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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Keddrõl szerdára virradóan közel 3
órán keresztül csodálhattuk a Holdat,
amint a Föld árnyékába került. A de-
rült idõnek köszönhetõen tisztán le-
hetett megfigyelni a különleges csilla-
gászati jelenséget. Égi kísérõnk a
földárnyék közepe alatt haladt el, és
nem a teljes része került földárnyékba
– ezért láthattunk részleges fogyatko-
zást.

A Hírház is „Hold-szünetet” tart két
hétig, JÚLIUS 20-ÁTÓL AUGUSZ-
TUS 4-ÉIG, hogy elvonulva, napsü-
tésben, árnyékban, vízben ejtõzve, bi-
ciklit tekerve, csónakban evezve, ki-
rándulva pihenjük ki a dolgos napo-
kat, és erõt, ihletet merítsünk az év
második felének teendõihez, kihívá-
saihoz.

Kedves Olvasóinknak és Ügyfeleink-
nek is kellemes nyári feltöltõdést kí-
vánunk! Találkozunk két hét múlva!

Szerkesztõség

Erdélyben jártunkErdélyben jártunk

Írás a 2. oldalon.Írás a 2. oldalon.

Fatimai búcsúFatimai búcsú
újmisés áldássalújmisés áldássalÍrás a 6-7.

oldalon.

Részleges
holdfogyatkozás
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Mozaikok a Sárréti Csókavirág
Néptánc Egyesület életébõl

Erdélyben jártunk
A Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes a Csoóri Program támoga-
tásával 2019. május 31. és 2019. június 5. között Erdélyben járt. A
szakmai út célja, hogy bemutatkozzunk más közönség elõtt is,
kapcsolatot alakítsunk ki erdélyi együttesekkel, születési helyü-
kön is megfigyelhessünk táncanyagokat, ott született táncosoktól
leshessünk el új figurákat, ezzel erõsítve a magyar nemzethez tar-
tozásunkat. A kitûzött céljaink megvalósultak.
Szentegyházán meghallgattuk a Gyermekfilharmónia közös kon-
certjét a Váci Székesegyház Gyermekkórusával. A vasárnap esti
koncerten Fekete Péter kultúráért felelõs államtitkár is jelen volt,
melyen összetartozásunkat méltatta. A koncert után került sor a
Hüpürcsös Néptáncegyüttessel közös mûsorunkra, mely táncház-
zal folytatódott. Az együttes archaikus módon adja elõ a vidék
táncait, a férfiak éneke mindenkit magával ragadott.

Székelyudvarhelyen a Kékiringó Néptáncegyüttestõl udvarhely-
széki táncokat láttunk és tanultunk. Mi pedig mezõföldi táncokat
tanítottunk nekik.
Mindkét együttessel szeretnénk a kapcsolatot és a barátságot
fenntartani.

XVI. Tûzzel–Vassal Fesztivál
Székesfehérvár

2019. június 22-én a Tûzzel–Vassal Fesztiválon már másodízben
járt csoportunk. Szívesen tettünk eleget az idei felkérésnek is.
Magyarbõdi, kalotaszegi és szatmári táncokat láthatott tõlünk a
közönség, mely az árnyas fák alatt ülve hosszas tapssal köszönte
meg mûsorunkat. Ezt követõen Szent Iván-naphoz kapcsolódva a
tûzugráson is közremûködtünk. A nyárközépi tûzgyújtás a meg-
tisztulást, az újjászületést jelképezi.

X. Litéri Szenior Néptánctalálkozó

2019. július 6-án csoportunk 15 együttessel közösen ünnepelte az
aratást. Olyan neves együttesekkel szerepeltünk, mint a Csepeli
Öregtáncosok együttese, Rõzse Néptáncegyüttes (Ráckeve), Al-
ba Regia Táncegyüttes Szenior Csoportja. A vendéglátó 60 éves
Zöldág Gyermek- és Ifjúsági illetve Szárazág Néptáncegyüttes
sok munkával járó színvonalas találkozót hozott létre. A szakmai
zsûri iránymutatást adott a bemutatkozó együtteseknek további
munkájukhoz. Iker Józsefné mûvészeti vezetõnk koreográfiáját
adtuk elõ Szatmári bál címmel. Mûsorunkat a közönség vastaps-
sal jutalmazta. A talpalávalót minden együttesnek a Zagyva Ban-
da szolgáltatta.

Sárréti Csókavirág

Litér
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Új eszközök, új állomás a mentõknek
Friss hír, hogy az Országos Mentõszolgálat
kormányzati forrásból 1,6 milliárd forin-
tért vásárolhatott új mentéstechnikai esz-
közöket, melyeket Budapesten, a Mentõ-

palotában 2019. július 16-án adtak át hiva-
talosan.
Csató Gábor, az OMSZ fõigazgatója úgy
fogalmazott: ilyen mértékû fejlesztés még
nem volt a mentõszolgálat történetében.
2010 óta 31 új mentõállomás épült az or-
szágban, a meglévõk felét felújították, és a
következõ hetekben adják át Vecsésen a
255. állomást. Idén és jövõre újabb 254
mentõautót vásárolhatnak, így ezerre
emelkedik a gépkocsik száma, a flotta át-
lagéletkora pedig öt év alá csökken. A dol-
gozók új mentõruházatot kaptak, a mentés
informatikai rendszere is megújult az el-
múlt években. Õsszel új életmentõ appli-
kációt indítanak, ami még hatékonyabb
mentést tesz majd lehetõvé.
A mostani fejlesztésrõl elmondta: 2500 új,
a kor színvonalának megfelelõ, nagy érté-
kû eszközt vásárolhatott az 1,6 milliárd fo-

rintos keretbõl a mentõszolgálat, ezek kö-
zött 300 defibrillátort, 150 speciális léle-
geztetõgépet, infúziós pumpákat és egyéb
eszközöket, amelyek szétosztása elkezdõ-
dött az országban.

Várhatóan Sárbogárdra is jut majd az esz-
közökbõl, és az új mentõállomás ügyében
is van fény az alagút végén, mely a Túry
Miklós utca és Árpád utca sarkán, a – szin-
tén folyamatban lévõ – új rendõrkapitány-
ság szomszédságában épül majd fel. La-
punk információi szerint a tervezõ kivá-
lasztása már megtörtént, aki meg is keres-
te a szükséges adatokért a sárbogárdi ön-
kormányzatot. A szerzõdés elõkészítése is
zajlik a területátadás kapcsán. A rendõr-
kapitányság elõrehaladottabb, ott már
megtörtént a kivitelezõ kiválasztása.

Hargitai–Kiss Virág

ÉPÍTKEZÉSEK VÁROSSZERTE
Silók épülnek

Magas daru tûnik fel a szemnek az Árpád utca északi végének kö-
zelében, az Alisca-Mag Kft. és a vasúti sínek közötti területen.
Vajon mi épül itt? Ennek utánajárva tudtam meg, hogy Kovács
Béla építtet saját terményei számára szárítót és terménytárolót
zöldmezõs beruházás keretében, pályázati és saját forrásból. Há-
rom nagy siló fog majd állni a területen elõreláthatólag év végére.

Valami készül a vasúti átjárónál

Úgy tûnik, kezdetét veszi végre a 63-as út sárbogárdi vasúti ke-
resztezõdésének ígért felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. projektjeként. Mostanában ugyanis munkások dolgoz-
nak ott, szalagokkal körbekerített gödrök, árkok jelzik, hogy vala-
mi készülõben van. A NIF egy korábbi nyilatkozata szerint ez év

végéig megvalósul a vasúti átjáró vonalvezetésének korrekciója,
az átjáró környezetében a pályaszerkezet felújítása, kerékpárút
átvezetése, valamint az útcsatlakozás módosítása. Dr. Sükösd Ta-
más polgármester érdeklõdésemre elmondta: augusztus 1-jén
lesz a munkaterület átadása, tehát részletekkel reményeink sze-
rint augusztusban tudunk majd szolgálni.

Eltûnt a volt lõszerraktár

A kislóki út mellett éktelenkedett évtizedeken át a volt szovjet lõ-
szerraktár, lõtér torzója, melynek közelébe elõszeretettel hord-
ták egyesek illegálisan a hulladékaikat. Most, hogy rendezik, ké-
szítik elõ a terepet a következõ napelemparkokhoz, lebontották a
lõszerraktárat is, letisztították a területet. Üdítõbb látványt nyújt
így a határ.

Hargitai–Kiss Virág
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GYERE HAZA MEGPIHENNI
A környékünkben Nagyhörcsök és Sáreg-
res szokott évente hazahívó programot
szervezni az elszármazottak számára.
Most Sárhatvan is megrendezte a telepü-
léshez kötõdõk elsõ találkozóját, hogy az
itt lakók és az elvándoroltak között újra-
fonják, megerõsítsék az összekötõ szála-
kat, s a gyermekek ne csak elbeszélések-
bõl, hanem közvetlen közelrõl megismer-
hessék szüleik, nagyszüleik, dédszüleik
szülõfaluját, felcseperedésük helyszínét.
Mintegy 80-100 résztvevõ látogatott el júli-
us 13-án, szombaton Sárhatvanba, köze-
lebbrõl és távolabbról érkezve. A találko-
zót szervezõ helyi klub épülete és tagsága,
élükön Gyõriné Mariannal, a település szí-
vében köszöntötte és fogadta a vendége-
ket nagy-nagy szeretettel. Sárhatvan jeles
tanítói, Jobban János és felesége sajnos
már nincsenek közöttünk. Eljött viszont a
találkozóra lányuk, unokájuk és déduno-
kájuk, valamint tanítótársuk, Kovács Imre
„kistanító”. Nosztalgia, meghittség és
meghatódottság itatta át a jelenlévõket a
viszontlátás, visszaemlékezések, elhangzó
versek, énekek, valamint a kiállított régi
fotók böngészése közepette.

Pluhár Pista bácsi egy remek makettet ké-
szített a háború elõtti Sárhatvanról, ami-
kor még Szávozd volt a birtokos. Ezen lát-
ható a szeszgyár, a gazdasági épületek és a
cselédházak, valamint a templom is. A cse-
lédházak tetejére az ott lakó családok ne-
vét is felírta.
A közös ebéd elköltése után, míg a felnõt-
tek délutánba nyúlóan beszélgettek, a
gyermekek az udvart és a játékokat vették
birtokba.

Hargitai Lajos

Pósa Lajos: Anyám intése

El ne add az õsi házat,
El ne add az õsi telket,
Hol a csûrön késõ õszig
Gólyamadár kelepelget.

Ha elfáradsz a világban:
Gyere haza megpihenni,
Az öreg fák árnyékában
Szép idõkre emlékezni.

Rád nevet, mint hajdanában,
A cseresznye, piros alma;
Gyermek leszel, újra fiam,
S belefogsz egy dalba.

Szántófölded kenyeret ád,
Az a föld jó kalásztermõ!
Friss vizet a csörgõ patak,
Tüzelõnek fát az erdõ.

Gyümölcsfáid oltogatod,
Tisztogatod, nyesegeted,
Ablak alatt a kis kertben
Az utakat rendezgeted.

El-elsétálsz a mosolygó
Virágok közt andalogva…
Úgy-e fiam, hozol majd ki
Egy-egy szálat a síromra?

El ne add az õsi házat,
El ne add az õsi telket,
Hol a csûrön késõ õszig
Gólyamadár kelepelget
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NYÁRI MEZÕFÖLD TÚRA
Július 13-a az idei nyári Mezõföld túra napjára virradt Nagylókon.
Épphogy beköszöntött a reggel, a hosszabb távot teljesíteni igyek-
võ túrázók már a nevezést bonyolították a Tavipalotában. Ezúttal
három táv közül választhattak az érkezõk: 50 km-es, 30 km-es és
25 km-es. A 2019-es év egyébként rendhagyó az eddigiekhez ké-
pest. Vígh-Tarsonyi László tanár úr, akinek a szervezésében már
28. éve valósulnak meg a Mezõföld túrák, idén ünnepli 70. szüle-
tésnapját, ezért a szokásos évi egy Mezõföld túra helyett most há-
rom túrát is szervez Nagylókon. Ezek közül egy – az éjszakai – már
márciusban lezajlott. Ebben az évben a három túrán – tavaszin,
nyárin és õszin – összesen 70 km-t teljesítõk V. T. L. kupát kapnak
majd. Emiatt került át idén az éjszaki túra tavaszra, és került bele
a repertoárba a nyári 25 km-es útvonal, mely eddig nem létezett.
Hiszen aki a tavaszi éjszakai túrát már teljesítette, de most nem
akarta bevállalni az ötveneset, annak ezzel a 25 km-es távval még
esélye lesz kupát szerezni, amennyiben az õszi teljesítménytúrát is
teljesíti.
Bár ez a szombat nem kimondottan juttatta eszünkbe a nyarat, tú-
rázáshoz éppen kellemes idõ ígérkezett. Ahogy Vígh-Tarsonyi ta-
nár úr fogalmazott: „õrült sokan nincsenek” – és valóban, tolon-
gástól, úgy tûnt, nem kellett tartani, de szépen lassan azért szállin-
góztak a résztvevõk. De nem is kellett sietni, hiszen a nevezésre
egészen 9 óráig volt lehetõség, sõt kicsivel még azután is, az 50
km-es táv kivételével. Indulás elõtt mindenki egy rövid kis eligazí-
tást kapott, hogy biztosan a jó irányt kövessék majd. A túra során
egyes állomásokon frissítõt, zsíros kenyeret, édességet kínáltak az
„utazóknak”. Sok helyrõl érkeztek (nagylókiak, aszódiak, sülysá-
piak, jászapátiak, debreceniek, székelyudvarhelyiek) azért, hogy
a pecsételõpontokon segédkezzenek. A célba érve mindenkit a
nagylóki konyhán készített babgulyással vendégeltek meg.
Bármennyire is úgy tûnt, hogy az idõjárás kegyes lesz, végül nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket, ugyanis nem sokkal tizen-
egy óra elõtt ömleni kezdett az esõ, és jó másfél óráig nem is hagy-
ta abba. Aztán ahogy jött, úgy el is ment, végül már csak néhány
kisebb pocsolya tanúskodott róla. Az idõjárás nehezítõ körülmé-
nyei ellenére a túrán induló összesen 45 nevezõbõl végül minden-
ki célba ért a szintidõn belül (közülük egy fõ kerékpárral).
A Mezõföld túra 50 km-es távja az NB II. teljesítménytúra része.
A kategóriában az országból összesen 11 fõ vesz részt a bajnok-

ságban, s ebbõl nyolcan teljesítették a nagylóki Mezõföld 50-eset.
Õk már ezen a napon át is vehették a V. T. L. kupáikat. Egyedüli
nagylókiként Határ Máté vehette át a kupát ezen a napon. Máté
ezen kívül megkapta még a tiszteletbeli örök 1-es rajtszámot, hi-
szen õ az, aki a Mezõföld túrák kezdete óta – egy-két kivételtõl el-
tekintve – minden túrán részt vett. Gratulálunk neki és mindenki-
nek, aki teljesítette a választható távok valamelyikét.
Aki a júliusi túráról lemaradt, az se csüggedjen, hiszen november-
ben lesz még lehetõség a természetjárásra.

Deák Tímea

(Nagylóki Hírmondó, 2019. II. negyedév)

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 Tibor készít.
Andi bohóc szórakoztatja a gyerekeket, Viki az arcukat 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

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától
másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától más-
nap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon
7.00 órától másnap 7.00 óráig.

HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az
ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 órá-
ig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin,
06 (20) 555 3369;

Kedd, dr. Csanádi József,
06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20)
555 3369;

Szerda, dr. Nemes Mária
06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter
Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés
megkezdéséig a Sárbogárd város területén
mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETEN-
KÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDEL-
KEZÉSRE ÁLLNAK.
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Fatimai búcsú Alsószentivánon
újmisés áldással

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi
búcsújáróhelyén, Alsószentivánon május-
tól októberig minden hónap 13-án, a
fatimai jelenések napjain tartanak zarán-
doknapot. Az idei harmadik búcsúnapon a
hagyományoknak megfelelõen ismét egy
újmisés pap, mégpedig a diakónusként
Sárbogárdon és környékén szolgáló, így a
helyi hívõk számára már ismert Lindmayer
Miklós vezette a szertartást, akit 2019. jú-
nius 24-én szentelt pappá 3 társával együtt
Spányi Antal püspök atya a Prohászka-
templomban Székesfehérváron.
Az ünnepi szentmise elején Helter István
plébános köszönetet mondott mindazok-
nak, akik a búcsú méltó lebonyolításában,
illetve elõkészületeiben részt vettek, jelen-
létükkel a kegyhelyet megtisztelték. Külön
köszöntötte a gyalogos zarándokokat, va-
lamint biztosított mindenkit arról, hogy
amíg a szentmise tart, a Szûzanya kegyel-
mébõl biztosan nem fog esni az esõ – s így is
történt.
Prédikációjában Miklós atya kifejtette,
hogy nekünk, hívõ embereknek a legfonto-
sabb feladatunk Istennek megfelelni, az õ
rendelését beteljesíteni. Ehhez mutat utat
számunkra a Szûzanya, az elsõ keresztény,
Jézus elsõ tanítványa is. Bár a Szûzanya ke-
veset szerepel az evangéliumokban, így is
kitûnik, hogy Mária végig kitartott fia mel-

lett. Ott volt elsõ csodatételénél a kánai
menyegzõn és mindig kitartott az Úr szol-
gáló leányaként szent fia mellett. Szá-
munkra is a szolgálat példája a fontos: ak-
kor szerezhetünk magunknak is örömet és

boldogságot, ha másokon igyekszünk segí-
teni, s a közösséget igyekszünk szolgálni,
amelynek tagjai vagyunk. Így építhetjük
szolgálattal Isten országát a földön, s ezzel
érhetjük el az örök üdvösséget, ehhez
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kérhetjük és kérjük égi édesanyánk segít-
ségét a Fatimai Szûz kegyhelyén.
A körmenetet követõen Miklós atya újmi-
sés áldásban részesítette szüleit, újmisés
paptestvéreit, a szentmisén közremûködõ
lelkipásztorokat és ministránsokat, majd a
zarándokokat is, akik a mai nap emlékére

egy szentképet is átvehettek iskolánk
jelenlévõ tanulóitól.
A búcsú végül szentségimádással zárult, s a
hívõk minden bizonnyal lelkiekben meg-
erõsödve tértek haza ezen a júliusi délelõt-
tön is.

Képek és szöveg: Kiss Attila
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Kétszáz éve kezdõdött…
Kétszáz évvel ezelõtt, 1819-ben indult meg Beszédes József tervei alapján a Sárvíz szabályozása.
A mai bogárdiak el se tudják képzelni, hogy kétszáz évvel ezelõtt milyen volt az itteni táj, milyen volt az itteni élet. A törökök kiûzése
után, 1782 és 1785 között készült el az országról az elsõ katonai felmérés. Ennek térképén a bogárdi határban még végeláthatatlan
mocsarak láthatók, amelyen út se visz keresztül.
A Sárvíz a szabályozás elõtt tiszta vizû, halban gazdag, több helyen tóként elterülõ, sok ágra szakadó, mocsári növényekkel fedett, las-
sú folyó volt. Az idegeneknek áthatolhatatlan mocsárvilágban, a szeszélyesen kanyargó vizeken csak a ladikkal járó pákászok ismer-
ték az utat. A mocsár nyugati oldalán elrekesztett folyóágakon vízimalmok õrölték a búzát. Az ágak rejtelmes szigeteket öleltek körül,
amelyek sokszor adtak menedéket a törökök, tatárok, betörõ rabló- és martalóchadak elõl menekülõ itteni lakosságnak. A romanti-
kából persze nem lehet megélni. Tudták ezt az itteni népek. Sok évben még a megmûvelhetõ területeket is elöntötte a víz, éhínségbe
döntve a lakosságot. És az elzártság is táplálta a nyomort. Ezen szerettek volna változtatni a környék lakói és fõként a földbirtokosai
azzal, hogy megrendszabályozzák a rakoncátlan vizeket.

A Sárvíz
megrendszabályozása

A Sárvíz lecsapolására elõször 1774-ben
szerveztek társulatot. A munkálatok
Bõhm József mérnök vezetésével 1777-ig
kevés sikert hoztak. A vízszabályozások
ügyét erõteljesen pártfogoló József nádor
személyes közbenjárására 1810. szeptem-
ber 11-én megalakult az elsõ magyarorszá-
gi társulat, a Sárvízi Csatorna Társulat. A
társulat elsõ mûszaki vezetõje Saátor Dá-
niel lett. Az õ halálát követõen két eszten-
deig nem választottak a társulat tagjai igaz-
gatót. Új, nagyobb lendületet akkor vett a
szabályozási munka, amikor Beszédes Jó-
zsef vízmérnök foglalta el a társulat igaz-
gatói posztját 1819-ben. Beszédes József, a
társulat „igazgató vízmérõje” új elv alap-
ján tervezte megépíteni a József nádorról
elnevezett Nádor-csatornát, valamint vele
párhuzamosan egy magasabb szinten futó
övcsatornát a vízimalmok üzemeltetésé-
hez. Ez utóbbi lett a Malom-csatorna.
A csatornaépítés munkát adott a környék
lakosságának. Ma már elképzelhetetlen,
hogyan mozgattak meg kézi erõvel akkora
földtömegeket, ami által kialakult az új fõ-
meder, s megépültek rajta a hidak. A Sár-
víz folyó túlpartja a megépülõ hidak által
így vált több helyen is megközelíthetõvé.
Ekkor épült híd a Nádor-csatornán Nagy-
hörcsöknél, Hatvanpusztánál, Sárszent-
miklósnál. A nagy mû 1824-ben készül el
teljesen, s még kellett néhány évtized, mire
végleg eltûntek a mocsarak.
A Nádor és az övcsatornák közti terület
nádasai, halastavai otthont adva a rendkí-
vül gazdag madárvilágnak emlékeztetnek
a 18. századi állapotokra. Tompa Mihály is
szívesen járt ki ide vadászni, amikor 1838-

1839-ben sárospataki diákként Sárbogár-
don segédtanítóskodott. Ha kint érte az es-
te, egy zsombékra hajtva a fejét, epekedve
kereste az égen bogárdi nagy szerelme,
Mészöly Klárika csillagát.
Klárika apjának írja 1839. április 9-én kelt
levelében:
„Bogárd! Bogárd! Hányszor sóhajtottam így,
Isten a megmondhatója. Igazán olyan az
ember, mint a plánta. A hol az éghajlatot s a
földet szereti, ott könnyen megfogamzik s
tenyészik, s ha mozdítják, megsínyli. Éppen
így jártam Bogárddal. Mikor már szinte ott-
honias lettem, marschot vernek, s eredj! az a
vége.” (Váczy János: Tompa Mihály életraj-
za, MTA)
A szabályozási munkák eredményeként
hatalmas területek váltak megmûvelhetõ-
vé a Sárvíz völgyében. De kié legyen a
föld? Ez volt a nagy kérdés. A birtokosok
és a falvak között évtizedekig dúltak a kés-
hegyre menõ határviták. A földrendezés
kérdését a vármegye vette a kezébe. A bir-
tokvitákban a vármegye igazgatását uraló
nemesi közbirtokosság nyert a nagybirto-
kosokkal szemben, s a lecsapolt területek
nagyobb részét a falvak birtokosai és a köz-
birtokosságok szerezték meg. Ez lett a Sár-
víz völgyében lévõ falvak 18-19. századi
gazdasági fellendülésének alapja, s így vál-
hatott jelentõs településsé, ígéretesen fej-
lõdõ kisvárossá Sárbogárd is.

A nép birtokba vette nemcsak a földeket,
hanem magát a Nádort is. Ide jártak ki
mosni az asszonyok, a gyerekek pecázni. A
háború elõtti évtizedekben nyáron, forró
kánikulai vasárnapokon az egyre jobban
polgárosodó bogárdi nép csapatostól járt
ki fürödni hintón, zörgõ parasztkocsin,
vagy csak úgy, gyalogszerrel a nagyhörcsö-
ki hídhoz vagy a Hatvani úton át a folyóra a
kanális hídja mellé. A folyó vize ekkor még
szinte ivóvíz-tisztaságú volt. Ezen a két hí-
don át járt Bogárdról az uradalmakba
aratni, krumplit kapálni, kukoricát törni a
napszámosok serege, de Jobban János ta-
nító úr is minden reggel a hatvani hídon át
biciklizett ki feleségével együtt a sárhat-
vani iskolába tanítani, ahol nyolcvannál
több nebulót oktattak írásra, olvasásra, he-
lyes erkölcsre.
A sárhatvani híd az 1960-as években lesza-
kadt. Utána már nem javították meg. A híd
cölöppilléreit az 1960-as évek második fe-
lében végzett mederkotráskor szedték ki.
Fürödni se jár már ki a nép, mert a folyó vi-
ze a felsõ folyás gyárainak vegyi anyagaitól
elszennyezõdött, a meder eliszaposodott,
mérgezõ anyagokkal telítõdött. 2010 után
kezdtek újabb mederkotrásba. Ez a munka
még ma, 2019-ben is folyik. Jelenleg a
nagyhörcsöki hídnál járnak a gépek. A ve-
gyi anyagok és a tisztítatlan kommunális
szennyvíz folyóba engedése alig egy évtize-
de szûnt meg véglegesen.

Nádorban mosó asszonyok 1920
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Sárbogárd szennyvíztelepe Töbörzsök ha-
tárában, az Imremajori úton, közel a Ná-
dorhoz, az 1970-es évektõl több lépcsõben
épült meg. Kezdetben csak a fõutcán, a vá-
rosközpontban készült el a szennyvízcsa-
torna egy rövid szakasza, amelybe az intéz-
ményeket, a lakótelepeket és a szovjet lak-
tanyát kötötték be. Az egész városra kiter-
jedõ hálózat 1993 és 2003 között készült el.
Ezzel párhuzamosan korszerûsítették és
bõvítették a szennyvíztisztító-telep kapaci-
tását is. A korszerû, környezetvédelmi kö-
vetelményeknek megfelelõ teleprõl ideális

esetben megfelelõen tisztított víz folyik a
Nádorba. A csapadékvíz-elvezetés hiá-
nyosságai miatt azonban még most is gya-
kori, hogy nagy esõzések után az ár tisztí-
tatlanul kilöki a szennyvizet a folyóba.
1999 és 2000 nyarán ebbõl katasztrófa is
lett, amikor Tinód vasút felõli részét elön-
tötte az árral összefolyó szennyvíz. Tinó-
don több ház összedõlt. Ez a víz szintén
tisztítatlanul folyt ki a természetes vízfo-
lyásokba és az elöntött termõföldekre.
A régi vízi világ emlékét õrzik a visszama-
radt tavak is. Az Imremajori út bal oldalán,

Töbörzsök belterületén kis erdõvel szegé-
lyezett, vizenyõs nádas látható. Még a
70-es években is volt itt egy szikes tó, a
Csõgör-tó. A tavat homokos déli partja
tette a környékbeli gyerekek számára nyá-
ron strandolásra is alkalmassá. A tó medre
annak lecsapolásával és feltöltésével mára
elmocsarasodott, a kiszáradt meder egy ré-
szét beépítették. A tó csak nagyon esõs
években éled újjá. Ilyenkor a meder aljá-
hoz közeli házak gazdáinak okoz riadal-
mat a küszöbüknél megjelenõ, sehová el
nem vezethetõ víz.

A 63-as út mellett, a szõlõknél, a töbör-
zsöki út keresztezõdésében van a Virág-tó,
amely a Kis kertészet öntözõvizét adta. A
Ruszki-tó a volt szovjet laktanya mögött
ma már nincs meg, ahogy a nagyipari szõ-
lõknél a Kákás-tó is csak esõs években
mutatja meg magát.

Hargitai Lajos

(Történelmi séta Sárbogárdon, 35. oldal – a
könyv kapható a Bogárd és Vidéke Hírház-
ban)

Beszédes József (1787–1852) az egykori
Bács vármegyei Magyarkanizsán született.
Apja szántóvetõ városi polgár, aki mellett
az õsi Duna menti fokgazdálkodást ismer-
hette meg. Ennek lényege, hogy az áradás-
kor a Duna vizét gátakkal tartották vissza
tározókban, úgynevezett „fokokban”, s ezt
a vizet használták fel a nyári szárazságok
idején öntözéses kertgazdálkodáshoz. Ezt
az elvet alkalmazta késõbb vízmérnökként
a Sárvíz szabályozásánál.
Tanulmányai során némi kitérõvel jutott el
a pesti egyetem mérnöki intézetébe, ahol
1813-ban szerzett mérnöki oklevelet. Be-
szédest az elsõ mûszaki feladatok megoldá-
sával még mérnöknövendék korában a Sár-
vízi Társulatnál bízták meg, majd oklevele
birtokában az Eszterházy-uradalom szolgá-
latába szegõdött.
Az Eszterházy-uradalom szintén alapító
tagja volt a Sárvízi Társulatnak, de a kezdeti
eredménytelenségeket tapasztalva a birto-
kos jobbnak látta, ha a Sárvíz–Sió– Kapos
mentén lévõ simontornyai mocsaras birtok
lecsapolásába kezd, és azt Beszédes József
segítségével saját erõbõl oldja meg. Amikor
Beszédes tervét jóváhagyásra bemutatta a
Sárvíz–Sió–Kapos-szabályozás királyi biz-
tosának, Zichy Ferenc grófnak, az támoga-
tójává vált és közbenjárt, hogy Beszédes a
Sárvízi Társulat megüresedett igazgató
mérnöki tisztségét 1819-ben elnyerhesse.
Beszédes terve szerint az eredeti vízfolyás
medrét a rátelepített vízimalmoktól meg-
szabadította, és a malmoktól tehermentesí-
tett vízfolyást az elmocsarasodott terület
belvizeinek levezetésére használta. Ez volt
az ún. fenékcsatorna – a Nádor-csatorna –,
míg a környezõ mellékvölgyek vizeinek fel-
fogására az elõzõ csatorna vonalával közel
párhuzamosan, de magasabban vezetett ol-
dalcsatornát létesített. Ez volt az övcsator-
na, amit Malom-csatornának hívnak,
amelyre a máshol megszüntetett malmokat
helyezték el.
Beszédes József nagy jelentõségû munkája
volt még a Duna Baja–Báta–Mohács közöt-
ti szakaszának szabályozása, amely közel 30
km-rel rövidítette meg a dunai hajóutat.
Nagyban hozzájárult tudományos munkás-
ságával a magyar mûszaki tudomány 19.
századi fejlõdéséhez, különös tekintettel a
magyar mûszaki szaknyelv kialakulásához.
E területen kifejtett tevékenységével 1819-
ben nyerte el Beszédes József a filozófia
doktori címet. A Magyar Tudós Társaság
(MTA) munkásságára tekintettel 1831-ben
tagjai sorába választotta. Õ volt az Akadé-
mia elsõ mérnök tagja. Pályafutása csúcs-
pontján – nem minden büszkeség nélkül –
így írta alá nevét hivatalos levelein: Beszé-
des József, sárvíz–kapos–körösi igazgató
vízmérõ. Simontornyán iskolát neveztek el
róla, Dunaföldváron a fõtéren szobra áll.

Árvíz TinódonÁrvíz Tinódon

SzennyvíztelepSzennyvíztelep
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Gõbölös Gábor: 60+1 játék, amit szeretek
– tréning, játék, gyerekszáj –

Gõbölös Gábor frissen megjelent könyvét ajánljuk csoportvezetõk, pedagógusok,
trénerek, táboroztatók és minden játszani szeretõ figyelmébe. A kikapcsolódásra és
csapatépítésre is kiválóan alkalmas játékgyûjteményhez filmfelvételek is elérhetõk
segítségként.

Gábor Sárszentágotáról indult, majd a
sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
nyolcosztályos képzése után a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskolát végezte el, mivel
már fiatalon megmutatkozott tánctehet-
sége az Alba Regia Táncegyesületben.
Évek óta az abai Sárvíz Mûvészeti Iskola
néptánctanáraként tevékenykedik.
A szerzõ így vall a Hírház nyomdájában
formát öltött kötetrõl bevezetõjében:
35 éve játszom töretlen lelkesedéssel és jó
kedvvel!
Szeretek az ovisokkal „Csip-csip csókát...”
játszani, a másodikasokkal „sudridomoz-
ni”, a negyedikesekkel „bikafogózni”, a
nyolcadikosokkal „amõbázni”, a gimisek-
kel métázni a szabadban, vagy a barátok-
kal jókat kártyázni és dartsozni téli esté-
ken...
Tudom, sokan talán bajban vannak, ami-
kor a játék elõkerül. Mit játsszunk..., ho-
gyan..., mikor...? A tapasztalat azt mutatja,
hogy majdnem mindegy, hogy mit ját-
szunk, csak csináljuk! Valakinek biztosan
lesz ötlete! És hogy mikor és hol? Amikor
és ahol csak tehetjük! Óra elõtt az iskolá-
ban, vagy akár órán, ha felfrissülésre van
szüksége a társaságnak, kirándulásokon,
táborban, otthon, a munkahelyen... Adjuk
meg magunknak és a gyerekeknek az él-
ményszerzés lehetõségét! A közösségi él-
ményt! Teremtsük meg a játékon keresztül
a valahova, valakihez, valakikhez tartozás
rendkívül fontos érzését, valódiságát!
Lapozgatásra, forgatásra, segítségképpen
állítottam össze ezt a kötetet. Nyisd ki vé-
letlenszerûen, pörgesd át, és ha megtet-
szett valami, használd egészséggel!
Azokat a játékokat válogattam össze, ame-
lyeket nap mint nap használok a munkám
során, különbözõ életkorú csoportoknál.
Éppen ezért azt hiszem, mindenki fog ta-
lálni magának néhány igazán jól használ-
hatót, bármely korcsoporttal is foglalko-
zik.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert
a csoportjaimban lévõ növendékek több-
sége igazán fogékony a játékra, persze
mindig akad „ellenálló”. „Ez nem jó!”
„Ezt nem szeretem!” „A Marika nénivel
nem így játszottuk!” stb. Éppen ezért min-
dig több lehetõséget kínálok nekik, és ha
idõnk engedi, igyekszünk mindet eljátsza-
ni. Mindig ki kell választani persze a foglal-
kozáshoz legjobban illeszkedõt. Bemelegí-
tõ gyakorlat táncóra elõtt, lazítás óra vé-
gén, drámafoglalkozást megelõzõ beszéd-
technikai gyakorlat, figyelemfejlesztés,
vagy az erõnlét javítása… Persze megvan-
nak a kedvencek, a slágerek, amiket egy-
szerûen nem lehet kihagyni. Mindig van-
nak kívánságlisták, ezeknek engedni nem
ördögtõl való… Ha tehetem, én is együtt
játszom velük! Fontos a példamutatás, a
közösségteremtés a kötõdés kialakításá-
nak szempontjából!
„Aki nem tud kapcsolatot teremteni, az el-
magányosodik, kiszolgáltatottá válik, és
ezzel egyre nõ önzése is. Pedig emberi kap-
csolatokra minden embernek nagy szüksé-
ge van, a valakikhez tartozás, a szeretet pa-
rancsa, azt adni és kapni, életfontosságú.
Különösen nálunk és ma, amikor a ma-
gyarországi népesség egészségét tükrözõ
mutatók arról tanúskodnak, hogy szinte
minden betegségben, a szív- és érrendsze-
riekben, az emésztõszervek, a gyomor- és
májbetegségek tekintetében, de még a
rákbetegségek halálozási arányában is be-
tegebbek vagyunk minden európai nem-
zetnél. A depressziósok, az erõszakos ha-
lálban, öngyilkosságban elhunytak aránya
duplája az európai átlagnak. Mindez a ma-
gyar társadalomban a szorongásra vezet-
hetõ vissza. A szorongás oka pedig az, hogy
nincsenek, vagy elégtelenek a kapcsolata-
ink, nincsenek, vagy kevesek a szolidaritás
érzését adó, megtartó közösségek hazánk-
ban. A szorongó emberen minden baj és
betegség erõt vehet, védtelenné válik ve-
lük szemben.
…
A tánc, a játék (játék lehetett az ütemes,
zenére járt mozgásnak, a mai általános ér-
telemben vett táncnak a régi neve) közös-
ségre nevel, közösséget alkot, a közösség
élményét adja. De csak az olyan játék, ami
nem versengésre, nem egymás legyõzésére
való. Ma játék a neve minden, a más legyõ-
zésének élményét ígérõ tevékenységnek,
legyen az sport, társasjáték vagy tréfás ve-
télkedõ. Sõt, a mûvészetekbõl is vetélke-
dés lett, mert van már ének-, tánc- és sza-
valóverseny is, vetélkednek a hangszeres

mûvészek és a költõk is. A hagyományos
népi játékokban nincs gyõztes és legyõzött,
nincs elsõ és másodosztályú csapat, nincs
bajnok és sztár. A közösség élménye a fon-
tos. A kisgyermekben még megfigyelhetõ
ez az ösztönös, minden vetélkedéstõl irtó-
zó magatartás. A társasjátékban vesztes
gyermek sír, mert igazságtalannak tartja,
hogy azért szégyenítik meg, mert nem tu-
dott hatost dobni a kockával. De milyen
látható nagy örömmel fogja meg a kezét
annak, aki bevonja õt egy párválasztós,
táncos körjátékba, milyen büszkén tölti be
szerepét és örvend, ha befogadják a na-
gyobbak a maguk körébe.” (Andrásfalvy
Bertalan: Gondolatok a táncról és a tánc-
kedvrõl, Folkszemle 2009. június)

A játék mellett a másik fontos dolog, amit
szeretnék megjeleníteni, a gyermeki hu-
mor! Elengedhetetlen a testi–lelki fejlõdés
szempontjából, hogy kellõ humorral for-
duljunk önmagunk és a világ felé is! A gye-
rekszáj utolérhetetlen eredetisége pályám
kezdete óta teljesen magával ragad. Meg-
szállottan gyûjtöm a gyerekek ki- és beszó-
lásait. Biztatok mindenkit, hogy fokozot-
tan figyeljen oda, és ha teheti, jegyzeteljen,
mert a kedvetlenség, a levertség egyik leg-
jobb ellenszere a gyermeki humor ilyen
formájának az idõnkénti olvasgatása.

Jó szórakozást, sok-sok élményt kívánok
és önfeledt, boldog, õszinte JÁTÉKOT!

A kötet megrendelhetõ közvetlenül
Gõbölös Gábortól az

amozgastorvenye@gmail.com
e-mail-címen.
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VOLT EGY
ÖTFORINTOSOM

Vaskos, súlyos, komoly pénzérme volt, manapság
ilyenek nem léteznek. Az interneten látom, hogy
több mint három centi volt az átmérõje, húsz
gramm volt a súlya, és hihetetlen: majdnem telje-
sen ezüstbõl készült (83 %). 1946-ban adták ki, te-
hát a háború utáni derû évében, de még Rákosiék
1948-as hatalomátvétele elõtt. Maga a pénzérme
színvonala kifejezi annak a néhány évnek a bizako-
dását, egy magára talált nemzetnek az optimizmu-
sát. Én az 56-os forradalom után tettem szert rá.
Úgy látszik, még nem vonták ki a forgalomból.
Itt most bonyolult korrajz következik. Nem árt, ha
egy mai olvasó megtudja, hogy mik voltak ebben az
országban. Tehát ’56 elõtt ismeretlen okból egy
szovjet típusú címert erõltettek rá az országra. Bú-
zakoszorú fogott közre egy kék felületet, amelyben
egy búzakalász és nevetséges módon egy kalapács
keresztezte egymást. A két tárgy bosszantó módon
nem illett össze: nem létezik búzakalász, amely ak-
kora, mint egy kalapács. Jellemzõ, hogy a budapesti
felvonulók már a forradalom elsõ órájában kivág-
ták a zászlók közepébõl ezt a jelet. A felvonulók
nem hogy elfogadhatatlannak tekintették ezt a cí-
mert, hanem egyenesen a gyûlöletnek adták tanú-
jelét. Nos, lezajlottak a forradalom felejthetetlen
eseményei, a moszkvai gazdik megunták a magya-
rok pimaszkodását, elküldték ide tankjaik ezreit,
hogy rendet csináljanak. Elég sokat kellett lövöl-
dözniük, hogy a nép befogja a száját. Találtak em-
bereket, akik vállalták, hogy eljátsszák egy „függet-
len” állam kormányának szerepét, és mindenben
engedelmeskednek a moszkvai utasításoknak. Ez
lett a Kádár-kormány. Kádár felakasztatott néhány
száz embert, de sok mindent megígért. Például a
Kossuth-címert. Na, eltelt néhány hét, s már vissza
is jött a búzakoszorú, ezúttal kalapács és kalász
nélkül. Nem értettük, miért nem teljesültek az
ígéretek, miért kellett ilyen szemtelenül hazudni,
de százak kivégzése mellett ez eltörpült.
Most térek rá az én ötforintosomra. Nem tudom,
hogy került hozzám. Csak azt tudom, hogy a tárcám
legrejtettebb rekeszébe dugtam, mint egy kincset.
Az is volt, kincs. Az egyik oldalán Kossuth Lajos
szépen megformált profilja gyönyörködtette a sze-
met. S a másik oldalon? Most figyeljenek! A másik
oldalon nem más volt látható, mint maga a Kos-
suth-címer. A kettõs keresztes, száz évek óta saját-
nak szeretett jel, a magyar nemzet szimbóluma. A
magyarság elhazudott, betiltott, megígért, de még-
sem teljesített ábrándja. Hát én úgy lecsaptam erre
az érmére, mint egy gyémántra, rubintra, smaragd-
ra. És hatvan éven keresztül hordtam magammal,
mint egy titkos vallomást, hitvallást. Mert a forra-
dalom után nem volt veszélytelen! Egy fénykép mi-
att is akasztottak fel embert. Arra gondoltam, hogy
egy pénzdarab miatt tán csak nem jár megtorlás,
pénz akárkinél lehet.
De mi történt a múltkor? Egy boltban elejtettem a
szóban forgó pénztárcát. A becsületes megtaláló
kerülõ úton visszajuttatta hozzám, de illetékesnek
érezte magát a tárcában levõ pénz és az én ötforin-
tosom eltulajdonítására. Nem tudom, most hol van,
mi van vele. Persze, hogy hiányzik.

L. A.

Ágról szakadt
cicából házi kedvenc

Egy évvel ezelõtt született egy kiscicus, aki a szüleivel és testvéreivel élt. Egyszer
anyu jött valahonnan hazafelé, és ez a tenyérnyi cicuska ott kuporgott az út szé-
lén. Hogy hogyan került oda, az rejtély marad; lehet, hogy éppen költöztette az
anyja, és ott felejtette. Anyu majdnem elütötte a kiscicát, de szerencsére idõben
észrevette, megállt az autóval, fölvette, az ülésemre ültette és hazahozta hoz-
zánk.

Az öcséimmel semmit sem sejtettünk az esetrõl, mert mi éppen a mamáéknál
voltunk. Amikor anyu jött értünk, elmesélte, mi történt. Rögtön tanakodni
kezdtünk, mi legyen a cica neve, végül a Puszedlire esett a választásunk. Amikor
hazaértünk, Puszedli ott várt minket a cicahordozóban. Anyu hozott neki tejet,
megpróbáltuk, hátha abból iszik, de nagyon ügyetlen volt. Egy darabig cumis-
üvegbõl tudott csak enni és lámpával kellett melegíteni. Nagyon örültünk neki,
hogy van egy kiscicánk.
Amikor picit megerõsödött, anya odaadta Puszedlinek az öreg cicánk régi téli
kisházát. Elvittük Puszedlit állatorvoshoz is, ahol megvizsgálták, megmérték a
súlyát, és megállapították, hogy kislány. Kapott olyan szurit is, ami megvédi õt az
élõsködõktõl, betegségektõl.
Amíg iskolában, óvodában voltunk, anya vigyázott Puszedlire. De megtanul-
tunk gondoskodni róla mi is. Az állatok világnapján anya elhozta Puszedlit az
osztályunkba. Az osztálytársaim nagyon megszerették õt.
Ahogy nõtt, cseperedett, tél lett. Anya nem akarta, hogy Puszedlinek legyenek
kölykei, ezért féléves korában kimiskároltattuk. Az orvos elaltatta Puszedlit, le-
borotválta a szõrt a hasáról, jóddal bekente a bõrt, aztán felvágta, és elkötötte a
petevezetékét. Ezután hazavittük és a radiátor alá fektettük egy törölközõre,
ahol kábultan feküdt, mert még az altató hatása alatt volt. Az orvos szigorúan el-
mondta, hogy nem mehet fel a lépcsõn a cica, mert ha leesik, agykárosodást
szenvedhet. Puszedli is elindult egyszer csak kóvályogva, fel a lépcsõn, de észre-
vettem, megfogtam és visszavittem a radiátor mellé.
Amikor megérkezett a tavasz, aztán a nyár, Puszedli egyre többet játszott az ud-
varon. Ahogy nõ, egyre harciasabb, sõt, már vissza is beszél, mert múltkor anya
mondta neki, hogy menjen ki, mire Puszedli nyávintott egyet, és nem mozdult.
Ez a „párbeszéd” megismétlõdött párszor, aztán anya erélyesebben szólt rá, ak-
kor már kiment, de még visszafeleselt egy utolsót.
Ha olykor rakoncátlan is, nagyon szeretjük õt. Furulyaszóval pedig kenyérre le-
het kenni, mert arra mindig pillanatok alatt elalszik.

Pásztor Lili
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Szentiváni suliszemle
Az én édesapám (pályázati anyag)

A Mária út Egyesület ez évben immár ötö-
dik alkalommal rendezi meg a nagy sikerû,
1Úton elnevezésû, nemzetközi zarándok-
napot. Az idei zarándoklat az édesapákért
kerül felajánlásra.
A zarándoklat kulcsi regionális szervezõi
arra biztatták a térség általános iskolás ta-
nulóit, hogy készítsenek pályamunkát AZ
ÉN ÉDESAPÁM címmel!
Pályázni két kategóriában lehetett: alsó ta-
gozatos tanulóknak A/4-es méretû rajzzal,
felsõ tagozatos tanulóknak maximum egy
A/4-es oldalnyi, kézzel írott elbeszéléssel.
Egyházi iskolaként pedagógiai progra-
munkban is valljuk, hogy a különbözõ tár-
sas kapcsolatok között az erkölcsi nevelés
szempontjából legfontosabb a család.

A családi életre az iskolának is nevelnie
kell. Fel kell készítenie a felelõsségteljes
döntés képességére, amely a párválasztás-
hoz, a házassághoz, a szülõi feladat vállalá-
sához szükséges. A nemek közti különbség
tudatosítása, tisztelete, a férfi és a nõ
egyenrangúságának elfogadtatása mellett
fontos nevelési feladat a szülõi szerepek és
a családi munkamegosztásban betöltött
szerepek tudatosítása, a család emberfor-
máló jelentõségének megfelelõ kezelése.
A jelentõs számban rossz családi légkört
megélõ gyermekek, tanulók számára fon-
tos a vonzó családmodellek bemutatása.
Ismerkedjenek meg az egymás segítésé-
nek, kölcsönös szeretetének pozitív ered-
ményeit igazoló példákkal. Tudatosítjuk a
tanulókban, hogy a hûség, a család: érték,
és az ezért hozott áldozatvállalásnak értel-
me van. Ezért a pályázatot igyekeztünk ta-
nulóink körében is népszerûsíteni. Számos
rajz mellett több fogalmazás is született,
ezekbõl valók a következõ részletek:

„Nagyon jó apa, mert nagyon vigyáz ránk.
Iszonyatosan jó szívû, de azért nem va-
gyunk elkényeztetve. Magabiztos, határo-
zott ember. Valamikor nagyon vicces tud
lenni. Nekem õ a példaképem.
Sokat dolgozik otthon meg a munkahelyén
is. Amiket csinálni szokott, precízen csi-
nálja. Fõzni nem sok mindent tud, de a
pörköltje rettentõ finom.
Én iszonyatosan szeretem és szerintem õ is
minket. Nem is szeretném, ha ez változna,
mert én nem bírnám ki. Szerintem õ a vilá-
gon a legjobb apa, és a legjobb barát is.”
„Már kiskorom óta nagyon jóba vagyok ve-
le (nyilván), és sokszor szoktunk együtt bo-
londozni, és mi ketten jobban megértjük
egymást, mint édesanyámmal. Ezért is
mondják, hogy nagyon hasonlítunk, mert

még a beszédstílusunk is szinte ugyan-
olyan, illetve a humorérzékünk, érdeklõ-
dési körünk is, kivéve, ha filmrõl vagy me-
sérõl van szó, mert én meséket nemigen
szeretek nézni, bármirõl is van szó. Igazság
szerint õ többet megenged nekem, mint
anya, de hát csak jobban félt engem (de
szerintem ez mindenkinél így lehet).”
„Reggeltõl estig szánt, vet, arat, este pedig
iszik 1-2 doboz sört a jól végzett munka
örömére.”
„Nagyon szeretem az apukámat. Sokat ját-
szott velem és a testvéremmel. Nagyon jó
apa. Sokat szokott dolgozni. Apukámnak
nagyon sokat köszönhetek. Apukám ma-
gas férfi. Ezért ha nem érek el valamit, ak-
kor leveszi nekem. Apukám nagyon ked-
ves, sokan szeretik. Segítõkész. Sokat vic-
celõdünk együtt. Köszönöm, hogy ilyen jó
apukám lehet.”
„Egyedül nevel engem és a nõvéremet és
sokat törõdik velünk és sokat dolgozik,
hogy meglegyen mindenünk, amire vá-

gyunk és szükségünk van rá. Apukámnak
az a legfontosabb hogy mi boldogok le-
gyünk. Amikor van ideje, sok idõt tölt ve-
lünk és akkor mindig csinálunk valami
programot, elmegyünk csavarogni, fa-
gyizni, vagy Székesfehérvárra vásárolgat-
ni, vagy otthon bográcsozunk. Reggelente
mindig õ kelt fel minket és megcsinálja a
reggelinket, amit elhozunk az iskolába.
Amikor apukám készíti a vacsorát vagy az
ebédet, mindig nagyon finomat fõz, és na-
gyon hamar elfogy. Amikor jó jegyet vi-
szünk, vagy jó dolgot csinálunk, nagyon
örül neki, ilyenkor büszke ránk.
Mi pedig büszkék vagyunk õrá!”
„Ácsként dolgozik, nagyon sokat. Mivel ez
a foglalkozása, itthon is õ csinálja a tetõt,
és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Az aszta-
los szakmához is ért, ezért a famunkákat,
bútorok javítását is õ végzi el. Vannak ott-
hon háziállataink, baromfik, kutya, macs-
kák. A baromfikat apa szokta gondozni.
Ha tudok, szívesen segítek neki.
A fociedzéseimrõl mindig õ hoz haza, és
néha eljön megnézni Dunaföldvárra a
meccseinket, ha ideje engedi, ilyenkor
mindig biztat. Mikor fiatalabb volt, sokat
futott és focizott, és ezért örül neki, hogy
én is sokat sportolok.”
„Apa egy igazi ezermester. Egy alkalom-
mal például egy bojlert alakított át grillsü-
tõvé, ami azóta is nagyon jól mûködik. Ké-
szített saját kezûleg kerti padokat is, és fo-
lyamatosan böngészi a netet új ötletekért.
Kikapcsolódásként szokott pecázni is, ré-
gebben sokszor kijártunk a helyi kis tóhoz
együtt még éjszakai horgászatra is. Apa
nagyon jól tud fõzni, a horgásztónál is segí-
teni szokott a fõzésben, amikor rendezvé-
nyeket szerveznek ott. Itthon pedig fõleg
bográcsban készít el különféle pörkölte-
ket, ami még a menzainál is finomabb.
Húst is szívesen grillez, és mostanában én
próbálok tõle tanulni.
Egy idõben méhészkedett is, amit magától
tanult meg és elég jó is volt benne, de saj-
nos a raj felét egy betegség elvitte, a másik
fele pedig elfagyott.
A számítástechnikához annyira nem ért,
de ebben én szoktam neki segíteni. Szabad
idejében szeret zenét hallgatni és filmet
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nézni, de általában a ház körül tevékenyke-
dik. Mostanában például a fürdõszobán
dolgozik a szomszéd segítségével.
Szóval szerencsés vagyok vele, és örülök,
hogy õ az apukám. Jól megértjük és kiegé-
szítjük egymást!”
„Amikor mindketten ráérünk, akkor el
szoktunk menni együtt horgászni. Igaz, né-
ha pár horgászbottal kevesebb van a kelle-
ténél, de azért jól szoktunk szórakozni. Fa-
lumban, Alsószentivánon, a határban van a
benedekpusztai horgásztó, így nem kell
messzire utaznunk, ha ki akarjuk élni a kö-
zös hobbinkat.
Édesapám nagyon szeret fõzni is. Amikor
különlegesebb alkalom van, mint például
szülinap vagy névnap, mindig össze szok-
tunk jönni a rokonokkal és õ fõz az egész
család számára. El tud készíteni különféle
pörkölteket, mellette halászlét és gulyást is.
Szeret a ház körül tevékenykedni. Például
füvet vágni, mondjuk azt muszáj is,
amennyi esõ esett mostanában. Fát met-
szeni is szokott meg ehhez hasonló dolgo-
kat végezni a kertben. Apukám emellett
még imád barkácsolni is, egy igazi ezermes-
ter. Kedveli az autókat is, érdeklik a leg-
újabb technikai vívmányok. Jól megértjük
egymást együtt.”
„Szabadidejében szeret számítógépeket és
egyéb elektronikai eszközöket szerelni. Ál-
talában a nappaliban bütyköli a számítógé-
peket, ahol a kishúgom minden csavarhú-
zót megszerez és eltüntet, aztán kereshet-
jük, bár van olyan, amit még most is kere-
sünk.
Nem sok szabadideje van, sajnos, de azért
akad, amikor együtt tudunk lenni. Leg-
gyakrabban vásárolni kísérjük el anyukám-
mal és a húgommal, aminek a vége mindig
az lesz, hogy a húgom után szaladgálunk.
Sohasem díjazta a rendetlenséget a ház-
ban, de ha díjazva lenne, akkor egyértelmû-
en én nyernék, pedig két fiútestvérem is
van a már említett húgom mellett.
Amikor szükséges, akkor mindig számít-
hattunk a segítségére, ezért testvéreimmel
együtt hálásak vagyunk neki.
Összefoglalva: köszönöm mindazt édes-
apámnak, amit eddig kaptam tõle!”

Kiss Attila igazgató

Az élõvilág még közelebbrõl
Ösztöndíjat nyertem a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” címû pályázaton
Látásélesség, -mélység a felbonthatóság határán címmel benyújtott munkámmal.
A pályázat célja a kiemelkedõen
tehetséges fiatalok egyedi fej-
lesztésének ösztönzése ösztön-
díj-támogatás formájában.
15 éves korom óta érdekel a fo-
tózás. A fényképeimmel meg-
mutathatom mindenkinek, hogy
én hogyan látom a világot, és mi-
óta ennek a híve vagyok, sokkal
szebbnek találom. Így élvezem
az esõs napokat is a növényeken
keletkezõ vízcseppek miatt. Il-
letve néha alig várom a követke-
zõ évszakot, hogy azt is megis-
merhessem még közelebbrõl.
Ha lehetõségem adódik utazni,
utazásomat fényképekkel szere-
tem dokumentálni. A „mindent
megörökítek” típus vagyok, aki
nem gyõzi a képeket rendszerez-
ni és szerkeszteni. Kiskorom óta
a természet vesz körül, ennek
köszönhetõen nagyon kedvelem
a természetfotózást. Órákon át
képes vagyok a virágok körüli
méhek zsongását megfigyelni, és
szeretek azokról makrofelvé-
teleket készíteni, azaz olyan fo-
tókat, amelyeket más szabad
szemmel nem láthat.
Úgy gondoltam, hogy a kezdõ
felszerelésemmel, amelyet több
mint három éve használtam,
már nem tudom továbbfejleszte-
ni képességeimet. Így szükségem volt komolyabb eszközökre, amelyekhez anyagi támo-
gatást szerettem volna igényelni, ugyanis a fotózásnál az árak terén a határ a csillagos ég.
Támogatást kerestem. Egészen véletlenül bukkantam rá, hogy ez a pályázat tárgyi esz-
közök beszerzését is engedélyezi a fiataloknak ahhoz, hogy fejlõdjenek. Úgy éreztem, ez
megfelelõ lesz ahhoz, hogy az egyik álmomat megvalósítsam.
2018 nyarán a pályázat megírása és a szakmai program megtervezése után öt hónapot
kellett várnom az eredményre. A legizgalmasabb fázis a tervezés volt, megkeresni a szá-
momra legideálisabb eszközöket. Nagyon boldog voltam és vagyok is, hogy nyertes pá-
lyázatot sikerült beadnom. Az emléklapot az Emberi Erõforrások Minisztériumában
vehettem át ünnepélyes keretek között.
A kaland idén nyáron zárul le a beszámolókkal; bár számomra most kezdõdik igazán,
mert a szabad idõmben végre elkezdhetek egy vadonatúj felszereléssel fényképezni.

Csibrik Annamária
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XXVII. FEJÉR MEGYEI VADÁSZNAP
2019. AUGUSZTUS 10., ALAP

10.00 Kürtösök köszöntõje (Bakony Vadászkürt Egylet)
Vadásznapi õzbak terítékre kísérése

10.15 Vadászhimnusz
10.20 Ünnepi köszöntõk

Méhes Lajos, a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság elnöke
L. Simon László kormánymegbízott
Vadásznapi áldás
Mészáros János címzetes apát

11.00 Kitüntetések átadása
Madarak, fák napja rajzpályázat eredményhirdetése

11.15 Koszorúzás az emlékfalnál
11.30 Társunk a kutya – kutyabemutató – Bíró Tamás
12.30 Vári Dávid látványkonyhája
14.00–23.00 Zenés mûsorok
Slágerkoktél Bokányi Zsolt és Grasics Anita közremûködésével * Silver
Sea rapcsapat (14.30) * Mezõföld Népi Együttes, Alap * Szandi koncert-
je (16.00) * Vasas Néptáncegyüttes, Dunaújváros
17.30 Eredményhirdetések, tombola
18.00 Szabó Ádám harmonikakoncertje
19.00 Nyári László és cigányzenekara (Rajkó zenekar, közremûködik
Szárolovics Gabriella és Csuti Csaba) – Dankó Rádió
20.00 Control Five zenekar koncertje
Egész napos programok
Sági Szilárd mesterszakács közremûködésével vadfõzõverseny, koronglö-
võ-bajnokság, íjászat, vadászhintózás, kézmûvesek kirakodóvására, va-
dászbazár, ingyenes vérnyomás- és vércukormérés, karikatúrarajzolás,
solymászbemutató
Gyerekeknek
Ugrálóvár, arcfestés, népi gyermekjátékok
Kiállítás
Trófeabemutató
Madarak és fák napjára hirdetett rajzpályázat alkotásainak kiállítása
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A NAV
SÁRBOGÁRDI

ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATA

SZÜNETEL
A NAV Fejér Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága Sárbogárd, Hõsök tere 2.
szám alatti ügyfélszolgálatán a nyitva
tartás 2019. július 22-e és augusztus 25-e
között szünetel.
Ezen idõszak alatt személyes ügyinté-
zésre van lehetõség: a Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 4/b szám alatti köz-
ponti ügyfélszolgálaton; a Dunaújvá-
ros, Október 23. tér 12. szám alatti ki-
rendeltségen, valamint a következõ
kormányablakokban: Bicske, Szent Ist-
ván út 7–11.; Gárdony, Szabadság út
20-22.; Martonvásár, Budai út 1.;
Enying, Szabadság tér 16/a; Mór, Kapu-
cinus tér 7.
A sárbogárdi ügyfélszolgálaton 2019.
augusztus 29-étõl várjuk ügyfeleinket a
megszokott nyitvatartási idõben.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a képviselõ-testület Sárbogárd város dísz-
polgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015.
(VI. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselõ-testület 2019. augusztusi
zárt ülésén az alábbi kitüntetések adományozhatók:
Sárbogárd Város Díszpolgára
Sárbogárd Város Szolgálatáért
Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
Sárbogárd Város Sportjáért
A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Sárbo-
gárd városa érdekében kifejtett kiemelkedõ jelentõségû tevékenységével, vagy egész
életmûvével hozzájárult a város fejlõdéséhez, értékeinek megóvásához, a város jó hír-
nevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye,
vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható,
legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható,
aki valamely civil szervezetben, a közmûvelõdésben, köznevelésben, egészségügyi és
szociális területen, közszolgálatban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevékenysége során
hosszú évek óta kiemelkedõen eredményes munkát végez. A kitüntetés évente egy-
szer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdésért” kitüntetés adományozható annak a Sár-
bogárd város területén legalább tíz éve iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy mezõ-
gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, vagy egyéb gaz-
dálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét magas szín-
vonalon, a lakosság megelégedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adományoz-
ható, legfeljebb egy személynek, szervezetnek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely területén az átlagnál ki-
emelkedõbb eredményt vagy teljesítményt elérõ személynek, csoportnak, edzõnek,
vagy a város sportjáért évek óta kiemelkedõ tevékenységet végzõ személynek adomá-
nyozható. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek,
csoportnak lehet odaítélni.
A kitüntetések elhunyt személynek, posztumusz is adományozhatók. A kitüntetés át-
vételére az adományozott halálakor vele együtt élõ házastársa, egyenes ági rokona,
nevelt vagy örökbefogadott gyermeke, nevelõszülõje, oldalági rokona jogosult, ebben
a sorrendben.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet bármely személy, vagy közösség.
Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgálatáért, Sárbogárd Város Gaz-
dasági Fejlõdéséért, Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetések vonatkozásában a ja-
vaslatokat 2019. július 25-éig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez. A javaslatnak
tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, cí-
mét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatá-
sát és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illetõ személyt, vagy közös-
séget.
Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és az alpolgármester írásos javaslatával kerül-
nek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A bizottság a javaslatát a képviselõ-testület soros
ülése elé terjeszti. A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Parkoló autóba
hajtott

Cecén, a Dobó István utcába anyagi ká-
ros baleset helyszínére kértek rendõri
intézkedést 2019. július 14-én éjszaka.
Az egyenruhások megállapították, hogy
egy Peugeot típusú személygépkocsi ve-
zetõje egy parkoló Opel hátuljának üt-
között, majd elhagyta a helyszínt. Az
adatgyûjtésnek köszönhetõen a rend-
õrök a bejelentést követõ 1 órán belül a
településen ellenõrizték az elõzõleg
balesetet okozó és a jármûvével közle-
kedõ sofõrt, akinél a vele szemben al-
kalmazott alkoholszonda ittasságot jel-
zett. B. Tamást a rendõrök további min-
tavételre elõállították, és ittas jármûve-
zetés miatt büntetõfeljelentést tettek
ellene.
A baleset körülményeit a rendõrség
vizsgálja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

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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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Rendel dr. Ollmann
Anasztázia. H: 11.30-15.00, K: 11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs:
11.30-14.30, P: –. Szerdán terhestanácsadás 14.30-tól.

Dr. Práger Péter Andor háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007. A pontos rende-
lési idõket külön közöljük.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Kedden 7-12 órá-
ig, csütörtökön 13-18 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
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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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2019. augusztus
Augusztus 3–4.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u.
1/a, 06 (30) 639 3977;

augusztus 10–11.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1/a, 06 (30) 816 1374;

augusztus 17–18.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06
(30) 993 9404;

augusztus 19–20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent
István u. 3., 06 (20) 974 9065;

augusztus 24–25.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629;

augusztus 31–szeptember 1.: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83. (a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Pavel Andrei Emil
Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rendelés; szerda: 8-15-ig felnõtt-
fogászati rendelés; péntek: 8-14-ig felnõttfogászati rendelés. Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ: hétfõ 8–14,
kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök 12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpontot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti fo-
gászati központi ügyelethez lehet fordulni.
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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

5 hektár FÖLD EGYBEN ELADÓ
Sárszentmiklóson 06 70 940 1639

DINNYEVÁSÁR
a Tesco parkolóban és a
Papföldi buszmegállónál.

Varga Dinnyészet, Sárbogárd

VEGYES KEMÉNY TÛZIFA konyhakészen
kapható 3.200 Ft/mázsa,

AKÁC TÛZIFA KAPHATÓ konyhakészen
3.800 Ft/mázsa. 06 70 636 0017

Záporok, zivatarok tarkítják
az egyre melegebb idõt

Csütörtökön már több helyen elõfordulhat esõ, zápor, zivatar,
helyenként felhõszakadás, jégesõ is. Legkisebb eséllyel keleten
számíthatunk csapadékra. A változó irányú szél zivatarok kör-
nyezetében erõs, viharos lehet. Délután 25-30 fok valószínû.
Pénteken a napsütés mellett szórványosan várható záporok, zi-
vatarok kialakulása. A légmozgás zivatarok környezetében is-
mét feltámadhat. Melegszik az idõ, a csúcshõmérséklet 26 és
31 fok között alakul.

Hétvégén tovább emelkedik a hõmérséklet, szombaton 27–32,
vasárnap már 29–34 fokot mérhetünk délután, és a hajnalok is
egyre enyhébbek lesznek. A sok napsütés mellett fõként észa-
kon-északkeleten, illetve vasárnap helyenként nyugaton ala-
kulhat ki szélerõsödéssel kísért zápor, zivatar.
Forrás: idokep.hu

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Eladó Sárbogárd–Alsótöbörzsökön (Szent István út 40.) egy 3556 m2-es
építési telek. Villany, gáz a telken, víz, csatorna a telek elõtt. Ár: 2,5 m Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 977 1118

Sárbogárd, Tinódy út 104. alatt 6593 m2 területû építési telek eladó. Alkal-
mas 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. Tel.: +36 (20) 9766 180

Újszerû állapotban lévõ ülõgarnitúra, nyitható kanapé, 1 db fotel eladó. 06
(30) 8161 374
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