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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Sár helyett por
Ökörszekeret még nem hord a szél, de csak
azért, mert alig mozog a levegõ. Viszont az utca
menti virágtartókban petúnia helyett csikkek és
taknyos zsebkendõk virítanak. Sárbogárd kezd
egyre inkább Porbogárddá változni – a klímavál-
tozás jegyében.
Bogárd elsivatagosodásának okaira már össze-
esküvés-elméletek is születtek. Az egyik az,
hogy a mezõgazdaságban jégverés ellen alkal-
mazott ionágyúk riasztják el az esõfelhõket.
Mert mi más oka lehetne annak, hogy körbe
mindenütt esik, mintha dézsából öntenék, csak
itt nem?!
Lehet, hogy alpolgármesterünk keze is benne
van a dologban, és azért látogatott Etiópiába,
hogy Bogárdra csábítsa onnan a kínaiakat, fel-
turbózni a gazdasági fejlõdést?
Van egy egyszerû módja az esõcsalogatásnak,
amit már a legkisebbek is ismernek, egy ének,
mely így szól:

Ess esõ, ess,
holnap délig ess,
Zab szaporodjék,
búza bokrosodjék,

Az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka,

Még annál is hosszabb,
Mint a Duna hossza.

Egykor a sámánok és a törzsek is így csinálták,
rajta hát!

Hargitai–Kiss Virág ARANYCSAPATARANYCSAPAT

Írás a 8-9. oldalon.

Írás a16. oldalon.

ÚJ VIRÁGTÓLÚJ VIRÁGTÓL
A POKOL KAPUJÁIGA POKOL KAPUJÁIG
– avagy Etiópia igazi arca –– avagy Etiópia igazi arca –
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NYÁR
Biztos vannak például síelõk, akik a telet imádják, borászok, akik
az õsz mustcsorgató varázserejében hisznek, kertészek, akik a ta-
vasz növénysarjasztó hatalmát tisztelik, de szerintem a nyár az év
lényege. A tavasz a nyár elõszobája, az õsz a nyár ajándékainak
betakarítója, a tél a nagyon távol szunnyadó nyárra való remény-
telen vágyakozás ideje. Az év lényege a nyár.
Az évszakok közötti vetélkedõ nyár-párti listája mellett most né-
hány érvet fogok felsorakoztatni.
1/ Nem vitatható, hogy nyáron következik be a természeti folya-
mat egy bizonyos beteljesedése. Ekkor a legszebbek a virágok, ek-
kor érik el legteljesebb pompájukat a fák, a korona lombozata
dús, a levelek színe mélyzöld.
2/ Nyáron kapjuk a természet semmivel fel nem érõ ajándékait, a
szívünknek és ínyeinknek leginkább megfelelõ kedves sorrend-
ben, elõször ugye az epret, aztán a málnát, a cseresznyét, a
meggyet, majd jönnek a barackok, a dinnyék, és a dicsõ sorozat
zárásául a szõlõ.
3/ No és a természet eme ajándékozó kedve hozadékául maga az
ember szervezete is megtelik vitaminokkal, cukrokkal, átjár ben-
nünket az egészség érzete, amelyhez még hozzájárul minden élet
forrása, az áldott napfény az õ D-vitamint nyújtó hatásával, hogy
csontjaink rugalmassága teljes legyen. Tömören a nyár az egész-
ség, a bronzbarna bõr évadja.
4/ Nyáron teszik meg kanyarjaikat az arató–cséplõ gépek a nem
véletlenül aranyszínû gabonatáblákon, miközben a mellettük ha-
ladó teherautó rakodóterére zúdítják a búza, rozs, árpa tömegeit,
azt a megnyugtató tudatot sugározva, hogy a jövõ évi új termésig
lesz elegendõ kenyér, kifli, zsemle.
5/ Akinek az életkora, egészsége, helyzete megfelel erre, nyáron
tud jól futni erdõkben, mezõkön, magánosan, vagy mozgalmilag

is szervezett társaságban, az izmok, inak, a szív jótékony mûköd-
tetésével, a bõ izzadás méregtelenítõ hatásával is.
6/ Aki volt valaha vagy tizenkét évig diák, annak nem kell magya-
rázni a nyár értékeit, a gondtalan heverészést hanyatt, figyelve a
madarak ívelését, a kerékpározást, úszást a Balatonban, a külön-
féle táborok élménytömegét, vagy egyszerûen a csámborgást a
srácokkal, lányokkal.
Ez volt valamikor régen. Mert az idén is beköszöntött a hõn óhaj-
tott, de nem vagyunk boldogok. Hogy is írja Arany János?

„Nincs egy árva fûszál a torzs közt kelõben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezõben.”

Úgy látszik, az õ idejében sem sok esõ esett. Tud a nyár kegyetlen
is lenni. Nem mer az ember átmenni a kertbe. Visszük a vízzel teli
kannákat, flakonokat, szerencsétlenkedünk az öntözéssel, tudva,
hogy nem sokat ér, és tízpercnyi záport semmiféle kannázás nem
helyettesít. Lehet, hogy el van átkozva a térségünk? A rádióban
felhõszakadásokról adnak hírt az ország különbözõ helyein, de
nálunk semmi. Egy jó megfigyelõkészséggel rendelkezõ ismerõs a
múltkor három cseppet számolt meg az arcán. Azóta semmi. Sze-
gény palántáink! Lehet, hogy ez már az elsivatagosodás?
Délután mintha mennydörgést hallottam volna. Ne adjuk fel a re-
ményt!

L. A.
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Kerékre
föl!

A remények szerint hamarosan megkez-
dõdõ, nyertes pályázati forrásból megvaló-
suló kerékpárút-építéshez kapcsolódóan
rajzpályázatot hirdetett Sárbogárd önkor-
mányzata a helyi óvodások és alsó évfolya-
mos általános iskolások számára. 400 alko-
tásból 150 került a mûvészekbõl álló szak-
mai zsûri elé, s ebbõl a két korosztályban a
három-három legjobbat jutalmazták. A
gyerekek május 31-én, csütörtökön vehet-
ték át a megérdemelt díjakat a díszterem-
ben dr. Sükösd Tamás polgármestertõl és
Varga Kornél Csaba koordinátortól. Az
oklevél mellé jelentõs összegû, 10-25-40
ezer forintos utalvány járt, melyet a Spuri
kerékpárüzletben válthatnak kerékpárra.
A 150 kiválasztott munka készítõi is hasz-
nos ajándékban részesülnek.

Az óvodások közül I. lett Szûcs Ramóna
(Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegresi
Telephelye), II. Deák Bianka (Sárbogárdi

Zengõ Óvoda, Katica csoport), III. Mészá-
ros Emma (Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sár-
szentmiklósi Tagóvodája, Nyuszi csoport).

Az iskolások közül I. Pálinkás Adrienn
(Szent István Általános Iskola 4. o.), II. Pá-
linkás Larissza (Szent István Általános Is-
kola 1. o.), III. Kolompár Vanessza Maja
(Sárszentmiklósi Általános Iskola 3. b).
Gratulálunk a helyezetteknek!

Hargitai–Kiss Virág
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Szombaton az 1959–63-as évfolyam két osztálya tartotta érettségi találkozóját a Petõfi Sándor Gimnáziumban. Tanáraikat Francsics
Józsefné Panni néni és Leszkovszki Albin képviselte. A 34 fõs A osztályból 12-en meghaltak. Közülük a találkozóra 12-en jöttek el. A
25 fõs B osztályból 6-an haltak meg. Az osztályból 9-en jelentek meg. Az iskolában együtt töltött idõre való visszaemlékezések után a
Patkó csárdában közös ebéden vettek részt.

Hargitai Lajos

55 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK55 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK

A hétvégén tartotta éves találkozóját a Csilléry/i család Cecén a református parókián. Mint minden évben, Katona Klári édesanyja
most is szavalattal lepte meg a résztvevõket.

CSALÁDI TALÁLKOZÓCSALÁDI TALÁLKOZÓ
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Emlékezés a holokauszt áldozataira
Június 3-án, hagyományosan május elsõ vasár-
napján emlékeztek meg a holokauszt áldozatai-
ról a sárbogárdi zsidó temetõ emlékmûve elõtt,
melyet a mártírok tiszteletére emeltek. Az ese-
ményen minden évben jelentõs számban vesznek
részt helyi polgárok és máshonnan érkezõk. Így
volt ez most is. A megemlékezés helyi szervezõje
és házigazdája Lakk Norbert, aki a sárbogárdi
zsidóság történetének elkötelezett kutatója, va-
lamint dr. Stern Pál Miksa. Lakk Norbert köszön-
tõje után Váraljainé Melis Orsolya evangélikus
lelkész, majd Kósa Károly, a Hit Gyülekezetének
lelkipásztora mondtak Igét. Fináli Gábor rabbi

mély gondolatai után énekes imával emlékezett a
holokauszt áldozataira. Dr. Stern Pál Miksa beszé-
de és a temetõ rendezésével kapcsolatos tájékozta-
tója után invitálta a résztvevõket a zsinagóga épüle-
téhez, ahol együtt elénekelték a „Szól a kakas már”
zsidó–magyar népdalt.
Remény van arra, hogy Fejér megye egyetlen meg-
maradt zsinagógája rövidesen közösségi tulajdon-
ba kerülhet és megújulva közösségi célokat szolgál-
hat. Az épület jelenleg raktár és bútorbolt. A ven-
dégek a zsinagógától átsétáltak a közeli József Atti-
la Mûvelõdési Központba, ahol szeretetvendégség-
gel, baráti beszélgetéssel zárult a program.

Hargitai Lajos

Emlékezés Ujházy Dénesre
Szomorú hírt hozott az elmúlt hét, 91 éves korában elhunyt Ujházy Dénes bácsi.
Amikor alig egy éve volt szerencsém a családdal együtt ünnepelni Dénes bácsi 90. szüle-
tésnapját, öröm volt látni a csillogó szemeit, ahogy mesélt ifjúkoráról, katonaéveirõl, há-
zasságának kezdetérõl. A kilencven év az csak kilencven év, rengeteg történést rejt, ren-
geteg meghatározó élményt, jót és rosszat egyaránt. Dénes bácsi azonban a megpróbál-
tatásokat is úgy tudta elmondani, hogy nem is tûntek annyira szörnyûnek a nélkülözések.
1927-ben született Sárbogárdon, édesapja korai halála után hadapródiskolába került,
ott érte a háború is, de szerencsére hadba nem kellett vonulnia fiatal kora miatt. A hábo-
rú után hazakerült szülõfalujába, majd 1947-ben hivatásos katonának állt, s elvégezte ez-
alatt a tiszti iskolát is. Katonai szolgálata a déli határra szólította. Viharos idõk voltak
ezek, de Dénes bácsi számára mégis örömteliek, hiszen ekkor kötötte össze életét Gött
Editkével, akivel azóta is – 68 éven keresztül – boldog házasságban éltek, s három gyer-
meket neveltek fel.

1956. november 20-án leszerelt, mert nem
esküdött fel az új hatalomra. Ezután
Soponyán, majd Sárbogárdon dolgozott a
helyi és járási tanácsoknál különbözõ be-
osztásokban, 1986-os nyugdíjazása elõtt
pedig több évig a sárbogárdi Kossuth téesz
elnökhelyettese volt.
Az azóta eltelt évtizedekben sem változott
meg, mindig mindenhol szívesen segített a
hozzá fordulóknak, bekapcsolódott a helyi
közösségi életbe. S nagy örömünkre a Sár-
bogárdi Múzeum Egyesület tevékenységé-
be is.
Rendszeres résztvevõje volt üléseinknek, s
bármikor valami kétség merült fel egy régi
fénykép, esemény kapcsán, Dénes bácsi
pontosította a képeken szereplõ szemé-
lyek neveit, esetleg a fotó készültének idõ-
pontját, helyszínét, s mindig tudott hozzá-
fûzni valami olyan történetet, amely nél-
küle már a feledés homályába veszne.
Szinte élõ lexikona volt Sárbogárd elmúlt
évtizedeinek.
Nagyon szívesen mesélt is, s ezek a törté-
netek, s hozzá Dénes bácsi halk szavai, csil-
logó, vidám szemei segítenek megõrizni
emlékét! Dénes bácsi, köszönjük mindazt,
amit Tõled kaptunk!

Novák Kovács Zsolt
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60 éve és most
Amikor már megismerkedtem sokadma-
gammal a betûvéséssel, Sárszentmiklóson
megépült az elsõ betonjárda. Óriási ka-
vicshalmok voltak a széles járdán. Teher-
autókkal hordták oda. Addig nem is lát-
tunk ilyen nagy jármûveket közelrõl. Min-
den nap figyelemmel kísérhettük a nagy
eseményt. Szépen dolgozták el a sok só-
dert, minden egyes háznál külön megkér-
dezték, hová s hogyan építsék a kocsibejá-
rót. Aztán mindenkit szeretettel megkér-
tek, hogy öntözze meg a zsákokkal leta-
kart, friss betont. Élt egy idõs pár az utcá-
ban. A néni mozgássérülten is vitte a vizet,
szorgalmasan öntözni az új csodát. Nem
tízliteres volt a kannája, hanem talán csak
hat, de kötelességének tartotta betartani
az elõírást. Vízmû csak jóval késõbb lett, a
fúrt kutakból használták a vizet addig.
Ivóvízért messzire jártunk, sokszor elrom-
lott az ártézi kút, s újra útra kellett kelni
más irányba.
Azt a járdarészt, amit mások olyan nagy
örömmel gondoztak, óvtak, mára teljesen
tönkretették. Nem tudom, milyen elgon-
dolásból, milyen jogcímen. A közterület
megrongálva olyan, mint a hullámvasút.
Nemhogy este, de még nappal is veszélyes
közlekedni rajta. Természetesen gyalog
kellene járni rajta, ám némelyek kerékpár-
útnak vélik.
Kicsit kulturáltabban kéne hozzáállni a
dolgokhoz, hiszen mindannyiunké!

Heksziné Somogyi Rózsa

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI
FÉRÕHELYEKRÕL

Szülõi panasz érkezett szerkesztõségünkhöz, miszerint körülbelül 30 gyermeket nem vettek fel a
sárszentmiklósi óvodába helyhiány miatt, és átirányították õket Töbörzsökre, Sárbogárdra.
Ennek hátterérõl, okairól kértünk tájékoztatást Huszárné Kovács Mártától, a Sárbogárdi Zen-
gõ Óvoda vezetõjétõl, melyet az alábbiakban olvashatnak.

A jelenleg hatályos törvényi elõírások sze-
rint az óvoda felvételi eljárását kezdemé-
nyez(het)i az a szülõ, akinek gyermeke a
vonatkozó jogszabályok szerint érintett.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétõl ha-
tályba lépõ rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdõ napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie.
Tehát ez a kötelezettség azon gyermekek-
re vonatkozik, akik 2015. szeptember 1.
elõtt születtek, és még nem járnak óvodá-
ba.
Az a szülõ, vagy törvényes képviselõ, aki a
szülõi felügyelete, vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellõ idõben az óvodába nem
íratja be, szabálysértést követ el. A sza-
bálysértés pénzbírsággal is büntethetõ,
melynek mértéke ötezer forinttól százöt-
venezer forintig terjedhet.
A szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, vala-
mint a védõnõ egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem elõtt tartva, az illetékes
jegyzõ az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben a napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett gyermek az óvodakö-
telezettségét külföldön teljesíti, a szülõk
kötelesek arról az óvodai beiratkozás ide-
jének utolsó határnapját követõ tizenöt
napon belül, azaz legkésõbb 2018. május
20-áig írásban értesíteni a gyermek lakó-
helye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt.
Azon gyermekek esetében, akik 2015.
szeptember 1-je után születtek és a 2018/
19-es nevelési évben (mely 2018. szeptem-
ber 1-jétõl 2019. augusztus 31-éig tart)
betöltik a 3. életévüket, csak 2019. szep-
tember 1-je után kötelezõ az óvodába já-
rás, de természetesen, ha a szülõk szeret-
nék gyermeküket óvodába járatni, a lehe-
tõség adott a férõhelyek függvényében.
A köznevelési törvény alapján lehetõség
van az óvodai férõhelyek függvényében
azon gyermek felvételére is, aki a 3. életév-
ét a felvételtõl számított fél éven belül be-
tölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezõ hároméves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetõ.
A Sárbogárdi Zengõ Óvodába a 2018/19-
es nevelési évre is (az elõzõ évhez hasonló-
an) több volt a jelentkezõk száma, mint a

férõhelyek függvényében felvehetõ lét-
szám.

Az óvodakötelezettek létszámán felül
olyan gyermekek felvétele is teljesíthetõ
volt, akik nem óvodakötelezettek – mivel
szeptember 1-jétõl a székhely óvoda bõví-
tése lehetõvé teszi egy új csoport indítását.
Azonban mindenki kérésének sajnos így
sem tudtunk eleget tenni, a székhely óvo-
dából 4 fõ gyermek felvételi igényét nem
tudjuk teljesíteni, a sárszentmiklósi tag-
óvodánkból 2 fõ igényét. Esetükben, mivel
2 évesek és 2,5 évesek, a késõbbiek során
lesz kötelezõ az óvoda.

A felvételi szempontokat szintén jogsza-
bály írja elõ, a maximálisan felvehetõ lét-
számot, a csoportok létszámát, a feladat-
ellátási helyek létszámát szintén, melynek
betartása törvény erejénél fogva kötelezõ
intézményünk tekintetében is, és a kijelölt
hivatali szervek által folyamatosan ellen-
õrzött.

Intézményünk négy feladat-ellátási hellyel
mûködõ óvoda, ezért ha az egyik óvodánk-
ban a felvehetõ gyermekek létszámát meg-
haladja az igénylõk száma, akkor átirányí-
tás történik a másik óvodánkba, ahol még
van férõhely. Abban az esetben, ha az in-
tézményi maximális felvehetõ létszám el-
éri a meghatározottakat, a többi jelentke-
zett gyermek felvétele elutasításra kerül.
Ezért került sor arra, hogy Sárszentmik-
lósról a székhelyre lett átirányítva 6 fõ óvo-
daköteles gyermek, illetve a nem óvodakö-
teles gyermekek lehetõséget kapnak a
székhelyen és a töbörzsöki, pusztaegresi
óvodánkban az óvodai ellátásra. Ez utóbbi
esetben a szülõ eldöntheti, hogy él-e ezzel
a lehetõséggel. A fenntartónkkal való
egyeztetéseket követõen a gyermekek
utaztatását külön autóbusszal, kísérõvel
fogjuk biztosítani, óvodától óvodáig, ön-
költség nélkül.

Ezúton is köszönöm azoknak a szülõknek
a megértését, akik felkerestek, hogy rész-
letes tájékoztatást kapjanak, és elfogadták
a helyzetet, megköszönve a lehetõséget,
hogy megoldást kínálunk az utaztatásra is,
ami problémát jelentett volna számukra.

Szeretettel várjuk leendõ óvodásainkat
óvodáinkba! Akik pedig életkoruk és a
helyhiány miatt még nem nyertek felvételt,
azoknak javaslom, hogy a késõbbiek során
érdeklõdjenek, mert egyéb okok (például
költözés) miatt lehet, hogy a jövõben lesz
szabad férõhely gyermekük számára.

Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta
intézményvezetõ

HETI IDÕJÁRÁS

A következõ napokban folytatódik a nyáriasan
meleg, ám záporokkal, zivatarokkal tarkított
idõjárás. Utóbbiak megjelenésére minden nap
már a délelõtti, déli óráktól számíthatunk legin-
kább, majd éjszaka nagyrészt lecsengenek. A
hét legvégén és a jövõ hét elején egy-két fokkal
melegebb levegõ érkezhet fölénk, így stabilan
30 fok körül alakul a csúcshõmérséklet.

www.metnet.hu
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Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi arca –

1. rész

Sivatagos táj, éhezõk, fegyveresek – nagyjából ez a kép bennünk
Etiópiáról. Gondolták volna, hogy az afrikai ország dinamikusan
fejlõdik kínai közremûködéssel, virágkertészeteibõl származnak
az itthon kapható rózsák, és tárt karokkal várják a turistákat?
Etiópia valódi arcának vonásait NOVÁK KOVÁCS ZSOLT raj-
zolja meg a vele készült többrészes interjúban.

Akik rendszeresen figyelemmel kísérik lapunkat, illetve a Bogár-
di TV adását, tudhatják, hogy a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gim-
názium földrajz–történelem szakos tanára tudását frissítve, gya-
rapítva egy szakmabeli baráti társasággal minden évben útra kel
távoli vidékek felfedezésére. Fotói, élménybeszámolói révén mi is
bebarangolhatjuk az idegen tájakat, megismerhetünk más kul-
túrákat, embereket.

– Mi irányította az érdeklõdésedet Etiópia felé?

– Afrika régi szerelmem, régóta motoszkált már bennem, hogy a
belseje felé is el kellene kalandozni, az igazi fekete Afrikába, nem
csak a turisták által kedvelt térségekbe: Egyiptomba, Tunéziába.
Jó néhány évvel ezelõtt a társakkal morfondíroztunk egy afrikai
utazás gondolatán. Több célpont is szóba jött, végül hosszas vívó-
dás és elõkészületek után jutottunk el Etiópiáig 6-7 évvel ezelõtt.
Akkor szervezõdött is egy út, de én magam nem tudtam elmenni.
Isteni beavatkozás volt, ugyanis a szegedi csapat tagjai közül,
akikkel mentem volna, ketten is életüket vesztették. Meggyilkol-
ták õket. Ez mindannyiunkat nyomasztott, de azokban, akik haza-
jöttek, maradtak elvarratlan szálak. 2017 végén egy négyfõs csa-
pattal indultunk útnak, azért is, hogy emléket állítsunk azoknak,
akik ott maradtak.
– Ki tudtátok-e védeni, hogy ez veletek is megtörténjen?

– Etiópiát azóta és azelõtt is alapvetõen biztonságos országnak
tartják. Szerencsétlen véletlen volt, hogy éppen akkor abban a
térségben – valószínûleg törzsi viszályok miatt – fegyveres konf-
liktusba keveredtek bele európai turisták. Erre fölkészülni nem
lehet. Az etiópok ügyelnek a turistákra, rengeteg fegyveres kísérõ
volt velünk ott, ahol annak idején történt a tragédia. A világon
bárhol megtörténhet egy ilyen véletlen, Budapesten is.

– A korábbi célpontjaidhoz képest azért Etiópia merész beválla-
lás volt, egyrészt ilyen elõzmények után, másrészt az emberben
elõítéletek vannak, hogy nem biztonságos ország, ott szomjazás,
éhezés és iszonyatos szegénység van.

– Ez részben igaz, de azért is mentem, hogy ezeket a sztereotípiá-
kat feloldjam magamban is. Sok szegény ember is van, de gyorsan,
dinamikusan fejlõdõ ország, gazdag kultúrával, természeti szép-
ségekkel. Az etiópok is ráéreztek arra, hogy turizmusból próbál-
janak meg elõrébb jutni. Egyre-másra nyílnak a szállás- és étkezé-
si lehetõségek, szervezett utak. Ha az európaiak is megismerik,
akkor kedvelt célponttá válhat. Etiópia nagyjából tizenegyszer
akkora, mint Magyarország, Németországhoz és Franciaország-
hoz együttesen hasonló méretû. A kelet-afrikai árokrendszer
északi csomópontjában, a Vörös-tenger folytatásában helyezke-
dik el. Mussolini harmincas évekbeli abesszín háborúja, illetve az
éhezés miatt került be a tankönyvekbe az én iskoláséveimben. Ma
már nincs emiatt a földrajzkönyvben Etiópia, mert nincs már éhe-
zés másfél évtizede. A magyarokat nem ismerik, csak Puskást, de
kíváncsiak ránk. Már sok utamon tapasztaltam, hogy teljesen más
a hírekbõl megismerni egy országot, és más élõben. Az etiópok
barátságosak, kedvesek, vendégszeretõk. Nincs bennük elõítélet,
hogy idegenek vagyunk. Pozitív élményeink voltak. Akik hat éve
jártak már az országban közülünk, azt mondták, hogy azóta hihe-
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tetlen nagyot változott Etiópia. Akkor még az úthálózat kegyet-
len rossz volt, 100 kilométer megtételéhez 5-6 órára volt szükség,
most viszont kiváló minõségû az úthálózat egy jelentõs része,
megfelelõ az autópark. E mögött a kínaiak vannak, ami meglepõ
volt számunkra. Teljesen átvették az európaiak helyét. Õk az új
gyarmatosítók.
– Csak másképpen gyarmatosítanak: nem földterületet, hanem
gazdaságot.
– Az infrastruktúra-fejlesztés, építkezés mind kínai kézben zajlik,
ennek köszönhetõen látványos az elõrelépés. Érdekes, hogy az
etiópok hogyan viszonyulnak a kínaiakhoz. Számukra a kínaiak az
idegenek. Egy faluban betévedtünk egy piacra, ahol nem nagyon
találkoztak még külföldiekkel. Körbefogtak minket és tapogat-
tak, nézegettek bennünket.
– Nem volt számotokra zavaró, hogy beléptek a személyes tere-
tekbe?
– Amikor hirtelen sokan körbevesznek, akkor elõször összeszorul
az ember gyomra, de barátságosak voltak, mosolyogtak, nem a
zsebeinket keresték, hanem a kezünket forgatták, hogy miért fe-
hér a bõrünk, miért szõrös a karunk, arcunk. Azt mondták ránk,
hogy „itt vannak a kínaiak”, tehát nekik minden idegen kínai, aki
nem olyan, mint õk.

– Gondolom, a gazdasági elõnyük miatt azért pozitív a kínaiak
magközelítése.
– Az országot irányító elit örül a kínaiaknak, de az alsóbb szinte-
ken nem mindenütt kedvelik õket, mert behozzák azt is, ami szá-
mukra idegen. Régen hagyományosan cserépedénybõl ittak,
most meg mindent elborít a mûanyag palack. Ezt egyelõre nem
érzik környezetszennyezésnek, de kívülrõl szemlélve borzalmas,
hogy úton-útfélen eldobált palackok vannak. Ez nem biztos, hogy
elõnye a fejlett világ megjelenésének.
– Milyen különleges intézkedéseket igényelt, hogy nem tipikus
turistaországba mentél? Értem ezalatt az oltásokat, extra élet-
biztosítást.
– Az interneten keresztül találtunk egy helyi, etióp utazási irodát,
akik az ötleteink alapján összeállították az útitervet, biztosították
a sofõrt, jármûvet, szállást. Vízumra volt szükség, amit bonyolí-
tott, hogy Magyarországon nincs nagykövetsége Etiópiának, csak
Svájcban, oda kellett kiküldeni a vízumkérõ lapot. A magyar és az
etióp közigazgatás, hozzáállás különbözõségét tükrözi, hogy a ví-
zumomon elrontották a születési dátumomat, és amikor ezt jelez-
tem, azt mondták, írjam át nyugodtan tollal. Nem mertem meg-
csinálni, így végül kijavították, de hosszas procedúra és plusz költ-
ség árán. Védõoltások kellettek sokféle trópusi betegség ellen, de
ezek közül volt, amit már a korábbi utazásaim elõtt megkaptam.
Az utazás idõpontja azért esett télre, mert a nyár ott nehezen elvi-
selhetõ nekünk: esõs és nagy a hõmérsékletkülönbség. A téli szü-
netben utaztunk el három hétre, ami furcsa volt számomra, mert
még nem karácsonyoztam az otthontól távol. A távolság nem
olyan nagy a térképen, de azért nincs közel, két idõzónával arrébb
van (így ott plusz két órával elõrébb kellett állítani az órát). Dél
körül indultunk Budapestrõl, Isztambulban szálltunk át, és ottani
idõ szerint éjjel fél kettõre értünk oda. Pulóverben mentük, de ott
már elegendõ volt a póló. Etiópia közel van az Egyenlítõhöz, de
2-3000 méteres tengerszint feletti magassága miatt kellemes a
klíma.
– Mekkora a népesség?
– A lakossága tízszer akkora, mint Magyarországé. Gyorsan nö-
vekszik és fiatal a népessége a nagy a születésszám miatt. A fõvá-
rosba, Addisz-Abebába (jelentése: új virág) és a városokba köl-
töznek nagy ütemben az emberek, ezért óriási kiterjedésûek a vá-
rosok. Próbálják tartani az építkezés ütemét a beköltözés ütemé-
vel, de nem megy, ezért sok a nyomornegyed. Vannak azért kü-
lönbségek az országban.
– Egyharmada sivatag.

– Az ország keleti fele száraz, mert a „magasság” itt tengerszint
alatt van. Itt sivatagi a klíma, kevesen lakják. A szavannás, esõer-
dei térségben nagyobb a népesség. A városok közt van, ami régi,
akár ezeréves múltra tekint vissza, és vannak, amik most bújnak ki
a földbõl, mert valamilyen gazdasági tevékenység odavonzza a la-
kosságot. Hogy az etiópoknak milyen súlya, szerepe van a világ-
gazdaságban, nem is gondolnánk: virágkertészetek mûködnek itt,
a rózsák, szegfûk jelentõs része nem Hollandiából származik már,
hanem Etiópiából és Kenyából, Hollandia csak közvetít, mert Af-
rika ezen részén megfelelõ a klíma, üvegházakban lehet fûtés
nélkül termelni és rendkívül olcsó a munkaerõ, napi 1-200 forint-
nak megfelelõ a munkadíj.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Violin-zárókoncertek
Kodály Zoltán mértékadó szavai szerint:
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza
minden késõbbi tevékenységét, az életnek
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti
sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír,
és az élet szépségét, s ami benne érték, azt
mind meghatványozza.”
A Violin Alapfokú Mûvészeti iskola e kin-
cset szeretné átadni és kibontakoztatni ze-
nészeiben foglalkozásainkon. Ez az intéz-
mény a térségben több helyen hivatott ar-
ra, hogy megismertesse a gyermekekkel a
különféle mûvészeti ágak szépségeit. Sár-
bogárdon 13 éve folytatja munkáját két te-
lephelyen. Ennek megfelelõen két helyszí-
nen zárt tanévet városunkban.
Május 31-én, csütörtökön a Sárszentmik-
lósi Általános Iskola aulája adott helyet a
rangos eseménynek. A közel egy órás kon-
certen népes hallgatóság vett részt. A
Himnusz közös éneklése után különféle
szóló- és kamaramûvekkel kápráztatták el
a kis zenészek közönségüket. Paul Peuerl
kora barokk osztrák szerzõ két tánctételét
a kamaraegyüttes adta elõ: Vámosi Zsófia,
Lénárt Gréta – fuvola; Kovács Odett, Vá-
mosi Nóra, Lukács Ramóna, Horváth Fló-
ra – furulya; Palotás Panna – altfurulya;
Reiter Tamara, Hegedûs Anna – klarinét;
Tóth Zsuzsanna, Szántó Bulcsú – gitár;
Szántó Lehel – csörgõdob. A kis csoport
tagjai egyenként is megszólaltattak egy-
egy remekbeszabott tételt. Így hallhattunk
részleteket Mozart Varázsfuvolájából
vagy a Kis éji zenébõl, Caroulli gitármûvét
vagy éppen Bach és Händel tánctételeit.
Remekeltek a dobosok is: Szántó Botond,
Lénárt Roland, Palotás Péter. A zongoris-
ták között felléptek az enyingi verseny
arany, illetve ezüst minõsítéssel jutalma-
zott diákjai is: Kék István Reschofszky
Sándor Cickom, cickom kezdetû népdal-
feldolgozását, míg Szántó Lehel egy Borlói
Rudolf-darabot adott elõ. A fuvolások
(Vámosi Zsófia, Lénárt Gréta, Plancon

Eszter) szólódarabjaik mellett – Pásztor
Magdolna tanárnõjükkel kiegészülve –
muzsikáltak együtt több duót Francois
Devienne etûdjeibõl. A három fuvola fa-
gottal kiegészülve, zárószámként a jól is-
mert rajzfilm, a Vuk fõcímdalával zárta a
mûsort. A mûsorban rajtuk kívül közre-
mûködött még Örkényi Bálint, Kristóf
Nikolett, Kacz Zétény, Pásztor Lili, Né-
meth Ajsa, Varga Dorina, Kovács Elizabet
furulyán, Farkas Léna, Mayer Damján,
Tóth Vanessza zongorán. A hangverseny a
Szózattal zárult.
Sárbogárdon június 4-én délután került
sor hasonló zárókoncertre a József Attila
Mûvelõdési Központ színháztermében. Itt
is közel egyórásra kerekedett a mûsor. A
gitárosok, Scheszták Zsuzsanna, Kovács
Réka és Gyökér Zsombor többségében ta-
nárukkal Csicsák Györggyel együtt adtak
ízelítõt tudásukból. Magyar, francia német
népdalok éppúgy szerepeltek programjuk-
ban, mint Grieg Peer Gyntjének híres téte-
le „A hegyi király barlangjában”. A színpa-
don itt is helyet kaptak a dobosok: Pajor
Máté, Sudár Arnold, Lendvai Gábor.
Csõgör Ádám cseh néptáncot, míg Csõgör
László Leopold Mozart egyik tánctételét

szólaltatta meg trombitán. Szintetizátoron
hallhattunk szambát (Varga István) és ma-
gyar népdalt (Nochta Barnabás) egyaránt.
Zongorán Kiss Milán, Makkos Illés és Ko-
vács Péter keze alatt magyar, német és
francia népdalfeldolgozások és egy Gedi-
ke-mû csendült fel. De hallhattunk egy
Purcell-operarészletet is Papp Noel (furu-
lya) és Kapuszti Ivett (hegedû) kettõsétõl.
A klarinétosokat Papp Petra és Kineth
István képviselte. Õk Mozart, Brahms és
Bartók zenéjével gazdagították e jeles ese-
ményt.
A két koncertet követõen vehették át a ze-
nész diákok jól megérdemelt bizonyítvá-
nyukat.

Tudósítónktól

„Véget ér a mese, játék, vár reánk az iskola…”
Múlt héten pénteken a cecei óvodások közül 22 kisgyermek búcsúzott el tõlünk. 3 éve, amikor megérkeztek hozzánk az elsõ nap reggel,
még nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan telnek el az évek. A sírdogáló, vagy éppen megszeppent kis apróságok mára már igazi nagyfiúk
és nagylányok lettek, akik készen állnak az iskolakezdésre. Egyrészt nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy már õsztõl iskolások lesznek,

másrészt kicsit szomorúak is vagyunk, hiszen hiányozni
fognak nekünk. De a sok-sok közösen átélt élmény, a
meghitt beszélgetések, s még a rosszalkodás pillanatai is
mindig összekötnek bennünket.

Az évzárón bemutatkozott óvodánk tehetséggondozó
csoportja, egy énekes–mozgásos összeállítással. Majd a
búcsúzó nagycsoportosok – akik az idén két csoportból
ballagtak el – vidám mûsora következett. Az ünnepsé-
get a nagyok ballagása zárta. Kicsit megilletõdötten áll-
tak virágcsokrokkal a kezükben, mert ezen a napon õk
álltak a középpontban. Mindig nagy szeretettel várjuk
vissza õket egy kis beszélgetésre és egy nagy ölelésre.

Cecei óvoda
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Tehetségpalánták a Mezõföldön
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium-
ban minden esztendõben indul rajzszak-
kör az érdeklõdõ, a képzõmûvészetre nyi-
tott, tehetséges tanulók számára. Idén sem
volt másképp. Most a tehetség és szorga-
lom mellett kiváló minõségû anyagok, esz-
közök álltak rendelkezésre a gyerekek szá-
mára „A hazai és a határon túli mûvészeti
tehetséggondozó programok támogatása”
(NTP-MÛV-17-0125) címû pályázat kere-
tében. 1.044.000 Ft-ot fordíthattunk
terveink megvalósítására.
Intézményünk pedagógusai sok energiát
és idõt fordítanak arra, hogy a tehetséges
és fejlõdni vágyó tanulóink megkapják azt
a pluszt, amit bevállalnak még a tanulás
mellett. A rajzszakkörre járó diákok min-
den pénteken 7. és 8. órában szorgoskod-
tak és sajátították el a képzõmûvészet
alapjait. A program szerint a grafika, a fes-
tészet és a kerámiamûvészet kapott na-
gyobb hangsúlyt, de a papírszobrászat

mint alternatív lehetõség is nagy élményt
nyújtott a gyerekek számára.
Az idei szakkörön 5., 8., 9., 10. és 12. osztá-
lyosok vettek részt. Sokan itt fogtak kezük-
be elõször rajzszenet, használtak olajfesté-
ket és festettek akvarellpapírra. Mindnyá-
jan érezték a különbséget: amikor a mû-
vészfestékekkel és mûvészecsetekkel dol-
goztak, szinte egy új világ tárult eléjük. A
pályázat megvalósítása során egy tanulmá-
nyi kirándulást is tettünk, melynek témája

a fazekasság volt. Ez a népi mesterség ko-
rábban több embernek is adott munkát,
megélhetést. Meglátogattuk két híres
fazekasközpont (Csákvár és Tata) egy-egy
ma élõ alkotó mesterét és a városok múze-
umait. A tatai mûhelyben a diákok bele-
kóstolhattak a korongozásba és az íróká-
zásba, virágozásba (edények festésébe,
díszítésébe).
A tanulók nem szakadtak el a kirándulás
után sem a kerámiamûvészettõl, mivel a

pályázat lehetõvé tette egy kisebb kerá-
miaégetõ kemence beszerzését is, így meg-
valósítható a helyben készített szakköri és
órai munkáik kiégetése.

A program tematikájában a festés volt a
másik legnépszerûbb tevékenység, ezért
egynapos kirándulást, festészeti gyakorla-
tot tartottunk a közeli Rétimajorban, és
megtekintettük a cecei Csók István Em-
lékmúzeumot is.

A hatvanórás szakköri munkát egy kiállí-
tással zártuk, mely megtekinthetõ a tanév
végéig a gimnázium emeleti aulájában.

Huszár Károly, PSG
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Kossuth-morzsák
Május 2. – Atlétika

Minden tanév tavaszán az immár hagyományosnak számító
TANAK Atlétikai Diákolimpia Fejér megyei versenyén Székes-
fehérváron a Bregyó közben iskolánk tanulói rendkívül szép
eredményeket érték el.

Második helyezés, ezüstérem: Csordás Beatrix 300 m-es síkfutás,
Horváth Klaudia 100 m-es síkfutás, Singer Cintia 100 m-es síkfu-
tás, kislabdahajítás.

Harmadik helyezés, bronzérem: Csordás Beatrix kislabdahajítás,
Horváth Klaudia kislabdahajítás, Molnár Melinda 100 m-es sík-
futás.

Gratulálunk az eredményekhez!
Vámosi János

Május 18. – Tavaszi bemutató

Az iskola felemelõ hagyománya, hogy tanulói minden év májusá-
ban bemutatják egy-egy produkció keretében, hogy az elmúlt hó-
napok során mennyivel lettek gazdagabbak tudásban,
ügyességben, mûvészetekben.

A 9. e osztály tanulói a „We are the world” – „Mi vagyunk a világ”
címû számra árnyjátékot adtak elõ. Felkészítõ tanár: Kolozsvári
Tünde.

A 8. b és 9. b osztály – klasszikus zenét véve alapul – szalagos tán-
cot mutatott be. Felkészítõk: Németh Lászlóné, Kiss Katalin.

Az 1–3. osztály tánccal és verssel mutatkozott be. Felkészítõk:
Rohonczyné Csillag Henrietta, Gazsó Istvánné.

Zorán Koló címû dalára a 6. osztály körtáncot járt. Felkészítõik:
Bárányosné Király Eszter, Csontos Edina.

Az 5–7. osztály néhány tanulója Várnai Zseni Ki a legszebb a vilá-
gon? címû versével köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. A
verset betanította: Petõ Aranka, Gráczer Lászlóné.

Tavasz, május, vidámság, kacagás. A természet megújulása, a
napfény melege jókedvre hangolja az embereket, gyermekeket.
Ezt a jókedvet idézték mûsorukkal a 2. és 4. osztály tanulói.
Baráth Edittel együtt készítette fel a tanulókat dr. Szénási
Károlyné és Asbóth Andrásné.

Az énekkar népdalt mutatott be, valamint mindenki számára is-
merõs dalokat tartalmazó mûsorszámokat adtak elõ. Fõ monda-
nivalója a szeretet, az összetartozás, a közösség ereje. Felkészítõ
tanár: Rohonczyné Csillag Henrietta.

A mûsor befejezõ száma egy különleges pillanat volt. Színpadon
volt az intézmény csaknem összes tanulója. Április 23–27-ig a
fenntarthatósági témahét tanóráin az egyik csoda a Föld lakójával
való találkozás volt, ezt az élményt ismételték meg. Felkészítõ
tanár: Wolf Judit.

Május 22. – Gyermeknapi játékos
délután

Hagyományként rendeztük meg 2018. május 22-én gyermeknapi
játékos délutánunkat. A termekben – egymást váltva – különbözõ
játékos feladatok várták a tanulóinkat. Menetlevelek alapján tá-
jékozódtak. Mind a nyolc állomáson szépen teljesítettek. A vi-
dámságra és a játékosságra helyezõdött a hangsúly. A játékokat
igyekeztünk változatosan, érdeklõdésüknek megfelelõen összeál-
lítani. Szellemi, ügyességi és mozgásos jellegû feladatokban ve-
hettek részt. Volt, ahol a kihúzott kártyán lévõ feladatot kellett
viccesen teljesíteni, volt, ahol a ritmuspálcákkal játszottak. Diós
célba dobóban, szkanderbajnokságban mérték össze ügyességü-
ket. Szókeresõ, sudoku, toronyépítõ anyacsavarokkal – ilyen és
még sok más érdekes feladatban lelhették örömüket ezen a
délutánon.

Petõ Aranka

Osztálykirándulások

Az 5–7. osztály nagyon szeret a ter-
mészetben lenni, ezért választottuk
a soponyai vadasparkot úti célként.
A papírgyûjtésbõl befolyt összegbõl
külön autóbusszal mehettünk el oda
2018. május 17-én. Az idõjárás is
csodálatos volt ezen a napon.
A rendezett park csodálatos látvá-
nyától fellelkesült kis csapat elõször
egy kis tanösvényt járt végig. Az õsi
fák megnyugtató látványa és a jó le-
vegõ meghozta a gyerekek étvágyát
is. A horgásztó partján töltöttünk el
kellemes perceket, majd megnéztük
a nagyvadakat. Láttunk õzeket,
szarvasokat. Kellemesen elfárad-
tunk a sétáktól. Nagyon jól éreztük
magunkat.

Petõ Aranka

Az 1–3. osztály a veszprémi állatkertbe utazott osztálykirándulás-
ra. Minden kisgyerek izgatottan várta a kirándulás napját. Hatal-
mas élményt nyújtott számukra az állatpark látogatása. Csodál-
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Tavaszi papírgyûjtés
2018. május 22-e és 24-e között rendezték meg a cecei iskolában a
hagyományos tavaszi papír- és e-hulladékgyûjtési akciót. A papírt
gyûjtõk és így is környezetüket védõk közül alsó tagozaton a kö-
vetkezõ diákoknak és szüleiknek sikerült a legnagyobb mennyisé-
get eljuttatni az iskolába:
I. helyezés: Szabó Zoltán 2. évfolyamos és Balassa Máté 4. évfo-
lyamos tanuló, II. helyezés: Szeder Márk 2. évfolyamos tanuló,
III. helyezés: Fazekas Andrea és Jobban Bence 3. évfolyamos
tanuló.
Felsõ tagozaton: I. helyezés: Balassa Márk 7. évfolyamos tanuló,
II. helyezés: Horváth Bence 5. és Kacz Dávid 7. évfolyamos tanu-
ló, III. helyezés: Jobban Márton 8. o. tanuló.
Az osztályok közötti versenyben, ahol azt díjazták, hogy melyik
osztályban voltak a legaktívabbak, vagyis hogy melyik osztályban
gyûjtöttek papírt a legtöbben az osztály arányában, a következõ
eredmény született: alsó tagozaton az I. helyezést a 2. osztály érte
el, felsõ tagozaton I. helyezést ért el a 7. a osztály.

Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy támogatott bennünket ab-
ban, hogy minél több hasznosítható papírhulladékot tudjunk
összegyûjteni, így is védve környezetünket!
Az összeget, amit a papír értékesítéséért kapunk, a diákönkor-
mányzat az iskola záróhetének rendezvényeire, többek között az
iskolai gyermeknap ajándékaira fogja költeni.

Szabóné Várady Katalin igh.

kozva figyelték a különbözõ állatokat, viselkedésüket. Különösen
tetszett nekik a Dinó park, ahol a rég kihalt dinoszauruszok kö-
zött sétálhattunk. A hosszú állatkerti séta után sem fáradtak el,
bõven maradt energiájuk a dzsungel hangulatát idézõ játszóház-
ban kúszni-mászni. Felejthetetlen napot töltöttünk együtt, sok
élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Rohonczyné Csillag Henrietta

A legnagyobbak, a 8-9-10. osztály május 17-én a Rám-szakadék-
hoz kirándult. Nagyon nagy élmény volt a tanulók számára a hihe-
tetlenül nehéz terep leküzdése. A szakadék megjárása után, kicsit
vizesen, sárosan, de fáradtságtól boldogan nézegettük a túráról
készült képeket. Az autóbuszra szállás elõtt megcsodáltuk a Du-
nát, a partján egy kicsit megpihentünk, kavicsokat szedtünk, majd
elindultunk hazafelé.

Május 25. – Gyöngyhalász

„Az igazán tehetséges növendék tanításának lényege, hogy ne mi
mondjuk meg neki az adott probléma helyes megoldását, hanem
okosan tereljük arrafelé, hogy rájöjjön a helyes megoldásra.”

A Gyöngyhalászat Tehetségpont a TÁMOP 3.4.4. pályázat jóvol-
tából jöhetett létre. Az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai
Intézmény, Általános Iskola és Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársai nagy figyelmet fordítanak a tehetsé-
ges gyermekek, fiatalok segítésére. A levelezõs rendszerû, 7 mû-
veltségi területre kiterjedõ tanulmányi versenyt az 5–8. évfolya-
mos, tanulásban akadályozott diákok számára rendezik minden
tanévben. Az idei tanévben 3 tanulónk is képviselte iskolánkat a
május 25-én, Tatán megrendezésre került országos döntõben a
természetismeret mûveltségi területen. Varga Csanád 6. osztá-
lyos tanuló 3. helyezést, Molnár Melinda 8. osztályos tanuló 1.
helyezést, Vinis Gergõ 7. osztályos tanuló 1. helyezést ér el az or-
szágos döntõben. Gratulálunk nekik!

Papné Somogyi Mónika

Május 29. – Megyei matematikaverseny

A XIX. Megyei Matematikaversenyen vettek részt iskolánk tanu-
lói. A tanév folyamán legügyesebb tanulóink levelezõ formában
három matematikai feladatlapot írtak meg. Közülük 10 a döntõbe
került, ahol összemérhették tudásukat. A 8. osztályból Horváth
Márk II. helyezést ért el, a 7. osztályból Horváth Klaudia II. helye-
zést, a 6. osztályból Varga Csanád Máté szintén II. helyezést.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Wolf Judit

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

FÛRÉSZ TÍMEA sárbogárdi lakos és
BALOGH TAMÁS dunaújvárosi lakos június 2-án.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük
közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben ki-
tartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Meghívó
2018. június 11-én, hétfõn, 17 órakor

a 89. Ünnepi Könyvhét alkalmából vendégünk lesz

Garaczi László költõ, író, mûfordító.

Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba.
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A belépés ingyenes.
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Szentiváni
suliszemle

2018. május 25.: Veszprémben jártunk

Mint az közismert, iskolánkban hagyomány, hogy a tanév végén
minden osztályban megszervezzük az érdeklõdõ tanulóink szá-
mára tanulmányi kirándulásukat. Az 1–4. osztályosok idén a ki-
rálynõk városát, Veszprémet látogatták meg. Fõ programjukat a
vadaspark megtekintése jelentette, ahol testközelbõl szemlélve
tanulmányozhatták azokat az állatokat, melyekkel eddig a kör-
nyezetismereti tankönyvekben vagy az ismeretterjesztõ filmek-
ben volt alkalmuk találkozni. A kis kiruccanást nagyon élvezték a
tanulók, rengeteg minden érdekelte õket az állatok életmódjáról,
a vadaspark kialakításáról egyaránt. Bár kissé megáztak a bekö-
vetkezõ záporban, azért természetesen nem bánták meg, hogy a
veszprémi látogatást választották, fõleg, miután a vadasparkban
lemozgott energiát a nap végén gyorséttermi kalóriabombával
bepótolták.

2018. június 1.: Zölden jobb
A Környezetvédelmi Világnapot megelõzõ pénteken a #zöl-
denjobb mozgalom célja a környezettudatos magatartás, a kör-
nyezetvédelem és a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése. A
kezdeményezést útnak indító Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ) a látványos akcióval arra kéri az internete-

zõket, hogy ezen a napon viseljenek zöld pólót, vagy bármilyen
zöld színû felsõrészt, fotózzák le magukat, és tegyék közzé a képet
a közösségi médiában, hogy ezzel kifejezzék és megmutassák zöld
szemléletüket.

Saját honlapjukon olvasható bemutatkozásuk szerint azért indí-
tották el a mozgalmat, mert miközben folyamatosan fogynak a
Föld erõforrásai, mi, emberek mégis pazarlóan bánunk természe-
ti kincseinkkel. Földünk felszínérõl minden percben 36 futballpá-
lyányi erdõ tûnik el, miközben csak a hulladékok, köztük az
italoskartonok szelektív gyûjtésével már mi magunk is sokat te-
hetnénk környezetünkért. Például 5.300 italoskarton szelektív
gyûjtésével és újrahasznosításával akár egy felnõtt fa is megment-
hetõ a kivágástól, hiszen az újrahasznosítás révén biztosítható az
anyagok körforgása a természeti erõforrások pazarlása nélkül.

Az IKSZ az idén közel 6.000 oktatási intézményt, köztük óvodá-
kat, általános iskolákat, középiskolákat, számtalan civil és szak-
mai szervezetet kért fel arra, hogy csatlakozzanak a #zöldenjobb
mozgalomhoz és viseljenek zöld pólót, vagy felsõrészt június 1-
jén.

Magyarországon minden évben 580 millió darab (közel fél milli-
árd) tejes és gyümölcsleves italoskarton kerül forgalomba, ami
azt jelenti, hogy az ország minden lakója átlagosan 60 darabot
használ el ebbõl a csomagolóanyagból. Az IKSZ statisztikái sze-
rint azonban az italoskartonok 78-80 %-a, azaz mintegy 452 millió
darab sajnálatos módon még mindig a szemétlerakókba kerül az
újrahasznosító-üzemek helyett, vagyis ennek a hulladéknak
mindössze 20-22 %-át hasznosítjuk újra, miközben Európában ez
az arány már 50-60 %-ot tesz ki. A tejek, gyümölcslevek csomago-
lásául szolgáló kartondoboz 75 %-a papír, amely akár 5-10-szer is
újrahasznosítható, melynek révén újrapapírtermékek (füzet, to-
jástartó, bútor, kartondoboz stb.) készülhetnek belõle, de ehhez
szelektíven kell gyûjteni.
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Présházakból loptak
A sárbogárdi rendõrök vagyon elleni bûncselekmények elköveté-
se miatt javasoltak vádemelést három fiatalkorú ellen.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya hétrendbeli
lopás bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatott büntetõeljárást három fiatalkorú ellen.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sárbogárdon, a Magyar ut-
cában tartottak házkutatást a rendõrök 2018. január 7-én a kora
esti órákban. A nyomozók a lakóház átvizsgálása során egy koráb-
bi pincebetörésbõl származó rotációs kapát találtak. A rendõrök-
nek a házban lakó fiú beismerte, hogy az eszközt korábban két ba-
rátjával tulajdonították el. A járõrök a fiatalkorút elfogták, a tár-
sait azonosították, majd a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõ-
állították.
A nyomozás adatai alapján a háromfõs társaság 2017 novemberé-
ben hét, Sárbogárd külterületén található présházba betört, majd
különbözõ értéktárgyakat tulajdonítottak el. A nyomozók a fiata-
lokat a vagyon elleni bûncselekmények elkövetése miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya az ügyben
folytatott nyomozást lezárta és a keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségre.

Frontális ütközés

Közúti közlekedési baleset történt a 63-as számú fõút 88. kilomé-
terénél, Székesfehérvár térségében 2018. május 31-én kora este.
A rendelkezésre álló adatok alapján egy Opel típusú személygép-
kocsi 44 éves abai vezetõje Székesfehérvár irányából Aba felé
közlekedett, amikor elõzési manõvere közben összeütközött egy
szembõl szabályosan haladó Suzuki típusú személygépjármûvel,
valamint egy Renault típusú gépkocsival is. Az ütközés következ-
tében a Suzuki az úttestet szegélyezõ vízelvezetõ árokba csapó-
dott, vezetõje pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
A fenti baleset bekövetkezésének körülményeit a Székesfehérvá-
ri Rendõrkapitányság vizsgálja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

2018. június 2.: Láthatatlan kiállítás

A Láthatatlan kiállítás egy olyan utazás egy láthatatlan világba,
ahol a látogatók megpróbálhatnak eligazodni csupán a tapintás, a
hangok és az illatok nyomán, és megtapasztalhatják, milyen érzés
a legtöbb információt adó érzékünk, a látásunk nélkül élni, és
hogyan erõsödnek fel egyéb érzékeink.
Ezen a kiállításon vakok, vagy látássérültek kísérik el a látogató-
kat, akik teljes sötétségben, pusztán a tapintásukra, a szaglásukra
és a hallásukra hagyatkozva fedezhetik fel a vakok világát. A kiál-
lításon egy vak vezetõ segítségével tanulhatják meg az odalátoga-
tók, hogy miképpen lehet tájékozódni az utcákon, hogyan lehet
megfõzni a vasárnapi ebédet, vagy hogy hogyan kell kifizetni egy
csésze kávét egy bárban a látás teljes mellõzésével. Így a látáshi-
ány okozta új helyzetben a nehézségek mellett azt is megtapasz-
talhatják, hogy a szem, mint érzékszerv kiiktatásával is lehet szép
és teljes a világ.
A Láthatatlan kiállítás a nem látók és a látók világát igyekszik kö-
zelíteni egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg,
miképpen érthetik meg és segíthetik a látók a nem látókat.
Ezt a kiállítást tekintették meg a 6. osztályos tanulók Budapesten.
A kiállításon a Braille-írást is megismerhették, elkészíthették a
nevüket dombornyomógépen, valamint kipróbálhatták a fehér
bottal való közlekedést és a látássérülteknek tervezett játékokat
is.
Emellett bejárhatták a Vérmezõt, ahol a magyar jakobinusokat
végezték ki (sõt, kísérõ történelemtanáruk egy közeli 1956-os em-
lékmûre is felhívta a figyelmüket), megismerkedhettek a városi
tömegközlekedéssel és a jövõt jelentõ bérelhetõ kerékpárokkal,
etethették a szép nagyra nõtt díszhalakat a kiállítás épülete elõtt
kialakított dísztóban, vásárolgathattak egy kicsit a Déli pályaud-
varon.

Kiss Attila igazgató

KÉK HÍREK

KEDDTÕL TÛZGYÚJTÁSI
TILALOM FEJÉR MEGYÉBEN

A Fejér megye területén lévõ erdõkre és fásításokra, valamint ezek határai-
tól számított kétszáz méteren belüli területre 2018. június 5-étõl általános
tûzgyújtási tilalom van érvényben.
Tilos tüzet gyújtani a kijelölt tûzrakó helyeken, az erdõk és fásítások határá-
tól számított kétszáz méteres körzetben lévõ külterületi ingatlanokon, a
közút és vasút menti fásításokban. Továbbá tilos a parlag- és gazégetés is.
Az erdõben kirándulók, a mezõgazdasági területeken dolgozók, a közúton
és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égõ cigarettacsikket és
dohánynemût ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
A tûzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely – az oko-
zott károk megtérítésén felül – az elõidézett káresettõl függõen 20 ezer fo-
rinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Az aktuális tûzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu,
vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen

tájékozódhatunk.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal

a következõ telefonszámon:

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

Ercsi Kinizsi U19–
Sárbogárd U19 0-7 (0-2)

Ercsi Kinizsi: Schneider – Feik, Németh
R. Gy., Németh I. S., Bálint, Liszi, Góman,
Varga, Rudolf.
Cserék: Dombóvári, Szabó, Matizevics.
Sárbogárd: Brúzsa – Vagyóczki, Márko-
vics, Sükösd, Molnár, Luczek, Barabás,
Demeter, Németh, Horváth, Simon.
Cserék: Deák, Bruzsa, Morvai, Gábris.
Az elõzetes várakozásnak megfelelõen a
vendégek voltak a mérkõzés esélyesei. A
mérkõzés elõtt Pajor László edzõ a csapat-
részek és a személyre szóló útbaigazítás
után gyõzelembe indította „fiait”. Nagy-
szerûen kezdte a mérkõzést a Sárbogárd.
Az 5. percben a jobb oldalról kapott át-
adást Demeter D. Sándor Csikar-szögbõl
lõtte a hálóba, 0-1. A hazaiak erejébõl még
szórványos ellentámadásra sem futotta. A
bogárdiak a hazai kapu elõtt tartották a já-
tékszert és sorra kimaradtak a gólszerzési
lehetõségek. A 40. percben Simon Cs. a
megszerzett labdát Demeter D.-hez to-
vábbította, aki 14 m-rõl kilõtte jobb alsó
sarkot, 0-2. A szünetben a pontosabb befe-
jezésekre hívta fel a figyelmet Pajor Lász-
ló. Az 53. percben Demeter D. visszagurí-
tott labdáját Sükösd G. 15 m-rõl a léc alá
bombázta, 0-3. Az 55. percben a szünetben
beállt Morvai K. a bal oldalon kiugratta
Sükösd G.-t. Sükösd G. betört a védõk kö-
zött és 14 m-rõl a kapuba helyezett, 0-4. A
magabiztos vezetés tudatában felszaba-
dult játék, örömfoci zajlott a vendégcsapat
részérõl. A 63. percben Horváth Zs. átadá-
sával Sükösd G. faképnél hagyta a védõket
és a kapust is kicselezve a hálóba gurított,
0-5. A 75. percben Németh K. elõre tört és
a Demeter D.-tõl visszakapott labdát 15
m-rõl a jobb alsó sarokba helyezte, 0-6. A
80. percben Sükösd G. jobb oldalról begu-
rított labdáját Luczek R. a gólvonalon túl-
ra segítette, 0-7. A mérkõzés lefújását kö-
vetõen jöhetett a felszabadult öröm és a
csapatot elkísérõ családtagokkal együtt az
örömittas ünneplés.

BAJNOKCSAPAT! BAJNOKCSAPAT!

Tabella

1. Sárbogárd 28 22 4 2 96 22 74 70
2. LMSK 28 22 2 4 122 48 74 68
3. Mór 28 20 3 5 126 38 88 63
4. Felcsút 28 18 5 5 105 46 59 59
5. Bicske 28 18 4 6 90 56 34 58
6. Baracs 28 16 5 7 82 50 32 53
7. Velence 28 13 5 10 60 59 1 44
8. Martonvásár 28 13 4 11 84 57 27 43
9. Szár 28 12 5 11 89 81 8 41
10. Ercsi Kinizsi 28 7 2 19 55 149 -94 23
11. L.komárom 28 6 5 17 55 95 -40 23
12. V. B. K. 28 6 0 22 48 121 -73 18
13. Polgárdi 28 5 1 22 53 118 -65 16
14. Mezõfalva 28 5 0 23 53 128 -75 15
15. Dég 28 3 3 22 63 113 -50 12

A címlapon lévõ csapat tagjai:
Álló sor balról jobbra: Deák Zala, Németh
Kristóf, Demeter Dávid, Márkovics Dáni-
el, Vagyóczki Patrik, Horváth Zsombor,
Simon Csaba, Brúzsa Sándor Patrik, Pa-
jor László edzõ.
Elöl: Gábris Róbert, Morvai Kristóf, Sü-
kösd Gergõ, Luczek Roland, Molnár
Márk, Brúzsa Tamás, Barabás Tamás.

AZ EZÜST IS SZÉPEN
FÉNYLIK

Ercsi Kinizsi U16–Sárbogárd
U16 1-6 (0-3)

Ercsi Kinizsi: Szili– Szacski, Németh I. S.,
Dombóvári, Németh R. Gy., Gajdó, Ru-
dolf, Balog, Hujber, Horváth.
Cserék: Nagy, Gulyás, Matizevics, Pup.
Vezetõ edzõ: Lieber Károly.
Sárbogárd: Deák Z. – Gábris, Bruzsa,
Horváth A. R., Suhajda, Biró, Erdélyi, So-
honyai, Suplicz, Horváth B., Tóth.
Cserék: Deák S.
A vasárnapi randevú az Ercsi Kinizsi fia-
taljaival ismét sárbogárdi sikerrel zárult. A
félidõ közepéig mezõnyjátékkal telt a mér-
kõzés. A 24. percben rezdült a hazaiak há-
lója, Gábris R. talált a kapuba, 0-1. A ven-
dégek második találatát a 27. percben
Suplicz B. szerezte, 0-2. A Sárbogárd tá-
madásai a 37. percben az újabb Suplicz
B.-góllal már a háromgólos elõnyt biztosí-
tották, 0-3. A szünet után is a vendégek bir-
tokolták a labdát, és az 51. percben Gábris
R. 0-4-re módosította az eredményt. A 70.
percben Erdélyi A. góljával 0-5. A mérkõ-
zés hajrájában, a 88. percben szépítettek a
hazaiak. Matizevics Z. K. talált a vendégek
kapujába, 1-5. Az utolsó percben Erdélyi
A. alakította ki a végeredményt, 1-6. A
vendégcsapat mezõnyfölénye gólokban is
megmutatkozott és megérdemelt sikert
aratott a Sárbogárd. A bajnokságban elért
második hely nagyszerû teljesítmény, di-
cséret a csapatnak!

Tabella

1. Baracs 26 24 0 2 190 43 147 72
2. Sárbogárd 26 23 2 1 164 25 139 71
3. Aba Sárvíz 26 20 0 6 180 72 108 60
4 Mezõfalva 26 18 2 6 159 45 114 56
5. Ercsi Kinizsi 26 18 1 7 124 46 78 55
6. Lmsk 26 11 3 12 101 106 -5 36
7. Sárosd 25 11 0 14 118 105 13 33
8. Vajta 26 10 2 14 88 122 -34 32
9. V. B. K. 26 10 1 15 76 144 -68 31
10. Enying 26 9 2 15 123 136 -13 29
11. L.komárom 25 8 1 16 89 136 -47 25
12. Polgárdi 26 6 0 20 71 175 -104 18
13. Sz.battyán 26 4 0 22 59 170 -111 12
14. Elõszállás 26 2 0 24 41 258 -217 6

TISZTES HELYTÁLLÁS

Bicske–Sárbogárd 2-1 (1-1)
Bicske: Milinte – Sötét, Facskó, Dombai,
Peinlich, Solt, Molnár, Burucz, Harango-
zó, Móri, Tornyai.
Cserék: Marton, Máj, Köntös, Németh, Ka-
tona.
Vezetõ edzõ: Vukmir Dragan.
Sárbogárd: Nyári – Bánfalvi, Nagy, Grác-
zer B., Gulyás–Kovács, Tóth, Gráczer G.,
Laták, Krajcsovics, Lajtos, Kindl.
Cserék: Bezerédi, Palásti.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A tartalékosan felálló vendégek megnehe-
zítették a hazaiak dolgát. A 3. percben
Laták B. Tóth Zs. bal oldali beadását a há-
lóba lõtte, 0-1. Az erõteljes hazai rohamok
a 32. percben góllá értek. Peinlich Sz. át-
adását Tornyai T. higgadtan lõtte a kapu-
ba, 1-1. A szünet után is a hazaiak kezde-
ményeztek többet, és a 63. percben Katona
L. jobb oldali elfutása után a beadást Tor-
nyai T. visszafejelte, és az érkezõ Móri T.
lövése a hálóban kötött ki, 2-1. A hazaiak
gólja után a vendégeknek is akadtak lehe-
tõségei, az eredmény azonban nem válto-
zott.

Tabella

1. Ikarus–M.hegy 26 19 2 5 56 32 24 59
2. Mór 26 18 5 3 58 15 43 59
3. Bicske 26 18 5 3 68 26 42 59
4. Gárdony–Agárd26 18 3 5 75 32 43 57
5. Ercsi Kinizsi 26 16 2 8 72 41 31 50
6. Martonvásár 26 10 9 7 55 40 15 39
7. Sárosd 26 12 2 12 65 44 21 38
8. Sárbogárd 26 11 3 12 48 37 11 36
9. Tordas 26 8 7 11 34 48 -14 31
10. L.komárom 26 6 5 15 33 57 -24 23
11. Polgárdi 26 6 3 17 36 77 -41 21
12. Mezõfalva 26 5 5 16 31 70 -39 20
13. Enying 26 3 4 19 36 98 -62 13
14. Baracs 26 3 3 20 18 68 -50 12

KIS LÁNG, KIS ÉGÉS

Kisláng-Telmex–Sárbogárd II.
4-0 (2-0)

Kisláng–Telmex: Ányos – Juhász M., Ger-
gely, Árki, Dudar E., Simon, Juhász J. B.,
Komlós, Willerding, Balogh, Szabó.
Cserék: Dudar K., Erdei, Lévai, Takács,
Kassai, Varga, Kovács.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Kindl, Vagyóczki,
Sükösd, Szabó, Demeter, Simon, Vámosi,
Luczek, Lajtos.
Cserék: Rigó, Palásti.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A már bajnok Kisláng otthonában az elsõ
félidõ jelentõs részében a vendégek táma-
dásaival kellett a hazai védelemnek meg-
birkóznia. Krajcsovics P., Sükösd G., De-
meter D. veszélyeztették a hazaiak kapu-
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ját, gól azonban nem született. A 36. perc-
ben megszerezte a vezetést a Kisláng. A
jobb oldalon Juhász M. elfutása után a kö-
zépre gurított labdát Balogh Z. 18 m-rõl a
kapu jobb oldalába lõtte, 1-0. A 40. perc-
ben Balogh Z. közeli lövését Brúzsa S. P.
szögletre ütötte. A jobbról belõtt szöglet
átszállt a védõk felett és Balogh Z. 5 m-rõl
a kapu jobb oldalába fejelte a labdát, 0-2.
A második félidõ hazai támadásokkal kez-
dõdött és az 50. percben Dudar E. a bal ol-
dalon kiugrott és a középre érkezõ átadást
Juhász M. a kapuba helyezte, 0-3. Az 54.
percben megszületett a végeredmény. A
bal oldalról elvégzett bedobás után a kapu
elé kerülõ labdát Komlós R. a léc alá fejel-
te, 0-4. A fáradt vendégek ellen magabiz-
tos hazai siker.

Tabella

1. Kisláng–Telmex30 29 1 0 135 17 118 88
2. Szabadegyháza 30 16 5 9 69 51 18 53
3. Besnyõ–Iváncsa

30 14 7 9 86 65 21 49
4. Káloz 30 14 7 9 62 51 11 49
5. Kápolnásnyék 30 14 6 10 77 58 19 48
6. Pusztaszabolcs 30 15 3 12 106 79 27 47
7. Sárbogárd II. 30 14 5 11 71 68 3 47
8. Velence 30 14 3 13 74 54 20 45
9. Vajta 30 13 6 11 73 72 1 45
10. N.karácsony 30 13 2 15 60 76 -16 41
11. Ráckeresztúr 30 11 7 12 61 53 8 40
12. Seregélyes 30 9 6 15 48 67 -19 32
13. Adony 30 8 8 14 61 78 -17 32
14. Aba–Sárvíz 30 9 4 17 81 87 -6 31
15. LMSK 30 7 7 16 59 95 -36 27
16. Rácalmás 30 0 3 27 16 168 -152 3
Pusztaszabolcs, Seregélyes és az LMSK csa-
patától -1 pont levonva.

FOCITÁBOR!

HÍV A PÁLYA,
VÁR A LABDA!

A Sárbogárd SE ebben az évben is meg-
rendezi az utánpótláskorú gyermekek ré-
szére a focitábort (5–16 év).
A tábor ideje: 2018. június 18–22. és június
25–29.
Részvételi díj: napi 2.000 Ft (háromszori
étkezés).
Helye: Sárszentmiklós, sportpálya.
Jelentkezni és érdeklõdni Sallai Attilánál
lehet.
Telefon: 06 (30) 371 6049, 06 (70) 363 0473
Hív a pálya, vár a labda!

Szántó Gáspár

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2018. június hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

2018. június 11. (hétfõ) 7.45–16.00 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2018. június 11. (hétfõ) 7.45–16.00 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:

2018. június 12. (kedd) 7.45–13.30 óra

Szent István Általános Iskola:

2018. június 8. (péntek) 7.45–9.00 óra

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

2018. június 8. (péntek) 9.15–10.15 óra

Pótbefizetés:

2018. június 20-án, szerdán a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában,
ügyfélfogadási idõben.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2018. május 28-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletet
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi
zárszámadásáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a kör-
nyezet védelmének általános szabályiról szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e)
pontjában és az 51.§ (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2018. má-
jus 11-ei ülésén a „Tájékoztató a környezet álla-
potáról és a város környezetvédelmi helyzeté-
rõl” tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, érté-
kelte illetékességi területén a környezet állapo-
tát.

Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képvise-
lõ-testület a 89/2018. (V. 11.) határozatával
meghozta döntését.

A jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen tu-
datom, hogy a nyilvánosság elõtti közzétételi
kötelezettségre tekintettel Sárbogárd Város Te-
lepülési Környezetvédelmi Programja és a kép-
viselõ-testület által tárgyalt elõterjesztés (tájé-
koztató) teljes terjedelmében megtekinthetõ
Sárbogárd város honlapján (www.sarbogard.
hu), valamint munkaidõben a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal mûszaki osztályán (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2. em. 7. sz. iroda).

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2018. június 1-jétõl az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
látja el Sárbogárd közigazgatási területén a közvilágítás karbantartási feladatait, azaz a kiégett fényfor-
rások cseréjét vagy a meghibásodások javítását.
Amennyiben azt észlelik, hogy a közvilágítási lámpa nem világít, úgy kérem, azt a következõ elérhetõ-
ségek valamelyikén jelezni szíveskedjenek:
Call Center mûszaki hibabejelentõ tel.: 06 (80) 20 50 20; http://www.eon.hu/Online_ugyintezes honla-
pon az Online ügyfélszolgálat menüpont alatt (a használathoz ügyfeles regisztráció szükséges); vagy
személyesen az E.ON ügyfélszolgálati irodájában nyitvatartási idõben; a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán személyesen; a 06 (25) 520 260, 06 (25) 510 965, 06 (25) 510 200-as telefon-
számon; a muszak@sarbogard.hu e-mail-címen.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT- COM hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.
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ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkban. A munkánk biztonsá-
gos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás
átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2018. június 27-én, 28-án és 29-én 8 órától várhatóan 16 óráig

Sárbogárd–Pusztaegres teljes területén
(Fejérvíz ZRt. vízmû, óvoda, orvosi rendelõ, üzletek, kocsma,

Ödönpuszta, terményszárító, mobiltornyok)
áramszünet lesz.

E.ON-hálózat

TISZTELT LAKÓK!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a és a villa-
mos mûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetérõl szóló 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet elõírja, hogy a villamos ve-
zeték biztonsági övezetének környezetében lévõ fák, bokrok ágait az ingat-
lan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a sza-
badvezeték biztonsági övezetének határát elérik.
A fentiekre tekintettel felkérjük a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az in-
gatlanjuk területén a gallyazási munkákat VÉGEZZÉK EL.
Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szol-
gáltató Kft. munkatársai elõreláthatólag 2018. június 5–16-ig SÁRBOGÁRD
település területén gallyazási munkálatokat fognak végezni.
Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük, a
fenti idõintervallumban jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi
elérhetõségeken:
tel.: 06 (70) 342 3185, e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu
A megbeszélt idõpontban, kérjük, biztosítsák kollégáink bejutását az ingat-
lan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök zavartalan
áramellátását.

Köszönettel: Ágvágó Szolgáltató Kft.



GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

Fiatal, válogatott,
vakcinázott JÉRCÉK

elõjegyeztethetõk
június elejére.

Saját nevelés. Érdeklõdni:
Farkasék,

Sárszentmiklós,
Vörösmarty utca.
06 30 685 3772

AUTÓSZERELÕ
KOLLÉGÁT KERESÜNK
sárbogárdi autószerelõ

mûhelybe.
Telefon: 06 30 853 4977

FUVAROZÁST
VÁLLALOK.

06 20 4244 674

APRÓ-
HIRDETÉSEK
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családcentrikus hölgyet, élet-
társat keresek 55 éves korig. 06
(70) 261 6700

Sárbogárdon a Sávoly közben
kisebb családi ház eladó. 06 (30)
567 2006

Eladó minõségi tûzifa, cser hasí-
tott 3100 q/Ft, száraz hasított
tölgy 3500 q/Ft, akác kugli 3500
q/Ft, akác hasított 3600 q/Ft. In-
gyen házhoz szállítással. Érdek-
lõdni: 06 (20) 406 9267

Borászati kellékek, rotációs ka-
pa, elektromos betegágy, búto-
rok eladó. Érdeklõdni: 06 20 849
2078

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben
is látható!
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