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ÜNNEPIÜNNEPI
TERÍTÉKTERÍTÉK

Kedves Gyerekek!
Ahogy a vakációig számoltátok a hátralévõ napokat, most úgy ketyeg az óvoda- és iskolakezdésig az
idõ. Pár nap a nyárból, és szeptember lesz, nyitnak a megújult óvodák, iskolák, megindul a reggeli
zsongás az oda vezetõ úton és a termekben. A lebarnult bõrötökkel, napszítta kobakotokkal együtt
napfény és élet tölti meg a falakat, amik csak veletek nyernek értelmet.
Kettõs érzés a szeptember érkezése. Jó volt egy darabig nem menetrendszerû napi rutin szerint élni,
otthon lenni, felfedezõutakra menni. De a rátok szakadt nagy szabadsággal meg kellett tanulni bánni.
Megtapasztalhattátok az élmények mellett az unalmat, a társak hiányát is, hogy a szülõknek, nagy-
szülõknek munka mellett képtelenség nonstop programszervezõ- és szórakoztató-ipart üzemeltetni
számotokra. Ezért kénytelenek voltatok föltalálni magatokat, egy kicsit önállósodni, ezzel is elõrébb
lépegetve a felnõtté cseperedés két évtizednyi folyamatában. Ezt néha siettetnénk, meg ti is. Pedig
minden lépcsõfokról meg kell ismerni és szemügyre venni a világot, hogy aztán föltaláljátok magato-
kat benne akkor is, ha nincsenek mellettetek szülõk, óvó nénik és tanárok.
Ez is egyfajta utazás.

Hargitai–Kiss VirágA Huszár család – Írás a 8. oldalon.

Beszámoló a
4-5. oldalon.
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IV. egyházmegyei fõzõverseny Cecén
2018. augusztus 25-én, szombaton rendez-
ték meg a Vértesaljai Református Egyház-
megye IV. fõzõversenyét Cecén.
Mány, Aba és Etyek után a déli térségbe lá-
togattak el kötetlen hangulatú beszélgetés-
re, együttlétre a református közösségek
képviselõi. Nagy szeretettel fogadták õket a
Cecei Református Egyházközség nevében
a szervezõk Gajdos János és felesége, Kati-
ka vezetésével.

A baráti találkozón 7 gyülekezet képviseltette magát közel 150 fõ-
vel: Tabajd, Aba, Etyek, Mány, Sárszentmiklós, Sárkeresztúr és
Cece.
A hûs fák alatt többek kö-
zött csirkecurry, vaddisz-
nópörkölt, bakonyi betyár-
leves, sûrûgulyás, sztra-
pacskás csülök, szarvas-
pörkölt, marhalábszárpör-
költ is rotyogott, amit a
vendéglátók jó szívvel kí-
nált italai és süteményei
gazdagítottak.
A zsûri tagjai, Szabó Fe-
renc, a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület
fõjegyzõje, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese,
Szloboda József, a Budapest–Északi Református Egyházmegye
esperese, Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Fazekas Gá-
bor, Cece nagyközség polgármestere igen nehéz feladat elé néz-
tek a sok finomság kóstolása közben, majd a díjazás során.

A döntésük alapján az egyházmegye Aranyfakanál vándordíját az
idei évben – a többi versenyzõ elismerése mellett – Tabajd telepü-
lés református közössége nyerte, így Tabajdon találkoznak 2019.
augusztus utolsó hétvégéjén a fõzni szeretõ református közössé-
gek.

A cecei szervezõk szeretnék mindenkinek megköszönni a támo-
gatását, aki segítette, hogy a református baráti találkozó, a fõzõ-
verseny ilyen sikeresen megvalósulhatott!

Köszönet a Cecére látogató vendégeknek is az aktív részvételért!
Találkozunk jövõre!

Szabóné Várady Katalin presbiter
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VADÁSZNAP ALAPON

Minden évben óriási érdeklõdés kíséri az
alapi Kazsoki-tanyán rendezett vadászna-
pot, de még talán soha ennyien nem voltak,
mint az idén, köszönhetõen a kellemes idõ-
nek is. Ezúttal harmadszorra a Fejér Me-
gyei Vadásznap helyszíne is volt egyben
Alap község. A megyei rendezvény már a
XXIV. A rendezvény házigazdái és szerve-
zõi a Méhes Lajos vezette Sárréti Egyetér-
tés Vadásztársaság és az Országos Magyar
Vadászkamara (OMVK) Fejér Megyei Te-
rületi Szervezete, a Fejér Megyei Vadászok
és Vadgazdálkodók Szövetsége. A telepü-
lés részérõl a rendezvény háziasszonya,
Alap község polgármestere, Méhes Lajos-
né fogadta az érkezõ vendégeket.
Az elõzõ napi esõ elverte az út porát, így az
autók százai nem porfelhõkben érkeztek az
ünnepség helyszínére, ahol a kitûnõ szerve-
zésnek köszönhetõen nem volt gond a par-
kolással.
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Lassan már fesztivállá növi ki magát ez a
rendezvény, állapították meg többen is,
szemlélve a sokadalmat. A vadászház terü-
letén, az erdõs részen és a nagy réten min-
denütt sátrak álltak. Családok, baráti tár-
saságok ütöttek tanyát, bográcsokban,
kondérokban fõztek, volt, ahol lángost sü-
töttek, vagy roston húst. A fõtéren Nagy
Dezsõ és Tar Jani fõzték a halászlét és a
marhapofapörköltet. Mellettük Juhász
Laci és csapata készítették a nagyközönség
számára a déli ebédet.
A vadászház és környezete évrõl évre
szebb lesz, bizonyságul az alapi vadásztár-
saság szervezettségének, s hogy jó gazda
módjára teszi otthonossá fõhadiszállását
és környékét. Ebben jó partnerre talált a
vadásztársaság az alapi termelõszövetke-
zetben, amelynek elnöke egyúttal a va-
dásztársaság elnöki tisztét is betölti.
A vadászház elõtti téren álló színpadon a
Bakony Vadászkürt Egyesület játékával és
a vadásznapi õzbak terítékre kísérésének
ceremóniájával vette kezdetét a nyárbú-
csúztató program. A vadászkürtösök zenei
kísérete mellett Forster József régi lõcsös
kocsiján érkezett a színpad elé a két frissen
lõtt õzbak. Az Erdészhimnusz elhangzása
után következett a köszöntések sora: Mé-
hes Lajos házigazdaként mondott méltató
beszédet, majd Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, õt követõen az OMVK megyei
elnöke, Fûrész Attila, majd Pechtol Lajos
titkár üdvözölte a vadászokat. Fejér megye
kormánymegbízottja, dr. Simon László
megnyitója után Mészáros János címzetes
apát mondott ünnepi áldást. Szólt a va-
dászkultúra kialakulásának kezdeteirõl, a
vadászatot megelõzõ kultikus történések-

rõl: „…az õsi barlangrajzok elénk tárják a
vadászkultúra élõ gyökerét alkotó hitvilá-
got. Napjaink legfõbb intelmei közé
sorolandó, hogy a természetben tudni kell
természetesen viselkedni, hiszen a vadász-
társadalom kiveti magából azt a kultúrát,
ami a vadászatot gyilkolásra egyszerûsíti.”
Hagyományosan ez alkalommal adják át a
vadászati kitüntetéseket is. A Nimród-
érem idei kitüntetettjei: Könczöl Péter,
Képli József, Simon László. A Magyar Va-
dászatért Érdemérmet Szabó János vehet-
te át. Idén a Gróf Nádasdy Ferenc-emlék-
plakettet a Nádor Vadásztársaság vehette
át. A Vadászkamara ezüstérmét Takács
Tibor, Tamás Antal és Sénik István kapta.
A Hubertus Kereszt ezüst fokozatát Lõkös

István és Kaszás József vette át. A hivatá-
sos vadászok versenyén elért eredménye
alapján tárgyjutalomban részesült Házi
Gergely. Kitüntetésben részesült még:
Penzer József, Szemler János, Juhász
László, Bíró Tamás, Kovács Tamás, Siba
Ákos, id. Fehér Ferenc, Körmöczi János.
A kitüntetések átadása után leleplezték a
Vadász és kutyája fából készült szobrát,
majd a vadászház emlékfalánál a nemes-
vámosi hagyományõrzõ huszárok sorfala
mellett koszorút helyeztek el a vadásztár-
saságok képviselõi.
A rendezvényre ellátogatott L. Simon
László országgyûlési képviselõ is.
Bíró Tamás vezénylésével vadászkutya-
bemutató indította a programok sokasá-
gát.

A vadfõzõverseny Sági Szilárd mestersza-
kács közremûködésével zajlott. Megmé-
rettették magukat jó néhányan koronglö-
vésben és íjászatban, de lehetõség adódott
hintózásra és pónilovaglásra is. A jelenlé-
võk elõtt kitárta kapuit a kézmûvesvásár
csakúgy, mint a vadászbazár. Megtekint-
hették Gáspár Gusztáv karikaturista rajza-
it. Kiállítások és trófea-bemutatók egészí-
tették ki a kínálatot. Váraljai Péter fafara-
gó a nyári faragótábor termékeit mutatta
be, s az érdeklõdõk kipróbálhatták ugyan-
itt az ügyességi játékokat is.
Déltõl jó ebédhez szólt a nóta Csuti Csaba,
Szárolovics Gabriella éneke és Puka Kár-
oly zenekara kíséretében. A délutáni zenés
mûsorban Bíró Kriszta, Csepregi Éva,
Szandi és a Dirty Slippers zenekar kon-
certjei követték egymást. A színpadon rop-
ták a táncot a különféle együttesek: az ala-
pi Ten Dance, a sárbogárdi Black Horse
Country Club, az alapi Mezõföld, a Duna-
újvárosi Vasas Táncegyüttes tagjai. Késõ
éjszakába nyúló szabadtéri táncmulatság-
gal fejezõdött be a program.

Hargitai Lajos
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B E T E G H E Z A K Á R
M O Z D O N N Y A L I S

DR. JARABIN JÁNOS háziorvos gyermekkora óta él Sárbogárdon. 45 évet szolgált végig, még túl a
hetvenen is, nemcsak a saját körzetében, hanem többek között a Magyar Orvosi Kamara megyei al-
elnökeként és a sárbogárdi háziorvosok kollegiális vezetõjeként is. Erõn felüli munkáját díszpolgári
kitüntetéssel ismerte el a város. Eseménydús életútra tekintettünk vissza beszélgetésünkben.

– Pontosan mióta él Sárbogárdon?

– 2,5-3 éves lehettem, amikor 1949-ben ide
jöttek édesanyámék.

– Miért költöztek ide a szülei?

– Állatorvos volt édesapám, Perkátán
kezdte a pályafutását. Adony szomszéd
község volt, édesanyámmal így ismerked-
tek meg, majd összeházasodtak. Bácskába
kerültek, a Topolyai járásban, Csantavé-
ren kezdték reményteljes életüket.

– Az egy virágzó rész volt.

– Bácska mindig Magyarország éléskamrá-
ja volt. Ahol komoly a mezõgazdaság és a
gabonatermelés, ott virágzik az állattartás
is. Édesapám magánállatorvosként a kör-
nyékben lévõ gazdákkal kötött szerzõdést,
melynek megfelelõen dotálták az õ mun-
káját. Olyan tömegben tartották azon a
környéken a házaknál a sertéseket, hogy
egy állatorvos szempontjából maga volt a
paradicsom. De közbeszólt a történelem,
jött a háború, édesapámat a 2. magyar had-
sereghez sorozták be. Az állatorvosokat
mindig a tüzérséghez sorozták be, mert ló-
val vontatták a tüzérségi lövegeket. Elin-
dultak Oroszország felé, és egy hegykoszo-
rú által övezett völgy volt a szállásuk.
Apám vadászó ember lévén fogta a hadi-
puskáját és elindult vadászni. Miután sem-
miféle harci cselekményrõl tudomásuk
nem volt, nyugodt lélekkel kiballagott a
völgybõl. Egyszer csak istentelen csinnad-
rattára lett figyelmes. Már nem tudott
visszamenni. Az egész századukat likvidál-
ták. Csak édesapám és egy társa maradt
életben, akit a faluba küldött a századpa-
rancsnok a postáért. Jött az SS, de már
nem volt kin segíteni. Édesapámékat mint
dezertõröket elkapták. Az SS-t viszont el-
kapta egy orosz egység, így apám hadifog-
ságba került. Ausztriáig vitték, ahol ki tud-
ta magát váltani. A nõvérem arany nyak-
lánca és gyûrûje benne volt a tárcájában,
azokat odaadta az õrnek, aki szerencsével
határos módon nem lõtte hátba, amikor el-
jött. Édesanyám ezalatt Bácskában volt,
ahol akkor kezdõdtek az úgynevezett „hi-
deg napok”. Az ott állomásozó magyar

egységek nem bántak baráti módon a he-
lyiekkel. Amikor kivégeztek pár embert,
akkor a szerbek részérõl pogromok indul-
tak. Anyámnak még volt ideje eljönni on-
nan Adonyba. Édesapámmal a Tisza felsõ
folyásánál lévõ Polgárra költöztek, édes-
apám szülõfalujába, ahol aztán én is szü-
lettem. Romantikus környék ez a Horto-
bágy szélén. Apám érdekes történeteket
mesélt arról, hogy a gulyások hogyan élték
az életüket, hogyan tartották az állatokat.
1949-ben megürült a járási állatorvosi ál-
lás, ahova meghívták édesapámat. Elõször
a Reich-házba kerültünk (az Asztalos ut-
ca, Ady Endre út sarkára). A Reich és a
mögötte lakó Harmath család tagjai zsidó
származású emberek voltak, akik sajnála-
tos módon elmentek és nem jöttek vissza.
Körülbelül egy évet laktunk ott, de mivel
kellett a pártbizottságnak az épület, kiköl-
töztettek minket. Nagyanyámat fölpakol-
ták egy lovas kocsira ágyastól, mert nem
volt éppen egészséges szegénykém, és a
pár száz méterre lévõ, Ady Endre út 216.
szám alatti házba mentünk bérlõként
(ahol késõbb Simon Pistiék laktak). Az
épület a szemközt lakó Garay Imre keres-

kedõ, vállalkozó államosított háza volt,
ahol egy idõben iskola is mûködött. Édes-
apám testvérének a férje, Torma Laci bá-
csi B-listás volt, ezért Mátrafüredrõl ide
hívta apám õket lakni, és a hátsó szo-
ba-konyhába befogadott egy volksbundis-
ta házaspárt is, Nehr János bácsiékat, aki-
ket a Tolna megyei Mözsrõl telepítettek ki.
Az õ lányuk Kishonti József sárszent-
miklósi tanár felesége lett. Nehr János bá-
csiék a ház körüli munkákban segítettek
annak fejében, hogy ott lakhattak. Miután
megépítették apámék Sárszentmiklós és
Sárbogárd határán a házukat (ma Havasi
Kingáék laknak ott), oda költöztünk. Itt él-
tem le az életemet, iskolába is itt jártam.

– Késõbb is sokat költöztek. Feleségével,
dr. Horváth Máriával laktak az Asztalos
utcában, a Harmath-féle házban, ahol
Önök elõtt Désiék voltak. Onnan a Vörös-
marty utcába, a sárszentmiklósi sportpá-
lya mellé, Ugrayék házába költöztek. Most
a Kereskedelmi és Hitelbank fölött lak-
nak, a legfelsõ emeleten. Ebben a házban,
csak egy emelettel lejjebb kezdték közös
életüket.
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– Elõször édesanyáméknál laktunk, ké-
sõbb kaptunk itt lakást.
– Hogyan ismerkedtek meg?
– Csoporttársak voltunk az egyetemen.
Másodévtõl kezdve együtt jártunk.
– Marcsi néni hova valósi?
Marcsi néni: – Pápai vagyok.
– Volt egy 50 köbcentis Simson motorom,
azon jártunk Pécsrõl haza.
– Romantikus lehetett.
– Mindig szerettem a magam útját járni.
Három és fél óra volt így az út, de a vonat
se volt sokkal rövidebb. Kicsit hûvösebb
volt a motoron, ami maximum 62 km/órás
sebességgel tudott menni. Szekszárdnál
mindig ki kellett cserélni a gyertyát.
– Mennyivel másabb úgy fogadni páci-
enseket, hogy gyerekkora óta ismeri õket?
– Ez nem volt könnyû nekem. Az ember
orvosként a személyes kapcsolatok ellené-
re meg kell, hogy tartson egyfajta távolsá-
got. Lehet, hogy volt, akit ez sértett, de eb-
bõl konfliktusom nem adódott. Meg kell
felelni annak az elvárásnak, amit a beteg
az orvossal szemben támaszt. A beteg és az
orvos érdeke is, hogy a problémára opti-
mális megoldást találjon. Alapkövetel-
mény minden szakmában, hogy a munkát
jól kell elvégezni. Ez volt az én célom is.
Persze, van, ami nem úgy sikerül az ember
élete során, ahogy szeretné.
– Ha nem is úgy sikerül valami, ahogy sze-
retnénk, az ember tanul belõle és azzal
gazdagodik.
– A mi korosztályunk még úgy szocializáló-
dott, hogy illett jó diáknak, tisztességes
embernek, jó orvosnak lenni, megközelíte-
ni azt a társadalmi optimumot, amit elvár-
nak az embertõl.
– Pécsett a szülészeten kezdett. Miért nem
azt választotta, hanem a háziorvosi pá-
lyát?
– Nem rajtam múlott. Ketten adtunk be
pályázatot a szülészeti klinikai állásra. A
másik fiú rendkívül tehetséges volt, magá-
tól értetõdött, hogy övé lesz az álláshely,
de visszamondta az utolsó pillanatban. Az
eredményeim alapján is nekem kellett vol-
na megkapnom az állást, de a vezetõ más-
nak szánta a helyet. Megpróbáltam megfe-
lelni mindenféle elvárásnak, akkor voltam
utoljára 72 kiló, mert enni nem volt idõm.
Végül kicsit fájó szívvel eljöttem Alapra,
aztán Rácz Lajos bácsi nyugdíjba vonulá-
sával Sárbogárdra. Több körzetben, vala-
mint a rendelõintézetben is dolgoztam.
Mikor Barabás Karcsi bácsi meghalt és
megürült a miklósi körzet, rám testálták –
ha helyettesíteni kellett bárhol, többnyire
én csináltam, mert „Jarabin bírja”. Például
amikor Karl Péter elment katonának, a sa-
ját körzetem mellett vittem az õ körzetét, a
szülõotthont meg a rendõrséget. Egy hé-
ten legalább öt éjszaka voltam bent látlele-

tet írni, ami minimum másfél órás törté-
net. Nem volt könnyû idõszak.

– Ez végig így is maradt.

– A legvégén azért már nem. A rendelõin-
tézetben a szakrendeléseken is helyettesí-
tettem, ha kellett, ami szakmailag remek
tanulási lehetõség volt számomra. Csinál-
tam belgyógyászatot, nõgyógyászatot, se-
bészetet és a körzetet. Amikor a rendelõ-
intézetet 1973-ban elindították, akkor itt
minden állás be volt töltve, amibõl 3-4
szakrendelést körzeti orvosok láttak el, és
rendesen mûködött. Ma az a cél, hogy
szakvizsgákkal rendelkezõ orvosok lássák
el a szakrendeléseket, de a jelenlegi szak-
mai összetétel, az elvárások a tekintetben,
hogy milyen orvosokra lenne szükség és a
jelenleg érvényben lévõ szakvizsgarende-
let nincsenek összhangban. Innentõl kezd-
ve a szakorvoshiány kódolva van. A házior-
vos bizonyos gyógyszereket nem írhat fel,
bizonyos vizsgálatokat nem kérhet. Ultra-
hangra heteket kell várni az állami egész-
ségügyi rendszerben. A betegség dinami-
kája miatt viszont a betegnek nincs ideje,
hogy kivárjon hetekig, hónapokig. Az el-
múlt 40-50 év állandóan az alapellátás erõ-
sítésérõl szólt, de amikor én kezdtem, erõ-
sebb volt, mint most. A rendelõbõl a szom-
szédban lévõ laborba, röntgenre tudtam
küldeni a betegeket, és pár órán belül a ke-
zemben volt az eredmény, amit ott helyben
a kollégákkal is át tudtunk beszélni. Sokkal
több tudást tudtam így összeszedni, mint
egy továbbképzésen. Ez kárpótolt egy ki-
csit azért, hogy a klinikáról el kellett jön-
nöm. Voltak komoly kalandok. Egyszer
mozdonnyal mentem egy idõs nénihez, aki
combnyaktörést szenvedett, mert az útvi-
szonyok miatt ez volt az egyetlen jármû,
ami az õrházig tudott vinni. Hófúvásban
katonai autókkal jártunk.

– A családban ahány doktor, annyiféle.
Édesapja állatorvos volt, testvére fül-orr-
gégész. Fia, János szintén fül-orr-gégész,
lánya, Csilla pedig jogász.

– A lányom is orvos szeretett volna lenni,
de megpróbáltuk elterelni ettõl, mert azt
gondolom, hogy egy nõnek gondolnia kell
arra, hogy olyan munkát vállaljon lehetõ-
ség szerint, ami megengedi, hogy nõ ma-
radjon. Jánosnak megvan a nagydoktorija,
PhD-je, angol szakfordító, oktat – õt fújta
közülünk a legmagasabbra a szél.

Visszatérve egy kicsit az elõbbi gondolat-
sorra: az egészségügyben egyszerre van je-
len az orvoshiány és a merev szabályok,
amik ezt bebetonozzák. Ha például valaki
az orvoslás más területén is ki akarja ma-
gát képezni, akkor elölrõl kell kezdenie az
egészet. A rendszer merevségét mutatja az
is, hogy szívesen helyettesítettem volna
nyugdíj mellett, de a TB-nél azt mondták,
erre nincs lehetõség.

– Misszióba kellene mennie itthon.

– Nem írhatnék receptet, nem kérhetnék
labort, mert ahhoz szerzõdés kell. Régen,
amikor Szabadegyházán nem volt orvos,
kirendeltek másfél hónapra. Ma túlbürok-
ratizált a rendszer, ami a problémák meg-
oldásának korlátja. Ez mindenkinek csak
ártalmára van. Lehetne ésszerûbben csi-
nálni, de mintha nem ez lenne a cél.

– Csodálom Jánosban a tettrekészséget.
Tudom, hogy volt egy nehéz idõszak, ami-
kor baj volt a szívével: több infarktus és
szívmûtét.

– Ez 22 éve volt. Nehezen, de talpra álltam.

– Mellette dolgozott.

– A mai napig hálás vagyok Dobos Gábor-
nak, aki Ausztriából elhozta nekem a meg-
felelõ gyógyszert, amit csak ott lehetett
kapni.

– Hogyan érintette a díszpolgári kitün-
tetés?

– Miután fél évvel ezelõtt nyilvánvalóvá
vált, hogy nyugdíjba megyek, Miklósról
annyi kedves gesztust tapasztaltam, annyi-
an jöttek el megköszönni a munkámat, ami
végtelenül jólesett. A díszpolgárság mind-
ezt megkoronázta. 45 év nem kevés. 1973.
április 1-jétõl 2018. június 30-áig dolgoz-
tam itt.

– Hamarosan Szegedre költöznek fiuk és
unokájuk közelébe. Fognak még motoroz-
ni?

Mindketten nevetve: – Nem.

– Mi szerepel a bakancslistájukon?

– Még nincs kitöltve. Elfelejtettem magán-
életet élni, amit újra kell tanulnom, mert
az egész életemet szinte a rendelõ töltötte
ki. Meg a vadászat.

– Reméljük, sok közös év adatik meg a
család körében.

– Beszereztem már egy angol nyelvköny-
vet és picit nagyobb darabot vállalok az it-
teni vadásztársaság mindennapi teendõi-
bõl.

– És néha kézen kell fogni Marcsi nénit és
elmenni sétálni.

– Nagyon sokat kirándulunk. A határban
csodálatos helyek vannak. Sokan nem tud-
ják, milyen szép ez a környék. Édesapám-
mal is rengeteget jártunk a Bolondvár völ-
gyébe a tanyákra. Hatalmas eperfák alatt
ültünk, és hozták a szalonnát, hagymát,
nemrég kisült kenyeret. Vagy ott van a ha-
lastórendszer. Leírhatatlan élmény benne
állni a tóban egy pici szigeten, a nád közt,
és nézni a tükörsima vizet, ahogy megy le a
nap. Vagy felfedezni a tolnai dombságban
a gémeket, dámokat, babókákat, szarvas-
bogarakat.

Hargitai–Kiss Virág
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Történelmi séta Sárbogárdon
Kedvcsináló egy õsszel megjelenõ könyvhöz

A Huszár család somogyi ága

A Huszár család igen kiterjedt, sokágú família a mai Sárbogár-
don, és emellett Fejér megye egyik történelmi jelentõségû család-
ja. A család nemesi elõneve Dercsikai. Címeres levelét 1569. ápri-
lis 6-án nyerte el Huszár Mátyás, amelyet Pozsony megyében hir-
dettek ki. Huszár András 1635-ben kapott nemességet. A Fejér
vármegyébe került családi ág Rétszilason telepedett le, innen
ágaztak szét Tinódra, Bogárdra, Körtvélyesre. Fejér vármegye
nemesei közé Huszár János rétszilasi közbirtokost 1750. március
5-én vették fel, bár jóval korábbi idõkben birtokosok voltak már
itt, Huszár Ágoston szolgabíró pedig 1885-ben igazolta nemesi
származását. Fia, Dezsõ is jelentõs pályát futott be, melyrõl több
alkalommal olvashattak már a Bogárd és Vidéke hetilapban. Hu-
szár Dezsõ munkásságáról a Sárbogárdi Múzeum Egyesület ki-
adásában jelent meg helytörténeti monográfia Kovácsné Komá-
romi Edittõl. E család egyik nevezetes tagja, Huszár Ágoston má-
sodik gyermeke, Aladár 150 éve született. Õ nem Fejér megyé-
ben, hanem Somogyban futott be jelentõs pályát.
A Huszár család korábban kevésbé volt ismert Somogyban. A
XX. század elején azonban királyi törvényszéki elnököt, felsõházi
képviselõt adtak a megyének a Kutason élõ, sárbogárdi születésû
Huszár Aladár személyében, aki Huszár Ágoston másodszülött
fiaként lett Somogy megye jeles személyisége. Somogy megye az-
zal is megbecsülte jeles polgárát, hogy a Huszár család címere
ólomüvegbe foglalva ma is ott díszlik a hajdani törvényház, ma a
Somogyi Levéltár egyik üvegablakában.
A családi címert ebben a formában Aladár készíttette el. A címe-
rük kék pajzsában zöld talajból zöld fatörzs nõ ki, melyet két
szembe fordult, arany griff tart, míg a másik lábukkal összeka-
paszkodnak. A sisakdísz a koronából kinövõ arany griff, a takaró
jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. (Kép az 1. oldalon.)
Dercsikai Huszár Aladár kúriai bíró, a kaposvári törvényszék el-
nöke, a belsõ-somogyi református egyházmegye fõgondnoka, az
egyetemes konvent rendes tagja és zsinati képviselõ, a Johannita
Rend lovagja, a magyar érdemrend középkeresztjének tulajdono-
sa 1868. május 9-én született Sárbogárdon Huszár Ágoston máso-
dik gyermekeként. Atyja földbirtokos és aranysarkantyús vitéz
volt. Anyai ágon Somogy megye törzsökös családjának, a
Nádasdy-Sárközy családnak leszármazottja. Anyai nagyapja né-

hai Sárközy Kázmér alnádor és
septemvir, dédatyja pedig Sárközy
István, Somogy megye egykori híres
alispánja volt, aki Festetics György
gróffal együtt a csurgói gimnáziumot
alapította.
Gimnáziumi tanulmányait Székesfe-
hérvárott, a jogot Budapesten végez-
te. 1896-ban Somogy megyébe, Mar-
caliba nevezték ki aljárásbírónak,
1900-ban ugyanott járásbíró, 1910-
ben pedig a pécsi ítélõtábla elnöki
titkára lett. 1911-ben a kaposvári
törvényszék elnökévé nevezték ki.
1917-ben kapta meg a kúriai bírói cí-
met. Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület kaposvári osztályá-
nak elnöke volt. Igazságügyi szolgálata mellett tevékenyen részt
vett a polgári közéletben. Részt vett Kaposvár város képvise-
lõ-testületének munkájában, s emellett számos társadalmi jóté-
konysági egyesületben tevékenykedett. 1911-ben a belsõ-somogyi
református egyházmegye tanácsbírájává, 1914-ben fõgondnoká-
vá, majd az egyetemes konvent tagjává és zsinati képviselõvé vá-
lasztották. 1920-ban alapítója és elnöke volt a Területvédõ Liga
Somogy megyei csoportjának. Somogy vármegye törvényhatósá-
ga küldötteként haláláig tagja volt az Országgyûlés Felsõházának,
ahol fõként igazságügyi kérdésekkel foglalkozott. Nyugdíjba vo-
nulása után a törvényhatóság örökös tagjává választották, meg-
emlékezve ezzel Somogyért folytatott áldásos tevékenységérõl. A
Somogy megyei Kutas községben volt birtoka és kúriája. Nyugdí-
jazása után ide vonult vissza, s látva az ország végromlását, itt is
halt meg 1944. január 27-én. Szürke gránit síremléke Kutason az
Ó temetõben áll. Síremlékén olvasható: „Nekem a Krisztus élet
és a meghalás nyereség...”
(Források: 1927–1931. évi országgyûlés, Freissberger Gyula szerk.;
Országgyûlési Almanach 1927–1931. (Sturm-féle), 2. kötet, Fel-
sõház, Bp., 1927; A somogyi levéltár üvegablakai (Kaposvár, 2000);
Dunántúli Protestáns Lap, 36. évfolyam, 1925; 1935–1939. évi
országgyûlés, Haeffler István szerk.; Országgyûlési almanach 1935–
40. (Sturm-féle), Bp., 1940; http://www.somogyitemetkezes.hu-
/elodeink/sirversek/35)

Hargitai Lajos

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiadásában õsszel jelenik meg egy összefoglaló munka, amely átfogó képet ad
Sárbogárd múltjáról és jelenérõl. Ebbõl adunk közre részleteket az újságban.

Huszár Aladár

KÖSZÖNÖM!

Köszönetemet szeretném
ezúton is kinyilvánítani
Szabó Gyuláné Anikónak
és Szabó Józsefné Tündé-
nek, a sárbogárdi gondozó-
ház dolgozóinak, hogy au-
gusztus 16-án a délelõtti
órákban az Ady Endre úton
rosszullétemet látva meg-
álltak és felajánlották segít-
ségüket.

Nyáriné Kranauer Éva

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

HORVÁTH DANIELLA sárbogárdi lakos és
ELLENBRUCK MILÁN

sárbogárdi lakos augusztus 18-án.

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

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az új-
donsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Tanuljátok meg ...
Pedagógus vagyok. Méghozzá öreg pedagógus, de a szívem még
most is, minden évben megdobogtatja a szeptember eleji utca ké-
pe. Gyerekek, kis és nagy diákok táskával a hátukon, a kezükben,
kezdik az új tanévet. Valami furcsa melegséget érzek láttukra a
lelkemben. Munkahelyi ártalom? Lehet, de nem küzdök ellene.
Nemcsak tanítani szerettem, tanulni is. A jó pedagógus holtig ta-
nul. Hallatlanul izgalmas tevékenység nekivágni az ismeretlen-
nek, felfedezni a „terra incognitát”, a tudományok sötét földré-
szeit, elsajátítani, felhasználni, s végül – ami a legszebb – tovább-
adni. Teremtõnk épít az egészséges emberi lélek és elme tudás-
szomjára, hiszen azt Õ plántálta belénk. Tantárgyait azonban né-
ha kásahegyeknek látjuk, nincs kedvünk átrágni magunkat rajtuk,
fanyalogva elfordulunk.
Hadd említsek néhányat ezekbõl a „stúdiumokból”.
„Hallgasd meg... a rendeléseket... tanuljátok meg azokat... meg-
cselekedvén...” (5Móz 5,1)
Nem szeretjük, ha elõírják nekünk, mit hogyan tegyünk. Nem sze-
retjük, ha rendelkeznek velünk. Különben is átfestettük a
mennyei Oktató képét, s az általa biztosított keresztyén szabadsá-
got szívesen úgy értelmezzük, mint bébikorunk bájos, primitív já-
tékát: ütögetjük ujjunkkal az asztalt, s közben „mondogatjuk”,
hogy „ki-ki maga mesterségét folytassa, folytassa...” Azaz rajzolja
meg mindenki a maga ízlése szerint a keresztyén élet irányvonala-
it. Isten azonban ezt soha nem fogja jóváhagyni. Kijelentette,
hogy Igéjébõl egy pontocska sem múlik el. Meg kell tehát tanul-
nunk és cselekednünk az Õ rendeléseit.
Mifélék ezek?
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az
erõszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.” (És 1,17)
Több évfolyamra (talán egy életre) elegendõ tananyag. Jóság (he-
lyes, méltó ügyek pártolása), buzgó mentési szándék (a visszata-
szító jellemû felé is), irgalom, együttérzés, könyörület (mindenki
érdekében, akinek nincs támasza, szószólója).
„...tanuljátok meg, mi az: irgalmasságot akarok...” (Mát 9,13),
„...példabeszédek ... erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek meg-
értésére...” (Péld 1,1-2)
Hogyan? Az erkölcsöt tanulni kell? Sok vonatkozásban elferdült
társadalmunkban bizony ideje lenne. Nem a nyugati vagy a keleti
erkölcsöt, hanem amik régen megírattak a mi tanulságunkra
(Róm 15,4).
„... tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok...”
(Mát 11,29)
Ebben a törtetõ, könyökölõ világban? Gengszterek között? Hi-
szen akkor a fejedre lépnek, eltaposnak! Tévedés ne essék, nem a
bambán mosolygó, egérlyukba bújó hétrét görnyedõktõl, megal-
kuvóktól kell elsajátítanod ezt a krisztusi jellemvonást, hanem at-
tól, aki bár „szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fe-
nyegetõzött” (1Pét 2,23), „aki kínoztatott, pedig alázatos volt, és

száját nem nyitotta meg, mint bárány...” (És 53,7), mégis megõrizte
méltóságát a szégyenfán való kivégzéséig. Õt elítélõ bírája elõtt
királyságáról beszélt, hóhéraiért jelenlétükben imádkozott, és kí-
nok közt a kereszten függve találkozást ígért szenvedõ társának a
másik világban. Erõszakmentesen.

De hallgassunk meg valakit, aki egy fontos tárgyból leérettségi-
zett.

„... én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelége-
dett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bõvölködni is, mindenben
és mindenekben ismerõs vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a
bõvölködéssel is, a szûkölködéssel is. Mindenre van erõm a Krisztus-
ban...” (Fil 4,11-12).

Megelégedés. Fontos ismeret. Olyasmit ígér ebben a minden mó-
don hasznot hajszoló világban, ami vagyont érõ.

„Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel...” (1Tim
6,6)

Bizonyára nem fogynak el a látszat-kegyesek, „akik mindenkor ta-
nulnak, de az igazság ismeretére soha el nem juthatnak” (2Tim 3,7),
lesznek olyanok, akik figyelmen kívül hagyják az intést, „hogy an-
nak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, és azok száma sem
kevesbedik, akik „belemenekülnek” a bibliai igazságba, hogy a sok
tanulás fáradságára van a testnek” (Préd 12,14)

„De te maradj meg azokban, amiket tanultál... tudván, kitõl tanul-
tad...” (2Tim 3,14)

Nincs messze az idõ (remélhetõleg), amikor felsõbb iskolába ke-
rülünk, „ahol a hebehurgyák szíve ismerni tanul” (És 32,4), „ahol
hadakozást többé nem tanulnak” (És 2,4), „ahol a rész szerint való
ismeret eltöröltetik, mert eljön a teljesség” (1Kor 13,10).

ITné
Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi

Evangéliumi Testvérközösség Lapja, 2009/9

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET

„Van egy út,
amit Isten készített…”

Szeretettel hívunk minden kedves pedagógust, diákot,
óvodást családjával együtt erre az alkalomra, valamint

közös ebédre, vetítésre, játékra, beszélgetésre!

Ideje: 2018. szeptember 2. (vasárnap) 10.30 óra.

Helye: Sárszentmiklósi Evangélikus Templom és
Közösségi Ház (Köztársaság út 200.)

Váraljainé Melis Orsolya lelkész – 06 (20) 824 6763
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SZEGÉNY SZAMÁR!
A tanár újabban nem meri tanítani Petõfi egyik legtitokzatosabb versét, a
„Megy a juhász szamáron” címût. Az osztályokban ugyanis felzúdulás követke-
zik be a költemény zárása miatt: „Nagyot ütött botjával / A szamár fejére.” Akko-
ra felháborodás, vádaskodás, világnézeti vita robban ki, hogy lehetetlenné válik
az óra szabályos folytatása, amely ugye ismeretek közlését, azok feldolgozását,
a diákok részérõl történt befogadás ellenõrzését jelentené. Nincs itt szó semmi-
féle ismeretközlésrõl, itt érzelmi háború veszi kezdetét.

„Inkább a juhászt kellene alaposan fejbe vágni, hogy beszakadjon a koponyá-
ja!” – szól egy felháborodott diáklány. A vihar egyre fokozódik, s odáig jut, hogy
az osztály mérvadó része határozottan a szamár pártjára áll a juhásszal szem-
ben. Mit vétett az a szegény állat, tehet õ arról, hogy meghalt a juhász babája? A
behemót állatterelõ jogot formál arra, hogy bántalmazzon egy jámbor élõlényt,
amelyik erkölcsileg magasan az õ feje felett áll, hiszen csak gürcöl egész életé-
ben, tûri, hogy az érzéketlen mamlasz a hátára pattanjon, amikor erre kedve
szottyan. Az az állat nem ismeri a bûnt, alázatosan engedelmeskedik egy érzé-
ketlen bunkó kénye-kedvének.
A gyerekek már áttérnek az állatvilág más fajaira, egymás szavába vágva jelen-
tik ki, hogy a tulajdonukban levõ kutya, macska, vagy különösen ló mennyivel
különb, mint ember-ismerõseik. A tanár ijedten próbál gátat vetni ennek az ab-
szurditásnak, ennek a képtelen divatõrületnek, amely a vádlottak padjára ülteti
az egész emberi nemet az állatokkal szemben. Nem hisz a fülének a szegény pe-
dagógus, hisz ami itt történik, az homlokegyenest ellentétes azzal, amit õ óvo-
dáskora óta az iskolákban, az egyetemen tanult, ami mélységes meggyõzõdése,
emberi, tanári hivatása, hogy a földi történések lényege és értelme az emberi
nem történelme. Folyamatos volt a jó és rossz közötti küzdelem, a nemes esz-
mék, a jóság, szeretet néha reménytelennek tûnõ harca. Az ember évek milliói
során állatok sorát szelídítette meg, borzas vadkutyákból értelmes háziállato-
kat, vadmarhákból életünket, táplálkozásunkat meghatározó teheneket fej-
lesztett. És micsoda évmilliós, türelmes próbálgatás volt, míg a gazszerû vadbú-
zából telt kalászok, az apró, fanyar vadalmából gyönyörû, ízes almák lettek! De
ebben a légkörben a tanár úgy érzi, kicsúszott a lába alól a talaj, mondhat akár-
mit, a szavai tényleg, mint a borsószemek a falról, leperegnek az ifjúság eltökélt
csököttségérõl.
A tanítási óra oda, itt nem lehet tanítani, képtelenség magyarázgatni, hogy mi is
van a furcsa botütés mögött. Nincs módja kifejteni, hogy ez a juhász az év nagy
részében a társadalomtól elrekesztve él, mint egy vadember, vagy remete.
Egyedül a szerelem köti õt az emberi világhoz. Amikor látja a halott kedvest,
összedõl valami az életében. A szegény szamáron tölti ki hirtelen dühét. Ez a
gesztus kifejezi az érzelmei intenzitását, de azt is, hogy ösztönlény. „Mi telhetett
tõle?” – kérdezi a zseniális életlátó Petõfi.
Furcsa világba kerültünk. Ma a csúnya a szép, a rossz a jó, a becsületes ember a
lúzer, a gonosztevõ a nagymenõ. És az állat az eszmény az emberrel szemben.

L. A.

MIKLÓSI SZÜRETI
FELVONULÁS

2018. szeptember 8.
Gyülekezõ 11 órakor

a katolikus templom mögött.

Indulás déli 12 órai harangszóra
a megszokott útvonalon, zeneszóval.

Zenél: a cecei Szabó zenekar.

Bál este 8 órai kezdettel
a klubban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezõk

Kép forrása:
mek.oszk.hu

A csapvízrõl
A legutóbbi testületi ülésen is szóba került, és az el-
múlt idõszakban magam is tapasztaltam, hogy sár-
gás színû a csapvíz és meleget engedve olykor szaga
van. A Fejérvíz szakemberénél, Szabó Attilánál ér-
deklõdtem ennek okáról. Fõképp azért hajtott a kí-
váncsiság, mivel sokakkal egyetemben nem ásvány-
vizet, hanem csapvizet iszom. Vajon káros hatással
van-e a tapasztalt jelenség az ivóvízre?
Mint megtudtam: azért tapasztalható a fenti jelen-
ség, mert a sárbogárdi kutakban magas a víz termé-
szetes vastartalma, ami leülepszik a csövekben, és
amikor a vízáramlás iránya megváltozik, vagy fel-
gyorsul – például csõtörés esetén (amibõl több is
volt mostanában) –, akkor fölkeveredik. A rendszer
átöblítése, vagy szivacsos csõtisztítás esetén a vizet
az árokba engedik. A glóbuszokat is módszeresen
tisztítják, hogy minél jobb minõségû vizet tudjanak
biztosítani. Ez a Fejérvíz érdeke is. A víz minõségét
és tisztaságát folyamatosan ellenõrzik saját labor-
jukban is, illetve az ÁNTSZ szúrópróbaszerûen.
Kérdésemre Szabó Attila elmondta: vasvezetékek a
hálózatban nincsenek, csak a házi bekötéseknél,
ami az ingatlantulajdonos felelõssége. Az ilyen vas-
csövekbõl nem kerül a hálózatba víz (tehát nem vas-
csõbõl kioldott vasat iszunk meg), mert a víz visz-
szafelé nem közlekedik.
A szakember hangsúlyozta: a magas vastartalmú víz
nem káros az egészségre, nem hordoz semmilyen
kockázatot a lakókra nézve a fogyasztása. Csupán
esztétikailag lehet zavaró, amit a rendszeres háló-
zattisztítással igyekeznek természetesen mérsékel-
ni, kiküszöbölni.
Úgyhogy bátran igyunk csapvizet!

Hargitai–Kiss Virág
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„A FALU ASZTALA –
KERÉKPÁROS NAP”

Tekerj velünk
a városért!

2018. szeptember 8.
(szombat) 9 órától

Nevezési díj: 500 Ft/fõ, 14 év felett. Fizetni a helyszínen kell.
Indulás: reggel 9-kor a töbörzsöki általános iskolától.
Útvonal 9.30–16.30-ig:
Töbörzsök – Nagyhörcsök – Sárhatvan – Rétimajor – Örspusz-
ta – Sárbogárd, Ifjúsági park
Programok:
Minden megállónál játékos versenyek, helyi értékek bemutat-
kozása.
A végén buli! Habfürdõ és élõ koncert.
Nevezni legkésõbb 2018. augusztus 31-éig lehetséges a fodor-
esmolnar@bogard.hu e-mail-címen, a (25) 467 980-as telefo-
non/faxon, név, telefonszám és e-mail-cím megjelölésével. 14
éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhatnak.
A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen fel-
szerelt kerékpárral és öltözettel lehet részt venni (láthatósági
mellény, fejvédõ sisak stb.) Elõzetes nevezés nélkül az indulás
nem lehetséges. Az útvonalat a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondoskodunk. A túrán
mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A rendezvény elõírt fe-
gyelmét megsértõk cselekedetéért nem vállalunk felelõsséget!

Nevezz itt augusztus 31-éig:
06 (25) 467 980, fodoresmolnar@bogard.hu

további info: www.facebook.com/MaVeSarbogard
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Gyõzelem három fronton
A második félidõ négyes és így már ötös

Sárbogárd–Mezõfalva 5-2 (1-2)
Sárbogárd: Matócza Dániel – Kindl Zalán, Gulyás–Kovács Géza,
Luczek Roland, Kállai Bence Mihály, Bezerédi Ádám, Gráczer
Gergõ, Németh Kristóf, Oláh Dániel, Laták Bertold, Szalai Pál
Viktor.
Cserék: Farkas Zoltán, Lajtos András, Gráczer Bence, Gráczer Bá-
lint, Gál Dániel, Gyuricza Kornél, Õsz Patrik.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Mezõfalva: Tóth Norbert – Balázs Sándor, Nagy Márk, Németh
László, Márki Dénes, Garda Bálint, Sági Roland, Facskó József
Tamás, Paget Olivér Algernon, Egejuru Godslove Ukwuoma,
Bozoki Dávid.
Cserék: Papp Martin, Masinka László, Kovács Attila, Ráthgéber
László.
Már az elsõ percben a hazai támadást a gólvonal elõl mentette a
vendégek védelme. A 4. percben váratlanul vezetést szerzett a
Mezõfalva. Márki D. bal oldalról beadott labdájára Sági R. közé-
pen jól érkezett és 8 m-rõl a balra mozduló kapus mellett a kapu
közepébe fejelt, 0-1. A 7. percben Oláh D. tért ölelõ átívelését
Bezerédi Á. a kaputól 12 m-re lekezelte és a védõk között a jobb
alsó sarokba lõtt, 1-1. Az elsõ negyedóra végén ismét a vendégek
jutottak vezetéshez. A jobb oldalon vezetett támadás végén Sági
R. beadását Egejuru D. U. 14 m-rõl igazítás nélkül a bal alsó sa-
rokba lõtte, 1-2. A gyors gólváltásokból a vendégek jöttek ki
elõnnyel és a hazaiak kissé nehézkes támadásait a Mezõfalva vé-
delme magabiztosan hárította. A 21. percben Laták B. lövése ki-
jött a kapusról és Bezerédi Á. 5 m-rõl a felsõ lécre bombázott. A
félidõ második felében is a Sárbogárd veszélyeztetett, az egyenlí-
tés azonban nem sikerült. A második játékrészre megélénkült a
hazai csapat és a 48. percben Kállai B. M. a védõtõl megszerzett
labdát Gráczer B.-hez továbbította. Gráczer B.-tõl visszakapott
átadást Kállai B. M. 14 m-rõl a kapu jobb oldalába lõtte, 2-2. Az
54. percben már a hazaiaknál volt az elõny. Gulyás–Kovács G. ka-
pu elé ívelt labdáját Tóth N. lábbal tudta hárítani, és a kapusról ki-
jövõ labdát Kállai B. M. közelrõl a hálóba lõtte, 3-2. A fáradni lát-
szó vendégek erejébõl csak szórványos ellentámadásokra futotta.
A hazai rohamok a 61. percben újabb gólt eredményeztek. Gu-
lyás–Kovács G. beadását a védõk röviden szabadították fel és a
labda Bezerédi Á. elé került, aki 8 m-rõl, éles szögbõl megcélozta
a rövid alsó sarkot, és a lövést Tóth N. a hálóba segítette, 4-2. A
magabiztos vezetés tudatában a Sárbogárd uralta a játékot, és a
85. percben büntetõhöz jutottak. Gráczer Bence jobb oldalról
lépett be a büntetõterületre és szabálytalanul akadályozták. A
11-est Gál D. magabiztosan lõtte a kapu jobb oldalába, 5-2. A
második félidõben már gólokban is kifejezõdött a hazaiak kiváló
teljesítménye az elõzetesen jó hírekkel érkezõ vendégek ellen.
Jók: Gulyás–Kovács G., Bezerédi Á., Kindl Z., illetve Facskó J. T.

Gábris Robi négy góljával majdnem tucat

Sárbogárd U19–Mezõfalva U19 11-0 (8-0)
Sárbogárd: Deák Zala – Lengyel Szabolcs, Horváth Attila Ro-
land, Kisari Kevin István, Sükösd Gergõ, Gábris Róbert, Horváth
Zsombor, Husvéth Tamás, Morvai Kristóf, Horváth István, Hor-
váth Bálint.
Cserék: Bögyös Bendegúz Géza, Bruzsa Tamás, Suhajda Martin,
Horváth Áron Máté, Brúzsa Sándor Patrik.
Mezõfalva: Gergely Milán – Magosi Benjamin Andor, Simon Ár-
min József, Németh Péter, Gombita Dominik Gergõ, Tonka Nor-
bert, Gertner Patrik, Papp Zsolt, Bakos Patrik, Vad Zsombor
Márk, Kertész Dániel.
Csere: Kovács Kristóf.

Már az elsõ félidõben egy nyolcas került a vendégek kapujába. A
gólok sora a 6. percben Sükösd G. találatával indult, 1-0. A kezdés
után megszerzett labdát a 7. percben Horváth I. juttatta a hálóba,
2-0. A 9. percben Kisari K. I. volt eredményes, 3-0. Mintegy tízper-
ces mezõnyjáték után a 21. percben ismét Horváth I. talált Ger-
gely M. kapujába, 4-0. A vendégek nem találták a hazai támadá-
sok ellenszerét és a 24. percben Morvai K. góljával már megvolt az
ötös, 5-0. És a 36. percben jött Gábris R., aki mesterhármasának
elsõ találatával 6-0. A 38. percben Gábris R. második gólja már a
hazaiak 7-0-ás vezetését eredményezte. Újabb két perc telt el és a
40. percben Gábris R.-nek megszületett a mesterhármasa, 8-0. A
második félidõre kissé visszavettek a hazaiak az iramból, és a 68.
percben sikerült a vendégek kapujába találni Húsvéth T.-nek, 9-0.
A 72. percben egy ráadás Gábris R.-tõl, és a negyedik megszerzett
góljával a Sárbogárd kétszámjegyû vezetéshez jutott, 10-0. A gó-
lok sorát a 75. percben Húsvéth T. folytatta és állította be a vég-
eredményt, 11-0. A hazaiak könnyed gyõzelme a kevés ellenállást
tanúsító vendégek ellen ilyen arányban is megérdemelt.

Zárásként jött a kálozi gyõzelem

Káloz–Sárbogárd II. 1-2 (0-1)
Káloz: Takács László – Magyar Ferenc, Szabó József, Tóth Ba-
lázs, Farkas László, Simon György Viktor, Szabó Szilárd, Bara-
nyai Bence, Pál Attila, Takács Tamás, Fazekas Zoltán.
Cserék: Miklós Zsolt, Pál Roland, Czövek Béla, Hegedûs Patrik,
Tóth Martin, Tóth András.
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Fauszt Zoltán, Gráczer Bálint,
Sükösd Gergõ, Németh Kristóf, Sebestyén Zsolt, Gyuricza Kor-
nél, Demeter Dávid, Oláh Dániel, Vámosi Gábor, Emperger
Bence.
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Rigó László, Palásti Ármin, Molnár
Márk, Horváth Zsombor, Lajtos András, Simon Csaba.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A múlt heti fiaskót feledtetve a Káloz ellen sikerült a gyõzelmet
megszerezni. Az elsõ félidõ mezõnyjátékkal és kevés kidolgozott
helyzettel telt el. A 45. percben Gráczer Bálint a középpályán
megszerzett labdával a kaputól 20 m-re lövésre szánta el magát. A
jól eltalált labda a felsõ léc alatt vágódott a hálóba, 0-1. Góllal in-
dította a vendégcsapat a második játékrészt. A 47. percben
Gyuricza K. átadását Sükösd G. átemelte a védõn, és lövését a ka-
pus lábbal hárította. A labda Demeter D. elé került, aki 10 m-rõl a
kapuba lõtt, 0-2. A kétgólos vezetés kissé megnyugtatta a vendé-
geket és a hazaiak támadásai okoztak veszélyt Farkas Z. kapujára.
A 70. percben Magyar F. szabadrúgását Szabó Sz. 8 m-rõl a léc alá
fejelte, 1-2. A Káloz küzdött az egyenlítõ gól megszerzéséért, a
Sárbogárd II. pedig az eredmény megtartásáért. Küzdelmes mér-
kõzésen fontos három pontot sikerült begyûjteni az idegenbeli
mérkõzésen.

A hétvége sportmûsora
2018. szeptember 1. (szombat)

10.00 óra: Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd U19, megyei I. o., U19
(Ercsi)
16.30 óra: Ercsi Kinizsi–Sárbogárd, megyei I. o., felnõtt (Ercsi)

2018. szeptember 2. (vasárnap)

10.00 óra: Lajoskomárom U16–Sárbogárd U16, Déli csoport,
U16 (Lajoskomárom)
16.30 óra: Sárbogárd II.–Vajta, megyei II. o., felnõtt (Sárszent-
miklós)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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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

Állatorvosi ügyelet – 2018. szeptember
Szeptember 1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
szeptember 8-9.: Bogárd-Vet állatorvosi rendelõ, Sárbogárd, Túry M. u. 3., 06 (30)
362 1990;
szeptember 15-16.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974
9065;
szeptember 22-23.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977
szeptember 29-30.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sá-
rosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

Sárbogárdon, az Ady Endre úton lévõ áru-
házba kértek rendõri segítséget 2018. au-
gusztus 27-én délelõtt, mivel bejelentés ér-
kezett arról, hogy egy férfi ruhanemût kí-
sérelt meg az áruvédelmi eszköz eltávolítá-
sával, fizetés nélkül kivinni az üzletbõl. A
kiérkezõ járõrök az 31 éves helyi lakost el-
fogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra elõállították, ahol a nyomozók lopás
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A napos idõ után gyenge hidegfront jön
Csütörtökön is sok lesz a nap-
sütés, csupán délután nyuga-
ton fordulhat elõ átmenetileg
helyenként futó zápor, lokális
zivatar. Késõ délután észak-
nyugaton északnyugatira for-
dul a szél, melyet erõs lökések
kísérhetnek. A friss hajnalt kö-
vetõen napközben 27-32 fok
közé melegszik a levegõ.
Pénteken a napos idõ mellett
már erõteljesebb lesz a go-
molyfelhõ-képzõdés egy gyen-
ge hidegfront hatására, elszór-
tan a Dunántúlon, valamint
északon futó záporok, egy-egy zivatar kialakulhat. Helyenként élénk lehet a nyuga-
ti-északnyugati szél. Nyugaton 25-26, máshol 27-32 fokot mérhetünk. A hétvégén is
számítani kell helyenként esõre, valamint futó záporok, lokális zivatarok kialakulásá-
ra, a több csapadék nyugaton, a kevesebb keleten valószínû. A kissé szeles idõben nyu-
gaton 19-23, keleten, délkeleten 30 fok körül alakulhatnak a maximumok.

Forrás: idokep.hu

EGY KEREKE
HIÁNYZIK

A teringettét! Akárhogy is nézem, ennek
egy kereke hiányzik! Meg annak is, aki el-
vitte azt az egyet (amiben jó nagy nyolcas
volt). Hát nem tud kettõig számolni? A ne-
vében is benne van, hogy kerékPÁR. Bár
most látom, cirkusz lesz. Lehet, hogy egy-
kerekûn föllép valami zsonglõr, aztán an-
nak kellett? Na, megyek én, aztán csinálok
olyan cirkuszt, hogy leszerzõdtetnek egy
egész évadra!
Most mit csináljak ezzel a csonka bicikli-
vel? Á, vigye el az ördög!

A tulaj

Tájékoztató hangos üzemû szirénapróbáról

A Paksi Atomerõmû harminc kilométeres körzetébe esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájékozta-
tó- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a megyében Alap, Alsószentiván, Cece,
Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken szeptember 3-án, hétfõn, 13.00 órakor
hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba végrehajtására kerül sor.

A szirénapróba során a próbára történõ figyelemfelhívás mellett a „Katasztrófariadó” (két percig tartó,
váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú /üvöltõ/ hang), valamint a „Veszély elmúlt” (kétszer fél
percig tartó, fél perces szünettel megszakított, egyenletes hangjelzés) jelzéseket lehet majd hallani a
megjelölt idõpontban. A szirénák megszólalása csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle te-
endõje nincs. Valós riasztás esetén a szirénarendszeren lesugárzott szövegben NEM szerepel a „Figye-
lem, ez próba” kifejezés!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes

Slusszkulcsot találtak
augusztus 20-án (vagy 21-én)

a József Attila utca
Dobó utca felõli oldalán.

Átvehetõ a szerkesztõségben.
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KARATEEDZÉSEK
INDULNAK KEZDÕK ÉS

HALADÓK RÉSZÉRE

Németh Attila 6 danos mester
vezetésével.

A sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermében

szeptember 5-tõl.

Érdeklõdni a helyszínen vagy
telefonon: 06 (20) 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Boroshordót vennék, 150 literes körül. 06 (25) 461 754

Vegyes borszõlõ eladó 06 (20) 911 4711

Hõszigetelt családi ház eladó. Sárbogárd, Bajcsy-Zs. u. 86. Teljesen hitelmentes, festés után költöz-
hetõ. Telefon: 06 (30) 552 4960

Bianca szõlõ eladó kb. 150 kg. Telefon: 06 (30) 532 9990

Malacok eladók 06 (20) 3252 507

Otelló és Bianca szõlõ eladó 06 (30) 513 2363

Suszterhegyben présház eladó, 850 öles földdel együtt. Mádi Mihály, Damjanich utca 20.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT keresünk
SÁRBOGÁRDI AUTÓSZERELÕ MÛHELYBE.

Telefon: 06 30 853 4977

KÉT LAKÁS EGYBEN ELADÓ Sárbogárd-Kislókon nagy kerttel,
gazdasági épületekkel, csendes helyen, csere is érdekel.

Telefon: 06 25 464 955

ELADÓ SÁRBOGÁRDON, Honvéd utcában, kétszer
egyszoba-konyhás PARASZTHÁZ, nagy telekkel, komfort nélkül.

Irányár: 3,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 20 929 8716

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS ELADÓ. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere

is érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

TÛZIFA SZÁRAZ VEGYES: 3.300 Ft/mázsa.
Telefon: 06 70 636 0017, 06 30 601 1994

KÖZJEGYZÕI IRODA részmunkaidõben (4 órában)
KÖZJEGYZÕ-HELYETTEST KERES.

Alkalmazási feltétel jogi szakvizsga és
számítástechnikai ismeretek. Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel
a 7000 Sárbogárd, Pf. 12. levélcímre kérjük megküldeni.

LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERELÉS. 06 30 703 4427

3 szobás, azonnal beköltözhetõ CSALÁDI HÁZ, SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN ELADÓ. Telefon: 06 30 864 1333

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

KVJ MÛVEK ZRT.
AUTÓIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ

VÁLLALAT keres

GÉPKEZELÕ
MUNKATÁRSAT
PRÉSGÉPEK, PONTHEGESZTÕ

GÉPEK KEZELÉSÉHEZ.

ELVÁRÁS:

– 8 általános iskolai végzettség

– hasonló területen szerzett
tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:

– versenyképes jövedelem

– cafetéria

– munkába járás támogatás

Jelentkezés:

KVJ MÛVEK ZRT.
H-2421, Nagyvenyim,

KVJ Mûvek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102

Fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu

www.kvjmuvek.hu

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2018. augusztus 10-ei
ülésén elfogadta:

– a 13/2018. (VIII. 23.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségvetésérõl
szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról;

– a 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati
rendeletet a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK

SÁRBOGÁRDON

HEGESZTÕ / LAKATOS /
ÖNTÖDEI KIKÉSZÍTÕ

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit Sárbo-

gárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be, hogy friss munka-

erõt keresünk.

Munkakörök:

Hegesztõ / lakatos / öntödei kikészítõ munkakörök ellátása Sár-
bogárdon

Amit kínálunk:

Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó, utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés 3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk:

Általános iskola / érettségi megléte, a hegesztõ és a lakatos
munkakörökhöz szakirányú iskolai végzettség

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

Elõnyök:

Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:

Helyben keresel munkát

35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban lévõ
vállalkozásnál akarsz dolgozni

Hosszú távra tervezel velünk

Szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdésed, ne habozz,
jelentkezz most!

Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu * telefon: 06 22 566 321


