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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A cumiban nem dobog szív
Cumiellenes, cicipárti vagyok. Elvbõl és tapasztalatból. A cu-
miz(tat)ás hosszú távon szívás a gyermeknek és a szülõnek is.
Szüleink gyermekkorunkban, amikor még este is annyira föl
voltunk dobódva, hogy szinte a fejükön ugráltunk, viccesen ezt
a versikét mondták nekünk lenyugtatás- és utalásképpen, hogy
ideje már elcsendesedni és ágyba bújni: „Kriptában csörögnek
a halottak, egymás tyúkszemére taposnak, kedvenc ételük az
aludttej, kapd be a cumit és aludj el!” Nekünk egyébként nem
volt cumink, maximum az ujjunk.
A szülõség nem könnyû. Csak akkor derül ki, mivel jár, amikor
már benne van az ember. Visszaút nincs, ezért a tõlünk telhetõ
legjobban próbáljuk csinálni, a magunk hibáiból tanulva. Meg-
éljük, hogy egy csecsemõ sírással jelez mindent, mert csak így
tud beszélni. Sír, ha éhes, ha fáj valamije, ha tisztába kell tenni,
ha testközelségre, figyelemre vágyik. Kezdõ szülõknek kétség-
beejtõ, hogy melyik sírás mit is jelent, a sok „jó tanács” köze-
pette küzdelmesen találnak rá saját ösztönhangjukra, saját
megoldásaikra.
Pedig a képlet egyszerû(nek tûnik): a cicivel ellentétben a cu-
minak nincs anyaillata, anyamelege, nem dobog benne szív,
nem ad enni; az anyával ellentétben a cumi nem ringat, nem si-
mogat, nem ölel, nem cserél pelenkát, nem gyógyít meg. Ha
egy gyermek nem kapja meg azt, amit a természet rendje sze-
rint fizikailag, érzelmileg igényel, akkor annak hosszú távú kö-
vetkezményei vannak, amikkel elõbb-utóbb meg kell birkózni.
Hatásait és okait tekintve az intenzív ujjszopás és a cumizás kö-
zött nincs különbség. Mindegyik segélykiáltás: „Figyelj rám!”

Hargitai–Kiss Virág
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NEMZETEK TÁNCAI
Eshetett az esõ, nem zavarta meg a július
7-én, vasárnap este Sáregresen rendezett
nemzetközi néptánctalálkozót.
A rendezvény ötletgazdája, kezdeménye-
zõje Mezõszilas volt, Horváthné Gogán
Jolánnal az élen, akihez csatlakoztak Cece
és Sáregres szervezõi. A program pályázati
támogatásból valósult meg „Cecei Agóra –
Értékalapú közösségfejlesztés és társadal-
mi jólét” címmel, EFOP-1.3.5-16-2016-
00111 számú projektként. A mezõszilasi
Németh László Kulturális és Ifjúsági Egye-
sület néptánccsoportja és a Sáregresi Nép-
dalkör mellett erdélyi, szerbiai és görögor-
szági csoportok fûszerezték különleges vi-
seleteikkel, ritmusaikkal, koreográfiáikkal
a találkozót: a Zernyealjai Néptánc Egye-
sület (Erdély), a nagybecsei Becarac (Szer-
bia), a Hellenic Centre of Folk Studies
(Athén) táncosai. Pénteken Kisszékelyben
léptek fel (ahol a görög és szerb vendégek
voltak elszállásolva), szombaton Mezõszi-
lason (ahol az erdélyi vendégek éjszakáz-
tak), vasárnap Sáregresen, hétfõn Siófo-
kon, kedden – hazaindulás elõtt – pedig
Budapestet nézték meg.
Sáregresen – Albertné Tiringer Mária pol-
gármester asszony megnyitóját követõen –
üdítõ, sokszínû, lendületes és jókedvre
hangoló elõadásban lehetett része a soro-
kat megtöltõ közönségnek a Csók István
Mûvelõdési Ház szomszédságában felállí-
tott nagysátorban. Ámultunk a táncosok
jógikat és akrobatákat megszégyenítõ
mozdulatain, ruganyosságán, és a le nem
olvadó mosolyukon, amit a tánc varázsolt
az arcukra. Bizonysággá vált az esemény
mottója: „A mosoly a legrövidebb út két em-
ber között, a tánc pedig a legrövidebb út két
lélek között.”

A táncosokat e napon Cece látta vendégül
ebédre. Lecsós rizst készített számukra és
süteményt szolgált fel desszertként Killer-
né Csikós Julianna, Simonné Erzsike,
Juhászné Marika, Király Sándorné Manyi-
ka és Tiringerné Emi néni. Ebéd után a fel-
lépõk megtekintették a Csók István Em-
lékházat és a Tájmúzeumot Sárvári Iloná-
nak, Bakóné Marika néninek, Koszorús
Rékának és Salamon Zsuzsannának kö-
szönhetõen. A cecei szervezésben orosz-
lánrészt vállalt Vajai–Kovács Viktória és
Sebestyén Éva.
A vacsoráról a rendezvénynek helyet biz-
tosító Sáregres gondoskodott. A helyi nép-

dalkör igazi magyaros ételt fõzött:
házi kolbászos krumplilevest csipet-
kével, és elmaradhatatlanok voltak
az ízletes sáregresi sütemények.
Ajándékként nemcsak élményt és
emléklapot vihettek magukkal haza
a táncosok, hanem az Oroszi testvé-
rek által készített mázas tányérokat,
továbbá cecei és sáregresi címerrel
ellátott borokat is.
Hadd tolmácsoljam Albertné Tirin-
ger Mária szavait: „Hálásan köszön-
jük, hogy részesei lehettünk ennek a
fantasztikus programnak és hálásan
köszönjük a sok szorgos kéznek,
hogy a rendezvény megvalósulha-
tott!”

Hargitai–Kiss Virág
Fotó: Sebestyén ÉvaFotó: Sebestyén Éva

Fotó: Sebestyén ÉvaFotó: Sebestyén Éva
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ÉNEKES CSILLAG
Mészáros János Elek operaénekes, a
2012-es Csillag születik címû tehetségku-
tató mûsor gyõztesének dalestje hozott
fényt a viharfelhõktõl besötétült vasárnap
estébe Alsószentivánon. A civil hivatása
szerint agrármérnök, talajtani szakmér-
nök János 2004 óta a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatalánál dolgozik fõ-
tanácsos mezõgazdászként. Emellett 29
éve az alcsútdobozi református egyház
presbitere. 1200-nál több koncerten lépett
már föl, ahol szavaival, énekével hirdeti a
hit, a hûség és a hazaszeretet fontosságát.

A Nyári Dalest másodízben került meg-
rendezésre Alsószentivánon („A helyi
identitás és kohézió erõsítése Cece térsé-
gében” címû, TOP-5.3.1-16-FE1-2017-
00003 számú projekt keretében), ezúttal –
az idõjárás miatt – nem a katolikus egyház
csodálatos parkjában, hanem a plébánia
elegáns épületében.

Husvéth Imre polgármester köszöntötte a
megjelenteket, megköszönve az egyház-
nak és Helter István atyának, hogy rendel-
kezésre bocsájtották a plébániát, mely
méltó helyszínül szolgál a dalestnek. Föl-
idézte, hogy az elmúlt idõszakban táncház-

ban és falunapon is megélhette a közösség,
hogy a zene gyógyír és összetartó erõ.
Mészáros János Elek nyitányként Wolf
Péter „Ave Maria” címû szerzeményét ad-
ta elõ. Változatos, érzelmes dalválogatásá-
ban elhangzott Kacsóh Pongrác János Vi-
téz címû daljátékából az „Egy rózsaszál
szebben beszél” címû dal, mellyel a Csillag
születik elõválogatójában megismerhette

Jánost a közönség, s amely most is könnye-
ket csalt a szemekbe. Ugyancsak szívhez
szóló volt a Kodály Zoltán által gyûjtött
népdalok füzérébõl született Székelyfonó
címû daljáték részlete: „A csitári hegyek
alatt”, melyet körbesétálva énekelt a mû-
vész. E dal kapcsán elmesélte, hogy amikor
elõször járt a Zeneakadémián, a személy-
felvonót is Székelyfonónak olvasta, annyi-
ra el volt varázsolva.
A mûvek között vallott magáról. Úgy fo-
galmazott: 2012-ben kiscsillagnak nevezte
õket a zsûri. Jóllehet õ nem akar sztár len-
ni, de ahogy egyszer fölnézett az alcsúti re-
formátus templom tornyára, amit csillag
ékesít (mely a betlehemi csillagot szimbo-
lizálja, aminek az volt a szerepe, hogy az
embereket Jézushoz vezesse), megértette,
hogy énekével legalább a templomig el
tudja vezetni az embereket, s így erõsíteni
a gyökereket, melyek a szülõföldhöz, Is-
tenhez, nemzeti kultúránkhoz, anyanyel-
vünkhöz fûznek bennünket.

Hargitai–Kiss Virág
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Búcsúzunk Lang Józseftõl

Lang József tanár úr 2019. július 1-jén, 86 éves korában elhunyt.
Lang József a Vas megyei Rábatótfalu községben született. A töbör-
zsöki általános iskolában 1963 szeptemberében kezdett tanítani. Itt
megszervezte elõször a furulyazenekart, majd az iskolai úttörõ-fúvósze-
nekart. A zenekarnak olyan sikere volt, hogy a járási tanács kezdemé-
nyezésére Lang Józsefet 1967-tõl áthelyezték a Mészöly Géza iskolába,
s az újonnan épült mûvelõdési központban megszervezhette az ifjúsági,
majd a felnõttek fúvószenekarát. Ennek talaján indult meg a zeneisko-
lában a fúvósoktatás. A sárbogárdi fúvószenekar karnagyaként a zene-
karral nagy sikereket ért el. 1976-ban a járási mûvelõdési osztály dolgo-
zója lett. Ekkor abbahagyta a tanítást és a zenekar vezetését se vállalta
tovább. Tõle a zenekar vezetését Várhegyi Henrik vette át. 1980-ban
családjával beköltözött Székesfehérvárra, s ott nyugdíjazásáig a megyei
tanács mûvelõdési osztályán dolgozott.
Temetése Székesfehérváron, a Palotai úti temetõben lesz július 11-én 15
órakor. Búcsúznak tõle a sárbogárdiak, a régi zenekarosok és mind, akik
ismerték.

Hargitai Lajos

TELEPÍTIK
Rakétakilövõ állásokat telepítenek innen is, onnan is.
Az emberre rájön a gyomorfájás. Már megint? Hát
nem volt elég? Nem fuccsoltak még be a rakéták? Nem
került a történelem szemétdombjára a rakétakilövõ?
A hidegháború ócska komédiája, röhejes cirkusza, az
egész emberiség szégyene feltámadt a tetszhalálból,
megint rothaszt, kétségbe ejt minden normális em-
bert? Mert mi a rakétakilövõ? Egy szerkezet, az embe-
ri tudomány, technika csúcsprodukciója, amely rakétá-
kat lõ ki, ha kell, az óceánokat is átszelõ mértékben. És
mi a rakéta, amelyet kilõ? Egy bomba, nagy bomba,
amely hatalmas ívet ír le a levegõben, s ahol földet ér,
szörnyûségeset robban, férfiakat, nõket, gyermekeket
öl meg válogatás nélkül, épületeket, emberi munka
remekeit rombolja.
Embereket öl? Nem értem. Nem tartóztatják le gyil-
kosságra való elõkészület miatt azokat, akik ezt csinál-
ják?
Nevetséges, mi? Ezzel az erõvel minden fegyvergyár-
tót, hadseregszervezõt, tábornokot le kellene tartóz-
tatni. Ha egy civilnél három kézigránátot találnak a si-
fonérban, már kattan is a bilincs a csuklón, de mint tud-
juk, vannak másfelõl raktárak, amelyekben az emberi-
ség teljes kiirtásához elegendõ gyilkolóeszköz lapul, de
a raktárosoknak egy hajszáluk sem görbül, és tele van a
mellük kitüntetéssel. Hát igen! Egy magánember sza-
badságköre korlátozott, ámde egy állam akármit meg-
tehet, nincs korlát. De miért csinálják õk ezt az eszte-
len õrültséget? Miért? Hát mert az ember ölõ élõlény,
valami miatt szereti megölni a fajtájabelieket. Na de mi
végett? Nos, mert ez ösztöndolog, túl van a tudatoson,
a tudat alatt mûködik. Az ember részben állat, mint
tudjuk. Szívesen ábrándozik szolidaritásról, önfeláldo-
zásról, gyönyörû szövegei vannak a szeretetrõl, de a há-
ta mögött tõrt, revolvert dugdos. Ölel és öl. „Az ember
az embernek farkasa” – mondja a latin közmondás,
erõsen leértékelve a farkasokat. Ugyanis nem tudok
arról, hogy a farkascsorda egyedei nekiállnának a tár-
saik torkát átharapni. Elszörnyedve veszünk tudomást
családon belüli gyilkosságokról, de háborúk hírét hall-
va vállat vonunk. A háború évezredek óta bele van
plántálva az emberiség tudatába.
Tehát újra telepítenek. Vállat vonunk. Lehet, hogy a
mi bõrünkrõl van szó, de mit tehetünk?
A „telepítés” szónak van egy furcsa hangulata. A „te-
lep” szóból származik. Létezik ugye hangyatelep. Egy
bolyban élnek, együtt dolgoznak. A történelemköny-
vek tudnak a svábok, szerbek, szlovákok betelepítésé-
rõl. A gyermekkorom falujában volt egy házcsoport:
Újtelep. Ott nem nádtetõs házak sorakoztak, hanem
cseréptetõsek. A telep szó eredetileg jót, az élet bõvíté-
sét jelentette. Azt viszont nem hiszem, hogy a rakétaki-
lövõ állások telepítése jót jelenthet. Voltaképp az ölés
kibõvítését jelenti.
Milyen repesõ szívvel vettük tudomásul a háborúk és a
folyton háborúban spekuláló Sztálin halála után a
nemzetközi enyhülés légkörét! „Atomsorompó”, „le-
szerelés”. Lehet, hogy az állati énünk egyeduralma
után az emberi én kerül végre fölénybe? Hiú remény
volt. Nincsenek csodák. De tudják, mi az igazi röhej?
Megcsinálják ezeket a csodagépeket, telepítik, elkészí-
tik a rémes bombákat, atomtölteteket, rámegy a nem-
zetgazdaság, de nem lövik ám ki! Hogyisne! Akinek a
gombot meg kell nyomnia, nem nyomja meg. Mert van
egy kellemetlen sejtése, hogy akkor õ is meghal. Ennyit
az õrületrõl, amely uralkodik felettünk!

L. A.
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Szentiváni suliszemle

Pécsen járt a 8. osztály
A 8. osztályosok ballagási visszaemlékezé-
sükben szívesen idézték fel a korábbi osz-
tálykirándulások élményeit. Nem véletlen,
hogy az utolsó közös kiruccanást sem sze-
rették volna 4 napnál rövidebbre fogni.
Szerencséjükre mind szüleik, mind az osz-
tályfõnökük áldásukat adták az elképze-
lésre, így a társaság július 4-e és 7-e között
Pécsre látogatott. Az elsõ napi városnézést
a szakadó esõ miatt csak délután kezdhet-
ték meg a tanulók. Köszönet azonban a
szobanövényektõl hangulatos Kodály Zol-
tán Kollégium munkatársainak, akik lehe-
tõvé tették a szállás korábbi elfoglalását. A
háromórás várakozás a kipakolással, vala-
mint a szabad wifi kihasználásával eltelt
azért valahogy. A belvárost bejárva megte-
kintettük a török korból itt maradt Jako-
váli Hasszán-dzsámit és minaretet, a kö-
zépkori hangulatot idézõ Barbakánt és a
romokat, a Szent Péter- és Szent Pál-szé-
kesegyházat, udvarán az egykor a templom
homlokzatát díszítõ homokkõ apostol-
szobrokkal és természetesen az elõtte álló
szökõkutat sem hagyhattuk ki. A Ference-

sek utcáján Szent Ferenc szobránál is meg-
álltunk (a kõbõl faragott galambokat leg-
alább meg tudták fogni a fiúk), a fõtéren
pedig a Gázi Kászim-dzsáminál. A Hunya-
di-szobor, valamint a Zsolnay-kút sem
maradt ki a látnivalók közül. A Kossuth te-
ret és a zsinagógát ugyancsak megcsodál-
tuk, sõt még egy nagy szöcskét/sáskát is
kiszúrtunk a gránitlapokon.
Mintegy 4 órai séta után megvacsoráztunk
(nem tudom, mi okból, de egyetlen este
többet evett a társaság, mint a menzán egy
hét alatt), majd a kollégiumban töltöttük
el közösen az estét.
A második napon a tévétorony kilátójában
kezdtük a programot, gyönyörködve a pa-
norámában, sûrûn fényképeztek a diákok.
Ezt követõen bõ 20 perc alatt lesétáltunk
az állatkerthez, ahol mintegy 3 óra alatt
mindent bejárt és érdeklõdve megnézett a
társaság. Bár a csimpánz valamiért megha-
ragudott ránk és a barnamedve is fújtatott,
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amikor meglátott bennünket, az állatsimo-
gató kecskéiben biztosan kellemes emlé-
keket hagytunk, valamint a fókák is kedve-
sen integettek nekünk a produkciójuk köz-
ben.
Visszabuszozva a szálláshoz rövid pihenõ,
majd vacsora következett, zárásként pedig
kimentünk még egy éjszakai sétára is a fõ-
térre.
A harmadik napon volt a legmelegebb, így
ideális strandidõben sétáltunk ki a Hul-
lámfürdõbe. Mint a neve is elárulja, ez a
strand az óránként elindított „tengeri vi-
haráról” ismert, amikor a hullámmeden-
cében át lehet élni, milyen lehet viharban
megbirkózni a hullámveréssel. Okulva a
szombathelyi tapasztalatokból, „csak” 4
órát töltöttünk a strandon, alaposan ki-
kenték egymást a fiúk napolajjal, így a fel-
hólyagosodó leégést sikerült is elkerül-
nünk.
A délután hátralévõ részét, figyelembe vé-
ve az igényeket, a tanulók által választott
film (Men in Black – sötét zsaruk a föld kö-
rül) megnézésével, valamint egy kis sétával
töltöttük el, amely alatt kiderült, hogy a
papíralapú térképekre sem ártana néha

egy kis állományfrissítés – viszont a mo-
dern technikának és a telefont okos célok-
ra is használni tudó tanulóknak köszönhe-
tõen azért persze hazataláltunk, sõt még
kedvenc éttermünkben is kaptunk helyet.
A negyedik nap már a búcsú jegyében zaj-
lott: miután 9 órakor már mindenki feléb-
redezett, rendet raktunk a szálláson,
összecsomagoltuk táskáinkat (valamiért
mindenkié nehezebb volt, mint idefelé jö-
vet), feltöltöttük folyadékkészleteinket.
Búcsúebédre mindenki pizzát kért, amivel
az uzsonna kérdését is megoldotta: amit az
emberes adagból nem bírtak megenni a
gyerekek, elcsomagolva a vonatúton elõ-
került hazafelé menet.
Összegezve jól sikerült a kirándulás: a be-
tervezett programokat meg tudtuk valósí-
tani, jól éreztük magunkat, szépen sikerült
az utolsó közös osztályprogram.
Minden osztályfõnöknek olyan fegyelme-
zett osztályt kívánok, mint amilyen segítõ-
kész és szófogadó a 8. osztály volt ebben a
négy napban – hiába, búcsúzni csak na-
gyon szépen szabad.

Kiss Attila igazgató

TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON
Barangolás egy jelenkori

és hajdanvolt
mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK A FALBAN
címû kötete kapható
a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.
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Nyári tábor a Bakonyban
Az EFOP 3.9.2. pályázatnak köszönhetõ-
en bentlakásos nyári tábort szerveztünk 20
diákunknak 2019. június 24-e és 28-a kö-
zött a Bakonyban, Vinye település közelé-
ben a Likas-kõ vendégházban. A 6. és 7. év-
folyamos tanulók 5 felejthetetlen napot
töltöttek el két kísérõpedagógus támoga-
tásával ezen a gyönyörû helyszínen. Vad-
regényes környezetben található házban
volt a szállásunk, itt zajlottak a foglalkozá-
sok is, amelynek keretében a diákok szá-
mos ismerettel és készséggel gazdagodtak.
Megismerték az erdõ ízeit, szörpöket, lek-
várokat kóstolhattak, madarat fogtak be és
gyûrûzték meg, a famegmunkálás rejtel-
meibe is bepillantást nyerhettek.

A hét folyamán több hosszabb–rövidebb
gyalogtúrát teljesítettek: felfedezték, hogy
valóban likas a Likas-kõ, a Cuha-patak al-
só és felsõ részét is megmászhatták és meg-
csodálhatták, az éjszakai túrát bevilágítot-
ták a szentjánosbogarak fényei. Bátorsá-
gukat és ügyességüket bizonyíthatták a kö-
zelben lévõ kalandparkban és az eplényi li-
begõn. A tudományos ismereteik pedig a
gyõri Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pontban gazdagodhattak.
A délutáni és az esti közös focimeccsek, a
számháborúk, a beszélgetések is hozzájá-

rultak, hogy összetartó és egymást segítõ
csapattá kovácsolódtak a gyerekek ezen a
csodás helyen, ahol végre nem a telefono-
ké volt a fõszerep, hiszen még térerõ is
csak ritkán volt. Be is bizonyosodott, hogy
telefonok nélkül is nagyon jól tudják érez-
ni magukat a felsõs diákok!

A szülõk nagy csodálkozására soha nem
értek rá hazatelefonálni, így is bizonyítva,
hogy vissza lehet még fordítani õket a „régi
értékek” felé! Csak akarni kell!

Csajtainé Szabó Ágnes szervezõ pedagógus
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CUMIFA
Érdekes kezdeményezés öltött formát a József Attila utcában található Sárbogárdi
Védõnõi Szolgálat bejáratánál: egy piros–kék cumifát állítottak fel, ahol a cumitól
végleg megváló gyermekek helyezhetik el ragaszkodásuk tárgyát.
Az ötletet környékbeli települések gyakorlatából merítette Bõhmné Kovács Magdolna
édesanya, akit Sabankóné Szabó Éva védõnõ segített a megvalósításban. Velük beszél-
gettem.

– Magdi kisfia, Peti volt a legelsõ, aki föl-
akasztotta a cumiját a fára. Mennyire üt-
között ellenállásba Peti részérõl ez az ak-
ció?
Magdi: – Nem ütközött ellenállásba, bár õ
nagyon szeretett cumizni. Féltem tõle,
hogy majd nem lesz sikere a dolognak, de
úgy motiváltam, hogy ha itt hagyja a cumit,
akkor egy kis meglepetés fogja otthon vár-
ni. Ennek hatására teljesen letette a cumit.
– Az ujját se szopja?
Magdi: – Nem.
– Te, mint szülõ, miért választottad azt,
hogy cumit adsz a gyermeked szájába,
amikor megszületett?
Magdi: – Bevallom õszintén, hogy köny-
nyebben meg tudtam nyugtatni a cumival.
– Mi a védõnõ álláspontja ezzel kapcsolat-
ban?
Éva: – A szopóreflex újszülöttkorban van
kialakulóban. A cumit 6-8 hetes korig sem-
miképp nem ajánljuk, mert bezavarhat a
szopizásba, mivel a csecsemõ másképpen
szívja a cumit, mint a mellbimbót.

– Mindenféle speciális cumikat lehet kap-
ni az üzletekben.
Éva: – Minden cumi befolyásolja a fogak
növekedését. Ha sokáig és sokat cumizik a
gyermek, a fogak eldeformálódhatnak és
fogszabályzásra lesz szükség, a beszédet is
megváltoztathatja.
– Ha már egyszer bekerült a gyermek szá-
jába a cumi, akkor bármikor elvehetõ tõ-
le?
Éva: – Ez a szülõ elhatározásától függ, és
hogy hogyan motiválja a gyermeket, hogy
letegye a cumit.
– Magdi, mikor gondoltad azt, hogy most
már elég volt a cumiból?
Magdi: – Az óvónõ jelezte, hogy szeretné,
ha a csoportban senki sem cumizna, ez mo-
tivált, hogy letegyük a cumit. Azt gondol-
tam, hosszabb folyamat lesz, de a cumifa
hatására pillanatok alatt megtörtént.
Örültek neki az oviban is, és én is büszke
vagyok Petire.
– Petinél tapasztaltad-e a cumi hátrányait
beszédfejlõdésben, a fogak növekedésé-
ben?

Magdi: – Amikor elvittem fogászati szû-
résre, azonnal kiszúrta a fogorvos, hogy
cumizik a kisgyerek.
Éva: – Én pedig a beszédén veszem észre;
azért pösze picit, mert cumizik.
– Van-e különbség a cumizó és az ujjszopó
gyermekek közt?
Éva: – Mindegyik káros. A gyermek hátrá-
nyára válik, ha sokat szopja az ujját vagy a
cumit.
– Magdi, neked született második gyerme-
ked is. Neki odaadtad-e a cumit, vagy ta-
nultál Peti esetébõl?
Magdi: – A kisebbik gyermekem egyálta-
lán nem cumizik.
Bátorítunk minden szülõt, hogy oda se
adják a cumit gyermeküknek, vagy ha már
odaadták, akkor mihamarabb akasszák a
cumifára!

Hargitai–Kiss Virág

Reflektor
Árkok sokadszor –

közös ügy

Kaszálják az árkokat az önkormányzat
emberei, olyan intenzitással, ahogy a lét-
számból telik. A levágott fû és a szemete-
lõk „végtermékei” (zacskók, PET-palac-
kok, italosdobozok stb.) is az árok aljába
gyûlnek, ami akadályozza a csapadék útját.
Jó lenne ezért kaszálás után kigereblyézni
a növényi és más hulladékot az árkokból a
közterületi szakaszokon. A lakóingatla-

nok elõtt/mögött/mellett lévõ árkok kaszá-
lása, tisztítása viszont a lakók kötelessége,
felelõssége és érdeke!

Felújításra várva
A sárhatvani kápolna felújítására – Pluhár
István közbenjárásának köszönhetõen –
2,5 millió forint minisztériumi támogatást
kapott a katolikus egyházmegye. Ez nem
elegendõ ugyan a teljes renoválásra, hi-
szen az (a már kész tervek alapján) 100
millió forint körüli összeget igényel, de a
legsürgetõbb beavatkozásra, a sekrestye
ázásának kiküszöbölésére talán elegendõ
lenne.
Ellátogattam a kápolnához a hét elején, de
még nem láttam nyomát munkálatoknak.
Mészáros János atya megkeresésemre
nem tudott érdemi információval szolgál-
ni, mikor várható a kivitelezés; azt mond-
ta, hogy még az elõkészítés zajlik.
Ahogy körbejártam a kápolnát, összeszo-
rult a szívem. Az épület utolsó órában van,
állaga rohamosan és látványosan romlik,
annak ellenére, hogy a helyiek (a Zichy
család és a kápolna sorsát szívügyüknek
tartó sárhatvaniak) a tõlük telhetõ beavat-
kozásokkal, vízelvezetéssel, komoly terep-

rendezéssel igyekeznek ezt a folyamatot
lassítani. Nem kellene megvárnia az egy-
házmegyének, hogy ez a különleges ékkö-
ve, vagyontárgya összeomoljon és az enyé-
szeté legyen, a semmivel egyenlõvé!

Hargitai–Kiss Virág
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Mûfüves bajnokság
Az elmúlt héten rangadókkal vette kezdetét a 2. kör a Sárbogárdi Nyári Kispályás Mûfü-
ves Labdarúgó-bajnokságban.
Az elsõ mérkõzésen a Szállítók csapata egy kiegyensúlyozott, jó iramú mérkõzésen gyõz-
te le a Szenvedély csapatát, amivel egy pontra közelítette meg a dobogót. A Légió jó já-
tékkal megszerezte elsõ gyõzelmét a bajnokságban, a szenvedõ fél az NTMCS volt. A két
csapat helyet is cserélt a tabellán. Az utolsó mérkõzésen pedig a tabella elsõ két helyén
álló csapatok találkoztak egymással. A Kék Szék csapata gólzáporos mérkõzésen gyõzte
le az Ászok Ászát. Ezzel Bórék elszenvedték elsõ vereségüket a bajnokságban, Gábrisék
pedig felzárkóztak két pontra a listavezetõ mögé. Eseménydús fordulón vagyunk túl.

6. forduló
(július 4., csütörtök):

Szállítók–Szenvedély BFC
3:1 (1:1)

Szállítók: Kimiti Z. – Mondovics Z., ifj.
Mondovics Z., Nagy M., Mágocs N., Ko-
vács A., Hamar E., Nagy I.
Szenvedély: Goldberger M. – Horváth I.,
Nagy T, Horváth Á, Szabó Z., Vinczellér
P., Rehák T., Huszár D.
A Szenvedély kezdte jobban a találkozót.
Szabó Z., Horváth I. elõtt is nagy helyzetek
adódtak a gólszerzésre, azonban Kimiti Z.
eszén egyikõjük sem tudott túljárni. A
Szállítók részérõl pedig a Kovács–Ha-
mar–Nagy M. trió lendületes támadásai-
ban komoly veszély volt. A játékrész köze-
pe után nem sokkal, egy kapu elõtti kava-
rodásnál ütközött össze Goldberger M. és
Hamar E., a szabadon maradt labdára pe-
dig Kovács A. érkezett, 1-0. Nem tartott
sokáig a Szállítók öröme, egy oldalról el-
végzett berúgás után Vinczellér P. vette át
a labdát és okosan lõtte ki a rövid alsót, 1-1.
A félidõ hátralevõ részében is megvoltak a
lehetõségek mindkét csapat elõtt, azonban
több gól nem esett. A fordulás után jobban
kezdett a Szállítók, elõször Nagy M. lõtte
telibe a kapufát, majd egy perccel késõbb
Hamar E. lövésére már nem volt ellenszer,
2-1. A lendületben lévõ Szállítók tovább
támadott és pár perccel késõbb Kovács A.
kapott jó labdát a kaputól 6 méterre, innen
pedig nem hibázott, 3-1. A Szenvedély
nem adta fel, rengeteg lehetõsége volt a
gólszerzésre Horváthéknak, azonban Ki-
miti eszén ma nem lehetett túljárni. Egy
nagyszerû, helyzetekben gazdag mérkõzé-

sen gyõzött a Szállítók és feljött egyetlen
pont távolságra a dobogóhoz.
Gólszerzõk: Kovács A. (2), Hamar E., il-
letve Vinczellér P.

Légió-Agronatur–NTMCS
4:1 (2:1)

Légió: Horváth I. – Nyúl I., Tóth G., Vi-
rágh Zs.
Kék Szék: Demeter D. – Somogyi L., Rigó
L., Gráczer G., Gábris T., Horváth Zs., Va-
gyóczki P., Pajor T., Lajtos A.
A tabella hátsó felében található két csa-
pat találkozott egymással. A Légió tovább-
ra is elsõ gyõzelmére hajtott, míg az
NTMCS is hosszú ideje vár már a sikerre.
Nem sokkal a kezdés után már rezgett is a
háló, Kisari M. juttatta vezetéshez az
NTMCS-t, 0-1. Azonban a Légiót nem tör-
te meg a bekapott gól, Dombi V. nem sok-
ra rá egalizált, 1-1. A felbátorodó sereghaj-
tó mindent megtett a vezetésért, ami Se-
bestyén Zs. révén sikerült is még a szünet
elõtt, 2-1. A második játékrészben is in-
kább Gráczer Bá. vezette Légió akarata ér-
vényesült jobban. Virágh Zs. kapott kiváló
labdát, aki élt is a lehetõséggel, 3-1. Az egy-
re jobban kitámadó NTMCS-nek nem
akart összejönni semmi. A végén egy elõre
vágott labdát sikerült megszelídítenie
Virágh Zs.-nek és a kapussal szemben nem
hibázta el a helyzetet, ezzel eldöntve a
mérkõzést, 4-1. A Légió megérdemelten
gyûjtötte be elsõ gyõzelmét a bajnokság-
ban, és ezzel fel is jött az 5. helyre. Az
NTMCS továbbra is keresi önmagát; ezzel
a vereséggel lecsúsztak az utolsó helyre.
Gólszerzõk: Virágh Zs. (2), Dombi V., Se-
bestyén Zs., illetve Kisari M.

FDL Ászok Ásza–
Team Kék Szék 5:8 (2:2)

Ászok Ásza: Farkas A. – Koncz K., Szakács
E., László D., Bór J., ifj. Bór J.
Kék Szék: Demeter D. – Rigó L., Hegedüs
Gy., Vagyóczki P., Gráczer G., Gábris T.
Az utolsó mérkõzésen a forduló rangadó-
jára került sor. Az Ászok Ásza egy esetle-
ges gyõzelemmel óriási lépést tehetett a
bajnoki cím felé, míg a Kék Szék akár egy
karnyújtásnyira közelíthette meg a listave-
zetõt. Az Ászok kezdték jobban a találko-
zót, a góllövõlista éllovasa, Bór J. talált be
egy szép kontra végén, gyorsan megvolt a
vezetés az éllovasnak, 1-0. Azonban Gáb-
risékat a bekapott gól felrázta, és gyorsan
jött is az egyenlítés Rigó révén, 1-1. Az elsõ
játékrészben kiegyenlített csata folyt a pá-
lyán, mindkét csapatnak megvoltak a lehe-
tõségei a gólszerzésre. A szünetre 2-2-es
állással mehettek a felek térfelet cserélni.
A folytatásban inkább a Kék Szék akarata
érvényesült jobban. Vagyóczki P. és Rigó
L. góljaival már 2-4 volt az állás a javukra.
Az Ászok Ásza hátul ezen a napon sebez-
hetõ volt, hiszen 3 gólnál többet nem kap-
tak még egyszer sem a bajnokságban. A 2.
félidõben szépen beindult a gólgyártás,
Szakács E. szépítõ találata után ismét jött a
Kék Szék és Gráczer G. révén ismét 2 gól
volt az elõny, 3-5. A Kék Szék jól játszva,
taktikusan õrizte az elõnyét. A mérkõzés
hátralevõ részében Bórék folyamatosan
futottak az eredmény után. A hajrában pe-
dig a jól kontrázó Kék Szék lezárta a mér-
kõzést és megérdemelt 8-5-ös gyõzelmet
aratott. Az Ászok Ásza továbbra is vezeti a
bajnokságot, azonban elõnye már csak
kettõ pont. A Kék Szék ezzel a gyõzelem-
mel komolyan beszállt a bajnoki címért
folytatott harcba.
Gólszerzõk: Bór J. (2), Szakács E. (2),
Koncz K., illetve Rigó L. (3), Hegedüs Gy.,
Gráczer G., Gábris T., Vagyóczki P., öngól
A mérkõzéseket Boros Zoltán vezette.

Tabella

1. FDL Ászok Ásza 6 5 0 1 32 16 16 15
2. Team Kék Szék 6 4 1 1 32 23 9 13
3. Szenvedély BFC 6 3 1 2 20 19 1 10
4. Szállítók 6 3 0 3 22 17 5 9
5. Légió–Agronatur 6 1 0 5 15 29 -14 3
6. NTMCS 6 1 0 5 15 32 -17 3

Góllövõlista

1. Koncz Károly (Ászok Ásza) 10
2. Bór József (Ászok Ásza) 10
3. Hamar Erik (Szállítók) 9
4. Rigó László (Team Kék Szék) 7
5. Kovács Andor (Szállítók) 6
6. Gráczer Gergõ (Team Kék Szék) 5
7. Gábris Tibor (Kék Szék) 5
8. Vagyóczki Patrik (Team Kék Szék) 5
9. Ifj. Bór József (Ászok Ásza) 5

Rehák Tamás
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SZEIP ISTVÁN-
EMLÉKTORNA

A nagyszerû sportember, játékos, edzõ és sportvezetõ em-
lékére utánpótláscsapatok részére rendezett tornán vettek
részt a Sárbogárd SE fiatal labdarúgói a hétvégén. A Sza-
badegyháza Kinizsi által remekül megszervezett tornán két
korcsoportban mérték össze tudásukat a csapatok.
A 2007-2008. évben születettek mezõnyében a nagy meleg-
ben kitûnõ teljesítménnyel a Sárbogárd SE négy gyõzelem-
mel és egy vereséggel a második helyet szerezte meg.
Eredmények:
Szabadegyháza–Sárbogárd 0-5
Sárbogárd–Sárosd 1-0
Sárbogárd–Mór 4-0
Fõnix–Sárbogárd 5-0
A torna gólkirálya: Zvezdovics Gábor Bence, 8 gól
A 2009–2010. évben születettek mezõnyében, veretlenül,
30-1-es gólkülönbséggel, a Sárbogárd SE torna gyõzelmet
aratott.
Eredmények:
Szabadegyháza–Sárbogárd 0-8
Sárbogárd–Sárosd 12-0
Mór–Sárbogárd 1-4
Sárbogárd–Fõnix 6-0
A torna gólkirálya: Mohai Zsolt
A sikerekhez az edzõk, Kovács Attila és Sallai Attila nevé-
ben is gratulálok!
Szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

Két melléképület is égett egy délután
Sárbogárdon és Sárkeresztúron is kigyul-
ladt melléképülethez riasztották a sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltókat július 3-án dél-
után. Sárkeresztúron egy hatszor hat méter
alapterületû, különálló melléképület ka-
pott lángra. A tûzben a tároló tetõszerkeze-
te is megsemmisült. Sárbogárdon pedig egy
családi ház udvarán lévõ melléképület pad-
lásán harminc szalmabála égett. A tûzben
körülbelül öt négyzetméteren a tetõszerke-
zet is meggyulladt, a födém pedig besza-
kadt. A lángokat három vízsugárral fojtot-
ták el a sárbogárdi hivatásos tûzoltók.

A kép a sárkeresztúri tûznél készült, fotó:
sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnok-
ság.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Ittas motorkerékpáros esett el
Sárbogárdon, a Vörösmarty utcába kértek rendõri segítséget 2019. július 6-án este. Egy
helyi lakos haladása során motorkerékpárjával elesett és megsérült. Az ellenõrzés során
vele szemben alkalmazott alkoholszonda ittasságot jelzett, ezért az egyenruhások a férfit
további mintavételre elõállították, és vele szemben büntetõeljárást kezdeményeztek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Szeles marad az idõ, péntektõl
több lesz a csapadék

Csütörtökön az északi, északkeleti megyékben alakulhat ki elszórtan
zápor, zivatar. Nyugaton felhõsebb, másutt többnyire napos, gomoly-
felhõs idõ valószínû. Marad az élénk északnyugati szél, több helyen
erõs lökésekkel. A hûvös reggelt követõen 22-27 fok várható, az ala-
csonyabb értékeket északkeleten mérhetjük.
Pénteken kezdetben sok lesz a napsütés, majd nyugat felõl erõsen
megnövekszik a felhõzet. A Dunántúlon elszórtan alakulhatnak ki
záporok, néhol zivatarok is. A Duna–Tisza közén feltámadhat a déli,
délnyugati szél. 21-26 fok valószínû, nyugaton lehet hûvösebb.
Szombaton továbbra sem tér vissza a hõség, egy hidegfront nyomán
sokfelé zivatarok tarkíthatják az idõjárást. A levegõ nem hûl le job-
ban, 21-26 fokra van kilátás. Vasárnap is lehetnek még záporok, ziva-
tarok. Mindkét nap szeles lesz az idõ.
Forrás: idokep.hu
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Hirdetmény
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti
Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi
Osztálya (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2019.
július 8-án elektronikus úton érkezett levelével
megkereste hivatalomat.

A megkeresésben foglaltak alapján „a növény-
védelmi tevékenységrõl” szóló 43/2010. (IV.
23.) FVM-rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésé-
ben elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tá-
jékoztatom a tisztelt lakosságot és a tevékeny-
ség által a hatásterületen érintett állattartókat,
méhészeket.

A MÁV Zrt. a Pécs Területi Igazgatóságához tar-
tozó állomásokon, megállóhelyeken és vonal-
szakaszokon, átjárókon, rálátási háromszöge-
ken a pályatestek és környékük (állomások,
megállóhelyek, állomási vágányok, állomások
területén, rakterületeken, peronokon, iparvá-
gányokon, vasútvonalakon és mindezek kör-
nyékén) a kezelési feladatokkal megbízott útján
a vegyszeres gyomirtást a tervezettõl eltérõen
a következõk szerint folytatja:

2019. július 23-án
Pusztaszabolcs–Sárbogárd–Börgönd

vasútvonalakon.

Az Unimog permetezõ gépkocsik és szerelvé-
nyek útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt,
vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4 nap el-
tolódás lehet).

Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi
(szél, esõ) a munkavégzést, úgy a gyomirtást
éjszaka is végzik. A gyomirtásnál használt
vegyszerek munkaegészségügyi várakozási
ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradá-
sa után a permetezéssel érintett területeken
munka végezhetõ.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a
vegyszerek különbözõ összeállításával készül-
nek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók
figyelmét, hogy a kaptárak, a méhcsaládok ki-
helyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legel-
tetésénél és takarmányozásánál vegyék figye-
lembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélye-
ket, korlátozásokat.

A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és ha-
tóanyagairól a MÁV Zrt. által rendelkezésre bo-
csátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán Bencze
István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. szá-
mú irodahelyiségében.

Felhívom a méhészettel és állattartással foglal-
kozók figyelmét, hogy a fentiekben részletesen
ismertetett, kezelt területeken fokozott figye-
lemmel járjanak el. A vegyszeres gyomirtással
érintett területeken legeltetni és a területekrõl
származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól
(1–4 nap eltolódással) számított 14 napon belül
etetni tilos!

A munkavégzés egyéb részleteirõl a MÁV mun-
katársától, Gscheidt Ildikó mûszaki szakelõadó-
tól a 06 30 474 0817 telefonszámon lehet tájé-
koztatást kérni.

A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elke-
rülése érdekében teendõ szíves együttmûködé-
süket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Megjelent a 2019-es Zártkert
Program pályázati felhívása

A Zártkert Programra 1,9 milliárd forint hazai forrású keretösszeg áll rendelkezésre. Egy pályázat
keretében legfeljebb 10 millió Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ 100 %-os intenzi-
tással.
2019. július 16-án reggel 8 órakor nyílik a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. internetes felülete,
ahol benyújthatóak a nemzeti forrásból finanszírozott Zártkert Program támogatási kérelmei. A
pályázatok véglegesítésére 2019. augusztus 1-jétõl (forráskimerülés esetének kivételével) 2019.
augusztus 8-áig van lehetõség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a benyújtott támogatási
igény meghaladja a keretösszeg 300 százalékát –, annak megállapítását követõen az Agárminisz-
térium jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási idõszakát.
A tárca elsõdleges célja, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt te-
rületek újra gondozásba vételét, illetve a területek megközelítését segíti elõ. Az ingatlan-nyilván-
tartásban zártkertként szereplõ ingatlanok mezõgazdasági hasznosítását elõsegítõ fejlesztések-
re, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásához a zártkerti terüle-
tek rendezésére és átfogó infrastrukturális fejlesztésére van szükség.
A Zártkert Programra 1,9 milliárd forint hazai forrású keretösszeg áll rendelkezésre. Egy pályázat
keretében legfeljebb 10 millió Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ 100 %-os intenzi-
tással, a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések esetében azonban 20 millió Ft a tá-
mogatási összeg felsõ határa. A pályázati felhívásra önkormányzatok vagy önkormányzati
konzorciumok jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
A támogatható tevékenységek az alábbiak:
1. külterületen elhelyezkedõ zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút,
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító csatornahálózat karban-
tartásához kapcsolódó fejlesztések
2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékû víztá-
roló kapacitás kiépítése
3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések
4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szõlõtelepítés
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak valamelyik
másik célterület fejlesztésével együtt.
A Zártkert Program 2019. évi pályázati felhívása ide kattintva megtalálható a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. honlapján, a pályázati felület pedig ide kattintva érhetõ el.
Forrás: NAK
Dr. Sükösd Tamást kérdeztem, kíván-e indulni a sárbogárdi önkormányzat a pályázaton. A pol-
gármester elmondta: amennyiben megfelelnek a pályázati feltételeknek, lakosságszám alapján is
beleférnek, akkor indulnak. Tavaly is pályáztak, de elfogyott a meghirdetett keret, így Sárbogárd-
nak már nem jutott pénz. Elvégzendõ feladat van bõven, hiszen a Földvári útra, a Suszter-hegybe
és a miklósi (papföldi) szõlõkhöz vezetõ útra is ráfér a felújítás, ami ebbõl a forrásból részben meg-
valósulhatna.

Hargitai–Kiss Virág

ÁRAMSZÜNET-ÉRTESÍTÕ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2019. augusztus 6-án 8 órától várhatóan 13 óráig
Sárbogárd–Sárszentmiklós területén áramszünet lesz.

A meghirdetett áramszünet oka: üzemzavar megelõzése (gallyazás).

Érintett utcák, szakaszok: Köztársaság út 34–146., 37–141., Homoksor 22–38., Tisza utca
32–34., Rákóczi F. utca, Gárdonyi utca , Huba utca, Semmelweis utca, Elõd vezér utca,
Álmos vezér utca, Munkácsy utca, Kazinczy utca, Lehel utca, Kölcsey utca, Miklós utca,
Magyar utca, Vezér utca, Virágrész, Szõlõhegy, Rádi-dûlõ, vízmû, Westel-torony.

Aggregátor-használati igényét, kérjük, az áramszünet elõtt 5 munkanappal jelentse be ügyfélszol-
gálatunkon. Ha a munkálatokat a jelzett idõpont elõtt befejezzük, a szolgáltatást elõzetes értesítés
nélkül visszakapcsoljuk. Kérjük, hogy a tervezett áramszünet idõszakában az elektromos beren-
dezéseket kapcsolja ki. A tervezett üzemszünetekrõl sms-t, vagy e-mail-es tájékoztatást is kérhet
az eon.hu/ugyintezes oldalon.
Elérhetõség: aramhalozat@eon.hu, 06 80 20 50 20.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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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

DÜBÖRÖG A FESZTIVÁLSZEZON,
FÕSZEREPBEN A BIZTONSÁG

Nyáron igen népszerûek a szabadtéri rendezvé-
nyek és fesztiválok, amelyek megrendezése
komoly elõkészületeket igényel a szervezõktõl
és a hatóságoktól egyaránt. A katasztrófavéde-
lem hatósági szakemberei nemcsak folyamato-
san ellenõrzik a rendezvények biztonságát, ha-
nem már a tervezési szakaszban is részt vesz-
nek, hogy a fesztiválozók a lehetõ legnagyobb
biztonságban szórakozhassanak.
A legfontosabb, hogy a rendezvényre látogatók
veszély esetén a lehetõ leggyorsabban el tud-
ják hagyni a helyszínt. A résztevõk biztonsága
érdekében a szervezõknek léptékhelyes alap-
rajzokat kell elhelyezni a menekülésre figye-
lembe vett útvonalak közelében és ott, ahol a
legtöbb látogató koncentrálódása várható. Eze-
ken az alaprajzokon a menekülést és a tájékozó-
dást rajzi elemek segítik, és jelölik a menekü-
lésre figyelembe vett útvonalat is. A fesztiválra
látogatóknak érdemes egy percre megállniuk
és áttekinteniük a tájékoztató táblákat. Mind-
emellett a menekülõ-útvonalakat jól kivilágí-
tott, sötétben is látható táblák és kivetítõk is
jelzik, amelyek a rendezvény minden pontjáról
még napnyugta után is láthatók.
A húszezer négyzetméternél nagyobb terüle-
ten, vagy tízezernél több látogatót fogadó ren-
dezvényeken kétméteres, jól látható helyeken
felállított kivetítõkön mutatják be, hogy mit kell
tenni veszély esetén. Ezeken a rendezvényeken
a kiürítésre, menekítésre vonatkozó informáci-
ókat a szervezõ a rendezvény honlapján elekt-
ronikusan letölthetõ formában is közzéteszi.
A rendezvény területén a szervezõ szabályozza
a propánbutángáz-palackok elhelyezését, fel-
használását is. Propánbutángáz-palackok hasz-
nálata esetén azok tárolására, szállítására és
használatára vonatkozó biztonsági elõírások
betartására fokozottan kell ügyelni.
A fesztiválokon megfelelõ létszámú és felkészí-
tett biztonsági személyzetet foglalkoztatnak,
veszély esetén az õ utasításaikat kell követni. A
katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat
és a fesztiválok szervezõi folyamatos kapcso-
latban vannak. Ha az idõjárás indokolttá teszi,
akár le is állítják a rendezvényt.
Rossz idõben a sátor sok esetben megfelelõ
menedék lehet, azonban figyelni kell arra, hogy
ne olyan helyen állítsuk fel, ahol faágak eshet-
nek rá, vagy fák dõlhetnek ki. Baj esetén a me-
nekülési útvonalakat követve hagyjuk el a hely-

színt. A mobiltelefonunk mindig legyen feltölt-
ve és lehetõség szerint töltsünk le zseblámpa-
funkciót nyújtó alkalmazást. Mindig kövessük a
hatóságok és a biztonsági személyzet utasítá-
sait! Az esõ önmagában nem jelent veszélyt, az
esernyõ ugyanakkor nagy tömegben nyitott és
csukott állapotban egyaránt balesetveszélyes
lehet, ezért inkább a táskában szintén kis helyet
foglaló esõkabátot vigyünk magunkkal.
Összefoglalva néhány egyszerû szabály betar-
tásával mindenki biztonságban szórakozhat:
1. A sátrat csak a kijelölt helyen szabad felállí-
tani, és figyeljünk rá, hogy a sátor felett és an-
nak közelében ne legyenek instabil tárgyak, ve-
szélyes fák. A sátrat sátorvasakkal, cövekekkel
megfelelõen rögzíteni kell, hogy a szél ne tudja
felkapni azt.
2. Az esõ önmagában nem veszélyes, viszont
ha tömegben esernyõt használunk, az már bal-
esetet okozhat. Aki nem akar megázni, vigyen
magával esõkabátot, az esernyõt pedig hagyja
otthon. Egy gumicsizma is hasznos lehet azok-
nak, akik több napot töltenek egy fesztiválon.
3. A tömeg a tolakodástól nem fog eloszlani.
Egy fesztiválon mindig a tömeg jelenti a legna-
gyobb veszélyt. Vihar, vagy bármilyen baj ese-
tén nem szabad pánikba esni és másokon átgá-
zolva menekülni, hanem a biztonsági személy-
zet utasításait kell követni. A helyszínt a mene-
külési útvonalakon lehet a leggyorsabban és

legbiztonságosabban elhagyni. Közben ne fe-
ledkezzünk meg másokról sem, figyeljünk egy-
másra, így elkerülhetõk a balesetek.
4. Senki ne meneküljön vihar idején fa alá.
Nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem
attól is, hogy a szélben kidõlhet a fa, vagy ágak
törhetnek le.
5. A színpad közelébe sem tanácsos menekül-
ni. A színpadokon ugyan van villámhárító, de
erõs szél estén balesetveszélyes lehet a felépí-
tett technika.
6. Nem szabad a kiáramló tömeggel szemben
haladni, a tömeg szélén haladva próbáljunk
meg kiválni belõle.
7. A telefon nem csak arra jó, hogy fotózzunk és
videózzunk vele. Ahelyett, hogy a közösségi ol-
dalakon posztolunk, baj esetén segítsünk má-
sokon és hívjunk segítséget a 112-es segélyhí-
vó számon.
8. Egy fesztiválon kevés az árnyék, legyen ná-
lunk naptej és sapka.
9. Fesztiválokon csak a kijelölt tûzrakó helye-
ken szabad tüzet gyújtani. Grillezés és sütöge-
tés helyett válasszuk az étkezõbódék egyikét.
10. A felgyülemlett szemetet ne hagyjuk a hely-
színen, nemcsak a szervezõk, hanem a környe-
zetünk is hálás lesz, ha szelektíven gyûjtjük a
hulladékot.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A fotó
illusztráció
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS

06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

MASSZÕR – Lévai Ágnes
06 30 387 5331

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

ÉPÍTÕIPARBAN JÁRTAS MUNKAERÕT
KERESEK

siófoki munkákra.
Telefon: 06 70 625 7763

REDÕNYÖS – 06 30 966 8446

Sárbogárd, Tinódy út 104. alatt
6593 m2 területû

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
Alkalmas pl.: telephely, társas-,

illetve sorház építésére, de felosztva akár
6-8 külön teleké is alakítható.
Elsõsorban egyben eladó.

Irányár: 14.500.000 Ft.
Lakóingatlan-csere érdekelhet.

Telefon: +36 20 9766 180

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban

2019. július 13-án, szombaton.

„Szülõföldem szép határa!

Meglátlak-e valahára?

Ahol állok, ahol megyek,

Mindenkor csak feléd nézek.”

Kedves helyi és elszármazott sárhatvani
(hatvanpusztai) lakosok!

A Sárhatvani Klub nevében
szeretettel várunk és hívunk

minden elszármazott és helyi lakost
2019. július 13-án, szombaton, 10 órától

„SZÜLÕFALUD HAZAVÁR”
TALÁLKOZÓRA

A HELYI KULTÚRHÁZ UDVARÁRA

Tudjuk, hogy mindenki számára a család az elsõ. Vihet bárho-
va a sors, életünk darabkái, a szülõhely, az iskola és a fiatalsá-
gunkat meghatározó emlékek mindig összekötnek bennünket.
Ezért úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a helyi és a faluból elköl-
tözött emberek újra találkozzanak, beszélgessenek egymással
és örüljenek a viszontlátásnak.

Pártolójegy-vásárlással hozzájárulhat a rendezvényünk meg-
tartásához, melyek sorsolásán mindenki számára kedves em-
léktárgyakkal térhet haza.

Gyõriné Mariann: +36 30 328 0120

Csendesné Marika: +36 30 313 4651

Zámbóné Piroska: +36 20 473 8283

Töltsük együtt és jól ezt a napot!

Ne feledjék: ha esetleg fénykép, vagy bármilyen egyéb
dokumentum van Sárhatvanról, hozzák magukkal!

Sárhatvani Klub

TALÁLKOZÓ NAGYHÖRCSÖKÖN
Szeretettel meghívunk minden jelenlegi és volt

nagyhörcsöki lakost, dolgozót
– akik itt jártak iskolába, vagy itt táboroztak –

egy baráti beszélgetésre, emlékezésre

2019. július 27-én.
A találkozót ismét batyus jelleggel rendezzük meg

a régi bolttal szembeni zöld területen.

Az ebéd ingyenes, melyet kiváló séfünk, Szûcs Ti-
bor készít.
Andi bohóc szórakoztatja a gyerekeket, Viki az ar-
cukat festi.
Zsákban futás, kötélhúzás.

A Bodri család meglepetéssel készül.
A sárhatvani lányok mûsora.
Ellátogat hozzánk a soponyai Õszi Napsugár
Nyugdíjasklub is.

Lehetõség van pónilovaglásra.
A nap zárásaként tombola!
Szervezõk: Rózsa – 06 (20) 238 2704,

Nóra – 06 (70) 622 6645,
Pannika – 06 (20) 579 0042
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