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Kutyaharapást
szõrivel
Négyesben sétáltunk a gyerekekkel. A két
nagy beszaladt egy bokorsor mögé. A semmibõl egyszerre két kutya szaladt feléjük
ugatva, akikkel már korábban találkoztunk és barátságosnak tûntek. De sose lehet tudni! Engem is egyszer három, kedvesnek mondott kutya harapott lábon.
Nem tudom, hogy a kutyáktól való riadalomtól-e, vagy se, de az árokban kötöttek
ki a kölykök. A bokroktól nem láttam, mi
történik, csak a kétségbeesett sikítást hallottam. Futottam a harmadikkal a kezemben. A két kutya körbefogta a lánykámat.
Az ebekre förmedtem (miközben reszkettem, mint egy nyárfalevél), próbáltam õket
elijeszteni, és menteni a gyerekeket.

Kósza gondolatként ugyan átsuhant az
agyamon, hogy talán nem is fenyegetésnek
szánják az ugatást a négylábúak, hanem
jelzésnek, hogy baj történt.
Hátha éppen a kutyák félreértett és rosszul
lereagált közlése vonja az emberre az állat
agresszióját. Tovább menve: hátha éppen
mások félreértett, rosszul lereagált közlése vonja ránk azt, amitõl félünk. A sorsunk
beteljesítõi magunk vagyunk. Régi tapasztalásaink alapján reagálunk le teljesen
más, új helyzeteket, nehezen engedjük el a
félelmeinket, inkább védõpajzsot képezünk az újabb sérülések elkerülésére. Bizalmatlanságunkban haragot táplálunk
mások iránt, ami paradox módon minket
mardos széjjel. No, de „kutyaharapást szõrivel” – tartja a mondás. Képesek vagyunk
kigyógyítani magunkat a saját hülyeségünkbõl.
Hargitai–Kiss Virág

Országos III.

Pékek lettünk...

Szilasi
„melegítés”

Állatsimogató
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NAPLÓ
Az áprilisi soros ülésre kivételesen péntek
helyett csütörtökön gyûltek egybe a városatyák, a húsvét miatt. Hét fõvel vette kezdetét a napirend tárgyalása.
A Sárbogárd 2013. évi bûnügyi és közbiztonsági helyzetérõl szóló pontot azért nem
tárgyalták, mert az írásos anyag elkészült
ugyan, de a megyei fõkapitány nem tudott
jelen lenni. Elõreláthatólag a májusi ülésen lesz a rendõrség beszámolója.
Etelvári Zoltán szerint nem mer eljönni a
kapitány, mert nem tud mit mondani azokra a problémákra, amiket felvetettek a
képviselõk.
Dr. Sükösd Tamás: A helyi rendõrkapitány eljött volna, de parancsot kapott,
hogy egyedül nem jöhet. A fõkapitány úr
távol van szerdán, csütörtökön és pénteken.
Nedoba Károly: A Független Baloldali
Egyesület nevében szeretnék gratulálni a
Fidesz-KDNP-nek és Varga Gábor országgyûlési képviselõnek a gyõzelemhez. Sajnálatos kötelességem ez, sportszerûen el
kell ismerni.

Bevezetõ
A polgármester bevezetõjében a következõ témákat érintette: Március 22-én a Megyenapon Bögyös Zsolt, az MVH vezetõje,
sárbogárdi lakos, kitüntetést kapott. Március 25-én a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, a megyei fõépítész
illetve a megyei önkormányzati hivatal
szakemberei voltak itt és ismertették velünk a 2014–2020-as megyei fejlesztési elképzeléseket. Az alapkoncepció szerint 1,6
milliárdot oszthatna el Fejér megye. Az országgyûlési képviselõ úrral együtt próbálunk lobbizni, hogy a két hátrányosabb
helyzetû kistérség tudjon nagyobb összeghez jutni. Az 1,6 milliárdban a megyei jogú
városok nincsenek benne, nekik országosan külön keret van. A hátrányos helyzetû
járási központokban (35-öt vettek föl a
kormányhatározat szerint a listára) megépítendõ uszodákról is kaptunk elõzetes
tájékoztatást. Helyszínt tekintettek meg,
közmû- és egyéb kérdéseket tettek föl.
Március 26-án egyeztettünk a PET-palack
õrlésével foglalkozó vállalkozással, akik
örömmel mondták, hogy a próbaüzem elindult, és a további fejlesztési elképzelésekrõl tájékoztattak. A Zengõ Óvoda energiaracionalizálására több mint 26 millió
Ft-ot sikerült nyerni. A sportcsarnokra a
társasági adós program (TAO) keretében
egy 470 millió Ft-os nagyságrendû pályázatot fogadott el 3 minisztérium. A pénzt –
340-345 millió Ft-ot – december 20-áig kell
a társaságoknak feltölteni. Az önrész biztosításáról, ha a kormányzati szerepek kialakulnak, megkezdjük az egyeztetést. Ha
a pozitív forgatókönyvet követjük, a sportcsarnok 2015-ben megvalósulhat Sárbogárdon. A kormányhatározat egyértelmû-

en rendelkezik az uszodáról; a megvalósulásra a 2014–2020-as tervezési ciklust írták.
Bizakodásra adhat okot, hogy a kormánybiztos az egyeztetést Enyinggel és Sárbogárddal a sor elején kezdte meg. Szükségessé válik a korábbi elképzelések felülvizsgálata, mivel a sportcsarnokot és az
uszodát fenntartási szempontból lehetetlen külön helyszínre vinni. Ha az önkormányzati ingatlanok nem túl bonyolult
rendszerét tekintjük át, amik erre alkalmasak, akkor a kijevi ház helyén kívül más
nem nagyon marad. Ott 7000 m2 szabad terület van. Megkezdtük az egyeztetéseket a
korábbi látvány-, statikai és egyéb terveket
elkészítõ céggel, illetve azzal a céggel, mely
ennek szponzorálásában segített, hogy a
TAO-s pályázat átfordítható erre a helyszínre. A tanuszoda nem csak Sárbogárdra
vonatkozna. Ha csak a járást nézzük, 2025.000 embert érint. Az uszoda fönntartásához a Klebelsberg Intézményfenntartóval szoros együttmûködésben az órarendek megfelelõ kialakítása szükséges, hogy
folyamatosan hozni lehessen a gyerekeket.
Ezt a forgalmat nem lehet ráengedni a József Attila utcára. Lehetõségünk nem sok
van, mert másik önkormányzati ingatlan
nincs, és sem kisajátítást, sem egyéb ingatlanszerzést ezek a pályázatok nem támogatnak. Meglévõ önkormányzati ingatlanokban kell gondolkodni, amiknek jó az
útcsatlakozása, folyamatos buszforgalmat
is el tud bírni, illetve az infrastruktúra kiépítése nem kerül horror összegbe. A választáson Poprócsi Hunor Botondnak, a
Magyar Összefogás Párt jelöltjének – 3-4
felszólítás után, hogy ne ragasszon a buszmegállóra – sikerült olyan anyaggal odaragasztani a plakátjait, amit úgy tudunk csak
levenni, hogy részben oldja a biztonsági fóliát is. A városnak ebben a tekintetben lesz
kártérítési igénye. A választási bizottság is
megbüntette ezt az embert. Mindenki kapott tájékoztatást arról, hogy Sárbogárdon
a buszmegállókra nem lehet plakátolni.
Azért tartottam ezt fontosnak elmondani,
mert még két választás lesz az idei évben.
Sárbogárdon van rendelet arra, hogy hol
nem lehet elhelyezni ilyen típusú eszközt.
Más is volt, aki ragasztott oda, de azok az
elsõ szó után nem tettek föl többet. Április
5-én a Pusztaegresi Polgárõr Egyesület
éves ülésén vettem részt. Sajnos a mûködésben a létszámcsökkenés miatt több zavart látok, de remélem, túl fognak rajta
lendülni, mert a külsõ településrészen
szükség van a polgárõrségre a tagolt településszerkezet miatt, és a sárbogárdi alapszervezetnek megterhelõ lenne, ha oda is
menni kellene. Magam is gratulálok Varga
Gábor országgyûlési képviselõ úrnak a választási eredményhez. Április 8-án egy hagyatéki tárgyaláson képviseltem az önkormányzatot, ahol az elhunyt az ellátás színvonala és az emberiesség miatt Sárbogárd
város önkormányzatára hagyta a vagyonát

2014. április 24. Bogárd és Vidéke
azzal, hogy az Egyesített Szociális Intézményre fordítsuk. Ez nem egy világmegváltóan nagy összeg, de a szociális szektorra bármekkora összeg ráfér, és ez egy
tiszteletreméltó gesztus volt, a kollégák
munkájának egyfajta elismerése. Április
15-én egy honfitársunk állampolgársági
esküt tett; lengyelországi születésû és
Nagyhörcsökön él.

Zárszámadás
Elfogadták a 2013-as zárszámadást, melyben a függõ tételekkel együtt a bevételi oldal 99 %-os, a kiadási oldal 96 %-os teljesítést mutat. Intézményi szinten is szoros
gazdálkodás valósult meg. Az iparûzési
adó 114 %-ra teljesült, a gépjármûadónál
112 %-os a teljesülés. Mûködési hiánnyal
nem számolnak. Viszont ha fejleszteni
akarnak, elengedhetetlen a külsõ források
bevonása, ezért pályázatokon folyamatosan indulnak. Hantos és Nagylók fegyelmezett fizetõk a velük létrejött tárulásokban. A kiadások 43 %-át teszi ki a bérek és
járulékaik. Sem jutalom, sem bérfejlesztés
régóta nem került tervezésre, mert az
könnyen el tudja vinni a költségvetést nem
fönntartható irányba – hangzott el. Szó
esett még a folyamatban lévõ és lezárult
pályázatokról, valamint a befejezõdött
adósságkonszolidációról. A polgármester
megköszönte a képviselõk és a hivatal valamennyi szakemberének a munkát, akik a
tartalmi hátteret adták a szoros, de kiegyensúlyozott költségvetéshez. Hozzátette még: a régi nevén önhikit, mai nevén
szerkezetátalakítási támogatást 2014-ben
nem pályáztatják, hanem beépítették a
központi költségvetésbe, így normatív vonalon ér el az önkormányzathoz.

A belsõ ellenõrzésrõl
A 2013-as belsõ ellenõrzésrõl a polgármester összefoglalásként azt mondta: a feltárt,
kisebb szabálytalanságokat sikerült kezelni. Ahol a gyakorlatot a belsõ ellenõrzés
nem találta jónak, ott a gyakorlaton változtattunk. Sehol nem volt szükség egyéb eljárásra.
Nedoba: A sárbogárdi ESZI-nél egy rendkívüli vizsgálatot folytattak le. Ebben az
ügyben a bizottsági ülésen nem láttam világosan.
Dr. Sükösd: A rendkívüli vizsgálat eredményérõl azonnal be fogok számolni,
amint olyan szakaszba ér.

Vérlázító bank
A Takarékbank által szabott plusz feltételek miatt került ismét a testület elé a
71.300.000 Ft-os folyószámlahitel-keret
igényrõl szóló napirendi pont. A polgármester részletesen is kifejtette a bank sok
esetben vérlázító feltételeit.
Nagy Tibor kérdezte: Próbálunk más
banktól is ajánlatot kérni?
Dr. Sükösd: Dühömben már én is azt
mondtam legutóbb a bank képviselõjének,
hogy ami plusz költséget kérnek, abból
már meglett volna egy közbeszerzés a finanszírozásunkra.
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Sajnos nem úgy megy, hogy odamegyünk
egy másik bankhoz és kérünk ajánlatot, de
folyamatosan bombáznak bennünket több
irányból is. Bár nem nagyon szeretik most
a bankok finanszírozni az önkormányzatokat, ennek ellenére 2-3 most is idetalált,
hogy gondoljuk át ezt a dolgot.
Nagy: Nagyon régóta húzódik ez az ügy,
nem a mi hibánkból.
Dr. Sükösd: Ezzel teljesen egyetértek. Folyószámlahitelt a számlavezetõtõl tudunk
kérni, ezzel helyzetben van a bank.

A Bogárdi Napok „rétegei”
A tervezet szerint május 30-án kezdõdne a
Sárbogárdi Napok egy kiállítás-megnyitóval, és 31-én lenne a legtöbb program (pörköltfesztivál, koncertek, Plank Antal-emléktúra, sportversenyek). Június 1-jén kórustalálkozó lesz, amit a Bogárd-Dal Egyesület szervez. A pünkösdi hétvégéig tartana a rendezvény.
Nedoba: A tervezett program megfelelõ. A
társadalomnak sok rétegét megszólítja.
Csak egy probléma van, ez nem Sárbogárdi Napok, hanem Sárbogárdi Nap. Nagy
tehetség és tudás kellett hozzá, hogy ennyire szét tudjátok nyújtani. 1,5 millió Ft-ból
ennyit lehet kihozni. Alpolgármester úr,
egy picit lazulj el, ne legyél olyan merev,
próbálj meg az egyszerû emberek fejével
gondolkodni. Május 31-én valószínûleg mi
is ott leszünk, jól fogjuk érezni magunkat.
A többi meg majd lemegy szûk körben.
Etelvári: Nekem a május 31-e tetszik. A
többi rétegmûsor. A Bogárd-Dalra – nem
akarok senkit megbántani – a rokonok, barátok mennek el, a többi nem.
Dr. Sükösd: Ezzel nem bántasz meg senkit. Tavaly a pótszéken is ültek, 400-an voltak. Szerintem voltak az elõtérben is.
Etelvári: Attól függetlenül én rétegnek
tartom. 2015-ben több pénz kellene oda, és
egy kicsit populárisabb dolog, hogy a szerencsétlen ember, aki munkanélküli, lásson valamit, ne neveljük mindig õket.

Populáris attrakció
Dr. Sükösd: Nem tudom, hogy Janicsák
Veca meg Dér Heni mennyire populáris,
de Dér Heni dekoratív.
Juhász: Pitiánernek tartom, hogy a fõzõversenyen a nevezési díj 3.000 Ft/3 kiló
hús. 100.000 Ft-ot nem tud a város kigazdálkodni? Ne égessük már magunkat!
Dr. Sükösd: Tavaly is volt nevezési díj meg
elõtte is. Ráköltöttük a rendezvényre.
Horváth István is azt mondja, hogy jobban
kezelhetõ így az összes csapat.
Juhász: Akkor szedjetek kauciót. Ha megjelenik a csapat és minden rendben van,
akkor adjátok neki vissza.
Macsim: Dobjuk össze mi.
Juhász: Nem fogom a cecei fõzõket szponzorálni.
Dr. Sükösd: Alapi szokott lenni, cecei nem
nagyon. A kaució technikai lebonyolítását
végiggondoljuk.
Nedoba: Ha kell, segítek. Gyakorlatiasan,
nem tudományosan kell megoldani.
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Pályázat kamerákra
A Belügyminisztérium költségvetésében
1,6 milliárdos összeg áll rendelkezésre térfigyelõ kamerákra, amire 3200 önkormányzatnak van lehetõsége pályázni.
Dr. Sükösd: A 10 millió Ft-os nagyságrend
megvalósítható akkor is, ha esetlegesen
nem nyerünk a pályázaton. Ha nyerünk,
akkor a testület még mindig elgondolkodhat azon, hogy a másik rászánt 10 milliót
teljes egészében itt hagyja-e, vagy más helyet és célt találunk neki. A 10 milliós térfigyelõ rendszer egy minimál program Sárbogárdon, amit tovább lehet bõvíteni. A
legfontosabb, hogy ez egy 100 %-os pályázat, önrész biztosítására nincs szükség. Április 23-a a beadási határidõ. Felhívott egy
általam alapvetõen kedvelt, a baloldalhoz
élénken kötõdõ szakember, aki közölte velünk tényszerû állítással, hogy õ tudja,
hogy valaki már készíti ezt a rendszert Sárbogárdon. Meg is nevezett egy sárszentmiklósi vállalkozót. Nem tudtam eldönteni, hogy röhögjek, vagy ríjak. Inkább az
utóbbira kezdtem hajlani. Természetesen
nem készíti senki, most akarjuk benyújtani
a pályázatot, és minden helyi vállalkozást
megkerestünk, hogy a kamerarendszer telepítési helye vonatkozásában adjanak javaslatot.
Etelvári: Úgy látszik, a belügyminiszter úr
észrevette, hogy Magyarországon nincs
rend. De a kis faluknak több pénzt adtam
volna.

Bejelentések
Novák Kovács Zsolt: Örülök, hogy az idei
év választási dömpingjének elsõ harmadát
sikerült úgy befejezni, hogy nem volt veszedelmesen nagymérvû hisztéria se Sárbogárdon, se a környéken. Ez biztató reményeim szerint az elkövetkezendõkre is,
hogy a kedélyek nem válnak zaklatottá.

„Told a cuccot”
Nagy: A rendõrkapitánynak mindenféleképpen el kellett volna jönni hozzánk. Sárbogárdon olyan mérhetetlenül nagy problémák vannak a közbiztonság terén, ami
felfoghatatlan. A mentõ sorban szállítja el
azokat az embereket, akik cuccot fogyasztanak. Nyilvánvalóan ezekbe mérget kevernek. Teljes a felháborodás azon lakosok körében, akiknek a családtagjait viszi
éppen a mentõ. Az elmúlt 5 napban csak 3
esetet tudok. Ma éjjel a 63-as felezõvonalán az aknán feküdt egy ember, onnan vitte
el a mentõ. Fényes nappal egy utcában fekvõ nõt vitt el a mentõ. Egy szülõ mesélte,
hogy a gyereke cuccot fogyasztott, és azt
mondta neki az orvos, hogy nehogy elaludjon, mert lehet, hogy soha nem fogja tudni
felébreszteni. Itt az idõ, hogy közösen fellépjünk ez ellen a probléma ellen. Lehetett
volna ma a rendõrkapitánnyal egyeztetni
ebben az ügyben. Õ nem tartotta fontosnak ezt velünk rendezni.
Tóth Béla: Az utak kátyúzását el kellene
végezni. A Petõfi utcától Csepeli Gyuriig a
járda olyan, hogy szinte sóderen járunk.
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Örvendetes, hogy az E.ON távtartókat szerelt fel a vezetékekre. Macsim: Örvendek,
hogy Nagy Tibor torkon ragadta a dolgokat. Sajnos ez történik Sárbogárdon. Ilyenkor szokták kérdezni, hogy hol vannak
azok, akik védenek bennünket. A Köztársaság út 220. szám alatti lakosok miatt az
ÁNTSZ felé szeretnék bejelentést tenni,
mert már a második vécét ásták ki, egy kút
mellé.
Dr. Sükösd: Nem önkormányzati ingatlanban laknak azok az emberek. Ha van közegészségügyi szabálysértés, akkor abban
valóban eljárhat az önkormányzat. Nem
idegen attól az ingatlantól és az ott lakóktól tudomásom szerint a rendõrség sem.
Macsim: Jön a nyár és a bûz is eszméletlen,
ami onnan árad.

Kárba veszett fürdõnadrág?
Etelvári megjegyezte az uszoda kapcsán,
hogy a KLIK-re nem lehet számítani fenntartóként, mert hónapokat kell várni, hogy
kifizessék a számlákat, és behülyítették a
gyerekeket az uszodával: Megvették a szülõk a fürdõnadrágot, papucsot, törülközõt,
és egy hónap után abbamaradt a program,
mert elfogyott a pénz. Ha elromlik a csap,
el kell mennie az iskolának az üzletbe, kérni egy árajánlatot, azzal visszaballagnak, és
ha kapnak engedélyt, akkor vehetik meg.
Ez így nem mûködik. Más: kriminálisan
nyírják a füvet, csíkok vannak kihagyva.
Drága benzinnel, drága gépekkel csinálják, csinálják hát jól! A Szélsõ utca garanciális javítása szükséges, van ott néhány hiba: a csatornafedél meg egy-két lyuk.
Dr. Sükösd: Az nem garanciális javítás, hanem a befejezés. Azt a technológiai elemet
is el fogja rajta követni a kivitelezõ, amit
télen nem lehetett.
Etelvári: Többen megkerestek, hogy mi
van a betörések továbbvitelével. Ahogy
megalakul az új kormány, tovább fogom
keresni a segítséget akár a belügyminiszternél, akár a miniszterelnök úrnál, hogy
legyen végre már elkapva egy-két csibész,
akik megnehezítették, tönkretették nagyon sok ember egzisztenciáját. Tibivel
egyetértek, de oda kellene figyelni a szülõknek is a gyerekeikre.
Dr. Sükösd: A fûnyírásra kevés vizsgával
és gyakorlattal rendelkezõ emberünk van.
Akiket most lehet látni, õk túlnyomórészt
a városüzemeltetõ cég munkavállalói. Én
is örülnék annak, ha nagyobb intenzitással
tudnánk vágni a füvet. Nagyon remélem,
hogy elindul a klasszikus közmunkaprogram, amivel aztán májusban föl tudunk
zárkózni. A KLIK segítségét az iskolák fölött álló szakmai szervezetként kérném az
órarend összeállításában, hogy tömbösítsék a testnevelésórákat az úszás miatt. Az
uszoda fönntartására a magyar állam elképzelése szerint lesz egy külön szervezet.
A helyi rendõrkapitány eljött volna az
ülésre, de parancsot kapott, hogy a megyei
kapitány, vagy valamelyik helyettese nélkül nem jöhet.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Abban mindkettõtöknek igaza van, hogy
nem vagyunk akkora város, hogy ilyen
problémákhoz kelljen hozzászoknunk, és
a következetes nevelést a szülõnek kell
megtenni. A rendõrség meghallgatásán,
remélem, sok mindenre választ fogunk
kapni.

Polgármester-sokkoló
Nedoba érdeklõdött, mikor kerülnek ki a
rendszerváltás utáni polgármesterek képei
a díszterem falára.
Dr. Sükösd: Egyelõre gondolati szinten
van a dolog. A közelmúlt eseménysora óta
ez még nem jutott eszembe.
Juhász: A költségtérítésbõl az itteni emberek meghívása eszedbe jutott?
Dr. Sükösd: Eszembe jutott, sokkot is kaptam ma reggel, de ezt próbálom feldolgozni.
Macsim: Akkor marad a meghívás, ugye,
polgármester úr?
Dr. Sükösd: Ezt az agresszív jobbikos felvetést visszautasítom.
Macsim: Ha nem tudsz meghívni, akkor
adok kölcsön.
Nedoba: Jól megy ez a gyógyszertár.
Dr. Sükösd: Ajándékot adjál, ne kölcsönt.

A Sors keze
Nedoba: A tornacsarnoknak és uszodának
örülök, emeli Sárbogárd színvonalát minden téren. Volt egyszer a szociális temetésrõl egy szavazás, javasoltam, hogy ne szavazzuk meg. Mit adott a sors, ez volt pénteken, hétfõn 2015. januárra elnapolták.
Nagy Tibor képviselõtársammal élharcosai voltunk annak, hogy ne legyen tönkretéve a Mészöly udvara, a kispályák. Akkor
süket fülekre találtunk. Mit adott a sors?
Lejött egy felsõ ember és azt mondta, hogy
a kijevi ház helyén lesz.
Dr. Sükösd: Nem mondta.
Nedoba: Akkor ki találta ki?
Dr. Sükösd: Szerénytelenségem tiltja,
hogy megnevezzem, ki adta nekik ezt az
egyetlen verziót.

A névtelen levél
Nedoba: Ha te voltál, akkor örülök a felismerésnek. Ez a döntés a legjobb. Tudom,
hogy a költségvetést megszavaztuk és kevés pénz van a KRESZ-táblákra, de vannak olyan frekventált helyek, ahol kimondottan csak a lemez van, a festék teljesen le
van kopva. Egy nyílt levelet kaptam hivatalosan egy névtelen úriembertõl, vagy
hölgytõl, aki bizonyos anomáliákra hívja
fel a figyelmet vendéglátóegységeknél. Ezzel kapcsolatban kaptam a jegyzõ asszonytól is egy tájékoztatást. Nem értek egyet
azzal, hogy névtelen a levél. Vállalni kell
mindenkinek a nevét. De ha a jelenlegi politikai helyzetben netalántán valami megtorlástól fél az illetõ, nyugodtan fordulhat
személyesen hozzám.
Dr. Sükösd: Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy állást foglaljunk az ügyben,
mert a fantasztikus szaktudással rendelkezõ névtelen levélírók nem érik el az ingerküszöbömet. Aki nem vállalja föl a nevét,
nekem mindegy, hogy mitõl fél, nem érdekel. Korrekt módon le lett írva a válaszban,
hogy az építésfelügyelet nem mi vagyunk.
Viszont a hatáskörrel rendelkezõ szervhez
a névtelen levelet is át kell tenni. Ez megtörtént. Ha õk megállapítanak valamit, azt
még lehet, hogy valamilyen módon megtudjuk, bár ilyen tárgyú kötelezettségük
nincs. A névtelen nem tud ügyfél lenni, mi
sem vagyunk benne azok, mert csak
átettük hatáskör hiányában.
Nedoba: Ha az illetõ a késõbbiekben akar
tudni ennek a vizsgálatnak az eredményrõl, ahhoz a nevét kell adni?
Dr. Sükösd: Igen.
Nedoba: Gondolom, van valami írásos
anyag, hogy 2010 elõtt pontosan mikor
épültek ezek az épületek.
Demeterné dr. Venicz Anita: Van építési
engedély kérelem, határozat a használatba
vételrõl.
Nedoba: Jegyzõ asszony, 2006 elõtt te is ott
voltál aljegyzõként.
Demeterné: Igen, vagyongazdálkodást csináltam. Az irattárból az irat elõszedhetõ,
az ügy végigvezethetõ.
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Nedoba: A levélíró azt írja, tovább fogja
vinni a dolgokat.
Dr. Sükösd: Hajrá.
A polgármester még megjegyezte Nedoba
felé a sportcsarnok kapcsán: Egy sakkozó
akkor kap ki mindig, amikor már ismeri a
lépéseket, és azt gondolja, ha lát egy jó
összefüggést, akkor azzal lehet partit
nyerni.

Gyakorlati terep
Juhász: Bem utca 25., egy elhagyatott ingatlan. Rágcsálók, amik nagy méretûek és
intelligensek, illetve gaz meg elhagyatottság. Mi az elképzelés? Valamikor próbáltok pár millió Ft-tal életet lehelni belé?
Dr. Sükösd: Konkrét cselekvési terv van
rá. Beadtunk egy tranzitfoglalkoztatási pályázatot, ami azt jelenti, hogy 30 körüli
szakmunkást képezhetnénk szakképzõ
központon keresztül. Tartaléklistára tették a pályázatunkat, de most a tartaléklistás pályázatok is be tudnak élesedni. Ez az
épület lenne a gyakorlati képzés helyszíne.
A jelenlegi állapota alapján minden szakmacsoport kiteljesedhetne itt. Ha ez a pályázat nem jön össze, akkor a karbantartás
keretében elkezdjük javítani, mert egy 99ben épült ház nem lehet az enyészeté.
Juhász: Szent István út. Sáros, vizes idõszakban borzasztó állapotok vannak. Kb.
23 utcáig jutottam el, amit a 8 év alatt –
amíg én töbörzsöki képviselõ és polgármester voltam – felújítottunk. 150 millióra
saccolhatom legalább a bekerülési értéket,
és akkor még nem beszéltem a Kippkopp
Óvoda elõtti parkolóról. Ha újra indulnál,
és jössz Töbörzsökre kampánykörútra,
szeretném, ha elhangzana a szádból, hogy
garanciát vállalsz arra megválasztásod esetén a következõ 4 évben (ha van pályázati
pénz, ha nincs, függetlenül a tulajdonviszonyoktól), hogy a Szent István út déli részét felújítod.
Dr. Sükösd: Szeretném megköszönni a
jegyzõ asszonynak, a teljes hivatalnak meg
a legtöbb jelölõ szervezetnek a választás
során kifejtett tevékenységet. Szépen
helytállt mindenki.
Hargitai–Kiss Virág

Megbízólevél
a képviselõnek
Varga Gábor országgyûlési képviselõ csütörtökön délután vette át
hivatalos megbízólevelét dr. Krencz Ferencnétõl, a Fejér megyei 5.
számú országos egyéni választókerületi választási bizottságának elnökétõl. A képviselõ legnagyobb gyermekével, Leventével érkezett
a szûk körû ceremóniára.
Az elnök asszony elõször összegezte a választás menetét, eredményeit, kiemelve, hogy rendkívüli esemény nem történt, gördülékenyen zajlott a bizottság és a szavazókörök munkája. Ezt követõen
nyújtotta át Varga Gábornak a megbízólevelet, amire pezsgõvel koccintottak a jelenlévõk, kötetlen beszélgetésben vitatva meg az országgyûlési választás részleteit.
Hargitai–Kiss Virág
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Berontott a házba

Nagybevásárlás
2014. április 17-én bejelentés érkezett az egyik sárbogárdi áruházból, miszerint egy hölgy különbözõ árukat próbált meg eltulajdonítani. A kiérkezõ járõrök beszéltek az áruház biztonsági õrével,
aki elmondta, hogy észrevették, amint egy hölgy a táskájába pakol
többféle árut. Amint a hölgy észrevette, hogy figyelik, az áruházban található egyik kosárba öntötte az eltulajdonítani kívánt dolgokat. A 24 éves somogyszobi nõt a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
2014. április 18-án az egyik sárbogárdi áruházban a járõrök egy 50
éves férfivel szemben intézkedtek, aki az üzletbõl megpróbált eltulajdonítani egy elektromos láncfûrészt, valamint valótlan adatokat diktált be az üzlet által felvett jegyzõkönyvbe. A férfit a járõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol lopás
szabálysértés elkövetése miatt hallgatták meg.

Vissza a gyermekotthonba
2014. április 18-án Vajtán a helyi körzeti megbízott igazoltatott
egy 17 éves lányt és egy 16 éves fiút. Az intézkedés során kiderült,
hogy a fiatalok ellen körözést adtak ki eltûnés miatt, ezért a rendõrök elõállították a Cecei Rendõrõrsre, majd meghallgatását követõen az illetékes gyermekotthonnak átadták õket.

A kiabálós férfi
2014. április 19-én egy hantosi nõ tett bejelentést, miszerint az
élettársa az ideiglenes megelõzõ távoltartás szabályait megszegve
bement hozzá az udvarba, ott kiabált és veszekedett vele. A kiérkezõ járõrök a 46 éves hantosi férfit elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd a fenti szabálysértés elkövetése miatt
õrizetbe vették.

Egy kisteherautó Székesfehérvár irányából érkezett, amikor Sárbogárdon, az Abai úton letért az útról és egy családi ház falánál
állt meg április 18-án az esti órákban. A mûveletirányítás által elrendelt riasztást követõen a sárbogárdi laktanyából két tûzoltóautó, Székesfehérvárról pedig a megyei mûveleti szolgálat és egy
autódaru indult útnak. A balesetet szenvedett teherautó kidöntött egy villanyoszlopot és átszakította a telek fémkerítését, mielõtt az épület teraszán lévõ oszlop megállította volna. Az oldalára
fordult autó vezetõje nem sérült meg, a családi ház két lakója szerencsére nem tartózkodott otthon. A részben kidöntött oszlopot
a tûzoltók egy gerendával váltották ki, ezzel megakadályozták a
tetõ további károsodását. A gépjármûvet a tûzoltódaruval vontatták ki, ezt követõen az áramszolgáltató megkezdte a sérült villanyoszlop cseréjét.

„Tankoltak”
2014. április 19-én az esti órákban a járõrök ellenõriztek egy jármûvet és annak vezetõjét. A 23 éves sárbogárdi férfivel szemben
alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. Ezt
követõen a rendõrök mintavétel céljából elõállították a 23 éves
férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd az orvosi ügyeletre kísérték. A 23 éves férfivel szemben ittas jármûvezetés miatt
közigazgatási eljárás indul.
2014. április 20-án délután a járõrök Sárbogárdon igazoltattak
egy kerékpárral közlekedõ 50 éves helyi férfit. Az ellenõrzés során az alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért
a járõrök elõállították a férfit a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol a hitelesített mérõmûszer továbbra is pozitív értéket mutatott, mely miatt közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

Az esemény kezdetétõl négy családi házban áramszünet volt, a
szolgáltatás kevéssel éjfél elõtt helyreállt. A sérült épületet átvizsgálta az önkormányzat építési osztályának szakembere is, aki
egyeztetett a lakókkal a további feladatokról.
Fotó: Hadlaczky István tûzoltó fõhadnagy, Fejér KMSZ

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Saját szemete buktatta le
Sárbogárd külterületére hordta egy helyi férfi a hulladékát. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytatott egy 41 éves helyi férfivel szemben, elhelyezéssel elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bûntett elkövetése miatt.
A rendõrkapitányságra 2013. július 17-én érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlen személy
egy Sárbogárd külterületén lévõ 1 hektáros földterületre rendszeresen, engedély nélkül hordott ki és rakott le trágyát, szemetet és különbözõ hulladékokat. A rendõrök a nyomozás során tanúkutatással, adatgyûjtéssel, valamint a hulladék átvizsgálásával jutottak el a gyanúsítotthoz. A terhelt részletes, beismerõ vallomást tett az üggyel kapcsolatban.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a napokban befejezte a nyomozást és a férfivel szemben
vádemelést javasolt az illetékes ügyészségen.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

6

BEMUTATJUK / ISKOLA

2014. április 24. Bogárd és Vidéke

Országos III. sárbogárdi kárpitos
Az országos Szakma Sztár Fesztiválon 38 szakma tanulói versengtek az elsõ három helyért. A sárbogárdi SZAKÁCS ANDRÁS – a
székesfehérvári Árpád Szakképzõ Iskola – növendéke harmadik
helyezést ért el kárpitosként, ami nemcsak kimagasló teljesítmény,
de egyben felmentést is ad számára a szakmai vizsga alól, és remélhetõleg elõnyt jelent majd az elhelyezkedésében is.
A fesztivált április 14-e és 16-a között
rendezték Budapesten a Hungexpo
Vásárközpontban. A díjkiosztón Orbán Viktor miniszterelnök, Czomba
Sándor államtitkár és Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke is részt vett.
Gratulálunk! További szép szakmai sikereket kívánunk!
Hargitai–Kiss Virág

Mészöly-hírek
Csók István emlékére
A Mészöly Géza Általános Iskolában alsós és felsõs rajzszakkör is
mûködik. A legtehetségesebb tanulók szívesen rajzolnak, festenek, szõnek, fonnak, videót készítenek együtt az év folyamán.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola Festikék alkotónapján – április
10-én – négy nyolcadikos tanuló
vett részt, akik szívesen és ügyesen
rajzolnak, festenek.
Ebbõl az alkalomból Csók István
festményeibõl készültünk fel pptelõadással. A régi tárgyakból álló csendélet megrajzolása embert
próbáló feladat volt délelõtt. Délután tájképrõl kellett színvázlatot festeni fotó alapján, Csók István stílusában. Villámló égbolt a
Balaton felett, havas tarló, pesti híd és cecei templombelsõ képezte a festõ képeinek hátterét.
Bíró Renáta, Kiss Zsófia 8. b osztályos és Schmidt Péter 6. a osztályos tanuló munkáját pénzjutalommal ismerték el ezen a napon.
Az elkészült rajzokból utazó kiállítás lesz látható a résztvevõ
iskolákban.
MGÁI

A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
AZ EGYIK INDULÓ NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYÁBA

PÓTFELVÉTELIT HIRDET
korlátozott számban azoknak,
akik beiskolázása nem a szándékaik szerint alakult.
Jelentkezni lehet az igazgato@psg.hu
elektronikus címen,
vagy a 25/508-950-es telefonszámon,
vagy személyesen
a 7000 Sárbogárd,
József Attila u. 4. szám alatt.
Boda János igazgató

TeSzedd!
Az idei évben is megszervezi a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából. Az eseményre május 9-e és
11-e között kerül sor szerte az országban.
Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalma minden eddigi határait átlépi; amellett, hogy háromnaposra bõvül, hazánk nemzetközi porondra is
lép vele. A TeSzedd! akcióval az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében a „Let’s Clean Up Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) elnevezésû projekthez csatlakozik Magyarország. Május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez hasonló szemétgyûjtési akciót.
A TeSzedd! akcióba a szervezõk minél szélesebb körben igyekeznek bevonni a lakosságot: az elsõdleges célcsoportot az ifjúsági szervezetek, tanintézmények és iskolák, valamint vállalatok, cégek, önkormányzatok, civil
szervezetek és gyerekes családok alkotják.
A TeSzedd! akció sikeres megvalósítása azért kiemelkedõen fontos feladat, mert komoly társadalmi szemléletformáló szerepe van, népszerûsíti a
környezettudatos gondolkodást és az önkéntességet. Mivel a legjobb tanítómester, mint mindig, ebben az esetben is a példamutatás, arra kérjük
Önöket, vegyenek részt a TeSzedd! akcióban.
A rendezvény célja egyrészt szûkebb-tágabb környezetünk megtisztítása
az eldobált, elszórt szeméttõl. Másrészt azt szeretnénk elérni, hogy minél
több ember figyeljen oda a környezetére, és minél kevesebb szemeteljen. A
tapasztalataink és a hozzánk érkezõ visszajelzések azt mutatják, hogy aki
egyszer részt vesz egy ilyen akcióban, azután sokkal környezettudatosabb
módon éli mindennapjait. A TeSzedd! akcióval rá kívánjuk irányítani a figyelmet az önkéntesség fontosságára, emellett egy ilyen hatalmas rendezvénynek igazi közösségépítõ szerepe is van, amire a mai szürkülõ, elidegenedõ világban kifejezetten nagy szükség van.
A TeSzedd! akció elõkészületei már nagy erõkkel zajlanak. Várjuk azok jelentkezését, akik helyi koordinátorként találkozási pontot szerveznének, ezzel együtt csoportot (minimum 10 fõ) regisztrálnának. Egyénileg regisztrálni és az egyes találkozási pontokhoz csatlakozni április elejétõl lehet. A
jelentkezés az akcióban való részvételre mindkét esetben az interneten
keresztül történik. A regisztráció május 2-án zárul.
Mivel akciónk során az önkéntesség népszerûsítésére is törekszünk, közremûködõink számára költségtérítést nem tudunk biztosítani, ám magunkra
vállaljuk a kézi szemétszedéshez szükséges eszközök (zsákok, kesztyûk,
kötözõ anyagok stb.) biztosítását, valamint az összeszedett szemét elszállítását és ártalmatlanítását.
Szemétgyûjtési akciókat szerte az országban szerveznek különbözõ idõpontokban önkormányzatok, civil szervezõdések stb. Mi ezeket a kisebb
kezdeményezéseket kívánjuk összefogni a TeSzedd! keretében.
Tavaly összesen 1075 helyszínen több mint 100 ezer önkéntes vett részt az
akcióban, az idei TeSzedd! keretében ezt szeretnénk túlszárnyalni. Hiszünk
abban, hogy minél népesebb azok tábora, akik környezettudatos módon
élik a mindennapjaikat, annál többen akarnak majd csatlakozni hozzájuk.
A TeSzedd! csapata
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ISKOLA

Cecei sulibörze
„Pékek lettünk”
2014. április 2-án a Cecei Általános Iskola néhány tanulója, akik a
TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázat részeként mûködõ Életvitel szakkör tagjai, látogatást tettek Mezõszilason, az Adria Pékségben. Itt az üzemlátogatás után mindenki kipróbálhatta, milyen a tésztával dolgozni; ki kiflit, ki perecet, az ügyesebbek süni és teknõs alakú zsemléket is készítettek az
ottani fiatal pékek segítségével. Ezeket kisütve hazahozhatták a
gyerekek.

7

Illyés-napi sportvetélkedõ Cecén
Az Illyés-napok keretében minden évben megrendezzük a széles
körben ismert mesemondóversenyünket. Ennek kísérõrendezvénye az Illyés-kupa, amely mozgásos, játékos váltóverseny, 8 fõs,
vegyes, felsõ tagozatos csapatoknak. A megmérettetésre idén április 15-én került sor, ekkorra vártuk a környék iskoláinak csapatait, elõzetesen kiküldve a feladatokat, lehetõséget adva minden
csapatnak a gyakorlásra.
Érkeztek szép számmal csapatok. Vendégül láttuk a pálfai, a sárbogárdi Mészöly, az alsószentiváni, az alapi és a sárkeresztúri iskola csapatait. Mi a szokásoknak megfelelõen 2 csapatot alakítottunk, hogy páratlan számú csapat esetén ne kelljen egyedül versenyeznie egy csapatnak sem; ilyenkor a mi „bemutató” csapatunk
is „ringbe száll”. A rendezvényen hol akadálypályán kellett gyorsan és ügyesen végigmenni, hol labdát vezetni szlalomozva, de páros feladatok is voltak, többek között szekrényépítés és -szétszedés, karikában futás. A gyerekek nagyon élvezték a versenyt, a
feladatokat.

Vendéglátónk, Redzsepi Senazi úr süteménnyel és üdítõvel is
megvendégelte a szakkörösöket. Nagyon jó volt kipróbálni a „pékeskedést”. Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Balázsné Aranyos Judit szakkörvezetõ

Nagycsoportos óvodások látogatása
A korábbi évek sikeres gyakorlatához hasonlóan a Cecei Általános Iskola beiskolázási körzetéhez tartozó óvodák nagycsoportosai ellátogattak óvónõikkel az iskolába.

A mozgás öröméért, a csapatmunka élményéért indítottuk el ezt a
kupát, s próbáljuk mindig szem elõtt tartani ezt a célt. A csapatok
mindent beleadtak, s az élvezetes játék végén a hazai csapat szerezte meg az elsõ helyet: Tábori Alex, Redzsepi Erzana, VitézMóré Gergõ, Kovács Juliette, Salamon Ronald, Redzsepi Arlena,
Vagyóczky Patrik, Fésü Fanni.
Az egészséges életmódra nevelés az ihletõje ennek a versenynek,
amibe beletartozik a mozgás mellett az egészséges táplálkozás is.
Éppen ezért nálunk édesség helyett ajándékként a víz mellett almát és müzliszeletet kaptak a versenyzõk, valamint oklevelet a
csapatok.
Reméljük, jövõre is sok csapat nevez majd az Illyés-kupára, és sok
örömét leli a mozgásban.
Borosné Asbóth Ilona testnevelõ

A „Festikék” alkotónapon

Az óvodából az iskolába történõ átmenetet megkönnyítõ program részeként 2014. április 9-én az iskola épületét és annak közvetlen környezetét ismertettük meg a hamarosan iskolába kerülõ
gyermekekkel. A környezõ falvak óvodái földszintesek, így az iskola emeletes épülete, különös tekintettel a lépcsõkre, kellemes
változatosságot jelentettek a gyermekeknek. Így aztán érthetõ,
hogy a lépcsõk megmászása fontos programként szerepelt. A
gyermekek elsõsorban a mostani elsõsök és másodikosok osztálytermeire voltak kíváncsiak. Az óvodások megcsodálták kicsivel
nagyobb társaik munkáit a tantermekben. A délutáni foglalkozáson részt vevõ gyermekekkel, a napközisekkel és tanszobásokkal
is találkoztak és örömmel fedezték fel az ismerõs arcokat. Ezután
a kisudvaron játszottak az elsõs napközisekkel, és boldogan próbálták ki az egy mérettel nagyobb mérleghintát és csúszdát.
A látogatás emlékére egy papíregérkével kedveskedtünk vendégeinknek. A közeli, szülõkkel együtt történõ viszontlátás reményében búcsúztunk el kis látogatóinktól.
Szücsné Takács Ilona tanítónõ

„Festikék” címmel rendeztek alkotónapot 2014. április 10-én a
sárszentmiklósi iskolában. A rendezvényen a Cecei Általános Iskola mûvészeti szakkörösei is képviseltették magukat. Az elkészült mûvekbõl vándorkiállítás indul, mely hamarosan iskolánkba
is megérkezik.
Résztvevõink: Dicsérdi Elizabet és Killer Fédószija – mindketten
díjazottak, Csilléry Klaudia, Hegyi Vanda, Király Dorina, Barsi
Alexandra és Fésü Fanni.
Köszönjük a szervezõknek, hogy létrehozták ezt az alkotónapot, és hogy részt
vehettünk ezen a
rendezvényen. Reméljük, a közeljövõben több hasonló
programra is eljuthatunk majd!
Tornócziné
Bondor Csilla
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SZILASI „MELEGÍTÉS”
A mezõszilasi fogathajtással melegíthettek be a most hétvégén
soron következõ sárbogárdi versenyre a lovas sport szerelmesei.
Nagyszerû pályán „birkóztak” meg egymással az indulók a nagy
lovas hagyományokkal rendelkezõ településen.
Sok család jött teljes létszámmal. Nagy számú nézõközönség kísérte figyelemmel a fogatok viadalát, és lelkesen szurkoltak a pálya mellõl, nagy tapssal jutalmazva a szép hajtásokat.
A Fejér megyei indulók közül most kevesen végeztek az elsõ hat
között.

Akadályhajtásban a 6. helyet szerezte meg Csuti Péter (Sárkeresztúr); vadászhajtásban szépen szerepeltek a hazaiak: Semjén Attila (Mezõszilas) 2. lett, Domokos Géza (ugyancsak Mezõszilas) 3., Ihász Béla (Seregélyes) pedig a 6. helyet vette birtokba.
Kíváncsian várjuk a megyei bajnokság sárbogárdi folytatását április 26-án!
Hargitai–Kiss Virág

Körtvélyesi fakanálforgatók
Különleges versenyen vehetett rész Felsõkörtvélyes lakossága. Mindenkit már hetekkel a megmérettetés elõtt toboroztak a település
központjába egy kellemes családias fõzõcskézésre. A szép tavaszias langyos idõben kezdõdött a fõzés, rotyogtak a bográcsban az ételek, ám mire az értékelés, eredményhirdetés következett, leszakadt az ég. Így minden versenyzõ és érdeklõdõ befutott a közösségi helyiségbe az esõ elõl. De ez senki kedvét nem lohasztotta le, hisz a jó hangulat megmaradt.
A nap eredményei: 3. helyezett Figler Béláné és Figler
Flóra, 2. Ekler Imréné és
Farkas Jánosné párosa, az
1. helyezett Németh Ágnes
és Kiss Gábor duója.
A nyereményfakanalak átvétele után folytatódott tovább az evés, ivás, mulatozás.
Minden résztvevõnek gratulálok! Remélem, jövõre is
megmutatják a körtvélyesiek fakanálforgató tehetségüket.
Mágocsi Adrienn
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RÉTIMAJORI PIKNIK
Kétnapos húsvéti pikniket hirdettek Rétimajorba a hétvégén, de
vasárnap látogattak el a tóvilág szívébe a legtöbben. A kikapcsolódni vágyókat a nagyszerû idõben jurta, játszótér, pingpongozásra és más kinti sportokra alkalmas tér várta, s nem utolsósorban

kézmûvesek standjai, foglalkoztató, tánc, muzsika és éhségûzõ falatok. Az állatok fõszerepet kaptak ezen a napon, mivel az állatsimogató körül különösen nagy volt a nyüzsgés. Az édes kis kecske-

gidák, barikák, nyuszik, kutyusok és bocik levették a lábukról a
gyerekeket és felnõtteket is. Az állatkák pedig jól tûrték a gyömöszölést, gügyögést. Késõbb pointerek is bemutatkoztak a nézõk
gyûrûjében Gyárfás Marianne és segítõi közremûködésével.
Hargitai–Kiss Virág

Tájékoztatás partnerségi egyeztetésrõl
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IV.
17.) önkormányzati rendelete alapján, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 42/2014. (III. 14.) kth. sz. határozatában támogatta
Jobb Gyula (2458 Kulcs, Arany János u. 120.) Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelmét.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2014. május 15-éig
írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a sárbogárdi polgármesteri hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a pmhivatal
@sarbogardhu e-mail címre történõ megküldéssel.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott településrendezési
eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

A rendezés célja és várható hatása:
Jobb Gyula családi vállalkozásban Sárbogárd közigazgatási területén, Örspusztán a volt Hunyadi MGTSZ irodaépületek és azok környezetében található ingatlanok egy részén, mintegy 12,7 ha nagyságú területen Magyarországon egyedülálló idõsek faluját szeretne létrehozni a természeti környezet
megõrzésével, amely egyedi atmoszférát teremtene a lakók számára, egyedi, környezetbarát üzemeltetéssel.
A fejlesztés Pusztaegres 0138/2, /4, /5, /6, /7, 0139/1,/2,/3, 0140/1, 0140/2,
0141, 0142 és 0143 hrsz-ú ingatlanokat érintené, melyek jelenleg Ma, MáM, Má-gy és Eg övezetbe soroltak. A településrendezési eszközök részleges
módosításával Különleges rekreációs terület megnevezésû építési övezet
létrehozása a cél. A rendezés a hatályos településrendezési tervek (TSZT,
SZT, HÉSZ) mindegyikét érinti.
A fejlesztéssel érintett terület jelenleg igen elhanyagolt, gondozatlan képet
mutat. A beruházó célja a kivitelezés és az üzemelés során is a természeti
környezet megõrzése, megóvása, hiszen az éppen itt található természetes
környezetre kívánja alapozni a megépítendõ „idõsek faluját”. Tehát összefoglalva kijelenthetjük, hogy amennyiben a településrendezési eszközök adott
területre kiterjedõ módosításával lehetõvé tesszük a fentiek megvalósítását,
az a természetes környezetre jelentõs hatást nem gyakorol.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Nyomukban sarjadzik az élet
Azt hiszem, az ilyen történetek kezdõdnek úgy, hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt
egyszer egy piciny gyülekezet, hosszú idõn át már csak két idõs asszony alkotta a
közösséget. Református templom nem volt a faluban, a lelkipásztor a közeli városból járt istentiszteletet tartani egyikõjük házába, míg végül Gizike néni megbetegedett és meghalt. Házát a reformátusokra hagyta, tulajdonképpen Margit nénire. Aztán történt valami.

Csak ketten
A Fejér megyei Nagyvenyimbe érkezve a
nyolcvanas éveiben járó Fábián Margit néni fogad aprócska házában. Az asszony azt
mondja, hogy Radványi Gizella nemcsak
barátja, hanem hittársa is volt. De nemcsak róla, hanem a katolikus tengerben élõ
nagyvenyimi reformátusokról is beszél:
– Az utóbbi idõben már csak ketten „jártunk” istentiszteletre Gizivel, a többiek
szép lassan kihaltak. Korábban talán harmincan is lehettünk reformátusok a faluban. Templomunk nem volt, így házaknál
gyûltünk össze, ott tartottuk az istentiszteleteket. A katolikus templom mellett van
egy kis kápolna, szerettünk volna oda behúzódni, de nem lett belõle semmi, úgy
emlékszem, hogy a katolikusok nem akarták. Hosszú ideig Lõrincz Károly bácsiéknál voltak az istentiszteletek, de mikor
meghalt, ide húzódtunk hozzám.

A reformátusokra hagyja
A beszélgetés közben Margit néni a barátnõjétõl kapott emlékeket mutatja, majd
mesélni kezd Radványi Gizi nénirõl és annak édesanyjáról, Rózsika nénirõl:
– Gizi tulajdonképpen úgy született, hogy
amikor bejöttek az oroszok, megerõszakolták az édesanyját. Rózsi néninek, ha
tetszett, ha nem, meg kellett szülni a gyereket. Az eset után Rózsi néni nem ment soha férjhez, de Gizi sem, együtt laktak anya
és lánya. Úgy tudták, hogy rokonaik nincsenek. Rózsi néni sokat beszélt arról,
hogy ha meghal egyszer, a reformátusokra
hagyja a házát, aztán Gizi is ezt emlegette
többünknek.
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
nem simítjuk õszülõ fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed,
megpihenni tért dolgos kezed.”
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

HORVÁTH KÁROLYNÉ
sárbogárdi lakos
életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2014. április 24-én,
csütörtökön, 16 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Csúfolták, ruszkizták
A történetet Böttger Antal lelkipásztor és
felesége egészíti ki, hiszen az utóbbi években õk jártak Dunaújvárosból a nagyvenyimi gyülekezetbe:

– Volt egy nagyon rossz állapotú, lepukkant házunk, de ekkor elindult egy csodasorozat. A nagyvenyimiek összefogtak. Kitakarították, lomtalanították a házat, ami
hatalmas munka volt, hiszen két élet kellékeivel volt tele. A villanyszerelõ barátunk
kicserélte a vezetékeket, a másik hozta a
kapcsolót, a harmadik a konnektorokat. A
kõmûves segített a kisebb bontási és építési munkálatokban, kiszedték a felesleges
boltíveket, kifestették a házat, letették a
laminált padlót, nekünk csak az anyagot
kellett beszerezni. Így olyan szép nagy gyülekezeti termünk lett, ahol harmincan is elférünk – sorolja a lelkipásztor.

Házat építeni könnyebb,
mint közösséget

– Radványi Gizi néni élete nem lehetett
könnyû – kezdi Böttger Antal. – A faluban
mindenki tudta, hogy egy megszálló szovjet katona erõszakolta meg az édesanyját,
ezért sokszor csúfolták, ruszkizták õt. Ez
olyan trauma volt számára, amit egész életében hordozott. Talán emiatt nem ment
férjhez és nem lett gyereke sem. Egész életében kutatta, hogy ki lehet az apja, de soha nem találta meg, pedig úgy tudom, hogy
elutazott abba az orosz városba is, ahol az
apját sejtette.
– Gizi néni egyik karácsony elõtt néhány
nappal agyvérzést kapott otthon, és a következõ néhány hónapban egészen haláláig folyamatosan kórházban volt. Egyetlen
távoli rokona kivételével csak mi látogattuk meg a kórházban. Az agyvérzés után
szellemileg ugyan ép volt, de nem tudott
többé lábra állni – emlékszik vissza Böttger Antalné.

A keserûség, nyomor és
bánat után
Gizi néni sosem foglalta hivatalos okiratba, hogy a reformátusokra szeretné hagyni
a házát, így halála után csak szóban elmondott végakaratára lehetett hagyatkozni.
Egyik távoli rokona és egyben örököse egy
hívõ római katolikus asszony volt, aki azt
mondta: nem tud annál szebb dolgot elképzelni, mint hogy abban a házban, ahol
annyi keserûség, nyomor és bánat volt éveken át, végre olyan lelki otthon lesz, ahol
Istent lehet dicsérni. Az asszony a többi távoli, oldalági rokonnal megbeszélte, hogy
mondjanak le az örökségrõl, így a nagyvenyimi református gyülekezet három évvel ezelõtt örökölt egy házat.

A nagyvenyimi Kiss István és csapata segített a kõmûvesmunkákban. A férfi a gyülekezeti házban tartott vasárnapi istentisztelet után arról beszél, milyen szívesen segített a felújításban:
– Örülök, hogy megbíztak bennem. Fontos
számomra a nagyvenyimi közösség, még
akkor is, ha nem tudok itt lenni minden vasárnap, hiszen a szõlõmben is dolgozni
kell, a fiaim pedig jégkorongoznak, így a
hétvégék sokszor zsúfoltak. A közösségi
ház építésében–szépítésében ugyan segítettem, de az én feladatom könnyû, hiszen
házat sokkal könnyebb építeni, mint egy
közösséget.

Mi termett a falak között?
– Nagyvenyimben ugyan nem volt semmi
garancia arra, hogy lesz újra református
gyülekezet, de adott volt egy hely és szorgalmas, elszánt emberek – mondja az istentiszteletet követõen Bereginé Suhay
Gabriella, akit a gyülekezet motorjának
tartanak. – 2011 õszén szinte reménytelennek tûnt, hogy két hónap alatt gyülekezeti
otthont alakítsunk ki ebbõl a házból, azon
a karácsonyon mégis megtarthattuk az elsõ istentiszteletet, huszonegyen ünnepeltünk együtt. A következõ évben folytatódott az épület felújítása: bontottunk, építettünk, bozótot irtottunk, ültettünk, kertet ápoltunk, takarítottunk, új vízvezetéket
építettünk, térköveztünk. Pályázati pénz
segítségével javítottuk a falakat, lecseréltük az elöregedett hátsó kerítést, megépült
a bejáratot védõ elsõ teraszunk tetõszerkezete, a régi ablakokat kicseréltük hõszigetelt nyílászárókra, burkoltunk, és a helyiségekbe új világítótestek kerültek. Persze
ezek csak a száraz tények, de más is termett
a falak között: emberi kapcsolatok, barátságok, sokszor pedig elõremutató viták is:
hogyan tovább? Valami olyat szerettünk
volna alkotni, ami mindenki örömére és
megelégedésére szolgál, és méltóvá teszi
ezt a házat, hogy kéthetente az Úr dicséretére itt összegyûljünk.
Folytatás a következõ oldalon.
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Bõvülünk majd
Nagyvenyimben minden hónap második
és negyedik vasárnapján akár húszan is
összegyûlnek istentiszteletre a gyülekezeti
házban.
– Korábban Dunaújvárosba jártunk a három gyerekünkkel – mondja Budai Árpádné –, de itt részt vettünk a gyülekezeti
ház kialakításában, és otthon érezzük magunkat. Egyelõre kevés fiatal van, de elindult az iskolai hitoktatás is, majd jönnek a
fiatalok. A településen egyre többen tartják számon, hogy van itt református gyülekezet, és bízunk benne, hogy egyre inkább
bõvülünk majd.

HITÉLET / KÖZLEMÉNYEK
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Evangélikus passió

A közösség ereje
– Édesapámon keresztül kötõdöm a reformátussághoz – meséli Szabóné Lõrincz
Ilona, Nagyvenyim polgármestere. – Az
édesapámnak hatvanévesen az volt a kívánsága, hogy gyakorolhassa református
vallását Nagyvenyimen. Akkoriban Tóth
Sándor lelkipásztor tartott havonta istentiszteletet tizennyolc éven keresztül, többnyire a mi házunkban. Radványi Gizi néni
és az édesanyja szintén hozzánk járt. Úgy
hiszem, hogy egy településnek minél több
közössége van, annál erõsebb. Nem kell
mindenhez pénz. Összefogással nagyon
sok mindent meg lehet oldani, ezt bebizonyították a reformátusok is.
Erõszak. Teher. Két magányos asszony.
Egy romos ház. Nyomukban mégis ott sarjadzik az élet.

Közösen jártuk végig Jézus szenvedésének
történetét énekek és bibliai idézetek egybesodródó fonalának mentén pénteken este a
sárbogárdi evangélikus gyülekezeti házban
tartott alkalmon. A gyülekezet tagjai által
közvetített szavak és a közös ének szinte
egy imává forrt össze, amivel végigkísértük
Jézus földi létének utolsó mozzanatait.
Mélyre ható, új megvilágosodást hozó volt
a passió eme megélése, ami méltóképpen
készítette elõ a lelkünket a húsvétra, a feltámadás ünnepére.
Az egykori történések mai embernek szóló üzenetét a másnap
esti alkalmon igyekeztek megfejteni az evangélikus gyülekezet
tagjai.

Fekete Zsuzsa
Forrás: www.parokia.hu

Hargitai–Kiss Virág

PONTOSÍTÁS
Lapunk 15. heti számában a választásokat elemzõ írásomban félreértésre
adott okot az Ecsõdi Lászlóval kapcsolatos egyik mondatom. Mint korábban
arról már írtam, a Mozdulj a Városért
Egyesület szervezõi szigorúan ügyeltek
arra, hogy rendezvényüket, a Kolbásztöltõ Fesztivált senki ne használja fel
kampánycélokra. Ecsõdi László az
egyik csapat tagjaként ugyan aktívan
részt vett az eseményen, de nem a baloldali összefogás jelöltjeként, hanem a
verseny résztvevõjeként szerepelt. Rajta kívül más jelölt nem volt jelen, a
rendezõk pedig kifejezetten ügyeltek
arra, hogy ott politikai kampány ne legyen.
Ismételten gratulálok a példaszerû, jó
szervezésért!
Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Kedves Olvasóink,
Barátaink!

ADÓ 1 %

Az Önök által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából összegyûlt 60.600
Ft-ból 2013-ban bútorokat vásároltunk
a rövidesen átadásra kerülõ új könyvtárunkba.
Kérjük Önöket, hogy felajánlásaikkal
ez évben is támogassák intézményünket.
Köszönjük!
Adószámunk: 16696527-2-07.

A TEMPLOMUNK Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk
1 %-ának felajánlásával segítették
munkáját. Célunk a sárbogárdi római
katolikus templom és plébánia épületének felújítása, karbantartása.
Kérjük, hogy továbbra is szíveskedjenek támogatni ezt a nemes célt adójuk 1
%-ának felajánlásával.
Adószámunk: 18490499-1-07.
Köszönjük! Isten fizesse meg!

Madarász József Városi Könyvtár

Kuratórium
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Házi készítésû tortillalapok
Hozzávalók: 450 g liszt, 85 g vaj (esetleg margarin), 1 csapott ek
só, 200 ml forró víz.
A lisztet elkeverjük a sóval, majd a vajjal elmorzsoljuk. Elkezdjük
kidolgozni a tésztát, a forró vizet 3-4 részletben hozzáadjuk; lágyabb, jól gyúrható tésztát kell kapnunk. Ha nem sütjük meg egybõl, akkor nedves papírtörlõvel, vagy konyharuhával takarjuk le.
8-10 részre osztjuk a tésztát, kigombócozzuk, majd lisztezett felületen, lisztezett nyújtófával kör alakúra nyújtjuk. Egy tapadásmentes teflon-, vagy kerámiaserpenyõt felhevítünk, beleteszünk egy
tortillát, a közepestõl egy kicsit nagyobb lángon mindkét felét kb.
30 másodpercig sütjük. Akkor jó, ha apró kis barna foltok lesznek
a tésztán.

Tortillachips
Hozzávalók: 15 dkg kenyérliszt, 10 dkg kukoricaliszt, 5 dkg burgonyapehely, 8 dkg vaj (szobahõmérsékletû), 1 tk só, 1 tk sütõpor, 2
dl meleg víz.
Az alapanyagokat dagasztógépben pár perc alatt összegyúrjuk.
Deszkán diónyi darabokra tépkedjük, golyóvá formázzuk, és vékonyra nyújtjuk, majd pizzavágóval cikkekre vágjuk. Grill alá
tesszük kb. 12-15 cm-re, 3 percre. (Nagyon kell figyelni, mert pillanatok alatt megég).

Krémsajtos tortilla
Hozzávalók: 8 szelet sonka, 10 dkg majonéz, 10 dkg puha
krémsajt, 1 csapott ek taco-fûszerkeverék, 10 dkg feketebab-konzerv leszûrve, 10 dkg kukoricakonzerv leszûrve, fél piros húsú, finomra vágott paprika, fél fej lilahagyma finomra vágva, 1 csokor
petrezselyem v. koriander felaprítva, 10 dkg reszelt sajt (ha
tehetjük, cheddart használjunk), 4 db tortillalap.
A puha krémsajtot keverjük össze a majonézzel meg a fûszerkeverékkel. Adjuk hozzá a babot, kukoricát, paprikát, hagymát meg a
petrezselymet vagy koriandert. Osszuk négy részre, és kenjük meg
a tortillákat, szórjuk rá a reszelt sajtot. A közepére rakjunk 2-2 szelet sonkát, tekerjük fel, és már szeletelhetjük is, kb. 3 cm szélesre.

Tonhalas tortillaszendvics
Hozzávalók: 10 dkg natúr krémsajt, 1 ek majonéz, 1 doboz
olívaolajas tonhal (150-200 g), õrölt bors, 1 doboz rukkolasaláta,
2 paradicsom, 4 nagyobb méretû tortillalap, 20 vékony szelet sonka.
A tonhalról leöntjük az olajat. Összekeverjük a sajttal, majonézzel
és borssal. A tortillalapokat megkenjük a tonhalkrémmel. Mindegyiket befedjük 5-5 szelet sonkával. A közepére vékonyan szeletelt paradicsomkarikákat és egy bõ marék salátát teszünk. Feltekerjük, félbevágjuk.

MIÉRT VAGYOK ÉN
ILYEN FESZÜLT?
Anyuka lélekbúvár. Nem jelent gondot neki a saját bonyolult lelkének elemzése sem. Lelki feszültség? Vizsgáljuk meg! Mi is ez
tulajdonképpen? Valami belsõ vibrálás. Nincs lehetõség a dolgok
nyugodt, tárgyilagos tudomásulvételére. Az élet torzító tükörben
jelenik meg: minden ingerlõ, minden bosszantó, az egész világ
ellenséges. Mitõl van ez?
Hát igen! Az ünnepek egy gazdaasszony számára megpróbáltatást jelentenek. Tavaszi nagytakarítás… Ismerjük. Nincs mese,
nincs pihenés! Szünet nélkül zúg a porszívó, ropognak a vállizmok
az ablaküvegek csutakolásától, zötyög a szívpumpa, kapkod a tüdõ a levegõ után. Aztán ugye a fõzõcske, az ünnepi ebéd, a leves, a
húsok, köretek, a sütemény. Durrog a húsklopfoló, serceg az olaj
a serpenyõben, ontja a meleget a sütõ. Aztán a vendégfogadás, az
italok.
Na de ez mind semmi, megszokott dolog. De miért van, hogy
ilyenkor tódulnak az emlékek? A régi húsvétok, amikor még itt
voltak, akik azóta eltávoztak. A nagyi húslevese, délután séta a
Duna-parton a gyerekkel a nyakunkban. Hogy történt, hogy az a
gyerek már maga is apa, sõt az õ saját gyermekei is felnõttek? És a
nagyi néhány marék por egy urnában. Az emlékek! Nagyon fel
tudják kavarni a lélek állóvizét.
Nos, aztán ebéd és mosogatás után üljünk le pihenésképp a tévé
elé! Pihenés? A képernyõn csupa hulla, csupa katasztrófa, lángoló házak, árvizek, összetört autók, mentõkocsik. A politikusok
meg mintha csak azért léteznének, hogy bosszankodjon az ember.
Nem beszélve az újságírókról! Õk a nyugalom profi megzavarói,
akiknek a tarsolyában mindig van egy kis méreg, nehogy már valaminek örülni tudjunk. Kapcsoljunk át valami jó kis játékfilmre!
Ámde nyomkodhatjuk a távirányító gombjait váltig, mindenütt
csak revolver, osonás elõre szegzett pisztollyal homályos folyosókon, vérzõ holttest a kövezeten, nyomozás. Vagy meztelenkedés,
ágyjelenet az unalomig.
Lehet, hogy van egy világ-összeesküvés, nehogy anyuka ellazuljon, megnyugodjon? Úgy látszik, örökre elmúlt az az idõ, amikor
az ember leült egy sarokba, mondjuk egy hintaszékbe, ölébe vett
egy jó, tizenkilencedik századi regényt, és belemélyedt régi emberek utazásainak, szerelmeinek történetébe. Kinek van itt türelme
olvasni? Ott a képernyõ! Ott képek mozognak, autók üldözik
egymást. Lassan már a betûket is elfelejtjük.
Este az ágyban anyuka elnyújtózik, sóhajt egy mélyet, és elgondolkodik. Lám, létezik nyugalom, amikor az ember egyedül marad a
gondolataival, azaz önmagával. Lehet, hogy elrontottunk valamit? Vigyázni kell!
L. A.

Csirkés tortillatekercs
Hozzávalók: 1 db csirkemell, kb. 20 dkg reszelt sajt, 3-4 db paradicsom, 2 db hagyma, savanyított erõs paprika, csípõs szósz,
fajita-fûszerkeverék (a fajita Mexikó jellegzetes fûszereinek csodás
egyvelege, elsõsorban húsos ételek ízesítésére, illetve az igazi fajitas
elkészítéséhez ajánlják), 4-6 db tortillalap, só, bors, friss korianderlevél, olívaolaj.
Elõzõ este a csirkemellet bepácoljuk a fûszerkeverékkel és egy kis
olívaolajjal, majd betesszük a hûtõbe. A paradicsomokat és a
hagymát kockára vágjuk, sóval, borssal, apróra vágott korianderlevéllel összekeverjük. Hûtõben hagyjuk éjszakára, így jobban
összeérnek az ízek. Másnap a csirkemellet megsütjük grillen és
kockákra vágjuk. Egy palacsintasütõben olívaolajat hevítünk,
majd rádobjuk a csirkemellet, aztán a paradicsomos–hagymás keveréket. Kicsit melegítünk rajta, majd rátesszük a csípõs paprikát
és hozzáadjuk a csípõs szószt. Átforgatjuk az egészet, hogy jól átmelegedjen, hozzáadjuk a reszelt sajtot. Ilyenkor már nem is kell a
tûzön tartani, csak addig melegíteni, míg a sajt félig megolvad. Ezt
a sajtos egyveleget a tortillákba töltjük, és feltekerjük. A végén
még visszatehetjük kicsit a grillre, hogy a tortilla ropogós legyen.
Magában, vagy sült krumplival tálaljuk.

2014. április 24. Bogárd és Vidéke

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a változékony, tavaszi idõjárás.
Szinte bármelyik nap és bárhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar.
Ugyanakkor valamennyi napsütésre is számítani lehet emellett. Pénteken is többfelé, míg szombaton
már inkább csak szórványosan lehet
zápor, egy-egy zivatar. Vasárnap
számíthatunk a legtöbb napsütésre, ekkor inkább csak a Dunántúlon lehet elszórt jelleggel csapadék. A jövõ hét elején ismét csapadékosra fordul az idõ. A szél általában gyenge, vagy mérsékelt
lesz, inkább csak zivatarok környezetében erõsödhet meg átmenetileg. A csúcshõmérséklet az idõszak nagy részében 20 fok
körül, kevéssel felette alakul, az éjszakák enyhék lesznek, jellemzõen 10 fok körüli minimumokkal.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2014. április 24.

TÉRIDÕ

Oly korban éltünk 15.
A forradalom leverése után, 1957. január
29-én alakult meg a kommunista párt fegyveres testülete. A húszéves jubileumra ünnepi állománygyûléssel készül a sárbogárdi munkásõrszázad is. Néhány nappal a
rendezvény elõtt bejelentés nélkül, nagy
sleppel betoppan a parancsnokuk a kultúrházba. Éppen egy kiállítás képeit rakjuk
föl az elõcsarnokban, amikor megáll elõttem Simon elvtárs, a parancsnok. Lenézõen végigmér. Nem köszön. Tudom, persze,
hogy nem tetszik neki a „topis” öltözékem
és a hosszú hajam, ezt már nem egyszer
kifejtette. Ellentmondást nem tûrõ hangon szól hozzám, mintha a cselédje lennék:
– Pénteken rendezzük a századgyûlésünket. Utána a vacsora is itt lesz a kultúrban.
Másnap reggelig lefoglalom a kultúrház
összes termét.
Kalapács, fogó van a kezemben, éppen egy
vezetõlécet szögelek össze a képeknek.
Még beverem az utolsó szöget, aztán fölegyenesedek. Visszafogott indulattal kérdezem:
– Aztán kivel beszéltétek ezt meg? Nekem
ugyanis senki se szólt. Pénteken színház,
szombaton megyei kulturális szemle lesz.
Tegyétek át másik hétre a rendezvényt!
Ezen változtatni már nem lehet.
– Márpedig te nem vitatkozol velem, hanem engedelmeskedsz! – ripakodik rám
fölemelt hangon.
– Nem vagyunk mi a pártbizottság intézménye, nem parancsolgathatsz te itt nekem! – vágok vissza dühösen, meglehetõs
nyegleséggel.
– Ne ugrálj, mert máris vitetlek az elsõ titkár elvtárs elé! – ripakodik rám elvörösödött fejjel.
– Nem vitetsz te engem sehova! Jogállamban élünk, és te nem vagy hatóság. Nincs
már diktatúra!
A parancsnokot kísérõ munkásõrök fenyegetõen körülfognak. Simon villámló szemekkel rám mered, és fenyegetõen annyit
mond:
– Ennek még lesz folytatása!
Sarkon fordul, és a kíséretével együtt elviharzik.
Egy óra sem telik el, telefonálnak a pártbizottságról, hogy hívat az elsõ titkár. Ott
van már akkor a tanácselnök, a mûvelõdési
osztály vezetõje és a járási hivatal elnökhelyettese is. Amikor belépek az ajtón, mind
úgy néznek rám, mint a véres rongyra. A
magas C-n kezdi az elsõ titkár.
– Mit képzel magáról, Hargitai elvtárs?
Hogy mer maga visszabeszélni a parancsnok elvtársnak? Hol él maga? Nem tudja,
hogy itt munkáshatalom van? Vegye tudomásul, hogy amit mi elhatároztunk, az úgy
lesz!
– Titkár elvtárs! A mûvelõdési központ
nem pártintézmény. Mi program szerint
dolgozunk. A színházi elõadásokat egy évre elõre lekötjük. A színházban is dolgozó
emberek vannak, akiket nem lehet csak

úgy, egy héttel az elõadás elõtt ugráltatni.
Másnap pedig itt lesz a megye kulturális
csoportjainak a seregszemléje. A zsûriben
ott ül egyébként a megyei pártbizottság
munkatársa is. Hogy fogadjuk õket? Milyen képet adunk magunkról? Az intézményért én vagyok a felelõs. Jogosan követelem meg, hogy legyenek tekintettel egy állami intézmény autonóm mûködésére.
Nem igaz, hogy nem tudtak volna idõben
szólni! Mert, ugye, nem ma döntötték el,
hogy holnapután századgyûlésük lesz. Ki
fizeti ki a lemondott színházi elõadásért a
kötbért?
Összehajolnak, suttogva beszélnek, aztán
Pál Viktor hozzám fordul. Békítõ, engedékeny hangon szólít meg:
– Lajoskám, megoldást kell találnunk! Lehet, hogy hibáztak az elvtársak, hogy nem
idõben szóltak. Természetesen figyelembe
vesszük az intézmény programját is, de a
színházat át kell tenni. Személyesen én beszélem meg a színház igazgatójával. A vacsorát és a szórakozást pedig megoldjuk
másképp.
A színház beleegyezett, hogy áttegyük az
elõadást másik idõpontra. A századgyûlés
napján délelõtt az ünnepség kellékeit cipelõ munkásõrök kíséretével megjelenik Simon és intézkedni kezd. A zajra kijövök az
irodából. Látom, asztalokkal, székekkel
kezdik berendezni az elõcsarnokot.
– Mit csináltok ti itt? – kérdezem.
– Itt lesz a vacsora és a mulatság! – felel
kurtán Simon.
– De nem ebben állapodtunk meg.
– Nem errõl volt szó, az igaz, de ez lesz. Ha
valami problémád van, menj az elsõ titkár
elvtárshoz!
Mentem, de Rózsika nem engedett be hozzá. Nem akart velem találkozni a nagyfõnök. Mentem a tanácselnökhöz. Õ meg
könyörgõre fogta a dolgot, amikor azzal
fenyegetõztem, hogy országos botrányt
csapok.
– Lajoskám, ne csináld. Hagyd, ezekkel
úgyse lehet beszélni. Amit a fejükbe vesznek, nem engednek belõle gõgbõl se! Ha a
fejed tetejére állsz, õk akkor is reggelig
mulatnak nálad.
– Azt nem lehet! Hogy lesz itt másnap megyei szemle? De ha megígérik, hogy éjfélnél nem lesznek tovább, akkor még lesz idõ
a takarításra, mert reggel hatra már jönnek a színpadot berendezni a megyei kulturális seregszemlére.
– Jó, megpróbálok beszélni velük.
Viktor kiszól a titkárnõnek:
– Margitka! Hívja nekem a pártbizottságot! Kapcsolják az elsõ titkárt.
Amikor a titkárnõ bekapcsolja a vonalat,
hallom, hosszasan gyõzködi, s végül megkapja az ígéretét, hogy éjfélnél nem lesznek tovább.
Eljön az ünnepség napja. A századgyûlés
és a vacsora után kezdõdik a mulatság.
Ahogy emelkedik a hangulat, egyre több
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pohár törik össze. Igazi úri muri. Az asztal
tetejére is felugrik egy kapatos, nagyhangú
ember, ami aztán összetörik alatta. Egyre
több a részeg. A nõbolond másodtitkár dülöngélve ölelgeti az egyik munkásõr csinos
feleségét. A munkásõrparancsnok dülöngélve, hadonászva énekel. Így jön el az éjfél. De nem szakad vége ekkor sem a mulatságnak. Kettõkor már nem bírom tovább, odamegyek az elsõ titkárhoz, megszólítom:
– Azt ígérték, éjfélkor vége lesz a rendezvénynek.
– Ne kellemetlenkedjen itt nekünk! Addig
maradunk, ameddig jólesik. Menjen innen! – tol félre.
– Jó, akkor megyek, és lekapcsolom a villanyt, aztán mehetnek! – felelem, és elindulok a fõkapcsoló helyiségéhez. Amikor
nyitom az ajtót, belép utánam a kapcsolóhelyiségbe egy tagbaszakadt munkásõr.
Megfogja a fülemet, és elkezdi rángatni,
mint egy csínytevõ gyereknek.
– Ide figyelj, te senkiházi! Ha kellemetlenkedsz, holnap reggel viszlek a titkár elvtárs
elé, aztán térden állva könyöröghetsz az
életedért!
– Miért? Mit csinál velem? – fordulok vadul szembe ezzel az emberrel. – Talán kinyír?
Átbújok a hóna alatt, odafutok feldúltan a
munkásõrparancsnok asztalához.
– Mit ígértetek? Azt, hogy éjfélkor vége
lesz a rendezvénynek, most pedig már rövidesen három óra lesz.
– Ha nem fogod be a szád, lelõlek, mint egy
kutyát! – ordítja vérben forgó szemmel a
részeg.
Színpadias mozdulattal szétszakítom a
mellemen az inget és hangosan kiáltom,
hogy az egész terem hallja:
– Ide lõjetek!
Úgy állok ott, mint az 1919-es kommün
plakátján az a munkásalak a csendõrszuronyok elõtt. A társaság megdermed, csönd
lesz. Szó nélkül sarkon fordulok, feldúltan
berohanok az irodámba, nekiállok, hogy
az egész esetet az MSZMP Központi Bizottságának címzett levélben leírjam. Mire
végzek a levéllel, vége a bulinak is. Mindenki hazament már. Ottmaradtak nekem
a romok, a törött asztal, üvegcserepek. Nekiállok takarítani. Juhász néni hatra jön.
Így is elég neki, hogy kilencig befejezze a
munkát.
Hétfõn reggel fölviszem a levelet az elsõ
titkárnak. Elolvassa, aztán rám mered
visszafojtott indulattal:
– Maga nem nyughat?
Hallgat egy ideig, aztán újra megszólal:
– Tudja mit? Hagyjuk az egészet! Én se
bolygatom, maga se bolygassa, fönt se
bolygassák! Kössünk békét! – kezet nyújt.
– Többet nem lesz ilyen.
Elfogadom a békejobbot.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Aba kipipálva
A mérkõzést 2-0-ás hazai sikerrel hozta Sárszentmiklós a hétvége
rangadóján. Az elsõ gólt Gorza lõtte, Krajcsovics által továbbított
labdára lecsapva vágott a hálóba, közvetlenül a mérkõzés elején.
A második találatot Gráczer B. jegyeztette fejjel, aki Gorza beadását a hosszún várva fejelt, a lefújás elõtt nem sokkal. A két gól
között rengeteg veszélyes belépõ volt büntetések nélkül, sok ütközés és kemény párharcok. Összességében elmondható, hogy
ezekbõl gyõztesen került ki a csapat, sajnos azonban Varga Csaba
rutinos hátvédünk bokaszalag-szakadással kidõlt a sorból. Az
elõny továbbra is 12 pont.
A hétvégén Adonyba látogat Miklós, ahol természetesen folytatni szeretnénk veretlenségi sorozatunkat.

ADÓ 1 %
Kérjük, az idei évben is támogassák személyi jövedelemadójuk
1 %-ával egyesületünket.

Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
***
Kérjük, idén is támogassa személyi jövedelemadója 1 %-ával a
egyesületünket.

Egyesületünk adószáma: 18502710-2-07.
Köszönjük!

Az ifi 3-3-as döntetlent ért el, így maradt a 9 pont elõny.
Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport állása és
eredményei
Szabadegyháza II– Kõszárhegy
Lajoskomárom–Kulcs
Seregélyes–Pusztaszabolcs
Mezõszilas–Sárbogárd
Dég–Káloz
LMSK–Nagylók
Sárszentmiklós–Aba-Sárvíz
Baracs–Adony
1. Sárszentmiklós
23 22 1 0 98
2. Nagylók
23 17 4 2 76
3. Baracs
23 16 2 5 58
4. Pusztaszabolcs
23 15 4 4 63
5. Aba–Sárvíz
23 15 1 7 80
6. Lajoskomárom
23 12 4 7 57
7. Seregélyes
23 12 3 8 55
8. Káloz
23 12 2 9 56
9. LMSK
23 8 4 11 43
10. Kõszárhegy
23 7 5 11 40
11. Adony
23 7 3 13 40
12. Kulcs
23 3 6 14 30
13. Szabadegyháza II. 23 4 2 17 34
14. Sárbogárd
23 3 4 16 23
15. Dég
23 2 3 18 33
16. Mezõszilas
23 3 4 16 32
Adony -2, Mezõszilas -9 pont levonva.

1-1
3-0
0-5
1-6
1-7
0-2
2-0
2-1
20
36
31
26
33
39
44
37
32
48
48
64
79
77
111
93

78
40
27
37
47
18
11
19
11
-8
-8
-34
-45
-54
-78
-61

67
55
50
49
46
40
39
38
28
26
22
15
14
13
9
4

A Horfer Serleg csoport eredményei és
állása
Rácalmás–Cece
Mezõfalva II– Alap
Sárszentágota–Vajta
Enying–Nagykarácsony
Nagyvenyim–DASE
Zichyújfalu–Elõszállás
Perkáta–Kisapostag
1. Vajta
21 15 2 4 76 31
2. Enying
21 14 2 5 77 39
3. Kisapostag
21 13 2 6 61 37
4. Alap
21 13 1 7 48 45
5. Nagykarácsony
21 12 4 5 51 31
6. Rácalmás
21 11 3 7 55 38
7. Zichyújfalu
21 10 4 7 50 34
8. Mezõfalva II.
21 9 2 10 43 54
9. Nagyvenyim
21 10 3 8 54 42
10. Cece
21 8 3 10 49 57
11. Elõszállás
21 5 3 13 27 60
12. DASE
21 4 3 14 36 69
13. Perkáta
21 2 3 16 33 74
14. Sárszentágota
21 2 3 16 32 81
Nagyvenyim -6, Sárszentágota -1 pont levonva.

4-1
1-2
0-5
1-1
9-1
2-2
4-4
45
38
24
3
20
17
16
-11
12
-8
-33
-33
-41
-49

47
44
41
40
40
36
34
29
27
27
18
15
9
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Könyvajánló
Helen Fielding: Bolondulásig –
Bridget Jones naplója 3.
Jó ötlet-e letagadni a korunkat netes párkeresésnél? Mihez kezdesz, ha a barátnõd
hatvanadik születésnapja egybeesik a barátod harmincadik születésnapjával? Szégyelljük-e magunkat, ha fõnöztetünk, amikor az egyik gyerekünk tetves? Tényleg
twittel a dalai láma, vagy azt az egyik titkára csinálja helyette? Lefeküdni valakivel két
randi és hat hét sms-ezés után ugyanaz,
mint férjhez menni két találkozás és hat hónap levelezés után Jane Austen korában? –
Efféle dilemmákon emésztõdve csetlikbotlik Bridget Jones a szinglianyaság buktatói között. És közben újra felfedezi a nõiességét abban az életszakaszban, amelyet egyesek képesek az otromba és ósdi „középkorúság” szóval meghatározni.
Igen, bridzselõk, Bridget visszajött, és bármilyen meglepõ, közben felnõtt lett, legalábbis egy kicsit. Most ötvenegy éves, de a körülmények
szerencsétlen alakulása folytán megint egyedül van, és két kisgyerekrõl is gondoskodnia kell, valamint mellettük is idõt szakítani szexi, fiatal
fiújára.
Utolsó találkozásunk óta Bridget fölfedezte a Twittert (õ @JoneseyBJ), lecserélte a chardonnay-t koktélra, és már nem önsegélyezõ könyveket olvas, hanem gyermeknevelési szakirodalmat. Persze, megint
hebrencs kalandokba bonyolódik, de olykor – merjük kijelenteni? –
mintha érzelmi érettségrõl árulkodna a viselkedése.
Igaz, továbbra is képes olyan kelekótyaságokra, mint egy balul végzõdõ botoxoztatás.
Forrás: bookline.hu
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Április 26., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Vágtass velem! 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Kétszer született gyermekek 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 KorTárs 13.20 A természet találmányai 13.55 Puskás Akadémia FC–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35
Ég, föld, férfi, nõ – Bodrogköz 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Drágán add a rétedet 21.55 MR2 Akusztik+ a
Müpából 23.20 Krízispont 1.05 Mielõtt az ördög rád talál
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.55
Teleshop 10.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon kívül 11.55 A’la
Car 12.25 4ütem 13.05 Tökéletes célpont 14.05 A nagy svindli 16.10 Szombat Esti
Láz – A Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 Szombat Esti Láz –
A Nagy Félrelépés 22.10 Halálos fegyver 0.20 Gyilkos káprázat 2.15 Gálvölgyi-show 2.55 A szív útjai 4.45 Chuck
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.20 Otthon a kertben 9.50 Astro-Világ
10.55 Norbi Update – Az egészség iskolája 11.25 Állatõrség 11.55 Babavilág 12.25
Tûsarok 12.55 Kalandjárat 13.25 Falforgatók 14.25 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 21.35 Az elveszettek földje 23.35 Szex a neten 1.35 Luxusdoki 2.30 Xena 3.25 13-as raktár
4.15 Monk – Flúgos nyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.05 Jelenlét 16.30 Szombat délután 17.05 Sportvilág 17.40 Krónika 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül
20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07
Kabaré 0.10 Éjszaka

Április 27., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Rubik 40 10.00 Boldog II. János Pál pápa szentté avatása 12.00 Hírek 12.05 Rubik 40 13.00 Hétköznapi kifutó 13.30 „Kellene kiskert, bõtermõ!” 13.50 TS – Sport7 14.20 Út Brazíliába – labdarúgó vb magazin 14.45 Ybl
200 14.55 Rubik 40 16.25 Gyõri ETO FC–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 A
mambó királyai 23.25 Mozart: A varázsfuvola
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.20 EgészségKalauz 11.00 Teleshop
11.55 Kalandor 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 13.10 Glee –
Sztárok leszünk! 14.10 Hajszál híján hõsök 16.10 Charlie és a csokigyár 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 A fantasztikus négyes és az ezüst utazó 21.45 Boszorkányvadászat 23.40 Portré 0.20 Tükrök 2.30 Tengerparti fenegyerek 3.00 Cobra 11
4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 9.50 Nagy Vagy! 10.50
Astro-Világ 11.55 Stílusvadász 12.25 Stahl konyhája 12.55 Több mint testõr 13.25
Édes élet 16.00 Apák gyesen 17.00 Magánynyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló
20.00 Az ének iskolája 22.20 Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 0.45
Amistad 3.15 Simlis Jack, a karibi szuperkém 4.15 A férjem védelmében 5.25 Eva
Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Református istentisztelet 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 14.30 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 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 28., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.25 Roma Magazin 12.55
Domovina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.10 Különleges mentõalakulat
15.00 Híradó 15.20 Az élet megy tovább 16.10 Jövõ-idõben 16.20 Híradó+ 16.35
Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Hacktion újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó
23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.15 Aranymetszés 0.10 Rex felügyelõ 1.00 Az
élet megy tovább 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelõk 0.20 Reflektor 0.40
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Minden lében négy kanál 2.40 Jóbarátok 3.00 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A
gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40
Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények 1.45
Aktív 2.10 NCIS 3.00 Maricruz 3.45 A tökéletes pár 4.30 Családi titkok 5.25 Eva
Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 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 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 29., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.45 Hacktion újratöltve 14.40 Különleges mentõalakulat 15.30 Az élet
megy tovább 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Grand Hotel 21.15 Bosszú 22.00
Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.50 MobilVers 22.55 Gazdálkodók 23.55
Rex felügyelõ 0.45 Az élet megy tovább 1.30 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 A mentalista 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.40 Reflektor 1.00 A fõnök 2.00 EgészségKalauz 2.35 A szív útjai 3.20
Gálvölgyi-show 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40
Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Zsaruvér 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Magyar szépség 4.05 A tökéletes pár 4.55 Aktív 5.25 Eva Luna
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 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 XX. századi történelem 15.35 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 21.30 Rádiószínház 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Április 30., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.40 Gasztroangyal 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 Az élet
megy tovább 16.15 Jövõ-Idõben 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság
tér ’89 21.10 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 MobilVers
23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Az élet megy tovább 1.45
Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.10 Hülyék paradicsoma 1.45 Gálvölgyi-show 2.20 A végsõ akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Jöttem, láttam,
beköltöztem 3.50 A tökéletes pár 4.20 Maricruz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
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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
21.30 Rádiószínház 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 1., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Rondó 6.25 Kvartett 6.55 Ma reggel 9.00 Az idõgyûrû ura 9.40 Cirkuszfesztivál 10.15 Bojtorján és a férfias kézfogás
10.30 Komisz kamaszok Afrikában 12.00 Hírek 12.10 Útravaló 12.25 Európai piacok és vásárcsarnokok 13.25 A nagy futam II. 17.05 Irány Koppenhága! 17.45
Némó nyomában 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kém a szomszédban 22.00
Dunai regatta 22.30 A kilencedik légió 0.10 Barangolások öt kontinensen 0.40 Malária
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.35 Kölyökklub 7.50 Mesél az erdõ 2. 9.20 Karate kutya
11.00 Kleopátra 16.05 Akit Buldózernek hívtak 18.30 Híradó 18.55 Gagyi mami –
Mint két tojás 21.00 Elhajlási engedély 23.05 A tánc szenvedélye 1.15 Gazdagék
2.20 A végsõ akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.00 TV2 Matiné 9.05 Õslények országa – A nagyszerû ajándékozás 10.15
Airplane 2. 11.50 Bilko fõtörzs 13.45 Hal a tortán 14.45 Vuk 16.15 Szörnyek az ûrlények ellen 18.00 Tények 19.00 Transformers 2: A bukottak bosszúja 21.45 Egyszerûen bonyolult 0.05 Elizabeth: Az aranykor 2.00 A. I. – Mesterséges értelem 4.15
Bilko fõtörzs
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 Hírek 6.05 Európai idõ 7.00 Ünnep reggelén 9.00 Napközben 9.55 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 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 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 Hírek 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05
Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.46 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 2., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Átjáró 5.55 Életkerék 6.25 Esély 6.55 Ma reggel
9.00 Az idõgyûrû ura 9.35 Cirkuszfesztivál 10.20 Komisz kamaszok Indiában 12.00
Hírek 12.05 Spuri 12.40 Európai piacok és vásárcsarnokok 13.40 Játékidõ 15.40 Az
5. íz 17.05 Szerencse Híradó 17.20 Kobayashi Ken-Ichiro – A fogadott magyar
17.50 Astro Boy 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Bízunk Benned! 21.20 Elhurcolva 23.10 Egypár barát 0.05 Malária
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.35 Kölyökklub 7.55 A kis tücsök kalandjai 9.30 Az igazság ligája: Az új küldetés 11.00 Azok a csodálatos férfiak… 13.40 Gagyi mami –
Mint két tojás 15.50 Speed Racer – Totál turbo 18.30 Híradó 18.55 Szerelem kölcsönbe 21.10 Erõnek erejével 23.10 Vér: Az utolsó vámpír 1.00 Gyilkos dallamok
3.05 A végsõ akarat 4.45 Chuck
TV2: 6.00 TV2 Matiné 8.25 Õslények országa – Út a ködös völgybe 9.40 Astro-Világ
10.45 Kutyám, Jerry Lee 12.45 Hal a tortán 13.45 János vitéz 15.15 Transformers
2: A bukottak bosszúja 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók 20.00 Édes élet
21.15 Halálos iramban 23.20 Hatalmas szív 1.25 Nem vagyunk mi angyalok 3.10
Üvöltõ szelek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30
Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Történet hangszerelve 15.35 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
21.30 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Foglalkozások az alapi óvodában (~25p), IV. Kolbásztöltõ Fesztivál
(ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Foglalkozások az alapi óvodában
(~25p), IV. Kolbásztöltõ Fesztivál (ism. 90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Színés formavilág (~30p), Mesemondóverseny Cecén (~60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Április 27., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Foglalkozások az alapi óvodában
(~25p), IV. Kolbásztöltõ Fesztivál (ism. 90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Színés formavilág (~30p), Mesemondóverseny Cecén (~60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Borverseny Sárbogárdon (ism. ~57p), Nagy kékfrankos-kóstoló
23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A színpad mögött (ism. 57p), Bartis
Attila elõadása (ism. 75p), Lajtos Anna zongoraelõadása (60p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Április 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Borverseny Sárbogárdon (ism.
~57p), Nagy kékfrankos-kóstoló 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Május 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 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, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, 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.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

18

2014. április 24. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
2

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS – 06 70 5397882
SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE, TISZTÍTÁSA GARANCIÁVAL.
STRAUSZ PÉTER – 06 70 3151 417

Cecén 2032 m -es telek eladó, közmûvesített utcában, bekerítve. 4-5
éves használt gépkocsira cserélhetõ. 06 (30) 8488 289
Tûzifavásár! Éger hasított: 1900 Ft, cser hasított: 2050 Ft, akác kugli:
2280 Ft hasított: 2380 Ft, vegyes tûzifa: 2250 Ft, házhoz szállítással. 06
(20) 406 9267 (2159789)
Otthoni munka! Katalóguscsomagolás, borítékolás egyebek. 06 (90) 603
905 (www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/p, 06 (1) 2228 397, 06 (20)
496 3980)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás, egyedi gázfûtéssel kiadó. 06 (70)
314 6424 (2156788)
Ausztriai munkára kõmûveseket keresek, heti hazajárással. Érdeklõdni:
06 (70) 4595 415
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor a tartozékaival. 3+1 sebességfokozat, kivezetett TLT adapterekhez. Briggs & Stratton Magnetron
8 lóerõs motor. Érdeklõdni 06 (30) 535 6302, 06 (70) 379 3096
telefonszámokon lehet.
Családi ház kiadó 06 (30) 3302 615
Lakás kiadó 06 (30) 3302 615
Tápkockás paprika-, paradicsompalánta. Sohár László, Cece Deák út 81.
(63-as út) 06 (30) 418 7854 (2159914)
Családi ház albérletbe kiadó június 1-jétõl. Érdeklõdni: 06 (20) 9270 985
Kb. 120 kg-os vágnivaló sertés olcsón eladó. 06 (30) 338 1922 (2159847)
Sürgõsen eladó összkomfortos családi ház 3 millió Ft. Telefon: 06 (30)
586 2295 (2174008)

Kullancsok – babeziózis
Az enyhe tél melegedõ tavaszi idõjárásba fordul. Az eddig gyenge aktivitást mutató kullancsok újra felélénkülnek, és egyre gyakrabban találunk kutyánkon, macskánkon, de akár
saját magunkon is ezekbõl a vérszívó parazitákból. Már most érdemes elkezdeni az ellenük
való védekezést, még inkább megelõzést.
A kullancsok obligát vérszívók, a pókszabásúak
közé tartózó ízeltlábúak. Testük dorso-ventralisan lapított, a vérszívásukat megelõzõen szezámmag nagyságúak, ezért is nehéz õket megtalálni, felismerni még ebben az állapotukban.
Hazánkban az úgynevezett háromgazdás kullancsok élnek. Ez azt jelenti, hogy a kullancsok
különbözõ fejlõdési alakjai (lárva, nimfa, kifejlett alak) különbözõ gazdákon szív vért. A kifejlett kullancsok gyakran kutyán, szarvason,
vagy akár emberen is parazitálnak. A kullancsok vérszívásához 2–4 napra van szükség, és
azért nehéz eltávolítani õket, mert szinte „bebetonozzák” a szájszervüket a parazitált gazdaállat bõrébe, hogy a teljes táplálkozási idõszakot
nyugodtan átvészeljék. Ekkor, a vérszívás folyamán juttatják be a különbözõ kórokozókat
például a kutya szervezetébe. A kullancsok életükben csak egyszer szívnak vért, ezt követõen
a gazdáról lepottyannak, a nõstények petéiket
lerakják, és összetöpörödnek, elpusztulnak.
Több, különbözõ betegséget terjeszthetnek.
Kutyák szempontjából ki kell emelnünk két,
nagy jelentõséggel bíró bántalmat: a babeziózist és a Lyme-betegséget.

A babeziózis nagyon gyakran elõforduló betegség. Az utóbbi idõben az esetszámok jelentõsen megemelkedtek, és minden évszakban jelentkeznek. Hazánkban a babeziózis leggyakoribb kórokozója a Babesia canis, melyet a
Dermacentor reticulatus kullancsfaj közvetít.
A babeziózis tünetei: az elsõ napokban szinte
teljesen jellegtelen tüneteket okoznak. A kutya
bágyadt és kedvetlen lesz, amelyhez nem ritkán igen magas, 40,5 °C feletti láz és többnyire
étvágytalanság társul. A késõbbiekben gyengeség, támolygás, zavartság, nyálzás társulhat
az elõbbi klinikai képhez. A szétesett vörösvérsejtek miatt a vizelet egyre sötétebbé válik, végül a színe feketekávéhoz hasonló lehet. A kutya állapota rohamosan romlik, míg végül nem
tud lábra állni. Kezelés nélkül a kutyák legtöbbje
néhány napon belül elpusztul. A legfontosabb:
a legcsekélyebb gyanús tünet, hirtelen lázas,
elesett állapot megjelenése esetén késlekedés
nélkül forduljon állatorvoshoz! Mire a tünetek
egyértelmûvé teszik a babeziózist, gyakran már
késõ a hatásos kezeléshez. Akár egy nap késlekedés is a kutya életébe kerülhet. Fontos tudni,
hogy a betegségen átesett kutya nem szerez

semminemû immunitást egy újabb fertõzéssel
szemben! Az esetek többségében különbözõ
fokú veseelégtelenség is kialakulhat.
Megelõzés: a legfontosabb a kullancsok elleni
védekezés. Különféle kullancsirtó és távoltartó
szerek kaphatók (sampon, oldat, speciális
nyakörv stb.). Használatuk mellett fordítsunk
idõt a kutya szõrének átvizsgálására! Ha rendszeresen járjuk az erdõt, mezõt, akkor kiemelten fontos, hogy a séta után átnézzük kutyánk
szõrzetét, és a talált kullancsot azonnal távolítsuk el, lehetõleg egyben és élve. Erre különféle
csipeszek és kanalak szerezhetõk be. Az olajjal,
vagy benzinnel való leöntés nem javasolt!
Dr. Kelemen Ferenc állatorvos
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A betegségek kialakulása hosszú folyamat, mely több lépcsõbõl áll.
Több ponton is elejét vehetjük e negatív folyamatoknak, ha odafigyelünk az életmódunkra, és ha tisztában vagyunk testünk egészségi állapotával. Ebben segítenek az egészségügyi szûrések.

Aktuális programjaink

2014. május 1., Cece: Egészségnap
A keringési betegségek kockázatára irányuló szûrések,
kockázatbecslés és tanácsadás
Vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszint-mérés, artériamerevségvizsgálat, vérzsír- és testzsírszint-mérés, magasság- és testsúlymérés,
BMI-számítás, derék–csípõ arány vizsgálata, céltestsúly meghatározása, koronária rizikós besorolás.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

Önt is várják
a Lajoskomáromi EFI
tavaszi életmódprogramjai!
Április utolsó hetében is folytatódnak a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda klubfoglalkozásai a „Rajtad múlik! – életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projekt keretében. Segítséget kaphat ahhoz, hogyan õrizhetné
meg egészségét, hogyan küzdhetné le kialakulóban lévõ
vagy meglévõ betegségét.

Aktuális programok
Április 26-án: Nordic walking

Táplálkozással kapcsolatos információnyújtás

Helyszín: Lajoskomárom; tartja: Galambos László

Mi, magyarok jellemzõen magas zsírtartalmú ételeket, sok finomított
szénhidrátot fogyasztunk, ugyanakkor kevés zöldség és gyümölcs kerül az asztalra. A táplálkozással összefüggõ betegségek igen elterjedtek Magyarországon. Ezek megelõzésében segít a táplálkozási tanácsadás.

Sikerült már megbarátkoznia a sétát, kocogást lendületesebbé tevõ botokkal? Érdemes kipróbálnia! Kutatások bizonyítják, hogy a botok helyes használata 30 %-kal tehermentesíti a
csípõ- és térdízületeket a normál sétához képest, és számos
pozitív hatása van az állóképességre, izomzatra, oxigenizációra, stressztûrésre és az ízületekre is.

Mozgásszervi megbetegedésekre irányuló
szûrések és tanácsadás
Csontritkulás, ízületi mozgástartomány, izomerõ-felmérés, gerinc- és
lábdeformitások és tartási rendellenességek szûrése, degeneratív ízületi megbetegedésben, ill. mozgáskoordinációs zavarokban szenvedõk szûrése.

2014. május 21., Alap:
Szûrõnap ötféle ingyenes szûréssel
A keringési betegségek kockázatára irányuló szûrések,
kockázatbecslés és tanácsadás, táplálkozási tanácsadás
Vérnyomás-, koleszterin- és vércukorszint-mérés, artériamerevségvizsgálat, vérzsír- és testzsírszint-mérés, magasság- és testsúlymérés,
BMI-számítás, derék–csípõ arány vizsgálata, céltestsúly meghatározása, koronária rizikós besorolás.
Érzékszervi megbetegedésekre irányuló szûrések,
ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás
Hallás- és látásvizsgálat, szemfenékvizsgálat, szemnyomásvizsgálat,
általános látásvizsgálat Kettesy-tábla segítségével.
Mozgásszervi megbetegedésekre irányuló
szûrések és kapcsolódó tanácsadás
Csontritkulás, ízületi mozgástartomány, izomerõ, gerinc- és láb deformitások, tartási rendellenességek szûrése, degeneratív ízületi megbetegedésben szenvedõk szûrése stb.
Dohányzással kapcsolatos rövid intervenció
a helyi tüdõgondozó szakembereinek bevonásával
Kilégzési levegõ CO-tartalmának mérése, kérdõív kitöltetése, rövid intervenció, szaktanácsadás, szükség esetén a megfelelõ szakellátásba
irányítás.
Szájüregi daganat szûrése a helyi fogorvosok bevonásával

Április 29-én: Burn-out
Helyszín: Lepsény; tartja: Radnai Fruzsina
A Burn-out, vagyis a kiégési szindróma lényege a tartós, fokozott érzelmi megterhelés, az állandósult stressz miatti testi–lelki kimerülés. Leginkább azokat érinti ez a teljes fizikai–érzelmi–mentális kifáradás, akik szociális területen, másokért dolgoznak, de megfigyelték egészségügyi dolgozóknál, pedagógusoknál, lelkészeknél, jogászoknál is. A foglalkozáson megismerkedhetnek azokkal a tudatos prevenciós,
stresszkezelõ technikákkal, amelyekkel ez a jelenség elkerülhetõ.
Április 30-án: Testmozgás-tanácsadás
Helyszín: Lajoskomárom; tartja: Reizinger Ádám
Nem tudja, milyen mozgásforma felelne meg a legjobban korának, fizikai állapotának, esetleg krónikus betegségének,
egyéb körülményeinek? Szívesen megtanulna néhány jól alkalmazható mozdulatsort, amellyel kilazíthatja merev vállizmait, javíthatja testtartását, új lendületet nyerhet? A testmozgás-tanácsadáson Ön is személyre szabott ötleteket kaphat.
Május 3-án: Egészségnap szûréssel
Helyszín: Lepsény
Az alapvetõ, ingyenes egészségügyi szûrések célja, hogy
megtalálják és idõben kezeléshez juttassák azokat, akik még
nem betegek, nincsenek tüneteik, de a mérések bizonyos betegségek magas kockázatára utalnak náluk. A vizsgálatok elsõsorban a keringési és a mozgásszervi megbetegedések
kockázatát mérik fel a vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-,
vérzsír-, BMI-, testzsírértékek mérésével, illetve a csontritkulásra, az ízületek, az izmok és a gerinc funkcionális vizsgálatára, esetleges deformitásra irányuló mérésekkel.

Éppen úgy, mint a bõrrák digitális dermatoszkópos vizsgálata esetében, egyszerû, fájdalmatlan módszer áll rendelkezésünkre a szájüregi rák kiszûrésére.
Sárbogárdi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
Telefon: 06-30-922-4757
E-mail: polghiv@cece.hu
Honlap: eljunkegeszsegesen-tamop.hu

Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.h
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2014. április 24. Bogárd és Vidéke

A SÁRRÉTI CSÓKAVIRÁG
NÉPI EGYESÜLET
szeretettel meghívja gálamûsorára
A TÁNCMÛVÉSZET VILÁGNAPJÁN,

2014. április 27-én 15 órától.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd.
Közremûködnek:
Alba Regia Senior Táncegyüttes
Székesfehérvár,
Zorica Tánccsoport Ercsi,
Holló Mátyásné–Borsos Lajosné Uszód,
Sárszentmiklósi Általános Iskola
Csaloglányok és Tücsökmadár
Énekegyüttes,
Violin Mûvészeti Iskola
Gézengúz és Kiskamasz csoportja
Sárszentmiklós, Sárréti Csókavirág
Népi Együttes Sárbogárd,
kísér a Szedtevette Zenekar.
Jegyeket és pártolójegyeket elõvételben
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában,
az Aranyorsó üzletben, valamint
a mûvelõdési központban lehet vásárolni 500 Ft-ért.

Aranyat termõ mezõ

