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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

M I N T H A L
Érthetõ, hogy sokan türelmetlenül várják már, hogy csobban-
hassanak a sárbogárdi uszodában. Hidratálásra kívül-belül
szükségünk van, nyári melegben különösképpen, de fizikai fel-
építésünknél fogva is, mivel testünk kb. fele folyadék.
Éppen most olvasgattam a víz, illetve megfelelõ mennyiségû
folyadékbevitel jótékony hatásairól, ami sok mindenre termé-
szetes, kézenfekvõ és olcsó gyógyír, megelõzõje nyavalyáknak.
A bõrön, hajon, ízületeken, a gyomor- és bélrendszer mûködé-
sén is hamar jelentkeznek például a „szikkadtság” jelei. Mégis
hajlamosak vagyunk megfeledkezni az ivásról, aztán meg hir-
telen nyakalunk sokat, ami kellemetlen következményekkel
jár.

Furcsa belegondolni, hogy vízzel teli földi edényünk úszik a ví-
zen, belemerül tavakba, folyókba, tengerekbe, viszi a sodrás.
Ebben megélhetõ az egységélmény a világgal, ugyanakkor
ijesztõ is, hogy nem az ember irányít. Pánikban nehezebb
egyensúlyt tartani, és élni, mint hal a vízben.

Hargitai–Kiss Virág
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Nyári zenei felfrissülés

Jeles nyári zenei esemény minden esztendõben a
Szent László tiszteletére rendezett koncert az egy-
kori királyunk nevét büszkén viselõ sárbogárdi ka-
tolikus templomban. A július 2-ai, vasárnapi hang-
versenyre megteltek az Isten házának padsorai az
élmény iránt érdeklõdõ hallgatósággal.
Schubert darabjával, Bartalis Bertalan trombita-
nyitányával vette kezdetét a délután. Az egybe-
gyûlteket és fellépõket Mészáros János c. apát, h.
esperes plébános köszöntötte, majd Hózsa Zsófia
zeneakadémiai hallgató éneke csendült fel, Schu-
mann könnyed szerzeménye. Ezt követõen Var-
nyu Lilla, a program konferansziéja Garay János
Szent Lászlóról írt mûvének egy részletét olvasta
föl.
A Bakonyi István karnagy vezette Schola Cat-
holica Kamarakórus három blokkra bontva adta
elõ változatos mûsorát. A sokszínûségük nemcsak
a darabválasztásban nyilvánult meg – többféle
összeállításban élvezhettük éneküket: kiskamara és férfikamara
is felállt, számos kiváló hangú szólistával, mint Bakonyi Balázs,
Gráczer Asztrik és ifj. Varnyu Péter.

A blokkok között Molnár Marcell és Pálóczy Júlia zongorajátéká-
ban gyönyörködtünk, akik – most már szinte tiszteletbeli sárbo-
gárdiként – szólóban, duóban, kísérõként és énekhangjukkal is
rendszeres, hûséges résztvevõi évek óta ennek az eseménynek
(is). Mivel régi jó ismerõsökként üdvözölte õket a közönség, nagy
örömmel hallottuk, hogy nemrég kiemelkedõ eredménnyel diplo-
máztak le zongoramûvészként. Marcell Mendelssohn két csodá-
latos darabját interpretálta, Júliával közösen pedig egy Debussy-
-négykezessel leptek meg minket.
A Huszics Vendel Kórus fõképp magyar szerzõktõl válogatott,
köztük két Szent Istvánt és egy Szent Lászlót magasztaló alkotást,
melyek jól illettek a hely szelleméhez. A kart Huszics Vendelné és
Gábeli Klára dirigálta, Huszics Ibolya kísérte zongorán. Szóló-
ként Viasz Zoltán, Huszics Anikó és e cikk szerzõje mûködtek
közre.
Köszönetnyilvánításokat követõen a két kórus egyesült, és közös
elõadásukban Mozart Ave verum címû mûve csendült fel Bako-
nyi István vezényletével, végül a sodró lendületû Glory, glory né-
ger spirituálé Balogh István és Bakonyi István szólójával, Huszics
Vendelné vezetésével.

Hargitai–Kiss Virág
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Forgács a földön
Hogy van-e a környéken olyan közösségi esemény, ahol a legfiata-
labbak és az idõsebb korosztály is helyet kaphat? Egy esemény,
ahol azon kívül, hogy jól szórakozhat az ember, maradandó érté-
ket is elõállíthat? Örömmel jelentem: van!

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre e hét folyamán
a fafaragótábor a sárszentmiklósi evangélikus templomnál. A há-
zigazdák: Váraljai Péter asztalos- és fafaragómester, valamint
Váraljainé Melis Orsolya lelkész és az evangélikus gyülekezet tag-
jai. Az olajozott lebonyolításért a Fejér Megyei Népmûvészeti
Egyesület felel a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatásával. A
program a már megszokott mederben zajlik: a délelõtti lelki el-
csendesülést követi a munka, csütörtökön pedig szakmai kirándu-
láson juthatnak újabb tapasztalatokhoz a résztvevõk.

Ahogy belép az ember a templomudvar díszesre faragott kapu-
ján, egy olyan közösségben találja magát, ahol elönti egyfajta nyu-
galom, ami régebbi korokra lehetett jellemzõ. A levegõt megtölti
az ütemes kopácsolás zaja, hullik a forgács, mindenki belefeled-
kezik a saját munkájába.

Bal oldalon egy kisebb csoport dolgozik egy fa árnyékában. Viasz
Zoltán, a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület tagja egy fából
készült fúvós hangszeren ügyködik épp, és közben tanácsokkal
látja el a mellette dolgozó fiatalokat. Az egyik fiú véletlenül kifa-
rag egy túl nagy darabot a készülõ fakanalából, de semmi problé-
ma, Zoli szerint jó lesz salátaszedõnek. Nem messze tõlük egy Bu-

dapestrõl érkezett úr ügyködik, és büszkén mutatja a valóban
szemrevaló faragványait. Kicsit beljebb, a parókia melletti tera-
szon egy hatalmas fából készült, több száz gyertyával teli csillár ár-
nyékában egy nagyobb csapat tevékenykedik, mindenki a saját kis
mûvén. A sarokban Nemes Ferenc fa- és kõfaragó népi iparmû-
vész dolgozik. Látszik, hogy a fiatal „kollégák” mennyire felnéz-
nek rá.

Hát ilyen az, amikor egy közös szenvedély háttérbe szorít min-
dent, és áthidalja a generációs szakadékokat. Egyedülálló élmény
volt betekinteni a tábor kulisszái mögé.

Leszkovszki Máté
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Református gyermektábor

Már az utcáról hallatszik a református
gyülekezeti ház udvarából érkezõ vidám
hangzavar. Több tucat felszabadult, vidám
gyerek hangjából összetevõdõ zsibongás
ez, akik hasznosan töltik a nyári szünetük
elejét.
Idén a sárbogárdi református gyermektá-
bor több mint ötven gyereket fogad, ami
egy ekkora település esetében elég jelen-
tõsnek mondható. A tábor vezetõi: Kovács
Csongor lelkész és felesége, valamint se-
gítségükre vannak a gyülekezet tagjai. Az
idei táborban – a hagyományokhoz híven –
minden nap igei üzenettel, lelki készülõ-
déssel indul, s aztán ehhez kapcsolódnak a
napi tevékenységek. A szervezõk és segí-
tõk fontosnak érzik, hogy a gyerekek ren-
geteg szabadidõs program (alkotás, moz-

gás, sokféle játék) közül válogathassanak a
szellemi gyarapodás mellett.
A gyerekek gondtalan hangulata látható-
an a felnõttekre is átragadt. Miután körül-
néztem az udvaron, bepillanthattam egy
közös, vidám éneklésbe is, és megérintett a
tábor atmoszférája.

Leszkovszki Máté



Bogárd és Vidéke 2017. július 6. EMLÉKEZÉS / EMLÉKEK 5

Egy miklósi honfi emlékére
Aki fellapozza a Sárbogárd város történe-
te vaskos kötetének neves személyiségeit
tartalmazó fejezetét, találkozhat a 180 év-
vel ezelõtt született Vörös Ferenc nevével.
Rövid és tömör összefoglalást olvashatunk
az egykori selmecbányai fõjegyzõrõl, aki e
felvidéki városban fejtette ki hivatala mel-
lett az újságírói és múzeumalapító tevé-
kenységét.

A sárszentmiklósi evangélikus egyház
anyakönyvébõl megtudhatjuk, hogy ere-
detileg Róth Ferencként született Sár-
szentmiklóson Róth György mészáros és
Róth Julianna gyermekeként 1847. októ-
ber 21-én. Másnap keresztelte meg az ak-
kori evangélikus lelkész, Esztel Sámuel.
Elemi iskoláit a tolna megyei Bikácson vé-
gezte, majd középfokú tanulmányait a
nagyhírû evangélikus iskolákban, Sár-
szentlõrincen és Sopronban folytatta.
Utóbbi helyen teológiát is hallgatott,
ugyanis lelkészi pályára készült. Élete
azonban más fordulatot vett. Mint azt a
„Selmeczbányaiak emlékkönyve” címû,
1936-os kiadású könyvben írják: „Innen a
báró Solymossy-család meghívására neve-
lõnek ment Eszterházára, majd késõbb a
gróf Lónyay-családhoz került és három
éven át volt nevelõje herceg Lónyay Elem-
érnek és testvéreinek, akiket a francia
nyelvre tanított. Egészségi okokból került
fel 1874-ben Selmecbányára, és beiratko-
zott az erdészeti akadémiára, ahol a ma-
gyar érzelmû ifjúság élén a magyar szellem
meghonosítására törekedett.” 1875. no-
vember 1-jén barátai felkérésére az egyik
fiatalon meghalt társuk sírjánál tartott em-

lékbeszédet. Az elhunyt az ún. Erdélyi Ol-
vasókör tagja volt. Vörös olyan ékesszóló
beszédet mondott ez alkalommal, hogy a
német szellemû Burschenschaft tagjaiból
és a magyar hallgatókból másnap megala-
kult a „Magyar Társaság”, melynek elnö-
kévé is választották. „Hogy magyarosító
törekvéseinek jobban szentelhesse magát
– jegyzi fel róla a fent nevezett könyv –, fél-
beszakította tanulmányait s a városnál vál-
lalt állást.” Elsõ lapját 1876-ban indította
„Selmecz” címmel, s ez késõbb a szélesebb
közönséget célzó „Felvidéki Híradóvá”
alakult át. Ezt követte a „Selmeczbányai

Híradó”, amely csaknem három évtizeden
át került kiadásra. Egy másik folyóiratot
1909-ben bocsátott útjára „Adalékok a
selmeczbányai diákélet történetéhez”
címmel. A magyar nyelv fejlesztése érde-
kében fáradságot nem ismerve éveken át
rendezett irodalmi estélyeket a helybeli
társadalom tagjai és a fõváros jeles mûvé-
szei közremûködésével. Személyes köz-
benjárásaival önzetlenül, sõt sokszor saját
költségén gyarapította a névmagyarosítók
táborát”. Õ maga 1882-ben magyarította
vezetéknevét Róthról Vörösre. „Legked-
vesebb eszméje valósult meg a Városi Mú-
zeum létesítésével, amelyhez az elsõ dara-
bokat kezdetben minden támogatás nélkül
maga gyûjtötte össze az Ó-Vár tornya alat-
ti helységekben s évekre menõ céltudatos
munkájával vetette meg alapját.” Késõbb
ez lett a felvidék egyik legértékesebb gyûj-
teménye. A elsõ világháború végén, a meg-
szállást megelõzõen a múzeum igen érté-
kes érem- és okmánytárát egy részét a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumba szállíttatta, me-
nekítette Budapestre. „Ezért 1920. év
elején a prágai kormány elvétette tõle a
kulcsokat. Ez az intézkedést annyira szívé-
re vette, hogy egy hónap múlva, 1920
márciusában elhunyt. Sírjánál nagyszámú
tisztelõje jelenlétében jó barátja és kartár-
sa, Altmann Imre mondta a búcsúbeszé-
det. Elmúlásával városunknak egy minde-
nért lelkesedõ, ideális gondolkodású,
rajongó magyar érzésû polgára távozott az
élõk sorából” – fejezi be méltatását az em-
lékkönyv.

(-b, -n)

Könyvajánló

Vallomás a csodáról – Csinszka naplója
„Nem voltam én szerelmes Adyba, vagy ha
voltam, nem tudtam róla. A szerelem fél-
tékeny, ragadozó, osztozni senkivel és
semmiben nem tudó érzés, telítve testi vo-
natkozásokkal, ingerekkel, vágyakkal. Én
ezt a szerelmet nem is ismerhettem. Soha-
sem fájt, hogy idegen asszonyok szeretik,
lányok szédülnek eléje, találkákra megy,
vagy áldozó, nagy asszony-szerelmet terí-
tenek lába elé.”

Deésfalvi Boncza Berta. Bimbi. Csinszka.
Múzsa és költõnõ, emlékiratíró... Ady
Endre, Tabéry Géza, Babits Mihály,
Harsányi Zsolt, Márffy Ödön – jegyessé-
gek, szerelmek, szakítások, házasságok.
Vallomás és kitárulkozás. Kiútkeresés egy
nevelõintézet szobájából, vagy fiatalon
már a végzet asszonya? Románc a Svájc-
ban tartozkodó Tabéryvel, késõbb találko-
zás Adyval, de eljegyzés egy erdélyi mér-
nök-íróval? Aztán házasság Adyval? Aki
Léda szerint csak „sovány, mint esernyõ-
nyél, elöl-hátul sexuális duzzanatokkal”.
Ki is ez a hölgy, aki végül eléri, hogy 1914.

április 23-án találkozhasson Adyval Csu-
csán?

Boncza Berta naplójának néhány részlete
elõször 1932-ben jelent meg a Nagyváradi
Napló hasábjain, majd négy évtizeddel ké-
sõbb a Magyar Nemzetben látott napvilá-
got az erdélyi író, újságíró, Ruffy Péter tol-
mácsolásában, aki Csinszka kéziratos fü-
zeteit és Kárpáti Aurél kiegészítéseit dol-
gozta fel. A memoár nem hiánytalan, hi-
szen a házasság történetét már nem tudta
megírni Csinszka, csupán az Ady halála
után írt három Vallomás készült el 1919 és
1922 között. A huszonkét fejezetre osztott
írás elõször jelenik meg önálló kötetben
Márton István, a Ruffy Péter-hagyaték
gondozójának utószavával, valamint né-
hány különleges gépiratfotó, levél és doku-
mentum kíséretében, melyek fényt derít-
hetnek eddig nem – vagy kevésbé – ismert
rejtélyre: mi lett az Érmindszenten maradt
Csinszka-levelekkel? A mendemondák
szerint Ady rokonai elégették... Valóban
agyvérzésben hunyt el a költõnõ, vagy más

áll a háttérben? A mendemondák újabb
szerelemrõl regéltek... Hova lettek a ki-
adatlan versek, amelyek nem kerültek be
az egyetlen verseskötetbe 1931-ben?
„Minden reggel és minden este imádko-
zott Nagymama velem. Eldolgozott két ke-
ze közé fogta az én parányi kezemet, és azt
a másik imát, amit este a Miatyánk után
mondottam el, õ találta ki. Rövid, egyszerû
és jó kis ima volt. Kérésbõl és köszönetbõl
állott. Mindazokért kértem a jó Istent,
akik hozzám tartoztak. Apámért elsõsor-
ban, de a csucsai virágok, kutyák, madarak
is bele lettek szõve...”
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Ha megreccsen az ág
KÁLMÁN GYULA régen a bûnözõk nyomába eredt, ám jó ideje – bár némileg
hasonló – mégis másféle vadat és hivatást ûz: a Nagy–Sár–Hant Vadásztár-
saság hivatásos vadászaként járja az erdõket és mezõket hûséges vadász-
kutyáival.

– Mindig vadõr szerettem volna lenni.
– Miért nem egybõl az lettél?
– Mert annak idején a falubeli vadõr azt
mondta, hogy nem fogok tudni a környék-
ben elhelyezkedni. Akkor ugyanis nem
3-4-6 ezer hektárosak, hanem sokkal na-
gyobbak voltak a területek, 20-30 ezer hek-
tárosak. Nagybátyám javaslatára fûtéssze-
relõ lettem. A szakma kiváló tanulója ver-
senyen országos harmadik helyezést értem
el, de nem tetszett igazán ez a hivatás. Min-
dig az erdõt jártam, gyerekkorom óta min-
dig voltak kutyáim. Amikor elvittek kato-
nának, akkor is volt rálátásom a vadászat-
ra, mert a felettesem, akinek a sofõrje
voltam, sokat vadászott.
– Volt családi indíttatás, ami miatt ennyi-
re érdekelt az erdõ világa?
– Nem, így születtem. Voltak lovaim, ga-
lambjaim, számtalan fajta kutyám. Ami-
kor a rendõrségen voltam, õrzõvédõztem
és kutyákat is képeztem, a rendõrségen be-
lül is kutyáztam. Egy jó kutya körülbelül
olyan értékes, mint egy jó lõfegyver. Amit
az ember nem vesz észre, azt a kutya jelzi
és hozzásegíti a vadászt, hogy lövéshez jus-
son. Ha a fácánnak csak a szárnyát találod
el, leesik és fut tovább, sose találod meg, a
kutya viszont megfogja. A nádból, a vízbõl
is kihozza, egész nagy távolságból is. Egy
fácán átlagára 3500 Ft. Egy nagy terítéknél
elveszhet akár 30-50 darab is, ha nincs ku-
tya. A mezei nyúl 10-12 ezer Ft, a nagyvad
értéke több százezres, milliós is lehet, a hús
és a trófea értékét nézve. Tavaly a Magyar
Véreb Egylet tagjai közel 381 millió forint

értéket mentettek meg a kutyáikkal. Ha
például valaki megsebez egy bikát, de
nincs meg, akkor a kísérõ vadász által be-
csült trófea értékének felét, akár 500 ezer
forintot is be kell fizetnie a vadásztársaság
kasszájába, a másik felét sajnos a vadász-
társaság elbukja. Ha a vérebek megtalálják
a bikát, akkor a trófea a vadászé, a társaság
pedig megkapja a teljes összeget.

– Mit kap az, akinek a kutyája megtalálja
a megsebzett állatot?
– Elismerést, meg egy szerény juttatást.
– Visszatérve egy kicsit a pályafutásodhoz:
a katonaság után már nem fûtésszerelõ
lettél, hanem?
– Hazajöttem a téeszbe dolgozni, ott is so-
fõr lettem. Próbáltam az akkori Csepel–
Kohász Vadásztársaságnál vadõrként el-
helyezkedni, de nem vettek fel. A rendõr-
séghez kerültem, közben sportvadász let-
tem és 2005-ben szereztem meg a vadgaz-
dálkodási technikusi végzettségemet.
2007-ben aztán megszûntek a nagy vadász-
társaságok, és a vadászati jogot a földtulaj-
donhoz kötötték. A Csepel–Kohász terü-
letébõl lett a VADEX egy része, a sár-
szentágotai, nagylóki, hantosi, sárkeresz-
túri, sárosdi vadásztársaság. Két fiam van:
Kristóf a Soproni Egyetemen erdõmér-
nöknek tanul, végzett természetvédelmi
mérnök, õ is vadászik, igaz, kevés ideje ma-



Bogárd és Vidéke 2017. július 6. INTERJÚ 7

rad az iskola mellett; Gyuszkó a VADEX-
nél kerületvezetõ erdész, õ is kutyázik, to-
vábbá õ motivált, hogy kezdjünk el komo-
lyabban kutyázni, így kezdtünk el kiállítá-
sokra, de fõleg vizsgákra, versenyekre járni
a német vizsláinkkal, kisebb-nagyobb sike-
rekkel.
– Igen, látom a kupákat a szekrény tetején,
csupa elsõ és dobogós hely.

– Hivatalos VAV-bíróként és vadászkutya
teljesítménybíróként is tevékenykedem.
– Milyen egy ilyen verseny?
– Többféle verseny van. A Szent Huber-
tuszon a kutya és vadász felszerelését, jár-
tasságát, sportszerûségét és lõkészségét
nézik. Egy mezõn zajlik a vadászat, négy
töltényt vihetsz magaddal, és csak két ma-
darat (fácán, vagy foglyot) vehetsz fel, de
csak azt, amit megáll a kutya, és persze
amit meglõsz. Ezt a versenyt azért szere-
tem, mert ez hasonlít leginkább az igazi va-
dászatra, de vízi–mezei versenyen, minde-
nes versenyen és a vérebekkel nehezített
vércsapa versenyen is indultunk.
– Mindig is foglalkoztatott a kérdés, hogy
a vadászat és az állatbarát szemléletmód
hogyan fér össze. Milyen elvek mentén vá-
lasztod ki a célpontot az erdõben?
– Minden vadászható vadnak megvan a va-
dászidénye. Az igazi vadász a vadon élõ ál-
latok kertésze: kivesszük az oda nem illõt,
a gyengét, az öreget, ahol sûrûn vannak,
ritkítjuk. Gondozzuk a ránk bízott vadállo-
mányt: nyáron a nagy melegben vizet, té-
len kukoricát és egyéb takarmányt viszünk

az etetõkbe nekik, vannak vadföldjeink,
ezáltal egy tervszerû vadgazdálkodást vég-
zünk. A vadgazdálkodásba beletartozik a
vad kilövése is, ami tervszerûen vadfajra,
ivarra, korra terjed ki és más bírálati szem-
pontok szerint történik, amit a hatóság
hagy jóvá. A vadászat nem arról szól, hogy
mindenáron lõjünk. Van, hogy kimegyek
tízszer, és nem lövök. Megreccsen az ág, el-

kezdek távcsövezni, és elfelejtek
minden mást, aztán egyszer csak
azt veszem észre, hogy eltelt az
idõ. A csend, a vad, a természet
látványa kikapcsolódás nekem.
Ezt nem lehet elmagyarázni.
Olyan, mintha azt próbálnám el-
mondani, milyen íze van a
csokifagyinak. Meg kell kóstolni!
– Ha valahol nincs szükség „rit-
kításra”, akkor ki van adva, hogy
merre és mire nem lehet lõni?
– A tavaszi vadbecslés alapján a

vadászhatóság engedélyezi, hogy milyen és
mennyi vad lõhetõ ki.
– Az elejtett állatok hazavihetõk?
– Vadásztársasága válogatja. Minden tár-
saságnak van egy bizonyos mennyiségû
kompetenciája, amivel rendelkezik. Van,
ahol darabban, másutt kilóban határozzák
meg.

– Ha valaki csatlakozik egy társasághoz,
az nemcsak kijár lõni, hanem vannak fel-
adatok is, amiket el kell végezni.
– A tagság dönti el, kit vesznek fel. Vannak
társadalmi munkák: etetõkészítés, lesépí-
tés, egyéb munkák a vadászterületen, amik
a tagságnak kötelezõ jellegûek. Megnézi a
tagság, hogy, kit vesz be a soraiba, nem be-
szélve arról, hogy veszélyes üzem a vadá-
szat.
– Mennyi kutyád van?
– Nekem hét vizslám, három vérebem,
Gyuszkónak három vizslája. A vadászku-
tyák közt vannak még kotorékos és disznós
kutyák, agarak. Vadászaton nem is vehet
részt kutya, ha nincs vadászati alkalmassá-
gi vizsgája. Sok vizsgán át kell esniük, hogy
egyáltalán tenyészthetõk legyenek. El kell
vinni tenyészszemlére, hogy küllemileg
mennyire felel meg a fajta jellegének, utá-
na képességvizsgára, ahol a vele született
adottságokat nézik meg, aztán õszi te-
nyészvizsgára, amin komplex feladatok
vannak, ahol vizsgálják orrhasználatot, ke-
resési módot, vadmegállást, viselkedést
vadkelésre, lövésre, az elhozásokat, a von-
szalékok kidolgozását, a kajtatást élõ ka-
csa után stb. Elõtte érdemes csípõ-, váll- és
könyökízületet szûretni. Ha ez is rendben
van, akkor a kutya tenyészthetõ. Termé-
szetesen minõségi eledellel kell etetni
õket. Mindez persze nem kis költség.
– Amelyik tenyésztésre alkalmas, azzal va-
dászol, vagy ékszerként vigyázol rá?
– Sok jó fajta elvész azért, mert inkább
kedvencként tartják. Én nem vagyok en-
nek híve. A magyar vizsla nagyon jó va-
dászkutya, de kevés dolgozik munkakutya-
ként. Nekem mind dolgozik, mert sokat
kell tapasztalniuk, hogy jó munkakutyák
legyenek. Lehet mesterségesen alkotott
szituációkban gyakorolni, de az éles mun-
ka az igazán jó gyakorlás.
– Tûnt már el kutyád?
– Igen, elment egy sebzett disznóval. Két
nap után lett meg; otthagytam egy kabátot
a lesnél, arra ráfeküdt és megvárt. Most
már van GPS, így a nyakörv segítségével
megtalálom. Disznó miatt varrták már
mindkét vérebemet. Csúnya munkát tud
csinálni egy sebzett vaddisznó.
– Te megsérültél már?
– Szerencsére nem, de volt már pár meleg
helyzet.

Hargitai–Kiss Virág
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Kossuth-morzsák

Június, tehát az intézmények életében elérkezik az év végi felmé-
rõk megírása mellett a tanulmányi kirándulások, ballagás, tanév-
záró, szakmai vizsgák ideje is. Természetesen a sok felkészülés
mellett ezek az események rendkívül várva-vártak a tanulók, a
szülõk és a pedagógusok részérõl is.

Iskolánkból az osztályok lovas kocsis kiránduláson bejárták a kör-
nyéket, meglátogatták Székesfehérvár nevezetességeit, történel-
mi emlékhelyeit, kulturális látnivalóit, természetesen ezt össze-
kötve egy-egy moziélménnyel. Volt olyan osztály is, amelyik a
Velencei-tó környékére látogatott el.

Június 15-e:
ballagás, tanévzáró

A tanév utolsó tanítási napján búcsúzott az iskolai közösség a 8. és
10. osztályos tanulóktól. Intézményünk igazgatója a következõ
szavakkal vett búcsút, illetve indította útnak a ballagókat: „Min-
den ballagó diáknak kívánom, hogy legyetek sikeresek. De sikeren
nem a hatalmat, nem a meddõ tudást, nem a vagyont értem, még
csak nem is a hírnevet…
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Legyen bátorságotok megismerni magato-
kat, legyen erõtök szembenézni gyengeségei-
tekkel, legyen kitartásotok egy életen át csi-
szolni, alakítani önmagatokat… Kívánom,
hogy megtapasztaljátok az értelmes munka
örömét, ami tartást ad az embernek. Kívá-
nom, hogy egyszer majd azt gondolhassátok
magatokról: megtettem minden tõlem telhe-
tõt, kihoztam magamból a legjobbat.”
Majd a diákok szüleihez, valamint a szakis-
kolások gyakorlati oktatását biztosító Vá-
jer János úrhoz szólt és megköszönte tá-
mogatásukat. A ballagó diákok útra bocsá-
tását rózsaszín és kék lufik magasba
reptetésével szimbolizáltuk.
Eztán az 1-2-3. osztály búcsúztatta a tan-
évet egy rövid, hangulatos mûsorral. Az
igazgatónõ beszédében visszaemlékezett a
182 tanítási nap örömeire, elmondta,
hogy:
– Két osztály tanulói 2016 szeptemberében
Fonyódligeten vehettek részt a Balaton
partján 3 napon át, sok-sok élménnyel gaz-
dagodva tértek haza, ezeket még mostaná-
ban is gyakran emlegetik.
A várva várt iskolai bemutatók remek elõ-
adásai minden alkalommal, büszkeséggel
töltöttek el bennünket.
Az idei tanévben is részt vettetek megyei és or-
szágos versenyeken, ahol eredményesen kép-
viseltétek iskolánkat. Nyomot hagytatok
Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Mó-
ron, Kiskõrösön, Nyíregyházán, jó hírünket
vittétek az ország több pontján is. Ezekért a
teljesítményekért már átvehettétek jutalma-
tokat városi szinten is.
A diákönkormányzat által szervezett progra-
mok hagyományaink szerint az idei tanév-
ben is sikeresek voltak. Jó volt hallgatni azt
is, amikor együtt énekelt az iskola, látni, ami-
kor együtt sportolt a teljes iskolai közösség.
Nagy élmény volt a gyermeknapi mulatság, a
400 palacsinta elkészítése, közös elfogyasz-
tása.
Sokat tettetek azért is, hogy az iskola esztéti-
kus dekorációt ölthessen minden hónapban.
Változatosabbá tették napjaitokat a kirán-
dulások is.
Valamint ismertette a tanév tanulmányi
eredményeit, és átadta a tanulóknak a ki-
érdemelt könyvjutalmakat. Majd felkérte
Tiringer Máriát, Sáregres polgármesterét,
hogy Sohonyai Dávid részére adja át a
Sáregresért Közhasznú Egyesület díját,
melyet a tanuló kiemelkedõ tanulmányi
munkájáért kapott.
A tanév lezárásaként ezt tanácsolta: „Él-
vezzétek a nyári szünet mind a 77 napját, vi-
gyázzatok magatokra, legyetek jók, segítsetek
szüleiteknek!”
Az örömteli napok után ismét szorgalmas
munka következett. A szakiskolai tanulók
rendkívül szépen teljesítettek a szakmai
vizsgákon. Részszakképesítést igazoló bi-
zonyítványt bõrtárgykészítõ szakképesíté-
sen 7 fõ, szobafestõként 2 fõ szerzett. Gra-
tulálunk az elért szép eredményekhez!
Mindenkinek kellemest pihenést és tartal-
mas nyári szünetet kívánunk!

Wolf Judit

JÁTÉKÖZÖN
Nagy volt a nyüzsgés a sárbogárdi Pedagógia Szakszolgálat udvarán a József Attila utcá-
ban pénteken. Önfeledt sikkantások és kacagások töltötték be a levegõt. Az intézmény-
nél nem szokatlan ez a jelenség ebben az idõszakban, hiszen a szakszolgálat munkatársai
minden évben rendeznek nyári tábort a korai fejlesztésben résztvevõ gyermekek számá-
ra 1,5 évestõl 6 éves korig.

Hargitai Enikõ, a
szakszolgálat ve-
zetõje elmondta,
hogy az egyhetes
tábor folyamán a
gyermekek figyel-
mét és energiáit
délelõttönként
játékos foglalko-
zásokkal kötötték
le.

A pénteki táborzárón a szülõk,
gyerekek, testvérek, nagyszülõk
közös programokon kapcsolód-
hattak ki, egyfajta családi nap ke-
retében. Reggel a tornaszobában
együtt játszottak mozgásos, zenés,
mondókás feladatok során Illés
Györgyi vezényletével. Az udva-
ron színes játékok özöne közt ked-
vére pacsálhatott, kúszhatott,
mászhatott és dobhatott célba a
csemeték serege. Emellett arcfes-

tés, lufihajtogatás, hajóúsztatás gazdagí-
totta a választékot. Játék közben finomsá-
gok bõséges tárából „tankolhattak” az
örökmozgók, akiket késõbb a tûzoltók hû-
töttek le habbal.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
1. osztály

A Cecei Általános Iskola 1. osztályos tanulói 2017. június 2-án el-
sétáltak a cecei óvodába.
A gyerekek már nagyon várták ezt az alkalmat, mert mindenki
rajzolt az óvó nénijének valami szépet, és írtak is levelet a gyere-
keknek, óvodai dolgozóknak.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket. A gyerekek sokat játszot-
tak, ügyesen figyelve a kicsikre. Amikor elfáradtak, a dajka nénik
kukoricapehellyel, sajtos tallérral és friss vízzel kínálták õket.
A sok játék és lakmározás, beszélgetés után fáradtan tértünk
vissza az iskolába.

Június 6-án folytattuk a kirándulást, ezúttal Vajtára, majd Sár-
egresre. Vajtai utunk rövidre sikerült, mert az ovisok hamarosan
készülõdtek a tízóraihoz, de így is tudtak a gyerekek egy félórács-
kát játszani a csoportszobában.
Sáregresre érve nagy örömmel fogadtak bennünket. Ott is elõke-
rült a sok finomság, szörp, sõt Gabi néni még cseresznyét is sze-
dett az óvodai fáról (persze a gyerekek szívesen segítettek neki).
Itt egészen délig maradtunk. Amikor megszólalt a templom ha-
rangja, az ovisok automatikusan elkezdtek összepakolni, az elsõ-
sök pedig segítettek nekik.
Mindhárom helyen nagyon örültek a gyerekeknek és az általuk
készített ajándékoknak. Az óvó nénik örömmel látták a fejlõdést,
mi pedig sok mindent megtudtunk arról, hogy a gyerekek honnan
is jutottak el idáig. Örülök, hogy az elsõsöknek minden évben le-
hetõségük van visszalátogatni a szeretett óvodába, ahol tavaly
még õk fogadták a nagy elsõsöket. Köszönet Sanyi bácsinak, az
óvoda dolgozóinak, akik felejthetetlenné tették számunkra ezt a
két napot.

Horváth Ágnes osztályfõnök

Sárszentlõrinc – Bikács kirándulás

A 2. évfolyam egy csütörtök délelõttön ismét kirándulni ment a
közeli Sárszentlõrincre. Utunk célja a Lázár Ervin-, illetve a Petõ-
fi Sándor-emlékház megtekintése volt. Ahogy megérkeztünk a te-
lepülésre, már várt bennünket az ottani könyvtáros hölgy, aki
kedvességével, gyermekközeli elõadásmódjával bemutatta ne-
künk a két múzeumot. Az idei évben mind Petõfirõl, mind Lázár
Ervinrõl tanultunk, s ezért is gondoltuk, hogy kibõvítjük az isme-
retüket ezzel a kirándulással. A múzeumlátogatást egy Lázár Er-
vin-mesével fejezte be a tárlatvezetõ, valamint a végén a gyerekek
néhány meseszereplõ jelmezébe bújhattak. Ezt követõen a
Sárszentlõrinc központjában található játszótérre mentünk, ahol
volt alkalmuk a gyerekeknek kipróbálni az ottani játékokat. Út-
közben hazafelé megálltunk Bikácson a Falumúzeum és Kulcsos
házban, ahol a vidéki élet mindennapjaiba nyerhettünk bepillan-
tást. Láthattunk régi bútorokat, ruhákat, könyveket, szerszámo-
kat. Ezután rágcsa és hûsítõ várta a gyerekeket. Kellemesen elfá-
radva és sok-sok élménnyel gazdagodva értünk vissza az iskolába.
Mindkét múzeumvezetõnek köszönjük a kedvességét, s hogy fe-
lejthetetlenné tették számunkra ezt a délelõttöt.

Kaczné Lajtos Judit és Szepesiné Palatinus Pálma tanítók
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Kirándult a 3. a osztály

Végre elérkezett a 3. a osztályosok kirándulásának napja. 8 óra-
kor (a felhõk elfújása után) elindultunk. Elsõ megállónk a
Dinnyés–Gárdonyi Várpark volt. Köszöntöttek minket és bemu-
tatták pár mondatban a parkot, majd a fiúk közül választottak 3
királyt, akik koronát és palástot kaptak. A többiek lovagi ruhát öl-
töttek. Megkezdõdött a nagy kincsvadászat: mocsárjárás, láda ki-
nyitása a megfelelõ kulcs megtalálása után, teszt, puzzle, ma-
kettvár keresése, majd a lovaggá ütés a királyi beszéd után és a
harc, ahol mindenki gyõzött.

Második megállónk 10 perces sétára volt, ahol Fenyvesi László-
val, a Dinnyési-fertõ õrével találkoztunk, aki madárgyûrûzést
mutatott nekünk.
Majd buszra szálltunk és robogtunk tovább az agárdi hajóállo-
máshoz, ahol a H2O Akváriumházban lehetõségünk nyílt a Ve-
lencei-tó jellegzetes halfaunájának és más vízi élõlényeinek meg-
figyelésére.
Áthajóztunk a Szúnyog-szigetre, ahol már várt minket a buszunk.
Utolsó megállónk a Pákozd–Sukorói Arborétum és Szabadidõ-
park volt, ahol szakvezetés nélkül megnéztünk egy tájmúzeumot,
halászati múzeumot, felmásztunk a kilátóba, ahonnan gyönyörû
panoráma nyílt az egész Velencei-tóra, illetve a játszótéren gyor-
san elröppent fél óra után a közös fagylaltozás sem maradhatott
el. A hazaúton fáradt, de élményektõl csillogó szemek pillantot-
tak vissza rám.

Fábián Enikõ tanító

Tanulmányi kirándulás
Soponyára és Simontornyára

Év végén a 4. a osztályosokkal tanulmányi kirándulásra utaztunk
autóbusszal. Elõször Soponyára mentünk a VADEX Ökocent-
rumba. Tágas, füves területek, szép épületek, sok asztal és pad fo-
gadott bennünket. A füvet szépen gondozták. A megérkezés után
tízóraizni kezdtünk a parkban, majd a foglalkozásvezetõ, Eszter
segítségével megnéztük a vadászati múzeumot. Ezután elsétál-
tunk a Nagyvadas Parkba, ahol vaddisznókat, õzeket és szarvaso-
kat láttunk. Érdekes volt, hogy Szelídet, az õzet megsimogathat-
tuk és a vadmalacok kiszöktek a drót alatt és nagyon közel jöttek

hozzánk. Utána visszamentünk a múzeumhoz, és Eszter egy fel-
adattal lepett meg bennünket. Az volt a lényege, hogy fel kellett
ismerni a madarakat, de úgy, hogy kaptunk egy leírást, és párosí-
tanunk kellett a madarak képével, amik a fákra voltak feltûzve. Ez
mindenkinek sikerült. Miután visszamentünk az épületbe, felvet-
tük a hátizsákjainkat és elindultunk a nap következõ helyszínére,
ami egy túra volt az erdõben. Sok növényt láttunk, amiknek egy
részét Eszter be is mutatta nekünk. Nagyon örültünk a sétának,
mivel az erdõben jó hûvös volt. Amikor kiértünk a nagy „renge-
tegbõl”, egy madaras kertbe érkeztünk. Voltak ott pulykák, vad-
kacsák, emuk és még sok más állat. Ezen a helyen nagyon meleg
volt, de nem kellett olyan sokáig ott maradnunk, mert már men-
tünk is tovább a következõ helyszínre. Megkerültük a madarak ki-
futóját és elmenetünk ebédelni, ami egy piknik volt. Ebéd után
felkeltünk és elindultunk, hogy jobban megnézzük a tavak
élõvilágát. A tó partján lepakoltunk, majd elkezdtünk „kacsázni”
több-kevesebb sikerrel.
Ezután indultunk kirándulásunk következõ helyszínére, a simon-
tornyai várba. Izgatottan bementünk, ahol már várt bennünket
Klári néni, az idegenvezetõnk egy múzeumpedagógiai foglalko-
záson. A fiúk segítségével felépítették dobozokból a vár épülésé-
nek menetét. A dobozos feladat után egy kiállítást nézhettünk
meg, ahol sok páncélt, kardot és egyéb tárgyakat láthattunk, ami
nekem nagyon tetszett. A kedvencem az volt, amikor felmentünk
a torony majdnem legmagasabb helyére, és reneszánsz stílusú ru-
hákba öltöztünk mindannyian, hogy eljátsszuk Mátyás király és
Beatrix esküvõjét. El is táncoltuk a lakodalmat régies zenére. Klá-
ri néni mindent bemutatott, és együtt táncolt velünk. Amikor vé-
geztünk, csoportképet is csináltunk. Azzal zártuk a napot, hogy
elsétáltunk a fagyizóba és ettünk egy finom fagylaltot. Mindenki-
nek nagyon ízlett.
Remélem, hogy jövõre is ilyen jól fogom érezni magam az osztály-
kiránduláson, mint most! Köszönjük osztályfõnökünk, Csajtainé
Szabó Ágnes tanárnõ szervezõmunkáját!

Török Dorina 4. a

4. b osztálykirándulás

A 4. b osztállyal Balatonkenesére mentünk osztálykirándulásra 3
napra. Segítségemre volt Komáromi Éva kísérõként. A kirándu-
lás elõtt szülõi értekezletet tartottam, ahol tájékoztattam a szülõ-
ket a várható programról. Az utazást a szülõkkel oldottuk meg és
saját autóval. Az elsõ napon elfoglaltuk a nyaralót, majd ebédelni
mentünk a Vadkacsa étterembe. Délután strandolás, palacsinta-
sütés, Ki mit tud? és esti séta volt a program. A második napon vo-
nattal elutaztunk Balatonfüredre, ahol gyalogtúra után megnéz-
tük a Lóczy-barlangot, majd visszautaztunk Kenesére, ahol stran-
dolás volt a nap befejezése. A harmadik napon családi napot
tartottunk, de a rossz idõ keresztülhúzta a számításainkat, így le
kellett rövidíteni a programokat.
Nagyon tartalmas 3 napot töltöttünk el együtt a gyerekekkel. A
gyerekek nem hozhattak telefont, de így is feltalálták magukat,
rengeteget rollereztek, görkorcsolyáztak, lázasan készültek a Ki
mit tud?-ra. Remélem, ezzel a kirándulással egy jobb, összetarto-
zó osztályközösséget sikerült kialakítani.

Földi Józsefné osztályfõnök
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NÉZEM A MOBILOMAT
Azt mondhatom, hogy kecses kis jószág.
Elegáns. Fekete, csillogó. Nem írom le a
külsejét, hisz mindenkinek van ilyenje, ele-
get látta. A fél tenyerembe belefér.
Könnyû, szinte el lehetne fújni. Könnyû,
de benne van az egész világ. Fantasztikus.
Tulajdonképpen egy csoda. Pár évtizeddel
ezelõtt még csak nem is álmodhatott volna
egy ilyen kis masináról senki. Most meg
mindenkinek ott van a zsebében. Ha aka-
rom, most, ebben a pillanatban felhívha-
tom vele innen a szobából a sógoromat
Bostonban.
Most megpróbálom átgondolni ennek a je-
lenségnek a lényegét, mert higgyék el, nem
könnyû.
Mint tudjuk, kétszáz évvel ezelõtt csak
olyasvalakivel beszélgethetett az ember,
aki ott volt, jelen volt. Talán föl sem merült
senkiben, hogy valamely távollevõvel is
szót váltson az adott pillanatban. Minek
azzal csevegni, aki nincs velem azonos lég-
térben, nem igaz? Romantikus vágy, kielé-
gíthetetlen ábránd volt például a távol levõ
kedvest megszólítani, bevallani neki az ér-
zelmeinket. A vágyaknak azonban nem le-
het parancsolni. A mi fajtánk olyan, hogy
amire vágyakozik, azt elõbb-utóbb megcsi-
nálja. Hej, de veszélyes tulajdonság ez! Tu-
dom én, hogy ez viszi elõre a világot! Ma
képesek vagyunk kétszáz kilométeres se-
bességgel helyet változtatni a Föld felszí-
nén, a hangsebességnél gyorsabban repül-
ni, de egy perc alatt vagy ötvenezer embert
megölni is képesek vagyunk (Hirosima,
1945. augusztus 6.). A vágyak és azok ki-
élése veszélyes dolog.
Emlékszem, amikor telefondrótok töme-
ge feszült még falusi utcák fölött is, min-
den telefonhoz külön huzal tartozott.
Amikor pedig a világháború frontja már az
otthonunkig ért, láttam a fû között kígyózó
vezetéket a lábam alatt. Akkor még csak
dróton keresztül lehetett telefonálni, a
hadsereg kötelékei között is csupán így
volt lehetséges a közlésfolyamat. Úgy tu-
dom, a háború vége felé kezdte használni a

katonaság a rádiótelefont, ami aztán még
több ellenséges katona megölését tette
lehetõvé. Mindkét részrõl.
Az elsõ mobilok vagy fél kilót nyomtak.
Aztán bejött a digitalizáció és a különleges
akkumulátor, így már elfér egy zsebben is a
készülék. A kezembe veszem, és nézem.

Valaki egyszer érthetõen elmagyarázhat-
ná a titkát. Mi teszi lehetõvé, hogy én most
akár Amerikát is felhívhatom? Tudom,
elektromágneses hullámok satöbbi. De mi
a fene az az elektromágneses hullám? Mi
hullámzik ott? Ezt a fizikatanárnõ nem
magyarázta el nekem rendesen a gimiben.
Mitõl lesz hang és kép és zene bizonyos
energiakvantumok hullámzásából? Mert
ez a fránya masinácska olyan sok mindent
tud, hogy én, a tulajdonos sem tudom,
hogy mi mindent tud. Vannak funkciói,
amit igen kevesen vesznek igénybe. Az
összest talán senki. Akkor minek? Ez a
másik titka.
Volt nékem okostelefonom is. Sokat baj-
lódtam vele, elkérték, elajándékoztam.
Ennek a szövegnek az én „buta” telefo-
nom a témája, róla írom. Nagyon elvetette
a sulykot, aki ezt a mindentudó, zseniális
kis eszközt butának merte nevezni. Külön-
ben is az életben nem egyszer találkozom
azzal, hogy a butákat jobban lehet szeretni,
mint az okosokat.

L. A.

AZ ELÕREFIZETÕS SIM-KÁRTYÁK 68 SZÁZALÉKÁNÁL
TÖRTÉNT MEG AZ ADATEGYEZTETÉS

Június 30-án járt le a határideje az elõrefizetõs SIM-kártyák adategyeztetésének, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
(NMHH) beérkezett szolgáltatói adatok szerint a kártyák több mint kétharmadát egyeztették az elõfizetõk a szolgáltatókkal. Aki
lecsúszott a határidõrõl, annak mindhárom szolgáltatónál lehetõsége lesz új szerzõdéskötés mellett a hívószáma és az egyenlege
visszaszerzésére.
A szolgáltatóktól kapott jelentések hatósági összesítése alapján a nagyjából négymillió érintett SIM-kártya 68 százalékánál, több
mint 2,7 millió esetben történt meg az adategyeztetés múlt hét pénteken éjfélig. Az NMHH ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet,
hogy a nem azonosított SIM-kártyák között nagy számban lehetnek olyanok, amelyek adatait szándékosan nem egyeztették, mert
már nem használják azokat. A hatóság álláspontja szerint, ha valaki elmulasztotta az adategyeztetést a június 30-ai határidõ elõtt,
adott ideig nincs jogi akadálya a kikapcsolás után a hívószám és az egyenleg visszaszerzésének, ehhez viszont új szerzõdéskötés szük-
séges. A Telekom, a Telenor és a Vodafone egyaránt nyitott a szerzõdések újrakötésére; a részletekrõl a szolgáltatók adnak
tájékoztatást.
A szolgáltatók adategyeztetési gyakorlatát a hatóság a törvény hatályba lépésétõl fogva folyamatosan figyelemmel kísérte és jogér-
telmezéssel segítette. Most, a határidõ lejárta után az NMHH folytatja az ellenõrzést, amelyben azt vizsgálja, hogy a szolgáltatók az
elõírásoknak megfelelõen hajtották-e végre az adategyeztetést.

NMHH

Kérdezték

Mikor nyit
az uszoda?

Április 6-ai lapszámunkban egy sajtótájé-
koztatóról tudósítottunk, ahol az uszoda-
építési munkálatok befejezésének és a
próbaüzem megkezdésének módosított
dátumaként június 30-a hangzott el Varga
Gábor országgyûlési képviselõ és a kivite-
lezõ képviselõje részérõl. Az intenzív la-
kossági érdeklõdés okán rákérdeztünk,
hogyan áll most a beruházás. Dr. Sükösd
Tamás polgármester tájékoztatása szerint
a megállapodás értelmében a befejezési
határidõ valójában július 31-e, azt követõ-
en kezdõdik meg a terhelés nélküli, majd a
terheléses próbaüzem. Ennek fényében
iskolakezdésre valószínûsíthetõ az uszoda
nyitása, amit sokan várnak már.

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció
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F I L M P A R Á D É
2017. július 11-étõl a Madarász József Városi Könyvtárban
szünidei filmvetítésen az alábbi filmek lesznek láthatók:

Kung Fu Panda 3.

Hókirálynõ 2.

A Vadász és a Jégkirálynõ

Geronimo Stilton

Elliott, a sárkány

A kis kedvencek titkos élete

A barátságos óriás

A filmvetítés délelõtt 10.30-tól kezdõdik.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ingyenes programunkra!

Szellemirtók
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Variációk uborkasalátára
Joghurtos uborkasaláta

Hozzávalók: 1 db nagy kígyóuborka, 140 g
joghurt, 2 gerezd fokhagyma, 1 kk majo-
ránna, só, bors ízlés szerint, 0,5 tk cukor, 1
ek ecet (10 %-os).

Az uborkát (ha szeretnénk) meghámoz-
zuk és legyaluljuk. Gyengén megsózzuk,
nagyon pici cukorral megszórjuk. A jog-
hurtba keverjük a zúzott fokhagymát, a
borsot és a majoránnát, esetleg 1 ek ecetet,
s az egészet lazán összekeverjük az ubor-
kával. Fél órát állni hagyjuk, közben
többször átforgatjuk.

Japán uborkasaláta
Hozzávalók: 60 dkg kígyóuborka, 4 ek vö-
rösborecet, 2 ek szójaszósz, 1 tk só, 1 tk cu-
kor, 2 tk szezámmag.

Miután az uborkát megmostuk, vékony
szeletekre vágjuk. A borecetet a sóval, cu-
korral és szójaszósszal jól elkeverjük – a
cukor és a só is olvadjon fel. A dresszingbõl
keveset a tálra merünk, az uborkákat szé-
pen a tálra sorakoztatjuk. A maradék
dresszinget az uborkára csurgatjuk. A sze-
zámmagot szárazon egy serpenyõben pár
percig pirítjuk, majd az uborkára szórjuk.

Gránátalmás uborkasaláta

Hozzávalók: 1 közepes db kígyóuborka, 1
db gránátalma, 1 közepes db lila hagyma,
0,5 csokor menta, 3 ek citromlé, só, bors íz-
lés szerint.
A gránátalmát elfelezzük, majd egy edény
fölött a magokat kiveregetjük, a gránátal-
ma levét felfogjuk. Az uborkát meghámoz-
zuk, megmossuk, négybe vágjuk, egy teás-
kanállal eltávolítjuk a magokat. Az ubor-
kát vékony szeletekre vágjuk. A hagymát

meghántjuk, négybe vágjuk, majd vékony
szeletekre vágjuk. A mentát megmossuk,
jól lecsepegtetjük, a leveleket letépkedjük,
apróra vágjuk. Az uborkát, hagymát és a
mentát a gránátalmához adjuk, meglocsol-
juk a citromlével, elkeverjük, ízlés szerint
sóval, borssal ízesítjük. Kb. 1 órát hagyjuk
állni, hogy az ízek összeérjenek.

Pikáns uborkakígyó
Hozzávalók: 1 közepes db kígyóuborka, 1
tk szójaszósz, 3 ek rizsecet (alma- és fehér-
borecet is használható), 2 gerezd fokhagy-
ma, 1 tk chilipehely, 3 ek földimogyo-
ró-olaj (étolaj is használható), 1 tk cukor,
1 csipet friss gyömbér.
A megtisztított kígyóuborkát két evõpálci-
ka közé fektetve, az egyik oldalát merõle-
ges vágásokkal irdaljuk be, ameddig a pál-
cikák engedik (nem szabad teljesen fel-
szelni, mert így szétesik), fél centinként ha-
ladva. Fordítsuk át a zöldséget, és ismétel-
jük meg a folyamatot a másik oldalon is, de
most 60 fokos szögbe állítsuk a pengét, és
ferdén szeljük fel, szintén nagyjából fél
centiméterenként. A végeket nyugodtan
vágjuk le. Finoman hintsük be sóval, és 10
percig pihentessük. Az ecetet, a szója-
szószt és a cukrot keverjük homogén
szósszá. A gyömbért és a fokhagymát re-
szeljük le, és keverjük az ecetes szószhoz.
Egy edényben hevítsük fel az étolajat,
majd amikor már éppen felforrósodott,
dobjuk bele a chilipelyhet, esetleg néhány
szem szecsuáni borsot. Oltsuk el alatta a
tüzet. Az uborkát óvatosan fektessük csi-
gaformában egy nagyobb tányérra, majd
két merõleges vágással vágjuk 4 részre,
hogy könnyebb legyen pálcikával fogyasz-
tani. Öntsük rá a salátaszószt és a forró

chiliolajat. Korianderzölddel, szezámmag-
gal és friss aprított chilipaprikával díszít-
hetjük.

Görög joghurtos–diós
uborkasaláta

Hozzávalók: 10 közepes db csemegeubor-
ka (10-12, jó roppanós), 900 ml görög jog-
hurt, 0,25 csokor kapor (de tehetünk bele
többet is), 0,5 marék dió, só ízlés szerint, 3
ek olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma.

Az uborkát kis kockákra vágjuk. A jog-
hurtba belenyomjuk a fokhagymát, bele-
vágjuk a kaprot, sózzuk, borsozzuk, hozzá-
adjuk az olívaolajat. Keverjük össze az
uborkát a joghurttal. Tegyük hûtõbe pár
órára. Tálalás elõtt szórjuk meg apróra vá-
gott dióval.

Tzatziki
Hozzávalók: 1 közepes db kígyóuborka,
450 g joghurt, 1 kk só, 1 gerezd fokhagyma,
1,5 ek kapor, 1,5 ek citromlé, 1 ek olívaolaj.

A lereszelt uborkát fél kiskanál sóval
összeforgatjuk, majd szûrõbe tesszük egy
tál fölé. A joghurtot sûrû szövésû textilbe
kanalazzuk, és szintén szûrõbe tesszük egy
tál fölé. Mindkettõt legalább 4 órára a hû-
tõbe tesszük. Mikor kivesszük, kinyom-
kodjuk az uborkát, majd összekeverjük a
fokhagymával, a maradék sóval, a kapor-
ral, citromlével, az olaj felével és a borssal.
Akkor a legfinomabb, ha hagyjuk összeér-
ni az ízeket. Hûtve, vagy szobahõmérsék-
leten tálaljuk a maradék olívaolajjal meg-
locsolva.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Vigyázz, mit veszel meg!
Élelmiszerbiztonság nyáron is! Fontos téma, ugyanis hamarosan újra itt a szabadban történõ étkezések, a kerti partik, stran-
dolások, utazások szezonja. Bárhol is étkezzen, legyen az otthonában, egy baráti összejövetelen, a strandi büfében, vagy éppen-
séggel egy külföldi kalandtúra során, ne feledkezzen meg arról, hogy a forró nyári hónapok az élelmiszereredetû megbetege-
dést okozó mikrobák számára az év egyik legideálisabb idõszakát jelentik. Alábbi összeállításainkban az élelmiszer-biztonsá-
gi veszélyek megelõzését szolgáló, megszívlelendõ fortélyokról olvashat.

Nyári jó tanácsok bevásárláshoz, ételkészítéshez
A nyár jó lehetõségeket kínál a könnyû, egészséges táplálkozáshoz, hiszen a friss zöldségek, gyümölcsök változatosságával ké-
nyeztet. A nyári meleget, friss tápanyagokat azonban a baktériumok is kedvelik, így az élelmiszereredetû megbetegedések is
gyakoribbak.

Bevásárlás
Megbízható helyen vásároljunk! Az étkezéshez, ételkészítéshez
vásárolt alapanyagokat, élelmiszereket mindig megbízható hely-
rõl, üzletben, piacon szerezzük be. Soha ne vásároljunk ellenõri-
zetlen helyen, alkalmi árustól még zöldséget, édességet se. Figyel-
jünk arra is, milyen az üzlet tisztasága, az árutárolás rendje, az el-
adók ruházata. Ha nincs minden rendben, forduljunk ki onnan.
Az élelmiszerekre sem fordítanak ilyen helyen több figyelmet.

Nézzük meg, mit vásárolunk!

A szabályos csomagoláson fel van tüntetve magyar nyelven a ter-
mék neve, gyártója vagy forgalmazója, a minõség-megõrzési vagy
fogyaszthatósági ideje, összetétele (az összetevõk csökkenõ
mennyisége szerint), tömege (súlya) és a tároláshoz javasolt kö-
rülmények. Az E-számok az adalékanyagokat jelzik. Tévhit, hogy
az ún. E-számoktól minden esetben félni kell. A szabályosan elõ-
állított termékekben az adalékanyagokból, tartósítószerekbõl
csak annyi található az élelmiszerekben, amennyi azokhoz meg-
engedett, és átlagos mennyiségû fogyasztás esetén egészségártal-
mat nem okoz. Aki allergiás valamilyen élelmiszer-összetevõre,
vagy adalékanyagra, különös gonddal olvassa el az összetételt. Ne
restelljük szemüveggel, vagy akár nagyítóval elolvasni a felirato-
kat, ha ez szükséges.
Vásárláskor mindig figyeljünk a termékek minõség-megõrzési,
ill. fogyaszthatósági idejére, a csomagolás épségére. Lejárt, sérült
csomagolású készítményt ne vásároljunk meg. Hûtendõ terméket
csak akkor vegyünk, ha azt tényleg hûtõtérben tárolják. Mélyhû-
tött termékek csomagolását is figyeljük, ha belül zúzmarás, a ter-
mék tömbbé fagyott benne, inkább ne vegyük meg.
A húsok frissességét a gyakorlott háziasszony is meg tudja ítélni
szaga, színe, felülete alapján. Mindig a hûtendõ terméket vegyük
meg legutoljára, és utána mielõbb vigyük haza. Vigyünk magunk-
kal több zacskót, szatyrot, hogy a különbözõ termékek (zöldsé-
gek, nyers húsok, kész termékek) ne szennyezhessék egymást.

Otthoni tárolás
A hazavitt termékek mielõbb kerüljenek a megfelelõ tároló hely-
re. Hûtendõ termékeket hûtõszekrénybe, hûtést nem igénylõket
kamraszekrénybe, kamrába, jól szellõzõ, hûvös helyre kell tenni.
A hûtõszekrény hõfokát ellenõrizzük. Akkor hatásos a hûtés, ha a
húsokat, tejet 5 fok alatt tudjuk tárolni, a zöldségek, gyümölcsök
számára ennél magasabb (10-15 C fok ) elõnyösebb. A nyers da-
rált húst még aznap készítsük el, minél tovább tároljuk, annál
veszélyesebb lehet.
A hûtõbe a termékeket úgy tegyük be (dobozban, vagy más cso-
magolásban) hogy egymást ne szennyezhessék. A tojást is így el-
különítve tegyük be, de elõre megmosni nem kell, és nem is java-
solt, ha szükséges, inkább felhasználás elõtt mossuk meg. A tojás
frissességét otthon is ellenõrizhetjük vízbemerítéssel. A friss tojás
lesüllyed, az állott tojás fent lebeg. Ezeket egyenként törjük fel és
ellenõrizzük. Ha a fehérje zavaros, a sárgája elfolyósodott, vagy
színe, szaga nem a szokásos, ne használjuk fel.

Sütés-fõzés
Nyáron fokozottan törekedni kell a higiénés konyhai alapszabály-
ok betartására!
A nyers húst, baromfit az összes többi élelmiszertõl elkülönítve
készítsük elõ (mossuk, daraboljuk). A nyers húson bármikor elõ-
fordulhat egészségre ártalmas baktérium, akár szalmonella is. A
nyers hús szeleteléséhez tartsunk külön vágódeszkát és kést. A
nyers hússal érintkezett eszközöket (vágódeszka, kés) azonnal
mossuk el meleg, mosószeres vízben.
A legtöbb otthoni ételmérgezést a nyers húsról, csirkérõl, nyers
tojásból – edénnyel, eszközzel, kézzel – a fogyasztásra kész élelmi-
szerre átvitt láthatatlan baktériumok okozzák!
A zöldséget, gyümölcsöt alaposan mossuk meg. Javasolt két per-
cig tiszta vízben áztatni, aztán szûrõedényben erõs vízsugárral át-
mosni. Rovarok, földes szennyezõdés, növényvédõszer-maradék
lehet ugyanis rajtra.
Fontos, hogy tiszta konyhában, tiszta eszközökkel dolgozzunk.
Az ételkészítés egyes fázisai között (fõleg a nyersanyagok elõké-
szítése után, a tiszta mûveletek elõtt) mossunk mi magunk is ke-
zet, mégpedig alaposan!
Az ételeket, fõleg ha húst, tojást tartalmaznak, jól süssük-fõzzük
át! A sütés-fõzés elpusztítja a baktériumokat, vírusokat.
A megmaradt ételt minél hamarabb hûtsük le, mert néhány órá-
nyi szobahõmérsékleten tárolás már veszélyes lehet. Felhasználás
elõtt forrósítsuk át újra az ételt, nem elég csak megmelegíteni. Az
ételmaradékban a baktériumok már felszaporodhattak, de ismé-
teljük, az alapos átsütés-fõzés (átforralás) elpusztítja azokat!

Étrendi tanácsok
Nyáron fogyasszanak könnyû ételeket, sok zöldséget, gyümöl-
csöt, salátát. Szomjoltásra a tiszta víz kiváló. A rendszertelen,
kapkodva elfogyasztott ételek, a csipegetés, eszegetés, nassolás
helyett étkezzenek rendszeresen. Legyen helye életükben a kö-
zös, asztal melletti, családi, baráti együttlétnek, hiszen az étkezés
örömforrás.

http://www.egeszsegkalauz.hu
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Beszélõ fák

Élt egyszer egy dombtetõn három fa.
Gyakran beszélgettek, elmondták egymás-
nak álmaikat, vágyaikat. Az elsõ fa egyszer
így szólt:
– Belõlem egy kincsesláda lesz. Megtölte-
nek majd arannyal, ezüsttel és sok-sok drá-
gakõvel. Külsõmet is megfaragják, min-
denki csodálni fogja szépségemet.
A második fa is elmondta vágyát:
– Belõlem hatalmas hajót fognak ácsolni
az emberek. Császárok és királyok fognak
utazni rajtam, hogy bejárják a Föld min-
den zegzugát. Utasaim biztosnak fogják
érezni magukat rajtam!
A harmadik fa is beszélni kezdett:
– Szeretnék magasra megnõni, hogy az er-
dõ legmagasabb fája legyek. Az emberek
mindenhonnan látni fognak engem a dom-
bon, én pedig arra fogok gondolni, hogy
nagyon közel kerültem az Istenhez és a
mennyek országához. Minden idõk legma-
gasabb fája lesz belõlem, az emberek örök-
ké rám fognak emlékezni.
Elmúlott néhány év, jöttek a favágók.
Megnézték az elsõ fát és az egyik ember azt
mondta:
– Ez a fa nagyon erõs, ha kivágom, biztosan
megveszi tõlem az asztalos – és nekifogott,
hogy a fát kivágja. A fa nagyon boldog volt,
mert tudta, hogy az asztalos belõle kincses-
ládát fog készíteni.
A második fánál is megszólalt egy favágó:

– Ez egy nagyon magas fa, a hajógyárban
biztosan jó pénzt fogok kapni érte.
A második fa is boldog volt, érezte, hogy
álma beteljesült. Nagy hajót fognak ácsol-
ni belõle.
Amikor a favágók a harmadik fához értek,
az nagyon elszomorodott. Úgy érezte, re-
ményei szertefoszlottak. Egy favágó meg-
szólalt:
– Ezzel a fával nincsenek terveim. Kivá-
gom és az anyagát elteszem.
Az elsõ fából az asztalos egy jászolt készí-
tett. Betették egy istállóba és megtöltötték
szénával.
A második fából egy kis halászcsónak ké-
szült. A fa reményei, hogy fedélzetén csá-
szárok és királyok fognak hajózni, széjjel-
foszlottak.
A harmadik fát szálfákká vágták össze és
darabjait egy sötét helyre rakták.
Sok év múlott el, és a fák már megfeled-
keztek álmaikról. Egy napon egy asszony
és egy ember jött be az istállóba, ahol az
asszony egy gyermeket hozott a világra és a
kisdedet elhelyezte a szénával telt jászol-
ba, amely az elsõ fa anyagából készült. A
fának eszébe jutott egykori álma és rájött
arra, hogy a világ legnagyobb kincsét õrzi.
Ismét elmúlott sok-sok év és néhány em-
ber beült egy csónakba, amely a második fa
anyagából készült. Az emberek közül az
egyik fáradt volt és elaludt. Nagy vihar tört
ki és a fa arra gondolt, hogy a belõle készí-

tett csónak képtelen lesz ellenállni a hullá-
moknak. Az emberek felébresztették alvó
társukat, aki felállt, a szél felé fordult és el-
kiáltotta magát: „Béke veled!” A vihar egy
csapásra elmúlt. A fa, amelynek anyagából
készült a csónak, rádöbbent arra, hogy fe-
délzetén a királyok királya tartózkodik, aki
képes volt még a legerõsebb vihart is le-
csendesíteni.
Végül valaki jött, vállára tették neki a har-
madik fa szálfáiból készített keresztet.
Terhét egy város utcáján vitte, ahol az em-
berek szidalmazták és gúnyolták õt. Ami-
kor megálltak, az embert felszögezték a
keresztre, amit azután felállítottak a dom-
bon. A harmadik fa rádöbbent arra, hogy
álmai neki is megvalósultak, erõs maradt,
magasan áll egy domb tetején, és nagyon
közel került Istenhez, mert Jézus testét
hordja magán.
Amikor úgy látod, hogy a dolgok nem úgy
alakultak, ahogyan azt elgondoltad, jusson
eszedbe, hogy az Istennek tervei vannak
veled. Ha hiszel benne, meg fog ajándé-
kozni terved megvalósításával.
Mind a három fának álmai valóra váltak,
talán nem éppen úgy, ahogyan azt egykor
elképzelték. Mi sem tudhatjuk, hogy az is-
tennek milyen tervei vannak velünk. Még,
ha olyanok is, amilyennek nem vártuk,
mert az õ útjai kifürkészhetetlenek.

www.tanmesek.eoldal.hu
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!

A megyei I. osztályban szereplõ felnõttcsa-
patnak a 2016-2017. évi bajnokság indulá-
sa nem tartozik az aranyoldalakra. A
sárosdi vereség (2-0) után a hazai pályán
elszenvedett 6-0-ás vereség Mór ellen –
padlóra küldte a csapatot.
Az õszre a hullámzó teljesítmény a jellem-
zõ, ami az idény végére a 8. helyhez volt
elegendõ. A hat gyõzelem, két döntetlen
mellett hét vereség és 25-33-as negatív gól-
különbség volt a mérleg.
A tavaszra Bezerédi Ádám, Tóth Zsolt és
Nagy Krisztián sérülésbõl való felépülése a
csapatnak jelentõs erõsítést jelentett. A
védelem magabiztosabbá vált, Bezerédi
Ádám 11 gólt szerzett a tavasszal.
A martonvásári „pofon” (5-1) után talpra
állt a csapat, és ezt követõen öt gyõzelem-
mel, két döntetlennel és az Iváncsán el-
szenvedett 1-0-ás vereséggel zárta a baj-
nokságot.
A gólgyártásban Gráczer Bence jeleske-
dett, és 20 góljával házi gólkirály lett. Hor-
váth Ádám és Bezerédi Ádám 11-11 gólt
termelt.
Az elõzõ bajnokságban az U19-es korosz-
tályt erõsítõ Nagy Ármin, Nagy Krisztián,
Horváth Ádám, Németh Kristóf, Gráczer

Bálint a felnõttek között is kitûnõ teljesít-
mény nyújtott.
Gracza Tibor, a csapat edzõje az õszi sze-
replés okaként említi a meghatározó játé-
kosok sérülés miatti kiesését, az újonnan
érkezõk csapatba építésének nehézségét.
Számára is idõre volt szükség a csapat, a
bajnokság megismeréséhez. A tavaszra
felépült játékosokkal kiegészülve egysé-
gessé vált a csapat, és az õsszel akadozó gé-
pezet olajozottá vált. A támadóbb fellépés,
a magabiztosabb védekezés magával hozta
az eredményesebb szereplést. A tavaszi
teljesítmény biztató a jövõre nézve, és a
célok meghatározásához ez kell, hogy ala-
pot nyújtson.
A csapat július 11-én kezdi meg a felkészü-
lést a 2017-2018. évi bajnokságra.
A csapat tagjai: Deák Miklós, Gráczer
Bence, Nagy Krisztián, Nagy Ármin, He-
gedûs György, Gráczer Bálint, Németh
Kristóf, Tóth Zsolt, Bezerédi Ádám,
Gráczer Gergõ, Krajcsovics Péter, Laták
Bertold, Horváth Ádám, Simon Csaba,
Lajtos András, Boros Benjamin, Kõkuti
Tamás, Tóth Tamás, Brúzsa Sándor Pat-
rik, Vámosi Dávid, Varga Tamás Zoltán,
Rauf Renátó, Rozsos József, Demeter Dá-

vid, Horváth István, Nagy Tamás, Szabó
Szabolcs, Szopori Gábor.

TABELLA

VISZLÓ TRANS Megyei I.
osztály, felnõtt, 30. forduló:

1. Iváncsa 30 26 3 1 135 18 117 81
2. Bicske 30 23 4 3 105 19 86 73
3. Mór 30 20 7 3 95 28 67 67
4. Martonvásár 30 18 6 6 64 38 26 60
5. Ercsi Kinizsi 30 16 4 10 67 48 19 52
6. Sárbogárd 30 15 5 10 61 57 4 50
7. Sárosd 30 14 7 9 54 43 11 49
8. Gárdony–

Agárdi30 14 6 10 68 46 22 48
9. Tordas 30 11 7 12 52 53 -1 40
10. Polgárdi 30 12 1 17 39 57 -18 37
11. Baracs 30 10 7 13 39 65 -26 37
12. L.komárom 30 6 3 21 52 85 -33 21
13. Pátka 30 5 5 20 32 63 -31 20
14. Mezõfalva 30 5 5 20 35 96 -61 20
15. Velence 30 5 1 24 32 98 -66 16
16. Aba–Sárvíz 30 3 3 24 28 144 -116 12

Szántó Gáspár
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MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2017. július 11-én 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk, melyre ezúton is
mindenkit tisztelettel meghívok.
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 1.).
A fórum témája: Sárbogárd város közigazgatási területére Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (TKR) készítése van folyamatban a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények
megfelelõen.
A vonatkozó jogszabály szerint a polgármester a készülõ kézikönyv és a településképi
rendelet tekintetében a széleskörû társadalmi bevonás keretében lakossági fórumon
is tájékoztatja a partnereket.
A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner: az Arculati Kézikönyv és a Település-
képi Rendelet készítésével érintett településrészen tulajdonnal, lakóhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településrendezési eszköz
tervezésével érintett településrészen telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet,
Sárbogárdon bejegyzett, vagy mûködõ érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi
Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.
Kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet elké-
szítéséhez észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá, éljenek a lehetõséggel,
akár írásban, akár a lakossági fórumon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szé-
kesfehérvári Járási Hivatala Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Fõosztá-
lya (8000 Székesfehérvár, Hosszúséta-
tér 1., a továbbiakban: Környezetvédel-
mi Hatóság) által hivatalomhoz írott
megkeresésében és a kiadott közlemé-
nyében foglaltak alapján ezúton teszem
közzé, hogy a Sárbogárd, külterületi
Millennium 2000 út melletti 0225/75
hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátá-
sa tárgyában FE-08/KTF/3807-1/2017.
iktatószámon a Környezetvédelmi Ha-
tóság elõzetes vizsgálati eljárást indí-
tott.
A Környezetvédelmi Hatóság a 2017.
június 23-án kelt FE-08/KTF/3807-17/
2017. iktatószámú határozatával lezár-
ta az elõzetes vizsgálati eljárást.
Az elõzetes vizsgálati eljárást lezáró ha-
tározat másolati példányai a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõ-
tábláján és a város központjában, a piac
területén felállított hirdetõtáblán 2017.
július 3-án kifüggesztésre kerültek.
A határozat hirdetõtáblákról történõ
levételére 2017. július 19-én kerül sor.
A határozat a piac területén álló hirde-
tõtáblán bármikor, a hivatal épületében
kifüggesztett példány a hivatal nyitva-
tartási ideje alatt az alábbiak szerint
megtekinthetõ:
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,

pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatos dokumentációk
és mellékletek a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal mûszaki osztályán Bencze
István ügyintézõnél (emelet 7. számú
irodahelyiségben) a fenti idõpontokban
megtekinthetõk.
Hõségriadó esetén hétfõtõl csütörtökig
7.00–14.00 óráig, pénteki napon min-
denkor változatlan idõben áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére a hivatalunk
mûszaki ügyintézõje.
Az ügyfél felvilágosítást a Környezetvé-
delmi Hatóságtól Csizmadiáné Tóth
Ágnes és dr. Majer Andrea ügyintézõk-
tõl kérhet, az ügyintézõkkel történõ
elõzetes egyeztetés szerinti helyen és
idõben (tel.: 06 /22/ 514 300, 06 /22/ 514
310).
A hirdetmény útján közölt döntést a
közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) 78. § (10) bekezdésében fog-
laltak alapján a hirdetmény kifüggesz-
tését követõ tizenötödik napon kell kö-
zöltnek tekinteni és a Ket. 99. § (1) be-
kezdésének rendelkezése szerint a jog-
orvoslati kérelmet (ez esetben fellebbe-
zést) a döntés közlésétõl számított ti-
zenöt napon belül lehet elõterjeszteni a
döntést hozó hatóságnál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Fõosztály Környezetvédelmi Osztálya (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által hivatalomhoz
írott megkeresésében és a kiadott közleményében foglaltak alapján ezúton teszem
közzé, hogy a Nádor-tó Halászati és Vadgazdálkodási Kft. kérelmére a Sárbogárd,
külterületen lévõ 01187/1, 01184/3, 01184/4, 01185, 01186, 01184/1, 01187/2 és
01187/6 hrsz-ú ingatlanokat érintõ K-8. számú halastó létesítése tárgyában az
FE-08/KTF/04045-1/2017. ügyszámon a Környezetvédelmi Hatóság elõzetes vizsgá-
lati eljárást indított.
A Környezetvédelmi Hatóság a 2017. június 29-én kelt FE-08/KTF/04045-27/2017. ik-
tatószámú határozatával lezárta az elõzetes vizsgálati eljárást.
Az elõzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat másolati példányai a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján és a vá-
ros központjában, a piac területén felállított hirdetõtáblán 2017. július 3-án
kifüggesztésre kerültek.
A határozat hirdetõtábláról történõ levételére 2017. július 19-én kerül sor.
A határozat a piac területén álló hirdetõtáblán bármikor, a hivatal épületében kifüg-
gesztett példány a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak szerint megtekinthetõ:

hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,

pénteken 7.30–13.30 óráig.

Az üggyel kapcsolatos dokumentációk mellékletek a Sárbogárdi Polgármesteri Hiva-
tal mûszaki osztályán Bencze István ügyintézõnél (emelet 7. számú irodahelyiségben)
a fenti idõpontokban megtekinthetõk.
Hõségriadó esetén hétfõtõl csütörtökig 7.00–14.00 óráig, pénteki napon mindenkor
változatlan idõben áll az érdeklõdõk rendelkezésére a hivatalunk mûszaki ügyintézõ-
je.
Az ügyfél felvilágosítást a Környezetvédelmi Hatóságtól Gáll Erzsébet és dr. Majer
Andrea ügyintézõktõl kérhet, az ügyintézõkkel történõ elõzetes egyeztetés szerinti
helyen és idõben (tel.: 06 /22/ 514 300, 06 /22/ 514 310).
A hirdetmény útján közölt döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. § (10) be-
kezdésében foglaltak alapján a hirdetmény kifüggesztését követõ tizenötödik napon
kell közöltnek tekinteni és a Ket. 99. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a jogor-
voslati kérelmet (ez esetben fellebbezést) a döntés közlésétõl számított tizenöt napon
belül lehet elõterjeszteni a döntést hozó hatóságnál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Sárbogárdon, Ady-lakótelepen földszinti egyszobás, jó állapotban lévõ lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 570 5781
8 éves, fekete színû kanca póni eladó. 06 (20) 4282 494
Üzletkötõt keresek kisgépek és eszközök forgalmazásához. Házvezetõnõt ke-
resek fõállásba Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes önéletrajzokat
várom: uzletkoto17@gmail.com
Rántani való csirke kapható Bethlen G. u. 25. 06 (70) 339 6137
Villanybojler-javítás, -karbantartás, új bojler-felszerelés rövid határidõvel. 06
(30) 9862 623
Munkalehetõség két fõ részére: a Krencz Nagyker keres áruterítõ munkatár-
sat és raktárost. Elvárások: B-kategóriás jogosítvány, jó kommunikációs kész-
ség, szorgalom, megbízhatóság, vezetési tapasztalat, esetleg targoncás jogo-
sítvány. Sárbogárdiak elõnyben. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a
Krencz Nagykerben lehet (Tescóval szemben).
Tûzifa eladó házhoz szállítással; aprított cser 2.900.-, aprított cser vegyesen
3.000.-, 06 (30) 9862 623
Sárbogárdon eladó lakást keresek. 06 (20) 964 6537
Franciaágy eladó 06 (20) 390 4524

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT vállalunk.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
családi ház eladó 06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

PUCOLT DIÓ ELADÓ. 06 30 3483 320

D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT KERESÜNK, állandó munkásjárat

szállítására SÁRBOGÁRDRÓL HOSSZÚ TÁVRA.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500

ELADÓ 2 db 500 négyszögöl IKERTELEK,
zártkert, építésre és gazdálkodásra is alkalmas.

Érdeklõdni: 06 20 929 8716

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállomás
NÕI MUNKATÁRSAKAT KERES

FÕÁLLÁSBA ÉS NYÁRI MUNKÁRA is!
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com

Sárszentmiklóson CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 231 9024

SZAKÁCSOT KERESÜNK – Cosa Nostra Pizzéria.
06 70 542 6731

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEKÁLLÁSLEHETÕSÉG
A PILLANTÁS
OPTIKÁBAN

Elvárások: érettségi, egészségügyi alkalmasság, tanulásra
való hajlandóság.

Amit kínálunk:

– stabil, hosszú távú munkalehetõség,
– fejlõdési lehetõség, egy szakma elsajátítása,
– tiszta, rendezett munkakörnyezet,
– teljesítményorientált bérezés,
– bejárás támogatása.

Fényképes bemutatkozást az
info@pillantasoptika.hu címre kérjük.

Heti idõjárás
A pénteki csendes idõ után
szombaton egy hidegfront hoz-
hat többfelé záporokat, zivataro-
kat. Vasárnap újra szárazabbra
fordul az idõ, hétfõn és kedden
újra labilizálódó légkörre, azaz
záporok és zivatarok kialakulá-
sára számíthatunk. A csúcshõ-
mérsékletek a hétvégén 30 fok
körül, a jövõ hét elején néhány
fokkal afelett alakulnak.

www.metnet.hu

NÖVÉNYZET ÉGETT
Aljnövényzet, szalmabálák és gabonatábla tûzeseténél is be
kellett avatkozniuk Fejér megye hivatásos, önkormányzati és
önkéntes tûzoltóinak július 4-én.
Búzatábla négyhektáros része égett Dég és Káloz között. A
helyszínen a dégi önkéntes tûzoltók és két erõgép a károsodott
területet körbetárcsázta, ezzel megakadályozták a tûz tovább-
terjedését. Az idõközben helyszínre érkezõ sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltókkal közösen egy vízsugárral eloltották a még fol-
tokban izzó területeket.
Személyi sérülés nem történt.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.

Részletek a futószövegben.
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