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SÁROSD Nagyközség lapja
Sárosd Napok 2008

Alkotótábor

2008. 07. 11. péntek
18:00-18:10 Megnyitó
18:10-19:00 Mazsorettesek műsora (Szabadbattyán,
Sárosd)
19:00-20:00 Hastánc
20:00-21:00 Desperado együttes fellépése
21:00 Dicso (Dj-k: Bagoly, Beendeck, Roland Croath)
2008. 07. 12. szombat
9:00-14:00 Kispályás foci a sportpályán. (5+1-fős csapatok, nevezési díj 3000 forint csapatonként. Nevezés a
Művelődési Házban személyesen, vagy Németh Kittinél
a 06-20-552-50-54-es, illetve a 06-30-670-20-41-es
telefonszámokon lehetséges.)
9:00-14:00 Kézilabda mérkőzések az iskola udvarán.
9:00-tól Főzőverseny a Művelődési Ház udvarán.(Babos étel készítése hozott anyagból. Nevezés a
Művelődési Házban személyesen, vagy Németh Kittinél
a 06-20-552-50-54-es, illetve a 06-30-670-20-41-es
telefonszámokon lehetséges.)
10:00-11:00-ig Az otthon elkészített mézes sütemények
leadása. (Süti sütő verseny)
10:30-11:30 Nefelejcs Bábszínház előadása
12:00-tól Ebéd
14:00-tól a délután folyamán megtekinthető a soponyai
kézművesek kiállítása a kondi teremben.
15:00-tól Sárosd – Bogyarét Nagypályás Foci (Barátságos mérkőzés)
13:30-15:00 Helyi fellépők műsora (Joy musicians stb.)
15:30-tól
Eredményhirdetések
Hantosi táncosok és citerások
Ír sztepptáncosok
Sárosdi óvodások műsora
Daruszentmiklósi Fekete Szemek
Slágermix
Karaokee
21:00-tól Éjszakai játékok (Jelentkezni személyesen a
Művelődési Házban, illetve Németh Kittinél a 06-20552-50-54-es vagy a 06-30-670-20-41-es számokon
lehet.)
21:00-tól Hawaii együttes - Bál
2008. 07. 13. vasárnap
6:00-13:00 Horgászverseny a tónál.
9:00-tól Imre István Emlékverseny a lovas pályán.
A SÁROSD NAPOK PROGRAMSOROZAT ALATT
SÁROSD NAGYKÖZSÉG CÍMERÉVEL ELLÁTOTT
PÓLÓK VÁSÁRLÁSÁRA IS LESZ LEHETŐSÉG.
DARABJA 1000 FORINT.
MÉRETEK: 128-AS GYEREKMÉRETTŐL A
FELNŐTT XXL-IG.

Alkotótábor 2008. július 7-11
Ünnepélyes megnyitó 6-án, vasárnap az iskola Galériáján
Július 7. Hétfő
Tábornyitás az iskola udvarán 9 órakor, tábori zászló felvonása. Belépőkártyák átvétele. Igény szerint ebéd rendelhető az
iskola gondnokijában. A programok minden nap 9-12-ig és 1421 óráig tartanak. Mindennapi tevékenység a festészet, melynek vezetője Simon M. Veronika festőművész.
Délelőtt:
- dobozállatka készítés, fafaragás, gyertyaöntés, üvegmatricázás, kirakó, tűzzománc, kosárfonás, szövés, festészet selyemfestés, tolltartó készítés, ékszerkészítés, korongozás,
muffinsütés stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
17 óra – Kincsvadászat- 5 fős csapatokkal
19 óra – „Berázda” a Fire Boys együttessel
20 óra – Vacsora
21 óra – Karaoke
Július 8. Kedd
Délelőtt: folytathatók az előző napi tevékenységek, és még …
Origami, pörgettyű, csipeszfigura, napellenző, bögre-festés,
szudoku, színezés, szövés, kosárfonás, korongozás, mozaikkészítés, palacsinta sütés stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
17 óra – Íjászat
18 óra – Szironta csengettyű és citerazenekar
18 ³º óra – Vacsora
19 óra – Hőlégballon bemutató- felszállás 700,- Ft/fő
Július 9. szerda
Délelőtt: előző napi tevékenységek folytatása…
Szudoku, üvegdíszítés, indián bőrlánc készítés, kenyérsütés,
origami, mézes gyümölcs, fafaragás, falikép készítés, virágtartó készítés, gyertyaöntés, nemezelés, tűfilc, korongozás, ékszerkészítés, kosárfonás, szövés, batikolás, (kendő, szatyor)
póló-festés hozott pólóra, gofri sütés, stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
14 óra – Táncoljunk együtt Südi Iringóval!
18 óra – Lovasbemutató
19 óra – Rác-táncház
20 óra – Vacsora
Július 10. csütörtök
Délelőtt: előző napi tevékenységek folytatása…
Szövés, korongozás, tűfilc figurák, gyertyatartó, gyertyaöntés,
üzenőtábla készítés, karkötő, mozaik, dobozállatka, rétessütés
stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
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14 óra – Horgász-verseny a sárosdi tavon, indulás együtt
az iskolából
17 óra – Rendőrségi-kommandó bemutató
18 óra – „Csajok” ének és táncegyüttes
19 óra – Vacsora
20 óra – Coco Loco együttes záró bulival
Július 11. péntek
Délelőtt: Utolsó simítások a műveken, kiállítás berendezése
Délben: Ebéd
15³º óra – Vásár – a kiállított kézműves tárgyakból.
Táborzárás.
Jegyárak:
Iskolánk tanulói részére: 3000 Ft
Óvodások részére: 2000 Ft
Külsősök részére: 5000 Ft
Napijegy:
Iskolánk tanulóinak: 700 Ft

Agárdi koncertek
Az Agárdi Pop Strand és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. Ennek alapján minden sárosdi lakos kedvezményben részesül a Pop
Strand 2008. évi saját rendezvényein.
A kedvezmény személyigazolvány és/vagy lakcímkártya felmutatása mellett vehető igénybe.

2008. Július
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
értékesíti a tulajdonában lévő
alábbi ingatlanokat:
a.) Sárosd 506 hrsz-ú Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. szám
alatti 669m2 telken lévő 151 m2 alapterületű összkomfortos lakóházat és melléképületet. (rendőrőrs.)
Az ingatlan két külön bejáratú lakrészből áll, amelyek
alkalmasak lehetnek vállalkozási célra is.
b.) Sárosd, 1044/23 hrsz-ú a Sport utcában lévő 932
m2 nagyságú építési telket.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata hasznosításra
felajánlja: a Fő u. 15.sz alatti (volt tanácsháza ) épületét.
Részletes információ kérhető: a polgármesteri hivatalban személyesen vagy telefon: (25) 509-330.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÍRDETÉS
Az Önkormányzat a Táncsics utcában lévő (
egybefüggő 1,7 ha nagyságú) üres területet meghirdeti
hasznosításra, művelésre, jelentős kedvezménnyel.
(5 éves bérleti szerződés esetén az első évben bérleti
díj mentességgel)
A részletekről a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÍRDETÉS
Tájékoztatatjuk az érdeklődőket, hogy az Önkormányzat Béke tér 1. szám alatti költségalapú bérházában vannak kiadó üres lakások.
A feltételekről a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
Polgármesteri Hivatal

Szállítmányozás
- sóder, homok 2800 Ft/m3
- zúzott kő 2000 Ft/m3-től
- fekete föld eladása 1500 Ft/m3
- épületek bontását, és
elszállítását vállaljuk.
Vállalunk gépi földmunkákat, és egyéb
ömlesztett áru szállítását
8 és 30 m3-es autókkal
Telephely: Seregélyes-Szőlőhegy
Tel: 06/20-478-2069

Sárkeresztúron
3 szobás családi ház eladó.
Irányár:
8,2 millió Ft
Tel:
06-20/325-1091
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A PEDAGÓGUSNAP
ÜNNEPELTJEI
A 2007/2008-as tanév pedagógusnapi ünnepségén az óvodások
Müller Györgynét és Szijj Tamásnét
köszöntötték 30 éves jubileumi, és 30
éves törzsgárda tagsága alkalmából.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony Gazsi Lászlóné 25
éves vezetői munkáját köszönte meg
ezen alkalommal.
Az év óvónője a Szülői Munkaközösség döntése alapján Vörösné Lecsek
Mária, az év technikai dolgozója Fintáné Halasi Anikó lett.
Az

iskolában

Zsigmondné

Kovács Margit 30 éves-, és Pleizer
Lajos 35 éves törzsgárda tagságát
ünnepelte. Az év pedagógusai a szülők döntése alapján Bárkányiné Vohl
Mária és Kiss Bernadett tanítók lettek.

Képek az óvoda és az iskola tanév végi programjairól

Hétfőn légváron ugráltak a gyerekek Kedden délelőtt kézműves foglalkozás,
délután paprikás krumpli uzsonna várta a gyerekeket.

Szerdán kirándulni mentek a csoportok. Csütörtökön délelőtt selymet festettek, délután az óvoda udvarán lovagoltak
a gyerekek A pénteki sportnap nagyon jól sikerült, felnőtt és gyerek egyaránt jól érezte magát a rendezvényen.
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Búcsúzás az óvodától.

Az iskolai Sportnap képei

Ballagás 2008

Az ünnepélyen Szombath Lászlóné tanítónő nyugdíjba vonulása alkalmából
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. 38 év tanítás után jó egészséget kívánunk a pihenő évekhez!
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Tájékoztató
Április 23-án volt a Legfelsőbb Bíróságon a felülvizsgálati kérelmünk tárgyalása a volt polgármester által 2004. április 8-án benyújtott kereset kapcsán. A
Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság részítéletét, és a
Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság ítéletét is, valamint kötelezte a volt polgármestert, hogy fizessen az önkormányzatnak 380.000 Ft + Áfa eljárási költséget. Az
indoklásból: az önkormányzat által benyújtott „felülvizsgálati kérelem megalapozott. Az Alkotmány 44. §-ának (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint – kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3)
bekezdés 1) pont] a polgármester megbízatását is megszünteti.
Ezen szabályozással áll összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény (Ötv.)18. §-ának (3) bekezdése, amely értelmében a képviselőtestület a megbízatásának lejárta előtt, névszerinti szavazással, minősített többségű
döntéssel kimondhatja a feloszlását. A polgármesteri tisztség ellátásáról rendelkező
Ptv. 2. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerint pedig a polgármester tisztsége megszűnik a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester
megválasztásával.
A képviselő-testület 92/2004. (III. 8.) Kt. számú határozatával kimondta saját
feloszlását, ezen határozatban foglaltakat pedig közigazgatási eljárásban nem
kifogásolták. Mindebből következően a képviselő-testület döntése nyomán a
polgármesteri jogviszony feloszlás címén, a törvény erejénél fogva szűnt meg,
ezért ez nem volt jogellenes.”
Ezek alapján az önkormányzatot, a falut anyagi kár nem érte, hiszen a perrel kapcsolatos ügyvédi költségek is megtérültek. A befizetés június 18-án megtörtént.
Kistérségi Társulás pályázatot nyújthat be július 31-ig családi napközik létre
hozására. Az egyik családi napközi Sárosdon létesülne a volt Pártházban. Erre a
pályázatban 3,5 millió Ft igényelhető, 2,5 millió Ft felújításra, 1 millió Ft eszközbeszerzésre, 90 %-os a támogatás. Az épület felújítására eső önrészt (250 E Ft) a
sárosdi önkormányzatnak kell vállalni. A Képviselő-testület támogatja családi napközi létesítését, és vállalta az önrészt. Az ÁNTSZ-szel és tervezőkkel már felvettük
a kapcsolatot, hogy milyen átalakítások szükségesek.
Az Imre István díjugrató verseny szervezését, lebonyolítását ebben az évben
a Lovas Egylet vállalta, ehhez az önkormányzat 300.000 Ft támogatást ad.
Áprilisban újabb pályázatok kerültek beadásra:
- Új utcai ivóvízhálózat kiépítése és utána az út helyre állítása, aszfaltozása.
A beruházás költsége 20.653.104.-Ft, a támogatás 70 %-os. Amennyiben eredményes lesz a pályázat, akkor az Új utcában ingatlan tulajdonnal rendelkezőknek hozzájárulást kell fizetni. Az ivóvíz hálózat kiépítéséhez a községben korábban is minden ingatlan esetén fizettek hozzájárulást. Ebben az utcában éppen azért nem került
kiépítésre az ivóvíz hálózat 1978-ban, mert az ott lakók nem vállalták a hozzájárulást. Jelenleg ebben az utcában nem lehet építkezni, mert nincs ivóvíz hálózat. Ezért
valamennyi tulajdonosnak érdeke, hogy kiépítésre kerüljön a hálózat, és felújításra
kerüljön az út.
Tükrösi bekötő út felújítására pályáztunk, ennek költsége: 25.551.689.-Ft,
szintén 70 % a támogatás. Az út 2007–ben az önkormányzat tulajdonába került.
Nagyon rossz állapotban van, ezért a buszközlekedés is nehézkes.
A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere elavult, rosszul szabályozott. Ezért
ennek felújítására is pályázatot nyújtottunk be. A rendszer korszerűsítésével lényegesen lehetne csökkenteni az épület fűtési költségeit. A felújítás azért is aktuális
lenne, mert a Regionális Operatív Programok keretében a Hivatal akadálymentesítésére 10 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk
korszerűsíteni a fűtési rendszert. Az akadálymentesítés kapcsán lényeges átalakításokra is sor kerül (áthelyezésre kerül a bejárat, átalakításra kerül az ügyfél szolgálat
és a vizesblokk). A megvalósításra július közepétől augusztus végéig kerül sor. A
közbeszerzési eljárás most van folyamatban. A felújítás idején lesz olyan 1-2 hét,
amikor szünetelni fog az ügyintézés. Erről a hirdetőtáblákon tájékoztatni fogjuk a
lakosságot.
Jakab János szervezésében tavaly az ALCOA több dolgozója társadalmi
munkázott a Kultúrház udvarán. Ennek „jutalmául” az önkormányzat 2750 $ értékű
csekket kapott az ALCOA-tól. A beváltott csekk értéke 442.000 Ft. Köszönjük
Jakab Jánosnak és csapatának a segítséget.

2008. Július
- A Fejér Megyei Hírlapból is értesülhettek már arról, hogy a megye 5 községében településőrök segítik a rendőrség,
polgárőrség, és az önkormányzatok
munkáját. A két településőr 2008. május
1 –én kezdte meg munkáját, és október
30-ig foglalkoztatjuk őket. 90 %-os a
támogatás a Munkaügyi Központtól a bér
és járulékaira; a Megyei Közgyűlés pedig
100 E Ft-tal támogatja eszközök beszerzését (telefon, fényképezőgép).
- Mindnyájan nagyon várjuk már az
útfelújításokat. Mint korábban már tájékoztattuk Önöket 5utca felújítására nyertünk támogatást, szintén a KözépDunántúli Operatív Program keretében.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. A
kivitelező kiválasztására július végén
kerül sor. A munkák augusztusban kezdődnek. A pályázat szerint 2009. őszéig
kell elvégezni a felújításokat valamennyi
utcában. Bízunk abban, hogy a nyertes
kivitelező vállalja: még ebben az évben
mindegyik utcát felújítja. A Fejérvíz Zrtvel már egyeztettünk, több utcában is
kell a vízhálózaton felújításokat végezni,
hogy utána ne kelljen az aszfaltot bontani. A munkák megkezdése előtt utcánként egyeztetünk a lakókkal. Ezekre a
„fórumokra” várhatóan július második
felében kerül sor. Amennyiben ezekben
az utcákban az ott lakók közműbekötést
(szennyvíz csatorna, gáz, víz) terveznek,
akkor azt még a felújítás előtt végezzék
el, mert az Önkormányzat az útfelújítás
után nem fog engedélyt adni az új aszfaltburkolatok megbontására.
A beruházás során a vízelvezető árkok is
fel lesznek újítva (bemérés, szintezés).
Ennek következtében szükséges lehet az
átereszek cseréje, amelynek költségei az
ingatlan tulajdonosokat fogják terhelni
- Az előző Kisbíróban olvashattuk, hogy
a Kerbolt utcaiak összefogása eredményeként a Jókai és a Kerbolt utca közötti
gyalogos átjáró zúzott kővel lett borítva.
Így az esős-sáros időszakban is járható.
Köszönjük az együttműködést mindenkinek! Szeretnénk, ha összefogásuk példa
lenne mások számára is. Sajnos az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben
vannak, sokszor pár 10.000 Ft-os számla
kifizetése is gondot okoz. Ezért bármenynyire is szeretnénk, még az égetően fontos, a lakosság számára lényeges kisebb
munkákat sem tudjuk megcsináltatni.
Sok, nálunk kisebb településen is az ott
lakók összefogásával, társadalmi munkájával építik, szépítik környezetüket. A mi
településünk lakóinak is össze kell fogni,
ha céljainkat meg akarjuk valósítani.
Legyen példa előttünk Jakab János és
csapata valamint a Kerbolt utca lakói!
Lehotainé Kovács Klára – polgármester-
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Horgászegyesületi hírek
Versenyek:
Az Április 20-án megrendezett egyesületi
horgászverseny eredményei:

Ifjúsági kategóriában:
I.

Kotroczó Gábor(1040g)

Gyermek kategóriában:
I.

Csillag Máté

A felnőtt kategóriában
I. Horváth Gábor (5720g)
II. Rapai Csaba(1770g)
III. Pap László (1540g)
A versenyen 43 nevező indult. A nyerteseknek gratulálunk!
A Sárosdi Horgász Egyesület 2008-06-15-én indult a Hofesz által megrendezett
megyei csapatbajnokságon, B osztályban. A versenyt a tavalyi világbajnokság helyszínén, a sukorói evezőspályán rendezték
meg. Egyesületünk 5 csapatot megelőzve a II. helyen végzett, a dégi Park-tó HE mögött. Egyéni versenyben Horváth János
(Sárosdi HE) II. helyezést ért el.

Kistérségi tűzoltó verseny –
Lajoskomárom – 2008. 05. 17.
2008. május 17-én részt vettünk a Lajoskomáromban
megrendezett kistérségi tűzoltó versenyen. Sárosd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete az idei évben 6 rajjal tudott
megjelenni a megmérettetésen. Méltán lehetünk büszkék arra,
hogy az összes első helyezést elhoztuk, sőt a vándorserleget is
a magukénak tudhatjuk. Az igaz, hogy Dég is ugyanannyi
rajjal indult a versenyen, mint mi, s a versenykiírás szerint a
legtöbb rajt kiállító egyesületet illeti meg a vándorserleg, de a
sárosdiak időeredményei sokkal jobbnak bizonyultak, mint az
ellenfél csapaté, ezért nekünk ítélték a kupát.
Nagy öröm számunkra, hogy az idén a három felnőtt
raj mellett egy kisgyermek és két ifjúsági rajt is tudtunk indítani. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy bíztak bennünk, és megengedték azt, hogy gyermekeik a vasárnapjaikat a kora délutántól az esti órákig elhúzódó edzéseken
töltsék. Sok anyuka és apuka elkísért minket a lajoskomáromi
versenyre és velünk együtt izgulták végig az összes csapat
staféta futását és a vizes szerelését. Köszönet nekik!
Bízom benne, hogy jövőre még több kisiskolás, illetve iskoláskorú gyermeket érdekelni kezd majd a tűzoltóság és egyre
többen lépnek be a sárosdi önkéntes tűzoltók csapatába. Higygyétek el, megéri!
Németh Kitti

Közérdekű közlemény
KÁBEL TV ÉS INTERNET EGYBEN
36 TV csatorna
Időjárástól független képminőség.
Bármennyi TV készülékre csatlakoztatható.
Egy kábel és nincs antenna a házra szerelve.
Nincs belépési díj és telefondíj.
3350 forint / hó
Telefon: (30) 686-44-32
Dunkl Józsefné
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Prágában jártunk
2008. május 1-2-3-4. Végre elérkezett ez a 4 nap is. A Klubban hallottam
egy utazási lehetőségről még februárban, Németh Kittitől. A részletes program elolvasása után szinte azonnal eldöntöttem, hogy nekem is részt kell vennem. Az út;
kirándulás Csehország fővárosába, Prágába és Szlovákia fővárosába, Pozsonyba.
Sárosdról 6 fő indult május 1.-én hajnali 5 órakor. Kisbusz vitt be minket
Székesfehérvárra, s a tényleges indulás reggel 6 órakor volt 47 fős panorámás légkondicionált, nagyon kényelmes busszal. A 47 fős busz hamar megtelt, ugyanis
Magyaralmásról, Székesfehérvárról, Veszprémből is voltak utasok.
Délután negyed kettőre értünk Prágába kisebb technikai szüneteket tartva.
Prága -város Európa szívében- város, melynek nemcsak kellemes fekvése, híres történelme, bámulatba ejtően sok más és más stílusú, különböző korból származó kulturális értéke, érdekes jelene és nagyvárosi vonzereje van, hanem ennél sokkal több.
Van valami megismételhetetlen, csodálatraméltó történetekkel körülfont, varázslatos
hangulata, amely a legváratlanabb percekben szólítja meg a városban kószáló vándort. Prágát gyakran hívják „száztornyú városnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen a városok királynőjének.
5 stílussal találkozhattunk utunk során: Román, gótikus, reneszánsz, barokk és klaszszicista stílusokkal, művészeti irányzatokkal.
Meghatározni a történelmi stílusokat legegyszerűbben a műemlék épületeken lehet. Az építményeket külső jegyeik pl. kapu, ablak, boltív, oszlop, díszítés és
egyéb jellegzetességek alapján különböző művészeti irányzatokba lehet besorolni.
Valójában csak kivételes esetben találkozunk tiszta építészeti stílussal, ugyanis a régi
épületeket, az egymást követő generációk átépítették, kibővítették.
A legrégebbi stílus, ami a prágai műemlékeken fellelhető, a román. Műemlék ebből a
korból: Prágai várban a Szent György Bazilika
A román stílust a gótika váltotta fel, mely a 13. század második felében kezdte meghódítani a cseh földet. A legszebb prágai gótikus emlékhez tartoznak: Szent Vitus
katedrális, a Kis oldalon található Lánc alatti Szűz Mária templom, Lőportorony,
Óvárosi városháza
Az új stílus – reneszánsz – kezdetének éve cseh földön 1493. Prága legjellegzetesebb
reneszánsz emléke: Arany utcácska, Schwarzenberg palota, Perchez ház, Zsidótemető
A barokk stílussal 1611-től kezdve ismerkedik meg Prága. Ez az új stílus hamar gyökeret ereszt itt és az egész 17. századot, sőt még a 18. század java részét is uralja.
Prága barokk ékességei közé tartozik: Mátyás kapu, Loretó, Szent Miklós székesegyház
Egy csodálatosan szép 2 órás sétahajókázáson is voltunk a Moldván. A
Moldva (csehül: Vltava) Csehország egyik legfontosabb, egyben leghosszabb, nemzetinek számító folyója. Sikerült is lefényképeznem a Moldva vízlépcsőjét.
3. napon, Karlovy Vary városába is ellátogattunk. Karlovy Vary város a
Cseh Köztársaságban. Ide is elvezetett utunk. Karlovy Vary a Cseh Köztársaság
legnagyobb gyógyfürdőhelye. Létezése óta több mint 6 millió beteg látogatta meg
szerte a világból. Csehország északnyugati részén található. Itt folyik bele a meleg
vizű Teplá folyó az Eger folyóba. Tengerszint feletti magassága: 400 m.
Karlovy Vary a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező
gyógyfürdővárosa, 13 nagyobb és 300 kisebb gyógyvíz-forrása van. A 73 °C-os glaubersós hőforrások adják a hashajtó szerként használatos karlsbadi sót. Több mint 60
ásványi forrással rendelkezik, ebből tizenkettőt használnak gyógyító célokra. Az
egyes források hőmérséklete 34 – 73 °C között alakul, ivó –, fürdő –, speciális
gyógykúrákra használják fel e források vizüket. Az emésztőszerv – rendszer és az
anyagcsere zavarainak gyógyítását szolgálják.
A város híres az évenkénte rendezett Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválról.
Itt gyártják a híres cseh likőrt, a Becherovkát.
Fontos terméke a Moser üveg.
4. napon pedig Szlovákia fővárosában, Pozsonyban járhattunk, ahol szintén
találtunk nagyon szép és sok látnivalót: Prímás Palota, Dóm, Magyar Nagykövetség
stb.
Összességében, természetesen csak az én, saját véleményemet tudom Önökkel megosztani. Számomra egy felejthetetlen élmény volt, nagyon élveztem minden
egyes percét ennek a 4 napnak, boldog voltam s abszolút nem bántam meg, hogy
elmentem erre az útra.
Beszéljenek helyettem inkább a képek, melyek csodálatosan szép emlékeket őriznek mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy valóra
válhatott egy álmom.
- Györök Henrietta -
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A 9. dégi zongoraverseny
Tavaly jártunk először Dégen, a megyei minősítő zongoraversenyen.
Rögtön az első alkalommal két ezüstérmet hozott el Mrázik Rebeka ás
Tankó Georgina, ami hatalmas elismerés volt, hisz a rendezvényen a
megye legjobb zongoristái képviselik magukat. A sikeren felbuzdulva
természetesen az idén is jelentkeztünk, és ez alkalommal is a két”jól bevált” növendék képviselte iskolánkat a rangos megmérettetésen. A tavalyi
szervezéshez képest a legnagyobb változás a zsűriben történt. 8 év zsűrizés után a Bódi zenész házaspár nyugdíjba vonult, és átadta a stafétát
Bánky József zongoraművésznek és Kárpáti Ágnes zongora művésztanárnak. Az idei év különlegessége volt, hogy Bánky József művész úr egy
csodálatos Liszt művet is előadott.
Az idei minősítő 2008. május 14-én délután 14 órától került megrendezésre. Rebeka és Gina az 5. osztályos korcsoportba
kerültek. A műsor gyors, pergő volt, így a lányok hamar sorra kerültek. Az idei kötelező anyag klasszikus szonáta volt, illetve
egy szabadon választott zongoradarab. Bár mindannyian nagyon izgultunk, ami azért érezhető volt a lányok játékán, nagyon
szépen teljesítettek. A zsűri Mrázik Rebeka produkcióját bronz, Tankó Georgina produkcióját ezüst minősítéssel értékelte. A produkciókban több hónapi kemény munkánk fekszik, és az idei mezőny is különösen erős volt.
Nagyon örültünk az elismerésnek. A verseny végeztével személyesen is kikértük a zsűri véleményét. Nagyon sok biztatást
kaptunk és persze sok hasznos tanácsot.
A legmeghatóbb pillanat számomra az volt, mikor a zsűri kimondta, hogy a versenyen a megye legjobb zongoristái vesznek
részt: ennél nagyobb elismerést azt hiszem nem is kaphattunk volna.
További sikeres munkát kívánok: Szünder Nóra felkészítő tanár

Századforduló zenéje
2008. május 15-én délután 14 órától tartottuk iskolánk könyvtárában zenei vetélkedőnket és az azt követő koncertünket – Századforduló zenéje címmel. A zenetörténeti vetélkedőre a seregélyesi szolfézscsoport
néhány tagját is meghívtuk felkészítő tanárukkal együtt. A vetélkedőn az 56-7. évfolyamos szolfézs-zenetörténet csoport vett részt, akik egyben le is
vizsgáztak a tárgyból. 19-20. századi szerzők életrajzaiból, zeneműveiből
kellett felkészülni a tanulóknak, illetve zeneműveket kellett felismerniük.
Három csoportba osztva versengtek a gyerekek. Első helyen az egyik
sárosdi csapat végzett, második helyen a seregélyesi fiúk csapata, harmadik
helyen pedig a másik sárosdi csapat. Minden kérdésre remekül tudták a
választ, így a döntő szempont a gyorsaság volt.
A vetélkedő után koncertet tartottunk ebből az időszakból született
zeneművekből. Elhangzott két zongorakíséretes dal is. A kisebb szolfézscsoport Mihály György tanár úr vezetésével egy Bartók művet énekelt,
melyet Sallay Niké, a nagyobb szolfézscsoport egy Borogyin művet énekelt Kuti Ivett zongorakíséretével.
A koncerten hangszeres művek is szép számmal felcsendültek a 19. századi
szerzők kompozícióitól egészen a modern zeneművekig. Minden hangszeres növendék kitett magáért, gratulálok minden produkcióhoz. Köszönöm
továbbá Berki Lilla és Eöry Gyula tanárok felkészítő munkáját.
A koncert és a vetélkedő egyaránt nagyon vidám hangulatban telt,
utána egy kis fogadással köszöntük meg a résztvevők munkáját, fáradozásait.
További sikeres munkát kíván: Szünder Nóra szervező

„A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének lényege az idő. A pontos meghatározás
nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik,
hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata.
A zene egy művészi kifejezési forma, a hangok és „nemhangok” (csendek) időbeli váltakozásának többnyire tudatosan előállított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat
ébreszt.”

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Kisbíró

9

2008. Július

Művészeti zárókoncertet tartottunk
2008. június 12-én délután 17 órától kezdtük év végi művészeti
zárókoncertünket iskolánk aulájában. A koncert keretében méltóképp
zártuk le az idei tanévet, és a művészeti tagozatos bizonyítványok, oklevelek is kiosztásra kerültek.
A műsorban zenei tagozatunk minden tanulója helyet kapott. A műsor nagy
részét a hangszeres növendékek tették ki, de a szolfézscsoportok zongorakíséretes produkcióknak is jutott hely. Ezen a koncerten hangzottak el azok
a művek is, amelyek valamely megmérettetésen oklevelet, minősítést kaptak. Ezúttal igyekeztünk bemutatni zenei tagozatunk minden oldalát: bepillantást nyerhetett a hallgatóság az egyéni hangszeres órák, a csoportos
szolfézsórák, kamarazenei órák, korrepeticiós órák életébe is. Csodálatos
művek hangzottak fel aznap délután, és a színvonalas produkciókon kívül
nagyon jó hangulatban is telt a délután.
Hallhattunk egyéni zongorás és furulyás műveket, négykezes darabokat,
kamaraműveket és zongorakíséretes dalokat egyaránt. A legcsodálatosabb
érzés számomra az volt, hogy növendékeink milyen csodálatosan muzsikálnak, milyen töretlen lelkesedéssel képesek muzsikájuk által érzelmeket
közvetíteni. Mert a közönség sorain végigtekintve nem csupán szeretetet,
hanem hatalmas büszkeséget lehetett kiolvasni a szülők szeméből, amit
nagyon jó volt látni, hisz évek óta dolgozunk azért, hogy ehhez hasonló
feledhetetlen pillanatokat élhessünk át együtt.
A csodálatos produkciókat Berki Lilla tanárnő oboás műve zárta, melynek
nem titkolt célja a gyerekek érdeklődésének felkeltése volt a hangszer iránt.
A jövőben szeretnénk ugyanis bővíteni a választható hangszerek körét.
A műsor végén kiosztottuk a bizonyítványokat is. Sok növendékünk ért el a
tanév során iskolánkon kívüli rendezvényeken is sikereket. Szorgalmukért
és kiváló teljesítményükért tagozatvezetői, illetve szaktanári dicséretben
részesültek nagyon sokan.
A délután fénypontja számomra a műsor végén átadott ajándék volt, amelyet a szülők munkám elismeréséül adtak át. Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, és ezúton is köszönöm az irántam tanúsított hatalmas szeretetet, türelmet, segítő szándékot.
És köszönet a rengeteg szép virágért, ajándékért a gyerekeknek, szülőknek, amelyet alig győztem hazavinni a műsor után. Jó
pihenést a nyárra mindenkinek, és szeptemberben mindenkit szeretettel várunk.
Köszönettel: Szünder Nóra zenetanár

Gyermekkori emlékek, avagy azok a „ másvilágvolt” 60-as évek
Két asszony beszélget az udvaron. Az utcáról kellemes dallam hallatszik.
- Hát ez meg honnan szól?
- A fagylaltos kocsi zenél.
- Régen is járt fagylaltos kocsi az utcán.
- Igen, még étel hordó kocsi is volt.
- Lovas kocsi. Minden délben vitte az ebédet a határban dolgozóknak.
- Meg a vizet hordóban.
- Délutánonként meg dinnyét árultak egy másik lovas kocsiról.
- Aki meg húst akart venni, hajnali háromkor már sorban állt érte a Botoséknál.
- Hajnali háromkor a nagyanyám már melegítette az üstben a vizet a mosáshoz.
Az udvaron nagy teknőben házi szappannal mosta a ruhákat.
- A Trafikba jártunk sport szeletet venni, és vasárnaponként a meccs után a Katica néni presszójában mentünk fagylaltozni.
- A Dózsa utcai malomba vitték az emberek a búzát őrletni.
- Este felé meg a villany póznákra szerelt hangszórókból a Kisbíró Gyuri bácsi hangja szólt. Híreket olvasott be. „Közhírré
tétetik!”
- A Ravasz doktor meg egészségügyi tanácsokkal látta el a lakosságot így nyár időben.
- Más világ volt akkor!
- Más világ volt.
- Sz -

Tájékoztatjuk a Dózsa, Jókai, Ságvári, Sport és Zalka utcában lakókat, ingatlantulajdonosokat, hogy
az utcáik rövidesen felújításra kerülnek, új aszfaltburkolatot kapnak. Ha az érintett utcákban közműbekötést (szennyvíz csatorna, gáz, víz) terveznek, akkor azt még a felújítás előtt végezzék el, mert az Önkormányzat nem fog a beruházás elkészülte után engedélyt adni az új aszfaltburkolatok megbontására.
A beruházás során a vízelvezető árkok is fel lesznek újítva (bemérés, szintezés) .
Ennek következtében szükséges lehet az átereszek cseréje, amelynek költségei az ingatlan tulajdonosokat
fogják terhelni.
- polgármesteri hivatal PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Helyesbítés
Legutóbbi számunkban rosszul írtuk a virágbolt
nevét.
Helyesen: Vinkler Virágbolt

NYÁRHÓ (VII.21.-VIII.20)

- AUGUSZTUS

Sarlós Boldogasszony. Asszonyoknak dologtiltó
nap. Ekkor tartják az aratási vásárokat.
5. Sarolta. Ha esővel köszönt be, rossz lesz a
dió- és mogyorótermés.
13. Margit. Ha esőt, zivatart hoz, "mérges Margit"-nak nevezik. Ha ezen a napon jó idő van,
akkor hagyomány szerint elkezdődhet a szabadban való fürdőzés.
20. Illés. ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó nap. Gonoszjáró napnak is
számít: gyakran zivatart jégesőt hoz.
21. Dániel Ha Illés nem hoz esőt, Dánieltől várhatjuk.
22. Mária-Magdolna. Szépségvarázsoló nap. Az
e napon vágott leányhaj biztos sikert arat. Mária-Magdolna is zivatarhozó napnak számít.
25. Jakab. Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd édesedni.
Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre
számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem.

KISASSZONY HAVA Szűz
NYÁRUTÓ HÓ (VIII.21.-IX.20)
10. Lőrinc. A naptár elcsúszása következtében
néhány későbbi (szeptember 5.) érvényességű
tapasztalat kapcsolódik ehhez a naphoz
15. Nagyboldogasszony. Derült idejével jó szőlőés gyümölcstermést jósol. A "kétasszonykö-ze"
(VIII. 15. - IX. 8.) varázserejű időszak, ekkor
szedik a különféle varázsfüveket, cséplik a magnak való búzát, gyűjtik az ültetni való tojást. Az
ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók.
16. Rókus. A ridegen tartott szarvasmarhák védőszentje.
20. István. Szent István magyar király ünnepe.
Ezen a napon már az új búzából sütik a kenyeret.
24. Bertalan. Sok helyen őszkezdő nap, féregirtást, takarítást, szellőztetést tartanak.

26. Anna. E napon szakad meg a virágos kender
töve.

Kisbíró-(Nytsz.:B/PHF/638/Fe/91)Sárosd Nagyközség lapja. Megjelenik: minden hónap első felében.
Írják: a lakók. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Kiadó: Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd.
Elérhetőségek: munkanapokon 13 és 19 óra között a könyvtárban. Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai u.
10.
A borítékra feltétlenül írják rá, hogy KISBÍRÓ.
Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének megbízásából
a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomdánál Sárbogárdon,
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SÁROSD Nagyközség lapja
Sárosd Napok 2008

Alkotótábor

2008. 07. 11. péntek
18:00-18:10 Megnyitó
18:10-19:00 Mazsorettesek műsora (Szabadbattyán,
Sárosd)
19:00-20:00 Hastánc
20:00-21:00 Desperado együttes fellépése
21:00 Dicso (Dj-k: Bagoly, Beendeck, Roland Croath)
2008. 07. 12. szombat
9:00-14:00 Kispályás foci a sportpályán. (5+1-fős csapatok, nevezési díj 3000 forint csapatonként. Nevezés a
Művelődési Házban személyesen, vagy Németh Kittinél
a 06-20-552-50-54-es, illetve a 06-30-670-20-41-es
telefonszámokon lehetséges.)
9:00-14:00 Kézilabda mérkőzések az iskola udvarán.
9:00-tól Főzőverseny a Művelődési Ház udvarán.(Babos étel készítése hozott anyagból. Nevezés a
Művelődési Házban személyesen, vagy Németh Kittinél
a 06-20-552-50-54-es, illetve a 06-30-670-20-41-es
telefonszámokon lehetséges.)
10:00-11:00-ig Az otthon elkészített mézes sütemények
leadása. (Süti sütő verseny)
10:30-11:30 Nefelejcs Bábszínház előadása
12:00-tól Ebéd
14:00-tól a délután folyamán megtekinthető a soponyai
kézművesek kiállítása a kondi teremben.
15:00-tól Sárosd – Bogyarét Nagypályás Foci (Barátságos mérkőzés)
13:30-15:00 Helyi fellépők műsora (Joy musicians stb.)
15:30-tól
Eredményhirdetések
Hantosi táncosok és citerások
Ír sztepptáncosok
Sárosdi óvodások műsora
Daruszentmiklósi Fekete Szemek
Slágermix
Karaokee
21:00-tól Éjszakai játékok (Jelentkezni személyesen a
Művelődési Házban, illetve Németh Kittinél a 06-20552-50-54-es vagy a 06-30-670-20-41-es számokon
lehet.)
21:00-tól Hawaii együttes - Bál
2008. 07. 13. vasárnap
6:00-13:00 Horgászverseny a tónál.
9:00-tól Imre István Emlékverseny a lovas pályán.
A SÁROSD NAPOK PROGRAMSOROZAT ALATT
SÁROSD NAGYKÖZSÉG CÍMERÉVEL ELLÁTOTT
PÓLÓK VÁSÁRLÁSÁRA IS LESZ LEHETŐSÉG.
DARABJA 1000 FORINT.
MÉRETEK: 128-AS GYEREKMÉRETTŐL A
FELNŐTT XXL-IG.

Alkotótábor 2008. július 7-11
Ünnepélyes megnyitó 6-án, vasárnap az iskola Galériáján
Július 7. Hétfő
Tábornyitás az iskola udvarán 9 órakor, tábori zászló felvonása. Belépőkártyák átvétele. Igény szerint ebéd rendelhető az
iskola gondnokijában. A programok minden nap 9-12-ig és 1421 óráig tartanak. Mindennapi tevékenység a festészet, melynek vezetője Simon M. Veronika festőművész.
Délelőtt:
- dobozállatka készítés, fafaragás, gyertyaöntés, üvegmatricázás, kirakó, tűzzománc, kosárfonás, szövés, festészet selyemfestés, tolltartó készítés, ékszerkészítés, korongozás,
muffinsütés stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
17 óra – Kincsvadászat- 5 fős csapatokkal
19 óra – „Berázda” a Fire Boys együttessel
20 óra – Vacsora
21 óra – Karaoke
Július 8. Kedd
Délelőtt: folytathatók az előző napi tevékenységek, és még …
Origami, pörgettyű, csipeszfigura, napellenző, bögre-festés,
szudoku, színezés, szövés, kosárfonás, korongozás, mozaikkészítés, palacsinta sütés stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
17 óra – Íjászat
18 óra – Szironta csengettyű és citerazenekar
18 ³º óra – Vacsora
19 óra – Hőlégballon bemutató- felszállás 700,- Ft/fő
Július 9. szerda
Délelőtt: előző napi tevékenységek folytatása…
Szudoku, üvegdíszítés, indián bőrlánc készítés, kenyérsütés,
origami, mézes gyümölcs, fafaragás, falikép készítés, virágtartó készítés, gyertyaöntés, nemezelés, tűfilc, korongozás, ékszerkészítés, kosárfonás, szövés, batikolás, (kendő, szatyor)
póló-festés hozott pólóra, gofri sütés, stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
14 óra – Táncoljunk együtt Südi Iringóval!
18 óra – Lovasbemutató
19 óra – Rác-táncház
20 óra – Vacsora
Július 10. csütörtök
Délelőtt: előző napi tevékenységek folytatása…
Szövés, korongozás, tűfilc figurák, gyertyatartó, gyertyaöntés,
üzenőtábla készítés, karkötő, mozaik, dobozállatka, rétessütés
stb.
Délben: Ebéd
Délután: Folytatódnak a kézműves tevékenységek
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14 óra – Horgász-verseny a sárosdi tavon, indulás együtt
az iskolából
17 óra – Rendőrségi-kommandó bemutató
18 óra – „Csajok” ének és táncegyüttes
19 óra – Vacsora
20 óra – Coco Loco együttes záró bulival
Július 11. péntek
Délelőtt: Utolsó simítások a műveken, kiállítás berendezése
Délben: Ebéd
15³º óra – Vásár – a kiállított kézműves tárgyakból.
Táborzárás.
Jegyárak:
Iskolánk tanulói részére: 3000 Ft
Óvodások részére: 2000 Ft
Külsősök részére: 5000 Ft
Napijegy:
Iskolánk tanulóinak: 700 Ft

Agárdi koncertek
Az Agárdi Pop Strand és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. Ennek alapján minden sárosdi lakos kedvezményben részesül a Pop
Strand 2008. évi saját rendezvényein.
A kedvezmény személyigazolvány és/vagy lakcímkártya felmutatása mellett vehető igénybe.

2008. Július
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
értékesíti a tulajdonában lévő
alábbi ingatlanokat:
a.) Sárosd 506 hrsz-ú Sárosd, Dózsa Gy. u. 5. szám
alatti 669m2 telken lévő 151 m2 alapterületű összkomfortos lakóházat és melléképületet. (rendőrőrs.)
Az ingatlan két külön bejáratú lakrészből áll, amelyek
alkalmasak lehetnek vállalkozási célra is.
b.) Sárosd, 1044/23 hrsz-ú a Sport utcában lévő 932
m2 nagyságú építési telket.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata hasznosításra
felajánlja: a Fő u. 15.sz alatti (volt tanácsháza ) épületét.
Részletes információ kérhető: a polgármesteri hivatalban személyesen vagy telefon: (25) 509-330.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÍRDETÉS
Az Önkormányzat a Táncsics utcában lévő (
egybefüggő 1,7 ha nagyságú) üres területet meghirdeti
hasznosításra, művelésre, jelentős kedvezménnyel.
(5 éves bérleti szerződés esetén az első évben bérleti
díj mentességgel)
A részletekről a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÍRDETÉS
Tájékoztatatjuk az érdeklődőket, hogy az Önkormányzat Béke tér 1. szám alatti költségalapú bérházában vannak kiadó üres lakások.
A feltételekről a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni ügyfélfogadási időben.
Polgármesteri Hivatal

Szállítmányozás
- sóder, homok 2800 Ft/m3
- zúzott kő 2000 Ft/m3-től
- fekete föld eladása 1500 Ft/m3
- épületek bontását, és
elszállítását vállaljuk.
Vállalunk gépi földmunkákat, és egyéb
ömlesztett áru szállítását
8 és 30 m3-es autókkal
Telephely: Seregélyes-Szőlőhegy
Tel: 06/20-478-2069

Sárkeresztúron
3 szobás családi ház eladó.
Irányár:
8,2 millió Ft
Tel:
06-20/325-1091
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A PEDAGÓGUSNAP
ÜNNEPELTJEI
A 2007/2008-as tanév pedagógusnapi ünnepségén az óvodások
Müller Györgynét és Szijj Tamásnét
köszöntötték 30 éves jubileumi, és 30
éves törzsgárda tagsága alkalmából.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony Gazsi Lászlóné 25
éves vezetői munkáját köszönte meg
ezen alkalommal.
Az év óvónője a Szülői Munkaközösség döntése alapján Vörösné Lecsek
Mária, az év technikai dolgozója Fintáné Halasi Anikó lett.
Az

iskolában

Zsigmondné

Kovács Margit 30 éves-, és Pleizer
Lajos 35 éves törzsgárda tagságát
ünnepelte. Az év pedagógusai a szülők döntése alapján Bárkányiné Vohl
Mária és Kiss Bernadett tanítók lettek.

Képek az óvoda és az iskola tanév végi programjairól

Hétfőn légváron ugráltak a gyerekek Kedden délelőtt kézműves foglalkozás,
délután paprikás krumpli uzsonna várta a gyerekeket.

Szerdán kirándulni mentek a csoportok. Csütörtökön délelőtt selymet festettek, délután az óvoda udvarán lovagoltak
a gyerekek A pénteki sportnap nagyon jól sikerült, felnőtt és gyerek egyaránt jól érezte magát a rendezvényen.
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2008. Július

Búcsúzás az óvodától.

Az iskolai Sportnap képei

Ballagás 2008

Az ünnepélyen Szombath Lászlóné tanítónő nyugdíjba vonulása alkalmából
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. 38 év tanítás után jó egészséget kívánunk a pihenő évekhez!
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Tájékoztató
Április 23-án volt a Legfelsőbb Bíróságon a felülvizsgálati kérelmünk tárgyalása a volt polgármester által 2004. április 8-án benyújtott kereset kapcsán. A
Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság részítéletét, és a
Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság ítéletét is, valamint kötelezte a volt polgármestert, hogy fizessen az önkormányzatnak 380.000 Ft + Áfa eljárási költséget. Az
indoklásból: az önkormányzat által benyújtott „felülvizsgálati kérelem megalapozott. Az Alkotmány 44. §-ának (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint – kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3)
bekezdés 1) pont] a polgármester megbízatását is megszünteti.
Ezen szabályozással áll összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény (Ötv.)18. §-ának (3) bekezdése, amely értelmében a képviselőtestület a megbízatásának lejárta előtt, névszerinti szavazással, minősített többségű
döntéssel kimondhatja a feloszlását. A polgármesteri tisztség ellátásáról rendelkező
Ptv. 2. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerint pedig a polgármester tisztsége megszűnik a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester
megválasztásával.
A képviselő-testület 92/2004. (III. 8.) Kt. számú határozatával kimondta saját
feloszlását, ezen határozatban foglaltakat pedig közigazgatási eljárásban nem
kifogásolták. Mindebből következően a képviselő-testület döntése nyomán a
polgármesteri jogviszony feloszlás címén, a törvény erejénél fogva szűnt meg,
ezért ez nem volt jogellenes.”
Ezek alapján az önkormányzatot, a falut anyagi kár nem érte, hiszen a perrel kapcsolatos ügyvédi költségek is megtérültek. A befizetés június 18-án megtörtént.
Kistérségi Társulás pályázatot nyújthat be július 31-ig családi napközik létre
hozására. Az egyik családi napközi Sárosdon létesülne a volt Pártházban. Erre a
pályázatban 3,5 millió Ft igényelhető, 2,5 millió Ft felújításra, 1 millió Ft eszközbeszerzésre, 90 %-os a támogatás. Az épület felújítására eső önrészt (250 E Ft) a
sárosdi önkormányzatnak kell vállalni. A Képviselő-testület támogatja családi napközi létesítését, és vállalta az önrészt. Az ÁNTSZ-szel és tervezőkkel már felvettük
a kapcsolatot, hogy milyen átalakítások szükségesek.
Az Imre István díjugrató verseny szervezését, lebonyolítását ebben az évben
a Lovas Egylet vállalta, ehhez az önkormányzat 300.000 Ft támogatást ad.
Áprilisban újabb pályázatok kerültek beadásra:
- Új utcai ivóvízhálózat kiépítése és utána az út helyre állítása, aszfaltozása.
A beruházás költsége 20.653.104.-Ft, a támogatás 70 %-os. Amennyiben eredményes lesz a pályázat, akkor az Új utcában ingatlan tulajdonnal rendelkezőknek hozzájárulást kell fizetni. Az ivóvíz hálózat kiépítéséhez a községben korábban is minden ingatlan esetén fizettek hozzájárulást. Ebben az utcában éppen azért nem került
kiépítésre az ivóvíz hálózat 1978-ban, mert az ott lakók nem vállalták a hozzájárulást. Jelenleg ebben az utcában nem lehet építkezni, mert nincs ivóvíz hálózat. Ezért
valamennyi tulajdonosnak érdeke, hogy kiépítésre kerüljön a hálózat, és felújításra
kerüljön az út.
Tükrösi bekötő út felújítására pályáztunk, ennek költsége: 25.551.689.-Ft,
szintén 70 % a támogatás. Az út 2007–ben az önkormányzat tulajdonába került.
Nagyon rossz állapotban van, ezért a buszközlekedés is nehézkes.
A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere elavult, rosszul szabályozott. Ezért
ennek felújítására is pályázatot nyújtottunk be. A rendszer korszerűsítésével lényegesen lehetne csökkenteni az épület fűtési költségeit. A felújítás azért is aktuális
lenne, mert a Regionális Operatív Programok keretében a Hivatal akadálymentesítésére 10 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk
korszerűsíteni a fűtési rendszert. Az akadálymentesítés kapcsán lényeges átalakításokra is sor kerül (áthelyezésre kerül a bejárat, átalakításra kerül az ügyfél szolgálat
és a vizesblokk). A megvalósításra július közepétől augusztus végéig kerül sor. A
közbeszerzési eljárás most van folyamatban. A felújítás idején lesz olyan 1-2 hét,
amikor szünetelni fog az ügyintézés. Erről a hirdetőtáblákon tájékoztatni fogjuk a
lakosságot.
Jakab János szervezésében tavaly az ALCOA több dolgozója társadalmi
munkázott a Kultúrház udvarán. Ennek „jutalmául” az önkormányzat 2750 $ értékű
csekket kapott az ALCOA-tól. A beváltott csekk értéke 442.000 Ft. Köszönjük
Jakab Jánosnak és csapatának a segítséget.

2008. Július
- A Fejér Megyei Hírlapból is értesülhettek már arról, hogy a megye 5 községében településőrök segítik a rendőrség,
polgárőrség, és az önkormányzatok
munkáját. A két településőr 2008. május
1 –én kezdte meg munkáját, és október
30-ig foglalkoztatjuk őket. 90 %-os a
támogatás a Munkaügyi Központtól a bér
és járulékaira; a Megyei Közgyűlés pedig
100 E Ft-tal támogatja eszközök beszerzését (telefon, fényképezőgép).
- Mindnyájan nagyon várjuk már az
útfelújításokat. Mint korábban már tájékoztattuk Önöket 5utca felújítására nyertünk támogatást, szintén a KözépDunántúli Operatív Program keretében.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. A
kivitelező kiválasztására július végén
kerül sor. A munkák augusztusban kezdődnek. A pályázat szerint 2009. őszéig
kell elvégezni a felújításokat valamennyi
utcában. Bízunk abban, hogy a nyertes
kivitelező vállalja: még ebben az évben
mindegyik utcát felújítja. A Fejérvíz Zrtvel már egyeztettünk, több utcában is
kell a vízhálózaton felújításokat végezni,
hogy utána ne kelljen az aszfaltot bontani. A munkák megkezdése előtt utcánként egyeztetünk a lakókkal. Ezekre a
„fórumokra” várhatóan július második
felében kerül sor. Amennyiben ezekben
az utcákban az ott lakók közműbekötést
(szennyvíz csatorna, gáz, víz) terveznek,
akkor azt még a felújítás előtt végezzék
el, mert az Önkormányzat az útfelújítás
után nem fog engedélyt adni az új aszfaltburkolatok megbontására.
A beruházás során a vízelvezető árkok is
fel lesznek újítva (bemérés, szintezés).
Ennek következtében szükséges lehet az
átereszek cseréje, amelynek költségei az
ingatlan tulajdonosokat fogják terhelni
- Az előző Kisbíróban olvashattuk, hogy
a Kerbolt utcaiak összefogása eredményeként a Jókai és a Kerbolt utca közötti
gyalogos átjáró zúzott kővel lett borítva.
Így az esős-sáros időszakban is járható.
Köszönjük az együttműködést mindenkinek! Szeretnénk, ha összefogásuk példa
lenne mások számára is. Sajnos az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben
vannak, sokszor pár 10.000 Ft-os számla
kifizetése is gondot okoz. Ezért bármenynyire is szeretnénk, még az égetően fontos, a lakosság számára lényeges kisebb
munkákat sem tudjuk megcsináltatni.
Sok, nálunk kisebb településen is az ott
lakók összefogásával, társadalmi munkájával építik, szépítik környezetüket. A mi
településünk lakóinak is össze kell fogni,
ha céljainkat meg akarjuk valósítani.
Legyen példa előttünk Jakab János és
csapata valamint a Kerbolt utca lakói!
Lehotainé Kovács Klára – polgármester-
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Horgászegyesületi hírek
Versenyek:
Az Április 20-án megrendezett egyesületi
horgászverseny eredményei:

Ifjúsági kategóriában:
I.

Kotroczó Gábor(1040g)

Gyermek kategóriában:
I.

Csillag Máté

A felnőtt kategóriában
I. Horváth Gábor (5720g)
II. Rapai Csaba(1770g)
III. Pap László (1540g)
A versenyen 43 nevező indult. A nyerteseknek gratulálunk!
A Sárosdi Horgász Egyesület 2008-06-15-én indult a Hofesz által megrendezett
megyei csapatbajnokságon, B osztályban. A versenyt a tavalyi világbajnokság helyszínén, a sukorói evezőspályán rendezték
meg. Egyesületünk 5 csapatot megelőzve a II. helyen végzett, a dégi Park-tó HE mögött. Egyéni versenyben Horváth János
(Sárosdi HE) II. helyezést ért el.

Kistérségi tűzoltó verseny –
Lajoskomárom – 2008. 05. 17.
2008. május 17-én részt vettünk a Lajoskomáromban
megrendezett kistérségi tűzoltó versenyen. Sárosd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete az idei évben 6 rajjal tudott
megjelenni a megmérettetésen. Méltán lehetünk büszkék arra,
hogy az összes első helyezést elhoztuk, sőt a vándorserleget is
a magukénak tudhatjuk. Az igaz, hogy Dég is ugyanannyi
rajjal indult a versenyen, mint mi, s a versenykiírás szerint a
legtöbb rajt kiállító egyesületet illeti meg a vándorserleg, de a
sárosdiak időeredményei sokkal jobbnak bizonyultak, mint az
ellenfél csapaté, ezért nekünk ítélték a kupát.
Nagy öröm számunkra, hogy az idén a három felnőtt
raj mellett egy kisgyermek és két ifjúsági rajt is tudtunk indítani. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy bíztak bennünk, és megengedték azt, hogy gyermekeik a vasárnapjaikat a kora délutántól az esti órákig elhúzódó edzéseken
töltsék. Sok anyuka és apuka elkísért minket a lajoskomáromi
versenyre és velünk együtt izgulták végig az összes csapat
staféta futását és a vizes szerelését. Köszönet nekik!
Bízom benne, hogy jövőre még több kisiskolás, illetve iskoláskorú gyermeket érdekelni kezd majd a tűzoltóság és egyre
többen lépnek be a sárosdi önkéntes tűzoltók csapatába. Higygyétek el, megéri!
Németh Kitti

Közérdekű közlemény
KÁBEL TV ÉS INTERNET EGYBEN
36 TV csatorna
Időjárástól független képminőség.
Bármennyi TV készülékre csatlakoztatható.
Egy kábel és nincs antenna a házra szerelve.
Nincs belépési díj és telefondíj.
3350 forint / hó
Telefon: (30) 686-44-32
Dunkl Józsefné
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Prágában jártunk
2008. május 1-2-3-4. Végre elérkezett ez a 4 nap is. A Klubban hallottam
egy utazási lehetőségről még februárban, Németh Kittitől. A részletes program elolvasása után szinte azonnal eldöntöttem, hogy nekem is részt kell vennem. Az út;
kirándulás Csehország fővárosába, Prágába és Szlovákia fővárosába, Pozsonyba.
Sárosdról 6 fő indult május 1.-én hajnali 5 órakor. Kisbusz vitt be minket
Székesfehérvárra, s a tényleges indulás reggel 6 órakor volt 47 fős panorámás légkondicionált, nagyon kényelmes busszal. A 47 fős busz hamar megtelt, ugyanis
Magyaralmásról, Székesfehérvárról, Veszprémből is voltak utasok.
Délután negyed kettőre értünk Prágába kisebb technikai szüneteket tartva.
Prága -város Európa szívében- város, melynek nemcsak kellemes fekvése, híres történelme, bámulatba ejtően sok más és más stílusú, különböző korból származó kulturális értéke, érdekes jelene és nagyvárosi vonzereje van, hanem ennél sokkal több.
Van valami megismételhetetlen, csodálatraméltó történetekkel körülfont, varázslatos
hangulata, amely a legváratlanabb percekben szólítja meg a városban kószáló vándort. Prágát gyakran hívják „száztornyú városnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen a városok királynőjének.
5 stílussal találkozhattunk utunk során: Román, gótikus, reneszánsz, barokk és klaszszicista stílusokkal, művészeti irányzatokkal.
Meghatározni a történelmi stílusokat legegyszerűbben a műemlék épületeken lehet. Az építményeket külső jegyeik pl. kapu, ablak, boltív, oszlop, díszítés és
egyéb jellegzetességek alapján különböző művészeti irányzatokba lehet besorolni.
Valójában csak kivételes esetben találkozunk tiszta építészeti stílussal, ugyanis a régi
épületeket, az egymást követő generációk átépítették, kibővítették.
A legrégebbi stílus, ami a prágai műemlékeken fellelhető, a román. Műemlék ebből a
korból: Prágai várban a Szent György Bazilika
A román stílust a gótika váltotta fel, mely a 13. század második felében kezdte meghódítani a cseh földet. A legszebb prágai gótikus emlékhez tartoznak: Szent Vitus
katedrális, a Kis oldalon található Lánc alatti Szűz Mária templom, Lőportorony,
Óvárosi városháza
Az új stílus – reneszánsz – kezdetének éve cseh földön 1493. Prága legjellegzetesebb
reneszánsz emléke: Arany utcácska, Schwarzenberg palota, Perchez ház, Zsidótemető
A barokk stílussal 1611-től kezdve ismerkedik meg Prága. Ez az új stílus hamar gyökeret ereszt itt és az egész 17. századot, sőt még a 18. század java részét is uralja.
Prága barokk ékességei közé tartozik: Mátyás kapu, Loretó, Szent Miklós székesegyház
Egy csodálatosan szép 2 órás sétahajókázáson is voltunk a Moldván. A
Moldva (csehül: Vltava) Csehország egyik legfontosabb, egyben leghosszabb, nemzetinek számító folyója. Sikerült is lefényképeznem a Moldva vízlépcsőjét.
3. napon, Karlovy Vary városába is ellátogattunk. Karlovy Vary város a
Cseh Köztársaságban. Ide is elvezetett utunk. Karlovy Vary a Cseh Köztársaság
legnagyobb gyógyfürdőhelye. Létezése óta több mint 6 millió beteg látogatta meg
szerte a világból. Csehország északnyugati részén található. Itt folyik bele a meleg
vizű Teplá folyó az Eger folyóba. Tengerszint feletti magassága: 400 m.
Karlovy Vary a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező
gyógyfürdővárosa, 13 nagyobb és 300 kisebb gyógyvíz-forrása van. A 73 °C-os glaubersós hőforrások adják a hashajtó szerként használatos karlsbadi sót. Több mint 60
ásványi forrással rendelkezik, ebből tizenkettőt használnak gyógyító célokra. Az
egyes források hőmérséklete 34 – 73 °C között alakul, ivó –, fürdő –, speciális
gyógykúrákra használják fel e források vizüket. Az emésztőszerv – rendszer és az
anyagcsere zavarainak gyógyítását szolgálják.
A város híres az évenkénte rendezett Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválról.
Itt gyártják a híres cseh likőrt, a Becherovkát.
Fontos terméke a Moser üveg.
4. napon pedig Szlovákia fővárosában, Pozsonyban járhattunk, ahol szintén
találtunk nagyon szép és sok látnivalót: Prímás Palota, Dóm, Magyar Nagykövetség
stb.
Összességében, természetesen csak az én, saját véleményemet tudom Önökkel megosztani. Számomra egy felejthetetlen élmény volt, nagyon élveztem minden
egyes percét ennek a 4 napnak, boldog voltam s abszolút nem bántam meg, hogy
elmentem erre az útra.
Beszéljenek helyettem inkább a képek, melyek csodálatosan szép emlékeket őriznek mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy valóra
válhatott egy álmom.
- Györök Henrietta -
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A 9. dégi zongoraverseny
Tavaly jártunk először Dégen, a megyei minősítő zongoraversenyen.
Rögtön az első alkalommal két ezüstérmet hozott el Mrázik Rebeka ás
Tankó Georgina, ami hatalmas elismerés volt, hisz a rendezvényen a
megye legjobb zongoristái képviselik magukat. A sikeren felbuzdulva
természetesen az idén is jelentkeztünk, és ez alkalommal is a két”jól bevált” növendék képviselte iskolánkat a rangos megmérettetésen. A tavalyi
szervezéshez képest a legnagyobb változás a zsűriben történt. 8 év zsűrizés után a Bódi zenész házaspár nyugdíjba vonult, és átadta a stafétát
Bánky József zongoraművésznek és Kárpáti Ágnes zongora művésztanárnak. Az idei év különlegessége volt, hogy Bánky József művész úr egy
csodálatos Liszt művet is előadott.
Az idei minősítő 2008. május 14-én délután 14 órától került megrendezésre. Rebeka és Gina az 5. osztályos korcsoportba
kerültek. A műsor gyors, pergő volt, így a lányok hamar sorra kerültek. Az idei kötelező anyag klasszikus szonáta volt, illetve
egy szabadon választott zongoradarab. Bár mindannyian nagyon izgultunk, ami azért érezhető volt a lányok játékán, nagyon
szépen teljesítettek. A zsűri Mrázik Rebeka produkcióját bronz, Tankó Georgina produkcióját ezüst minősítéssel értékelte. A produkciókban több hónapi kemény munkánk fekszik, és az idei mezőny is különösen erős volt.
Nagyon örültünk az elismerésnek. A verseny végeztével személyesen is kikértük a zsűri véleményét. Nagyon sok biztatást
kaptunk és persze sok hasznos tanácsot.
A legmeghatóbb pillanat számomra az volt, mikor a zsűri kimondta, hogy a versenyen a megye legjobb zongoristái vesznek
részt: ennél nagyobb elismerést azt hiszem nem is kaphattunk volna.
További sikeres munkát kívánok: Szünder Nóra felkészítő tanár

Századforduló zenéje
2008. május 15-én délután 14 órától tartottuk iskolánk könyvtárában zenei vetélkedőnket és az azt követő koncertünket – Századforduló zenéje címmel. A zenetörténeti vetélkedőre a seregélyesi szolfézscsoport
néhány tagját is meghívtuk felkészítő tanárukkal együtt. A vetélkedőn az 56-7. évfolyamos szolfézs-zenetörténet csoport vett részt, akik egyben le is
vizsgáztak a tárgyból. 19-20. századi szerzők életrajzaiból, zeneműveiből
kellett felkészülni a tanulóknak, illetve zeneműveket kellett felismerniük.
Három csoportba osztva versengtek a gyerekek. Első helyen az egyik
sárosdi csapat végzett, második helyen a seregélyesi fiúk csapata, harmadik
helyen pedig a másik sárosdi csapat. Minden kérdésre remekül tudták a
választ, így a döntő szempont a gyorsaság volt.
A vetélkedő után koncertet tartottunk ebből az időszakból született
zeneművekből. Elhangzott két zongorakíséretes dal is. A kisebb szolfézscsoport Mihály György tanár úr vezetésével egy Bartók művet énekelt,
melyet Sallay Niké, a nagyobb szolfézscsoport egy Borogyin művet énekelt Kuti Ivett zongorakíséretével.
A koncerten hangszeres művek is szép számmal felcsendültek a 19. századi
szerzők kompozícióitól egészen a modern zeneművekig. Minden hangszeres növendék kitett magáért, gratulálok minden produkcióhoz. Köszönöm
továbbá Berki Lilla és Eöry Gyula tanárok felkészítő munkáját.
A koncert és a vetélkedő egyaránt nagyon vidám hangulatban telt,
utána egy kis fogadással köszöntük meg a résztvevők munkáját, fáradozásait.
További sikeres munkát kíván: Szünder Nóra szervező

„A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének lényege az idő. A pontos meghatározás
nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik,
hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata.
A zene egy művészi kifejezési forma, a hangok és „nemhangok” (csendek) időbeli váltakozásának többnyire tudatosan előállított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat
ébreszt.”
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Művészeti zárókoncertet tartottunk
2008. június 12-én délután 17 órától kezdtük év végi művészeti
zárókoncertünket iskolánk aulájában. A koncert keretében méltóképp
zártuk le az idei tanévet, és a művészeti tagozatos bizonyítványok, oklevelek is kiosztásra kerültek.
A műsorban zenei tagozatunk minden tanulója helyet kapott. A műsor nagy
részét a hangszeres növendékek tették ki, de a szolfézscsoportok zongorakíséretes produkcióknak is jutott hely. Ezen a koncerten hangzottak el azok
a művek is, amelyek valamely megmérettetésen oklevelet, minősítést kaptak. Ezúttal igyekeztünk bemutatni zenei tagozatunk minden oldalát: bepillantást nyerhetett a hallgatóság az egyéni hangszeres órák, a csoportos
szolfézsórák, kamarazenei órák, korrepeticiós órák életébe is. Csodálatos
művek hangzottak fel aznap délután, és a színvonalas produkciókon kívül
nagyon jó hangulatban is telt a délután.
Hallhattunk egyéni zongorás és furulyás műveket, négykezes darabokat,
kamaraműveket és zongorakíséretes dalokat egyaránt. A legcsodálatosabb
érzés számomra az volt, hogy növendékeink milyen csodálatosan muzsikálnak, milyen töretlen lelkesedéssel képesek muzsikájuk által érzelmeket
közvetíteni. Mert a közönség sorain végigtekintve nem csupán szeretetet,
hanem hatalmas büszkeséget lehetett kiolvasni a szülők szeméből, amit
nagyon jó volt látni, hisz évek óta dolgozunk azért, hogy ehhez hasonló
feledhetetlen pillanatokat élhessünk át együtt.
A csodálatos produkciókat Berki Lilla tanárnő oboás műve zárta, melynek
nem titkolt célja a gyerekek érdeklődésének felkeltése volt a hangszer iránt.
A jövőben szeretnénk ugyanis bővíteni a választható hangszerek körét.
A műsor végén kiosztottuk a bizonyítványokat is. Sok növendékünk ért el a
tanév során iskolánkon kívüli rendezvényeken is sikereket. Szorgalmukért
és kiváló teljesítményükért tagozatvezetői, illetve szaktanári dicséretben
részesültek nagyon sokan.
A délután fénypontja számomra a műsor végén átadott ajándék volt, amelyet a szülők munkám elismeréséül adtak át. Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, és ezúton is köszönöm az irántam tanúsított hatalmas szeretetet, türelmet, segítő szándékot.
És köszönet a rengeteg szép virágért, ajándékért a gyerekeknek, szülőknek, amelyet alig győztem hazavinni a műsor után. Jó
pihenést a nyárra mindenkinek, és szeptemberben mindenkit szeretettel várunk.
Köszönettel: Szünder Nóra zenetanár

Gyermekkori emlékek, avagy azok a „ másvilágvolt” 60-as évek
Két asszony beszélget az udvaron. Az utcáról kellemes dallam hallatszik.
- Hát ez meg honnan szól?
- A fagylaltos kocsi zenél.
- Régen is járt fagylaltos kocsi az utcán.
- Igen, még étel hordó kocsi is volt.
- Lovas kocsi. Minden délben vitte az ebédet a határban dolgozóknak.
- Meg a vizet hordóban.
- Délutánonként meg dinnyét árultak egy másik lovas kocsiról.
- Aki meg húst akart venni, hajnali háromkor már sorban állt érte a Botoséknál.
- Hajnali háromkor a nagyanyám már melegítette az üstben a vizet a mosáshoz.
Az udvaron nagy teknőben házi szappannal mosta a ruhákat.
- A Trafikba jártunk sport szeletet venni, és vasárnaponként a meccs után a Katica néni presszójában mentünk fagylaltozni.
- A Dózsa utcai malomba vitték az emberek a búzát őrletni.
- Este felé meg a villany póznákra szerelt hangszórókból a Kisbíró Gyuri bácsi hangja szólt. Híreket olvasott be. „Közhírré
tétetik!”
- A Ravasz doktor meg egészségügyi tanácsokkal látta el a lakosságot így nyár időben.
- Más világ volt akkor!
- Más világ volt.
- Sz -

Tájékoztatjuk a Dózsa, Jókai, Ságvári, Sport és Zalka utcában lakókat, ingatlantulajdonosokat, hogy
az utcáik rövidesen felújításra kerülnek, új aszfaltburkolatot kapnak. Ha az érintett utcákban közműbekötést (szennyvíz csatorna, gáz, víz) terveznek, akkor azt még a felújítás előtt végezzék el, mert az Önkormányzat nem fog a beruházás elkészülte után engedélyt adni az új aszfaltburkolatok megbontására.
A beruházás során a vízelvezető árkok is fel lesznek újítva (bemérés, szintezés) .
Ennek következtében szükséges lehet az átereszek cseréje, amelynek költségei az ingatlan tulajdonosokat
fogják terhelni.
- polgármesteri hivatal PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Helyesbítés
Legutóbbi számunkban rosszul írtuk a virágbolt
nevét.
Helyesen: Vinkler Virágbolt

NYÁRHÓ (VII.21.-VIII.20)

- AUGUSZTUS

Sarlós Boldogasszony. Asszonyoknak dologtiltó
nap. Ekkor tartják az aratási vásárokat.
5. Sarolta. Ha esővel köszönt be, rossz lesz a
dió- és mogyorótermés.
13. Margit. Ha esőt, zivatart hoz, "mérges Margit"-nak nevezik. Ha ezen a napon jó idő van,
akkor hagyomány szerint elkezdődhet a szabadban való fürdőzés.
20. Illés. ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó nap. Gonoszjáró napnak is
számít: gyakran zivatart jégesőt hoz.
21. Dániel Ha Illés nem hoz esőt, Dánieltől várhatjuk.
22. Mária-Magdolna. Szépségvarázsoló nap. Az
e napon vágott leányhaj biztos sikert arat. Mária-Magdolna is zivatarhozó napnak számít.
25. Jakab. Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd édesedni.
Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre
számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem.

KISASSZONY HAVA Szűz
NYÁRUTÓ HÓ (VIII.21.-IX.20)
10. Lőrinc. A naptár elcsúszása következtében
néhány későbbi (szeptember 5.) érvényességű
tapasztalat kapcsolódik ehhez a naphoz
15. Nagyboldogasszony. Derült idejével jó szőlőés gyümölcstermést jósol. A "kétasszonykö-ze"
(VIII. 15. - IX. 8.) varázserejű időszak, ekkor
szedik a különféle varázsfüveket, cséplik a magnak való búzát, gyűjtik az ültetni való tojást. Az
ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók.
16. Rókus. A ridegen tartott szarvasmarhák védőszentje.
20. István. Szent István magyar király ünnepe.
Ezen a napon már az új búzából sütik a kenyeret.
24. Bertalan. Sok helyen őszkezdő nap, féregirtást, takarítást, szellőztetést tartanak.

26. Anna. E napon szakad meg a virágos kender
töve.
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