémszerkezet szigetelése, belsõ
burkolatok cseréje). A 100 éves óvoda
könyvtárrá alakítása végigvonul a teljes
projekten. A Hõsök tere környékén a zöldterület-felújítások vegetációs idõszakon
kívüli megkezdése feltétlenül szükséges. A
Hõsök terei szoborpark építészeti feljavítása nem fér bele ebbe az idõszakba. A piac
kialakításához az elõkészítõ munkálatok is
megkezdõdnének a polgármesteri hivatal
mögött. Emlékezetem szerint az ügyfélszolgálat áthelyezése késõbb kezdõdne. A
polgármesteri hivatal fogadóterének felújítása és az ügyfélszolgálat áthelyezése a
földszinti rész akadálymentesítésével
együtt megy végbe. Sajnos a rendelkezésre
álló összeg arra nem alkalmas, hogy a polgármesteri hivatal teljes hõtechnikáját fölújítsuk és a mûvelõdési ház színháztermét
felújításuk, mert a kiírás szerint a 100 fõ
befogadóképességet meghaladó színház-
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termekre nem lehet fordítani egy forintot
sem.
Ferencz Kornél: A színházterem fölújítása
mekkora költséget jelent?
Dr. Sükösd: Talán a legfeszítõbb dolog a
légkondicionálás megoldása. Egy ezzel
foglalkozó helyi vállalkozóval felmérettük,
ennek gyári anyagköltsége is meghaladja a
10 millió Ft-ot. De szükséges lenne a széksorok cseréje is.
Ferencz: Lehet, hogy érdemes lenne még
egy kört futni, vagy valamit átcsoportosítani.
Dr. Sükösd: Figyeljük az összes pályázatot,
de még csak hasonló kiírás sincs. A 10-20
ezer lakosú városok eléggé mostohagyermekei voltak eddig mindegyik kormányzatnak. Viszonylag kevés olyan pályázat
van, amibe jól beleférünk. De nem adjuk
fel, és a mûvház vezetõje is nagy harcosa
ennek a dolognak.

Vízelvezetés sok pénzbõl,
olcsón
Pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat EU Önerõ Alap-támogatásra a
helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója, a felszíni vízelvezetés projektje kapcsán. A 90 %-os támogatottságú pályázati forrásból megvalósuló beruházás meghaladja a bruttó 103
millió Ft-ot. Az Alapból a fennmaradó 10
% önerõ 60 %-a igényelhetõ meg.
Etelvári: A vízelvezetés munkálatai mikor
kezdõdnek meg?
Dr. Sükösd: Ha minden az ütemezés szerint halad (bár a magyar építõiparban nagyon nehéz ezt felelõsséggel megmondani), akkor szeptember közepén megkezdõdhetnek a munkák. Egy biztos: december 31-éig be kell fejezni. A közbeszerzés
jelen pillanatban zajlik, 22-én lesz a borítékbontás. Szeptember 11-e környékére
várható szerzõdéskötés. A szerzõdéskötést követõen lehet kezdeni. Csak olyan cégek tudnak elindulni, akik kellõen tõkeerõsek ahhoz, hogy a munkálatok jelentõs
hányadáig eljussanak, mire a közremûködõ szervezet oda jut, hogy pénzt adjon.
Nedoba: De nem a Nyerges jön?
Dr. Sükösd: Nem. Az ilyen nagyságrendû
cégeket már a kiírásból is kizártuk, visszagondolva az elmúlt 20 év tapasztalataira.
Mert ha egy kis beruházásra elmegy egy
nagy multi, akkor biztos, hogy a 625. alvállalkozóval fogunk veszekedni, aki lehet,
hogy már decemberben sem lesz meg cégjegyzékszerûen, és ezt mi nagyon nem szeretnénk. A cégnek, akivel leszerzõdünk,
legalább múltja legyen, meg reményeink
szerint jövõje is, de ne legyen olyan multi,
aki leosztja a feladatot egy számunkra ismeretlennek.
Etelvári: Lehetne súlyozni, hogy mivel
kezdjük?
Dr. Sükösd: Bízzuk ezt a kivitelezõre.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Bejelentések
Nedoba: Erõs Ferencnek teszem fel a kérdést, mert nagy tudója az elektromosságnak: mikor lesz a mûvelõdési háznál kicserélve a kandeláber?
Erõs Ferenc: A területgazda információja
szerint hamarosan.
Nedoba: Tehát az idén?
Erõs: Igen.

Közmunka – ellentétes
álláspontok
Nedoba és Etelvári amellett kardoskodtak, hogy a közmunkásokkal még augusztus 20-a elõtt festessék le a Boross Mihály-emlékpark padjait.
Dr. Sükösd erre egy példával reagálva:
Hétfõn már a 4. ember hívott, hogy mit
képzelek, hogy a miklósi temetõ kerítését
olyanokkal festetem, akik már mindent
összekentek, a betont, a füvet, mindent.
Két lelkes önkéntesrõl van szó, akikre a
Közév Kft. vezetõje rábízta ezt a munkát,
hát, nem közmegelégedésre. Ezért szeretnénk, ha karbantartók végeznék ezeket a
munkákat, hogy a minõségért is helyt tudjunk állni. Nekik viszont csak két kezük
van, és annyian vannak, amennyit engedtek fölvenni.
Nedoba: Van 4 ember a mûhelynél is.
Dr. Sükösd: Van folyamatosan munkájuk.
Egy építési beruházást fejeztünk be velük,
amivel a város nagyjából 1 millió Ft-ot
spórolt.
Nedoba: Júniustól eddig nem lehetett lefesteni azokat a padokat?
Dr. Sükösd: Nem mondtam azt, hogy ez a
dolog így tökéletes. Az a néhány karbantartónk, aki van, ennél sokkal többre hivatott lehet ebben a munkaidõben meg ebben a pénzügyi keretben. Vannak olyan
brigádjaink, akik hoznak létre értéket
(árokfönntartók, útfönntartók, virágokat
gondozók), és nem kell szöges léccel mellettük állni. Van ettõl eltérõ tapasztalat is,
ezt nem lehet vitatni. A városüzemeltetési
és egyéb belterületi feladatokra a teljes
kistérség 270 státuszt kapott, abból 222 nálunk dolgozik. Mindenkit fölvettünk azért,
hogy a lehetõ legkevesebb olyan segélye-
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zett legyen, akinek nem lesz jövõre még segélyalapja sem. Érheti kritika a munkát, de
a másik oldalt is kell figyelni, hogy a
2013-at is kell tudni majd mûködtetni.
Macsim: A Gabona illetve a Malom utcai
részén a közmunkásoknak kellene összegyûjteni a szemetet.
Dr. Sükösd: Többször is összeszedték már.
Macsim: Polgármester úr, hidd el nekem,
hogy én még egy embert nem láttam, aki
ezeken a helyeken a szemetet összeszedte
volna.
Dr. Sükösd: De láttam már ott munkást.

Steitz Ádám tiszteletére
Nedoba: Steitz Ádám tanár úr életpályája,
amit a sportért tett, megérdemelné, hogy
õróla nevezzük el a tornacsarnokot.
Dr. Sükösd: Készítünk errõl egy elõterjesztést az októberi ülésig, de elõtte a hozzátartozók nyilatkozata is kell.

Egy kalap alatt
Nedoba: A térköves járdákba beépítették
a csatornát a csapadékvíz elvezetésére.
Többsége eldugult a szeméttõl. A Boross
Mihály-emlékparkban megint két padot
feltéptek, vissza kellene helyezni. A Hõsök
terén a szökõkút nem mûködik. Mi az oka?
Nyáron Sárbogárdon történt bizonyos
rendõrökkel szemben intézkedés, amirõl
beszéltek a közéletben ezt is, azt is. A kapitány úr jó lenne, ha errõl tájékoztatást adna. Nemcsak akkor kell kiállnia, amikor
pozitív a statisztika, hanem akkor is, amikor vaj van a kalap alatt. A Sávoly köznél
kitörték az elsõbbségadás kötelezõ táblát,
betámasztották az egyik kertbe. Vissza
kellene helyezni. Nagy Tibor lemondott az
oktatási bizottság elnökségérõl, ezért most
4 fõ van az oktatási bizottságban. Kérem a
jegyzõ asszonyt és a polgármester urat,
hogy ezt a törvénysértõ állapotot szüntessék meg.
Demeterné: A bizottság határozatképességét és a döntések érvényességét ez nem befolyásolja, mert a bizottság 4 fõvel határozatképes.
Dr. Sükösd: A szökõkút felújítása jelentõs
költséggel jár. A városközpont-rehabilitációs pályázatban ez szerepel. A rendõrök
ellen folyó büntetõeljárással kapcsolatban
a kapitány úr felhívott, és elmondta, hogy a

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Az elmúlt hónap folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:
július 7-én Tüzkõ Mónika (nagykarácsonyi lakos) és Kozma János (sárbogárdi lakos),
július 14-én Kovács Orsolya (sárbogárdi lakos) és Németh Csaba (sárbogárdi lakos),
július 28-án Nagy Andrea (sárbogárdi lakos) és Liszi Gábor (sárbogárdi lakos),
július 28-án Bokor Márta (sárbogárdi lakos) és Géczi András (sárbogárdi lakos).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával tettük
közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

5
közszájon forgó több milliárdos nagyságú
zsebre dolgozásról meg bizonyos toxikus
anyagok megtalálásáról nem tud. Kettõ,
korábban a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõr ellen zajlik jelen pillanatban
büntetõeljárás. Õrizetbe vették õket, tudomásom szerint egy darabig elõzetes letartóztatásban is voltak, azonban a bíróság
nem találta megalapozottnak azokat az
okokat, hogy az elõzetes letartóztatást továbbra is fenntartsa. Ha jól emlékszem, azt
mondta kapitány úr, hogy mind a ketten
lakhelyelhagyási tilalom mellett szabad
lábon védekezhetnek. A büntetõeljárás
tartamára felfüggesztették õket.

Azon jár az eszed
Etelvári: Polgármester úr, megígérted,
hogy a Baross utca szeptember 1-jéig elkészül. Abban is bízok, hogy a Baross utcai
csatornafedél is elkészül. Kovács Klári
mindig elkap, hogy egyszer menjek hozzájuk aludni, hogy megtapasztaljam, hogy
zörög a csatornafedél elõttük.
Juhász: Oda hívnak aludni?
Etelvári: Neked mindig „azon” jár az
eszed!

Gödörféleségek
Macsim: A Köztársaság és a Vasút utca
keresztezõdésében van egy nagy gödör.
Kinek kell ezért szólni?
Dr. Sükösd: Országos fõút mindkettõ, az a
Közútkezelõ hatásköre, tudnak is róla.
Tóth Béla: A Virágsarokból jelezték nekem a kollegáim, hogy nagy bûz van.
Dr. Sükösd: Igen, azt lehet mondani, hogy
a családsegítõnek bérlete van oda, télen a
fûtés hiánya miatt, ilyenkor meg az egyéb
olyan körülmények miatt, amik nem felelnek meg abszolút semminek. Ott több
olyan család van, ahonnan már gyerekeket
emeltek ki, és meg vagyok róla gyõzõdve,
hogy olyan is van, ahonnan majd ezután
fognak.
Erõs: A mûszaki osztálynak szeretném
megköszönni a gyors intézkedést, hogy a
Tisza és a Miklós utcánál levõ ún. cigánygödör tisztítását megkezdték.
Nagy Tibor: A Gilice közben jelöltünk ki
olyan útvonalat, ahol a traktorok járhatnak. Ennek ellenére a traktorosok rendszeresen használták a többi utcát. Tavaly
2-3 hét alatt szétszedték az aszfaltot, szétcsúszott az út. Nem tudom, hogy annak a
javítása megtörtént-e. Kérjük meg a rendõrséget, hogy ott is ellenõrizzenek néha. A
mezõszilasi úton a két híd között 20 kiszáradt fa van. Ha a szélirány olyan, akkor
azok az útra dõlhetnek. Az kinek a területe?
Dr. Sükösd: Az a Közútkezelõé.
N. Kovács: Ha valamilyen városüzemeltetési probléma van, akkor én azt a füzetbe
szoktam írni, mint ahogy annak idején
megállapodtunk róla. Az írásban követhetõ, hogy mi történik vele.
Nedoba: Bocsáss meg, alpolgármester úr,
nem állapodtunk meg róla, hanem ez egy
javaslat volt.
Szerkesztette:
Hargitai–Kiss Virág és Hargitai Lajos
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Fafaragók munkában
Idén is megrendezték az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ fafaragótábort a
sárszentmiklósi evangélikus templomnál. Az egész napos, változatos tevékenységek okán
belakták a résztvevõk a templomot, a régi parókiát és az udvart. Délelõtt ugyanis az Isten
házában készültek fel lelkiekben a napi teendõkre énekkel, bibliai tanításokkal, majd a
gyülekezeti házba vonultak, ahol a feszület és Jézus képe alatt most nem széksorok, hanem munkaasztalok, s rajtuk szerszámok sorakoztak. Itt egy kincsesládika elkészítésén
fáradoztak a hét folyamán a fafaragók, akik között nemcsak kisebb-nagyobb gyermekek,
hanem felnõttek is voltak. De a tábor ideje alatt készült el a ház tornácát díszítõ korlát,
valamint a templomhoz vezetõ két, akácrönkszeletekbõl kirakott járda is.
Ugyancsak különleges újdonság a templom
volt gondnokának, Lang Sanyi bácsinak az
életnagyságú, fából faragott szobra a kis
díszkútnál, amit Váraljai Péter fafaragó, a
tábor egyik szervezõje alkotott.
A lelki alkalmakat Váraljainé Melis Orsolya, Jákob Zoltánné Tünde és Bõjtös Attila
tartották, s a gyülekezet több tagja is kivette
részét a tábor körüli teendõkbõl.
Egyik nap Térmeg László sárbogárdi fafaragóhoz, majd csütörtökön Keszthelyre látogattak el a fafaragók, ahol gazdag élményekkel gyarapodtak. Pénteken Váraljai
Péter egykori mestere, Nemes Ferenc fafaragó népi mûvész és az õ barátja volt a vendégük, akik a faragás trükkjeirõl beszéltek a
tábor résztvevõinek, és érdekességképpen
kavicsfaragásra okították a sárbogárdi fafaragókat. Az utolsó napot Herczeg András
fõztje révén finom gulyásebéd koronázta
meg.
Hargitai–Kiss Virág

2012. AUGUSZTUSI
VÉRADÁSOK
Augusztus 14-én (kedden) Sárkeresztúron a mûvelõdési házban 14–17 óráig.
Augusztus 15-én (szerdán) Soponyán
az általános iskolában 14–17 óráig.
Augusztus 21-én (kedden) Alapon a
mûvelõdési házban 14–17 óráig.
Augusztus 23-án (csütörtökön) Kislángon, a mûvelõdési házban 12–17 óráig.
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal
személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ-kártyájukat.
Minden új és állandó véradónkat szeretettel várjuk véradásainkra!
Véradóink minden véradásunkon vadonatúj ruhák közül válogathatnak, 500
Ft-os étkezési utalványban részesülnek
és csokit+üdítõt is kapnak ajándékba!

Pátka CAN-C 2.
A Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó bajnokság pátkai fordulójára a Füri-tanyán
2012. július 28-án került sor. A verseny összefoglalóját olvashatják alább.
Bírói testület: Gosztola Gábor József,
Gosztola Józsefné, Nagy Imre.
Pályaépítõ: Pleizer József

5. Szentesi Vajk (Vörösberényi LE) –
81,94 mp
6. Bokor László (Kálozi LE) – 83,29 mp

Akadályhajtás
21 nevezés 4 megyébõl (Fejér, Pest,
Veszprém, Komárom-Esztergom), a pálya hossza: 735 m, alapidõ: 192 mp, két
forduló + összevetés
1. Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE) – 0
hp
2. Gosztola Dávid (Sárbogárdi LE) – 0 hp
3. Mánomics Tamás (Univerzum SE Ete
LK) – 0 hp
4. Vida Károly (Kálozi LE) – 3 hp
5. Tóth Roxána (Sárbogárdi LE) – 3 hp
6. Ifj. Ihász Béla (Seregélyesi LC) – 3 hp
Vadászhajtás
19 nevezés, a pálya hossza: 400 m
1. Vida Károly (Kálozi LE) – 75,20 mp
2. Ifj. Ihász Béla (Seregélyesi LC) – 77,08
mp
3. Semjén Attila (Kálozi LE) – 79,47 mp
4. Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE) –
81,01 mp

Fogatbírálat
Maximális pontszám: 50 pont
1. Ihász Béla (Seregélyesi LC) – 49 pont
2. Tóth Roxána (Sárbogárdi LE) – 48
pont
3. Tömör Ferenc (Vihar LE) – 47 pont
4. Pisch Gábor (Sárbogárdi LE) – 46
pont
5. Mánomics Tamás (Univerzum LK) –
46 pont
6. Ifj. Ihász Béla (Seregélyesi LC) – 45
pont
Különdíjak
Gnyálin János (Sárbogárdi LE), Boros
Ivó (Kurucz SE)
Sárbogárdi LE
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Muzikális juliális
Aktuális, maximális, ideális, kolosszális,
optimális, szezonális, speciális – de semmi
esetre sem kriminális, triviális és katasztrofális: VI. alkalommal rendeztek juliálist
Cecén.
Reggeltõl kezdve folyamatos programok
várták az érdeklõdõket Cece központjában a szervezõk és segítõik. Míg a délelõtti
programok a gyerekek számára kedveztek
leginkább, addig a felnõttek egészen hajnalig mulathattak. Az ugrálóvár, arcfestés,
lufibohóc, ügyességi feladatok, tûzoltó- és
rendõrbemutató, sok-sok ajándék, koktélok és az egész napos kirakodóvásár is korán indult. Ekkor még kicsit aggódhatott
az ember, hogy netán nem lesznek annyian, mint az elõzõ években, de ezt a dél-

Kijelenthetõ, hogy a délután egyik (ha
nem a) legjobb produkcióit láthattuk, amit
mindenki élvezett. Természetesen visszahívták a mûsora után a fináléra.
Ekkorra már bõven megtelt a sátor és az
összes szabad hely, ahonnan még látni és
hallani lehetett. A következõkben a cecei
karatésok erõteljes és dinamikus bemutatója volt látható Kovács Zoltán vezényletével, ahol még a lányok is megmutatták,
mit tudnak – nekem többször a Linda címû
filmsorozat jutott eszembe.
A pálfai táncosok több ízben is megmutatták magukat, ezzel öregbítve a hírnevüket.
A sort a felnõtt néptáncosok nyitották,
akik jól összerakott koreográfiájukkal szórakoztatták a nagyérdemût.
Õket a Pálfai Vándorok keleti hangulatú
fellépése követte – tõlük több produkciót is láthattunk, ugyanis még záró produkcióként egy fáklyás táncot mutattak
be.
A Búzavirág Népdalkör következett,
akik mezõföldi gyûjtésû népdalokat énekeltek. Õket is cecei csapat követte: a
Sztenderd Tánccsoport salsabemutatóját láthattuk.
Az este sztárvendége a hatvanas évek
aranytorkú énekese és a táncdalfesztivál-gyõztes Aradszky László volt, aki
táncra perdített férfiakat, nõket, idõseket, fiatalokat, és pályafutása örökzöldjeit adta elõ.
A már említett Pálfai Vándorok tûztáncelõadása után retro diszkó következett, ahol a mulatni vágyók hajnalig
ropták.
A minõségi hangosítás, színpad, sátor és
a szervezõk munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nézõk zavartalanul élvezhessék a programokat.
Menyhárt Daniella

utánra érkezõ tömeg megcáfolta, ugyanis
négy órára talán minden eddiginél többen
voltak kíváncsiak a falunap programjaira.
A programok folyamatosságához hozzátartozott, hogy a helyszínen mindenki féláron ebédelhetett babgulyást a V8 étterem
jóvoltából.
A programok palettája színes volt, de elmondható, hogy a zene és a tánc köré voltak felépítve: a fellépõk kangoo-bemutatóval kezdtek, õket az elsõ sztárvendég követte Postás Józsi személyében. Õszintén
szólva, fogalmam sem volt, hogy mire számíthatunk; gondoltam, majd elnézegetjük. Pozitív csalódás volt viszont a fellépés,
ugyanis a valóban postai kézbesítõként
dolgozó férfi pillanatok alatt olyan hangulatot csinált, hogy még azokat is teljesen
magával ragadta a lendület, akik nem is
szeretik azt a stílust, ami a zenéjét jellemzi.
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A XXI. Országos Mezõföld Túra – 2012. július 28-29., Nagylók

Gyönyörû élmények éjjel-nappal
Ilyen rekkenõ nyarunk is rég volt már. Hétágról égetett a nap,
mégis csapatostól jöttek a meghirdetett idõre és írták meg jelentkezési lapjukat a vállalt távolságok teljesítésére a túrázók a nagylóki Tavipalotában.
A szervezõk minden évben változatossá igyekeznek tenni az
egyébként ezer és egy szépségû vidék gyönyörûségeit. Most is ez
történt.
Az útvonalak ismertetése után kialakultak a párok, csoportok,
akik a 20-30 és az 50 km-es út megtételét vállalták. Most sokkal
többen voltak, mint azelõtt bármikor, akik az 50 km-es távot kerékpáron kívánták lebringázni. Így a résztvevõk összesen 64-en
voltak.

Az útvonalak magukról beszélnek. Érinteni kellett Nagylók után
Hantos, Sárkeresztúr, Káloz, Nagyhörcsök településeket, majd
vissza.
A kedves Olvasó bizonyára belegondol, hogy nagyon szerethetik
a természetet, akik önkéntes testmozgásuk részének tekintik a túra kellemes fáradalmait. Csak gondolják el, hogy azok, akik az ország minden részébõl jöttek, mi mindent hoznak ilyenkor hátukon a 30-35 fokos melegben!
Meglepetést okozott a Budapestrõl édesanyjával érkezett 13 éves
ifj. Somogyi István, aki fiatal kora ellenére lelkesen és derekasan
teljesítette a számra bizonyára maximumot jelentõ 50 kilométeres távolságot. A résztvevõk hangot is adtak csodálkozó elismerésüknek.
A másik megbecsülés egy nagyvenyimi résztvevõt illetett. Keresztes Péter 67 éves kora ellenére teljesítette a 30 kilométeres távolságot. Egyben most õ volt a túra legidõsebb versenyzõje.
A beérkezések sorrendjében kiderült, hogy mindenki beért a
célba.
Az alaposan megéhezõket finom étel várta. A hamarabb érkezõk
türelmét zsíros kenyér hosszabbította meg, délben pedig amolyan
hagyományos nagylóki sertéspörkölt–burgonya várta õket. Ezt a
sokak által megdicsért finom ételt Szakács Erzsébet és Halasi Annamária nagylóki szakácsok készítették.
Mindezen események közben már késõ délután megkezdõdött az
esti túrára való szállingózás. Regisztráltatták magukat az indulók
és este pontban kilenckor elindult az éjszakai gyalogtúra. Ez egyöntetûen mindenkinek 20 km bejárását jelentette a kijelölt útvonalon. Megindultak a párok, csoportok. Ellentétben a nappali túrával, kellemes, langyos éjszakai levegõ és a tüneményesen csillogó félhold követte útjukat. Szinte élvezet volt ez a testet, lelket
felüdítõ társas gyaloglás. Kereken 60 fõ teljesítette a távot.
A túrázók minden évben megerõsítik (most is ezt tették), hogy a
Nagylók környéki tájat a maga romantikájával együtt érdemes újból és újból felkeresni; az éjszakai távot pedig többek között azért,

mert túl a különös vonzáson a növény- és állatvilág lélegzetvételét
és hangjait csak itt lehet igazán hallani az éj csendjében.
A XXI. Országos Mezõföld Túrán összesen 124-en vettek részt.
Említésre méltó, ahogy ezt huszonegyedszer is példásan, zökkenõmentesen bonyolította le Nagylók. Ez a kis község, íme, mindent megtesz azért, hogy az ország egészségének ügye mind szélesebb körben követõkre találjon. E hasznosságot összeköti a kellemessel, párok, csoportok számára biztosítja a szervezés tökéletességét, az étel, ital és szállás gondjainak átvállalását. Ezzel teszi
igazán feledhetetlenné évrõl évre Nagylók páratlan élményeit.
Fõvédnöke volt e túrának a nagylóki önkormányzat, amely személyes segítsége mellett anyagi vonatkozásban is támogatta a
rendezvény sikerét.
Kiemelkedõ elismerést érdemelnek többek között Molnár István
süllysápi és Böröndi Zsolt nagylóki segítõk, akik minden túrán eddig (21 éve) kitartóan, szeretettel vettek részt e nemes feladatvállalásban. Sok éve már, hogy Galgahévízrõl mindig jönnek túrázók, akik a pontozásos munkában is besegítenek; ebben az évben
Mészáros Ádám, Foky Kristóf, Pászti Márk jöttek. Az idén Nagylók ifjú pontozói András Kitti (8 fõs csapatával), Szabó Rózsa és
Benedek Attila voltak.
Jómagam is részese akartam lenni a rendezvénynek, ezért rendszeresen megírom a túra történetét, és annak végén személyesen
is részt veszek a Tavipalotában szükséges utómunkálatokban, így
a takarításban, mosogatásban stb. Ennyivel önmagamnak is tartozom.
Az eseménynaplóból nem maradhat ki a hosszú évek lelkes segítõje: Görbe László helyi vállalkozó, aki most biztosította nekünk
az összes szükséges burgonyamennyiséget, mintegy 150 fõre. Köszönjük!

E cikket azzal kellett volna kezdeni, aki arra a legérdemesebb:
Vígh-Tarsonyi Lászlóval, általános iskolánk egykori tanárával,
akinek szíve-lelke tartja össze immár 21 éve e túramozgalmat.
Tudni kell róla, hogy 1990-1994-ig volt nálunk pedagógus. 1992tõl napjainkig minden évben õ készíti elõ, bárhol is élje sorsát, ezt
a sok feltételt igénylõ, helyszíni munkákat is jelentõ tevékenységet, amelyhez még egy sor adminisztratív és szervezõmunka is társul. Ezt az odaadó áldozatot Nagylók Önkormányzata Nagylók
Tiszteletbeli Polgára címmel ismerte el 2006-ban.
Nyugdíjasként jelenleg Csángóföldön, innen mintegy 1.000 km-re
tanít magyar nyelvre magyar gyermekeket. Innen jött segíteni nekünk most is, hallatlan energiáját és ügyszeretetét nekünk adva.
Szeretik is õt Nagylókon, tisztelik, mint aki megteremtette településünk túraszervezõ alma materét.
Felvetõdött a gondolat, hogy minden tapasztalatot hasznosíthatóvá kell tenni, megszervezve valamiféle turisztikai szakosztály
létrehozását.
E rendezvény is, sok kedves momentumával együtt, megmarad az
emlékezetben.
Tauzné Piroska
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Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 3835/
2010 ügyszámon 2010. február 12-én a sárbogárdi vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védõidomának kijelölése és kialakítása tárgyában indult eljárása során hozott döntésrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki.
Az eljáró Felügyelõség megnevezése, elérhetõségei:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: 8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., levélcím:
8002 Székesfehérvár, Pf. 137., telefon: 06
(22) 514 300, telefax: 06 (22) 313 564, központi e-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.
hu, honlap: http://kdtktv.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda 9–15 óra,
kedd, csütörtök és péntek 9–12 óra.
A kérelmezõ ügyfél neve (megnevezése):
Fejérvíz Zrt. Az ügy tárgya: sárbogárdi vízbázis
hidrogeológiai „A” és „B” védõidomának kijelölése és kialakítása.
A védõterületek lehatárolásával érintett ingatlanok kiterjedése: Sárbogárd közigazgatási területén a 3835/2010. ügyfélszámú határozatban
felsorolt ingatlanok.
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2012.
augusztus 2.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Felügyelõség az ügyben 3835/2010, ügyszámon
határozatot hozott, amely hivatalomban megtekinthetõ.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény
kifüggesztését követõ 15. napon kell közöltnek
tekinteni a Ket. 78 § (10) bekezdése értelmében.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez címzett, de
a Felügyelõséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétõl számított 15 napon
belül.
Dr. Zay Andrea igazgató

Tájékoztatás
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 85.) megküldte a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint
végrehajtásának 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervérõl szóló 1430/2011.
(XII. 13.) Korm. határozat, illetve a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság Vagyon- és Közbiztonsági
Tervében foglaltak alapján a lakosság szubjektív biztonságérzetének és a közbiztonsággal
kapcsolatos véleményének felmérése, megismerése érdekében az egységesen kiadott
ûrlapot.
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán biztosítjuk az állampolgárok részére az ûrlapokhoz
történõ hozzáférést és kitöltés lehetõségét. Lehetõséget biztosítunk továbbá a kérdõívek leadására, összegyûjtésére is.
A kérdõívek összegyûjtésérõl – a település körzeti megbízottjai útján – a Sárbogárdi Rendõrkapitányság gondoskodik.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Halálos baleset Sárbogárdon

Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltóegységeit 2012. augusztus 5-én, vasárnap kora hajnalban. Sárbogárdon, a Köztársaság úton egy Citroën személygépkocsi letért az útról, nekicsapódott egy kerítésnek, majd fejtetõre borult. Az autó hátsó futómûve kiszakadt. A
Citroënben ketten ültek, egyikük kiesett az autóból és a helyszínen életét vesztette. A tûzoltók a jármû
áramtalanítását végezték el.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fokozottan ellenõrzik a kerékpárosokat
Augusztus elejétõl a kerékpárral közlekedõk fokozott ellenõrzését rendelte el Fejér megye rendõrfõkapitánya.
A baleseti adatok tanúsága szerint a megyében az év elsõ hat hónapjában közel 80 %-kal nõtt a kerékpárosok érintettségével végzõdõ balesetek száma az elõzõ év hasonló idõszakához képest. Emellett az
is megállapítható, hogy történt mindez zömmel a kerékpárosok hibájából. A fokozott ellenõrzés visszavonásig tart.
Fejér megyében az elmúlt év elsõ hat hónapjában összesen 19 kerékpáros-baleset történt lakott területen belül. Ez a szám 34-re emelkedett 2012 elsõ hat hónapjában, ami 79 %-os emelkedést mutat. A baleseti okok vizsgálatakor kimutatható volt, hogy a balesetek fõként a kerékpárosokra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt következtek be, azon belül is fokozott balesetveszélyt jelent a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen kerékpárt hajtók közlekedése olyan helyen, ahol nincs kerékpárút, vagy kerékpáros-átvezetés.
Az ellenõrzés során a megye településein – ott, ahol kerékpárút van, illetve az úttest alkalmas a kerékpárral való közlekedésre – még nagyobb figyelmet fordít a rendõrség a szabálytalanul, a járdán kerékpárt hajtókkal szembeni fellépésre, a szabálytalankodók kiszûrésére, szankcionálására. Hatékonyan kívánnak fellépni a kijelölt gyalogátkelõhelyen áthajtó kerékpárosokkal szemben olyan helyen, ahol
nincs kerékpárút, vagy gyalogos-átvezetés. Ellenõrzik a kerékpár kötelezõ tartozékait, különös tekintettel a világító berendezésekre, fékekre.
A szigorúbb ellenõrzéssel, valamint a kirívó szabálytalanságok szankcionálásával a balesetek csökkenését, a közlekedési morál javulását remélik a megye rendõrei.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

A Fejér Megyei Rendõr–fõkapitányság sárbogárdi illetékességi területén
2012. augusztus hónapban tervezett sebességellenõrzések
Augusztus 9.
augusztus 12.
augusztus 14.
augusztus 17.
augusztus 22.
augusztus 24.
augusztus 26.
augusztus 28.

9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

63–as fõút, Sárbogárd területe
63–as fõút, Cece, Deák F. út
64–es fõút, Igar területe
61–es fõút, Alap külterülete
64–es fõút, Mezõszilas, Fõ út
63–as fõút, Sárbogárd területe
64–es fõút, Igar területe
63–as fõút, Cece területe

(50 km/h);
(50 km/h);
(50 km/h);
(90 km/h);
(50 km/h);
(50 km/h);
(50 km/h);
(50 km/h).

Az FMRFK Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenõrzõ Alosztálya a sebességmérést külön utasítás alapján hajtja végre.
FMRFK Sajtószolgálat

10

NYÍLT TÉR / SPORT

Kérdezték
Kánikula
a rendelõintézetben
Több páciens jelezte, hogy a sárbogárdi rendelõintézetben jó lenne valamiféle árnyékolás az ablakokra, mert a
forró nyárban nincs, ami enyhet nyújtson a folyosókon várakozóknak.
A rendelõintézet illetékeseitõl megtudtuk, hogy már jelezték e problémát
a kórház felé. A felmérés meg is történt, de még nem tudni, mikor történik
meg a kivitelezés, mert nem kis költség
az épület árnyékolása.

Lesz fogorvos
az I. körzetben!
Sokaknak gondot okoz, hogy amióta a
sárbogárdi I-es körzetbõl távozott a
fogorvos, Alapra kell utazniuk a helyettesítést vállaló fogorvoshoz, vagy
magánrendelésre kell költeniük.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
az önkormányzat által meghirdetett
praxisra végre akadt jelentkezõ, akinek a pályázatát a júliusi rendkívüli
ülésen fogadta el a testület. A fiatal
doktornõ mihamarabb nyitni szeretne, de az indulása attól is függ, hogy a
szükséges engedélyeket mikor kapja
meg az ÁNTSZ-tõl és az OEP-tõl. Pozitív hír az is, hogy a doktornõ fogszabályzó-rendelést is tervez.

2012. augusztus 9. Bogárd és Vidéke

Öltözõavató Cecén
Szombaton a cecei focipálya
igazán jó terepet nyújtott a
rendszeres sportolás elõnyének
bemutatására, ugyanis az öltözõavató mellett futballtornát és
barátságos öregfiúk-mérkõzést
is szerveztek.
Elõször a rendezvény okául
szolgáló öltözõ-felújításról írnék. Az utóbbi idõben akárki elhajtott a pálya mellett, napról
napra láthatta a fejlõdést: új tetõ, kibõvített épület, kiugró terasz, új ablakok, festés, és a sor
folytatható. Egyre többen kérdezték kíváncsian, hogy mikor
lesz már a megnyitó.
Az épület elkészült, csak egy jó hétvége kellett,
amire a mostani tökéletesen megfelelt. „Felhõtlen” szórakozás volt garantált, ugyanis a
Nap rendületlenül sütött szombaton, mondhatni, tökéletes strandidõ volt, de azért a focisták sem panaszkodtak, hiszen a szervezõk gondoskodtak a folyamatos folyadékpótlásról. A
felkészült szülõk napernyõkkel táboroztak le a
pálya szélén. Aki nem szerelkezett fel napkrémmel, kalappal, ernyõvel, estére egészen
szép színt szedhetett össze, köszönhetõen az
egész napos napsütésnek.

Töbörzsöki kérés
Töbörzsökön nincs posta, hiába kérvényezték, elutasította a Magyar Posta.
Töbörzsökön nincs gyógyszertár sem,
de még csak buszjárat se a Tescohoz,
ahol van patika. Fõleg az idõseknek
gond, hogy nehézkes eljutniuk Sárbogárdra az ügyeket intézni. Jobban
örülnének neki, ha Töbörzsökön meglenne minden olyan szolgáltatás, amiért most utazniuk kell, és több odafigyelést kapna ez a városrész.
A Tesco-járattal kapcsolatban a sárbogárdi áruház igazgatójánál, Zajácz
Tímeánál érdeklõdtem: várható-e,
hogy a Tesco-járat e településrészre is
elmegy? Mint elmondta, már neki is
jelezték e kérést töbörzsöki és rétszilasi lakók, õ továbbította a központnak, egyelõre azonban még folyamatban van az ügy.
Lejegyezte: Hargitai-Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Délelõtt tíz órára nagy tömeg gyûlt össze – kezdõdött az utánpótlástorna Cece és Gyönk csapatai között, ahol a 6 évesektõl kezdve egészen az ifjúsági korosztályig képviseltették magukat a játékosok. A mérkõzéseket az év játékvezetõjének választott Szabó Attila vezette.
A torna kezdete elõtt adták át az épületet. Király László, a Cecei Általános Iskola igazgatója
nyitotta meg a rendezvényt, valamint Varga Gábor polgármester és országgyûlési képviselõ
szavait hallottuk. A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség ígérete ellenére sajnos nem képviseltette magát.
A legfiatalabb korosztályok mérkõzései után eredményhirdetés gyanánt minden gyerek oklevelet kapott, amely mellé müzliszelet és egy sportital is társult. A szervezõk a nagyteremben babgulyással várták a játékosokat, szülõket, nézõket s a többi csapat tagjait. Ugyanitt
megtekinthették a Cece Polgári Sportegyesület történetét bemutató fényképeket is, amiken
ki-ki megkereshette az ismerõsöket vagy éppen saját magát.
Az ebéd után, az ifjúsági meccsek alatt szemmel láthatóan elkezdett nõni a jelenlévõk átlagéletkora, ami nem volt véletlen: a cecei öregfiúk játszották a következõ meccset, ahol az ötvenévesek ugyanúgy kivették a részüket a játékból, mint az õket kisegítõ tizenévesek, sõt! A
legszebb gólokat az idõsek rúgták, akik a „régi idõk fociját” játszva megmutatták, hogy még
mindig tudják azokat a trükköket, mint 30 éve.
A meccs után estig tartó nosztalgiázás következett a régi idõkrõl – egy új épületben.
Menyhárt Daniella
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Norvég mustra a NIKK-nél
A nyár végének közeledtével minden kézilabdacsapat megkezdi a
felkészülést a következõ szezonra. Kivételt képeznek ez alól a
Cece Nõi Ifjúsági Kézilabda Klub (NIKK) tagjai, akik igazából
abba sem hagyták a munkát a nyár beköszöntével. Mivel a 12–14
éves lányok közül sokan csak nemrég, a tanév végén kezdtek el
sportolni, ezért edzõik, Pordány Ferenc és Asbóth László úgy
gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy a kezdés
után azonnal szünetet tartsanak, és kevesebb edzéssel induljanak
neki a régióbajnokságnak.

Nem pihenhetnek azért sem, mivel motiváció számukra, hogy a
csapat a Fehérvár KC utánpótlás-nevelési programjának tagja,
így a lányok nagy segítséget kapnak ahhoz, hogy háborítatlanul
folytassák a sportot elõször helyi szinten, majd középiskolás koruktól a legjobbak a FKC székesfehérvári utánpótlás-játékosaiként.
De miért is írom le mindezt? Július 28-án, szombaton egy bemutatóedzést tartott a csapat, ahol a szülõk és érdeklõdõk megnézhették, hogyan áll a lányok fejlõdése. Sokan csak most, a látott edzés
után döbbentek rá, hogy a lányuk, akit eddig törékenynek és gyengének találtak, mer védekezni, támadni, sõt, még a fekvõtámaszok sem okoznak már problémát. Nemcsak a szülõk nézték végig
az edzést; ellátogatott Cecére Kynsburg Zoltán, az FKC mene-

dzsere és vele együtt Pal Oldrup Jensen Norvégiából érkezett
edzõ, aki az idei évtõl a fehérvári lányokat irányítja. Sikerült néhány kérdés erejéig elrabolnom õket, fõképp a benyomásaikról és
a Cece NIKK-kel való kapcsolatról érdeklõdtem.
Kynsburg Zoltán beszélt elõször a cecei vonatkozásról. Három
éve Pordány Ferenc vette fel velük a kapcsolatot – indította a történetet –, majd az elsõ esemény egy simontornyai torna volt, ahol
a fehérvári csapat is részt vett, s ez nagy élmény volt mindkét csapatnak. Ez a torna fûzte szorosabbra a kapcsolatot, s megkezdõdött a cecei csapat integrálása egy fehérvári utánpótlás-nevelõ bázisként, aminek egyik következménye, hogy 2010-tõl már 11 csapattal együtt a ceceiek a Fehérvári Utánpótlás-régióbajnokságban szerepeltek, ahol bejutottak a felsõházi rájátszásba. Miután
idén az elsõ korosztály kiöregedett, a legügyesebb lányoknak lehetõségük nyílt arra, hogy elkezdjenek Székesfehérváron edzeni
immár az FKC helyi utánpótlásaként. Ferencz Noémi, Biber
Marietta és Tábori Patrícia már megkezdték az edzéseket, az edzõk pedig nagyon elégedettek velük.
Pal Oldrup Jensen nemrég érkezett Magyarországra és nagyon
érdekli õt a fiókcsapatrendszer, ami Székesfehérváron mûködik,
így ahogy ideje engedi, megpróbálja meglátogatni az utánpótlás-nevelõ bázisokat. Mivel szombaton nem tartott edzést és mérkõzés sem volt az FKC-nál, eljöttek megnézni a ceceiek munkáját.
Pal jól érzi magát Magyarországon, néhány helyen (például a fõvárosban) már járt is, az itteni nyári melegeket még meg kell szoknia. A fehérvári lányok munkájával is elégedett, s elmondta a
norvég és a magyar kézilabda közötti különbségeket is.
Az edzés után a csapat a szülõk segítségével minden jelenlévõt
megvendégelt: a bográcsban finom gulyásleves fõtt, az asztalokat
pedig – hála a lelkes szülõknek – beterítették a sütemények, sõt,
két születésnapot is ünnepeltek a hétvégén – természetesen egy
labdát formázó tortával. Palnak ez volt az elsõ igazi magyar vendégsége és gulyáslevese, ami elmondása szerint nagyon ízlett neki. Az ebéd után magához ragadta a szót Kynsburg Zoltán tolmácsolásában és összegezte az itteni benyomásait. Szerinte a cecei
lányok nagyon szorgalmasak, amivel szinte bármit el lehet érni, s
ha folyamatosan ilyen jó hangulatú, mégis fegyelmezett társaságban dolgoznak, akkor évek alatt bármelyikükbõl igazi kézilabdás
válhat.
A délután baráti hangulatú beszélgetéssel fejezõdött be.
Menyhárt Daniella

SÍC – hírek, eredmények

Meghívó

Egyesületünk sportolói a MÍSZ által rendezett július 21-22-ei GP
3-4 dupla FITA pályaíjászverseny elsõ napi, szombati fordulóján
vettek részt.
Ezt a teljes távú 4 távos versenyt – olyan OB, ami majd augusztus
25-26-ára tervezett – felkészülési, erõfelmérõ versenynek minõsítés
elérése céljából választottuk. Helyezések szempontjából még elfogadhatóan teljesítettünk, de köregységeket tekintve csak egy versenyzõnk, Katona Dóri eredményével lehetünk elégedettek, aki II.
osztályú minõsítésû eredményt ért el. A résztvevõ többiek elmaradtak még a III. osztályos szinttõl is.
Eredményeink
Ifjúsági korcsoportban: Horváth Tamás 2., Katona Alex 3.
Kadet korcsoportban Katona Dorottya az elsõ helyezést érte el.
A felnõtt nõk mezõnyében Hargitai Enikõ 2. helyen, a veterán korcsoportban Gilicze László ugyancsak a 2. helyen végzett.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket, valamint
az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biztosítunk.
Edzések: hétfõ, szerda délután 17 órától, míg szombati napon 14
órától.
Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC), Gilicze László 06 (30) 387 6842

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívja

2012. augusztus 18-án (szombaton)
9.00 órától kezdõdõ rendezvényére.

Program: lecsófõzõverseny,
kispályás labdarúgóverseny
Helye: az Amadeus étterem elõtti tér, Sárbogárd.
Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke

2012. augusztus 18-án

VII. TOLEDO KUPA
Helye: Sárbogárd SE sportpálya
Kezdés: 9 órától
Nevezés: 2012. augusztus 14-éig.
Telefon: 06 20 947 0766, 06 20 947 2022
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„De Noé kegyelmet talált az Úr elõtt” (1 Mózes 6,8)
Isten kegyelmébõl az elmúlt héten hittantáborban lehettünk 14
gyermekkel a sárbogárdi református gyülekezetbõl Balatonõszödön, immár második alkalommal.
Nagyon jó idõt kaptunk, ezért sokat lehettünk a Balatonban, sokat játszhattunk, kézmûveskedhettünk. Reggel és este áhítatot
tartottunk, majd beszélgettünk.
A reggeli áhítaton Noé történetével ismerkedtünk. Megbeszéltük, hogy ebben a történetben milyennek látjuk Istent. Láttuk,
hogy Isten bûnt gyûlölõ, mert Õ tökéletes, s a bûnt taszítja, mint a
mágnes azonos pólusai egymást. Igazságos, így a bûnt mindig büntetés követi. Hosszútûrõ, mert nem azt akarja, hogy elvesszünk,
hanem, hogy örök életünk legyen. Szavahihetõ, mert amit kimond, az úgy lesz. Kegyelmes, mert adja a megmenekülés lehetõségét Jézus Krisztusban. Nem feledkezik el rólunk, hisz Noét is
kivezette a bárkából.

Vasárnap beszámolót tartottunk a gyülekezetnek, s a legkedvesebb énekekbõl énekeltünk, valamint az egyik kézmûves-foglalkozáson készített, gyerekek által faragott Noé bárkáiból kiállítást
is szerveztünk a gyülekezeti teremben.
Reméljük, hogy akik most együtt voltak, jövõre is eljönnek, s addig is tovább adják az evangélium jó hírét.
Sándor Andrea

Sõt! Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! Ma is hosszan tûr,
hogy ne kelljen minket megbüntetnie, hanem idõt ad, hogy megragadhassuk a kegyelmet, melyet nyújt Jézus kereszthalála által.
Esténként egy-egy bibliai alapfogalmat ismertünk meg jobban,
amit gyakran használunk, csak nem biztos, hogy jól értjük. Ezek
között volt: 1. Ki Isten és ki az ember? 2. Mi a bûn, s ki Jézus Krisztus? 3. Mit jelent hinni és újjászületni? 4. Mit mond a Biblia
Mennyrõl és pokolról?
Utolsó este tábortûzzel, énekléssel, szalonnasütéssel zártuk a hetet, s mindenki elmondhatta élményeit, véleményét a táborról.

Ádáméva
MADÁCH: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA ALAPJÁN

2012. augusztus 10., 19 óra,
sárbogárdi mûvelõdési ház
Rendezte: Leszkovszki Anna
Elõadja a Petõfi kvartett
Szereplõk: Szõnyegi Dóra, Makkos Anna Ráhel,
Takács Anna, Nagy Petra
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5 éves évfolyamtalálkozó Sárszentmiklóson
2012. augusztus 3-án a Sárszentmiklósi Általános Iskolában évfolyamtalálkozót tartottak a 2007-ben elballagott diákok.
Az ötlet, hogy ne csak egy egyszerû osztálytalálkozó legyen, néhány régi barát agyában született meg. Ez az évfolyam nagyon
összetartó volt, és sok közös emlékünk van, ezért is gondoltuk,
hogy az egész évfolyam találkozzon.

Hosszas szervezés után elérkezett a nap, amikor a 64 „véndiák”
közül 31-en összegyûltünk régi iskolánkban. Elõször a három osztály külön termekben ült össze és beszélte meg, kivel mi történt,
éppen hol tart tanulmányaiban. Ezután következett a vacsora az
iskola étkezõjében. Miután jóllaktunk, régi képeket nézegettünk
és felidéztük a nyolc év emlékeit. Majd fiatal húszévesekhez illõen
végigmulattuk az éjszakát, persze, már nem az iskola falai között.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak az embereknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a találkozó zökkenõmentesen megvalósulhasson!
A találkozón jelen volt: Mezõné Váczi Zsuzsanna (osztályfõnök),
Tóth Gyuláné (osztályfõnök), Gajgerné Erõs Mária (osztályfõnök), Bruzsa Csilla, Farkas Balázs, Fésû Ádám, Gárdony Ramóna, Holcz Anita, Kazsoki Anikó, Pajor Csilla, Szakács Orsolya,
Tóth Géza, Koska Daniella, Kuti József, Mezõ Melinda, Miss Attila, Miss Zsuzsanna, Nyul István, Pacai Brigitta, Pogány Dániel,
Szõke Zoltán, Sztojka Renáta, Váradi Klára, Varga Mátyás, Bán
Richárd, Kiss Péter, Koska György, Molnár Nóra, Németh Adrienn, Rigó László, Sallai Réka, Somogyi László, Sztojka Szilvia és
Szûcs László.
Szervezõk

Az Alapi Óvoda projektje Katolikus ifjúsági pont
Óvodánk 2012. április 1. napján megkezdte a TÁMOP 3. 1.
7-11/2-2011-0174 azonosító számú projekt megvalósítását. A
vissza nem térítendõ támogatás összege: 3.000.000 Ft.
A projekt címe: ,,Referencia-intézményi minõsítésre és az országos hálózatban való szolgáltatásra felkészülés az Alapi Óvodában”.
A projekt elsõdleges célja annak elõsegítése, hogy a közoktatási
intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi mûködéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer, valamint a referencia-intézményi mûködéshez szükséges feltételrendszer megteremtése, felkészülés a
,,jó gyakorlatok” továbbadására, belsõ szakmai fejlesztés.
Beszámoló a 2012. április 1-je és 2012. július 19-e között elvégzett
tevékenységekrõl
A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez megalakult
a szakmai team. A projekt keretében szakmai közremûködõként
1 fõ óvodavezetõ, egyben projektmenedzser, és 5 fõ óvodapedagógus vesz részt. Projektmenedzsment tagjai: 1 fõ projektmenedzser, 1 fõ projekt asszisztens, 1 fõ pénzügyi vezetõ.
Az eltelt idõszakban 1 képzés valósult meg: 2012. június 25-26-a
között a PR 15 órás felkészítés 2 fõvel.
Gerse István referencia-intézményi tanácsadó eddig 10 órában
végzett szaktanácsadást.
Elkészült és kihelyezésre került a nyilvánosság biztosítása érdekében a ,,C” típusú tábla.
Az eszközbeszerzést, valamint a tervezett továbbképzéseket az
elkövetkezendõ idõszakban valósítjuk meg. A projekt tervezett
befejezési idõpontja: 2012. november 30.
Alapi Óvoda
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem,

FAZEKAS ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Július végén a katolikusok is megpróbálták megmozdítani a cecei
fiatalokat és egy napra lefoglalni a nyáron unatkozó gyerekeket.
A székesfehérvári Madzag Ifjúsági Ponttól jött Kovács Krisztina
és Rácskai Tibor, hogy a kézmûvesházban minél aktívabbá tegyék
a délutánt.

Mivel egész napos programról volt szó, így a délelõttrõl is szólok
pár szót.
A parókián gyülekeztek a fiatalok, ahol az ebédig ki-ki lefoglalhatta magát csocsóval, pingponggal, a legkisebbek akár modellvasúttal is. Mikor kezdett éhes lenni a társaság, Kallós Péter atya
gyújtóst szerzett, és beizzította a „tábortüzet”, ahol mindenki
kedvére sütögethetett. Éppen sikerült végezni az ebéddel, mikor
hatalmas esõ altatta el a tábortüzet.
Délután, ahogy már említettem, mindenki a kézmûvesházba
ment, ahol várták a székesfehérváriak érkezését, akik Kallós Péter atyával együtt különbözõ társasjátékokat hoztak magukkal,
valamint megbeszélték az augusztusi tábor részleteit. Aki akart,
még önkéntes munkát is vállalhatott.
Ezek után mindenki a saját kedvének megfelelõ játékkal játszhatott kifulladásig.
Menyhárt Daniella
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NAGYMAMA RECEPTJEI

Karika, karika, öt karika

Szederkrémleves

Normális hétköznapon eszembe se jutna odaadó érdeklõdésemmel kitüntetni például egy kézilabda-mérkõzést, most meg úgy nézem a tévén, hogy majd kiugrik a szívem.
2012. augusztus: folynak Londonban az olimpiai játékok.
Megint vannak emberek, akik az olimpiai eseményekrõl adott televíziós közvetítések minden percét megnézik. A készülék mellé
helyezik a tükröt, hogy a borotválkozás egyetlen percet se raboljon
el az éppen folyó vízilabda-mérkõzéstõl, a képernyõre meredve
kanalazzák délben a levest, és éjféltájt ásítozva szemlélik a súlylökés vontatott eseménysorát. Én magam tartok ugyan szüneteket,
végzem a dolgaimat, de naponta órákat töltök a televízió elõtt.
Miért teszem én ezt?
De tényleg! Mi közöm nekem ahhoz a labdához? És mi közöm a
kézhez, amely a hálóba továbbítja a sporteszközt? És az a sok millió ember nem sajnálja az idõt, élete drága óráit, hogy óvodásoknak való labdázgatásokat, futóversengéseket nézzen lélegzetvisszafojtva?
Itt valami titok van. Megpróbálom magamban tetten érni a motivációt. Hogy miféle lelki rugók mozdulnak, miközben szégyent
hozva meglett férfikoromra gyermeteg szurkolóvá válok.
Míg ezeket a sorokat írom, a francia–japán nõi labdarúgó-mérkõzés képei futnak az ernyõn. Unalmas. Adogatnak. Mit eszek én
ezen?
Az olimpiai játékoknak van egy légköre. Világesemény. Újság, tévé, rádió ezen csemegézik, az óriási, tömött lelátók tömege ezen
lelkesedik, vonaton, parkban, ebédlõasztalnál errõl sopánkodnak.
Amit sokan bámulnak, az nekem is érdekes. Jólesik megmerülni
ebben a sodrásban, részévé válni az emberiség közösségének.
Mert lappang itt egy az emberekben rejtõzõ hatalmas indulat:
legyõzni a másikat. Hadd lássa mindenki, hogy én vagyok a különb!
A szent szövegek az egyenlõségrõl prédikálnak, közben pedig vad
ösztön dolgozik a halandóban, hogy valamiképpen különb legyen,
mint az a másik. Valljuk be, hogy ez nem vall nemes lelkületre.
Hogy örülnek, ha sikerül azt a vacak labdát a hálóba juttatni, hogy
ugrálnak a boldogságtól! Hát szép dolog örülni annak, ami másnak gyötrelmesen fáj? Nem lenne szebb engedni? Örömet ajándékozni? Bizony, ilyen az ember. Gyõzni! Ezért vannak háborúk. No
persze a háború az emberi gonoszság csúcsa. Anyák, özvegyek
könnyei, árva gyerekek zokogása, rommá változtatott világ az ára
a gyõzni akarásnak. Minden háború vesztes háború, Hitler elszenesedett hullája nagyon ékesen szól. A sportverseny játékká oldja
ezt a veszélyes indulatot. Itt, ha hullik is egy-két szempárból
könny, az ártatlan vizecske, nem omlik vér mellette. Jól kitalálták
a régi görögök.
És ugye a himnuszok! Meg ahogy emelkednek a zászlók! Huncut
pártkatonák, ugye, dobban a szívetek, akármelyik oldalon álltok is,
ha a piros-fehér-zöld drapéria úszik felfelé?! Ne szégyelljétek, ha
még valami kis könnyecske is megjelenik a szem sarkában. Az a
szívdobbanás, az a megpárásodott tekintet nagyobb igazságról
vall, mint a politikai szólamok.
Ez mind-mind az olimpia.
(L. A.)

Hozzávalók: 80 dkg szeder, 10-15 dkg cukor, 1 citrom, 1 egész fahéj, 5-7 szem egész szegfûszeg, 2 dl tejszín, 1 ek liszt.
A citrom vékonyra szelt héját, a fahéjat és a szegfûszeget 1 dl vízben addig fõzzük, míg felére fõ a lé. A szedret megmossuk, lecsöpögtetjük, pár szemet félreteszünk a díszítéshez, a többit lábosba
tesszük. Hozzáadjuk a cukrot, a fûszeres lét, és annyi vízzel engedjük fel, amennyi bõven ellepi. 20 percig fõzzük, majd a liszt és
tejszín keverékével besûrítjük. Végül fél citrom levével és ízlés
szerint, ha szükséges, cukorral ízesítjük. Egy sûrû szitán átöntjük
a levest, így lesz krémlevesünk. Jól lehûtve tejszínhabbal és a félretett szederrel tálaljuk.

Lecsós csirkecombok sütõben
Hozzávalók: 1 kg felsõcomb, 10 dkg húsos szalonna, 70 dkg zöldpaprika, 50 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek pirospaprika, 1 ek cukor, só.
A paprikákat felszeleteljük, a paradicsomokat egy pillanatra forró vízbe mártjuk, és lehúzzuk a héját. A szalonnát vékony szeletekre vágjuk és kisütjük a zsírját. Kiszedjük a pörcöt, és a visszamaradt zsiradékban üvegesre pároljuk a kockára szelt hagymát.
Hozzáadjuk a csirkecombokat, és mindkét oldalát átsütjük. Egy
tepsibe tesszük a csirkecombokat a hagymás zsírral együtt. Sózzuk, megszórjuk pirospaprikával és cukorral. Rászórjuk a felszeletelt paprikát, majd a paradicsomot, végül az apróra vágott fokhagymát, és a szalonnapörcöt. Lefedve a tepsit 180-200 fokos sütõbe tesszük, és kb. 50-55 percig sütjük. Amikor a hús megpuhult,
levéve a fedõt még 5 percig sütjük. Rizzsel, tarhonyával, vagy akár
nokedlivel is tálalható.

Lecsós csirkemáj
Hozzávalók: 60-70 dkg csirkemáj, 1 nagy vöröshagyma, 2 nagy
zöldpaprika, 2 paradicsom, 1 púpozott tk pirospaprika, só, bors,
majoránna, petrezselyemzöld, olaj.
Kevés olajon üvegesre pároljuk a szálasra vágott hagymát, hozzáadjuk a felkockázott zöldpaprikát, pár perc pirítás után a nagyobb
darabokra vágott csirkemájat. Addig pároljuk együtt, míg a máj
kifehéredik. Ekkor hozzáadjuk a lehéjazott, kockára vágott paradicsomot is, sózzuk, borsozzuk, majoránnával, pirospaprikával
ízesítjük, és közepes lángon addig pároljuk, míg a máj megpuhul
(kb. 10 perc). Tálaláskor apróra vágott petrezselyemmel szórjuk
meg. Tarhonyával tálaljuk.

Tejszínes mousse (hab)
Hozzávalók: 7 dl tejszínhab, 15 dkg porcukor, 5 dkg zselatin, 7 dl
víz, 50-60 dkg többfajta gyümölcs.
A zselatint a vízben elkeverjük, majd kevergetve forrásig hevítjük
és félretesszük. A gyümölcsöket megmossuk és feldaraboljuk. A
tejszínt a cukorral kemény habbá verjük, belekeverjük a langyosra hûlt zselatint, és beleforgatjuk a gyümölcsöket. Két õzgerincet
kibélelünk fóliával és beleöntjük a masszát. Hûtõbe tesszük teljes
dermedésig. Tálaláskor tálcára borítjuk, a tetejérõl lehúzzuk a
fóliát, tejszínhabbal, csokireszelékkel, vagy gyümölccsel díszítjük.

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban fokozatosan
egyre hûvösebb levegõ áramlik térségünk fölé, napról napra csökkennek a
maximumok. A hét vége felé egyre többször növekszik meg erõsebben a
felhõzet, fõként pénteken és szombaton elszórtan alakulhatnak ki záporok.
Hétvégére az addig gyakran élénk légmozgás csillapodik, csökken a felhõzet, így fõként az arra hajlamos helyeken 10 fok alatti minimumok is elõfordulhatnak. Jövõ hét elején aztán lassú melegedés veszi kezdetét, ám a hajnalok még ekkor is csípõsek lesznek.
www.metnet.hu

Olimpipi

Három mini tojást tojt egy egyéves tyúk Kisari Lajoséknál, amiket a fotón egy
normál méretû tojás mellett láthatnak. Formára is inkább kerekdedek, mint hagyományosak, és sötétebb a színük. Valószínûleg a tojók olimpiájára készül a
pipi, ahol a mennyiség számít, nem a méret.
HKV
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„Aratás” a cecei oviban
Az aratás köré kapcsolódó projekt zárására került sor a cecei óvodában július 26-án.
A sáros talaj nemigen akadályozta az apróságokat abban, hogy birtokba vegyék az udvart és a kinti játékokat. Anyu úgyis azért van,
hogy kimossa a holmikat :). A kis mûsor idejére azért sikerült a
tyúkanyóknak szárnyaik alá terelgetniük az izgága kiscsibéket.
A bevezetõbõl megtudhattuk, hogy az óvoda csemetéi az elmúlt
hetekben végigkísérhették elejétõl a végéig, hogy mibõl és hogyan
lesz a kenyérféle: hogyan aratják, õrlik a búzát, hogyan lesz a lisztbõl cipó és más finomság. A cecei Búzavirág Népdalkör nemcsak
nevében kapcsolódott az események fonalába, hanem az aratáshoz kapcsolódó dallamokkal is. Varró János és citerásai kíséreté-

vel, az óvó nénik segítségével még közös
daltanulásra is rávették a közönséget az
„A part alatt” kezdetû énekkel, ami szépen összefoglalta ismétlésként a gyakorlatban is megtapasztalt betakarítási folyamatokat.
A kis mûsort követõen lehetett táncolni,
énekelni, agyagozni, szõni, tésztát fûzni,
filmet nézni, s még sorolhatnám. A
konyháról ezalatt elárasztottak minket
mennyei lángossal és limonádéval.
Hargitai–Kiss Virág

Tankönyvosztás
Tisztelt Szülõk!
A Mészöly Géza Általános Iskolában
a következõ idõpontokban kerül sor
a tankönyvosztásra:
augusztus 23-án (csütörtökön)
12.00–17.00 óra
augusztus 24-én (pénteken)
9.00–15.00 óra
1. a-b-c osztály: 8.710 Ft, 2. a osztály:
8.615 Ft, 2. b-c osztály: 8.290 Ft, 3. a-b-c
osztály: 9.040 Ft;
4. évf. angol: 11.070 Ft, német: 10.680 Ft
5. évf. angol: 14.072 Ft, német: 12.609 Ft
6. évf. angol: 10.039 Ft, német: –
7. évf. angol: 17.357 Ft, német: 16.047 Ft
8. évf. angol: 17.498 Ft, német: 16.188 Ft
A Szent István Általános Iskolában a következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:

II. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál

augusztus 27-én (hétfõn)
10.00–15.00 óra

2012. augusztus 11-én 9–24 óráig a sárszentmiklósi kispályán, a víztoronynál.

augusztus 28-án (kedden)
9.00–12.00 óra
1. o.: 9.905 Ft, 2. o.: 8.775 Ft, 3. o.: 8.830 Ft,
4. o.: 10.620 Ft, 5. o.: 12.612 Ft, 6. o.:
12.414 Ft, 7. o.: 15.259 Ft, 8. o.: 13.888 Ft.
Iskolavezetés

Nevezés: a helyszínen. Mindenki saját alapanyagokkal és eszközökkel nevezhet.
Programok a teljesség igénye nélkül: baba–mama sátor; gyerekprogramok (társasjáték, arcfestés, gólyalábazás, kötélhúzás stb.); felnõttprogramok (kötélhúzás, mocsárjárás, versenyek – súlycipelés, lovaskocsi-tolás, sodrófahajítás).
Érdeklõdni a szervezõknél: a 06 (30) 637 6485-ös, 06 (70) 943 5323-as telefonszámokon.
Bármilyen felajánlást elfogadunk.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 11., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Erdõjárók 5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos történetek 6.55 Balatoni nyár 8.30 XXX. Nyári Olimpiai Játékok 23.35
Válaszcsapás: Afganisztán 1.00 Nagyon zene
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.25
Asztroshow 11.20 Törzsutas 11.55 Autómánia 12.30 Jópofa kofa 12.55 Míg
a halál el nem választ 13.30 Édes drága titkaink 14.30 Chuck 15.30 A remény bajnoka 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Szuper felsõtagozat
21.30 Háborgó mélység 23.35 Sorsvonat 1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.20 Ezo.tv
10.50 Babavilág 11.20 9 hónap 11.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
12.50 Duval és Moretti 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos
boszorkák 15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 A vörös báró 21.35 Jó barátnõk 23.15
Luxusdoki 0.15 A médium 1.15 Ezo.tv 2.15 Kalandjárat 2.40 Teleshop 3.10
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
8.04 Sporthírek 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.05 Halló, itt London! 11.10 Olimpiai összefoglaló 12.00 Krónika 12.20 Halló, itt London! 13.05 Olimpiai összefoglaló 17.30 Krónika 17.50 Halló, itt London!
18.05 Olimpiai összefoglaló 22.00 Krónika 23.00 Hírek, kenó 23.05 Napi
összefoglaló 0.10 Éjszaka

Augusztus 12., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 A világ
közepe – Tusványos 2012 6.55 Balatoni nyár 8.30 XXX. Nyári Olimpiai
Játékok
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Teleshop 11.35 Törzsutas 12.10 Dáridó Lajcsival 13.00 Tuti gimi 14.05 Ütõs
játék 16.40 Scooby Doo – A nagy csapat 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
A gyûrûk ura: A két torony 23.40 Emberrablók városa 1.15 Hülyeség nem
akadály
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00
Nagy vagy, Balaton! 10.30 Egészségmánia 11.00 Ezo.tv 11.30 Kalandjárat
12.00 Borkultusz 12.30 Stahl konyhája 13.00 Több mint testõr 13.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Monk – Flúgos nyomozó 15.30 Bûbájos
boszorkák 16.30 A vörös báró 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A múmia
visszatér 22.25 A titkok kulcsa 0.20 Összeesküvés 1.20 Ezo.tv 1.55 Napló
2.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.05 Sportösszefoglaló 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Halló, itt London! 12.00 Krónika 12.20 Halló, itt London! 13.05 Olimpiai összefoglaló 19.30 Krónika 19.50
Halló, itt London! 20.05 Olimpiai összefoglaló 22.00 Krónika 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Válogatás a Napi összefoglaló 0.10 Éjszaka

Augusztus 13., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Anno 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Társbérletben a tárgyakkal 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 32 év
múlva 8.25 Kamera Korrektúra 9.00 Balatoni nyár 11.00 Az Ushuaia expedíció 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina
13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 Telepódium
15.10 A király kalóza 16.05 Balatoni nyár 17.30 A korona hercege 18.40
Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Wendel Baker balhé
21.55 Munkaügyek – Irreality Show 22.55 Aranyfeszt 23.25 Valaki 23.55
Everwood 0.45 Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25
Top Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.05 A kölyök 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15
Fókusz 20.05 Nagy durranás 2. – A második pukk 21.55 CSI: A helyszínelõk
23.05 Kígyóharapás 0.45 Reflektor 1.00 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Az égbõl
pottyant család 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 NCIS
23.05 Célkeresztben 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15 NCIS 3.05 Doktor House
4.00 Aktív Extra 4.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Zene
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07
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Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Augusztus 14., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30 Társbérletben a tárgyakkal 7.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon – 32 év múlva 8.30 Szemtanú 9.00 Balatoni nyár 11.10 Az
Ushuaia expedíció 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55
Unser Bildschirm 13.30 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám
14.15 DTK Arcok 15.10 A király kalóza 16.15 Balatoni nyár 17.30 A korona
hercege 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bujtor István
emlékére – A pogány Madonna 21.55 Munkaügyek – Irreality Show 22.55
Barangolások öt kontinensen 23.30 Mozgó modern 0.00 Everwood 0.45 Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25
Top Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 A nagy
durranás 2. – A második pukk 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20
Teresa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle 21.05 A mentalista 22.05
Döglött akták 23.15 Reflektor 23.35 Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Parányi varázslat
14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 Hiába futsz 22.55 Aktív
23.25 Tények 0.00 Ezo.tv 0.35 Magyar szépség 2.30 Doktor House 3.25
TotalCar 3.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 15., SZERDA
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Egészség ABC 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30 Társbérletben a tárgyakkal 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 8.30 Õsz, kikerics, Görgény 9.00 Balatoni nyár 10.55 Útravaló 11.10 Az Ushuaia expedíció 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Budapest természeti értékei
13.55 Az én Afrikám 14.15 Gasztroangyal 15.10 A király kalóza 16.10 Balatoni nyár 17.30 A korona hercege 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Magyarország – Izrael barátságos labdarúgó-mérkõzés
22.35 Munkaügyek – Irreality Show 23.35 Dokuszerda 0.25 Everwood 1.10
Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25
Top Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.15 Az ifjú
idõlovagok 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.05 Dallas: Jockey visszatér 22.00 A Loch Ness-i szörny
visszatér 0.00 Reflektor 0.15 Fekete karácsony
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl
konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35 Ezo.tv 12.10 Kísértés két
szólamban 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.05 Hal a tortán 21.05 A rend õrzõje 22.55 Aktív 23.25 Tények 0.00 Ezo.tv
0.35 A rend õrzõje 2.05 Doktor House 3.00 Babavilág 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2012. augusztus 9.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Augusztus 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Híradó 6.20
Sporthírek 6.30 Társbérletben a tárgyakkal 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva 8.30 Kortárs 9.00 Balatoni nyár 11.15 Az Ushuaia expedíció 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám
14.15 Banán, pumpa, kurbli 15.10 A király kalóza 16.10 Balatoni nyár 17.20 A
korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality Show 22.35 Négy szellem 23.30 Vérvörös nyár 0.25 Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.10 Dallas:
Jockey visszatér 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Dennis, a komisz 22.00 Jéghideg otthon 0.30 Reflektor 0.50 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Rex felügyelõ 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 Kivonat 22.55 Aktív
23.25 Tények 0.00 Ezo.tv 0.35 Kivonat 2.05 Doktor House 3.00 Segíts magadon! 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 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 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 17., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Múlt-kor 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30
Társbérletben a tárgyakkal 7.05 Európa egészsége – Próbáld újra: A számítógépes függõség 8.25 Kenderbe szõtt újjászületés 9.00 Balatoni nyár 11.05 Az
Ushuaia expedíció 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55
Esély 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 Fábry
15.35 A király kalóza 16.25 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán 21.10 Borvacsora 22.05 Munkaügyek – Irreality Show
23.10 Billy Idol – In Super Overdrive 0.20 Vérvörös nyár 1.15 Balatoni nyár
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor 7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.10 Dennis, a komisz 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.15
Fókusz 20.05 Sziklaöklû szerzetes 21.05 CSI: Miami helyszínelõk 22.05 Gyilkos elmék 23.15 Odaát 0.10 Reflektor 0.25 Törzsutas 1.00 Nagyágyúk 1.50
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatatlan ember 14.25 Marina 15.25 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Hal a tortán 21.05 Éberség 22.50
Aktív 23.20 Tények 23.55 Ezo.tv 0.55 Éberség 2.15 Doktor House 3.10 Alexandra pódium 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég
a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem
15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06
Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers
napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

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 az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Augusztus 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Férfikonferencia Alapon (ism.
80p), Konfirmálók Cecén (ism. 80p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Költészet napja (ism. 62p), Cecei nyolcadikasok mûsora (ism. 60p), Tavaszi koncert a sárszentmiklósi evangélikusoknál (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Költészet napja (ism. 62p), Cecei nyolcadikasok mûsora (ism. 60p), Tavaszi koncert a sárszentmiklósi evangélikusoknál (ism. 60p) 18.00 Lapszemle
19.00 Ballagás a Mészölyben (ism. 38p), Ballagás Sárszentmiklóson (ism.
40p), Nyugdíjas találkozó (ism. 120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 12., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Költészet napja (ism. 62p), Cecei
nyolcadikasok mûsora (ism. 60p), Tavaszi koncert a sárszentmiklósi evangélikusoknál (ism. 60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Ballagás a Mészölyben
(ism. 38p), Ballagás Sárszentmiklóson (ism. 40p), Nyugdíjas találkozó
(ism. 120p) 18.00 Heti híradó 19.00 Miklya Luzsányi Ildikó: Molnár Mária
életérõl (ism. 74p), Zenés áhítat a Sándor családdal (ism. 64p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Augusztus 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Miklya Luzsányi Ildikó: Molnár
Mária életérõl (ism. 74p), Zenés áhítat a Sándor családdal (ism. 64p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Juliális Cecén (30p), Karate nyílt nap (ism. 21p),
Interjú a Magna Cum Laude zenekarral (ism. 34p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Pörköltfesztivál (ism. 35p), Szín-, és formavilág kiállítás Sárszentmiklóson (ism. 30p), Szent Iván éjszakája Alsószentivánon (ism. 23p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Juliális Cecén (30p), Karate nyílt
nap (ism. 21p), Interjú a Magna Cum Laude zenekarral (ism. 34p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Miklya Luzsányi Ildikó: Molnár Mária életérõl (ism. 74p), Zenés áhítat a Sándor családdal (ism. 64p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
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 Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
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. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. 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.

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
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,
2
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m -tõl,
2
7 cm-es 1699 Ft/m -tõl,
2
10 cm-es Ft/m -tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
Sárbogárdon az EXTRA TURKA,
nagy választékkal,
50 % KEDVEZMÉNNYEL várja vásárlóit,
a Petõfi Üzletházban.
Jó minõségû BÁLÁS RUHÁK
300 FT-OS DARABÁRON
AUGUSZTUS 13-ÁN, 8-12 óráig
a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499
2
2
Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74)
675 530 (4507712)
8 kiscica szeretõ gazdákat keres 06 (30) 769
4241
Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)
Cser, akác tûzifa eladó! cser kugli: 1900 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli: 2280 Ft, akác hasított:
2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal kugliban:
2050 Ft, hasítva: 2150 Ft. 06 (20) 406 9267

2012. augusztus 9. Bogárd és Vidéke

GOLGOTA TEMETKEZÉS
TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS.
Ügyelet éjjel-nappal. Telefon: 06 (30) 709 2231
Iroda és bemutatóterem:
Sárbogárd, Köztársaság út 180/a.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. augusztus 18-án, szombaton.

(4507741)

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Eladó négysorú szemenkénti kukoricavetõ,
2,2-es 18 rugókapás kiskõrösi kombinátor. 06
(25) 220 058 (45079332)
Kévés lucerna eladó. 06 (20) 938 6441 (4507930)
Vennék szürke színû rombuszpalát, kúppalát,
szegélypalát. Bontott is érdekel. Telefon: 06 (30)
492 3893 (4507329)

Az Alapi Vadásztársaság
2012. augusztus 18-án,
az alapi vadászháznál
(Kazsoki-tanya)

Górés, morzsolt kukorica eladó. 06 (30) 4466
821 (4507842)
Sárbogárd központjában, háromszobás, 80
2
m -es, elsõ emeleti lakás, sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 4194 940.
(4507321)

Felújított lakás kiadó. 06 (30) 482 3947 (4507934)

Kézzel fogható múlt Nagylókon
A Nagylókért Kulturális Társaság hagyományteremtõ
célzattal kézmûves és katonai hagyományõrzõ napot tart

2012. augusztus 19-én, 10 órától,
amelyre mindenkit szeretettel várunk.

VADÁSZNAPOT rendez.

A belépés ingyenes.

Részletes program a következõ számban.

Helyszín: Nagylók, Petõfi utca 35. Tavipalota

Bogárd és Vidéke 2012. augusztus 9.
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