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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Nyári kihívás
Délután fél öt van. Az ablakon át a napsugarak helyett
esõillat tör be. Alkonyati sötétségbe borult az ég. Nincs
éppen strandidõ, bár a záporban bõrig ázásnak is megvan a maga romantikája. Ilyen idõben különösen fejtörést okoz (legalábbis a szülõknek) a bizonyítványosztás
után a gyerekseregre szakadt rengeteg szabadság tartalommal való megtöltése.
Mit tegyünk, hogy értelmesen töltse a nyarat a gyerek?
Vannak, ugye, az elektronikus bébicsõszök (tévé, számítógép, telefon és társaik); „De hát nem fonnyaszthatja ezeken egész nap a gyerek az agyát!” – szólal meg a
dolgozó szülõ lelkiismerete. Oké, áramtalanítás, játsszatok, amit akartok! Jobb esetben van udvar, ahová „ki lehet csapni” a csimotákat. Serdülõk esetén e két utóbbi
megoldásnak esélytelen a kivitelezése, számítsunk jelentõs ellenállásra. További lehetõségek: kerti munka –
ha van egyáltalán vetemény és gyümölcsös; biciklizés,
felfedezõút a határba – ha a mai világban el merjük engedni a gyereket; nagyszülõk – ha élnek és nem dolgoznak; tábor – pénztárca függvényében, csakis a gyermek
jóváhagyásával.
Találtam egy remek nyári kihívást az ifjúságnak, ami biztosan hasznukra válik, és nem kerül semmibe: olvassanak a szabadban, reggeli után, anyával, a testvérüknek
… a sor szabadon folytatható, a könyvtár pedig egy kincsesbánya.
Hargitai–Kiss Virág

www.bogardesvideke.hu
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Írás az 4-5. oldalon.
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Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi arca –
4. rész
Novák Kovács Zsolt: – A szocialista korszak vége Etiópiában azt
is magával hozta, hogy a vallás ismét kivirágzott, mindenütt templomok épültek. Elképzelhetetlen helyeken is vannak kolostorszerû kis templomok, ahová elzarándokolnak a hívõk.
– Ezekbe a templomokba közösen járnak nõk és férfiak?
– Igen, itt nincsenek elszeparálva a nemek. Újévkor – mikor mi is
ott jártunk – óriási tömegek zarándokoltak a nevezetes templomokhoz, például a Lalibela nevû városba, a sziklába vájt zarándokhelyre, ahol több ezren gyûltek össze. Az emberek több napra
érkeztek, letáboroztak, éjszaka beszélgettek, olvasgattak, nappal
pedig körbejárták a templomot.
Érdekes az idõszámítás az országban. Az õsi vallás miatt Etiópiában nincs Gergely-naptár, hanem a Julián-naptárnak egy korábbi
verzióját használják, ami majdnem 7 évvel van hátrébb. Eszerint
2010-ben jártunk ott tavaly. Ezért is mondják, hogy ide járnak
megfiatalodni az emberek. Ráadásul az idõzóna szerint két órával
járnak elõttünk, de van egy helyi idõszámításuk is, ami a világosság–sötétség váltakozása szerint két 12 órás ciklusra osztja a napot. Ez azt jelenti, hogy amikor a Nap fölkel, illetve lenyugszik,
akkor kezdõdik a számítás, így a reggel két óra Etiópiában a mi
óránk szerint reggel 8 óra, az este két óra pedig este nyolc.
– Gondolom, amikor vittek titeket kirándulni, akkor európai idõ
szerint egyeztettetek.
– Volt, amikor a recepciós a helyi idõ szerint mondta az indulást,
ezért oda kellett figyelni.

***
A kínaiak az etiópiai építkezésekhez a tõkét és a technológiát
hozzák, de nem mindig hoznak elegendõ gépet. Az állványozás
nem az európai szabványok szerint megy.
– Mibõl építkeznek?
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– Az erdõk nagy részét kiirtották, kevés fa maradt. Viszont az
1800-as években Ausztráliából behozták az eukaliptuszt, ami
gyorsan nõ, szélsõséges körülmények között is képes megélni, hihetetlen ütemben terjed, jó az anyaga építkezésre, mert kiváló a
teherbíró képessége. A biológusok szerint a természetes élõvilág
emiatt átalakul. De a semminél ez mégis jobb. Környezetvédelmi
szempontból jobb, ha vannak erdõk, mintha elsivatagosodna a
térség. Az építkezésekhez ezen kívül betont használnak, és jó minõségû, vulkanikus eredetû kõalapanyaguk van. A hagyományos
építkezésekhez sarat, agyagot használnak. A házaik nagyon egyszerûek, belsõ berendezés szinte alig van. Jellemzõ náluk is, hogy
alapvetõen aludni járnak a házba, és esõs idõben húzódnak be
oda, de az életük nagy részét házon kívül töltik.

– Náluk is van szieszta?
– Szinte folyamatosan. Nagyon nem lepõdtem meg rajta, mégis
kicsit lehangoló volt, hogy a munkamorál milyen Etiópiában.
Szorgos, dolgozó embert nem nagyon lehetett látni. A munka ritmusa eléggé lassú, amire õk azt mondták, hogy úgyis minden
munka megvár, nem kell kapkodni.
– Talán a meleg teszi.
– Hozzászoktak már, ezzel együtt élnek. Nem jellemzõ, hogy elbújnának, viszont a Nap ellen beburkolják a testüket. Félmeztelen embert keveset láttunk. Ebbõl adódóan mindenkinek megvan
a saját aromája, illata.

Amikor törzsi területeken voltunk, bemutatták nekünk a házak
belsejét. Olyan benyomást gyakoroltak rám ezek az épületek,
mint nálunk a paraszti házak. Egy fedél alatt él mindenki, a jószágok is; a konyha, kamra, „szoba” egy térben vannak, csak kicsit el
vannak szeparálva függönnyel, állatbõrrel, sövénnyel. Nincs világítás, csak egy kis tûzrakó hely. De a tetõn ott van a mini napelem,
amivel feltölthetik a mobiltelefonokat. Hat évvel ezelõtt szinte
nem volt semmilyen mobiltelefon-hálózat Etiópiában. Most viszont mindenhol elérhetõ, és szinte mindenkinek van mobilja, ha
nem is a legújabb készülék.
– De facebookozásra használhatók.
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– Azelõtt a szállodákban sem
volt internet. Most nem volt
olyan szálloda, ahol ne lett volna
wifi. Gyorsan lépegetnek elõre.
– Annak ellenére, hogy milyen a
munkatempójuk. A kommunizmus idején épültek lakótelepek
a városokban?
– Nem. Gyárakat, laktanyákat és
emlékmûveket építettek csak. A
városokba költözõ népesség bádogkunyhókat épített/épít magának. Ha sikerül munkát szerezniük, akkor tudnak elõrébb
lépni.
– Belekóstoltatok a helyi ételekbe?
– Igyekeztünk helyi dolgokat enni-inni. Vittünk jó magyar fertõtlenítõszert magunkkal: pálinkát.
– Volt, amit nem lehet Etiópiába
vinni, vagy onnan hazahozni?
– Elvileg volt, de gyakorlatilag
nem foglalkoztak vele. Hazafelé
nem lehetett hozni köveket, ásványt. Mi hoztunk, de bennünk
volt a zabszem, hogy kipakoltatják velünk emiatt a csomagokat
a reptéren. Etiópia természeti
látnivalókban hihetetlenül gazdag.

A tengerszint alatti tökéletes síkságtól a magashegységig, sivatagtól az esõerdõig mindennel találkoztunk. Próbáltuk úgy összerakni a programot, hogy mindenbe belekóstoljunk. Olyan dolgokat
nézhettünk meg, amiket csak természetfilmekben láttam korábban. Az Abijatta-Shala nevû nemzeti parkban módunk nyílt a szavannai élõvilágot megismerni. Ez nem az a klasszikus szavanna,
ahol oroszlánok, zebrák szaladgálnak, de mégis olyan állatokat
láttunk, amikkel csak Afrikában találkozhat az ember. Sokféle
madárral találkoztunk: pelikánnal, marabuval, fényseregéllyel,
egyebekkel. A két biológia szakos társunk teljesen odavolt a gazdag madárvilágért.
– Melyik élõlény veszélyeztetett Etiópiában?
– A Simien-hegység egy jól védett természetvédelmi terület, ahol
olyan élõlények élnek, amilyenek sehol másutt a világban. Ilyen
például az ibex, ami a kõszáli kecskéhez hasonló állat, vagy az etióp farkas. Az elefánt nem jellemzõ ma már Etiópiában, pedig korábban õshonos volt. Az ország déli részén a kultúrában, díszítõelemekben, a házak formájában még fellelhetõ annak nyoma,
hogy az elefánt együtt élt az emberekkel. Nagyszerû érzés volt
struccot, varacskos disznót, antilopot látni a szabadban vagy vaFolytatás a következõ oldalon.
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– Nem féltetek, hogy fölborítják a csónakot a krokodilok?
– Mi féltünk, de a vezetõnk nem. Nagyon közel mentünk, szinte
meg lehetett fogni a krokodilt, ami mint egy fatörzs, csak feküdt a
napon. Mondta a vezetõnk, hogy nagyon gyors tud lenni, ezért
nem szabad felingerelni, piszkálni. A krokodil elterjedt Etiópiában, majdnem minden természetes vízfolyásban megtalálható.
Veszedelmes jószág, az emberek félnek tõle, ennek ellenére tenyésztik, mert a bõre még mindig keresett Európában, Ázsiában.
Voltunk krokodilfarmon is, ahol a legprimitívebb körülmények
között tenyésztik ezeket az állatokat. A krokodiltojásokat természetes környezetbõl gyûjtik össze és mesterségesen keltetik õket.
A krokodilokat azon társaik húsával etetik, amikrõl már lenyúzták az eladásra szánt bõrt. Kérdeztük, hogy ha éhezés van, miért
nem eszik meg a krokodilhúst. Azt válaszolták: hátha a krokodil
valamikor embert is evett, emberhúst embernek pedig nem
szabad enni. Húst egyébként is keveset esznek, az is baromfi,
kecske, vagy esetleg marha. Inkább növényi alapú az étkezésük.
don élõ gyöngytyúkokat. A nemzeti parkban a tónál kint volt egy
tábla, hogy nem szabad úszni. Csodálkoztunk rajta, mert közben
egy faháncsból készült lélekvesztõbõl halászott egy fiatalember.
Kiderült, hogy azért nem lehet úszni, mert egyrészt vízilovak élnek a tóban, amik veszélyesek, másrészt rengeteg a krokodil.

– Akkor hogyan merészkedett be a csónakos?
– Bátor volt. Amikor becsónakáztunk a tó belsejébe, mondták nekünk, hogy tilos halászni, de vannak, akik megszegik a szabályokat.

– Mik a jellegzetes ételeik?
– Kelesztett kenyér nincs náluk, helyette az indzsera nevû tésztát
fogyasztják, ami a palacsintatésztához hasonló, kicsit savanykás,
kerek lepény. Ezt töltik meg mindenfélével. Van, ahol találkoztunk paradicsommal, de zöldpaprikával nem. A chili, hagyma- és
káposztafélék, hüvelyesek, árpa- és kölesfélék jellemzõk, no meg
trópusi gyümölcsök: banán, mangó. A tészta nem búzából, hanem
egy köleshez hasonló növénybõl készül, aminek a neve: teff. Ez
népélelmezési cikk, ám amióta kiderült, hogy gluténmentes, jelentõsen megnõtt iránta a kereslet a világban, és a termelõknek
jobban megéri külföldre eladni. Emiatt fölment az ára is, ami az
etióp õslakosságnak viszont egyre nehezebben megfizethetõ.
Sokféle fûszert használnak az ételeikben, szeretik a csípõset. Azt
hitték, meg lehet tréfálni a külföldieket a csípõssel, de velünk,
magyarokkal rossz lóra tettek…
– Vinnetek kellett volna egy kis Erõs Pistát, hogy megtudják, mi a
magyarok istene.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág

Olcsóbban utazhatnak a Fõvárosi Nagycirkuszba a kitûnõ tanulók
A MÁV-START is csatlakozott a Fõvárosi Nagycirkusz akciójához: a cirkusz által ingyenes belépõvel jutalmazott kitûnõ tanulók és egy kísérõjük kedvezményesen utazhatnak vonattal a kiválasztott elõadásra.
A MÁV-START és a GYSEV június 27-étõl szeptember 9-éig biztosítja a 90 százalékos menettérti kedvezményt azoknak a kitûnõ tanulóknak, akik a cirkuszi elõadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kiadott kuponnal rendelkeznek, egy felnõtt kísérõ pedig 50 százalékkal olcsóbban veheti igénybe az alkalmi menettérti kedvezményt. A kupon egy alkalommal használható fel, az utazási kedvezmény csak Budapestre, a Fõvárosi Nagycirkusz elõadására
történõ utazás esetén érvényes.
A kedvezményes menetjeggyel bármely belföldi vasútállomásról lehet utazni a budapesti Nyugati, Keleti és Déli pályaudvarra, valamint Zugló, Kõbánya-Kispest és Kelenföld állomásig. A kedvezmény másodosztályra érvényes, elsõ osztályú kocsi igénybevétele esetén a jegyár különbözetet meg kell fizetni. Feláras
vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes feláras jegyet meg kell váltani. A jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljes árú
menettérti jegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy az utazást az elõadás napját megelõzõ naptól lehet megkezdeni, a visszautazást pedig legkésõbb az elõadást követõ napon éjfélig be kell fejezni. Visszautazáskor –a diák és kísérõje esetében is – fel kell mutatni a kedvezményes árú menetjegyet vagy
a kupon ellenében kapott, a gyermek részére szóló cirkuszi belépõjegyet, illetve a cirkusz által lebélyegzett kupont. Amennyiben ezt elmulasztják, a vonaton a
jegyvizsgáló teljes árúra egészíti ki az alkalmi kedvezményt.
Az érdeklõdõk tájékozódhatnak a MÁV-csoport
(https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/jo-eredmenyt-mi-dijazzuk-kituno-tanulok-utazasi-kedvezmenye), vagy a Fõvárosi Nagycirkusz
weboldalán (https://www.fnc.hu/szolgaltatasaink/kitunotanulo).
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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Búcsú a tanévtõl, iskolától
utánuk jövõknek, s még egy
utolsó sétát téve az iskolában.
Mivel az intézmény felújítási
munkálatai a tanév végét követõen rögtön megkezdõdtek, a
földszint adott helyet ennek a
ceremóniának.
A diákok azért nem szakadnak
el teljesen az iskolai élettõl a
szünetben, hiszen különbözõ
táborokon lehet részt venni a
nyári hónapokban.
Jó pihenést és feltöltõdést kívánunk minden pedagógusnak és
tanulónak a vakáció idején!
Hargitai–Kiss Virág

A

Sárszentmiklósi Általános Iskola
szombaton délelõtt tartotta a 20172018-as tanévet záró ünnepségét. Miután
felsorakoztak az iskola udvarán az osztályok, és közösen elénekelték a Himnuszt,
Horváth Ferencné igazgató foglalta össze
röviden az esemény- és eredménydús év
fõbb történéseit. Több mint száz diák vehetett át jutalomkönyvet a tanulmányi
vagy közösségi munkájáért. Ezután az
igazgató asszony a ballagóktól búcsúzott
személyes szavakkal, emlékezetes élményeket felidézve, amin jókat derültek a kirepülõ nyolcadikosok. Elköszöntek a végzõsöktõl a hetedikesek is, és a ballagók is
az iskola közösségétõl, átadva tablóikat az

Panni néni 90 éves
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere otthonában köszöntötte a miniszterelnök által ellenjegyzett oklevéllel a 90.
születésnapját ünneplõ Francsics Józsefnét, a sárbogárdi tanítóképzõ, majd gimnázium egykori tanárát, aki az intézményben festõmûvész férjével együtt oktatott.
Gratulálunk!
HKV
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Szentiváni suliszemle
2018. június 8.: Két ezüst és
egy bronz minõsítés
a Kárpát-medencei rajzversenyen

Ezüstceruza fokozatot érdemelt ki Lakatos Loretta, valamint Kanyó Petra Johanna és Kanyó Levente Antal mûve, bronzceruza minõsítést ért el Madarasi Lili és
Májer Zita alkotása. Külön örömünkre
szolgált, hogy a díjakat Spányi Antal püspök atyától vehettük át, aki a rendezvény
fõvédnökeként szerepelt az átadón. Jólesett, hogy püspök atya örült a sikerünknek,
gratulált és büszke volt tanulóinkra.
Szép volt, gyerekek, jövõre ismét benevezünk!
2018. június 8.: Gyermeknap
Gyermeknapi rendezvényünknek az elmúlt évek alatt kialakultak a hagyományos
keretei, így tanulóinkat nem érte meglepetésként, hogy a délelõtt folyamán különféle ügyességi feladatokkal szerezhettek zsetonokat.

„Huszárgyerek, huszárgyerek…” így kezdõdik a szabadságharc egyik legnépszerûbb dala, s reméljük, hogy ezekkel a szavakkal egy sikeres gyermekrajzpályázat is
kezdetét veszi. Az elõzõ évek sikerei folytatását remélve, a magyarság hadtörténelme népszerûsítése érdekében ismét rajzpályázatot hirdetünk, mellyel újra lehetõséget kínálunk a gyermekeknek, a családoknak és iskolai közösségeknek, hogy
foglalkozzanak a történelmünkkel, alkossanak, készítsenek pályamunkákat és kapcsolódjanak a rajzpályázatunk kísérõrendezvényeihez is.
A huszárok – mint a pályázatunk központi
alakjai – mintegy fél évezreden keresztül
meghatározó szerepet töltöttek be a magyar hadtörténelemben. A huszárság, mint
a hagyományosan és sajátosan magyar
könnyûlovasság, már Mátyás királyunk korában is ismertséget és elismertséget szerzett, s egészen a második világháborúig aktív szereplõje volt nemzetünk harcainak, s
méltán érdemelte ki a „legmagyarabb
fegyvernem” elnevezést.
A magyar huszárt a közelmúltban, kiemelkedõ jelentõségét és értékét elismerve
hungarikummá minõsítették, valamint
2017 szeptemberében Pákozd határában
felállításra került a „Miskahuszár”, a világ
legnagyobb huszárszobra.
A rajzpályázat szervezõi bíznak abban,
hogy a huszár alakja kellõ lelkesedést ad a
diákoknak, hogy rajzeszközöket ragadjanak s elkészítsék alkotásaikat.”
Így szólt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, valamint a nagyváradi Tanoda
Egyesület Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatának felhívása, amelyre több tanulónk is készített alkotást. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2.236 db beérkezett
rajzból 3 alkotásunk is bekerült a mintegy
50 díjazott közé.
A díjakat a nemzeti összetartozás napja alkalmából vehettük át Székesfehérváron.

A feladatok között volt kirakós játék, a
megfigyelõképességet tesztelõ kérdések
(pl. hány lépcsõ vezet fel az iskola emeletére, vagy milyen színekben pompázik a
csúszda tetején a szélkakas), célba dobás
tollasütõvel vödörbe, szókeresõ, kosárlabda, ügyességi játékok a játszótéren – a lényeg, hogy a gyerekek elegendõ zsetont

2018. június 28. Bogárd és Vidéke
szereztek a 11 állomáson, ahol a feladatokat az iskola tanárai, illetve dolgozói pontozták szigorúan, de igazságosan.
A gyûjtött zsetonokkal aztán a délután folyamán különféle csemegékre lehetett licitálni, a móka kedvéért ráadásul vakon, vagyis csak a licitálás után tudta meg a gyõztes osztály, hogy mit is nyert.
Derekasan megfeleltek a gyerekek a szülõk által készített hot dognak és fánknak is,
hiszen a mai nap igencsak kellett egy kis
energia, hiszen mondani sem kell, hogy
gõzerõvel folyt a frissiben átadott játszótér
tesztelése is.
A jól sikerült napot levezetésként a hiphoptáncosok elõadása zárta a tornateremben.
Ismételten kifejezzük köszönetünket a
közremûködõ szülõknek és dolgozóinknak a rendezvényhez nyújtott segítségért,
a tanári karnak pedig a kitartásért!
2018. június 11.: Kosárlabdakupa
sárbogárdi gyõzelemmel
Iskolánkban hat éve hagyományt teremtettünk egy körzeti kosárlabdatorna évenkénti lebonyolításával, mivel elég kevés az
olyan kosárlabdaverseny, ahol a környék
iskoláinak csapatai ebben a szép sportágban összemérhetik tudásukat. Örömünkre
szolgált, hogy a VII. Alsószentiváni Kosárlabdakupa rendezvényét környékünkrõl
ismét megtisztelte 4 sárbogárdi csapat.
Akik eljöttek, nem bánták meg, hiszen
ezen a szép napsütéses tavaszi délutánon
játszhattak egy jót nemcsak a kosárlabdapályán, hanem az újonnan átadott játszóterünkön is.
A tornát a Sárbogárdi Kosárlabda Club 2.
csapata lendületes játékkal nyerte meg,
egyénileg és csapatként is szépen játszva
hódították el a kupát. Helyezéstõl függetlenül a torna minden csapata kapott oklevelet, apróbb ajándékokat, illetve a tornagyõztes csapat a kupa trófeáját is begyûjtötte.
Minden csapatnak ezúton köszönjük a
részvételt, a kitartó küzdelmet a 30 fokos
hõségben, s bízunk benne, hogy jövõre ismét színvonalas összecsapásokat láthatunk, akár még több csapat részvételével
és még értékesebb díjakkal.
Kiss Attila igazgató
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Ballagási és tanévzáró ünnepség
Az ország számos iskolájához hasonlóan 2018. június 23-án,
szombaton rendezték meg a Cecei Általános Iskola tanévzáró ünnepségét. A hagyományokhoz híven ennek keretében búcsúztak
a végzõs diákoktól is, akik az osztálytermekben való énekes búcsúzás után a park Illyés-szobránál is elhelyezték a búcsúzás virágait.

A végzõs tanulók közül a Cecei Roma Önkormányzat Jó Tanuló
Díját Varga Doroti Valentina, míg a Jó Sportoló Díját Kovács
Zoltán kapta.
A Cecei Kamasz Alapítvány támogatását Szabó Patrik, míg a
Vajtai Önkormányzat, Vajta Község Jó Tanulója, Jó Sportolója
Díját Jákob Kristóf és Markó Viktor vehette át.
Ezután a szülõk és diáktársak nagy örömére énekszóval vonultak
át az udvaron megrendezett ünnepi helyszínre, amit az iskolával
együtt a 7. évfolyamosok díszítettek fel, hogy méltón búcsúzhassunk a 8. évfolyamosoktól.
Az ünnepség során verssel, szöveggel, humoros anekdotázással
idézték fel az elmúlt 8 év „fontosabb” eseményeit. Ezután Király
László igazgató úr búcsúztatta el a végzõsöket, majd értékelte az
egész tanévet.
Beszéde végén átadta a 41 kitûnõ tanulónak az ajándékkönyveket, és a szép bizonyítványokat. Három tanulónak külön könyvjutalmat adott át a megyei és országos versenyeken való eredményes szereplésükért és az iskola jó hírnevének gazdagításáért: Pajor Petra 3. osztályos tanulónak, Pajor Lili 7. osztályos tanulónak
és Lehota Eszter 8. osztályos tanulónak.
Az intézmény támogatóinak nagylelkû felajánlásaként több díjat
és elismerést is átadtak e jeles nap alkalmával.

Az iskola legnagyobb elismerését, az immár 14. alkalommal átadott Menyhárt Díjat, melyet dr. Menyhárt Ferenc és felesége, dr.
Zsiros Mária alapítottak, Lehota Eszter kapta a 2018-as évzáró
ünnepségén.
Az ünnepség végén Király László nagy szeretettel gratulált Balázsné Aranyos Judit kolléganõnek nyugdíjba vonulása alkalmából és jó egészséget kívánt a pedagógus kollégának a pihenés
éveire.
Mindenkinek szívbõl gratulálunk, és szép nyarat kívánunk a diákoknak, pedagógusoknak és hozzátartozóknak egyaránt!
Szabóné Várady Katalin igh.
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Emlékezés egy régi tanítóra
Túl vagyunk már a pedagógusnapi köszöntéseken és már a tanév is bezárult, mégis szabadjon
megemlékeznünk egy réges-régen itt élt és dolgozó tanítóról, Topscher Vilmosról, aki 120 éve,
1898-ban hunyt el Sárszentmiklóson. Fiatalon,
49 évesen ment el. Élete során több mint két évtizedet töltött itt. Kezdetben a reformátusokkal
közösen fenntartott protestáns iskolában kezdte
mûködését. Majd amikor 1880-ban a két felekezet különválasztotta tanodáját, 1882-ig bérelt
házban kellett lakjon családjával igen szerény fizetésbõl. 1882-ben épült fel a templom mögött
az evangélikus iskola, ekkor lett rendes lakása,
fizetését halála elõtt két évvel tudták csak a törvényben elõírt 400 forint összegre emelni. Egy
1891-es nyilvántartás szerint a 285 fõs miklósi
anyagyülekezetben 54 fõt tanított.
Haiszer Henrik – paksi pályatársa – gondosan
összeállított nekrológjából sokat megtudhatunk
az egykori evangélikus tanítóról. Felolvasása
írott formában az Evangélikus Népiskola 1899.
évi összevont 7-8. számában jelent meg. Ugyanakkor rendelkezésünkre áll Topscher saját maga
által megírt önéletírása, mely alapján pontosítani, illetve helyesbíteni tudjuk az alább közölteket.
Ezeket zárójelben jeleztük.
„Az ember szívét mindenkor a fájdalom érzete
tölti el, midõn a kérlelhetetlen halál embertársai
közül elragad egyet szeretõ övéi nyájas körébõl;
midõn látja azt a pótolhatatlan veszteséget és
azon sokszor betölthetetlen ûrt, mely a legtöbb
halálesetnél elõáll. De még inkább megható mindenkor a legközönyösebb szemlélõre is az, midõn valamely közpályán mûködõ oly egyént szólít el tevékenysége terérõl a személyválogatást
nem ismerõ halál, a ki minden erejét-idejét, a ki
egész életét kötelessége teljesítésére és így arra
fordította, hogy mások javát munkálja, hogy a
közjótétet elõmozdítsa. (…)
Azonban bizonyára kétszeresen érzi az elválásnak, az enyészetnek e fájdalmát tán minden tanító, midõn pályatársai sorából szólít el egyet végzete – azok közül, a kik vele egy téren mûködnek;
akiket ugyanazon egy szent czél lelkesít és a kik
ugyanazon egy reményt táplálják; de ugyanazon
nehézségekkel és bajokkal küzdenek is.
A bánatnak ily érzelmei töltötték el mindnyájunk
szivét akkor is, midõn a múlt év tavaszán egyik
javakorbeli kartársunknak, Topscher Vilmos
sárszentmiklósi tanítónak halálhíre érkezett hozzánk; azon kartársunké, a ki körünk középpontjától távol lakván csak ritkán jelenhetett meg gyûléseinken; de azért a mi testünkbõl való test volt
és mint ilyent szerettük mindnyájan és becsültük szeretetreméltó szelídségéért.
Topscher Vilmos 1852-ben (1849. november
11-én) született Poprádon, Szepes megyében,
hol atyja iparkodó és üzletét értõ
mészárosmester és húskereskedõ volt. Atyja,
mint jómódú ember, gondosabb nevelésben
akarván részesíteni fiát az elemi iskola bevégzése után Miskolczra, majd Késmárkra adta az
algymnasiumba és ennek elvégzése után Nyíregyházára, majd Losonczra a tanító-képezdébe.
Ez utóbbi helyen 1871. évi június 25-én sikerrel
letévén a képesítõ vizsgálatot, azonnal DunaEgyházára hivatott meg segédtanítóul. Nagy
buzgósággal és magasztos hivatása iránti ritka

lelkesedéssel kezdte meg itt tanítói mûködését,
annyira, hogy még ugyanazon évben elválasztották Dunaföldvárra rendes tanítóul. Öt évig
mûködött itt ezen a létért nehéz küzdelmet folytató kisded gyülekezetünkben, és ezen idõ alatt
a képzõbõl magával hozott nemes tanítói ideálizmusa kemény megpróbáltatásnak volt kitéve. –
Ezért 1876. õszén, a jobb jövõ reményében
örömmel fogadta a sárszentmiklósi anyagyülekezetnek meghívását, a melynek kebelében azután élte végéig fáradhatatlanul mûködött is mint
tanító.
Családot még Dunaföldváron alapított nõül
vevén Hodár Hermint (Vladár Herminát), egy
tisztes iparos leányát.
Házasságukból öt gyermek él, három fiú és két
leány. – Gyermekeik nevelésérõl tõle lehetõleg
gondoskodott; e tekintetben azonban nála is
azon gyakorlati gondolkodás módot látjuk, a
mely szülõföldje népét, a szepesi és általában a
hazai szászokat jellemzi, hogy t. i. gyermekeiket
nem minden áron a tudományos, hanem inkább
a gyakorlati élet pályákra igyekeznek neveltetni.
így Topscher kartársunk is Lajos és Dezsõ nevû
fiait (az most 17, emez 15 éves) iparos pályákra
adta. Idõsb leánya, Vilma, Ferenczi József ev.
ref. tanítóhoz ment nõül (õ 1894/95-ben
Sárszentmiklóson mûködött tanítóként, és jó viszonyt ápolt az evangélikusokkal, így õ vezette a
két felekezet által közösen alapított énekkart);
második leánya, Ida, felnõtt, viruló hajadon; legkisebb fia pedig, a kis Vilmos, még csak 6 éves.
Ily számos tagú családdal lévén megáldva, bizonyára neki is kijutott a családi élet örömeibõl, de
kijutott a gondokból is.
Mint már sok tanító, ki hiányosan tisztogatott,
poros és egyéb tekintetben sem megfelelõ tanteremben kénytelen mûködni, nem ritkán más
súlyosbító körülmények hozzájárulása mellett, õ
is áldozata lett hivatásának.
Két évvel halála elõtt megtámadta különben elég
erõs szervezetét a sorvasztó kór, a tanítók leg-

gyakoribb, rettenetes ellensége: a tüdõ- és a gégesorvadás, mely napról-napra láthatólag gyengítette és fogyasztotta, végre teljesen megtörte
erejét. Hasztalan volt a legügyesebb orvosoknak
is minden tudománya, hasztalan szeretõ övéinek leggondosabb ápolása; két évig tartó sorvasztó betegsége nem volt egyéb kínos és szánalmat gerjesztõ, lassú haldoklásnál. Ágyba dõlt
és 12 napi súlyos betegség után múlt 1898. évi
május hó 1-én, este hat órakor kiszenvedett –
nem a hosszú élet terhe, a vénségnek súlya
alatt, hanem élete delén, 45 éves korában.
Ha volt valami, a mi kesergõ övéitõl való végelválását némileg könnyítette, úgy ez azon tudat
lehetett, hogy árván maradó családjának legalább a legnélkülözhetetlenebb mindennapi
szükségletek miatt nem kell aggódnia, miután a
boldogult tagja lévén úgy az országos
tanitó-nyugdíjintézetnek, valamint az egyházkerületi gyámoldának is, családja mindkét helyrõl
megfelelõ segélyben fog részesülni, ezenkívül
van némi magánvagyona is, mit atyjától örökölt.
Temetése május 4-én volt a teljes számú gyülekezet és az egész község népének általános részvétele mellett. Közel s távolról, különösen Sárbogárdról megjelent az intelligenczia nagy számmal; sokan voltak a pályatársnak a végtisztességet megadó tanítótársai és ezek között a mi körünk is hét tagja által volt képviselve. A lelkészek
közül csak a helybeli lelkész úr (Béldi Károly) vett
részt, ki egyúttal végezte a temetési szertartást
is, megható szavakban ecsetelvén a boldogultnak pályáján kifejtett odaadó mûködését és ama
veszteséget, mely elköltözésével nemcsak a
családot, hanem az iskolát és egyházat is érte. –
A boldogultnak felsõ magyarországi rokonai közül a nagy távolság és betegség miatt senki sem
jöhetett a temetésre.
Megható volt és a gyászoló családnak nagy vigaszára szolgált nehéz bánatában, hogy az elhunytnak pályatársai is a sióvidéki tanítókör nevében díszes koszorút helyeztek ravatalára, ezzel is kifejezést adván a nyugalomra tért kartárs
iránti részvétünknek és kegyeletünknek.
A korán elköltözött Topscher Vilmos tanító-társunk csendes és szelíd természetû ember volt, ki
szerény otthonában szeretett tartózkodni és
nem a világ zajában kereste a boldogságot, vagy
legalább annak látszatát, mint sokan napjainkban.
Különösen mélyen érzõ meleg szíve volt, melyet
nemcsak az öröm hozott nagy hullámzásba, hanem a fájdalom, a bánat és kivált a méltatlanság
is hosszú ideig sajogva vérzõ, mély sebet ütött
rajta.
Mint tanító kötelességének pontos teljesítése
által tûnt ki és hivatalát mindenkor a legjobb tehetsége szerint gyülekezetének teljes megelégedésére töltötte be.
Õ immár bevégezte földi pályafutását és már az
örök béke honában piheni élte fáradalmait.
Mondjunk neki, a korán elköltözött pályatársnak
ma, midõn emlékezetét körünkben megújítottuk
egy utolsó „Isten hozzád”-ot!
Emléke köztünk legyen áldva!
Nyugodjék békével!”
-b -n
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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
***

A MI VILÁGUNK
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GYÁSZJELENTÉS
Gyermekhalál. Szívszorító dolog. A gyümölcsfáim még gyermekkorban voltak, és meg
kell mondanom, egészen szomorú lettem, amikor tudomásul kellett vennem a pusztulásukat. És mindhárom ezen a tavaszon vesztette el az életét. Lehet, hogy valami sorsszerûség játszott közre?
Kezdem a sárgabarackfán. Az volt a legidõsebb. És talán a legígéretesebb. Tavaly már
nyolc szem gyönyörû sárgabarackkal ajándékozta meg a családot. Szép nagy, zamatos
gyümölcsök voltak, úgy emlékszem, minden helyben lakó családtag két szemet kapott
belõle. Akinek nincs része ilyesmiben, az nem tudja elképzelni, milyen érzés, ha saját termésû barackba haraphat bele valaki. Ámde most tavasszal egy robusztus gép gördült be
az udvarba, a szomszédban levõ rendelõintézet részére ásott egy árkot. A munka úgy sikerült, hogy a masina a barackfa héját egész hosszában lehántotta. A fák ezt nem bírják,
elpusztulnak.
A korban második fácska szintén termett már tavaly vagy negyed kiló meggyet. Az idén is
kizöldült, megjelentek a levelek között a még apró, zöld gyümölcsök. Egy reggel azt vettem észre, hogy a meggyfám levelei sötétrozsda színt vettek fel, lehullottak, a meggyszemek összetöppedtek, irtózat volt rájuk nézni.
Tavalyelõtt õsszel a gazdaboltban vásároltam egy kedvemre való cseresznyefa-növendéket. Még aznap szépen kiástam a gödröt, a fenekére vékony rétegben földdel összekevert
trágyát egyengettem el. Tavaszra dús lombozatot növesztett, gyümölcsöt persze még
nem hozott. Elképzeltem, hogy egy-két év múlva milyen édes, ropogós termést szedünk
le róla. Hát bizony ezek a cseresznyék nem jöttek világra, a fa meghalt kísértetiesen
ugyanazon az éjszakán, mint a meggyfám. A csupasszá lett ágról körömmel letörtem egy
rügyet. A tépésfelület zöld volt, reménykedtem, hogy csak valami múló betegségrõl van
szó. Hiú remény volt, a rügyek egy-két nap múlva leszáradtak.
Tehát voltak fáim, nincsenek fáim.
Emlékszem a Kossuth-díjas Holló László egy festményére, amelyet még a mûvész mûtermében láttam. A gazdaember a munkája kezdetekor megáll a barázda végén, és levett
kalappal, lehajtott fejjel imára kulcsolja a kezét. Mint egyetemista, nem voltam ugyan
vallástalan, de furcsának éreztem ezt az imát. Sok idõ telt el azóta, volt alkalmam belegondolni, hogy a paraszti munka eredménye mennyire függ valami emberfeletti erõtõl,
nevezhetjük szerencsének is. A házépítés, autógyártás, vagy akár a cipész fáradozása kizárólag a munka minõsége, a résztvevõk szakértelme révén hoz eredményt, nem úgy a
földet túró paraszt tevékenysége. Õ gürcölhet napnyugtáig, elvégezhet mindent tökéletesen, mindez semmit nem ér, ha nincs áldás a munkáján. Régi közmondás: „Emberé a
munka, Istené az áldás.” Megborzongat egy fura sejtés: lehet, hogy nekem is le kellett
volna vennem a nem létezõ kalapomat, és imára kellett volna kulcsolnom a kezemet,
mikor elültettem a fáimat?
L. A.

A Madarász József Városi Könyvtár nyári nyitva tartása:

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

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.

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

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

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 Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület megrendülten tudatja, hogy

BOGNÁR FERENC
sárbogárdi ny. á. rendõrkapitány (1975–1981), ny. á. r. alezredes
életének 86. évében, 2018. június 20-án meghalt.
Temetése 2018. július 4-én 11 órakor lesz
a székesfehérvári Béla úti temetõ vízbemosásos parcellájában.

A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.

Drága kollégánk, barátunk emlékét szívünkben szeretettel megõrizzük!
Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület
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Táborzáró játék
A nyár eleji táborok sorában üdvözölhetjük évek óta a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye által
szervezett foglalkozásokat, melyeket egy hétig élvezhettek a fejlesztésre járó gyermekek és szüleik. Mint azt Takácsné Koncz
Zsuzsanna tagintézmény-vezetõ elmondta: a különbözõ korosztályú, tizennégy gyermekkel játékos formában négy területet
érintõen – logopédia, mozgás, finommotorika, kognitív – végeztek feladatokat a szakemberek. A szülõk számára csoportos terápia, beszélgetés keretében nyújtottak hasznos információkat,
mek, annál jobb eredményeket lehet elérni. S mivel a gyermeket
vállaló családok elsõként a védõnõi szolgálattal kerülnek kapcsolatba, már a várandósság idején, így fontos szerepük van abban,
hogy idõben felismerve egy-egy problémát a megfelelõ szakemberekhez irányítsák szükség esetén a gyermekeket, szülõket.
Szerencsére nemrég egymás szomszédságába került a szakszolgálat és a védõnõi szolgálat a József Attila utcában, így nem kell
messzire menni.

megoldásokat. A hét folyamán meghívták a védõnõket is, akik ezáltal betekinthettek a már csecsemõkortól hatékonyan alkalmazható korai fejlesztési eljárások gyakorlatába. Azért is fontos, hogy
a védõnõk ismerjék a fejlesztési lehetõségeket, mert minél korábban kerül a szakszolgálat látókörébe a fejlesztést igénylõ gyer-

A táborban hat gimnazista diák
volt a szakszolgálat szakembereinek segítségére közösségi munkaként.
A hét záróeseményére pénteken
délelõtt került sor, ahol szabad
volt a játék, közösen a szülõkkel,
sok-sok finomság, házilag készült
gofri és lekvár mellett. A számtalan érdekes eszköz közül, melyek
az ügyességet teszik próbára, és
amelyeket a fejlesztés során alkalmaznak, nehéz volt választani,
ezért mindent ki kellett próbálni!
De lehetett közös alkotásban is
részt venni, elkészíteni a tábor
emlékplakátját. Befejezésképpen
közös körjátékban köszöntek el
egymástól a résztvevõk.
Hargitai–Kiss Virág
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HÍREK, ESEMÉNYEK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Hármas karambol Sárkeresztúron
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KÉK HÍREK
Rendszám nélkül, ittasan
Sárbogárdon a Szent István utcában figyeltek fel a rendõrök 2018.
június 24-én este egy hatósági jelzés nélkül közlekedõ gépkocsira.
Az autó sofõrje vezetõi engedéllyel nem rendelkezett, ráadásul az
alkoholszonda is pozitív értéket jelzett nála, ezért a járõrök elfogták, további mintavételre elõállították. Az ittas jármûvezetés miatt büntetõeljárást, a további jogsértések miatt szabálysértési eljárást indítottak az illetékes rendõrkapitányság munkatársai.

Halálos baleset

Furgon és két személygépkocsi ütközött június 25-én, hétfõn délután a 63-as fõúton, Sárkeresztúron. Mindhárom jármûben a sofõr egyedül utazott, a balesetben nem sérültek meg. A sárbogárdi
hivatásos tûzoltók áramtalanították a személyautókat és a furgont, majd a rendõrségi helyszínelés után félrevontatták a jármûveket az útról.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

SZIRÉNAPRÓBA JÚLIUS 2-ÁN
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilométeres
körzetébe esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a
megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken július 2-án, hétfõn 13.00
órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt
Alsószentiván külterületén, a 61-es számú fõút 17-es kilométerszelvényében, ahol egy terményt szállító tehergépjármû és egy
kistehergépjármû frontálisan ütközött össze. A baleset következtében a kisteherautóban utazó férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés és
helyszínelés idejére.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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SÍC – hírek, eredmények
A paksi Celõke Íjász Egyesület által június 23-24-én Cseresznyéspusztán rendezett kétnapos GP II. terepíjászversenyen vettünk
részt három fõvel.
Eredményeink: Katona Alex a felnõtt olimpiai íjászok között 4.
helyen, míg a veterán férfiak mezõnyében induló Gilicze Ferenc
2., Gilicze László a 3. helyen végeztek, készülhetnek az augusztusi
terep OB-ra.

Az íjász GP-sorozatok általában háromfordulósak, legyen az terep-, 3D-, vagy pályaíjászat. Ezen versenyek mindegyike az országos bajnokságok elõzetese. A GP-versenyeken lehet a késõbb
rendezendõ szakági OB-kre indulási jogosultságot szerezni. Versenyzõink csak egy-egy ilyen versenyen indulhatnak, szerezhetnek „kvalifikációt”. Tehát a rendszeres heti edzéseken rengeteg
múlik, mert egyesületünk anyagi támogatottsága jelenleg nem
engedi a több versenyen való indulást, az OB-k fedezetére is gondolnunk kell.
Egyesületünkbe változatlanul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést
biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai
íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Képek a focitábor életébõl

Nagyszerû hangulatban telik a második hét
a focitáborban. Az ifjú focistapalánták a játék és versenyek közötti idõt vidám „fürdõzéssel”, pihenéssel töltik.

Bogárd és Vidéke 2018. június 28.
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR!
A megyei bajnokságban szereplõ csapataink közül a felnõtt együttes teljesítménye
kerül górcsõ alá.
A 2017/2018. évi bajnokság csak 14 csapattal indult. Már a szezon megkezdése elõtt
tudott volt, hogy nem lesz kiesõ, és ez nem
szolgálta a bajnokság színvonalát, de lehetõséget biztosított az együtteseknek a
megfelelõ csapat és játékrendszer kialakítására.
A Sárbogárd a bajnoki év megkezdése
elõtt a Magyar Kupában elért sikerek után
két gyõzelemmel kezdte a bajnokságot is.
(Enying 4-1 és a Lajoskomárom 4-0 elleni
gyõzelmek.)
A hétközi Magyar Kupa, Lajoskomáromban a 3-2 és a bajnokságban az Ikarus–
Maroshegy elleni 3-0 vereség megtörte a
csapatot és Gracza Tibor edzõ távozását
eredményezte. Az edzõi teendõket ideiglenesen Deák Miklós vette át. Három mérkõzés után érkezett Viktor Ferenc, aki a
csapat újraépítését tûzte ki célként, és az
õszi szezon ennek érdekében került „feláldozásra”.
A 13 fordulóban megszerzett öt gyõzelem,
egy döntetlen és hét vereség a nyolcadik
helyhez volt elegendõ.
A tavaszi szezonban a Fejér megyei kupában menetelt a csapat. Az Ercsi Kinizsi
(3-1), a Vál (4-3) és Martonvásár (1-1)
büntetõkkel történõ legyõzésével a döntõig jutott a csapat. A Fõnix FC elleni mérkõzést (0-0) büntetõrúgásokkal 4-3-ra elveszítette a Sárbogárd SE, és a kupában a
második helyet sikerült megszerezni.

A bajnokságban azonban nem sikerült a
kupaformát hozni. A kezdeti lendületet a
hazai pályán elszenvedett Ikarus–Maroshegy elleni vereség (0-1) szakította meg. A
Mór elleni pályaavató mérkõzésen elszenvedett vereség (0-2) után a csapat magára
talált és öt mérkõzésbõl álló gyõzelmi sorozatot ért el. Idegenben Martonvásár
(3-2), Polgárdi (3-1), Baracs (1-0) és otthon Mezõfalva (2-0), Sárosd (4-3) elleni
gyõzelmek után a bajnokság végére három
mérkõzés végzõdött vereséggel. A Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ (0-1) és a Tordas (2-3) hazai pályán volt jobb és a Bicske
otthonában (2-1) elszenvedett vereséggel
zárta a bajnokságot a Sárbogárd SE.
A házi góllövõlistán Bezerédi Ádám végzett 11 góllal, megelõzve Gráczer Bencét
(10 gól) és Laták Bertoldot (4 gól).
A csapat éves teljesítményét nagymértékben befolyásolta a sérülések okozta meghatározó játékosok kiesése (Bezerédi
Ádám, Gráczer Bence, Nagy Krisztián,
Gál Dániel, Gulyás-Kovács Géza).
Örömteli a csapatnál a fiatalok beépülése
és helytállása, hiszen hétrõl hétre az
U19-es csapatot is a bajnokság megnyeréséhez segítették. Luczek Roland, Németh
Kristóf, Sükösd Gergõ, Molnár Márk, Simon Csaba, Kiss Roland Bence az ifjúsági
bajnokcsapatban is döntõ érdemeket szereztek.
A 2017/2018. évi megyei I. osztály bajnokságban 39 játékos nevéhez fûzõdik az elért
helyezés.
A sikerek és kudarcok részesei: Gráczer
Bence, Hegedûs György, Nagy Ármin, Gu-

lyás-Kovács Géza, Tóth Zsolt, Boros Benjámin Zoltán, Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Nagy Krisztián, Bernáth Imre, Deák
Miklós, Luczek Roland, Gráczer Bálint,
Horváth Ádám, Lajtos András, Nyári Bence, Bezerédi Ádám, Németh Kristóf, Rezicska Richárd, Krajcsovics Péter, Kovács
Roland, Farkas Zoltán, Gál Dániel, Bánfalvi Balázs, Kindl Zalán, Márki Dénes,
Sipõcz Attila, Sükösd Gergõ, Molnár
Márk, Kakas József, Simon Csaba, Kiss
Roland Bence, Takács Szabolcs, Juhász
Gábor, Bartók Dávid, Szabó Zoltán, Vámosi Gábor, Rigó László, Palásti Ármin.
A csapat szereplésének, teljesítményének
meghatározója: Viktor Ferenc edzõ.

Tabella
1. Ikarus–M.hegy 26 19
2. Mór
26 18
3. Bicske
26 18
4. Gárdony–Agárd26 18
5. Ercsi Kinizsi
26 16
6. Martonvásár 26 10
7. Sárosd
26 12
8. Sárbogárd
26 11
9. Tordas
26 8
10. L.komárom 26 6
11. Polgárdi
26 6
12. Mezõfalva
26 5
13. Enying
26 3
14. Baracs
26 3

2
5
5
3
2
9
2
3
7
5
3
5
4
3

5
3
3
5
8
7
12
12
11
15
17
16
19
20

56
58
68
75
72
55
65
48
34
33
36
31
36
18

32
15
26
32
41
40
44
37
48
57
77
70
98
68

24 59
43 59
42 59
43 57
31 50
15 39
21 38
11 36
-14 31
-24 23
-41 21
-39 20
-62 13
-50 12

Szántó Gáspár

Egyed Mihály Tanuszoda
A Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretein belül megépült, Makovecz stílusú épület a környezõ települések úszásoktatásának elõsegítésére jött létre. A tanuszoda elsõrendû feladata az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása. A lakossági és szabadidõsport használat az
iskolai idõszak után fennmaradó szabadidõben lehetséges.

Nyitva tartás:
Augusztus 13-áig, hétfõtõl péntekig: 8.00–20.00 óráig
Hétvégén: 8.00–18.00 óráig

Elérhetõség:

Szolgáltatások:
A létesítményben egy 25 méteres, hatpályás úszómedence (1,90
m mély), melynek vízhõfoka 26-28 °C és egy 10x6 méteres tanmedence (0,80 m mély), melynek vízhõfoka 30-32 °C, áll a sportolók szolgálatában.

7000 Sárbogárd, Sport u. 1083/2. hrsz.

Úszósapka és papucs használata kötelezõ.

Létesítményvezetõ: Papp-Tatár Brigitta

További információk az árakról az uszoda honlapján:

Telefon: (+36) 30-345-9508
E-mail cím: sarbogardtanuszoda@mnsk.hu

https://mnsk.hu/letesitmeny/
sarbogard-egyed-mihaly-tanuszoda/
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Hatósági együttmûködéssel
szûrtek ki interneten kapható,
csodát ígérõ termékeket
A kormány célja, hogy a családok biztonságosan tudjanak vásárolni az interneten is, ezért a fogyasztóvédelem középpontjában a netes kereskedelem ellenõrzése áll. Az elmúlt idõszakban több mint 1.200
e-kereskedelmi vállalkozást vizsgáltak, köztük az úgynevezett csodát ígérõ termékeket forgalmazókat
is. A megtévesztõ weboldalak, a hamis ígéretekkel kínált termékek kiszûrése érdekében az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) több hatóság összefogását kezdeményezte. A hatóságok együttmûködésének eredményeként számos terméket vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Az interneten kapható, látványos fiatalodást, gyors fogyást vagy az egészségi állapot javulását ígérõ
termékek az egészségre nézve kockázattal járhatnak. Most ezekkel a termékekkel akarják félrevezetni
az embereket. Az ilyen jellegû termékeket értékesítõ webáruházak megsértik az online kereskedelemre vonatkozó szabályokat is.
A csodát ígérõ termékek, a megtévesztõ állításokat tartalmazó webáruházak elleni eredményes fellépés érdekében az ITM a fogyasztóvédelmi hatóság mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet (OGYÉI) is bevonta.
Keszthelyi Nikoletta, az ITM közös hatósági fellépését kezdeményezõ, fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkára kiemelte: „A fogyasztóvédelem területén 2018-ban az e-kereskedelemmel és a
termékbiztonsággal kapcsolatos kérdések állnak a középpontban. Szoros hatósági együttmûködéssel
a szabálytalan árubemutatókat már jelentõs mértékben visszaszorítottuk. A fogyasztóvédelmi ellenõrzések tapasztalata alapján, a családok védelme érdekében újabb akciótervet kezdeményeztünk,
amelynek célja az interneten hirdetett, csodát ígérõ termékek kiszûrése. A hatósági összefogás eddig
is jelentõs eredménnyel járt, a megkezdett munkát folytatjuk nemcsak a fogyasztók, hanem a tisztességesen mûködõ webáruházak védelme érdekében is. Nem fogjuk hagyni, hogy tisztességtelen kereskedõk félrevezessék, becsapják a magyar vásárlókat.”
„Az ellenõrzések során több mint 60 ezer doboz étrend-kiegészítõt, többek között potencianövelõt,
porcerõsítõt, hajhullás elleni és zsírégetõ szert vont ki a forgalomból a Nébih, megközelítõleg 668 millió
forint értékben” – mondta Bognár Lajos országos fõállatorvos.
Az ITM internetes laboratóriuma próbavásárlásokat is végzett, melyek nyomán az OGYÉI megállapította, hogy a beszerzett, gyógyhatást ígérõ termékek egyikében sincs gyógyszerhatóanyag. Az orvostechnikai eszközök esetében pedig a forgalmazásra irányadó elõírások nem teljesültek, ezért az OGYÉI
megkezdte azok forgalomból való kivonását.
A késõbbi problémák elkerülése érdekében javasolt a vásárlás elõtti alapos körültekintés. A jogszerûen mûködõ webáruházak széleskörûen tájékoztatnak a fogyasztói jogokról, szállítási és fizetési tudnivalókról, a vásárlás utáni elállási lehetõségekrõl. Ezek betartását a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen ellenõrzi. A csodát ígérõ honlapok telefonszámon kívül más elérhetõséget jellemzõen nem tartalmaznak, szinte semmilyen információ nem található a vállalkozásról, a vásárlástól való elállási lehetõség nem biztosított. Ezek a körülmények gyanút kelthetnek és figyelmeztethetnek arra, hogy ne
higgyünk a valótlan állításoknak.
Az aktív fogyasztóvédelmi jelenlét és a rendszeres fogyasztóvédelmi ellenõrzések, a szoros hatósági
együttmûködés hozzájárul a magyar vásárlók, családok jogainak megóvásához, érdekeinek védelméhez, és a biztonságos termékek forgalmazásához.
Innovációs és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Fõosztály

Július 1-jétõl minden automatát lát a NAV
Július 1-jéig kell beszereltetniük az étel- és italautomatákat üzemeltetõ vállalkozásoknak az automata-felügyeleti egységet gépeikbe, amin keresztül a NAV nyomon követheti az automaták forgalmát.
A kezelõszemélyzet nélküli étel- és italautomaták július 1-je után csak automata-felügyeleti egységgel
(AFE) üzemeltethetõk. A beépített egységen keresztül az automata online forgalmi adatokat továbbít a
NAV-hoz, amely ezáltal azonnal látja az automaták bevételét. A rendszer az automata üzemeltetõjének
is elõnyös, hiszen a bevételek alakulása mellett az is kontrollálható, hogy mikor kell feltölteni a készüléket.
Az AFE beszerzéséhez az állam vissza nem térítendõ támogatást nyújtott a berendezések üzemeltetõinek. A támogatás felügyeleti egységenként 120 ezer forint, amely magában foglalja az AFE árát és a telepítéssel összefüggõ valamennyi díjat és költséget. Az AFE beszerelésérõl, mûködtetésérõl és összeköttetésrõl a NAV informatikai rendszerével a felügyeleti szolgáltató, azaz a Magyar Posta gondoskodik.
Július 1-je után a NAV megvizsgálja, hogy kapcsolatban van-e informatikai rendszerével minden korábban regisztrált automata.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2018. június 28. Bogárd és Vidéke

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

TANÁRKI ÁGNES
sárszentágotai lakos és

PERGER JÁNOS
sárszentágotai lakos
június 26-án.
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Állatorvosi ügyelet
Július 1.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók,
Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652;
7-8.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06
(30) 993 9404;
14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
21-22.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629;
28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos
u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

Nyári idõ hétvégén
Csütörtök délelõtt fõként nyugaton esõre számíthatunk, délután ugyanakkor országszerte kialakulhat esõ, zápor, néhol jelentõs mennyiségû csapadékkal, esetleg egy-egy zivatarral. A
hõmérséklet a csapadékos területeken alig
emelkedik 20 fok fölé, de ahol kisüt a nap, ott
akár 28 fokig is emelkedhet.
Pénteken még számíthatunk kisebb esõre, záporra, ugyanakkor a hét közepe óta jellemzõ
élénk északi szél is mérséklõdik, a nap is kisüt
és a hõmérséklet is ismét 25 és 30 fok közé
emelkedik.
Szombaton igazi nyári idõre számíthatunk: kevés felhõ, sok napsütés, 30 fokot közelítõ délutáni hõmérsékleti értékek. Ugyanakkor az
északi szél ismét megélénkül és ezzel együtt
észak-északkelet felõl hideg levegõ is érkezik.
Vasárnap így visszaesik a hõmérséklet, a hajnali órákban kifejezetten hûvös idõre számíthatunk, akár 10 fok alá is csökkenhet a hõmérséklet, ugyanakkor napközben sok napsütésre számíthatunk és a hõmérséklet is 22 és 26 fok közé
emelkedik.
Hétfõtõl ismét melegszik az idõ, csapadék nem
várható.
www.metnet.hu
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a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Elektromos betegágy eladó. Telefon: 06 (20) 552
8581
Továbbtanulók figyelem! Budapest, XI. kerület, Ildikó utcában téglaépületben másfél szobás lakás,
alacsony rezsivel, bútorozottan kiadó. 06 (30) 272
1650
Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388 6683
Hûtõláda eladó 06 (20) 577 0706
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
Gyermekfelügyeletet, takarítást vállalok. 06 (20)
4057 366, 06 (70) 513 3360
Sofõrt keresek Németországba. Autó biztosítva,
azonnali kezdés. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 576
2729
Sárbogárd központi házamat lakásra cserélném.
06 (30) 332 6212
Építési telek eladó a Csík utca 15. szám alatt. 06
(70) 413 1436, 06 (25) 460 169
63 éves, egyedülálló férfi házastársat keres. 06
(30) 739 9091

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
sárbogárdi autószerelõ mûhelybe. Telefon: 06 30 853 4977
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
TERMÕFÖLD PUSZTAEGRESEN ELADÓ. 06 30 408 4302
TRAKTOROST KERESÜNK SÁRBOGÁRD–SÁRHATVANBA,
CASE-IH és MTZ traktorokra.
SZERELÕI VÉGZETTSÉG ÉS GYAKORLAT ELÕNYT JELENT.
Versenyképes fizetés, bejelentett munkaviszony.
Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk, családosok számára is.
Telefon: 06 30 340 0224, 06 30 938 1681
DINNYEÉRTÉKESÍTÉSHEZ munkatársakat keresek! 06 30 482 3947

Meghívó

Megbízható, gyakorlattal rendelkezõ, vagy akár pályakezdõ

Minden kedves érdeklõdõt
hívunk és várunk

MEZÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕT
keresünk.
Feladatok: talajmunkák, vetés, mûtrágyaszórás.
Önjáró permetezõ ismerete elõnyt jelent.
Rugalmas munkaidõ, versenyképes jövedelem.

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

Jelentkezéseket az iroda@agroaba.com e-mail-címre várjuk.

ÖNJÁRÓ PERMETEZÕNKKEL
BÉRMUNKÁT VÁLLALUNK.
A gép hasmagassága 2 m, állítható nyomtávú.
Keret: 36 m, automatikus sorkövetõvel ellátott,
így a taposási kár kevesebb.
Ár 100 ha fölött: 3.500 Ft/ha + 400 Ft/ha vízhordás.
Agro-Aba Kft.
Tel.: 06-22/728-001, 06-20/465-0044

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI
RENDELÉS
hétfõn 7.00–8.00 óráig,
szerdán 16.00–17.00 óráig.
Sárszentmiklós,
Köztársaság út 151.

DR. PRÁGER PÉTER
Telefon: 06 (70) 775 0079.
Idõpontkérés: 06 (70) 314 8774

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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