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Veszélyes megszokás
Olvastam egyszer egy cikket arról, hogy mekkora az esély meghalni
atomkatasztrófa, repülõs tragédia, közúti, vagy otthoni baleset követ-
keztében. A közúté, azon belül is az autóké volt a legmagasabb a száza-
lék, ahol egy pillanatnyi elmélázás, figyelmetlenség, vagy ideges sietség
elegendõ ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj.
Az idõvel versenyt futva mérgelõdünk a reggeli forgalomban döcögõ
traktorokon, a nyári és hétvégi sofõrök lassúságán, elfogyó sávnál nem
követjük a fésûelvet, izomból nyomulunk. Sokszor mulatok magamban
(olykor magamon), hogy az égi rendezõelv helyre teszi azt, aki siet: a pár
percnyi, pár kilométernyi elõnyt visszaveti egy leelõzhetetlen konvojjal,
folyamatosan szembõl jövõ autókkal, sorompóval.
Az autóval való közlekedés veszélyét elpalástolja a négykerekû nyújtot-
ta kényelem, hogy nem kell a boltból kézben hazacipelni a holmikat,
nem kell menetrendhez alkalmazkodni, és melegben is hûvösben utaz-
hatunk. A kényelem annyira meghatározó, hogy sokan úti céljuk ajtajá-
ban állnak meg, nem hajlandók nemhogy 200, de 5 métert se gyalogolni.
Sárbogárd lakói ebben felülmúlják a nagyvárosiakat. Mindeközben –
kissé ellentmondásos módon – egyre többen sportolnak.
Nincs késõ változtatni a megszokásokon: biciklire, talpra fel! Hagyjuk
kicsit pihenni a négykerekû gépsárkányokat!

Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
Mivel a júniusi testületi ülésrõl utólag ér-
tesültünk, ezért dr. Sükösd Tamás polgár-
mestertõl kértünk tájékoztatást az elmúlt
havi napirend, illetve a július 5-ei rendkí-
vüli ülés fõ témáiról.

BÕVÍTÉSEK

A júniusi ülés közérdeklõdésre számot tar-
tó pontja az óvodai csoportok és a pedagó-
gusok létszámának meghatározása volt. A
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi épü-
letében most van folyamatban egy 25 fõs
csoportszoba kialakítása a konyha egy ré-
szének helyén. Ezzel együtt szeptembertõl
9 csoporttal indul a Mikes közi óvoda, s az
új csoport okán plusz két óvónõvel, egy
dajkával és egy pedagógiai asszisztenssel.
Az intézmény többi tagóvodájában, telep-
helyén változatlanok maradnak a csoport-
és létszámok.
Rákérdeztem a miklósi óvodára is a pol-
gármesternél, korábban ugyanis egy szülõ
panaszolta, hogy a gyereklétszám miatt 6
óvodaköteles gyermeket nem tudtak oda
fölvenni, hanem a város más óvodáiba irá-
nyították õket.
Dr. Sükösd Tamás elmondta: kivételes,
hogy most bõvebb generáció jön. Három
éve lasszóval sikerült összeszedni a megfe-
lelõ számú gyereket. Egy csoportszoba ki-
alakítása 50 millió forint körüli összegbe
kerül; csak akkor van értelme ekkora
összeget beruházni, ha a magas gyermek-
létszám tartósan fennáll. Az átirányított
gyermekeket busszal és pedagógiai asz-
szisztens kíséretével fogják Sárbogárdra
szállítani naponta oda-vissza, mely a szü-
lõknek nem jár költséggel.
A miklósi óvodánál jelenleg a tetõ felújítá-
sa a legfontosabb feladat, melyre nyertek
pályázati forrást, és a remények szerint
még az idén elkészülhet a könnyû szerke-
zetû tetõ.
A Mikes közi épület folyamatosan tele
van, ezért szükséges a bõvítése. A maxi-

mum számított gyereklétszám 455 fõ –
szeptembertõl ennyi fõvel indul az óvoda.
Párhuzamosan a bölcsõde átalakítása is
zajlik. Nem egyszerû a munka, mivel fala-
kat kell megmozgatni az 1800-as évek má-
sodik felében emelt épületben. Plusz egy
csoport lesz, és egy kicsit javítanak a mû-
emléki funkción. A külsõ homlokzatra
nincs most keret. Viszont megjelent egy
pályázat a bölcsõdei konyha bõvítésére,
amin indulnak.
A Mikes közi óvoda és a bölcsõde felújítá-
sa az önkormányzat önerejébõl 100 millió
forint nagyságrendben valósul meg.

ÚJ PARKOLÓ ÉPÜL

Az úgynevezett Zöld város projekt kereté-
ben (melynek révén szeretnének városia-
sabb jelleget kölcsönözni a központnak)
ingatlanvásárlásra nyert pénzt az önkor-
mányzat. Ebbõl parkoló építése céljából
egy 4000 négyzetméteres területet vettek
meg 8,5 millió forintért: az Ady Endre úti
lakótelep déli részén, a garázssorral szem-
beni kukoricást. Innen pár perc egészség-
védõ sétával minden központi intézmény
és üzlet elérhetõ, a Hõsök terei parkoló
túlzsúfoltsága csökkenthetõ. Az önkor-
mányzat a jövõben további parkolóhelye-
ket szeretne létesíteni, ez azonban anyagi
forrás függvénye.

ORVOSI KÖRZETEK

Dr. Farkas János halálával és dr. Jarabin
János nyugdíjba vonulásával szükséges
volt megoldani a két háziorvos körzetében
a helyettesítést, míg nem sikerül értékesí-
teni a két praxist új orvosok számára. A
töbörzsöki körzetben dr. Somogyvári Ka-
talin helyettesít, az asszisztensi feladato-
kat továbbra is Farkasné Ildikó látja el; dr.
Jarabin János körzetében pedig dr. Práger
Péter fogadja a pácienseket.

Hargitai–Kiss Virág

ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkban. A munkánk biztonságos elvég-
zése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szünetelteté-
se miatt kérjük megértésüket!
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében:

2018. július 25-én 8 órától várhatóan 16 óráig

Sárbogárd–Pusztaegres teljes területén (Fejérvíz Zrt. vízmû, óvoda, orvosi rendelõ,
üzletek, kocsma, Ödönpuszta, terményszárító, mobiltornyok)

ÁRAMSZÜNET LESZ.
2018. július 26-án 12 órától várhatóan 16 óráig

Sárbogárd, Töbörzsök: Százados utca, Katona utca 30–36., Szent István út 1–51/A,
óvoda, KPM területén áramszünet lesz.

E.ON-hálózat

ÚJRA
MEGJELENT

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK

Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl

címû könyvének negyedik,
javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, mi-
lyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lel-
kipásztori élet küzdelmeibe és nyomorú-
ságaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára külö-
nös megpróbáltatást jelentett.”
...„A könyv a papoknál sokkal jobban ér-
dekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a refor-
mátori teológia ellenére, még ma is laiku-
soknak nevezünk. Õk aztán nemcsak ol-
vasták a könyvet, hanem kézrõl kézre ad-
va és ajánlva terjesztették tovább.
...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulá-
sának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Minden-
esetre könyvem visszhangjából megálla-
pítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a nép-
egyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti
Jézus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak
és sírnak az oltár és a tornác között. Hi-
szen õk is papok!”

(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben és a
Bogárd és Vidéke

Hírházban!
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Verseny a legszebb birtok címért
Zichy Aladár birtoka is indul a „Magyarország legszebb birtoka” címért, melyet második alkalommal hirdetett meg az AGRO-
TREND agrárgazdasági médiacsoport. Ebben az esztendõben 60 fõbõl 48-an fogadták el a jelölést és 21-en jutottak a döntõbe a zsûri
elõzetes értékelése szerint. Ezt a 21 birtokot járja most végig a zsûri. A Zichy-birtokra (az egyetlen Fejér megyei jelölthöz) pénteken
délután látogattak el.
Mátrai Zoltán agrármérnököt, a verseny szellemi atyját és fõszervezõjét kérdeztem a részletekrõl.

– Milyen objektív feltételeknek kell telje-
sülniük a jelöltek esetében?
– A körülbelül 15 fõs zsûri a helyszín szem-
revételezése után egy 13 pontos szavazóla-
pot tölt ki. A vizuális szépségen kívül a hi-
giénia, a fenntartható gazdálkodás, a bir-
tok környékbeli népekkel való kapcsolata,
az innováció, szakmai megfelelõség a fon-
tos szempontok, tehát profi birtok legyen,
ami szép is.
– Mit hoz ez a nyertes birtoknak?
– Hét kategória van, mindegyikben három
döntõs. A pontszámok alapján kategó-
ria-gyõztest hirdetünk, és választ egy fõdí-
jast a zsûri. Tavaly egy kecskeméti családi
birtok tulajdonosa, Somodi Ferenc lett az
abszolút elsõ helyezett, gyönyörû birtok-
kal. Jobbat kívánni se lehetett volna a tava-
lyi mezõnybõl. Bízom benne, hogy idén is
szerencsés választásunk lesz. Ez a cím nem

jár pénzjutalommal, mert nem ez
a lényege ennek a versenynek, ha-
nem inkább erkölcsi gyõzelmet je-
lent. Somodi Ferenc azóta számta-
lanszor szerepelt már a médiában,
és elõadásokat tart.
– Ugyanakkor a cím felelõsséggel
is jár, mert fönn kell tartani a kiví-
vott érdemet.
– Éppen ezért a kategória-gyõzte-
seket meglátogatjuk idõnként a
verseny után is.
Mielõtt a zsûri terepjárókkal kör-
bejárta a Zichy-birtokot, szíves
vendéglátás mellett Zichy Aladár
mutatta be Ötvenkilencpuszta,
vagy más néven Külsõhatvanpusz-
ta történetét, jellemzõit.
Izgatottan várjuk a verseny vég-
eredményét!

Hargitai–Kiss Virág
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LEPKÉS DALEST
Lepkék foglalták el az elsõ sorban fenntar-
tott helyeket a vasárnapi alsószentiváni
nyári dalesten, a Fatimai Szûz tiszteletére
épült kegyhely hangulatos ligetének oltára
elõtt, hol áhítatosan figyelve, hol a magas-
ba röppenve s táncolva a felcsendülõ dalla-
mokra.

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kes, érdemes mûvész válogatott csokorba
a szent helyhez illõ mûveket, verseket, va-
lamint ismert musical- és operettdalla-
mokat. A mûvésznõ a darabokat maga
konferálta fel, bemutatva pár szóban a
szerzõket, saját élményeit is beleszõve.
Egy-egy kendõt, kabátkát magára öltve

egy pillanat alatt változott át Desdemo-
nává, Pillangókisasszonnyá, ezzel a jelké-
pes, de pompás jelmezzel érzékeltetve a
mûvek hangulatát. Több Szûzanyát dicsõí-
tõ Ave Mariaban is gyönyörködhettünk.
A könnyedebb, népszerû mûsorszámoknál
Pitti Katalin közös éneklésre biztatta a je-
lenlévõket. Kodály Zoltán Esti dala is
együtt hangzott el. Végül a mûvésznõ egy
áldást énekelve vonult végig a padsorok
között, hogy mindenki részesülhessen be-
lõle.
Nagyszerû kísérõje volt a mûvésznõnek
Hegedûs Valér zongoramûvész. Szûnni
nem akaró tapssal köszönte meg a közön-
ség a kettõs elõadását, Husvéth Imre pol-
gármester pedig egy csodás virágcsokorral
köszönte meg Pitti Katalinnak a lélekeme-
lõ estét.

A program „A helyi identitás és kohézió
erõsítése Cece térségében” elnevezésû,
közel 31 millió forint támogatású projekt
részeként került megrendezésre.

Hargitai–Kiss Virág



Két nyertes

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” programjával jótékony célú, helyi
szintû kezdeményezéseket támogat. Immár negyedik alkalommal hir-
dette meg e pályázatot az üzletlánc. Február 19-étõl március 29-éig ad-
hatták le jelentkezésüket a pályázók. Összesen 344 pályázat érkezett,
melyekbõl a Magyar Adományozói Fórum szakértõi választották ki a to-
vábbjutókat. A pályázat nyerteseit a vásárlók szavazással választották ki.
Országszerte 58 körzetben 168 – az áruházak környékén élõ közösségek
életét jobbá tevõ, lakókörnyezetét megszépítõ, vagy oktató, fejlesztõ –
programra adhatták le voksukat a vásárlók a pénztáraknál kapott zse-
tonnal május 7-e és június 4-e között. A most lezajlott forduló újdonsá-
ga, hogy körzetenként a szavazási szakaszra továbbjutott összes kezde-
ményezést jutalmazzák: a legtöbb vásárlói szavazatot gyûjtõt 400.000 fo-
rinttal, a második helyezettet 200.000 forinttal, a harmadik helyezettet
100.000 forinttal. Így országosan összesen 40 millió forinttal támogatja a
Tesco a helyi kezdeményezések megvalósulását.
A vásárlók országszerte összesen több mint 2,9 millió szavazatot adtak
le a nekik kedves kezdeményezésekre.
Körzetünkben két sárbogárdi alapítvány nyerte el az elsõ két díjat, a har-
madikat pedig egy dunaújvárosi szervezet.
A Központi Óvodát Segítõ Alapítvány 26.700 szavazatot kapott, mely
országos szinten is magas szavazati arány. A civil szervezet mYnest ma-
dármegfigyelõ állomást szeretne létesíteni a Zengõ Óvodában (lévén
zöld és madárbarát óvoda), mellyel a természet megismerésére, szerete-
tére, védelmére nevelhetik a gyermekeket.
7.000 körüli szavazatot kapott a Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Mate-
rért Alapítvány, mely a Petõfi Sándor Gimnázium udvarán, a sportpá-
lyák mellett közösségi teret szeretne kialakítani ivókúttal, padokkal,
kültéri fitneszgépekkel, esztétikus környezet kialakításával, virágosítás-
sal, faültetéssel.
A két alapítvány képviselõinek Héja Titanilla, a sárbogárdi Tesco áru-
ház vezetõje nyújtotta át a támogatásról szóló táblát.
Gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág
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ELVITTÉK
A TOJTOJT

Egy délután valóban feltették egy teherautó rakodóterére
ezt az embermagasságú, kék dobozt, amely egyes szabadté-
ri munkálatok dolgozói meghatározott biológiai szükségle-
teinek illedelmes elvégzésére szolgál rejtekhelyül. Feltéte-
lezem, hogy ez az alkotmány a rendszerváltás vívmánya.
Volt régebben olyan politikai berendezkedés, amikor nem
korlátozták az emberek szabadságát a tekintetben, hogy
hol guggolnak le elvégezni bizonyos dolgukat. Hogyisne!
Új világ jött, tessék négy fal közé rejtõzni, ha élettani szük-
ségleteik ezt indokolják! Nem élünk az õskorban!
Hogy elvitték a dobozt, az a környékünk lakói számára fon-
tos információt közölt. Befejezõdnek az utcaszakasz árok-
rendezési munkái. Ha most végigtekintünk ezen a részen,
nagy változást tapasztalunk. Ahol eddig füves-gazos, némi-
leg Európa elmaradottabb régióira jellemzõ árok nyúlt el,
ott most ügyes betonelemekkel bélelt vízelvezetõ képzõd-
mény található. Kiszélesedett az úttest, amely eddig egy-
mással szemben közlekedõ jármûvek vezetõi számára némi
gondot okozott. Most még a szemétszállító autó is bátran
elmanõverezhet, ha netán valami személygépkocsi jön
szembe vele. És rendezettebb az egész.
Majdnem ötven éve lakunk ebben az utcában. Az ez alatt
történt változások számbavétele magába sûríti Magyaror-
szág fél évszázados történelmének egész menetét.
Mikor ide költöztünk, az utca még foghíjas volt, a srácok,
akik azóta nagyapák lettek, vidáman focizhattak üres telke-
ken. Nem rejtõztek a föld alatt vízvezetékek, gázvezetékek,
telefonhuzalok, aki inni vagy mosakodni akart, elment kan-
nájával a másik utca sarkán levõ nyomós kúthoz. A fürdés-
hez pedig gázpalackos tûzhelyen kellett vizet melegíteni.
Esõs idõben az utca sárban úszott, néha bizony csak a szó-
ban forgó árok füves partja mentette meg a járókelõt attól,
hogy bokáig merüljön a cipõ a fõzelékbe. Hazaérkezéskor
negyedórákat kellett szánni a lábbeli lemosására.
Akkoriban megfordultam Nyugat-Németországban. Egy
Bogárdnál tán még kisebb városkában a legjelentéktele-
nebb utca is aszfaltozva volt, és álmélkodásomra még a köz-
lekedési jelek is pontosan oda voltak festve az úttestre.
Fokozatosan a mi utcánk is kezdett hasonlítani a némethez.
Jöttek az árokásó gépek. Elõbb a vízvezeték csövei kerültek
be, aztán a gázcsövek, telefonvezetékek. Az aszfaltozás va-
lóságos ünnep volt. Akit megmentett a sorsa attól, hogy sá-
ros vidéken éljen, az nem tudja elképzelni, milyen az, ha el-
tûnik az életbõl az utcasár. Ugrásszerûen emelkedik az
életminõség.
És most az árok is felvette az európai külsõt. Mondjuk nem
teljesen, mert az aszfaltcsík pereme itt-ott bizony repede-
zik, és hiába keresnénk a közlekedési jeleket. Fontos jelzés
ez: elmagyarázza, miért nem a német polgárok jönnek ide
dolgozni, hanem a magyarok oda. Ilyen a történelem! Gú-
nyosan kacag azokon, akik szerint Kádár idejében sem volt
rosszabb a helyzetünk, mint ma. De azokon is, akik kis ha-
zánkat földi paradicsomként állítják be. Szóval mindkét
szélsõséges vélekedés korrekcióra szorul.
Élvezzük a haladást, és kész. Víz, gáz, villany, sármentes
közlekedés, sõt a légkörben terjedõ titkos hullámok is kor-
látlanul rendelkezésünkre állnak. Közben persze megöre-
gedtünk sajnos.

L. A.
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Új virágtól a Pokol kapujáig
– avagy Etiópia igazi arca –

6. rész

Novák Kovács Zsolt: – Rendkívüli kulturális élményt adott szá-
munkra Etiópia, mivel az õskortól a 21. századig bezárólag színes
palettával találkozhattunk. A 70 féle népcsoport között, akik itt
élnek, még számos olyan van, melyek õsközösségben élnek, és ezt
szívesen be is mutatják. Nem készültek rá külön, hogy megyünk,
hanem csak „belecsöppentünk” a mindennapjaikba. A dorze
törzshöz látogattunk elõször. Házaik formáján felismerhetõ az
elefántkultusz. Ezeket a különleges alakú, csúcsos épületeket
tukuloknak hívják, bambuszból készülnek és sárral, levelekkel fe-
dik be. Jó a hõszigetelésük, védenek az esõ, nap ellen. Egy dolog
ellen nem védenek: a termeszek, hangyafélék ellen. Emiatt egy-
egy ilyen tukul életkora 100-120 év, mert addigra a falakat meg-
eszik a termeszek. Alul, a föld közelében rágják szét, ezért
„összenyomódik” az épület. Amikor már annyira összement,
hogy nem férnek be az ajtón, akkor építenek újat.

– Azért a 120 év elég jó, három generáció.
– Az újonnan nõsülõ családok az elõdöktõl ajándékba kapnak egy
tukult. Minél magasabb, annál jobban látni, melyik a fiatalabb,
vagy idõsebb épület. De már itt a 21. század is: villany nincsen, de
napelem van, azzal töltik fel a mobiltelefonokat.
– Azt hittem, hogy a világítás miatt van a napelem.
– Bemehettünk a tukulokba, ahol egy asszony fõzött nekünk ká-
vét, maga törte és pörkölte a kávébabot hozzá. Szûkös és sötét a

hely, az biztos. Majd beöltöztettek minket helyi népviseletbe,
amiben megjelenik az afrikai színvilág. A helyi gasztronómiába is
bevezettek bennünket. A banánfa levelébõl banánlisztet csinál-
nak. A levelet egy fadarabbal dörzsölik, így szétszakadnak a ros-
tok. Ezt a növényi törmeléket, cellulózhalmazt vízzel keverik, és
egy földbe ásott lyukban 2-3 hétig erjesztik. Amikor megerjedt,
kiszedik és készítenek belõle banánlepényt.

– Milyen íze van?
– Semleges tésztaíz. Erre aztán valamit rátesznek, például mézet.
Vannak vadméhek, amiket befognak csõ alakú, fonott kaptá-
rakba. Így jutnak fehérjéhez is, mert a kaptárakból nemcsak a mé-
zet veszik ki, hanem a lárvákat is. Bennünket is megkínáltak.
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– Megkóstoltad?
– Igen, egy életem, egy halálom.
– De az állaga, meg a tudat, hogy kukac
van a szádban, elég borzalmasan hangzik.
– Amikor bevettem a számba, nem is volt
olyan könnyû összeroppantani. Miután si-
került, folyós volt az állaga, az íze pedig a
csirkére hasonlított. Cserébe mi pálinkát
adtunk nekik, és egybõl népszerûek let-
tünk. A másik nagyon jó valuta az Unicum
volt. Azt hittem, hogy hasonlóan a tá-
vol-keletiekhez, az afrikaiak sem bírják a
szeszt, de bírták.
– Kövér embereket nem nagyon láttatok.
– Abszolút nem. Igaz, hogy klasszikus pók-
hasú éhezõ gyereket sem. A helyi népek
mindent abból készítenek, amit találnak,
vagyis szinte mindent tudnak hasznosítani.
Szépen föl tudnak öltözni, kereszt függ a
nyakukban, annak ellenére, hogy õsközös-
ségekben élnek.
– Volt negatív élményetek is?
– Nem szereztünk rossz benyomásokat.
Minden program jól szervezett volt. A biz-

tonság nagyon jó, kemények a büntetések.
Nem kellett félni, hogy kifosztanának, be-
csapnának bennünket.
– A büntetés miatt félnek bûncselekményt
elkövetni?
– Komolyan veszik az íratlan szabályokat,
mert kis közösségek vannak, ahol ismer
mindenki mindenkit.
– Próbáltak-e titeket beházasítani?
– Ajánlottak menyecskét, mert Európa
egyenlõ náluk a jóléttel, és ha a leánygyer-
meket sikerül „elpaterolni”, annak már jó
sora lesz.
– Milyen korán kötnek házasságot?
– 18-20 éves kortól házasodnak. A moha-
medánoknál többnejûség van, a kereszté-
nyek monogámok. Bár az is igaz, hogy a
házasságot ahhoz kötik, hogy a megélhetés
biztosítva legyen, tehát hozományt kell a
házasulandóknak magukkal vinni, fõleg a
férfinek, hogy képes legyen eltartani a csa-
ládot. Az etiópok viselkedése nyugodt, ki-
egyensúlyozott, nem mérgelõdõk. Volt egy
karambolos helyzetünk, de ott se volt ve-
szekedés, megbeszélték a dolgot, nem kel-
lett rendõr hozzá.
– Iskolában jártatok?
– Láttunk iskolát, de éppen szünet volt. Ja-
nuár 6-a környékére esett ott a karácsony.
Az iskola, amit láttunk, tulajdonképpen
egy óriási hodály volt, benne egyetlen tan-
terem, ahol minden korosztály egy osztály-
ba jár. Ha van európai tanító, az már nagy
dolognak számít.
– Milyenek a lakóházak?
– Az országban ahány helyen jártunk,
annyiféle épülettel találkoztunk. A házak
kõbõl, téglából, fából, bambuszból épül-
nek. Bizonyos falvakban tehénlepénnyel
tapasztják be a falat. Etiópiában mindenki
mindig úton van, öszvér, szamár a közleke-
dési eszköz, az asszonyok napernyõkkel
gyalogolnak, és a mûutakon tehén- és teve-
csordákkal, kecskenyájakkal is lehet talál-
kozni.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Az autóállomány régebbi?
– Láttunk régi orosz autókat, Ladákat, de
mellettük újabb, japán autók vannak több-
ségben. Valamilyen oknál fogva nagy nép-
szerûségnek örvend Che Guevara. Sok au-
tón díszeleg az õ képe matricaként. Útköz-
ben egyszer véletlenül vettünk észre egy
vásárt. Mindenki a földön árult autógumi-
ból készült szandált, frissen nyúzott állat-
bõrt, színes szalagokat, magvakat, termé-
nyeket, fûszereket, kizárólag helyi termé-
keket. A városokban vannak boltok, de
nem sok, és szegényes a kínálatuk. Viszont
rengeteg utcai kávéfõzõ van.
– Egy másik perspektívája a kávézásnak.
– A csészébe magasról csorgatják a kávét.
– Így csinálnak kremát.

– A kávéivás külön szertartás.
– Hogyan isszák a kávét?
– Cukor és tej nélkül, de van, hogy valami-
lyen fûszert tesznek hozzá. Mielõtt eljöt-
tünk, egy Lalibela nevû helyen jártunk,
mely egy királyról kapta a nevét, aki a 13.
században uralkodott. Ennek a királynak
volt egy látomása: a mennyben járt és Is-
tentõl kapott utasítást, hogy építse fel Je-
ruzsálemet. Ez azért érdekes, mert akkor-
tájt fejezõdtek be a keresztes háborúk,
amikor Jeruzsálem újra mohamedán kéz-
re került. A történészek a mai napig vitat-
koznak azon, hogy Lalibela tudott-e errõl.
Mindenesetre az isteni utasításnak megfe-
lelõen elkezdte fölépíteni az új Jeruzsále-
met. A templomokat nem a föld fölé épí-

tették, hanem a földbe: kivésték, körbeás-
ták. Ez ma már a világörökség része. Újév-
kor sokan zarándokolnak ide.
– Hogyan temetkeznek az etiópok?
– Hagyományosan, koporsósan, de nincs
temetõkultusz, nincsenek hatalmas sírker-
tek. A sírhelyek a falu közelében vannak,
de nem, vagy csak ritkán jelöltek. Máskép-
pen emlékeznek a halottakra. Lalibelában
az élõ vallást lehetett látni, hogy hogyan
szövi át a mindennapjaikat a hit. Nem vol-
tak csecsebecseárusok. Azért mennek oda
a zarándokok, hogy megtisztuljanak, fel-
töltõdjenek, új impulzusokat kapjanak.
– Láttatok-e nõi turistákat?
– A vulkánnál láttunk turistákat, illetve a
reptéren. Még nem annyira fölfedezett ez
a világ, szerintem mi is csak a felszínt ka-
pargattuk meg. Etióp utazásszervezõnk
azóta járt Magyarországon, május elején.
Boldog volt, hogy meghívtuk, jól érezte
magát velünk ott is és itt is. Ez volt az elsõ
európai útja. Õ kisgyerekként jó tanuló
volt, kíváncsi mindenre. Egyszer, amikor a
fõvárosba külföldiek látogattak, ott serte-
pertélt körülöttük. Focidrukkerként Arse-
nal-póló volt rajta. Beszédbe elegyedett
vele egy új-zélandi látogató, aki szintén a
futballcsapat rajongója. Elkezdtek leve-
lezni, az új-zélandi fölkarolta a gyermeket,
fizette a taníttatását, aztán közös vállalko-
zásként utazási irodát indítottak Etiópiá-
ban. Az utazásszervezõnk támogatja a csa-
ládját, szereti a munkáját; nem az volt neki
a lényeg, hogy minél jobban meggazda-
godjon rajtunk, hanem hogy minél több
dolgot megmutasson nekünk, hogy mi el-
meséljük itthon az élményeinket, és küldj-
ünk másokat is Etiópiába. Úgyhogy javas-
lom is, hogy aki teheti, látogassa meg ezt a
különleges országot!
Vége

Hargitai–Kiss Virág
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Bûnmegelõzési tanácsok a nyárra

A nyár veszélyeire hívták fel a figyelmet
a rendõrök Székesfehérváron

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai az áldo-
zattá válás megelõzését segítõ vagyonvédelmi tanácsokkal vár-
ták az érdeklõdõket 2018. július 10-én délelõtt Székesfehérvár
belvárosában. Az egyenruhások tájékoztatást nyújtottak a va-
gyonvédelmi lehetõségekrõl, emellett a Nemzeti Bûnmegelõ-
zési Tanács prevenciós kiadványait is átadták a járókelõknek.
A bûnmegelõzési szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy
a zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközleke-
dési eszközök, állomások, megállók és strandok a zsebtolvajok
számára ideális elkövetési terepet jelentenek, ezért ezeken a
helyszíneken különösen figyeljenek az értékeikre!
Közlekedési eszközre történõ le- és felszálláskor ügyeljenek
táskáikra, és csomagjaikat ne bízzák ismeretlen személyekre!
Kabátjuk zsebében, táskájuk külsõ zsebében, jól látható he-
lyen soha ne tartsanak értéket, mert azt könnyebben ellophat-
ják anélkül, hogy azt észrevennék!
Soha ne tartsák bankkártyájuk mellett a PIN-kódot! Ha ellop-
ják a bankkártyájukat, azt haladéktalanul tiltassák le a számlá-
jukat vezetõ pénzintézetnél!
A lakásbiztonsággal összefüggésben a rendõrök kiemelték,
hogy egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó és az ablak.
Az ajtókra szerelhetnek pótzárakat, biztosítóláncot, emellett
mozgásérzékelõs lámpát is elhelyezhetnek környezetében,
amely a mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol. Az ablakoknak
sem árt a megerõsített védelem. Az alacsonyabban fekvõ abla-
kokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörésgátló fóliával,
vagy redõnnyel, emellett olyan kombinált riasztóberendezések
is beszerezhetõk, amelyek helyben riasztanak.
Otthonuk bejárati ajtaján és a névtáblán célszerû csak a veze-
téknevet feltüntetni, így nem lehet következtetni arra, hogy a
lakásban hányan és kik élnek.
Ne meséljék el idegeneknek, hogy egyedül élnek, vagy egyedül
tartózkodnak a lakásban!
Ne tartsanak otthonukban nagyobb mennyiségû készpénzt!
Abban az esetben, ha észlelik a betörést, tárcsázzák az ingye-
nesen hívható 112-es segélyhívó számot, és kérjenek rendõri
segítséget!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI KÉK HÍREK

Templomtoronyról potyogott
a vakolat Cecén

Magasból lehulló vakolat és tégladarabok veszélyeztették a gya-
logosokat július 5-én, csütörtökön Cecén. A Deák Ferenc utcá-
ban a körülbelül huszonöt méter magas templomtorony tetõszer-
kezetét és falazatát egy korábbi viharban a szél megbontotta. A
sárbogárdi hivatásos tûzoltók az utca fölötti elektromos felsõ-
vezeték kiszakaszolása után a paksi emelõkosaras jármûbõl köze-
lítették meg a megrongálódott homlokzatot, és a meglazult része-
ket eltávolították.

A bontás során kiderült, hogy a templomtorony teteje és az alatta
lévõ falazat erõsen korrodált, mielõbbi felújítása szükséges. A ka-
tasztrófavédelem ezért értesítette a nagyközség polgármesterét,
a tûzoltók pedig a templom körül a veszélyeztetett területet elke-
rítették.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

BETÖRÉS A JÜLLICHNÉL
Arról értesült szerkesztõségük, hogy szombaton hajnalban be-
törés történt a Jüllich Technology Innovációs Kft. területén,
jelentõs értékû eszközöket tulajdonítottak el, állítólag egymil-
lió forint körüli a kár.

A rendõrség megyei sajtóosztálya érdeklõdésünkre nem meg-
lepõen szûkszavúan annyit nyilatkozott az ügyrõl, hogy a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság lopás bûntett elkövetésének gya-
núja miatt folytat büntetõeljárást ismeretlen tettessel szem-
ben. A folyamatban lévõ nyomozás érdekeire való tekintettel
bõvebb tájékoztatást nem kívánnak adni.

HKV



12 ISKOLA 2017. július 12. Bogárd és Vidéke

SZENTIVÁNI SULISZEMLE
2018. június 18–22. Erzsébet-tábor,

avagy egy hét Hunyadi Mátyás udvarában
„Móka, kacagás, csapatépítés, egy szép hét tele vidám percekkel”
– írta iniciáléval díszített oklevelében iskolánk koronázatlan
(pontosabban a tegnapi nap óta már saját készítésû koronával
rendelkezõ, vagyis koronás) mûvésze, Lakatos Loretta.
Valóban így lehetne összefoglalni röviden a héten megrendezett
kézmûvestábort, amit az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítvány jóvoltából szervezhettünk meg.

Az 5 nap alatt számos programot bonyolítottunk le sikeresen:
1) terveztünk pólót, stílszerûen Hunyadi-címerrel, a hátán termé-
szetesen az elõírt Erzsébet-logóval;
2) szakképzett, a terápiás alkotáshoz is értõ pszichológus mûvész-
tanár, Novák Edith vezetésével különbözõ rajzolási és festészeti
technológiákkal ismerkedhettek meg a gyerekek;

3) lovagi tornán (rönkhajítás, célba dobás, ivóverseny, hollóvadá-
szat stb.) mérhették össze ügyességüket a résztvevõk, pontszáma-
ikhoz saját maguk rajzolhattak menetlevelet;
4) só–liszt gyurmából középkori vármakettek épültek és kirá-
lyi/királynõi koronát is készíthetett mindenki magának;
5) kirándultunk Nagyvázsonyba, ahol megtekintettük a Kinizsi-
várat, sõt a legmagasabb torony tetejét csigalépcsõn megmászva
gyönyörködtünk a szép kilátásban. Bekukkantottunk a Postamú-
zeumba is, ahol kipróbálhattuk a régimódi tárcsás telefonokat.
Megtekintettük itt az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a
Remete Szent Pálról elnevezett pálosok kolostorának romjait is,
vadregényes erdei környezetben.
6) Nagyvázsonyból Veszprémbe mentünk, ahol megnéztük a
Szentháromság-szobrot, láthattuk a tûztornyot, a Mátyás-kiállí-

tást a Boldog Gizelláról elnevezett templomban, majd Szent Ist-
ván király és Boldog Gizella szobránál a festõi kilátásban is gyö-
nyörködtünk;
7) megismerkedhettek a tanulók a papírmerítés, szövés és fonás
technikájával;
8) színes fonalakból szõhettek a gyerekek kulcstartódíszt, a leg-
szebbek természetesen piros-kékben pompáztak (a dörzsölteb-
bek e sorok írójának is bemutatták õket);

9) a solymászat is része volt a királyi udvarok életének, így termé-
szetesen a vadászmadár-bemutató sem maradhatott ki a kínálat-
ból;

10) a reneszánsz lakomákat
lángossal és a tanulók által ké-
szített desszertekkel idéztük
fel;
11) a tábor zárásaként emlék-
iratot készíthettek a diákok a
maguk által merített papírokra
tussal és viaszpecséttel.
Mindezt én leírtam, Önök elol-
vasták, a tanulók és a tábor
szervezõi végigvitték. Köszö-
net az iskola minden dolgozó-
jának, akik közremûködtek a
megvalósításban!

Kiss Attila igazgató
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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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Sárbogárd központi házamat lakásra cserél-
ném. 06 (30) 332 6212

Építési telek eladó a Csík utca 15. szám alatt. 06
(70) 413 1436, 06 (25) 460 169

Szántóföldek eladók Sárbogárdon: Décsei-dû-
lõ, laktanyánál, Varga-temetõnél, kútnál, Má-
nyoki úti, Kertalja házhely, Lázár utca telek. 06
(25) 462 408

63 évesen házastársat keresek. 06 (30) 739
9091

Otthoni munka! Különbözõ termékek összeállí-
tása, egyebek: 06 (90) 603 905
(audiopress.iwk.hu, 635 Ft/min, 06 (1) 2228
397, 06 (20) 496 3980)

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

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

DINNYEÉRTÉKESÍTÉSHEZ munkatársakat keresek!
06 30 482 3947

MALACOK ELADÓK
06 30 578 8114

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕT KERESÜNK
KIEMELT FIZETÉSSEL

sárhatvani munkavégzésre.
SZÜKSÉG ESETÉN SZOLGÁLATI LAKÁST BIZTOSÍTUNK.

Telefon: 06 30 340 0224, 06 30 9381 681

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A HEVESTHERM
SÁRBOGÁRDI KÉPVISELETE

MUNKATÁRSAKAT KERES.
Munkakör:

ABLAKOK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI

BERENDEZÉSEK BESZERELÉSE

Munkavégzés helye: VÁLTOZÓ
Bérezés: HETENTE
(versenyképes bérezés)

Hosszú távú munkalehetõség!
Érdeklõdni telefonon:

06 30 9377 545

VISSZATÉR A NAPOS, MELEG NYÁRI IDÕ
Csütörtökön kezdetben még a Tiszántúlon és délen lehet kisebb esõ, egy-egy zápor,
majd ott is felszakadozik a felhõzet, és országszerte sok napsütésre számíthatunk.
Délután néhol északkeleten és délen alakulhat ki egy-egy zápor. Északon, északkele-
ten élénk lesz a nyugati-északnyugati szél. Délután 25-30 fokot mérhetünk.

Pénteken sok napsütésre van kilátás, számottevõ csapadék nem várható. A délnyugati
tájak kivételével sokfelé lesz élénk, erõs az északnyugati szél. A legmelegebb órákban
26-30 fokra van kilátás.
Szombaton sok napsütésre számíthatunk, csupán néhol alakulhat ki kis eséllyel
egy-egy gyenge zápor, zivatar. Vasárnap idõnként több lehet a felhõ, de inkább csak
nyugaton, délnyugaton és északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A szeles
idõben szombaton 27-31, vasárnap 25-30 fokra készülhetünk.

idokep.hu
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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B E H A R A N G O Z ÓB E H A R A N G O Z Ó
Elõzetesen tájékoztatjukElõzetesen tájékoztatjuk

kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünkhogy szerkesztõségünk

JÚLIUS 21-ÉTÕL AUGUSZTUS 5-ÉIGJÚLIUS 21-ÉTÕL AUGUSZTUS 5-ÉIG
tartja majd éves nyári szabadságát.tartja majd éves nyári szabadságát.

SzerkesztõségSzerkesztõség


