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KÉPESLAP
Kedves Olvasóink!
Napsugaras üdvözletünket küldjük a Duna-partról, nyári szabadságunk utolsó állomásáról. Két hét pihenésünk elmúlt napjaira szõlõvel teli hasunkat süttetve merengünk vissza e sorokban.
Jártunk a fõvárosban a legnagyobb kánikulában. Az egyik utcácskában egy fa virághullatásában gyönyörködtünk: az illatos szirmok a beszûrõdõ napsugarakban
megfürdõzve puha takaróként lepték be a
járdát. Fanyar ellentétként a Városliget
egyik útját a bolhapiac mocska tarkította.
Eközben megszámlálhatatlanul özönlöttek a turisták.

LECSÓFESZTIVÁL
Megízleltük a balatoni nyarat. Ahogy melegedett a víz és közeledett a hétvége, úgy
nõtt a siófoki sétány cirkuszában és a parton az emberek száma. Egyúttal a személyes tér beszûkült: a máskor ruhanemûkkel
takargatott testek most gátlástalanul feltárulkoztak: olyan volt a strand, mint egy
nagy „család”.
Tihany viszont belénk ivódott levendulaillatával, otthonosságával. Képzeljék, egyszerûen nagyszerû fõterén a szökõkút köré
gyümölcsfákat és szõlõlugast telepítettek!
Most éppen Mohácsnál élvezzük a Duna
vizét és látványát, elterülve a homokban.
Ám mire lapunkat kézhez kapják, már
nem a szúnyogokat és böglyöket nyomkodjuk, hanem a számítógép billentyûin a híreket.
A mihamarabbi viszontlátás reményében:
Hargitai–Kiss Virág

LOVASVERSENY
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 9-ei
nyílt ülésérõl –
Nyolc képviselõvel vette kezdetét a városatyák soros ülése. Ferencz Kornél, Nedoba Károly és Etelvári Zoltán hivatalos elfoglaltság miatt hiányoztak.

Bevezetõ
Dr. Sükösd: Június 20-án volt egy közbiztonsági fórum. Több
akut problémát jeleztem a rendõrkapitány illetve az osztályvezetõk felé. Június 21-én a Fejér Megyei Szent György Kórházban elismeréseket adtak át. Lakatos Tiborné védõnõt is kitüntették, ezúton is gratulálunk neki. Június 26-án volt egy tulajdonosi egyeztetés az esetleges kerékpárút-építés kapcsán. Pozitív eredménnyel zárult. A külterületi ingatlantulajdonosok körülbelül 95
%-a volt jelen, mindenki aláírta a szándéknyilatkozatot, azóta pedig beszerzésre került a többi is. Ez elõfeltétel volt ahhoz, hogy ha
megjelenik szeptemberben a pályázati kiírás, el tudjunk indulni.
Július 12-én a város-rehabilitációs pályázatnál részleges mûszaki
átadás volt. Július 16-án kaptunk értesítést, hogy sikeres pályázatunk volt az óvodával együttmûködve. A MÁV nyert egy pályázatot a 63-as út és a vasút keresztezõdésének rendezésére, hogy a
Katona utca vége ne 5 méterre legyen a vasúti átjárótól, és ne legyen teljesen kezelhetetlen a közlekedési helyzet. Július 18-án
volt a borítékbontása az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzésnek. 3 ajánlat érkezett, ezekbõl érvényes pályázatot egy társaság nyújtott be. Az egészségügyi és szociális bizottság döntött a
gyógyászati segédeszközök pályázati kiírásáról. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, aki szokott erre pályázni, hogy ezt
figyelje, mert a döntést a testületnek szeptember 12-éig kell meghoznia e témakörben.

Útmizéria
Dr. Sükösd: A képviselõ-testület – a korábbi töretlen gyakorlattal
egyezõen – egy használaton kívüli, egyik magáningatlantól a másik magáningatlanig vezetõ, nagyon rövid, de ingatlan-nyilvántartásilag útnak nevezett szakasznak a forgalomképes vagyonba történõ átsorolásáról és értékesítésérõl döntött. Egy másik önkormányzat hasonló döntése folytán kialakult egy jogvitás helyzet
azon önkormányzat és a kormányhivatal között. A kormányhivatal tájékoztató levelet adott ki mindenkinek, hogy a legfelsõbb bíróság egy korábbi döntésének megfelelõen õk ezt most már másképp szeretnék értelmezni; egy útügyi adóssági eljárásnak kell
megelõzni akkor is ezt a döntést, ha köztudomású, hogy az út nem
közterülettõl közterületig vezet. A döntés visszavonására van kötelezettsége a megyében az összes önkormányzatnak, mely hozott
ilyen határozatot, és le kell folytatnunk ezt az eljárást. Az eredmény utána ugyanaz lesz, mint amit elértünk, csak egy hosszabb
folyamat végén.

A gyermekétkeztetés díjai
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai nettóban szeptember 1-jétõl a következõk: bölcsõde és óvoda 315 Ft/nap (ebbõl a tízórai és uzsonna 58 Ft, az ebéd 199 Ft); Eurest – iskola 422 Ft/nap
(ebbõl a tízórai és uzsonna 77 Ft, az ebéd 268 Ft); Sodexo 7–14
éves korcsoport 271 Ft/nap (ebbõl a tízórai 30 Ft, az ebéd 211 Ft),
15–18 éves korcsoport 288 Ft/nap (ebbõl a tízórai 33 Ft, az ebéd
222 Ft).
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szervezetektõl és máshonnan jövõ javaslatokat folyamatosan beépítve tud változni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
vonatkozásában meg van kötve a kezünk, mert ezt a területet a
szociális törvény szabályozza. Az alapszolgáltatások tekintetében
teljes körû szolgáltatási kötelezettségük van. Most már a hajléktalanok ellátására is van normatív finanszírozás, ez is kötelezõ feladattá nõtte ki magát. A koncepció része az akadálymentesítés folyamatos megvalósulása, amiben a város-rehabilitáció kapcsán is
értünk el eredményt, és az intézményrendszerünk is egészen jól
áll. Fontos lenne a megváltozott munkaképességûek munkához
való jutásának elõsegítése. Erre hasznos lehet a tranzitfoglalkoztatásos pályázat, a LÁRKE-val közösen benyújtott pályázat és valamennyi olyan forrás, amiket innen tudunk megfogni. Használt a
koncepció gyakorlati megvalósulásának az integrált városfejlesztési stratégia, mert különbözõ felmérések készültek, amiknek az
eredményeit be tudtuk, be tudjuk építeni. Hasonló hozadéka lehet az ÁROP-pályázatnak is (Államreform Operatív Program) –
(lásd alább – szerk.).

Szociális szolgáltatás-tervezés
Dr. Sükösd: Ez a koncepció az ellátási kötelezettség körébe tartozó feladatok tervezését, hiányzó feladatok megszervezésének
módját és a nem állami fenntartókkal való kapcsolattartás,
együttmûködés feladatait határozza meg az önkormányzat számára. Ez is kötelezõ. A szociális rendeletünk a jogszabálynak
megfelelõen folyamatosan felülvizsgálatra kerül. Az ESZI útján
látjuk el a szociális feladatokat, illetve a Move Béta Támogató
Szolgálattal való együttmûködés keretében. A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást folyamatosan mûködtetjük. A szociálpolitikai kerekasztal rendre ülésezik, ahol a fogyatékos- illetve egyéb
szervezetek bevonásával mindenkinek a javaslatait igyekszünk
ebbe a koncepcióba beleépíteni.

Helyi esélyegyenlõségi program
Dr. Sükösd: A program elõkészítésében a köztisztviselõ kollégák
végeztek komoly munkát. Az egyik kollégánk ilyen típusú képzésen is átesett, és az ott szerzett tapasztalatait hasznosítva tudtuk a
programot összeállítani. Az integrált városfejlesztési stratégiából
és a foglalkoztatási stratégiából is tudott a program meríteni,
melynek célja a bármilyen okból hátrányos csoportok (fogyatékosok, nõk, romák) esélyegyenlõségének biztosítására szolgál. Fel
kell mérnie a települési helyzetet, az igényeket, és megoldási javaslatokat kell felvázolnia. A szociálpolitikai kerekasztal tárgyalta és elfogadásra javasolja. A program a honlapon megtekinthetõ.

Mészöly Géza-szobor új helyen
Dr. Sükösd: Fülöpné Nemes Ildikó igazgató asszony kereste meg
a testületet azzal, hogy a Mészöly Géza-szobrot szeretnék áthelyezni a nagy épülethez, tekintettel arra, hogy a mészölyösök a régi épületet nem használják, annak egyik részében a Családsegítõ
Szolgálat kapott helyet, a másik részében szerzõdéses jogviszony
alapján a Mezõföld Gimnázium végez oktatási tevékenységet. Az
igazgató asszony úgy látja, a gyerekek identitástudatának fejlesztése szempontjából fontos lenne, hogy tudják, ki volt az iskola
névadója.
A testület hozzájárult a szobor áthelyezéséhez.

ÁROP-pályázat

Több koncepció gyakorlati alkalmazásáról is tárgyaltak a képviselõk.

E pályázat célja szervezetfejlesztés konvergencia-régiókban lévõ
önkormányzatok számára. 100 %-os pályázati intenzitás mellett
22 millió Ft pályázati összeget lehet elérni. Mivel a polgármesteri
hivatal gazdasági osztálya jelenleg elavult szoftverrel dolgozik,
ennek megújítását céloznák meg a pályázat révén, illetve olyan
szervezetfejlesztési képzésekre van lehetõség, amihez az önkormányzatnak a termen kívül nem kell biztosítania semmit, hanem
akkreditált képzõ intézmények oktatnák a köztisztviselõket.

Fogyatékosügy

Mûfüves pálya Sárbogárdon

Dr. Sükösd: Fogyatékosügyi koncepciója 2004 óta van Sárbogárdnak. A szociálpolitikai kerekasztal javaslatait illetve a civil

Pályázati lehetõség nyílt az MLSZ részérõl hátrányos helyzetû
kistérségben található önkormányzatok számára, akik korábbi

Koncepciók
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pályázaton indultak, ám a rendszer megállása miatt nem nyerhettek. Mindössze 10 % az önerõ. A testület a sárbogárdi sporttelepen tervezi egy 20x40 méteres mûfüves pálya építését e forrásból.
Nagy Tibor: Érdemes lesz majd megkérdezni azokat, akik a klubnál tevékenykedtek az elmúlt évtizedekben, hogy úgy helyezzük
el a pályát, hogy a késõbbi generációk általi további fejlesztések is
helyet kaphassanak.

Bejelentések
Juhász János: A Május 1 majori murvázást nagyon várják az ott
lakók.
Dr. Sükösd: Nincs kövünk, de lesz.
Juhász: A kátyúzás nagyon jól sikerült. A Katona utcai járda, ha
viszonylag lassan és szakaszosan készül is, nagyon szép. Várhatóan mikorra készül el?
Dr. Sükösd elmondta, hogy azért készül szakaszosan a járda, mert
így ér rá a mixer. Ameddig technikailag lehet, addig öntött betonból készül a járda, egy szakasz pedig járdalapos lesz. A közmunkaprogram keretében az alapi önkormányzat által legyártott járdalapokból három helyen építenek járdát: a Katona utcában, a
Vasút utcában és a Táncsics Mihály utcában.
Juhász reményét fejezte ki, hogy a devizakötvény-ügylet lezárásával a visszamutogatás véget ért.
Macsim András a miklósi disznóhizlalda szagát panaszolta több
lakó nevében.
Dr. Sükösd: Mostanában nincs szag.
Macsim: De van.
Erõs Ferenc: Minden nap.
Macsim: Fõleg ha déli szél fúj, egész Miklóst ellepi a szag.
Dr. Sükösd: Nem a disznóhizlaldától van, azt lepapíroztuk. Az a
baj, hogy a következõ kör már nem mi vagyunk, ez környezetvédelmi hatóságos történet. A hígtrágya kijuttatásának technológiájával van a baj, hogy nem a félig-meddig zárt technológiát alkalmazzák, hanem a szórást. Amikor a trágya a kijuttatását követõen
azonnal be van szántva a földbe, annak számottevõ szaghatása
nincs, fõleg, ha betartják az egy hektárra kijuttatható mennyiséget. Ha a levelezésben foglaltakat nem tartják be, akkor ennek ismételten nekiindulunk. Az eljáró kollégánk felvetette, hogy ez
messze túlmutat rajtunk, és a cég egységes környezeti engedélyébe kerülhet ez a történet. A városnak is az az érdeke, hogy minél
több munkahely itt megmaradjon, de ez nem lehetetlenítheti el a
lakáskörülményeket.
Nagy örömét fejezte ki, hogy fejlõdhet a sárbogárdi focipálya, valamint hogy az Örspuszta és a híd közötti legveszélyesebb fák kivágásra kerültek, és el is szállították azokat. Dicsérettel illette a
Mészöly iskola igazgatónõjét a Mészöly-szobor áthelyezése kapcsán illetve a drogprevencióval kapcsolatban, aminek keretében
dr. Zacher Gábor országos hírû toxikológus tartott Sárbogárdon
elõadást.
Dr. Sükösd: A vízelvezetés a miklósi iskolánál és a katolikus
templomnál saját beruházásból megvalósult. Esõvel még nem sikerült kipróbálni, de a szintezés és minden egyéb munkálat eredményeképpen, azt gondolom, teljesen rendben van, ahogy a
miklósi temetõnél található közvilágítás-bõvítés is. Nincs akadálya a Lázár utcaiak kérésének, hogy sebességkorlátozó tábla kerüljön ki. Mindenhol látszik, hogy folyamatosan próbáljuk végezni a munkánkat, illetve a kivitelezõt sarkalljuk a város-rehabilitáció folytatására. A különbözõ elemek fokozatosan valósulnak
meg. Ha ez közlekedési vagy egyéb nehézséget okoz, akkor mindenkitõl türelmet kérünk. Ez a munka az idei évben befejezésre
kerülhet.
Nagy: Az ott sportolók rendkívül magukénak érzik a skate-pályát.
Jelezték szülõk, hogy ha van rá anyagi, vagy tárgyi lehetõségünk,
akkor néhány padot helyezzünk ki oda.
Dr. Sükösd: Van ott még egy komoly igény a világításra, de azt el
kell napolnunk egyelõre, mert egy extrém árajánlatot kaptunk.
Erõs Ferenc ígéretét bírom abban, hogy a jövõ héten leülünk és
elemezzük, hogyan lehet erre egy olcsóbb, de hatékony megoldást
találni.
Hargitai–Kiss Virág

Vadásznap 2013. augusztus 18-án
az alapi vadászháznál (Kazsoki-tanya)
Program:
10.00 megnyitó, köszöntõ
10.15 Szent Hubertus-mise (Mészáros János mb. esperes),
közremûködik a Bakony Vadászkürt Egyesület
11.00 koronglövõkupa, vadételek egyéni és csapat-fõzõversenyének
kezdete
11.30 vadászíjász- és vadászkutya-bemutató
dr. Magyar Béla kronológus elõadásában
13.00 ebéd
14.00 Alapi Ten Dance tánccsoport
15.00 Alapi Arany László Általános Iskola gyermektánccsoportja,
Alapi Mezõföld Népi Együttes
15.30 koronglövõ- és fõzõverseny eredményhirdetése, tombolasorsolás
(fõdíj: egy golyós vadászfegyver)
16.00 vadászsolymász-bemutató –
Lóki György, Somogy megye vezetõ solymásza
16.30 Black Horse Country Club, Sárbogárd
17.00 Shadows 64 Memorial Band-koncert, Sárbogárd
18.00 Bagi-Nacsa humoristapáros mûsora
19.00 Csuti Csaba slágerénekes mûsora
20.00 „Boka és a Klikk” zenekar koncertje („Sárga taxizás után újra...”)
21.30 szabadtéri bál a vadászház udvarán, közremûködik:
Mi-Csodabuli zenekar
A nap folyamán huszárbemutató, vadászhintók ingyenes használata.
Kiállítások: trófeák, vadászfestmények, fa- és csontfaragások, vadászkések bemutatója, vadászruhavásár, népmûvészeti vásár.
Gyermekprogramok: pónilovaglás, ugrálóvár, körhinta, arcfestés.
Az egész napos rendezvény mindenki számára ingyenes!
Töltsön el egy kellemes napot az alapi vadászháznál!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Sárréti Egyetértés Vadásztársaság
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Nyílt levél Cece polgármesterének
Tisztelt Polgármester Úr!
Felháborodásomnak szeretnék hangot adni levelemmel.
Fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy
a szennyvízberuházást végzõ vállalkozó a
Bethlen Gábor utcában téves információt
közöl a lakosság felé. A szennyvízgerinc
nyomvonalának lefektetése közben mindent, ami útjába esik, eltakarít, egyenlõvé
tesz a föld színével.
2013. 08. 12-én édesanyámat tájékoztatta,
hogy a portája elõtti szilvafát kiveszi, mivel
az a közterületen van és zavarja a szennyvízberuházás munkáit. (Elõtte már két
szomszédot letaroltak, most jövünk mi!)
Édesanyám közölte a vállalkozó képviselõjével, hogy szeretné, ha a fa megmaradna, jó volna, ha megkímélnék, amennyire
lehet. A vállalkozó képviselõje a polgármesteri hivatalra való hivatkozással fölényesen elutasította a kérést, mondván,
hogy neki engedélye van a hivataltól a közterületen levõ tárgyak eltávolítására. A fa
megmentésére egy szemernyi esélyt sem
adott, a gép kanalával széttörette a fa törzsét. A férjem sajnos csak ekkor érkezett
édesanyám portája elé. Õ is csak felháborodásának tudott hangot adni, de a munkálatokat irányító lehurrogta õt is, és csak
azt hangoztatta, hogy az öregasszony hátráltatja a munkát. Nem képzeli, hogy a gépeket meg fogja állítani!

Én, mint laikus, úgy gondolom, hogy a vállalkozó, amikor elvállalta a munkát, a
munkaterület bejárása során találkozott
az ott jelentkezõ problémákkal. Akkor is
látszott, hogy nem lehet mindent megoldani csak hatalmas gépekkel.

dunk, ez a mi utcánk! Ha mindent tönkretesznek, 15-20 év kell, mire újra árnyas fák
szegélyezik portáinkat.
Remélem, a többi fát meg tudjuk menteni.
Cece, 2013. augusztus 12.
Üdvözlettel: Takácsné Dobos Márta,
Cece, Bethlen G. u. 94.

Kiegészítés
Lapzártakor tájékoztatott minket a levél írója, hogy panaszára azonnal reagáltak. Kedden korán reggel, fél nyolckor, munkakezdés
elõtt a jegyzõ, a polgármester és a fõmérnök
intézkedtek a fenti ügyben, így megmenekültek a fák. A hathatós beavatkozásnak köszönhetõen a kivitelezõ most már jobban
odafigyel a virágokra, növényekre, a környezetre; belátta, hogy úgy nem megy, ha mindent letarolnak.
Szerkesztõség

Tisztelt Cecei Lakók!

Ekkor a férjem bement a polgármesteri hivatalba, és tájékoztatta a jegyzõ asszonyt
az elõzõekben leírtakról. Ekkor sikerült
tisztázni, hogy a vállalkozó állítása nem valós. A mindent tüntessünk el az útból engedély nem létezik!
Kérném ezért Polgármester Urat, hogy tegyen lépéseket a vállalkozóval szemben,
hogy a lakosságot ne fenyegesse a polgármesteri hivatal szankciójával, valamint a
lakosok kapjanak megfelelõ tájékoztatást
a beruházás menetérõl.

A problémákat meg kell oldani, de nem
így. Ha a nyomvonal útjában lett volna a fa,
senki sem emelte volna fel érte a hangját,
mindenki tudomásul vette volna, hogy ez a
sorsa. A porta kerítése és a kitépett fa törzse között több mint 3 méter távolság van.
A XXI. századi, fejlett technológiánkkal
nem elég a hely, hogy elférjünk, még több
kell! Mi lesz akkor a szûk keresztmetszetû
utcákban?!
Környezetünket féltõ, érzõ emberek vagyunk, a vállalkozó elvonul, de mi mara-

Amennyiben a szennyvízberuházás kapcsán
a kivitelezés során merül fel kérdésük, problémájuk, úgy kérjük, a kivitelezõ helyi képviselõjét, Patai Tamást a 06 (30) 569 8826 telefonszámon, vagy személyesen a Cecei Mûvelõdési Házban keressék.
A kivitelezõ törekszik arra, hogy a lakosoknak a legkevesebb kárt, gondot okozza a kivitelezési munkák során, így jelentõs figyelmet
fordított és fog fordítani a környezetünk, növényeink megóvására is.
Kérjük, forduljanak a kivitelezõ képviselõjéhez bizalommal!
Cece Nagyközség Önkormányzata
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MASNIS DÍVA
Ahogy megjelent a színpadon, elállt a lélegzetem. Feketére festett szem és száj,
egyedi öltözék, galambtollak a hajban, természetesen kecses mozdulatok. Megszólalt a szokatlan zene, és kezdetét vette a
különös tánc. Nem tudtam levenni róla a
szemem. A hastánc–dubstep performance
elõadója, a vajtai Fráter Lilla a színpadon
rutinos dívaként tündökölt. 25 évesnek
saccoltam volna, holott valójában csak 20,
de annyinak sem látszik. Most végzett a
simontornyai Vak Bottyán Gimnáziumban.
– Mióta táncolsz?
– 2006 óta táncolok. Elsõs koromban elkezdtem néptáncolni, foglalkoztam egy kicsit a hiphoppal, de a hastánc nyerte el legjobban a tetszésemet.
– Miért?
– Számomra a hastánc a legmûvészibb és
legkifejezõbb. Sok érzelmet lehet vele
megmutatni.
– Mûvészléleknek tartod magad?
– Igen.
– Ezek szerint fontos számodra az önkifejezés.
– Igen, abszolút.
– Másban is megmutatkozik ez?
– Szoktam rajzolni, de amatõr szinten. Inkább csak a táncot gyakorlom.
– Az Ezüstfolyó ékköveivel kezdtétek el és viszitek végig a vajtai hastáncos hagyományt.
– Igen.
– Te már a kezdõ csapatban is benne voltál?
– Igen.
– Hány éves voltál, amikor a hastáncba
belevágtál?
– 14-15 körül.
– Ki tanított?
– Legelõször édesanyám. Õ vágott bele a
hastáncba, még amikor az asszonytorna elkezdõdött.
– Õ tanulta valahol korábban?
– Nem. Nagyon megtetszett neki, vett egy
csomó DVD-t, és úgy próbálgatta tanulni.
Ezt megmutatta az asszonyoknak, akik nagyon kedvelték. Mivel sok fiatal járt a tornára, úgy gondolták, hogy egy koreográfia
is beleférne a dologba.
– Számtalan helyen jártatok aztán Magyarországon.
– Amikor anyu látta, hogy a DVD-ket
kezdjük kinõni, hívott egy profi tánctanárt,
Varga Nikolettát, õ csiszolgatta aztán a
mozdulatainkat. De azt mondta, hogy az
alapok már jók. Így kerültünk a „rivaldafénybe”.
– Egészen máshogy nézel ki hétköznap, mint
a színpadon, ahol érett nõnek tûnsz, aki tud
már valamit az életrõl.
– Köszönöm. Nagyon-nagyon sok gyakorlás, kitartás, alázat kell ehhez, és persze az
is, hogy szeressük azt, amit csinálunk. Mert
én igazán élvezem. Amikor föllépek a szín-

padra, megszûnik minden, nem számít
semmi, ami érzésre jön, azt táncolom.
– A ruhádat hogyan állítod össze?
– Van benne kézimunka, sok ruhánkat mi
készítjük, többek között azt is, ami legutóbb volt rajtam a Vajtai Tánckavalkádon. A szoknya megvolt, hozzáraktuk a kiegészítõket, így lett egy kicsit különlegesebb.
– Amikor a ruháidat készíted, kérsz valamilyen segítséget, vagy teljesen saját elképzelésed szerint variálod?
– A legutóbbi ruha saját elképzelés volt, de
a nõvérem segített összehozni. Leginkább
anya szokott megálmodni és csinálni ruhákat.
– A breakmozdulatok a táncodba honnan
jöttek?
– Igazából ezek nem breakmozdulatok.
Nem is tudom, hova soroljam. Ez törzsi
tánc, elektronikus mozdulatokkal. Videón
láttam, és nagyon megtetszett. Addig próbáltam, gyakoroltam, amíg össze nem jött.
– Azt gondoltam volna, hogy ezt is tánctanártól tanultad.
– Nem, ezt magamtól, amire nagyon büszke vagyok. De ha a csapat, a tánctanárunk
és édesanyám nem lett volna, akkor nem
ismerem meg a hastáncot.
– A többiek hogyan fogadták, hogy te belevittél egy kis pikantériát a táncodba, és ettõl
egészen más színezetet kapott, mint egy tipikus hastánc?
– Tetszett nekik.
– Nem akarták még, hogy megtanítsd nekik?
– Nem, még nem esett errõl szó. De már
hozzászoktak, hogy mindig van valami kis
Lilla-szóló.
– Vannak rajongóid, akik odamennek hozzád, amikor felléptek valahol?
– Nem igazán szoktak odajönni. Ha törzsi
fúziót táncolok, akkor inkább rémisztõen
néznek rám, mert kicsit meghökkentõ az
egész kompozíció. Talán egyszer volt
olyan, hogy autogramot kértek, de lehet,
hogy az alkohol beszélt belõlük.
– És ha Pestre mentek, vagy nagyobb városokba, ahol más a közönség?
– Ott annyira nem ismerik el az embert, inkább az irigység nyom a latba, úgy vettem
észre.
– Most, hogy elvégezted a gimnáziumot, milyen irányt jelöltél magadnak az életben? Ha
jól érzed magad a színpadon, akkor ott lenne
a helyed.
– Mindenképpen szeretném folytatni, de
nem feltétlenül fõiskolával. Elõször az volt
a tervem, hogy táncmûvészeti fõiskolára
megyek, és nyitok egy tánciskolát. Az ötlet
még nincs elvetve, de a fõiskola most inkább háttérbe szorult. Szeretnék belekóstolni a munka világába, aztán utána lehet,
hogy továbbtanulok. Nagyon tetszik a cukrászat, kézmûvesség, babrálgatós dolgok, a

mûvészi sminkkészítés. De ilyen sminkes
kurzus nincs a közelben.
– Te meg szeretnél itt maradni a közelben,
ezért fontos neked?
– Szeretnék, igen.
– Hangulatos helyen élsz Vajta központjában a családoddal, gondolom, eléggé a szívedhez nõtt.
– Az biztos. Szeretek itt lakni. Szeretnék
közel lenni a családomhoz, mert fontosak
számomra. Én ebben nevelkedtem, ez a
legelsõ.
– Hányan vagytok testvérek?
– Egy nõvérem van, vele táncoltam duót.
– Édesanyádnak mi a hivatása?
– Óvónõ.
– A benned lévõ mûvészi irányultsággal nem
próbáltál még szerencsét valahol a mûvészéletben?
– Nem. Nem tartottam magam elég jónak,
és nem volt még elég önbizalmam. Aztán
ki tudja, merre sodor a szél.
– A cukrászatot említetted. Van kedvenc
sütid?
– A muffint nagyon szeretem, mert azt
mindenhogyan lehet díszíteni. Imádok kis
marcipánvirágokat készíteni.
– Ha nem te táncolsz, milyen elõadást nézel
szívesen?
– Minden érdekel. Nem zárkózom el semmi elõl.
– Baráti társasággal, vagy egyedül kapcsolódsz ki inkább?
– Nincsenek annyira közeli barátaim, ezért
inkább a családdal.
– Hány helyen szerepeltetek már?
– Leginkább falunapokon voltunk, motoros-találkozón.
– Versenyen?
– Versenyen Pakson voltunk, ahol nyertünk, illetve Budapesten, ahol oklevelet
kaptunk.
– Nemcsak a táncod különleges, hanem a zenék is, amiket választasz.
– Dubsteppet, fúziós zenéket hallgatok, és
amelyik megfog, arra táncolok.
– Ebben a zenében az õsi motívumok keverednek a modern, elektronikus elemekkel,
ahogy a táncodban is.
– Ez lenne a cél, hogy kifejezõdjön a táncomban az régi és a modern keveréke.
Hargitai–Kiss Virág
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Keresztúri események
Hagyományos ünnepség
a szoptatás világnapja alkalmából
Az idén kilencedik éve szervezünk kis összejövetelt azoknak az
anyukáknak és kisgyermekeiknek, akik legalább hat hónapig
szoptatták kicsinyeiket.

Jó látni évrõl évre a kisbabákat, újakat és kicsit idõsebbeket, akik
örömmel jönnek a meghívásra. Idén egy kis bábjelenettel kedveskedtünk ifjú nézõközönségünknek, majd élvezetes játék kezdõdött a mûvelõdési házban rögtönzött „játszótéren”.
Ebben az évben örömteli esemény színtere volt ez a nap. Sarkadiné Horváth Erzsébet védõnõt sok éves lelkiismeretes munkájáért az év védõnõje címmel tüntette ki a megyei vezetõ védõnõ.
Ezt az elismerést Székesfehérváron vehette volna át Erzsi öt kolléganõjével együtt, de mivel õ nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért Sárkeresztúrra hozta el a plakettet és az emléklapot
Habi Ildikó vezetõ védõnõ.
Ezúton is gratulálunk a díjhoz, és további erõt kívánunk a munkájához!

Falunap és búcsú Sárkeresztúron
A hatalmas forróság közepén került megrendezésre településünkön a szokásos sárkeresztúri búcsú. Az újonnan készült udvari
színpadunk adott helyet a Bella István Mûvelõdési Ház udvarán a
sokféle programnak. Idén már másodízben elõzte meg a vasárnapi programokat szombaton Kovács Zoltán tanyáján egy népi gumis kocsis fogathajtóverseny. A számos versenyzõt vonzó találkozón hajtottak az ifjak és felnõttek, a kettes és négyes fogatok egy-

aránt. A „produkciókat” ízesítette a finom ebéd, és a jó hangulathoz a napsütés is hozzátette a magáét: szépen megpirulva tértek
haza a résztvevõk.
A vasárnap a zenés, táncos szórakozásé volt. A délutánban sokféle színes táncelõadást láthattak az érdeklõdõk. A sárkeresztúri, és
a Happy Girls mazsorettcsoport mutatós ruhái, pom-pomjai indították a jó hangulatot. Az Álom-tánc duó és a Dance the Life moderntánc-csoport lányai ritmusos, szép mozgásukkal kápráztatták el a közönséget. A Szentgyörgy néptáncegyüttes már az amatõr néptánctalálkozón is vendégünk volt. Akkor is csodáltuk
könnyed, jókedvû mozgásukat, a néptánc iránti szeretetüket. Élvezetes szórakozást nyújtottak a nézõknek. Az estébe hajló idõszak inkább a daloké volt. Jencski Eszter csodálatos hangján musicalekkel, a Székesfehérvári Magyar Nóta Klub tagjai a 100 tagú
cigányzenekar tagjai kíséretében magyar nótákkal és operettslágerekkel, a soponyai Tábortûz Singers együttes a 60-70-es évek
retromuzsikájával, a sárosdi Mulatós duó (Veres Péterné Katika
és férje) mulatós dalokkal szórakoztatta közönségét. Az éjszakában érkezett vendégünk, Nova Brigitta nótaénekes, aki 2003-ban
a Magyar Köztársaság bronz érdemkereszt kitüntetését kapta
munkásságáért. Fergeteges hangulatot teremtetett mûsorával,
amiben szerepeltek cigány és magyar nóták egyaránt. Az éjszakát
bál zárta, ahol Huszti Róbert és Huszti Péter zenélt.

Keresztúrok találkozója
14. alkalommal találkoztak egymással a nagy Magyarország területén található Keresztúr nevû települések, ezúttal a horváth határ mentén található Murakeresztúron. Idén 23 kisebb-nagyobb
falu illetve város képviseltette magát delegációval az összejövetelen. Érkeztek szép számmal mûvészeti csoportok, amatõr elõadók és érdeklõdõk. A mi településünket közel 90 fõ képviselte az
elsõ napon, az elmúlt héten pénteken.
A hivatalos megnyitón a Keresztúr Szövetség vezetõsége Virág
Miklós polgármester úrnak posztumusz díjat adott át a szövetség
megalakításában és annak tevékenységében végzett odaadó munkájáért. A kitüntetést felesége, Ilonka vette át, és a keresztúri delegáció fennállva, fejet hajtva emlékezett a kedves ismerõsre,
barátra, polgármester úrra.
A délután során került sor a sárkeresztúri mûvészeti csoport bemutatójára. A Kacifánt néptánccsoport felcsíki táncokkal szórakoztatta a közönséget, nagy sikerrel. Nagyon jól éreztük magunkat, mivel rendkívül jó közönségünk volt, akik legalább úgy élvezték mûsorunkat, mint mi.
A szombat is az amatõr csoportoké
volt. Sok igazán színvonalas produkció került színpadra. Lehetett bõven
válogatni a látnivalókban kinek-kinek kedve szerint. Remek alkalom
volt ez arra is, hogy meginvitáljuk településeinkre a fellépõket. Mi is éltünk ezzel a lehetõséggel.
Este remek Neoton-koncerten tombolhatott az ifjúság, és mi, idõsebbek megtaláltuk ifjúkorunkat a felcsendülõ slágerekben. A záró ünnepségen ért bennünket a megtisztelõ hír, miszerint 2014-ben Sárkeresztúr rendezi a Keresztúri Ifjúsági Találkozót, ami a települések
általános iskolás diákjainak találkozója. A felnõttek pedig jövõre Bodrogkeresztúron látják viszont egymást. Örömmel készülünk mindkét
összejövetelre.
Kovács Györgyné
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10 éves a keresztúri hölgyklub
Tíz éve alakult meg a Sárkeresztúri Hölgyek Baráti Köre, mely egyedi színfoltja a
térségnek, követendõ példa. Olyan aktív
korú hölgyeket fog csokorba, akik hiányát
érezték a közösségbe tartozásnak a munka, gyereknevelés, háztartási teendõk kötelezõ feladatai mellett. E klub révén a középkorosztályú társaságnak lehetõsége
nyílik havonta megosztani hasonló gondjaikat, örömeiket, tapasztalataikat egymással, barátkozni, belefolyni a falu életébe.
Mint megfogalmazták: a feltétel nélküli
elfogadás, a jó beszélgetések, pozitív értelemben vett viták tartják össze õket.

Rendeztek már irodalmi esteket olyan
meghívott vendégekkel, mint Schäffer Erzsébet, F. Dõry Magdolna, Sajtos József;
hasznos elõadásokat tartott nekik orvos és
plébános; a település kulturális rendezvényein, ünnepein vesznek részt, õrzik a néphagyományokat, azaz a szélesebb értelemben vett családot is istápolják. Emellett
minden összejövetelt tízperces tornával
kezdenek, együtt kirándulnak, múzeumba, színházba, kiállításokra járnak, közös
olvasmányt elemeznek ki, vagy épp egymásnál fõzõcskéznek.
11 fõvel indultak 2003-ban, jelenleg 16 fõt
számlál a tagság. 45 éves a legfiatalabb tag,
70 a legidõsebb. A vezetõi teendõket Szirákiné Ica vállalta el. A hivatalosan is bejegyzett klubot az önkormányzat is támogatja.

Kerek évfordulójukat július 27-én ülték
meg a sárkeresztúri mûvelõdési házban
családtagjaik, barátaik, támogatóik, a helyi
intézmények és civil közösségek képviselõinek körében. Az alkalomra kiállítást rendeztek be alkotásaikból, valamint egy emlékkönyv is készült a 10 évrõl. Kovács
Györgyné, Keszthelyiné Gabriella, Szirákiné Ica, Lukács Ági, Sebestyén Marika,
Szabóné Katika versekkel, idézetekkel, valamint zenés diavetítéssel készültek; köszöntötte az ünnepelteket a helyi Bella
Voce Kamarakórus énekszóval, és több
jelenlévõ kedves szavakkal, virágcsokorral.
A születésnapon a hölgyklub saját készítésû finomságokkal vendégelte meg az egybegyûlteket.
Hargitai–Kiss Virág

Pincelátogatás Simontornyán
A sárbogárdi borbarátok a tapasztalatcsere kellemes és hasznos
formájaként vezették be a pincelátogatásokat. Minden alkalommal másik szõlõsgazda látja vendégül a társaságot pincéjénél.
Ilyenkor végigjárják a birtokot, mustrálják az ígérkezõ termést,
megkóstolják a gazda borát és az alkalomra készült pincepörköltet.

Augusztus 2-án az egyesület új tagja, vitéz Jobbágy József látta
vendégül a társaságot simontornyai pincéjénél. A pálfai úton, a

dombsor nyergében fekvõ, szépen gondozott szõlõbirtokhoz
mély löszpince is tartozik, amely ebben a melegben is jól tartja a
bornak ideális 12 fok körüli hõmérsékletet.
A házigazda a bora mellé körömpörköltet tálalt, melynek elfogyasztása közben hangulatos zene szólt. A borok fogyasztása segített a nótázásban is. Majdnem éjfélig volt ezen az estén nótától
hangos a szõlõhegy.
Hargitai Lajos
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Falunapok Nagylókon
2013. augusztus 2-a és 4-e között rendezték meg Nagylókon a XI.
Nagylóki Napokat. A szervezõk az idei évben is színes programokkal várták az érdeklõdõket.
Augusztus 2-án a kultúráé volt a fõszerep. A Szent István Múzeum néprajzosai, Varró Ágnes és Késmárky Rita segítségével az
Arany Zsoltné, Nagy Imréné és Bakonyi Árpádné által a községben összegyûjtött régi használati tárgyakkal, bútorokkal berendezett helytörténeti kiállítást rendeztek be a Közösségi Ház két termében. A kiállítás egyik legnagyobb meglepetése a falvédõ-kiállítás volt, melynek anyagát a helyi asszonyoktól gyûjtötték be a
szervezõk.

22 órától DJ Dominique teremtett fergeteges hangulatot a közönség számára, majd az UFO együttes vitte el a bulizókat egy karibi partiba. Utánuk DJ Zelnickkel bulizhattunk tovább.
Vasárnap délelõtt negyedik alkalommal versenyeztek a helyi és
környélbeli bortermelõk boraikkal. Helyszínül a Barabás-pince
szolgált. A csopaki és dunaföldvári Borlovagrend tagjai zsûrizték
a 41 bormintát. A 25 termelõ szõlõbõl, meggybõl, málnából, vegyes gyümölcsbõl készült borokkal nevezett a versenyre. 8 arany,
12 ezüst, 13 bronzminõsítést adott a zsûri. 8 termelõ elismerésben
részesült a részvételért. A díjkiosztás után borkóstoláson vehettek részt a mintából a falunap vendégei.

A kiállítás után a Kávészünet zenekar másfél órás élõ koncertjén
vehettek részt az érdeklõdõk, idén is elkalauzolva a hallgatóságot
a versek változatos világába.
A péntek estét koktélparti zárta.
Augusztus 3-án a sportpályán folytatódott a program. Délelõtt az
Utcák bajnoksága került megrendezésre a Béke utca, a Hunyadi
utca, a Petõfi utca valamint a Rákóczi–Dózsa utca részvételével.
Az idei évben ismét a Petõfi utca nyerte el a legjobb csapatnak járó elismerést. Délután motoros-felvonuláson invitálták a falu lakosságát a délutáni programokra. A Sárosd Kempo SE nagylóki
tagozata tartott bemutatót a közönség számára, majd a felnõtt
kemposok szemléltették erejüket betontöréssel.

A Sárosdi Bikák Baráti Társaság erõs emberei ugyancsak bemutatót tartottak. Utána a jelenlévõk is kipróbálhatták az általuk
használt eszközöket.
17 órától barátságos labdarúgó-mérkõzésre került sor, a Videoton U19-es csapata játszott a helyi fiatalokból álló ifi csapattal.
Az este egyik legnagyobb szenzációja a Junior Streetfighter Team
által tartott motoros-bemutató volt. A közönség hangos ovációval
fogadta a kétkerekû gépsárkányok mutatványait, gumiégetését.
A színpadon 20 órától Tóth Szilárd nosztalgikus dalokat énekelt,
majd utána a szombathelyi Galaxy Akrobatikus Rock & Roll
Klub tartott lélegzetelállító mûsort.

A gyermekek számára délelõtt Barta Tóni Bábszínháza tartott vásári bábjátékot a sportpályán, majd 13 órától kulturális program
kezdõdött a színpadon. A Nagylóki Népdalkör és Citerazenekar,
a Hantosi Népdalkör, Nagylóki Bakakórus és a Kodály Zoltán
Férfikar kellemes dallamokkal kápráztatta el a közönséget. Fellépett a Szöszölõ néptánccsoport, a helyi gyerekek a Szöszmötölõ
táborban tanult koreográfiával mutatták be tánctudásukat az érdeklõdõknek.
A Sárbogárdi Black Horse Country Club a country világába kalauzolta el a jelenlévõket.
A Nagylóki Színjátszók Viagra címû rövid jelenetüket adták elõ.
A meglepetésként erre az alkalomra összeállt (szintén nagylóki)
Üdítõk csapata kánkánnal lepte meg a lakosokat.
Kilencedik alkalommal díjazták a szép, virágos kerteket, utcarészeket. A díjazottak, akik oklevélben és jutalomban részesültek:
Tórizs György és családja, Erõs László és családja, Erdélyi Lászlóné, id. Jokli Nándorné, Sziládi István és neje.
Az idén azoknak a portáknak is lehetõséget kívántak adni, akik
már elismerésben részesültek. Ezért pályázni lehetett. A szervezõk arra kérték a kerttulajdonosokat, hogy engedjék be a bírálókat a kertjükbe. A 13 bátor pályázó emléklapban és jutalomban
részesült. Közülük az öt fõdíjas egy emléktáblát kapott ,,Virágos
szép porta 2013” felirattal.
Név szerint: Szabó Péter és családja, Szabó Lászlóné és családja,
Bakonyi József, Farkas Ignácné, Tóthné Gyõri Mária.
A falunapok zárásaként az Örökség zenekar adott sikeres koncertet a színpadon, majd a Házibuli Attilával csapata vette át a
stafétát. Fellépett Attila, Kaczor Feri, Magic of Music, Mc Hawer
és Tekknõ.
Bakonyi Ágota
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III. Sárszentmiklósi
Lecsófesztivál

Lovasverseny
gyermekeknek

Hónapokkal a rendezvény kezdete elõtt kezdték el a lecsófesztivál szervezését Kissné Krisztina és Kazsokiné Anikó fõszervezõk.
Sokan segítettek a fesztivál létrejöttében s persze a legtöbb elérhetõ felületen hirdették is az eseményt (interneten, újságban,
üzenõfalon).
A lecsófesztivál idén augusztus 10-én került megrendezésre a miklósi iskola mögötti
sportpályáján. Rengeteg jelentkezõ vett részt az eseményen; nemcsak Sárszentmiklósról és Sárbogárdról, hanem
a környezõ településekrõl,
Alapról, Cecérõl s még Abáról is érkeztek csapatok. Öszszesen 24 csapat vett részt a
fõzésben.
A korábbi 30-40 fokos forróság után megváltásként érkezett a hidegfront, ez is közrejátszott a fesztivál sikerében.
Bár a szél lebontott néhány
sátrat, így a fõzõknek és rendezõknek sem volt könnyû
dolga, a hûvösebb idõjárás ellenére, vagy épp annak köszönhetõen többen kilátogattak a
rendezvény területére.
Mindenki a saját szája íze szerint fõzött, vagy épp sütött, hisz a tárcsán sülõ szalonnával díszített lecsó már messzirõl szemet szúrt.
Mivel igen nagy szél fújt, már messzirõl ki lehetett szagolni, hogy
itt nem akármilyen lecsók készülnek. Volt, aki tarhonyával,
krumplival, vagy csak simán tojással, esetleg más extrával dobta
föl a hagyományos lecsóját. Részemrõl a legjobban a gombás, tejfölös, tarhonyával készült lecsó vitte a pálmát, bár nem kóstoltam
végig a palettát.

Még füstölt a Kabakán tanyán a leégett istálló, amelyben szörnyû
tûzhalált halt több ló is, amikor Kapoli István az elszenvedett,
szörnyû sokk ellenére a vele készített interjúban már a jövõrõl beszélt, arról, hogy nem adják fel, tovább folytatják azt a munkát,
amit elkezdtek. István akkor említette már, hogy a nehéz körülmények ellenére is lesz nyári gyermektábor, és megrendezik a
Dél-dunántúli Regionális Gyermek-Lovasversenyt.
Ez utóbbi eseményre augusztus 3-án rekkenõ hõségben, a kánikula legforróbb napjaiban került sor. A hõség ellen még az árnyas
erdõség se adott védelmet. Ennek ellenére óriási érdeklõdés volt
a verseny iránt. Mintegy 60 lovas nevezett Somogyból, Tolnából,
Baranyából és Fejér megyébõl. A lovasok közt voltak óvodáskorúak is, akik a szakoktatóknak köszönhetõen korukhoz illõen
ugyanolyan biztonsággal ültek a nyeregben, mint a 8-10 éve lovagló nagyok.

A gyerekeket elkísérték családjaik is. A pálya szélén az apukák,
anyukák lelkesen tapsoltak nekik. A bemutatkozó versenyzõk teljesítményét szakmai zsûri értékelte, s minden lovas teljesítményét
a bemutatója után közvetlenül is értékelték.
Kapoli Istvánéknak sokat kellett dolgozniuk, hogy megteremtsék
a verseny feltételeit. A kitûnõ, homokos pályát és környékét locsolták, amire nemcsak a hõség miatt volt szükség, hanem azért is,
mert a száraz homokban süllyed a lovak lába.
Számukra külön öröm, hogy a díjugrató kategóriában a Kabakán
Lovarda lovasa, Babják Bettina szerepelt a legjobban, második
lett a sárbogárdi Iker Franciska, harmadik a szintén sárbogárdi
Bodoki Betti. A kezdõ lovasok versenyében szintén hazai siker
született, a simontornyai Csepregi Száva lett a legjobb.
A nagy érdeklõdésnek köszönhetõen délután négyig tartott a verseny. A hõség ellenére mindenki jól érezte magát.
Már készülnek a szeptember 7-ei távlovaglásra, amelyet tavaly is
nagy érdeklõdés mellett tartottak meg. Erre a versenyre várják a
jelentkezõket.
Hargitai Lajos

A rendezvény nem szûkölködött programokban sem, kitettek
magukért a szervezõk. Voltak hagyományõrzõ íjászok; e téren
bárki kipróbálhatta magát, s ha még maradt ereje, kötelet húzhatott a felnõttekkel és gyerekekkel, vagy gólyalábakon sétálhatott
(békacombra vadászva a lecsóhoz), de lehetett focizni, kosarazni
is. A fesztiválon fellépett a Sárbogárdi Fúvószenekar, akik fergeteges mûsorukkal igazán jó hangulatot varázsoltak.
A szervezõk mintegy 300 embert számoltak meg a nap folyamán,
így kijelenthetjük, hogy nagy érdeklõdés kísérte a Sárszentmiklósi
Lecsófesztivált, és érdemes lesz jövõre is megszervezni ezt a családias együttlétet. A szervezõk bíznak benne, hogy 2014-ben ismét
létrejöhet ez a fesztivál.
Hargitai Gergely

A KaBaKán Lovastanya által megrendezett Dél-Dunántúli Regionális Lovassport Szövetség Ifjú Lovas Bajnokságán résztvevõ legeredményesebb versenyzõk:
vezetõszáras: Czéh Dóra, Pajor Petra, Iberpaker Anna, Küzdy Bernadett,
Szeip Réka Amira;
kezdõ futószáras: Horváth Liza, Kappel Anna, Kõvári Roni, Gyõri Sára, Pálinkás Karina, Kõvári Henriett, Fenyvesi Lilianna;
haladó futószáras: Pajor Lili, Palotai Dóra, Megyeri Réka;
kezdõ díjlovas: Turancsik Tamara, Csepregi Száva, Horváth Molly, Duska
Evelin;
caprilli: Géringer Szabolcs, Téwald Zsófia, Iker Franciska, Puskás Rebeka
Luca, Babják Barbara, Decsi Mercédesz;
kisugró: Géringer Szabolcs, Iker Franciska, Puskás Rebeka Luca, Babják
Barbara, Decsi Mercédesz, Bodoki Betti.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,
dédapánk,

A mindennapi kenyér

FISCHER ISTVÁN

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” Máté 6,11

pusztaegresi lakos
– életének 85. évében –
szeretõ szíve örökre megpihent.
Végsõ búcsút veszünk tõle
2013. augusztus 19-én, hétfõn, 15 órakor
a pusztaegresi temetõben.
Gyászoló család

Az egyik iskola mellett egy szelet eldobott kenyeret találtam.
Amikor a kezembe vettem, a látvány nagyon megrendített, mert talán soha még ilyen
meggyalázott kenyeret nem láttam. Sáros volt, megtaposott és leköpdösött.
Ahogy döbbenten néztem, kezemben tartva, az Úr Jézusra emlékeztetett, mert ez a meggyalázott kenyér puszta létével prédikált.
Vajon így „becsüljük meg” Isten Fiát is, az Élet Kenyerét, aki életét, megtöretett testét
adta értünk a kereszten?
A mi Urunk önmagát a kenyérhez hasonlította: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám
jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” János 6,35
Vajon mi mennyire tudjuk megbecsülni azt, amit imádságainkban naponta kérünk?

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

T. L. (Forrás: parokia.hu)

HORVÁTH SÁNDOR
(volt cecei lakos)
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Lapszemle 1913. augusztus 10.
Szokásunktól eltérõen most nem a bogárdi hírekbõl válogattunk részleteket, hanem a tárca rovat egyik írását közöljük. Írója az elsõ nagy világégés elõtt egy évvel idézi fel a Balkán
hangulatát.

Háboru után és elõtt

Emlékezzünk
Bajer Lászlóné Kati nénire,
vagy ahogyan mi hívtuk, „Mammka”
körzeti nõvérre.

40 évig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott
körzeti nõvérként Sárbogárdon. Munkája és családja mellett aktívan részt
vett a Vöröskereszt munkájában. Számára ez nemcsak munka, hanem hivatás is volt. Esõben, hóban, fagyban, hétköznap, vasárnap, ha kellett, naponta
többször is rótta az utcákat, hogy a számára oly kedves embereket, a rá váró
betegeket elláthassa. Mindenkihez volt
egy kedves szava, vagy ha szükségét látta, egy intelme. Feje, mint egy kalendárium. Tudta, hogy ki mikor és hol született, mi az anyja neve, címe, betegsége.
Munkájából egyetlen napot sem hiányzott. A táppénzes naplót mint egy Bibliát, úgy vigyázta. Híres volt a pontos vezetésrõl az ellenõrzõ orvosok körében,
és rajzolt gyöngybetûirõl. Kollégái
mindig bizalommal fordultak hozzá.
Tudását szívesen megosztotta velünk.
Életének utolsó szakaszában sajnos ritkán találkoztunk, keveset beszéltünk,
de mindig készültünk a találkozásra,
amely már ezen a világon nem valósulhat meg. Lélekben azonban együtt vagyunk.
Búcsúzunk tõle volt kollégái nevében:
Szakács Benõné és dr. Karl Péterné,
vagy ahogy a Mammka mondaná:
Piruttya és Apol

LEVÉL A BALKÁNRÓL
Vranja, julius közepén
Itt ülök egy szomoru török kávéház elõtt, a hol
az emberek csupa agg és harcképtelen, egymásra néznek és a pillantásaikkal kérdezik,
hogy vajon ki lehetek? Jól öltözve, innen a
negyvenen: igazság szerint ott kint kéne lennem a harctéren – rohamot vezényelni, vagy
az ágyut tömeggyilkosságra igazitani, vagy
bekerittetni az ellenséggel. Összesugnak az
emberek: meglehet, hogy kém vajjon nem-e a
bolgárok kémje? De látják, hogy a pincérrel a
siketnémák jeleivel érintkezem és eltalálják,
menten, hogy angol haditudósitó vagyok és
hidegen szemlélem az õ nagy világtörténeti
eseményeiket onnan a határról, a közelrõl, a
háborunak szinterérõl.
Egy öreg pap, latin szövegü uj testamentumába elmélyedve, ül az egyik sarokban. Odamegyek hozzá és tisztességtudóan köszöntöm.
Angolul kérdezi, hogy milyen nemzetiségü vagyok és amikor megmondtam, hogy hazám
Magyarország, elkezdett velem magyarul beszélni. Deákéveinek egy részét – ugymond –
Aachánban, Németországban töltötte, ahol
két magyar theologus is tanult. Nagyon megkedvelték egymást és a magyar fiuk kollegájuk
tiszteletére megtanultak szerbül, míg a szerb
deák a magyar nyelvet sajátitotta el. Az agg
lelkiatya pedig mesélt szomoru apróságokat a
háboruról.
NÉPITÉLET
Azután egy másik dolgot mesél el az öreg.
Most pedig – mondta, – majd olyan esetet
mondok el, amiböl kiderül, hogy a szerb
népböl még nem pusztult ki az a vadság,
amely csak kultiválatlanoknak a sajátsága. –
Még a háboru legelején, amikor a négy királyság egyesült a török uralomnak megsemmisitésére, történt, hogy egy félénk szerb fiu,
mielött még egyáltalán behivták volna katonának, egy éjszaka a falujából, Rabrovóból
megszökött. Gyalogszerrel ment el Golubácsig, hogy ott a Dunán átkeljen és a monarchia területén élvezhesse a nagy szabadságot.

A holdvilág fényénél összetákolt magának egy
tutajt és azon hasra fekve a két kezével evezni
kezdett a Duna másik oldala felé. Már a folyam partjától vagy huszméternyire lehetett,
amikor egy szerb pénzügyõr észrevette. A finánc elõbb kiáltani kezdett utána és amikor a
figyelmeztetésre a szökevény még inkább meggyorsitotta az evezést, akkor lövöldözni kezdett rá és minden lövés után még ezt a biztatást is kiáltotta utána:
Gyere vissza nem lesz semmi bántódásod, ha
még most visszatérsz. De jaj neked, ha ép bõrrel jutsz át a tulsó partra, az osztrákok kiszolgáltatnak és itthon akasztófán fogsz csüngeni.
Gyere vissza, még idejekorán!
A fiu a folyam közepén – ugylátszik – meggondolta a dolgot és csakugyan visszajött. A finánc átnézte alaposan a zsebeit, de semmi
csempészett tárgyat nem talált nála. Mi okon
vállalkozott hát erre a veszedelmes kalandra?
Bizonyára cigaretta volt nálad és azt megsemmisitetted, vagy a vizbe dobtad, rivallt rá a
pénzügyõr.
A fiú égre-földre esküdözött, hogy már hónapok óta nem volt cigerettája.
„Hát akkor miért akartál átevezni a tulsó oldalra?”
A megszeppent legényke száján kiszaladt a
végzetes szó:
A „katonaság elõl akartam megszökni.”
Több nem kellett a szerencsétlennek. A finánc
otthagyta az õrhelyét és a fiut vasra verve vitte
a községházába.
Másnap már mindenki tudott a szökési szándékról. A bünöst kivitték a közeli erdõbe. Elõször végigvesszõzték, azután minden asszony
leköpte. A fához kötött fiunak a fülét, az orrát
és az ujjait megcsonkitották és végül egy
kétfejü sast tetováltak a kinoktól elalélt fiatal
ember mellére. Amikor ezzel is készen voltak,
akkor elõlépett egy idõs férfi és ezt mondta neki:
„Most pedig átmehetsz az osztrákokhoz!”
Így bünteteti a szerb nép gyáva fiait.
sz.
Összeállította: (-b -n)
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Pálfai néptánctalálkozó
Közel 100 pár cipõ döngette a pálfai kultúrház pódiumát egy júliusi estén. Hegedû- és
cimbalomszóval kísérve, perdülõ, fodros szoknyák és csattanós bokaütések társaságában. Mindez nem volt más, mint a településen elsõ alkalommal megrendezett néptánctalálkozó.

Elõdeink lába nyomán – ezt a nevet kapta az esemény, hiszen õseink világát elevenítette
fel, s különbözõ tánccsoportok mutatták be, hogy milyen gazdag kulturális értékkel bír a
néptánc világa. Elsõként a faluhoz kötõdõ ének- és tánckarok léptek fel, majd a vidékrõl
érkezett együttesek járták a talpalávalót, bemutatva a különbözõ tájegységek táncstílusait. Szépen kidolgozott népviselet és zenekar is dukált a mûsorhoz.
Zárásként a táncosok, a vendégek és a szervezõk is együtt koccintottak mindenki egészségére jó pálfai borokkal. Eztán egy hangulatos táncház következett, amolyan „népi diszkó” – tartott is vagy hajnalig.
Monhalt Ákos

Bogrács, Sió, rock and roll!
Zúzós gitárakkordok zengték be egy szombat este a pálfai Sió-kanyart.
Szinte bombaként robbant be a falu életébe az 1. Sió-rock fesztivál, amihez hasonló még
nem volt a településen szervezve. A hangulatos estén a Sió-part szederfái közt felállított
kocsiszínen több zenekar is fellépett, volt itt furulyaszós nemzeti rock, tábortüzes gitármuzsika, és igazi kemény zene is, odamondós szöveggel. Minderre közel 300 fõs tömeg
tombolt, akiknek még az élelmezésére is gondoltak a szervezõk, s kiadós gulyás mellett
visszhangzott el messzire a Sió-rock zengése.
Az estét civilek hozták tetõ alá, akik remélik, hogy ezzel egy új hagyományt indítottak
útjára.
Monhalt Ákos

Hûsölni
fóliasátorban
Július 29-én Alapon találkozott négy falu,
Alap, Nagylók, Hantos, Sáregres kertészettel foglalkozó közmunkásainak csoportja. Ez a négy falu vágott bele a fóliás és
szabadföldi zöldségtermelésbe. Ehhez a
föltételek megteremtésére korábban pályáztak. E pályázatokból tudtak beszerezni
gépeket, ebbõl készülhettek el a fóliasátrak, s Nagy Dezsõ szaktanácsai szerint a
csepegtetõs öntözési rendszer. Lehetõséget kaptak a települések arra, hogy az önkormányzati kertészetben dolgozók munkabérét az állam biztosítsa, s az itt dolgozók szakképzést is kapjanak.
Voltaképpen ez a találkozó volt a szakképzés záró foglalkozása. Azért rendezték
Alapon, mert itt épült ki legjobban a kertészet, s ez a legalkalmasabb hely egy szakmai bemutatóra. A házigazda asszonyok a
záró alkalomra az itt megtermelt paprikából készített lecsóval látták vendégül a társaságot.
Méhes Lajosné, Alap község polgármestere köszöntötte a vendégeket, s méltatta a
kezdeményezés jelentõségét. Tiringer Mária, Sáregres polgármestere a kertészetükrõl mondott néhány szót. Nagy Dezsõ a
korszerû kertészeti munka jövõjérõl beszélt. Hangsúlyozta az öntözés fontosságát. Ilyen szempontból ezek az önkormányzati kertek a falvak lakosságának adhatnak mintát a hatékony kertgazdálkodásra, különös tekintettel arra, hogy egyre
aszályosabb nyarak várhatók, s ha ez így
lesz, akkor az, aki nem öntöz a kertjében,
termelni se tud majd.
Ezt követõen a fóliasátraknál bemutatták
a legújabb fejlesztést, amely a legnagyobb
melegben is kellemes hõmérsékletet biztosít a növények számára. Láthattuk, hogy
minden sátorban felszereltek egy vízporlasztó, párásító sort, amely biztosítja, hogy
a túlmelegedett sátor lehûljön, miközben a
növények a leveleken keresztül is vízhez
juthatnak. Bementünk ezekbe a sátrakba,
és meglepve tapasztaltuk, hogy bent hûvösebb volt, mint az odakinti kánikulában. A
paradicsom-, uborka- és paprikatövek roskadoztak a terméstõl. A szabadföldi kertészet is látványos termést ígér. Telepítettek
szamócát: korai, késõi és folyton érõ fajtát.
Ez utóbbi szamócatövek a csepegtetõ
öntözésnek köszönhetõen még most is tele
voltak terméssel.
Az alapi – s mint errõl korábban már beszámoltunk –, a cecei önkormányzati kertészet már az önkormányzati konyha ellátása mellett eladásra is termel.
Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK
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NAGYMAMA
RECEPTJEI

CÉDULÁK

Rumos szilvaleves

Anyuka kiborítja a tárcájából az asztalra az évek óta összegyûlt
fecniket, cédulákat. Anyuka nagy fecnigyûjtõ, ha napközben a kezébe kerül egy aktuális feljegyzés, nem dobja el, mert sosem lehet
tudni, nem lesz-e szükség rá. Micsoda szerencse, hogy megõrzõdtek a család mobiljainak a pinkódjait tartalmazó cédulák! Ha ez
nem történt volna meg, akár el is lehetett volna dobni valamely telefont, vagy gyötrelmes macerákba kellett volna bonyolódni bizonyos szörnyû helyzetben. Nem szólva olyan szívdermesztõ lehetõségrõl, hogy az emlékezet kiejti a bankkártya kódszámát, és ott
marad a család egy fillér nélkül. Hála azonban anyuka cédulagyûjteményének ezek a baljós eshetõségek nem valósultak meg.

Hozzávalók: 1 kg szilva, 3 tk fahéj, szegfûszeg ízlés szerint, 1 citrom reszelt héja + 1 karika belõle, 1 cs tejszínízû pudingpor, 1,5
dl fõzõtejszín, 10-15 dkg cukor, rum, vagy rumaroma ízlés szerint.
A megmosott szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk és fazékba
tesszük annyi vízzel, ami épp ellepi. Ízesítjük a fahéjjal, szegfûszeggel és a citromkarikával, illetve a citrom reszelt héjával. Amikor felforr, hozzáadjuk a cukrot, és jól elkeverjük. A leves felét kivesszük, és turmixgépben pürésítjük, majd visszaöntjük, és átkeverjük az egészet. (Ez a lépés kihagyható, ha valaki a hígabb, gyümölcsdarabosabb leveseket szereti.) Kevés hideg vízzel keverjük
simára a pudingport, és öntsük a leveshez. Amikor újra felforrt,
vegyünk ki egy kicsit a forró levesbõl, keverjük el vele a tejszínt,
majd öntsük vissza. Közepes lángon fõzzük egy kicsit, majd vegyük le a tûzrõl, és ízesítsük a rummal. Elõször hideg vízfürdõben,
majd hûtõszekrényben jól hûtsük le, hidegen tálaljuk.

Grillezett húsok gyümölccsel
Hozzávalók: 40 dkg csirkemellfilé, 30 dkg csirkemáj, 20 dkg alma
(1 nagy), 40 dkg õszibarack (2 db nagy), 30 dkg szilva (6 db nagy)
1 kg burgonya, só, bors, rózsabors, majoránna, fahéj, cukor, indiai fûszerkeverék (ánizs, kömény, fahéj, paprika, fokhagyma stb.)
– el is hagyható, kevés napraforgóolaj, méz (elhagyható), kacsazsír.
A mellet és a májat feldaraboljuk falatnyi nagyságúra, kb. 1 cm-es
vastagságúra. A csirkemellet enyhén besózzuk, leheletnyi borsot
és indiai fûszerkeveréket szórunk rá. A májat borsozzuk, megszórjuk majoránnával. Az almát felvágjuk cikkekre, a magházát
kivágjuk, enyhén megszórjuk fahéjas cukorral. Az õszibarackot is
felcikkezzük, a magját kivesszük. A szilvákat kettévesszük, a magjukat eltávolítjuk. A csirkemellet 2 db nyársra szúrjuk fel, majd ezt
követi egy cikk õszibarack, és így tovább, míg el nem fogy az anyag.
Ha kész a nyárs, még megszórjuk darált rózsaborssal, esetleg
megkenjük mézzel. A másik fajta nyárson a fahéjas almával kezdünk, amit a fûszeres máj követ, majd szilva, máj, alma stb. A kész
nyársakat megspricceljük egy kis olajjal, és fólia alatt 150 fokon
kb. 15 percet pároljuk. Ezt követõen 2-2 percre grill alá rakjuk
mindkét oldalát. A burgonyát héjában megfõzzük, megpucoljuk,
félbevágjuk, kevés kacsazsíron a hús alatt egy másik tepsiben
megsütjük.

Csakhogy a tárca befogadóképessége határos. Olyan degeszre
van már tömve, hogy elkerülhetetlen valami reform. Halmozzuk
ide az asztalra a sok kis papírt, szelektálni kell! Mi ez? A családfõ
nyakbõsége valamikor a Kádár-korszakban? Hajaj! Hol van már
az? Kidobni! Igazolás a tagdíj befizetésérõl valamely rég megszûnt egyesületnél? Szemétbe! Lista a napi tennivalókról az Antall-kormány izgalmas idõszakából? Nem kell! És ez a sok telefonszám abból az idõbõl, amikor még nem volt mobilunk. Szabaduljunk meg tõlük! De hogy került ide ez a tizenkilenc éves számla egy bevásárlásról? Na, ez érdekes. Te Atyaúristen! Lehet, hogy
akkor húsz forint volt egy kiló kenyér ára? De nini! Mellette a havi
fizetési jegyzék, amely tizenhétezer forintot mutat. Anyuka nyugdíja ma majdnem tízszer annyi. Tanulságosak ezek a cédulák!
Bennük van az egész élet.
Na, de ez valami komoly dolog. Anyunak megtetszett egy idézet,
leírta, eltette: „Egyetlen ember sem elég jó ahhoz, hogy a másikat
annak hozzájárulása nélkül kormányozza. – Abraham Lincoln”.
De íme, van egy másik cédula is idézettel: „Ha tõlem függne, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad. –
Deák Ferenc”. Van abban valami döbbenetes, hogy egyes emberek már évszázadokkal ezelõtt tudták, hogy mit hogyan kell, le is
írták. Hogy kerültek ezek a mázsás mondatok a napi gyakorlat dokumentumai, bevásárlási feljegyzések mellé? Anyuka nem szimpla lény, neki nemcsak a nyakbõség és a telefonszám fontos. Ezeket
a fecniket tilos kidobni, maradjanak meg annak tanulságául, hogy
a világ méltatlan arra, hogy betartsa a legfontosabb tanításokat!
És igen, maradjanak meg a kedvesek születésnapi, névnapi dátumai, bár anyukának olyan a memóriája, hogy ezeket papír nélkül
is tudja. És van egy keménypapírra írt lista, a gyerekek, unokák
csekkszámlaszámai. Milyen jó néha ez a modern technika: percek
alatt lehet utalni néhány ezrest bizonyos alkalomból. Még egy kis
üzenetet is felvesz a bank: „Boldog szülinapot! Papa, Mama”.
Van, ami a szemétbe kerül, van, ami megmarad. Nem kell mindent megõrizni. De van, amit tilos eldobni. Tudni kell különválasztani a fontosat a feleslegestõl. És a szegény tárca is megkönnyebbül.
L. A.

Habos szilvás süti
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg búzaliszt, 10 dkg kristálycukor,
15 dkg vaj, fél kiló magozott szilva, 2 cs vaníliás cukor, 3 tojássárgája, 1 tojásfehérje, 1 cs sütõpor, 3-4 ek tej, fahéj; a habhoz:
3 tojásfehérje, 10 dkg porcukor.
A vajat kikeverjük a cukorral és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a
tojások sárgáját, majd alaposan elkeverjük. A masszához hozzáöntjük a sütõporral vegyített lisztet, és ezt is elkeverjük. A tésztához öntünk 3-4 ek tejet, hogy lágyabb állagú legyen. A tésztát kivajazott tepsibe öntjük, majd a kimagozott, feldarabolt szilvákat ráhelyezzük a tészta tetejére, és megszórjuk bõven fahéjjal. Elõmelegített sütõben 25 percig sütjük a tésztát, majd kivesszük a sütõbõl. A tojásfehérjéket habbá verjük, majd hozzáadjuk a cukrot és
tovább keverjük. Az elkészült habot ráöntjük a tészta tetejére, és
további 10 percig sütjük.

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban újra száraz és meleg léghullámok érik el
a Kárpát-medencét, így napról napra melegebb idõ várható, de
meg sem közelíti az elmúlt idõszak rekorddöntögetõ jellegét,
azonban a hétvégén a 30-32 fokot azért többfelé meghaladja a
napi maximum. Hétfõn újabb front érkezésével lehet számolni.
www.metnet.hu
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KÖZLEMÉNYEK

NYÁR A BIOGAZDASÁGBAN
ÉS A CSODAKERTBEN
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (nyilvántartási szám: 07-0015-05)
és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság (nyilvántartási szám: 02-0038-04)
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TANKÖNYVOSZTÁS

NYÍLT NAPOKAT szervez.

Tisztelt Szülõk!

Egész napos program elõadásokkal, határszemlével, gép- és kertbemutatóval.
Helyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Központ (Fejér megye, Hantos és Mezõfalva között, Hantostól délre 3 km-re balra, a 22. km kõnél, egy tujasor vezet be a központhoz).

A Mészöly Géza Általános Iskolában a következõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosztásra:
– augusztus 29-én (csütörtökön) 11–16 óráig,
– augusztus 30-án (pénteken) 8–12 óráig;
a Szent István tagiskolában:
– augusztus 27-én (kedden) 8–14 óráig,
– augusztus 28-án (szerdán) 13–17 óráig.
A KELLO-tól kapott csekket szíveskedjenek augusztus 15-éig befizetni és a tankönyvosztáskor
a másolatát magukkal hozni.
Az ingyenes tankönyvellátásban részesülõk a
jogosultságot az alábbiak szerint igazolhatják:
– tartósan beteg (szakorvos igazolja);
– sajátos nevelési igényû (szakértõi és rehabilitációs bizottság igazolja);
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
– pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar);
– három-, vagy többgyermekes családban élõ
(a megállapított családi pótlék igazolja);
– nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja);
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ (az errõl szóló határozat igazolja).
Az igazolások másolatát, kérjük, hozzák magukkal!
A Mészöly Géza Általános Iskola tanévnyitó
ünnepélyét 2013. szeptember 2-án 7.45 órakor
tartjuk.
(Kérjük, hogy a leendõ elsõ és nyolcadik osztályosok 7.30 órakor gyülekezzenek a Hõsök terén, mert a nyolcadikosok ünnepélyesen átkísérik õket iskolánkba!)
A Szent István tagintézmény évnyitója: szeptember 2. 8.00 óra.
Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves szüleiket!
Iskolavezetés

Idõpontok: 2013. augusztus 16-a, 22-e, 24-e 10.00–15.00-ig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.
Tel.: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379, fax: 06 (25) 506 021, e-mail: kishantos@enternet.hu

TALÁLKOZÓ NAGYHÖRCSÖKÖN
Találkozót szervezünk a nagyhörcsöki és onnan származó személyek és családok részére.
Helyszín és program: a nagyhörcsöki bolttal szembeni füves területen, az önkormányzat engedélyével; önköltséges büfé (italok, szendvics, babgulyás stb.) és kötetlen beszélgetés az itt töltött gyermekkorról, a felnõtté válásról.

Idõpont: 2013. augusztus 18. (vasárnap) 9 órától.
Érdeklõdni: Gombosné Hegyi Jutkánál, 06 (20) 353 2000.

ÜNNEPNAPOK: változások a munkarendben
Állami ünnepünk, augusztus 20-a ebben az esztendõben keddi napra esik, így – mint ismeretes –, munkanap-áthelyezések lesznek a jövõ héten. Augusztus 19-e, hétfõ pihenõnap.
Augusztus 23-án, pénteken a hétfõi munkarend szerint, augusztus 24-én, szombaton pedig a pénteki
munkarend szerint dolgoznak a kormánytisztviselõk a kormányhivatalokban, így a Fejér Megyei Kormányhivatalban is „A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl” szóló 28/2012. (IX. 4.)
NGM-rendelet alapján.
A munkarend változásai közé tartozik az is, hogy augusztus 23-án és 24-én a Fejér Megyei Korányhivatalban – a kormányablakok, az okmányirodák, a Munkaügyi Központ és a járási hivatalok munkaügyi kirendeltségei kivételével – az ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük – és elõre is köszönjük – kedves ügyfeleink megértését.
Szép ünnepnapokat kívánunk!
Fejér Megyei Kormányhivatal

ÚJRA A DEFIBRILLÁTORÉRT
Augusztus 19-én Dégen az ünnepi mûsor után jótékonysági koncertre kerül sor tehetséges fiatalok
közremûködésével. Katona Lóránt énekel, aki jelenleg a bécsi zeneakadémia magánének szakos hallgatója, valamint Dömény Krisztián népzenei elõadómûvész citerázik és zenekarával, a Tiszta Korom nevû együttesével mutatkozik be népzene, blues, jazz, alternatív improvizációk mûfajban.

VÉRADÁS
SZÜRETI TINÓDON

A meleg idõjárásra való tekintettel véradóink száma csökkent, a balesetek száma viszont nõtt. A vérre
viszont mindig szükség van és szükség lesz. Így kérünk mindenkit, aki teheti, vegyen részt véradásainkon!
Véradást szervezünk a következõ helyszíneken:
2013. augusztus 17. (szombat) Székesfehérvár, Auchan 14–17 óráig;
2013. augusztus 23. (péntek) Sárszentmiklós, klub 14–17 óráig;
2013. augusztus 24. (szombat) Székesfehérvár, Alba Plaza 11–18 óráig;
2013. augusztus 28. (szerda) Káloz, általános iskola 14–17 óráig.
Vért adni 18 év felett lehet!
A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ- kártyájukat.

Indulás délben a vasúti sportpályától.
Felvonulók jelentkezését várjuk 2013. szeptember 7-éig Huszár Györgynél a 06 (30) 300
7783-as telefonszámon.
Támogatásokat, adományokat szívesen fogadunk: Soós Andrea 06 (70) 340 0711.

Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete

Szervezõk

2013. szeptember 14-én
szüreti mulatság és bál
rendeztetik Tinódon!
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Sárszentmiklós továbbjutott a Magyar Kupában
Géderlak–Sárszentmiklós 0-2
Sárszentmiklós: Kimiti, Fekete, Varga, Gráczer B., Hegedüs,
Krajcsovics (Vámosi), Lajtos, Tóth (Csikesz), Rozsos, Huszár
(Kovács), Szabó. Cserék: Vámosi, Csikesz, Kovács, Nagy, Leiszkovszky, Szarka, Gráczer G. Vezetõedzõ: Sárai György.
Az elsõ gólra mindössze 12 percet kellett várni, amikor Rozsost
buktatták a bal szélen, a szabadrúgást pedig Huszár váltotta gólra.
A második találatot a 42. percben Tóth szerezte, és ezzel egy szép
támadást fejezett be. A gyõzelem megkoronázta az 5 hetes felkészülést, amelyen minden játékos 100 %-ig odatette magát. A
meccset az eredmény ellenére nehezen nyerte Miklós a sok ívelgetés és az alaphibák miatt, amelyek miatt az ellenfél is tudott
próbálkozni.

A megyében érdekelt csapatok közül Martonvásárt búcsúztatta a
Voyage (4-1), illetve Dunaújváros–Pálhalma sikert aratott Csanádpalotán (1-3).
Az elsõ tétmeccset sikerrel vettük, ami önbizalmat adhat a hétvégén kezdõdõ bajnokságra.
Az elsõ fordulóban Mezõszilast fogadjuk 2013. augusztus 17-én
17.00 órás kezdéssel, ahol a bajnoki elsõ helyezés a cél, és visszakerülés a megyei I. osztályba.
Sok szeretettel várjuk a szurkolni vágyókat!
Sárszentmiklósi SE

SÍC – hírek, eredmények

Katona Dorottya újabb
„DUNA-kupa” aranya
Az idén – 2013. augusztus 3-án – a szlovákiai Vinicnében rendezték a 2013. évi DUNAKUPA íjászversenyét, amelyen csak olimpiai utánpótláskorú osztrák, szlovák és magyar
ifi és kadet íjászversenyzõk vettek részt.
A magyar kadet utánpótlás-válogatottba meghívást kapott Katona Dóri és a jelenleg még
serdülõkorú Stadler Balázs.

Eredményeik: egyéniben Katona Dorottya
1. helyezés, õ szerezte a magyar csapat
egyetlen aranyát, Stadler Balázs 7. helyen
végzett.
A csapatok versenyében a Katona Dorottya, Regõczi Petra és Vincze Kira alkotta kadetcsapat 2. helyezést ért el. A Stadler
Balázs, Csordás-Nagy Mátyás és Dózsák
Dávid alkotta kadetcsapat szintén a 2. helyet szerezte meg.
2014-ben Magyarország a soros versenyrendezõ.
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy személyesen az egyesületben edzésnapokon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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KÉK HÍREK
Táskatolvajok az
O.Z.O.R.A Fesztiválon
A rendõrök õrizetbe vették õket.
A Fejér megyei Dádpusztán zajló
O.Z.O.R.A Fesztivál biztonsági szolgálata
augusztus 7-én 8.00 óra körül jelentette be
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, hogy
olyan személyeket találtak a fesztivál területén, akik nem rendelkeznek a belépõjegy
megvásárlását igazoló karkötõvel. A helyszínre érkezõ rendõrjárõrök igazoltatták a
négy fiatalt, akiknél nagyobb mennyiségû
készpénzt és egy olyan övtáskát találtak,
melyben egy külföldi fesztiválozó iratai
voltak. Az egyenruhások ezért elfogták és
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították Sz. Krisztián 20 éves százhalombattai, Cs. Ottó 19 éves székesfehérvári,
M. Márk 22 éves százhalombattai lakosokat, valamint 17 éves százhalombattai barátnõjüket.
A biztonsági szolgálat látta azt is, hogy a
négy fiatal a rendõrség kiérkezése elõtt kis
alufóliás csomagokat dobált el. A nyomozók a paketteket felkutatták és lefoglalták.
Mivel azokban kábítószergyanús anyagokat találtak, ezért az elõállított fiatalokkal
szemben kábítószer-gyorsteszt alkalmazására került sor. A három fiatalember esetében a gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, ezért õket nemcsak lopás bûntette,
hanem kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt is gyanúsítottként hallgatták
ki a nyomozók, majd bûnügyi õrizetbe vették õket. Negyedik társuk, a fiatalkorú
lány ellen lopás bûntettének elkövetése
miatt indult büntetõeljárás, õ szabadlábon
védekezhet.

Vasárnap is folytatódtak
az ellenõrzések
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területére elrendelt fokozott ellenõrzés során újabb elõállítások történtek
vasárnap. Az elmúlt 24 órában újabb 33
személyt állítottak elõ az ellenõrzésben
résztvevõ rendõrök. Az elõállítottakat kábítószer-birtoklás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. A fokozott ellenõrzés megkezdése óta ezzel 173-ra emelkedett a valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmény elkövetése miatt indított büntetõeljárások száma.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HÍREK, ESEMÉNYEK
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KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Lakókocsi égett Sárbogárdon
Hobbimûhelyként használt lakókocsi gyulladt ki augusztus 1-jén, csütörtökön, délután
Sárbogárdon. A családi ház udvarán a lángokat a tulajdonos egy porral oltóval megpróbálta megfékezni, de nem járt sikerrel. Az égõ lakókocsit végül a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységei oltották el. Sérülés nem történt.

4. helyen Sárbogárd a paksi strandfocin

Idén is indult a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság a Tûzkakas Országos Tûzoltó Strandfocibajnokságon. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett verseny döntõjét a hétvégén, augusztus 3-án és 4-én tartották Pakson. A sárbogárdiak a kétszer tízperces végsõ megmérettetésen a Dombóvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság csapatával
mérkõztek meg, végül összesített versenyben a negyedik helyezést érték el.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Ellenõrzõ gyakorlat
A katasztrófavédelem Sárbogárdi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságának állománya ellenõrzõ gyakorlaton vett részt augusztus 13án a Sárbogárdi Ipari Park területén.
A feltételezés szerint az egyik épületben tûz keletkezett és egy dolgozót nem találnak.
A tûzoltók gyors és alapos felderítésének köszönhetõen behatárolták a tûzeset kiterjedését, valamint a továbbterjedés lehetõségeit. A tûzoltó vízsugarak szerelésével párhuzamosan az eltûnt személy keresése is megkezdõdött,
akit rövid idõn belül kimentettek a
veszélyeztetett területrõl. A beavatkozást nehezítette, hogy a gyakorlat elõkészítése során az egészségre ártalmatlan,
úgynevezett „diszkófüsttel” telítették az épületet. Ebbõl adódóan a látási viszonyok, a
valódi beavatkozásokhoz hasonlóan, jelentõs mértékben csökkentek.
A feltételezett tûzoltás befejezését követõen az ellenõrzést végzõ állomány elfogadta a
gyakorlatot, és külön kiemelte az állomány aktív és precíz feladatvégrehajtását.
Farkas-Bozsik Gábor tû. százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 17., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Kerékpártúra 10.00 Történetek a nagyvilágból
10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.10 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.10 Jillian utazásai – Afrika 14.10 Az álmodó 15.55 A világörökség kincsei 16.15 Fábry 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Herbie Monte Carlóba megy 22.00 Borvacsora 22.55
A Bécsi Filharmonikusok koncertje a Schönbrunni kastély parkjából 0.40 Hogy
veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket?
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Roxanne 12.05 Gasztrotúra Extra
12.30 4ütem 13.05 Dilinyósok 14.00 Agymenõk 14.25 Eastwicki boszorkák 15.30 A
hõs legendája 16.30 Castle 18.30 Híradó 18.55 Házasodna a gazda 20.05 Fejjel a
bajnak 22.05 Ocean’s Twelve – Eggyel nõ a tét 0.40 Idegen közöttünk 2.30 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Babavilág 12.00 Stílusvadász 12.30 Én is menyasszony vagyok
13.00 Doktorok 14.00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.00 A férjem védelmében 16.00 Luxusdoki 17.00 Sas Kabaré 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Gyerekek vagy egyebek 21.25 Négy tesó 23.40 Jackass 3. 1.25 Astro-világ 2.30 Propaganda 3.25 A férjem védelmében 4.15 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Augusztus 18., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin 10.55 Unitárius ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 11.30 Apáca – evangélikus gyülekezet Erdélyben
12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.40 TS – Sport 7 13.10 A legendás musztáng 14.35
Hallgass a szívedre! 16.20 Budapest Honvéd–Puskás Akadémia FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán 21.20 Mr. és Mrs. Smith 23.20 Angyal a hóban 1.05
MüpArt Classic – Stravinsky-ritkaságok
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.20
Teleshop 11.15 Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Tuti gimi 13.30 Barátok közt 16.25 Castle 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00
Hipervándor 21.45 A hatodik napon 0.10 Portré 0.45 Cobra 11 1.45 Míg a halál el
nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.05 Astro-világ 11.10 Egészségmánia
11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 Kalandjárat 13.10 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 14.10 Békétlen békítõ 15.10 Sue Thomas – FBI 16.10 Gyerekek
vagy egyebek 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Ébredj velünk! 22.15 Piszkos lappal
0.20 Ryan közlegény megmentése 3.20 Astro-világ 4.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Roma magazin 6.25 Domovina
6.55 Balatoni nyár 9.00 A szeleburdi család 10.15 Szeleburdi vakáció 11.30 Hunyadi-járat 12.00 Hírek 12.10 A szalmakalapos férfi nyomában 12.45 Macskafogó
14.20 Beszterce ostroma 15.45 A Munkácsy-életút 16.35 A páva Washingtonban
17.35 Az aranyember 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Budavári Palotakoncert
21.50 Üvegtigris 23.40 Julianus barát
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.10 Egon és Dönci 10.30 Reszkessetek,
repülõk! 12.20 Hipervándor 14.05 Duma – A vadon hívó szava 16.05 Az ördög jobb
és bal keze 18.30 Híradó 18.55 Ébredõ sötétség 21.00 Végképp eltörölni 23.20 Így
készült – István, a király 23.55 A hírnök
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.10 Spongyabob – A mozifilm 10.50 Astro-világ 12.00 Top
Secret 13.55 Münchausen báró kalandjai 16.20 János vitéz 18.00 Tények 19.00
Babe 2. – Kismalac a nagyvárosban 21.00 Hal a tortán 22.00 Számkivetett 0.45 A
kalandor 2.30 Astro-világ 3.35 Magyarország, jövünk!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
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12.23 Sportvilág 12.30 Korkóstoló 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus 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 17.54
Sportvilág 18.00 Avatottak – A hazáért, mindhalálig! 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.05 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 20., KEDD
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Srpski ekran 6.25 Unser Bildschirm 6.55 Balatoni nyár 9.00 Magyarország lobogójának felvonása és tisztavatás 10.00 Balatoni
nyár – „Együtt az ország – Szent István ünnepén” 12.00 Hírek 12.05 Virágzó Magyarország 12.30 Beszterce ostroma 15.30 Kultúránk az UNESCO-ban 16.00 A Munkácsy-életút 16.55 Szent István-napi ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet
18.55 Szent István és a rovás 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fölszállott a páva
21.00 Tûzijáték 21.35 Erkel Ferenc: István király 0.40 Sacra Corona
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.40 Vuk 2. – Kis Vuk 10.00 Ennivaló a
csaj 11.50 Így készült – István, a király 12.20 Ébredõ sötétség 14.20 Majom bajom
16.10 Az ördög jobb és bal keze 2. 18.30 Híradó 18.55 Ocean’s Thirteen – A játszma
folytatódik 21.20 István, a király 23.15 A születés 1.15 Remington Steele
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.35 Bajkeverõ majom 11.05 Szurikáták 12.35 Winnetou
bosszúja 14.30 Babe 2. – Kismalac a nagyvárosban 16.25 Ludas Matyi 18.00 Tények 19.00 Cincin lovag 20.55 Hal a tortán 21.55 Valami Amerika 2. 0.20 A szabadság útjai 2.25 Az öreg hölgy és a testõr 3.55 Magyarország, jövünk! 4.00 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 Hírek
6.05 Szent István dicsérete 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Napközben 11.05 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Egy évezred konyhamûvészete 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Avatottak – A hazáért, mindhalálig! 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Harci énekek Szent István
korától napjainkig 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 21., SZERDA
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30 Múlt-kor 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Angi jelenti 7.45 100 kép a XX. századból 8.00 Híradó 8.15
Capri – Az álmok szigete 9.20 Macskafogó 10.50 A hangyák mindent tudnak 11.10
Rex felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul
nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 A kékvércse 14.55 Az ember bolygója
15.50 Család csak egy van 16.35 Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó
17.40 Rex felügyelõ 18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Gyilkosság 21.50 Hacktion újratöltve 22.45 Híradó
23.00 Átok 0.00 Munkaügyek – Irreality show 0.30 Család csak egy van 1.15
Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20
Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.15 Szulejmán 23.25 Reflektor 23.45 Rejtélyek asszonya – Vadnyugati gyilkosság
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Az élet iskolája 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is
megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.15 Aktív 20.30 Hal a tortán 21.35 Junior 23.45 Ringer – A vér kötelez 0.45 Tények
1.20 Astro-világ 2.25 Junior 4.10 Magyarország, jövünk! 4.15 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.20 Sporthírek 6.30 Barangolások öt
kontinensen 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 A mi erdõnk 7.45 100 kép a XX. századból 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.20 Vízkereszti boszorkányok
11.10 Rex felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.45 Az ember bolygója 15.35 Család
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csak egy van 16.20 Híradó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.25 Szerencse Híradó
17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 A múlt fogságában 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Éjfélkor Párizsban 21.50 Az Este 22.25 Hacktion újratöltve 23.20
Híradó 23.35 Nemzeti Nagyvizit 0.05 A rejtélyes XX. század 0.35 Munkaügyek –
Irreality Show 1.00 Család csak egy van 1.45 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival
14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest
20.35 Barátok közt 21.15 Revolution 23.15 Reflektor 23.35 Totál szívás 0.35
Infománia 1.10 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Az élet iskolája 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00
Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a
tortán 21.35 Pitch Black – 22 évente sötétség 23.45 Grimm 0.45 Tények 1.20
Astro-világ 2.25 Pitch Black – 22 évente sötétség 4.05 Magyarország, jövünk! 4.10
Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 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 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 23., PÉNTEK
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.15 Sporthírek 6.25 Az Este 7.00 Híradó
7.20 Noé barátai 7.45 100 kép a XX. századból 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 A calabriai fiú 11.10 Rex felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.40 A hangyák mindent tudnak 15.00 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35 Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 A múlt
fogságában 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Csínom Palkó
21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20 Híradó 22.30 Forma-1 0.15 Munkaügyek –
Irreality Show 0.45 Család csak egy van 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs
játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.15 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Gyilkos hajsza
23.15 Reflektor 23.30 Totál szívás 0.35 Gasztrotúra 1.00 4ütem 1.35 Remington
Steele
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Az élet iskolája 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00
Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 20.30 Hal a
tortán 21.35 Eladó a családom 23.35 Luxusdoki 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15
Eladó a családom 3.45 Magyarország, jövünk! 3.50 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi
Adventista Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem
0.10 Éjszaka
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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 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel (ism. ~30p), Jótékonysági est a
Kabakán tanyáért (ism. 90p), Nyugdíjas-találkozó (ism. 90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Augusztus 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel (ism. ~30p), Jótékonysági est a Kabakán
tanyáért (ism. 90p), Nyugdíjas-találkozó (ism. 90p) 18.00 Lapszemle
19.00 Kisszékelyi túra (ism. 30p), Családi nap Sárszentmiklóson (ism.
49p), Cecei Juliális (ism. ~80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 18., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú a Vertikál Zrt. vezetõivel
(ism. ~30p), Jótékonysági est a Kabakán tanyáért (ism. 90p), Nyugdíjas-találkozó (ism. 90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Kisszékelyi túra (ism.
30p), Családi nap Sárszentmiklóson (ism. 49p), Cecei Juliális (ism. ~80p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 19., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Fráter Lilla hastáncossal (20p), Az Alapi Önellátó Gazdálkodás (ism. 33p) és fejlõdése (30p), Elõdeink lépte nyomán (74p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Augusztus 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 III. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál (~30p), A Huszics Vendel Kórus
Kárpátalján 2. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Fráter Lilla hastáncossal
(20p), Az Alapi Önellátó Gazdálkodás (ism. 33p) és fejlõdése (30p), Elõdeink lépte nyomán (74p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 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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HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Eladó egy darab FENYÕ ÁGY
(200x90 cm) ÁGYRÁCCSAL,
2 DB RUGÓS MATRACCAL
15.000 Ft-ért.
Érdeklõdni: 06 30 351 3532
BÚTORKÁRPITOZÁST, -JAVÍTÁST
vállalok. 06 30 662 5375
MATRÓZBLÚZ eladó. 06 20 405 7366

2013. augusztus 15. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Tûzifa akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác
aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06
(30) 290 2531 (3557921)
Családi ház eladó Sárszentmiklóson. Irányár:
4.300.000 Ft. Érdeklõdni. 06 (20) 256 9325 (8000185)
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli:
2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal: 2200 Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267
(8000185)

Háztartásban jártas személyt (hölgyet) keresek.
06 (30) 536 1944
Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított
családi ház eladó. 06 (20) 419 4940.
2

Árpád-lakótelepen 53 m -es, elsõ emeleti, másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni a 06
(30) 549 9148-as számon lehet. (8000543)
Két tojó némakacsa 8 növendékkel olcsón eladó.
06 (30) 830 7095.
Sürgõsen albérletet keresünk. 06 (30) 642 8606.
(8000540)

VÁLLALKOZÓI ALAPISMERETEK
Ingyenes képzés vállalkozás indítását
tervezõk és õstermelõk számára.
A képzés helyszíne: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
Idõpontja: 2013. augusztus 29-30., szeptember 2-3., 16 óra.
augusztus 29.: Vállalkozás alapítása, fenntartása, a vállalkozói lét
augusztus 30.: Gazdasági és pénzügyi ismeretek

A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium

egy ISKOLATITKÁRI
és egy ADMINISZTRÁTORI
munkakörben
foglalkoztatandó munkatársat keres.
A foglalkoztatás teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban történik.
Foglalkoztatási feltételek: középfokú végzettség, informatikai ismeretek (Word, Excel, internethasználat).
Az elbírálásnál elõnyt jelent: felsõfokú iskolai
végzettség, gazdasági, pénzügyi ismeretek,
közoktatási területen szerzett gyakorlat.
Az érdeklõdõk a gimnázium telefonszámán
2013. augusztus 23-ig 8 és 14 óra között kaphatnak idõpontot a személyes meghallgatáshoz.
Boda János igazgató
Mezõgazdasági nagyüzem
gyakorlattal rendelkezõ

NEHÉZGÉPKEZELÕT ÉS
TRAKTOROST keres.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet munkanapokon 7-15 óráig a
06 (30) 543 2755-ös telefonszámon.
Mezõgazdasági nagyüzem
gyakorlattal rendelkezõ

AGRÁRMÉRNÖKÖT keres.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni munkatars.fejer@gmail.com
címen lehet.

szeptember 1.: Pályázatírás, közbeszerzés
szeptember 2.: Õstermelõkre vonatkozó szabályok, rendelkezések
A tanfolyam ingyenes, az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A tanfolyamra jelentkezni a mûvelõdési központban lehet.
Érdeklõdni: 06 25 460 031, 06 30 99 33 395
muvhaz@bogard.hu

„ÚJRATERVEZÉS” – MEGÚJUL SÁRBOGÁRD
VÁROSKÖZPONTJA
MEGTÖRTÉNTEK A MÛSZAKI ÁTADÁSOK NÉHÁNY PROJEKTHELYSZÍNEN
2013. június 30-áig a következõ projekthelyszíneken fejezõdtek be a kivitelezési munkálatok:
– városháza (polgármesteri hivatal): ügyfélszolgálat – információs központ
kialakítása
– József Attila Mûvelõdési Központ részleges felújítása és Civil Koordinációs
Iroda kialakítása
– Szent László király római katolikus templom
Továbbra is kérjük minden városi polgár megértését a beruházás idõtartama alatt, bízva abban, hogy a megújult városközpont kellemes élményt, jobb szolgáltatási körülményeket nyújt
majd a lakosságnak!
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Bogárd és Vidéke 2013. augusztus 15.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a 18354/2013. ügyszámon a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a Szõnyegi
és Társa Kft. 7000 Sárbogárd, Fenyõ u. 1069/23
hrsz-ú telephelyére vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában
közigazgatási hatósági eljárást indított, és a
72132/2013 iktatószámon meghozta döntését.
A felügyelõség a döntéssel kapcsolatosan hirdetményt adott ki, melynek másolati példánya
a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. augusztus 12-én kifüggesztésre került és a hivatal nyitvatartási ideje alatt 2013.
augusztus 26-áig a következõk szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig
(hõségriadó esetén 7.00–14.00 óráig), pénteken 7.30–13.30 óráig.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a 30678/2011. ügyszámon a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mûködési területén
lévõ megfigyelõkutak fennmaradási és üzemeltetési engedélye tárgyában indult közigazgatási
hatósági eljárásban közmeghallgatás megtartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
A közmeghallgatás idõpontja: 2013. augusztus
16. (péntek) 10.00.
A közmeghallgatást elrendelõ végzés másolati
példánya a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti
hirdetõtábláján 2013. július 31-én kifüggesztésre került és a hivatal nyitvatartási ideje alatt
2013. augusztus 16-áig hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig (hõségriadó esetén 7.00–
14.00 óráig), pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõ, illetve áttanulmányozható.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 120/2013. (V. 10.) kth. sz. határozatában
a sárbogárdi Petõfi utca teljes szakaszára, a
Kossuth utca Petõfi utca–Kisfaludy utca közötti,
valamint a Kisfaludy utca Kossuth és Árpád utca közötti szakaszára 15 tonnás súlykorlátozás
bevezetését határozta el azzal a kiegészítéssel,
hogy idõszakosan, kérelemre engedély ellenében a mezõgazdasági vontatók 20 tonnás összsúlyig behajthatnak az útszakaszra.
A behajtási engedélyt Sárbogárd város jegyzõjétõl kell megkérni.
Kérem a fentiek tudomásul vételét.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZLEMÉNYEK
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TISZTELT GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ SZÜLÕK!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri (augusztus,
november) támogatást fogyasztásra kész étel,
tanszer és ruházat vásárlására felhasználható
5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány formában kell
nyújtani a 2013. augusztus 1. napján is fennálló
jogosultság esetén a jogosultak részére.
Utalványok kiosztása az alábbi helyen és idõben
történik meg:
polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., földszint, ügyfélszolgálati iroda
2013. augusztus 27. (kedd) 8–15 óra (A-tól
J-ig)

2013. augusztus 28. (szerda) 8–15 óra (K-tól
Sz-ig)
2013. augusztus 29. (csütörtök) 8–15 óra
(T-tõl Zs-ig)
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált
gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján
a jelzett családi nevének kezdõbetûjét tartalmazó
idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdõbetûkhöz tartozó személyek Erzsébet-utalványai állnak rendelkezésre.
Sárbogárd város jegyzõje

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben
érintett feleket, hogy a Sárbogárd, külterületi
0522/187 hrsz-ú ingatlanon lévõ nem veszélyeshulladék-lerakót (térségi kommunális hulladéklerakót) érintõen a VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39.) kérelmére, az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában,
valamint a lerakó kapacitásbõvítése céljából,
dombépítéses technológiára történõ átállással
kapcsolatosan 28334/2012. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárást indított a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.), mely eljárás megindításáról újabb hirdetményt adott ki a felügyelõség 2013. 07. 26-ai
keltezéssel.
Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény másolati példányai a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) föld-

szinti hirdetõtábláján 2013. július 31-én (az eljárás lezárásáig) kifüggesztésre kerültek, mely okiratok a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak
szerint megtekinthetõk:
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig (hõségriadó esetén 7.00–14.00 óráig), pénteken 7.30–
13.30 óráig.
Az ügyfél – a felügyelõségnél dr. Tatárvári Bianka
Szilvia, vagy Sturmné Laczó Andrea ügyintézõvel
(tel.: 06 /22/ 514 300) történõ egyeztetés szerinti
helyen és idõben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot
készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és
a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére
hitelesíti.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet
2013. évre a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és nonprofit
szervezetek részére
GYÓGYÁSZATI ÉS FEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK,
SEGÉDESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁRA.
A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezeteken keresztül gyógyászati segédeszközök
vásárlásával támogatni a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit
szervezetek – kivétel közalapítványok –, amelyek
alapító okiratuk szerint fogyatékos embereket,
csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell:
– az adatlapot;
– alapszabály, alapító okirat másolatát;
– bírósági bejegyzés másolatát;
– az adatlap II. pontja szerinti mellékletet;
– közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl;
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-

tettség fennállásáról, vagy hiányáról. A nyilatkozat nem csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem használható
fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetõség van. A
korábban már hasonló támogatásban részesült
és határidõre el nem számolt szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden
pályázót írásban értesítünk 2013. szeptember
30-áig.
Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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2013. augusztus 15. Bogárd és Vidéke

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Innovációs eredmények hasznosítása Hargitai Lajos egyéni vállalkozónál
2013.01.24.
Hargitai Lajos egyéni vállalkozó közel 18,5 millió forintot meghaladó vissza nem térítendõ támogatást nyert a „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 29 millió forint
összköltségvetésû beruházásban három új nyomógép lett beszerezve és üzembe helyezve.
A vállalkozás 1990 óta mûködik Hargitai Lajos egyéni vállalkozó vezetésével, nagyrészt a Hargitai család tagjainak részvételével, kis alkalmazotti létszámmal. Fõ tevékenység az idõszaki kiadványok kiadása (egy saját,
független hetilap, a Bogárd és Vidéke mellett több más környékbeli település helyi lapjai, kis példányszámú
könyvek), emellett digitális nyomdai termékek elõállítása egyedi megrendelés szerint (plakát, meghívó, brosúra, emléklap, jegyek stb.), papírkereskedelem, sokszorosítás, hirdetési felület biztosítása a hetilapban vagy a
Bogárdi TV-n.
A támogatásnak köszönhetõen a vállalkozás telephelyén (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.) üzembe helyezésre
került három modern nyomógép: 2 db Xerox D 125-ös nyomógép, és 1 darab Xerox Docucolor 560 nyomógép a
hozzá tartozó szoftverekkel (Freeflow VI Express Design és Freeflow VI Compose up).
A beruházás révén a digitális, korszerû, magasabb nyomtatási minõséget és nagyobb termelési kapacitást képviselõ nyomógépek hatékonyabbá, gyorsabbá, rugalmasabbá tették a kis létszámú vállalkozás mûködését, és
a várakozásoknak megfelelõen több területen kiváltották a manuális munkát. Így a munkatársak más területekre tudják a figyelmüket koncentrálni, valamint a vállalkozás jobban tud alkalmazkodni a vevõi igényekhez.
A környezettudatos termelést a digitális gépek környezetkímélõ technológiája biztosítja. Az új berendezések
emellett gazdaságosabban mûködtethetõk, és jó árakkal, új szolgáltatásokkal tudja a vállalkozás versenyképességét növelni a piacon.
Hargitai Lajos egyéni vállalkozó
Tel.: +36 (30) 3483320
Email: bogardesvideke@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

