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ÉREMESÕ

A lapban olvashatnak egy cikket arról,
hogy mit nem érdemes tennünk a madarak érdekében. Viszont van egy fontos dolog, amit mindenképpen megtehetünk: biztosítsunk számukra naponta
friss vizet a nagy melegben! Ez az odafigyelés nekik életmentõ, nekünk pedig
örömteli pillanatokat adhat: gyönyörködhetünk az itatóhoz röppenõ szárnyas kis élõlényekben és a fürdõzési rituáléjukban. A rigók egészen közel engedik magukhoz az embert!

Írás a 2. oldalon.

Itató céljára bármilyen edény vagy virágalátét megteszi, ami nem borulékony, és jól meg tudnak a szélén kapaszkodni. Több itatót is kihelyezhetünk különbözõ, lehetõleg árnyékos, macskamentes helyekre. Annyi vizet öntsünk
az edénybe, hogy a kismadarak ne fulladjanak bele, hanem körülbelül a „térdükig” érjen.
Ne feledkezzünk meg az ebekrõl, cicákról és más házi kedvencekrõl sem!
Az állatok itatására még Etiópiában is
odafigyelnek, pedig ott kevesebb a víz,
mint nálunk.
Hargitai–Kiss Virág

ÚJ VIRÁGTÓ
VIRÁGTÓLL
A POKOL KAPUJÁIG
KAPUJÁIG
– avagy Etiópia igazi arca –

Írás az 4-5. oldalon.
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SPORT

ÉRE M ESÕ
Nagyon szépen szerepeltek a Sárbogárd SE
labdarúgói a 2017-2018-as futballszezonban, a megyei bajnokságban. Az ünnepélyes díjkiosztóra és szezonzáróra június 15én, pénteken este került sor a sárszentmiklósi pályán.
Szántó Gáspár köszöntötte a megjelent
sportolókat, vendégeket, köztük Schneider
Bélát, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei igazgatója, dr. Sükösd Tamás
polgármestert, Nagy Lászlót, a Sárbogárd
SE elnökét, és nem utolsó sorban a szülõket, akik rendületlenül támogatják, elkísérik és buzdítják a sportolókat.
A legfiatalabb, U14-es korosztály, Lajtos
András edzõ csapata e szezonban szerepelt
elõször a megyei bajnokságban. Igyekezetüket siker övezte: bronzérmet szereztek.
Részükre Nagy László adta át az érmeket és
a kupát.
Az U16-os csapat és edzõjük, Bezerédi
Ádám a második helyen végzett. Õk dr.
Sükösd Tamástól vehették át a jutalmat.
A Pajor László edzõ szárnyai alatt futballozó U19 játékosai méltán mondhatók aranylábúaknak, hiszen magabiztosan utasítva
maguk mögé a többi csapatot megszerezték
a bajnoki címet. Õk Schneider Béla elõtt
sorakoztak fel a nekik járó díjakért.
Az U19 a megyei Fair Play Versenyben is
elsõ lett, nem mellékesen.
A Sárbogárd SE megyei I. osztályban szereplõ csapata szintén ragyogó eredményt
ért el, 2. helyezettek lettek kiélezett megmérettetésben. Id. Nagy László, az egyesület tiszteletbeli elnöke akasztotta nyakukba
az érmet. Edzõjük: Viktor Ferenc.
S még egy aranyérem talált méltó gazdára:
Heiczinger Imre, az egyesület gondnoka érdemelte ki lelkiismeretes, odaadó munkájával.
Gratulálunk a kitüntetetteknek! Így tovább
a következõ szezonban is!
Hargitai Lajos
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi arca –
3. rész
Novák Kovács Zsolt: – Az egyik sofõrünk mohamedán volt, így
amikor neki eljött az ima ideje, megálltunk az út mellett, õ leterítette a szõnyegét, s Mekka felé fordulva imádkozott, mi meg addig nézelõdtünk, bóklásztunk. Visszakanyarodva egy kicsit a történelemhez: Sába királynõje Krisztus elõtt az I. évezred kezdetén
élt. Utódjai hozták létre az Akszúmi Királyságot, amit Európában
senki nem ismer, pedig jelentõs, monumentális építészeti emlékei
vannak. Az egyiptomi oszlopokhoz hasonló, hatalmas, 20-30 méter magas, bazaltból, gránitból faragott sztéléik vannak. Ezek egy
sírkertszerû részen vannak sûrûn fölállítva Akszúm városában; a
mai napig nem tudják, miért készülhettek. Van, amelyik már
összedõlt természeti csapások miatt. Amikor az olasz hódítók jártak itt, európai szokásként magukkal vittek egy oszlopot és fölállították Rómában, amit aztán hosszú-hosszú diplomáciai manõverekkel a kétezres évek elején kaptak vissza az etiópok és állíthatták fel ott, ahol eredetileg is állt. Minden motívum az oszlopokon
a félig keresztény, félig zsidó õsi hagyományokat tükrözi. A kereszténységet a 4. század elején tette államvallássá Erzana király.
Van a gimnáziumban is egy Erzana keresztnevû diák, akinek a nevének eredetét így tudtam meg.
Sok mindenben hasonlóan alakult Etiópia történelme, mint az
európai országoké. Az etióp középkorban ugyanolyan várakat
építettek küllemre is, mint nálunk; az állami berendezkedés is
földbirtoklásra épülõ, feudális jellegû volt. Persze volt, amikor veszekedtek egymással, szétesett az állam, vagy védekezni kellett a
muszlim hódítók ellen, és az ország központja hol itt, hol ott volt.
Az ország szívében fekvõ Addisz-Abeba a 18. század óta Etiópia
központja. Egy mítosz szerint az egyik királynõ nem érezte jól magát az akkori fõvárosban, ezért keresett egy kellemesebb klímájú
helyet; itt találták meg a vízforrásokat, amik köré felépült a város.
Addisz-Abeba jelentése: új virág. A többmilliós városban nincs
nagyon tömegközlekedés. Két villamosvonal van (az egész országban is csak talán két vasútvonal, de most már a kínaiak azt is
építenek), jellemzõek a kisebb méretû, 8-10 személyes buszok, a
2-3 személyes, tuktuknak nevezett taxik, emellett gyalog, öszvéren, lovon közlekednek, hiába vannak modern épületek is.
– A közlekedés mennyire kaotikus?
– Kaotikus. Elvileg vannak szabályok, de a gyakorlatban különösebb jelentõségük nincs. Mindenki figyel a másikra, ennek köszönhetõen viszonylag kevés a baleset.
– Etiópia történelmében voltak-e hasonló háborúk, mint amik
Magyarország történelmét is alakították, meghatározták?
– Nagy törés volt a mohamedán, iszlám hódítás elleni küzdelem a
7. század környékén. Bár érdekes, hogy amikor elzavarták Mekkából Mohamedet, a legendák szerint az egyik feleségét Etiópiába menekítette. Amikor elõször megjelentek a mohamedán hódítók, sikerült õket visszaverni, de aztán a 11-12. században az ország egy részét meg tudták hódítani. Mivel Etiópia viszonylag nehezen megközelíthetõ ország, mert nincs tengerpartja, magasföldi rész, járhatatlanok, szûkek az utak, ezért sokáig elkerülték a
gyarmatosítók. De aztán az 1800-as évek vége felé a felfedezõk révén egyre jobban megismerték ezt a térséget is. Ezek között a felfedezõk között vannak magyarok is. Teleki Sámuel is járt itt, a tavak egy része, amiket felfedezett, Etiópiában van, ilyen például a
Chew Bahir, vagy akkori nevén Stefánia-tó. A felfedezõk nyomán
aztán kereskedõk érkeztek. Arthur Rimbaud, akit francia költõként ismerünk, több évet töltött itt mint fegyverkereskedõ, miután felhagyott a versírással. A gyarmatosítók közül elõször az olaszok vetettek szemet a térségre, Líbia felõl közelítve. Az elsõ olasz
támadásnak az 1800-as évek végén az etiópok sikeresen ellenáll-
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– Igen, nincs hálózatba kötve, és nem megoldott, hogy mindenütt legyen egyforma
sûrûségben. Szörnyû volt látni, hogy a víznyerõ helyeknél milyen hosszú sorok állnak. Jellemzõen a nõk és gyermekek cipelik haza a vizet. Száraz évszakban jártunk
Etiópiában, és a vízfolyásokban alig csörgedezett víz. Ahol volt víz, ott rögtön mindenki használta, fürödtek benne, 20 méterrel lejjebb pedig merték a vizet a fõzéshez. Európai szemmel ez szokatlan, de számukra természetes. Hailé Szelassziét az
éhínség elsöpörte, nem tudta megoldani
az élelmezés gondjait. A nép lázadását a
szovjetek fölkarolták, és elkergették a császárt. Volt egy szocialista kísérlet Etiópiában is. Mengisztu állt az ország élére, aki

tak (valószínûleg létszámfölényüknek és
helyismeretüknek köszönhetõen), pedig
az olaszok jobban fel voltak fegyverezve.
Mussolini idején az olaszok újra megtámadták Etiópiát, és akkor már sikerrel jártak. Az akkori császár, Hailé Szelasszié
Svájcba menekült és emigráns kormányt
alakítva megismertette a világgal Etiópiát.
Az olaszok kiûzése után visszatért, és nyugalomban éltek, míg rájuk nem köszöntött
az éhínség a 70-es évek elején.
– Miért következett be az éhínség?
– Nagyon rossz termésû évek sorozata miatt. 7-8 éven keresztül volt aszály, emiatt
elpusztult a termés, de a népesség számában éppen ekkor volt egy ugrásszerû növekedés, és nem tudták táplálni a lakosságot.
Etiópia természeti környezete ugyan kivábevezette a szocialista modellt. Az éhínséget sikerült leküzdeniük, és némi iparosítás is történt. Ingyenes lett az egészségügyi
ellátás és az oktatás. Nagyon sok etióp diák
tanult akkor Magyarországon. Hosszú távon az afrikai országban se vált be a szocialista modell, a 90-es évek elején összedõlt a
rendszer külsõ támogatás híján. Utána
demokratikus körülmények között cserélgették a vezetõiket.

lóan alkalmas mezõgazdasági termelésre,
mert csak egy része sivatag, jelentõs része
jól mûvelhetõ terület, de a technológiai
színvonal nagyon alacsony, gépesítés
nincs. Az európai gépek nem biztos, hogy
alkalmasak lennének ott, mert kicsik a parcellák és köves a talaj. Ökör vontatta faekével mûvelik a talajt, kemikáliákat nem
használnak, ezért alacsony a terméshozam. A déli részeken, ahol több az esõ, elegendõ a víz, de a többi részen be kell osztani. Etiópiában a vízkérdés nem megoldott.
Vezetékes víz kevés helyen van, fúrt kutakról hordják a vizet, ebbõl adódóan nagy a
kereslet a 20 literes mûanyag kannákra. A

víz tisztasága esetleges, de az etióp emberek azt isszák, azzal fõznek és mosnak.
Sokkal nagyobb kincs a víz, mint bármi
más, ezért drágább, még a sörnél is. Mivel
kevés a kút, és elsõsorban a lakosságnak,
az állatoknak kell a víz, nem pazarolják öntözésre.
– Ennek ellentmond, hogy virágkertészetek mûködnek az országban.
– A nagy európai befektetõk fúrnak saját
kutat az üvegháztelepeknek. A lakosság
számára rengeteg segélyszervezet fúr kutakat.
– Tehát van vízkészlet, csak a kitermelés
nem megoldott.

Két érdekességet emelnék ki. Az egyik,
hogy a szocialista idõszakban az etiópok
Szomáliával hadakoztak, és a kubaiak segítették õket, többek között katonákkal.
Ezért sok kubai leszármazott él Etiópiában. A másik, hogy Jamaicában – ahol javarészt fekete bõrû a népesség, behurcolt
afrikaiak leszármazottai – az 1950-60-as
években indult egy mozgalom, hogy vissza
kellene költözni az õshazába. Szelasszié
császár befogadta az Amerikából érkezõket, és földet adott nekik a letelepedéshez.
Ezért a jamaicai bevándorlók hatalmas
tisztelettel voltak a császár iránt, akinek
trónra kerülése elõtt a neve Rasz Tafari
volt. Így került Jamaicába a rasztafári vallási jellegû mozgalom és az ehhez kapcsolódó jellegzetes hajviselet. Egyébként az
etiópok nem szeretik a jamaicaiakat, mert
behozták a marihuánát. Az etiópoknak
van saját kábítószer növényük: a „chat”,
amit próbál a kormány tiltani, de reménytelen a küzdelem ellene. Az ország déli részén mindenki ezt rágja.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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In memoriam
dr. Farkas János

Élt 63 évet.
Õszinte tisztelettel és szeretettel gondolunk Rád, „Farkas Doki”, mert csak
így hívtunk. Nagy ûrt hagytál magad
után hirtelen haláloddal. Szinte hihetetlen, hogy ilyen hamar véget ért az
életed.
63 évbõl 33 év nagy idõ, de Te pont
ennyit adtál a mi egészségünkért, fõleg
a töbörzsöki emberekért, akik nagyon
tiszteltek és szerettek lelkiismeretes
munkádért, emberségedért. Soha nem
mondtál nemet, sem hétköznap, sem
vasárnap, ha segítségre volt szükségünk. Munkádban mindig a maximumra törekedtél. Folyamatosan képezted Magad, szakvizsgáztál a család
és a munka mellett. Az embereket becsülted, mindegy, hogy kirõl volt szó.
Részt vettél a város életében, képviselõsködtél. Nem kaptál címet, vagy
rangot a munkádért, de siker volt számodra az, ha segíteni tudtál. A magad
módján csendesen dolgoztál, tetted
mindennap az orvosi esküdben megfogalmazott feladatokat.
Emlékszünk, amikor Sárbogárdra jöttél feleségeddel és gyermekeiddel,
akik azóta már kirepültek a családi fészekbõl. Készültél a boldog nyugdíjas
évekre, hogy többet lehessél feleségeddel, Ildikóval, gyermekeiddel és unokáiddal. Ez már sajnos nem adatik meg
Számodra, de fentrõl vigyázol majd
Rájuk.
Soha nem feledünk, emlékedet szívünkben örökké megõrizzük.
Fájó szívvel búcsúzunk volt kollégáid
nevében:
Dr. Somogyvári Katalin és
Szakács Benõné Piroska
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Csak néhány lépés
Egyszer osztálykirándulásra készülõdtünk még általános iskolában. Persze, akkoriban
még csak vonattal, nem busszal, mint manapság szokás. A vonatnak pedig, tudjuk, rendes menetideje van, és ha fütyül a forgalmista, már indul is. Elõzõ nap még családi mezei
munka is volt: õszi betakarítás. Jól elfáradtunk, de azért este rendesen elõkészítettük a
kirándulásra való finom elemózsiát, kolbászos kenyeret, innivalót, még süteményt is. És
nagy izgalommal feküdtem le, de megnyugtattam magamat, hogy tudjak aludni.
Nem emlékszem, hogy csörgött-e az óra reggel, vagy nem, de arra ébredtem, hogy a vonat indulásáig már csak 10 perc van! (Gyalog kb. ennyi idõ kellett az állomásra.) Mint a
villám, kiugrottam és öltözni kezdtem, biciklivel igyekeztem lóhalálában a vonathoz,
nem sok reménnyel ugyan, de hátha mégis…
Kiérve az állomásra láttam magam
elõtt egy hosszú vonatot, a végét ugyan
nem láttam, de sem az osztálytársaimat, sem vasutast nem találtam, akitõl
kérdezhettem volna. Csak egy ember
volt ott, de õt nem mertem megkérdezni, hiszen már nem reméltem, hogy az a
vonat lenne az „én” vonatom. Pedig
lett volna még idõ errõl meggyõzõdni:
Közelebb kellett volna menni és végignézni a vonatot. De csak a peronon álltam. Még egy-két percig ott állt a vonat
is mozdulatlanul, de senki se le, se föl,
az állomás belátható része üres volt. Egyszer csak jött a forgalmista, kezében a „palacsintasütõvel” és fütyült. A vonat lassan megindult, és a többi kocsi is „elõjött”, míg egyre
gyorsult, aztán az utolsó kocsi is láthatóvá vált. Hát, ott integettek az osztálytársaim! Persze rohantam volna, hogy fölugorjak, de akkor már megragadtak talán ketten is, hogy ne
okozzak balesetet. A vonatot már nem állították meg a kedvemért.
Nos, azóta többször jártam késõbb abban a városban, de azt az élményt az osztállyal elmulasztottam. És azóta is bánom, hogy miért is nem tettem több lépést, hiszen elérhettem volna a vonatot.
Azért írtam le ezt a tanulságos eseményt, hogy te is tegyél több lépést! Íme, itt olvasható
ez az írás. Talán kedved sincs elolvasni, és azt gondolod, már megint csak egy elmélkedés.
Igen, így bánik a legtöbb ember a Bibliával is, mondván, azt is csak emberek írták. Vigyázz, figyelmeztet Isten, hogy életünk vonatának ideje lejár. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, és elmúlnak az alkalmak is, hogy megismerjük Õt, az egyedül Üdvözítõt.
Ragadd meg hát az alkalmat, menj közelebb, mint Mózes az égõ csipkebokorhoz, de „lehúzott saruval”, azaz alázattal, és akkor meghallod az Úr hangját: „Én VAGYOK atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene…”
Tehát Õ VAN is, VOLT is és LESZ is! De a földi élet nem lesz örökké, itt minden meg
fog szûnni. De az, hogy te hol fogsz élni tovább, az itt dõl el: életedet Jézus Krisztusba helyezed, vagy lemaradsz és kimaradsz az Õ országából. Ma még lehet választani!
K. Rózsa és Iván, Lenti
Forrás: Antenna magazin, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Kiadványa 2015/3. szám
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VILÁGBAJNOKSÁG!

Halihó, világbajnokság van egy egész hónapig! A képernyõn labdák röpködnek
még a gyermekmûsorokon is, nem beszélve a reklámokról, hírszolgáltatásokról
meg mindenrõl, ami mozgókép. Az egész
világ lázban van, tömegek ordítanak festett arcokkal, furcsa süvegekben, ruházatokban. Az asszonyok morognak, mert a
férfiak, mintha más dolguk nem volna,
hosszú órákig bámulják a tévét, szólni sem
lehet hozzájuk. Furcsa a világ, mert a nõk
derekasan kiveszik a részüket a labdajátékokban, felveszik karcsú lábukra a sípcsontvédõt, futballcsukát, de úgy látszik,
tévén nézni kevésbé szeretik a labdarúgást. Tartok tõle, hogy ebbõl kifolyólag
itt-ott családi háborúskodások is vannak,
mert a férfiak meccset néznek ahelyett,
hogy levinnék a szemetet, sétáltatnák a
gyereket, kapálnának a kertben. Az afrikai
éhségövezetek lakói, miközben gyökereket kaparnak ki a földbõl, ha nem akarnak
tényleg éhen halni, a fejüket csóválva, sápítozva mesélik egymásnak, hogy a fehérek
meg a fekete cimboráik azzal szórakoznak,
hogy levegõvel felfújt bõrtömlõt rugdosva
kergetik egymást ahelyett, hogy élelmiszert kaparnának ki maguknak a földbõl.
Nálam valami tudathasadás következett
be, mert egyrészt elítélem azt a cirkuszt,
amelyet e körül a világbajnokság körül ûznek. Mintha ez volna a legfontosabb dolog
a világon. Másrészt, ha rákattintok valamely mérkõzésre, nem vagyok képes abbahagyni, el vagyok bûvölve. Már maga a pálya zöldjének üde zöld színe, a rajta futkosó emberalakok színes meze valami varázserõvel bír. Ahogy kiszámított ívben

röppen az a fránya labda, s általában megtalálja a címzettet, ahogy kibontakozik a
támadás egy gól ígéretét hordozva, ezt muszáj néznem. Ami történik, mindig váratlan, mint az életben. Két ellentétes erõ feszül egymásnak, folytonos feszültség uralkodik a pályán, a nézõnek nincs egy pillanatnyi nyugta sem. De az a kellemes, hogy
mindez játékban oldódik föl, labda után
futkosnak, mint a gyerekek. Érdekes, hogy
minden esetben drukkolok valamelyik csapatnak, de nem mindig tudom megmondani, hogy miért. Van úgy, hogy a vesztésre
álló csapaté a rokonszenvem, de ha valamelyik együttes pazar játékot mutat be,
nem tudom tõlük megtagadni a szimpátiámat. A minõség meghódít. Ez is az életet
mintázza. Ebben a sportágban léteznek
gólhelyzetek. Ilyenkor a feszültség a csúcspontra ugrik. A gólhelyzetek az esetek
többségében nem hoznak beteljesülést, az
ember csalódottan dõl hátra a székében.
Viszont ha gól van, az mindig nagy esemény. Ha a nem kedvelt csapat ér el gólt,
az határozottan bosszantó, sõt valljuk be:
dühítõ. Egyesek a televíziós készüléket is
összetörik. Ha azonban a kedvencek érnek
el gólt, komoly, megfontolt emberek is önkívület jeleit mutatják, felugranak a székükbõl, és jellemzõ módon az égnek emelik a karjukat. A játékosok pedig egzaltáltan ölelik egymást, egy halomban fetrengenek a füvön. Ilyen nagy esemény egy gól.
Azt hiszem, valahogy örülök, hogy a magyar csapat nem jutott be. Így páholyból
nézem. Valószínûleg nagyon megviselne,
ha a mieinket elpáholnák.

Helytörténeti
füzetek
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulásakor, 2009-ben fontos célkitûzésként jelölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen keresztül megõrzését. E törekvés része induló sorozatuk, melyben tudományos jellegû történelmi tanulmányokat, személyes élettörténeteket, életrajzokat, viszszaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak
jelentetni, mint régi fényképeket, képeslapokat összegyûjtõ albumokat.
Eddig megjelent kötetek:
Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához
***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –
Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete

1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928
***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928
***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

L. A.

A Madarász József Városi Könyvtár nyári nyitva tartása:
2018. július 2–21-éig hétfõ: zárva, kedd: 9–18 óra, szerda: 9–18 óra,
csütörtök: 9–18 óra, péntek: 9–18 óra, szombat: zárva.
A könyvtár július 23-ától augusztus 20-áig szabadság miatt zárva lesz.
2018. augusztus 21–31-éig:
hétfõ: zárva, kedd: 9–18 óra,
szerda: 9–18 óra,
csütörtök: 9–18 óra,
péntek: 9–18 óra,
szombat: zárva.

A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.
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Cecei sulibörze
Pedagógusünnep

Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja. 2018. június 12-én,
kedden 16.30-tól ezen alkalomból pedagógusünnepet tartottak a
Cecei Általános Iskola aulájában.
A pedagógusünnep kezdetén Király László igazgató
köszöntötte az egybegyûlt
aktív és nyugdíjas pedagógusokat. Ezután három 7.
osztályos tanuló adott rövid
ünnepi mûsort – Pordán
Nikoletta köszöntötte a
megjelenteket, majd Szalai
Anna zongorajátékával örvendeztette meg az egybegyûlteket, amit Tolnai Vanda verse követett. Az ünnepség folytatásában Király László igazgató köszöntötte az elismerésekben részesült nyugdíjas pedagógus kollégákat. Elsõként Csõgör Katalin tanítónõt, aki gyémántdiplomáját
vehette át, annak emlékére, hogy 60 évvel ezelõtt végzett a székesfehérvári Vasvári Pál Tanítóképzõben. Kati néni 39 évet töltött a pedagógusi pályán és szolgálta a Cecei Általános Iskolát.
Ezután Csákvári Györgynét köszöntöttük, aki aranydiplomáját
vehette át annak az emlékére, hogy 50 évvel ezelõtt végzett tanítóként az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolán. Éva néni 36 évet
dolgozott pedagógusként, amelybõl 30 évig szolgálta a Vajtai Általános Iskolát. Az ünnepség következõ részében a tavaly nyugdíjba vonult kollégáknak adott át az intézményvezetõ Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet a sok éves fáradságos munkájuk elismeréseként. 40 éves munkájáért Nyikosné Domján Mária, Nagy Ferencné és Borostyán Istvánné vehetett át elismerést. Az igazgató
mindannyiuknak szívbõl gratulált és még sok szép nyugdíjban eltöltött évet kívánt.
Az ünnepség baráti beszélgetéssel folytatódott.

lõházát is. A nagyváradi testvériskolánkban délután 2 órára vártak bennünket. Bemutatták az iskolájukat és az ottani körülményeikrõl meséltek, majd egy barátságos mérkõzésen mérhette
össze tudását a két iskola fiúkból álló focicsapata. Az eredmény
döntetlen lett. Innen a várba mentünk, ahol egy kedves magyar
régész tartott nekünk idegenvezetést. Alig vártuk, hogy elfoglalhassuk a szállásunkat; vacsoráztunk, majd esti városnézésre indultunk Nagyvárad fõterére.

Másnap a Királyhágón keresztül értük el úti célunk elsõ állomását, Körösfõt. Az ottani gyönyörû templomot és a Vasvári Pál emlékére állított kopjafát látogattuk meg, majd egy kis vásárlásra
volt lehetõségünk. A következõ megálló Kolozsvár volt, ahol a
Szent Mihály-székesegyházat, a híres Mátyás-szobrot és Hunyadi
Mátyás szülõházát néztük meg. Tordán lementünk a sóbányába
és bejártuk a Tordai-hasadékot. A Nagyenyedre vezetõ utunk
közben megálltunk Torockón, ahonnét festõi kilátásunk nyílt a
Székelykõre. Feltöltõdtünk az ottani forrásvízzel, és láttuk, hogy
hol mostak régen az asszonyok. Nagyenyeden volt a szállásunk,
ott finom vacsorával vártak bennünket.

Határtalanul – 2018
A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája a 2017-18-as tanévben is sikeresen pályázott az Emberi Erõforrások Minisztériumához és 2.099.500 Ft támogatást nyert el a HAT-17-01-2017-00269
azonosító számú pályázaton. A támogatásból 2018. 05. 30. és
2018. 06. 02. között sikeresen valósította meg a „Nyergelj-fordulj”
– a ’48-as huszárok nyomában Erdélyben címû programját. A kirándulási élményekrõl Johnson Janet Ramóna, Megyesi Mirtill,
Pajor Lili és Tolnai Vanda 7. osztályos tanulók számolnak be:
2018. 05. 30-án reggel 6.30-kor indultunk Cecérõl a cukrászdától
a kirándulásra. Elõször Alapra mentünk, ahol felvettük az ottani
hetedikeseket. A határon Méhkeréknél, Gyula közelében keltünk át. Elsõ állomásunk Nagyszalontán volt, ahol megnéztük a
Csonka-tornyot, melyben az Arany János-kiállítás kapott helyet.
Persze nem maradhatott el, hogy megtekintsük Arany János szü-

A harmadik napon elõször a nagyenyedi Bethlen Kollégiumot tekintettük meg, beengedtek minket a díszterembe, és megnéztük
az iskolatörténeti kiállításukat is. A szomszédos vár falára nemzetiszín szalagot is kötöttünk. Ezen a napon még Gyulafehérvárra
mentünk. A várban levõ Szent Mihály-székesegyházban Hunyadi
János sírjánál róttuk le tiszteletünket. Ezután még Vajdahunyadra mentünk, ott Európa egyik legszebb lovagvárát jártuk körbe. Aznap Déván volt a szállásunk, de még elõtte ellátogattunk a
ferences szerzetesek által fenntartott alapítványhoz, ahová adományainkat vittük.
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Az utolsó napot Déva váránál kezdtük, siklóval mentünk fel a várba, ahonnét nagyon szép volt a kilátás. Utolsó két állomásunk
Aradon volt. Megemlékeztünk a forradalomban és szabadságharcban kivégzett 13 honvédtábornok emlékoszlopánál, majd
meglátogattuk a Megbékélés terén lévõ szabadságszobrot. Hazafelé a határon sokat kellett várni, mire átjutottunk, de este 8 órakor már otthon is voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat a kiránduláson.

Zirci és cseszneki kirándulás
A cecei iskolások az EFOP-1.2.1-15-2016-00226 azonosító számú, „Védõháló a családokért programok megvalósítása a Sáregresért Közhasznú Egyesületnél” címû pályázat keretében 2018.
június 14-én, csütörtökön egy buszos kiránduláson vehettek részt.
47 olyan diákunk részesült ebben a jutalomban, akik a 2017/18-as
tanév során iskolánk jó hírnevének öregbítése érdekében aktívan
tevékenykedtek. Ezzel is díjaztunk énekkari munkát, kiemelkedõ
sporteredményeket, vers- és mesemondó versenyzõket, színjátszókat, tanulmányi versenyeken jeleskedõket, vagy a magatartásukkal és szorgalmukkal példát adókat. A kirándulás keretében
Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ vezetésével Zircre és Csesznekre
látogattunk el. A buszra szállás után kissé borongósabbra fordult
az idõ, és Veszprém felé már kisebb esõzónák is megzavarták a
lelkesedésünket. Zircre érve egy kicsit szemerkélt az esõ, ami
megzavarta a tervezett piknikünket a parkban. A finomságokat a
múzeum aulájában is jóízûen el tudtuk fogyasztani.

Kirándulásunk elsõ helyszíne a zirci bazilika volt, ahol az idegenvezetõ nagyon kedvesen elmesélte nekünk a templom történetét,
a rekonstrukciós munkálatok részeit, a bazilika fõ „látványosságait” és ezek funkcióit. Elõször a padokban ülve, majd az idegenvezetõvel körbejárva néztük végig a sok csodálatos részletet, amit
ez a nagyszerû épület rejteget. Ezután átsétáltunk a még mindig
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szemerkélõ esõben a Ciszterci Mûemlékkönyvtárba, ahol szigorú
szabályok betartása mellett nézhettük végig a két színpompás olvasótermet, melyek közel 65.000 darab könyvet rejtenek. A könyvek mellett a padozat és a bútorok is nagyon különlegesek voltak.
Megtudhattuk, hogy a háború alatt egy katonai repülõgép belezuhant az épületbe, aminek a javítási munkálatait csak itt-ott lehet
felfedezni. Az idegenvezetõk nagyon kedvesek és türelmesek voltak a gyerekekkel, szívesen válaszoltak minden kérdésükre. Mivel
még mindig szemerkélt az esõ, ismét elõvettük az elemózsiánkat
és (ismét az aulában) falatozni kezdtünk. Rövid pihenõ után átsétáltunk az egyháztörténeti kiállításra, ahol az egyik oldalon egy
kézi szövésû kárpitot és egyházi tárgyakat láthattunk. A másik kiállítói részben a mai kornak megfelelõen interaktív monitorokkal
felszerelt termekbe látogattunk el, ahol sok-sok érdekességet láthattunk, a bútoroktól a ruhákon át a keresztekig. Még egyszemélyes írópadokba is beleülhettek a gyerekek, ahol tinta- és lúdtolltartó is volt, de meg lehetett nézni az egész épületegyüttest is maketten. Rövid idõ múlva kinyílt a „varázsajtó” az egyháztörténeti
kiállítás hátsó részében, majd elkezdõdött rácsodálkozó túránk a
Zirci Arborétumban, szintén egy nagyon kedves, fiatal kísérõ segítségével, aki szinte minden növényrõl tudott valami érdekeset
mondani számunkra, úgyhogy az esõ már nem is zavart annyira
bennünket. Nem csoda, hogy sok érdekesség hangzott el, hiszen:
„A ciszterci apátság mûemléki környezetében angolkertstílusban
létesült park hazánk legmagasabb fekvésû fás gyûjteménye – 400
méter tengerszint feletti magasságban. Minden évszakban pompás látványt, kellemes felüdülést nyújt. Tavasszal a halastó partján telepített dísznövények, évelõágyások üde látványa, nyáron a
zöld ezernyi árnyalata, a hársfák zsongító illata, a Cuha-patak
csobogása, õsszel a melegbarna-sárga színpompa, télen az ágakat
belepõ hótakaró, zúzmara varázsolja mintegy mesevilágba a látogatót.
A 20 hektáron fekvõ, angolkertnek is nevezett „fás-kert” alapítása a 18. század második felére tehetõ, ahol gyönyörû természeti
környezetben gyakorta találkozhatunk a Bakonyra jellemzõ bogár- és rovarvilág képviselõivel, ráadásképp elõfordulhat, hogy
õzek, mókusok kísérik kerti sétánkat.”
Nagyon jól éreztük magunkat!
Ezután felszálltunk a buszra, majd tovább mentünk Csesznekre, a
várhoz, ami nagyon szépen fel van újítva. A belépés után ismét egy
finomat falatoztunk, majd közös erõvel megmásztuk a vár kaptatóját. Ezután csodaszép kilátás nyílt elénk, amint egyre feljebb és
feljebb másztunk. Gondolatban mindenki várkisasszonynak és
bástyát védõ lovagnak képzelhette magát. Nagyon élveztük a szép
látványt és jó levegõt!
Visszasétálva megnéztük a bejáratnál lévõ kicsi kiállítótermet,
ahol régi fegyvereket láthattunk, valamint olyan plakátokat, ahol
Magyarország szép tájai, látványosságai, várai és mûemlékei voltak láthatók. Nagy örömünkre felfedeztük a Csók István Emlékmúzeumot és a simontornyai várat is.
A vár meglátogatása után buszra szálltunk és vidáman hazautaztunk!
Szabóné Várady Katalin igh.
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AJÁNLÓ

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ
SÁRBOGÁRDRÓL!
Kaphatók
szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere
12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3., telefon: 06 (25) 460 161.
A klub elsõ, alakuló összejövetelén, június 20-án délután a téma a következõ volt dr. Oroszlány László és dr. Mányoki Lídia közremûködésével: korunk leggyakoribb anyagcsere-betegsége, a cukorbetegség jelei, lényege, típusai; hogyan kerülhetõ el a cukorbeteg
láb kialakulása?
A klubfoglalkozásokon való részvétel ingyenes. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A következõ klubfoglalkozás idõpontjáról érdeklõdni lehet a mûvelõdési házban, illetve a rendelõintézetben.
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FELHÍVÁS

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete
szerint

I.
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f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A sportcélú pályázatok keretösszege: 3.400.000 Ft.
A mûködési és rendezvényi pályázatok keretösszege: 1.650.000
Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet 2018. évre

1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot:

HELYI ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre
jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok
számát;

A) sportcélú támogatások elnyerésére
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET SPORT
PÁLYÁZAT 2018.

B) mûködési és rendezvényi
támogatások elnyerésére
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET CIVIL
PÁLYÁZAT 2018.

II.
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2018.
évre

A) HELYI SPORTSZERVEZETEK
RÉSZÉRE SPORTCÉLÚ
TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORT PÁLYÁZAT 2018.

B) HELYI CIVIL SZERVEZETEK
RÉSZÉRE MÛKÖDÉSI ÉS
RENDEZVÉNYI TÁMOGATÁSOK
ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2018.

b) a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a
pályázó számlaszámát;
c) a pályázat nevét;
d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját forrás összegét;
f) a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
2. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a) a szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
b) a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú
szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott
bírósági igazolás;
c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet
a támogató ellenõrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett, 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi;
d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CXCV. törvény (Knyt.) 6. § (1)
bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;
e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).

***
A pályázatok célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon
mûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2018.
évi mûködését és rendezvényeit.
Támogatásban részesíthetõk: sárbogárdi székhelyû, telephelyû,
bíróság által nyilvántartásba vett szervezetek, amelyek a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn
Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy
valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 16., 16.00
óra.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni 1 példányban:
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: az OKSB, illetve a képviselõ-testület következõ rendkívüli ülésének idõpontja.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: a rendkívüli
ülést követõ 8 nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést
köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját,
feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható
költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.).
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A szünidõ alatt is
biztonságban
Néhány tanács a nyári hónapokra
A tanév befejezésével nagyon fontos, hogy a gyerekek a szabadidõt hasznosan és biztonságban töltsék el. A nyári hónapokban
sajnos fokozottan megnõ az áldozattá válás lehetõsége, a gyerekek veszélyeztetettsége, ugyanis a tanítás befejezését követõen
esetenként óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válhatnak. Ügyeljenek környezetükre, biztonságukra, a testi épségükre, hogy felhõtlenül tölthessék a mindennapokat!
Közös felelõsségünk, hogy fokozottan odafigyeljünk a gyerekekre, akár gyalogosan, akár kerékpárral közlekednek, mert még
nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a
rájuk leselkedõ veszélyeket. A közlekedési szabályok megtanítása, a veszélyek tudatosítása, a helyes magatartásminták átadása és
a példamutatás megóvhatja õket a balesetektõl, akár életmentõ is
lehet.
Fontos, hogy a gyermekek idegenekben ne bízzanak meg feltétel
nélkül, velük ne menjenek sehova. Ha egyedül vannak otthon, ismeretlen személyt ne engedjenek be. A fiatalok ebben az idõszakban több idõt töltenek számítógép, okostelefon és táblagép közelében, ezért lényeges, hogy tisztában legyenek az internet használatának veszélyeivel.

Néhány tanács az internetet
használó gyerekek számára
Kezeljék óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel velük a kapcsolatot! Nem tudhatjuk biztosan, ki van valójában a profil mögött, akivel beszélgetni kezdenek.
Ne tegyenek közzé és ne osszanak meg kihívó képet, idegennel
pedig semmilyen személyes információt (adatot, képet stb.) ne
osszanak meg!

KÉK HÍREK
Mobiltelefont az áruházból
Egy sárbogárdi áruház biztonsági szolgálatának munkatársai kértek rendõri segítséget 2018. június 13-án délután, mivel a bevásárlóközpont mûszaki osztályáról egy 15 éves helyi lakos mobiltelefont tulajdonított el úgy, hogy arról az áruvédelmi eszközt eltávolította. A helyszínre érkezõ járõrök igazoltatták a fiatalkorút, elfogták és elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Fogadják el, ha a szülõk biztonsági szûrõt állítanak be a gépen, ezzel felügyelve, korlátozva a nethasználatot. Ez a gyerekek érdekeit szolgálja, használatukkal nagyobb biztonságban lesznek az online világban.
Lényeges felhívni a fiatalok figyelmét a kábítószerek és az új
pszichoaktív anyagok használatának következményeire is.

Néhány tanács a fesztiválozó fiatalok számára
Fesztiválra, kulturális rendezvényre jegyet online csak megbízható forrásból vásároljanak!
Ne fogadjanak el bontott italt idegenektõl! Ne tegyék le poharukat, ne hagyják õrizetlenül, amíg meg nem itták annak tartalmát!
Javasoljuk, hogy táskájukat lehetõség szerint maguk elõtt tartsák,
értékeiket ne a farzsebükbe tegyék, ne adjanak lehetõséget a
zsebtolvajoknak!
Kerüljék a hazafelé vezetõ úton a sötét, kietlen helyeket!
Amennyiben bûncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendõrséget a 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén!
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

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

BARNA HAJNALKA sárbogárdi lakos és
KISS ROLAND sárbogárdi lakos június 16-án.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2018. június 21.

KÖZÉRDEKÛ

Veszélyes gyermekgondozási cikkeket,
játékokat vontak ki a forgalomból
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a magyar családok, különösen a gyermekek biztonsága érdekében
közel száz terméket, köztük gyermeketetõszékeket, bébikompokat, lábbal hajtható kismotorokat, játékrollereket, játszószõnyegeket és plüssjátékokat vizsgált
meg. A fogyasztóvédelmi hatóság 38 terméket kivont a forgalomból, húszat
pedig a vásárlóktól is visszahívtak.
Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a balesetek megelõzése érdekében rendszeresen vizsgálja a
gyerekek által gyakran használt eszközöket, kiszûri közülük a veszélyeseket. A
termékek esetleges kockázatait – mint
például a felborulás lehetõsége vagy a leszakadó részek miatti fulladásveszély –
kizárólag laboratóriumi vizsgálatokkal
lehet megállapítani, a vásárló errõl elõzetesen nem tud érdemben tájékozódni.
A most megvizsgált tíz gyermeketetõszékbõl három, a nyolc bébikompból kettõ nem teljesítette az elõírt követelményeket. A játékok esetében az öt triciklibõl négy, a tíz játékrollerbõl hat, a huszonöt lábbal hajtható kismotorból öt, a
húsz játszószõnyegbõl öt, a húsz plüssjátékból pedig tizenhárom esetében talált a
labor kockázatot.
A vizsgált etetõszékek esetében egyrészt
a stabilitás nem bizonyult megfelelõnek,

fennállt a felborulás veszélye. Másrészt a
termékek szerkezeti felépítésében is találtak balesetveszélyes elemeket: a nem
megfelelõ méretû lyukak, rések, nyílások
sérülést, ujjtörést okozhatnak. A játékjármûvek ellenõrzése során fõként a termékek stabilitását, a kormányszerkezetek kialakítását, a kormánycsövek szilárdságát, a kerekek méretét, a hegyes,
éles elemeket, szerkezeti kialakításokat
kifogásolták. A játszószõnyegek és plüssjátékok esetében a leszakítható, kisméretû alkatrészek okozta fulladásveszély miatt vontak ki több terméket is a forgalomból. A veszélyesnek bizonyult típusok tételes listája a kormányzati honlapon elérhetõ.
A vizsgálaton megbukott termékek a
gyermekek biztonsága érdekében lekerültek az üzletek polcairól. A járási hivatalok intézkedtek a 38 nem megfelelõ
termék forgalomból történõ kivonásáról,
20 termék esetében pedig a vásárlóktól
történõ visszahívásról.
Az ITM a jövõben is fokozott figyelemmel dolgozik azon, hogy aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel és rendszeres piacfelügyeleti ellenõrzésekkel járuljon hozzá a családok védelméhez és gyermekek
biztonságához.
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Meghívó
Minden kedves érdeklõdõt
hívunk és várunk

szemléletformáló elõadásra
Sárbogárd város
felszíni
csapadékvíz-elvezetése
kapcsán
2018. június 29-én,
18 órakor a díszteremben.
Elõadók:
– Mezõ Bálint okleveles vízépítõ mérnök, Sárszentmiklós
– Lajtos János okleveles mezõgazdasági
gépészmérnök, Sárszentmiklós

KIEGÉSZÍTÉS
A sárbogárdi pedagógusnapról szóló
beszámolónk utolsó mondata kapcsán a
polgármester tájékoztatott, hogy minden pedagógusnak vettek virágot. A korábbi években az ünnepségen részt vevõ
pedagógusok vitték el távollévõ kollégáiknak a virágot. Idén több virág is a
vázában maradt, mert nem vitték el.
HKV

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Elindult a regisztráció az Online Számla rendszerben
A július elsejétõl kötelezõ számlaadatszolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára
legalább 100 ezer forint áfa-tartalmú
számlát állít ki akár számlázóprogrammal, akár számlatömbben. A NAV Online
Számla felületén a mostantól elvégezhetõ
regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre
van szükség.
Függetlenül attól, hogy a számlát számlázóprogrammal, vagy kézzel állítja ki valaki, mindenképpen regisztrálnia kell a
NAV Online Számla rendszerében, hogy
az adatszolgáltatást el lehessen végezni.
Mostantól elérhetõ a regisztrációs felület:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztra
cio. A regisztrációt annak kell elvégeznie,
aki az adott vállalkozás nevében a NAV
elõtt törvényes képviselõként, vagy állandó meghatalmazottként eljárhat.
A NAV Online Számla aloldaláról két
kattintással az Ügyfélkapu bejelentkezési
oldalára érkezik az, aki a vállalkozást képviseli, és aki sikeres azonosítás után megkezdheti a regisztrációt. Ennek eredményeként, a regisztrációt végzõ személyéhez kapcsoltan létrejön egy elsõdleges felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben a
webes felületen teljes körû intézkedési
joggal rendelkezik.

A számlázóprogrammal történõ adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre kell hozni, amihez egy jelszó
megadása, illetve a jogosultsági szint beállítása szükséges. Ez biztosítja azt, hogy az
adatszolgáltató számlázóprogramja a
számlák adatait emberi beavatkozás nélkül, idõben és szabályosan továbbíthassa a
NAV-hoz. A technikai felhasználó regisztrálása után lesznek hozzáférhetõk a
számlázóprogram és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges további technikai elemek (felhasználónév, xmlaláírókulcs, cserekulcs).
Lehetõség van arra, hogy egy gazdálkodó
szervezeten belül ne csak a törvényes képviselõ férjen hozzá a rendszerhez. Létrehozhatók másodlagos felhasználók, akik
jogosultságuknak megfelelõen használ-

hatják a rendszert. Ezeket a jogosultságokat az elsõdleges felhasználó határozza
meg számukra, például számlatömböt, azaz kézi számlát használó vállalkozások
számláit feltölthetik; lekérdezéseket végezhetnek.
Regisztrálni július elseje után is lehet, de
legkésõbb az elsõ adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig el kell végezni a
mûveletet. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elegendõ, mert az csak a
tesztelés lehetõségét biztosítja.
Videóbemutató:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztra
cio/start
A rendszerrõl szóló információk, a regisztráció menetét bemutató leírás és videó, a gyakori kérdésekre adott válaszok a
NAV honlapjáról elérhetõ Online Számla
aloldalon találhatók:
https://onlineszamla.nav.gov.hu. A regisztrációval kapcsolatban technikai segítség kérhetõ a NAV Infóvonalán
(1819-es telefonszám, 7. menüpont, 2. almenüpont – Informatikai segítségnyújtás), vagy írásban a nav.gov.hu/nav/
e-ugyfsz/levelkuldes funkciónál a „Számlaadat-szolgáltatás, informatikai problémák” tárgy kiválasztásával.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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SZÁZÉVES ERDÕK MAGYARORSZÁGON
Minél idõsebb egy erdõ, annál inkább várható, hogy gazdag élõvilágnak
ad otthont. Turisztikai vonzerejük sem lebecsülendõ – hiszen ki ne részesítené elõnyben kirándulásai során a vadregényes tájakat, melyeknek külön színfoltjai lehetnek az öreg erdõk mesebeli formájú és méretû fákkal.

Õserdõk, öreg erdõk, fiatal vadonok
Az erdõgazdálkodás évszázadai során az õserdõk szinte teljesen megsemmisültek Európában. Mivel a száz-százhúsz év körüli fák – tölgyek esetén körülbelül 150 év – ipari szempontból már gyakran veszítenek értékükbõl, az általános
gyakorlat szerint ennél idõsebb fákból álló erdõket csak kivételesen õriznek
meg azok tulajdonosai, kezelõi. Európa nagy részén ezért nem találunk olyan
tájat – a védett területeket is beleértve – ahol százévesnél idõsebb erdõkbõl
sok lenne. A százötven éves állomány pedig olyan ritka, mint a fehér holló. Pedig természetvédelmi szempontból az erdõ ekkortól kezd lassan, fokozatosan
egyre értékesebb élõhelyek rendszerévé válni. Megjelennek a lábon elpusztult
idõs fák; egy részük le is dõl az erdõ aljzatára, hogy lassan korhadó fekvõ holtfaként egyre több növény-, állat- és gombafajnak adjon életteret. Megnyílik a
lombsátor; lékek alakulnak ki, és a beáradó fényben az erdõ elkezdi felújítani
magát a helyben termõ magokból. Olyan mikroélõhelyekkel gazdagodik az erdõ, mint az odúk, a vastag, száraz ágak vagy a széltõl kifordított fák gyökértányérjai, és olyan fajoknak ad otthont, mint a fehérhátú harkály, a fekete gólya
vagy az orrszarvúbogár, amelyek fiatalabb állományokban még nem találják
meg életfeltételeiket. Ahogyan az erdõ változatosabbá, „vadonszerûbbé” válik, úgy jelenik meg az a színes formavilág, amelyért a mai lelkes természetfotósoknak már hatalmas utakat kell megtenniük. A 2017-ben magyarországi és
olasz partnerszervezetek együttmûködésében indított Life4Oak Forests projekt fõ célja az idõsebb erdõkre jellemzõ mikroélõhelyek kialakítása erdészeti
és más speciális eszközökkel, a természetvédelmi kezelés részeként. Nem titkolt célunk, hogy néhány tölgyerdõnk kicsit vadregényesebbé váljon, és ezáltal növekedjen mind a természetvédelmi értékük, mind a turisztikai vonzerejük.

Tulajdon, védettség, természetesség
Magyarországon mintegy százhúszezer hektár százéves, vagy annál idõsebb
erdõ található. A természetes eredetû erdõk nagyjából tizede tartozik ide. Ez a
mérték megfelel a hagyományos, vágásos erdõgazdálkodás alapján várhatónak, ahol a hozamszabályozás érdekében a korosztályoknak egyensúlyban kell
lenni, különben bizonyos idõszakokban hiányozhat a kitermelhetõ famennyiség. E kor felett azonban már drasztikus csökkenést láthatunk. Százhúsz éves
erdõbõl már csak negyedannyi van, százötvenesbõl pedig alig párezer hektár.
A százévesnél idõsebb erdõk öthatoda állami kezelésben van, egyhatodát magántulajdonosok birtokolják. Védettség alatt áll ezen idõsebb erdõk valamivel
több mint fele, egyhatoduk ugyanakkor még a Natura 2000 hálózatnak sem része. A természetességi mutatóik alapján a százéves erdõk több mint 90 %-a
beleesik az erdõtörvény által definiált elsõ három természetességi kategóriába: ezek a természetes, a természetszerû, illetve az ún. származékerdõk. Az erdõtörvény 2017. évi módosítása a természetvédelmi szempontból sokszor
igen értékes származékerdõkre sajnálatos módon beszûkítette a természetvédelmi korlátozások lehetõségét, ezért a százéves erdõk védelme is gyengébb
alapokon áll, mint korábban.
A legtöbb százéves, vagy annál idõsebb erdõ fõ fafaja a tölgy. Négy tölgyfaj – a
kocsánytalan, a kocsányos, a cser- és a molyhos tölgy – jellemzi ezeket.
Összesen mintegy hetvenezer hektárt borít az országban idõs tölgyállomány a
síkságoktól az alacsonyabb hegyvidékekig. Az erdõirtás következtében idõs
erdõbõl a legnagyobb hiány a síkságokon jellemzõ. A hegyvidékek magasabb
régiói jobban átvészelték a történelem viharait, így az errefelé uralkodó bükkerdõk jobban megmaradtak: harmincezer hektárnyi idõsebb bükkössel rendelkezünk. Természetesen a legtöbb õshonos fafajunk is könnyen eléri a százéves
kort – gondoljunk például a több száz évet megélt, egy-egy település büszkeségeként álló hársakra. Az olyan erdõk, ahol egyéb fafajok adnak százéves állományt – például a gyertyán, az erdei fenyõ vagy a különféle exóták – ezért
szükségszerûen kisebb területet borítanak, és jellemzõen emberi hatásra jönnek létre.

Hol találkozhatunk százéves erdõkkel?
Az idõsebb erdõk fele a nagyobb védett területekhez – például nemzeti parkokhoz vagy tájvédelmi körzetekhez kapcsolódik. A Duna-Ipoly és a Bükki Nemzeti
Park egyenként több mint tízezer hektár százévesnél idõsebb erdõvel rendelkezik. Négy-ötezer hektár található a Zemplénben, a Vértesben és a Mecsekben,
két-háromezer hektárnyi idõs erdõ pompázik a Budai-hegységben, az Õrségben, a Mátrában és a Bakonyban. Sok kisebb, néhány száz vagy néhány tízhektáros darabka pedig szétszórtan, az ország más védett területein található.
Fontos kiemelni, hogy sok város – például Miskolc, Pécs, Esztergom vagy Kõszeg – körül vannak jelentõs, ötszáz hektárt meghaladó idõsebb erdõk, ame-

lyek kirándulóerdõkként szolgálnak. Budapesten a II., III. és XII. kerületekben
található összesen több mint hatszáz hektárnyi százévesnél idõsebb erdõ –
ezek legismertebb állományai a Normafa környékén csoportosulnak. A híres
Debreceni Nagyerdõ – hazánk legelsõ, kétszáz hektárnyi védett területe – ma
már ritkaságszámba menõ idõs, alföldi kocsányos tölgyes erdõket foglal magába. Kisebb városok, mint Visegrád, Csákvár vagy Oroszlány szintén lehetnek
„gazdái” és haszonélvezõi a százéves erdõknek, ahogyan a kirándulóutak kiindulópontjaként szolgáló, turistakörökben jól csengõ nevû települések, mint
Bükkszentkereszt, Felsõtárkány, Gánt, Nagybörzsöny vagy Diósjenõ. Kemence és Perõcsény határában terül el hazánk legnagyobb, fokozottan védett, érintetlen erdõterülete, a Csarna-völgy, ahol ugyancsak nagyobb kiterjedésû,
százévesnél idõsebb tölgy- és bükkállományokat fedezhetünk fel.

Erdõgazdálkodás, természetvédelmi erdõkezelés
A százéves erdõk nagy részében hagyományos – ún. vágásos üzemmódú – erdõgazdálkodás folyik. Vagyis a megszokott vágáskorokat figyelembe véve
egy-két évtizeden belül kitermelés vár rájuk. Ezzel azonban megszûnnek létezni, mint különlegesen gazdag élõhely. Újabb száz esztendõ kell ahhoz, hogy a
korábban említett mikroélõhelyek, szerkezeti elemek ismét kialakuljanak, és
velük együtt visszatérjenek az érzékenyebb, speciálisabb igényû fajok is. A
százévesnél idõsebb erdõk jóval több mint fele vágásos és átmeneti üzemmódú kezelés alatt áll – ez nyolcvanezer hektár, amelynek csaknem a fele védett
területre esik. Örökerdõként, természetközeli erdõgazdálkodási módszerekkel
csak háromezer hektárt kezelnek – jóllehet, védett területeken leginkább ilyen
módon lehet hosszú távon biztosítani a fenntartható fahasználatot. A fák szálankénti, vagy csoportos kitermelése esetén az erdõ képe változatlan marad.
Harmincezer hektárnyi olyan százéves erdõ van ugyanakkor, ami nem szolgál
faanyagtermelést. Ide tartozik többek között néhány különleges erdõrezervátum is, amelyeket régóta érintetlen, nagyon idõs erdõk területén jelöltek ki.
Ezek olyan állományok, sokszor fõúri vadászterületek maradványai, melyek
közül nyolc – például a Kékes, a szalafõi õserdõ vagy a Kunpeszéri Tilos – európai szinten is figyelemre méltó, az eredeti õserdõszerû állapotokat tükrözi. A
hazai õserdõszerû állományok közül azonban egyedül a Kékes tekinthetõ valódi
õserdõnek.

Mit tehetünk a száz évnél idõsebb erdõkért?
Egyértelmû, hogy az idõs erdõk „vadonokra hajazó” tulajdonságai természetvédelmi szempontból igen fontosak. Különösen az olyan tájban jelentenek az
erdei élõvilág számára végsõ menedéket, ahol eleve kevés az erdõ. Védett területeken – különösen a nemzeti parkok magterületein – növelni kellene az
érintetlen, korosodó erdõk arányát. Ám fiatalabb erdõkben is el lehet kezdeni a
természetes erdõszerkezet kialakítását, segítve ezzel a természetnek, hogy az
élõvilág túlélését ne csak az itt-ott megmaradt öreg erdõk biztosítsák. Az erdõket fenyegetõ veszélyek – köztük a klímaváltozás – szorításában kulcsszerepet
kap az erdei életközösség valamennyi elemének megóvása, amely a megfelelõ
erdõgazdálkodási, erdõkezelési módszerek kialakításával kezdõdik. A projekt
keretében ezen dolgoznak a résztvevõ szervezetek.
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Fiókát találtam! – Mit tegyek?
A nyári idõszakban gyakran érkeznek talált madarak szerkesztõségünkbe. Vannak olyan helyzetek, fajok, melyek esetében a gyepmestertõl
tudunk segítséget kérni. De – ahogy az alábbi
sorokból is kiderül – nem minden esetben üdvös megmentõként fellépni az embernek.
Áprilistól augusztusig tart a fiókaszezon, ilyenkor
rengeteg bejelentést kapunk megmentendõ madarakról. Pedig a legtöbbjük nem árvult el, ezért a legnagyobb segítség számukra az, ha nem fogjuk be,
ha pedig már megtettük, a megtalálás helyén mielõbb elengedjük õket!
Ne felejtsük el, hogy nem akkor vagyunk felelõs
madárvédõk, ha a természeti törvények ellen dolgozva bármi áron meg akarunk menteni minden
egyes madarat, fészekaljat és fiókát! Erre csak a
végveszélyben levõ fajok esetében van szükség,
de a legfõbb cél ott is a megfelelõ élõhelyi viszonyok helyreállítása, mert e nélkül az ilyen állatok
végül csak állatkertekben maradhatnak fenn.
Meg kell értenünk, hogy a ragadozók, a betegségek
és tapasztalatlanság okozta elhullás a természeti
folyamatok szerves része. Éppen ezen hatások ellensúlyozása érdekében költ a legtöbb kis- és közepes testméretû énekesmadár évente kétszer (esetleg háromszor), évi akár húsznál is több fiókát felnevelve. Mivel ezek a fajok több évig, vagy évtizedig is élhetnek, stabil állomány fennmaradásához
nincs szükség minden fióka túlélésére. Sõt, ez kimondottan kedvezõtlen lenne, mivel olyan állományrobbanást eredményezne, melynek következtében rövid idõn belül elfogyna a táplálék, betegségek terjednének el, és az állomány magától
összeomlana.
Ha a településen gyakori madarak egyetlen fiókáját
sem mentenénk meg, az állományok azt sem éreznék meg, még a városokban sem. Érdemes megnézni ezeknek a fajoknak az összesítve jóval százmillió példány feletti éves állomány- és szaporulatadatait és ennek fényében eldönteni, hogy fajvédelmi szempontból van-e jelentõsége az évi néhány száz, néhány ezer, ráadásul gyakran feleslegesen „megmentett” fiókának.
A települési fiókamentés alapvetõen az emberek
saját lelkiismeretének megnyugtatásáról, tenniakarás-igényének kielégítésérõl szól, nem kis mértékben azért, mert sokan kicsi emberkéknek tekintik a madarakat, fiókákat – ami nagyon nagy hiba!
Illetve nem akarják, nem tudják elfogadni, hogy a fiókák 70-80 %-a mindenképpen elpusztul, el kell
pusztulnia, ezért van belõlük ilyen sok – ez pedig a
természet alap mûködési rendje, törvénye.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ne segítsünk a madarakon, de ezt csak ott, akkor és úgy tegyük, ha
erre valóban szükség van, ha vállalni tudjuk az ezzel
járó terheket, miközben végig ügyelünk arra, hogy
a jó szándékunk ne okozzon nagyobb kárt a madaraknak!

A véletlen kiesés ritka
Nem tekinthetõ általánosnak, hogy egy fióka magától essen ki a fészekbõl. Ez többnyire erõs szélben lengedezõ, esõtõl terhelt ágakkal megdõlõ
fészkeknél fordul elõ. Nem véletlen, hogy a legtöbb, valóban mentésre szoruló fiókát markáns
frontbetörést követõen találják meg.
Elsõsorban nagyobb testû, akár több mázsányi tömegû fészket építõ fajoknál fordul elõ, hogy a fészket tartó ág eltörik és a fészek leszakad.
A kiesések, kilökések, korai fészekelhagyások hátterében több egyéb ok is állhat:
– a szülõpár egyik tagjának elhullása, ilyenkor a
magányos madár kevesebb fiókát (vagy egyet
sem) tud etetni, a többi a fészekben pusztul éhen,
vagy ezt megelõzendõ a madár maga szabadul meg

a leggyengébbektõl (az olyan nagyobb testû fajok,
mint a fehér gólya, ilyenkor gyakran meg is eszik a
fiókákat, hogy legalább ezzel a táplálékbevitellel ellensúlyozzák a veszteséget);
– pár nélkül maradt magányos hím támadása (ez
különösen a fehér gólyáknál látványos, gyakori);
– táplálékhiány, vagy rossz minõségû, például növényvédõ szerekkel mérgezett táplálék okozta legyengülés, megbetegedés, elhullás;
– szélsõséges idõjárás, hõguta, vagy kihûlés miatt
bekövetkezõ legyengülés, elhullás;
– fiatal, elõször költõ szülõpár/egyik szülõmadár tapasztalatlansága okozta legyengülés, elhullás;
– fiókák születési, fejlõdési rendellenessége, amit a
szülõk számára a megszokottól eltérõ viselkedés
jelez;
– a szülõpár, vagy az egyik szülõ rossz genetikai
háttere, ami öröklött betegséget, elhullást okoz a fiókáknál;
– ragadozók (hangyák, pelék, nyest, erdei sikló
stb.) támadása;
– „izgága fióka” túl korai, hibás fészekelhagyó viselkedése;
– több nappal késõbb kelt, vagy fejlõdésben bármi
okból lemaradó fióka is követi nagyobb testvéreit a
fészekelhagyásban;
– nagy hõség okozta stressz.
Amennyiben a fióka szülõi kidobásának hátterében
a fiatal madár túlélési esélyeit csökkentõ betegsége vagy viselkedési rendellenesség áll, akkor a
mentés sikere után a madár felnõtt korában pusztulhat el, vagy a betegségét, rendellenességét átörökítheti a fiókáiba, akik hasonló sorsra jutnak. Ha
az örökbe fogadott fióka tollazata a nem megfelelõ
táplálás és tartási körülmények miatt nem megfelelõen fejlõdik, a tollvégek annyira szennyezõdnek
ürülékkel, vagy letöredeznek a dobozban, kalitkában mozgás közben, akkor a madár nem lesz elengedhetõ.

A törvénysértés határán
A fenti esetben a felnõtt madarat kell elaltattatni,
ami lelkileg megterhelõ, ráadásul hatósági engedélyhez kötött (ezt a feladatot a megyei kormányhivatalok látják el), mivel az esetek túlnyomó többségében védett fajról van szó.
Az elaltatás elvi alternatívája a fogságban tartás.
Védett fajok esetében ez szintén engedélyhez kötött – különösen azért, mert ha a környezetünk tudomást szerez madármentõ tevékenységünkrõl,
sok madár kerülhet a birtokunkba –, ezt az engedélyt viszont a kormányhivatal szinte bizonyosan
nem fogja megadni több okból sem.

A magányosnak tûnõ fióka
többnyire nem árva!
Az embereket cselekvésre késztetõ magányos(nak
tûnõ) fiókaállapot legtöbbször nem a véletlen, nem
baleset következménye, hanem a madarak túlélését segítõ, finoman hangolt viselkedési mechanizmus.
Az ágak között szabadon (nem odúban) költõ madarak fészekaljaira – a tojásokra és különösen az
eleségkérõ hangot adó fiókákra – nagy kockázatot
jelentenek a ragadozók. Ezért ezek a fajok a teljes
önállósodás, a tökéletes röpképesség elérése elõtt
elhagyják a fészket, egymástól és a fészektõl mindinkább eltávolodva – a szülõk segítségével – magányosan próbálnak túlélni. A kézenfekvõ kockázatok
mellett ennek a viselkedésnek az az elõnye, hogy
lerövidül az az idõszak, amikor a fészket megtaláló
ragadozó a teljes fészekaljat el tudja pusztítani. Mivel a korai fészekelhagyó madarak ekkor még nem
önellátóak és a teljes értékû repülés eléréséig 5-10

napig még fejlõdniük kell, a szülõk a sûrû növényzetben rejtõzködõ fiókákkal hanggal tartják a kapcsolatot, így találják meg és etetik folyamatosan
õket.
A dolog akkor mûködik, ha a szétszóródó fiókák jó
takarást kínáló sûrû aljnövényzetbe és kiterjedt
bokrosokba tudnak elrejtõzni. Ilyen helyeken a tojások és a fiókák is kellõen védettek a fészekragadozókkal szemben, ami természetesen nem azt jelenti, hogy egyet-egyet nem kapnak el, ez azonban természetes jelenség.
Az ilyen viselkedésû fajok fészkeinek mérete is
csak akkora, és konstrukciója is olyan (gyengébb
anyagokból áll és kevésbé strapabíró, mint például
a gallyfészkek), hogy a maximum 70 %-os fejlettségi állapotú (méretû) fiókák befogadására alkalmasak, ezért az ezt a méretet és életkort elérõ fiataloknak el is kell hagyniuk a fészket, mivel abban egyszerûen fizikailag nem férnek el többé.
A részleges fészekhagyó madarak fiókái gyakran a
szülõk riasztó hangjára ugrálnak ki a fészekbõl, és
ezzel – mintha egy ajtó záródna be – egy korszak is
lezárul az életükben. Ezért nem nagyon érdemes a
visszahelyezésükkel kínlódni, mert szinte bizonyosan nem maradnak meg ott, amint elvesszük a kezünket, az elsõ zajra rugóként pattannak ki.
Ez a korai fészekelhagyó viselkedés a baglyokra, és
bár kisebb mértékben, az odúköltõ fajokra (cinegék, verebek, seregély stb.) is jellemzõ. Ezeknek a
madaraknak a repülni még nem, vagy csak részben
tudó fiataljai fejlett ösztönös rejtõzködõ és túlélõ biológiai programmal rendelkeznek. Keresnek maguknak egy jó búvóhelyet, és ott keveset mozogva
meghúzódnak, majd meghallva az eleséggel érkezõ
szülõk hangját, válaszolnak erre, így tudatva az
öreg madarakat a búvóhelyükrõl. Ez a kommunikáció nem egyirányú, a szülõk speciális hangokkal
hívni, irányítani is tudják a fiókákat; ennek köszönhetõen lépésrõl lépésre mind távolabb vezetik õket
a fészek veszélyes közelségébõl, vagy a ragadozóktól (kutya, macska), az embertõl.

Mi történik a fészekelhagyást
követõen?
A fiókák fészekelhagyása után a szülõi feladatok
nem csökkennek. Éppen ellenkezõleg, a területen
szétszóródott, még nem teljesen kifejlõdött fiatalok
megvédése és önálló életre felkészítése kapcsán
növekednek. Ennek oka, hogy ilyenkor már nem
csak etetni, illetve õrizni kell õket, de megkezdõdik
a túlélési gyorstalpaló is.
Bármennyire segítik is az ösztönök a néhány hete
megszületett fiatalokat, a szülõk követése, a fajtársak és más fajok megfigyelése és utánzása, az itatók, a jó táplálkozóhelyek megtanulása jelentõsen
növeli a fiókák túlélésének esélyét. Erre szükségük
is van, mivel az ivarérettség elérése elõtti fiókahalál gyakran eléri, vagy akár meg is haladhatja a 80
%-ot.
Végül, de nem utolsó sorban a fiókák egymással és
a szüleikkel játszva, kergetõzve-ugrándozva ügyesednek, erõsödnek, sajátítják el a fajra jellemzõ viselkedési- és mozgáselemeket.
További érdekes és hasznos tudnivalókat, tanácsokat találnak a madarakkal kapcsolatban a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján (www.mme.hu), mely a fenti sorok forrása is.
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A megyei II. osztályban is befejezõdtek a küzdelmek. Az Agárdi Termál csoportban szerepelt a Sárbogárd SE második csapata. Az õszi rapszodikus szereplés ellenére a tabella
harmadik helyén zárta az õszi szezont. Pajor László edzõ a 15 mérkõzésen 40 játékost
szerepeltetett, és sikerült a mindenki számára meglepõ eredményességet elérni.
A tavasz folyamán visszaesés következett be a csapatnál és két nagyarányú (8-1) vereség
a Velence és a Vajta ellen is ennek bizonyítéka. Ugyanebben az idõben még három játékos szerepeltetésével a pályára lépõk száma a bajnokság végére 43-ra emelkedett. A rekordszámú játékosállománnyal a 2017/2018. évi bajnokságot a hetedik helyen fejezte be
a Sárbogárd II. csapata. A góllövõlista élén Szabó Zoltán végzett 14 góllal, megelõzve
Krajcsovics Pétert (13 találat) és Demeter Dávidot (8 találat).
A megyei I. osztály U19 bajnokcsapatában és a felnõtt bajnokságban is jelentõs szerep jutott a csapat tagjainak.
A bajnokságban pályára lépett: Brúzsa Sándor Patrik, Farkas Zoltán, Simon Csaba, Bernáth Imre, Nagy Krisztián, Horváth Ádám, Vámosi Dávid, Juhász Gábor, Takács Szabolcs, Lajtos András, Szabó Zoltán, Luczek Roland, Krajcsovics Péter, Bartók Zoltán,
Vagyóczki Patrik, Sükösd Gergõ, Rigó László, Horváth Balázs, Somogyi László, Pajor
Tamás, Kiss Roland Bence, Gráczer Bence, Gráczer Bálint, Molnár Márk, Szakács Sándor, Palásti Ármin, Kovács Roland, Barabás Tamás, Bartók Dávid, Demeter Dávid, Sümegi Ádám László, Vámosi Gábor, Pásztor Dávid, Horváth Zsombor, Hegedûs György,
Németh Kristóf, Húsvéth Tamás, Petõ András, Pajor László, Fülöp Tibor, Iványi Roland, Kindl Zalán.

Tabella
1. Kisláng
30 29 1 0 135 17 118 88
2. Szabadegyháza 30 16 5 9 69 51 18 53
3. Besnyõ–
Iváncsa II.
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
csapatától -1 pont levonva.
Szántó Gáspár

FOCITÁBOR
Hétfõn elkezdõdött a focitábor a sárszentmiklósi focipályán. A 30 fiatal focistapalánta Sallai Attila és Lajtos András szakmai
irányításával végzi a játékos feladatokat. Az
edzõk munkáját a lánycsapat tagjai segítik.
Továbbra is lehetõség van a tábor életébe
bekapcsolódni!

HÍV A PÁLYA, VÁR A LABDA!
Szántó Gáspár

Hidegfront érkezik viharos széllel, zivatarokkal
Csütörtökön a napsütés mellett gomolyfelhõk képzõdnek, melyekbõl szórványosan – nagyobb eséllyel a Dunától keletre – alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél átmenetileg délkeletire fordul, idõnként megélénkül. Napközben 30-34 fok várható, majd éjszaka északnyugat felõl megérkezik a hidegfront.
Pénteken a markáns hidegfront mögött már hajnalban is
erõs, viharos északnyugati szélre számíthatunk. Többfelé várható nagy mennyiségû csapadék, esõ, zápor, zivatar
formájában. A front mögött lehûl a levegõ, helyenként
15 fokig csökken napközben a hõmérséklet. A délután
folyamán délkelet felé távozik a front, elcsendesül a
légkör.
Szombaton országszerte, vasárnap a Dunántúlon még
szeles lesz az idõ. Hûvös hajnal után 18-23 fok közé emelkedik a hõmérséklet, de már több napsütés, legfeljebb
egy-egy gyenge zápor ígérkezik.
Forrás: idokep.hu
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Eladó minõségi tûzifa, cser hasított 3100
q/Ft, száraz hasított tölgy 3500 q/Ft, akác
kugli 3500 q/Ft, akác hasított 3600 q/Ft. Ingyen házhoz szállítással. Érdeklõdni: 06 (20)
406 9267
Borászati kellékek, rotációs kapa, elektromos betegágy, bútorok eladó. Érdeklõdni: 06
20 849 2078
Elajándékoznék
gyönyörû
kiscicákat
Pusztaegresen. 06 (30) 241 5537
Lakás kiadó. 06 (70) 398 2307
Elektromos betegágy eladó. Telefon: 06
(25) 460 954
Továbbtanulók figyelem! Budapest, XI. kerület, Ildikó utcában téglaépületben másfél
szobás lakás, alacsony rezsivel, bútorozottan
kiadó. 06 (30) 272 1650
Hároméves Honda Jazz SI gépkocsi eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 291 7866
Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388
6683
Hûtõláda eladó 06 (20) 577 0706
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Megbízható, gyakorlattal rendelkezõ, vagy akár pályakezdõ

MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕT

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

keresünk.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Feladatok: talajmunkák, vetés, mûtrágyaszórás.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Önjáró permetezõ ismerete elõnyt jelent.
Rugalmas munkaidõ, versenyképes jövedelem.
Jelentkezéseket az iroda@agroaba.com e-mail-címre várjuk.

ÖNJÁRÓ PERMETEZÕNKKEL
BÉRMUNKÁT VÁLLALUNK.

AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
sárbogárdi autószerelõ mûhelybe.
Telefon: 06 30 853 4977
FUVAROZÁST VÁLLALOK.
06 20 4244 674
ÁPOLÓNÕT KERESÜNK
sérült kislányunk mellé napi 8 órában.
06 70 967 7783

A gép hasmagassága 2 m, állítható nyomtávú.
Keret: 36 m, automatikus sorkövetõvel ellátott,
így a taposási kár kevesebb.

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT
VÁLLALUNK
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

Ár 100 ha fölött: 3.500 Ft/ha + 400 Ft/ha vízhordás.

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS KARAMBOLOS
ÉS KORRODÁLT AUTÓK JAVÍTÁSA.
Biztosítási ügyintézés
mûszaki vizsgára felkészítés.
06 70 943 7594

Agro-Aba Kft.
Tel.: 06-22/728-001, 06-20/465-0044

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs,
Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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