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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

SZIVÁRVÁNY
ALATT

A nappal beszívott 35 fok süt az aszfaltról.
Szikkadnak rajta a falak tövébõl szétcsorgott
vizeletfoltok. Az ország szívének fémes kipá-
rolgása piszokként ül a köröm alá. Tele az ut-
cák autókkal, ki-beülõs helyekkel, emberek-
kel. Tele a híd is villogó vakukkal. Szelfikbe
toppanok lépten-nyomon. Itt semmin sem le-
põdöm meg. Egy fiú a hídpilléren egyensú-
lyozva pózol magának, nem szól rá senki. A
város az város, a lehetõségek, önmegvalósí-
tás tere, itt fel- és elszabadulhatnak a gátak, a
tömegben merészebb az ember (s így is bele-
vész a sokaságba).
Az esti Budapest panorámája valóban cso-
dás, mint a dalban, színárban úsznak a fé-
nyek a Dunán. A plakátokon szivárványló
„love is love” is ezt az idilli felszínt tükrözi. A
csillogó felszín alatt mar a kóla: nemi perleke-
dés zajlik az egyenjogúságért (pozitív diszkri-
minációért) – saját nemükhöz vonzódók
kontra más nemûekhez vonzódók, nõk kontra
férfiak, férfiak kontra nõk, nõk kontra nõk, fér-
fiak kontra férfiak. Gazdasági szempont sem
nélkülözendõ! Ha egy fenék megfogásáért
700 ezer forintot lehet akasztani, akkor bárki
följelenthet bárkit nemtõl függetlenül egy
malac megjegyzésért is.
Én nem szeretnék így, amerikai módra, sem-
leges nemûen élni, és kétszer meggondolni,
hogy megdicsérjem-e valakinek pl. a frizurá-
ját, és azt mondani anya–apa helyett, hogy
szülõ, férfi–nõ helyett meg azt, hogy sze-
mély.
Love is love – a szerelem/szeretet az szere-
lem/szeretet. A szeretet tisztelet a másik em-
ber (férfi, nõ) iránt. Mert mindenki egy férfi-
és egy nõi sejt összeadódásából fogan és
születik, ez tagadhatatlan. „Mi nem hirdetjük
fennen, hangos szóval…” – írja Stendhal. A
szeretetet, elfogadást nem hirdetni, tukmálni
kell, hanem gyakorolni – ez a legnehezebb.
Hogy ki kivel szerelmeskedik, az pedig ma-
gánügy.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Autók szerelmeseinek találkájaAutók szerelmeseinek találkája

SIMA ÚT, TISZTA VÍZ HANTOSONSIMA ÚT, TISZTA VÍZ HANTOSON

FOLYT AFOLYT A
DINNYELÉDINNYELÉ Írás a 3. oldalon.

Írás a 4. oldalon.

Írás a 2. oldalon.



2 KÖZÖSSÉG 2019. augusztus 8. Bogárd és Vidéke

Autók szerelmeseinek találkája
10. alkalommal találkoztak Sárbogárdon
az Ifjúsági parkban az autók szerelmesei
július 20-án, szombaton. A program a már
megszokott idõtöltést kínálta a több száz
autóval érkezõ érdeklõdõk, résztvevõk
számára: volt Street Fighter Show, gumi-
égetés, kipufogók versenye, autómosás,
limbó, autó-szépségverseny, s két sztár-
vendég is fellépett: Awful és Essemm. A
napot idén is a szabad szájú Frankie vezé-
nyelte le.
A délelõtt folyamán a Sárbogárdi RC Te-
am látványos, (szó szerint) szellemes be-
mutatót rendezett modell- és drónarze-
náljával a színpad elõtti betonos placcon.
A közönség nemcsak frissítõkbõl válogat-

hatott a kiköltözött büféknél, hanem autós
kellékekbõl, szolgáltatásokból is a stan-
doknál.
A felsorakozott autók kül- és belcsínének
átalakításában csak a leleményesség és
anyagi lehetõségek szabtak határt. Láthat-
tunk eredeti angol taxit, minyonos Traban-
tot, középen nyíló motorháztetõt, egyedi
klímaberendezést, mutatós fényezéseket
és dekorációt, kabrióvá alakított „harci”
Suzukit, tetszetõs sportkocsikat.
Gazdára talált e napon egy szép kutyus is,
melyet a Szurkolók az állatokért csapata
hozott magával, és jelképes 500 forintért
ajánlott fel egy méltó, új tulajdonosnak.
Egy fiatalember vállalkozott a feladatra,
jóval megfejelve az összeget.

Hargitai–Kiss Virág
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Folyt a
dinnyelé

Csíkos, sárga, zöld, kerek, ovális, sárga
bélû, cukor, kicsi, nagy – kedvelõinek
mindegy, milyen, csak dinnye legyen, illa-
tos és ízes. Mint Gombóc Artúrnak a cso-
koládé.

Büszkék lehetnek a ceceiek, hogy minden
dinnye közül az általuk termelt a legismer-
tebb az országban. Akármerre jártunk az
elmúlt két hét szünidõben, még a távolabbi
vidékeken is fölbukkant a „mézédes cecei
dinnye” tábla mint márkanév. A település
szimbólumának méltó megünneplésére el-
sõ ízben került sor augusztus elsõ vasár-
napján az I. Cecei Dinnyefesztiválon.
Folyt a hegy leve a mulatságon, de ezúttal
nem szõlõbõl.
A rendezvény szervezésében, lebonyolítá-
sában többen is részt vállaltak, így Vajai–
Kovács Viktória mûvelõdésszervezõ, Al-
bert István önkormányzati képviselõ, Se-
bestyén Éva, Fülöpné Móré Boglárka. A
Váradi család több dinnyét is felajánlott az
eseményre. A látogatókat a mûvelõdési
ház elõtt, a fõút mellett kézmûvesstandok-

kal, kézmûves-foglalkozásokkal (képké-
szítés magokból, batikolás, fonás), a gyer-
mekeket kosárhintával várták, és a dinnyés
versenyek is (gurítás, pakolás, hajítás) az
aprónép lelkes részvételével zajlottak.
A mûvház udvarán a játszótér is kínált ki-
kapcsolódást, árnyékot, illetve az itt fölállí-
tott sátorban léptek színpadra a meghívott
elõadók: a Sáregresi Népdalkör, Márk és
Atti, a Brass Show, Varga Feri és Balássy
Betti.
Lenyûgözõek voltak Tanács Attila étel-
szobrász és segítõje, Nemes Kati dinnyé-
bõl, sütõtökbõl faragott mûalkotásai, me-
lyeknek mindenki a csodájára járt. Meg-
szemlélhettük a díszítés folyamatát is,
ahogy késük és kezük alatt virágszirmok bontakoztak ki a zöld héjból. De elkereke-

dett a szemünk a mérleg mellett sorakozó
óriási gyümölcsök láttán is, amik szó sze-
rint megmérettettek.
A legnagyobb csíkos dinnye (21,25 kg) és a
legédesebb fekete dinnye kategóriákban
Dömök Róbert lett az elsõ. A legnagyobb
fekete dinnye (19,35 kg) Puskás Imréé
volt, a legkerekebb Csilléri Gáboré, a leg-
édesebb csíkos pedig Miklós Zoltáné. Dí-
jazták a dinnye ihlette finomságokat is,
amiket aztán meg is lehetett kóstolni. A
legszebb dinnyetortát Lak Józsefné (Sár-
egres) készítette, a legötletesebb ételt
(dinnyékbõl formázott, szõlõvel, kivivel
dekorált tortát) Potyondi Rolandné.
Az elsõ cecei dinnyeünnep tûzijátékkal zá-
rult.

Hargitai–Kiss Virág
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Sima út, tiszta víz Hantoson

Két megvalósult beruházást is fölavattak július 18-án, csütörtökön Hantoson: Hantostelep leaszfaltozott utcáját, és az arzénmentes vi-
zet adó vízmûtelepet.
Fischer József, Hantos polgármestere megköszönte a Belügyminisztérium pályázati forrásából épült utca megvalósításában nyújtott
segítséget Varga Gábor országgyûlési képviselõnek és a Hantostelepen mûködõ Agrosz Kft. ügyvezetõjének, Kovács Endrének. A kö-
zel 15 millió Ft-os projekt révén élhetõbbé vált Hantostelep az itt lakó 60-70 ember számára, akiknek a száma egyre növekszik, több
éve lakatlan házak találnak újra gazdára. Mivel 2,5 millió Ft-os önrészt is kellett hozzátennie a pályázathoz az önkormányzatnak, kö-
szönet illeti a település képviselõit és az egész község lakosságát, hiszen az alig 1000 fõs településnek ekkora önrész is nagy pénz. A kivi-
telezést az Erõss Út Kft. végezte, mely évek óta megelégedésre teljesíti a térség településeinek megrendeléseit. 400 méter híján száz
százalékban aszfaltozott Hantos – jelentette ki büszkén a polgármester.



Bogárd és Vidéke 2019. augusztus 8. KÖZÉLET 5

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon július 20-án, illetve
augusztus 3-án:

KISS ZSANETT és KISS GERGELY sárbogárdi lakosok,

SZIGETI KITTI és VISI ROLAND sárbogárdi lakosok.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az új-
donsült házaspároknak!

Szerkesztõség

Varga Gábor meglátása szerint egyre nagyobb szükség van a bokortelepülésekre,
így azokat is megfelelõ infrastruktúrával kell ellátni. Sokan milliárdos beruházá-
sokban gondolkodnak, pedig Hantostelep esetében is bebizonyosodott, hogy egy
ilyen kicsinek számító beruházás is sokat tud javítani a kistelepüléseken lakók
életminõségén. A kormány ezt felismerve létrehozott egy olyan alapot, melyet az
ilyen jellegû projektekre, a Magyar Falu Programra szánnak. Hozzátette: sok
függ az emberek kohéziójától, hogy mennyire akarnak tenni a településükért.
Kovács Endre kérdésemre röviden bemutatta a Hantostelep észak-keleti felén
mûködõ Agrosz Kft.-t. A céget 1993-ban alapította az ügyvezetõ két tulajdonos-
társa, azóta folytat mezõgazdasági, növénytermesztési, vetõmag-szaporítási tevé-
kenységet. Ma már állattenyésztéssel is foglalkoznak: szürke marháik vannak. A
kezdeti 300 hektárról 800 hektárra nõtt az általuk mûvelt területek nagysága.
2018-ban több mint 300 millió Ft-os beruházást valósítottak meg, döntõen önerõ-
bõl. Üzemükben a megtermelt vetõmagot dolgozzák fel, melynek 70 %-át expor-
tálják Oroszországba, Fehéroroszországba, Ukrajnába, Moldáviába, Romániá-
ba, Németországba, Hollandiába, de volt már exportjuk Argentínába, illetve az
Egyesült Államokba is. Az elmúlt öt évben 3-ról 9 fõre növelte a cég a dolgozók
létszámát, akiknek körülbelül fele hantosi. A vetõmagüzem még nem teljes kapa-
citással mûködik, mert szerelés alatt van a technológia. Amikor teljes kapacitásra
kapcsol, további termelõket fognak integrálni, és további 4-6 embert vesznek fel.
Egy kisebb takarmány-feldolgozó egységet is terveznek, mely jövõre fog megva-
lósulni.
– Igyekszünk minél többet tenni a helyi közösségért is, nemcsak helyi adóbefize-
téssel, hanem a közösségi tevékenységekhez eszközök, gépek, anyagi források
biztosításával. Úgy gondolom, ne csak profitáljunk ebbõl a térségbõl, hanem te-
gyünk is érte, hogy az emberek jól érezzék itt magunkat. Egy gazdaság, közösség,
cég fejlettsége egyenes arányban áll a szilárd burkolatok kiterjedésével. Amióta
aszfaltos út van, azóta sokkal bátrabban merünk tervezni – jelentette ki Kovács
Endre.
A hantosi vízmûtelepnél közel 100 millió forintos arzénmentesítés ment végbe
uniós és állami forrásból. A tervezés már 2012-ben megkezdõdött, de csak idén
jutottak el addig, hogy végre tiszta vizet öntenek a pohárba a település lakói. A
beruházás magában foglalja a vízmû épületét, gépészetét, a glóbusz teljes felújítá-
sát, és új csõvezeték is épült a Dózsa utcában.

Hargitai–Kiss Virág
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SZOPTATNI MEGÉRI
A nõi szervezet hivatott megérlelni, világra hozni és táplálni az apától és
anyától fogant új életet: a gyermeket. Minden egészséges nõnek minden fizi-
kai adottsága megvan ehhez. Az akarat, kitartás, alázat azonban fejben dõl el.
Nagyon sokat számít egy anyává váló nõnek, hogy a számára új, ismeretlen
úton milyen támogatást, megerõsítést kap. Legyen bármilyen határozott,
olyan dilemmákkal szembesül, amikben jól jön az ösztönök mellett a segítség,
gyakorlati tapasztalat. A mai világ információs özönében sok „okos” tanács
kering, amik nem felkészítik a nõket a szülés és szoptatás elkerülhetetlen
fájdalmaira, a gyermeknevelés nehézségeire, hanem inkább arról szólnak, ho-
gyan lehet azokat elkerülni.
Sabankóné Szabó Éva védõnõvel – aki nem mellesleg kétgyermekes édesanya
– a szoptatás, anyatejes táplálás fontosságáról beszélgettünk az anyatejes vi-
lágnap apropóján, habár e téma mindig hangsúlyosan aktuális.

– Mi a különbség az anyatej, a mellbõl táplá-
lás, illetve a tápszer, cumisüvegbõl való táplá-
lás között?
– Úgy születünk meg, hogy minden nõ ké-
pes arra, hogy szoptassa a gyermekét. Ez a
természet rendje, így vagyunk teremtve.
Fiatal anyukaként én is megküzdöttem a
szoptatással, fõleg az elején. Az elsõ pár
hét, ahogy a hormonok elkezdenek dol-
gozni, mindig nehezebb, fájdalmasabb az
anyatejes táplálásban, amihez türelem,
kitartás kell.
– A magasabb igénybevétel furcsa a mellek-
nek, hiszen nem ez történt velük lánykoruk-
ban.
– A fájdalmat el kell viselni; a gyermekün-
kért képesek vagyunk sok mindenre.
– Megszületni sem tud fájdalom nélkül egy
gyermek. A szoptatás is csak addig fáj, amíg
be nem járatódik a mell.
– Van, akinek ez csak pár nap, van, akinek
3-4 hét. Viszont megéri, mert az anyatej
összetétele sokkal megfelelõbb a gyermek
számára, mint a tápszer. Nemcsak azért,
mert olcsóbb, steril és mindig kéznél van,
hanem azért is, mert megvannak benne

azok az ásványi anyagok, vitaminok, me-
lyek a gyermek fejlõdéséhez szükségesek.
Ahogy megszületünk, az anyatej (mind
összetételében, mind mennyiségében)
rögtön alkalmazkodik az újszülött aktuális
igényeihez. Ahogy cseperedik a gyermek,
az életkorral változik az anyatej összetéte-
le is.
– Nem véletlenül kíván meg a szoptatós kis-
mama valamit; a szervezete üzen, mire van
szüksége a gyermeknek, tehát van egyfajta
szimbiózis. Míg a tápszer mindig ugyanazt
adja: olyan, mintha nekünk minden nap
például virslit kellene ennünk.
– Így van. A tápszernek mindig ugyanolyan
az íze, míg az anyatejnek változik az aro-
mája aszerint, mit fogyaszt az édesanya.
Ezért fontos az édesanyának odafigyelni
szoptatás alatt a változatos, egészséges
táplálkozásra.
– Sokan azon aggódnak a szoptatás elején,
hogy nem elég a tej, éhen hal az a szerencsét-
len gyermek, és állandóan mérlegre pakolják
ahelyett, hogy egyszerûen csak odaadnák neki
a cicit, hadd szopjon annyit a gyermek,
amennyit éppen szeretne.

– Ha van is otthon mérleg, nem szabad
mindig mérni, naponta maximum egyszer
elegendõ, ha nagyon kíváncsi a kismama,
mennyit evett a gyermek. Amikor megszü-
letik a csecsemõ, cseresznyemag nagyságú
a gyomra, ezért keveset tud enni. Ahogy
növekszik, úgy tágul a gyomra. A bababa-
rát kórházakban spontán szülés után rög-
tön ráteszik az édesanyára a gyermeket,
aki ösztönösen felmászik a cicihez, megke-
resi a mellet és elkezd szopizni. Fontos a
kórházi dolgozók hozzáállása, hogy meny-
nyire segítenek az édesanyának rátenni a
mellre a gyermeket. A szoptatás nemcsak
a táplálásról szól, hanem az anya–gyermek
kapcsolatról is, mely a bõr–bõr kontaktus
által szorosabbá, meghittebbé válik.
– Amikor elkezd ismerkedni a gyermek az éte-
lekkel, és fokozatosan egyre kevesebbet szop,
akkor is kéri a mellet másfél-kettõ-három éves
korig, mert ez neki érzelmileg fontos, meghitt
kettesben lét.
– Kizárólagos szoptatást 6 hónapos korig
végzünk, utána kezdjük a hozzátáplálást,
mert akkor már kellenek más anyagok, vi-
taminok is, már nem elég az anyatej. A
hozzátápláláshoz nélkülözhetetlen a biza-
lom, mely a hat hónap során a szoptatással
ki tud alakulni, hogy elfogadja a gyermek
az édesanyától az ételt.
– Az elsõ hat hónapban a kizárólagos anyate-
jes táplálás azt jelenti, hogy semmi másra
nincs szüksége a gyermeknek. Kánikulában
sem kell plusz vizet adni, csak anyatejet.
– Így van, az anyatej szomjoltásra is szol-
gál, hiszen összetételébe beletartozik a víz
is.
– A szoptatás rendszerességére is vonatkozik,
hogy igény szerint kell mellre tenni a gyerme-
ket, nem óra szerint. Nyilván kell egy idõ,
amíg beáll egyfajta napirend, ami fölborulhat
a rendkívüli idõszakokban, például fogzás-
kor, rossz idõ esetén. Vannak, akik attól fél-
nek, hogy a túl sok kézbe vétel, mellre tétel el-
kényezteti a gyermeket.
– Nem tudjuk elkényeztetni a gyermeket
azzal, ha felvesszük. Gondoljunk bele ab-
ba, hogy 9 hónapig együtt volt az édesanyá-
val méhen belül. Folyamatosan érezte az
édesanyát, hallotta a szívverését. Átkarol-
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ta õt az anya a méhével. Amikor világra jön
a baba, ne várjuk el tõle, hogy „aludjál,
egyél, kakilj, pisilj és legyél el egyedül a kis-
ágyadban”. Igenis fel kell venni, oda kell
tenni a fejét az anya szíve fölé, mellre
tenni, hogy megnyugodjon.
– A mellfájás kapcsán volt egy nagyon jó
trükköm, amit a bába javasolt: olívaolajat tet-
tem egy vattapamacsra és szoptatás után az-
zal borogattam a bimbót.
– Erre jó az olívaolaj is és az anyatej is!
– Elõfordulhat mellgyulladás, ha eldugul
egy-egy tejcsatorna. Ez esetben mi a teendõ?
– Masszírozni kell, nehogy becsomósodja-
nak a mellek. Ha belázasodna az anya,
vagy hõemelkedése van, akkor lázcsillapí-
tót vehet be, amit szoptatás mellett is lehet
alkalmazni. Ha más probléma is társul a
mellgyulladás mellé, akkor vagy minket,
vagy az orvost kell megkérdezni.
– Rendkívüli eset lehet, ha vér jön a mellbõl.
– Véres anyatejet nem szabad adni a cse-
csemõnek, ez esetben meg kell várni a
gyógyulást, de fejni addig is muszáj.
– Ha eldugul egy tejcsatorna, jó megoldás le-
het, hogy különbözõ pozíciókban rakja mellre
az anya a babát.
– Szoktuk ajánlani, hogy ne csak bölcsõtar-
tásban, hanem hónaljtartásban is szoptas-
sanak az édesanyák.
– Vannak anyukák, akik azt mondják, nincs
(elég) tejük, azért nem szoptatnak.
– Az anyatej mennyisége a gyermekhez al-
kalmazkodik, annyi termelõdik, amennyi-
re a gyermeknek szüksége van, a keres-
let–kínálat elve alapján. Minél többször
tesszük mellre, annál többet termel a mell.
– Egészségvédelem szempontjából miért egye-
dülálló az anyatej?
– Az anyatejjel táplált gyermekek kisebb
eséllyel betegszenek meg. Kevésbé lesznek
fogékonyak a légúti fertõzésekre, közép-
fülgyulladásra, emésztõrendszeri, bakteri-
ális megbetegedésekre, allergiára.
– A szoptatás fogzásra és beszédfejlõdésre
gyakorolt pozitív hatásáról már beszéltünk
korábban a cumifa felállítása kapcsán. Az
anya tekintetében milyen egészségvédõ szere-
pe van a szoptatásnak?
– Segít szülés után a méh gyors visszafejlõ-
désében, csökkenti a méhnyakrák, mellrák
kialakulásának esélyét. Sokan azért nem
akarnak szoptatni, mert attól félnek, hogy
a mell elveszti a formáját. A magzat is 9 hó-
napig növekszik, a szervezetünk is ennyi
idõ alatt változik meg, kell neki idõ, amíg
vissza tud alakulni. Másfél év kell szülés
után, hogy regenerálódjon a nõi szervezet.
– És a testmozgás sem elhanyagolható.
– Nem azt kell nézni, hogy „eldeformáló-
dik” a mell, hanem azt, hogy minél egész-
ségesebben tudjuk világra hozni, táplálni,
felnevelni a gyermekeket.
Kedves újdonsült és leendõ édesanyák! Ne
hagyják magukat eltántorítani a szop-
tatástól! Dilemmáikkal forduljanak biza-
lommal a védõnõkhöz! Ahogy Éva mond-
ja: nincs rossz kérdés.

Hargitai–Kiss Virág

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-

sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként

jelölte meg a közös sárbogárdi öröksé-

günk feltárását, megismertetését és

ezen keresztül megõrzését. E törekvés

része induló sorozatuk, melyben tudo-

mányos jellegû történelmi tanulmányo-

kat, személyes élettörténeteket, életraj-

zokat, viszszaemlékezéseket éppúgy

meg kívánnak jelentetni, mint régi fény-

képeket, képeslapokat összegyûjtõ albu-

mokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti munkássága és

utóélete 1918-tól napjainkig

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története

***

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

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.

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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TÖPRENGÉS
A ZENE ÜGYÉBEN

Amióta az eszemet tudom, van tudomásom arról a titkos hatásról,
amelyet a zene gyakorol a lélekre. A dallamok, a hangzatok olyan
térségekre röpítik az ember lelkét, amelyeknek a létezésérõl még
sejtelmük sem lehet azoknak, akik zene nélkül élnek.
Van jó zene és rossz zene. A rossz muzsika elkedvetleníti az em-
bert, kétségeket támaszt nemünk értékei iránt, az emberiséget va-
lami silány halmazként éljük át. Milyen lehet az a lény, amelynek
egyedei ilyen vacakot képesek odadobni a társadalomnak? – gon-
doljuk. Ellenben a jó zene az egekbe emel. De itt is vannak foko-
zatok. Létezik jó, jobb és legjobb. Ahogy a földgolyón is vannak
minden mást fölülmúló csúcsok, ez tapasztalható a zene terén is.
Számomra például három ilyen összetartozó csúcs Haydn, Mo-
zart és Beethoven. A nagy tömegek számára a nevük sem sokat
mond, de akik szoktak zenét hallgatni, régi, „komoly” zenét,
azoknak vitathatatlanul csúcsok õk. És ami az érdekes, mindhár-
man Bécshez kötõdnek, épp ez jelenti közöttük az összetartozást.
Részben itt tanultak, itt éltek, alkotói fénykoruk Bécshez kapcso-
lódik. Sajátos, hogy az õ korukban nincs, nem létezik a világon ze-
neszerzõ, akit hozzájuk lehetne mérni, egy napon említeni akár-
melyikükkel. Három világrekorder egy városban? Más városok is
virágoztak egyidejûleg, ott pompázott Párizs, London, Róma.
Miért épp Bécs? Mi volt Bécs titka?
Az ókori Athént talán lehet érteni. Kitalálták a demokráciát, és ez
nagy szellemi hozadékot adott. Soroljam? Ott van Szókratész,
Platón, Arisztotelész, a filozófia rekorderei. Ott van Szophoklész
és két társa, a „tragikus triász”. És Pheidiasz, aki a hegytetõre ál-
modta a Parthenónt és a többi épületet, kifaragta a homlokzat
szobrait. Miért épp Athén?

Na, aztán a reneszánsz Firenze is titok. Leonardónak, Michelan-
gelónak, Raffaellónak van akárhol, akármikor méltó vetélytársa?
És mindhármuk mûvészete elválaszthatatlan Firenze városától.
Nem kutatom, milyen volt akkor Bécsben a zeneoktatás, a zene
társadalmi megbecsültsége, a császári udvar vagy a katolikus egy-
ház szerepe. Ezek mellékes tényezõk. Minden a fejeken múlik,
hogy van-e épp akkor, épp ott alkotó, aki megcsinálja. Szinte azt
volna kedvem mondani, hogy a csillagok járásán múlik.
Bécs azért érdekes számomra, mert balkézrõl az volt Magyaror-
szág székvárosa is, háromszáz évig (szünetekkel) ott lakott a ma-
gyar uralkodó. És Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” nem
ott született, nem az ottani palotájukban volt kisgyerek? Bécset
mi, magyarok nem tudjuk letagadni. Nem is akarjuk. Majdnem
azt mondtam, hogy büszkék vagyunk rá. Mellesleg Haydn Ma-
gyarországon, a fertõdi kastélyban alkotta a legfontosabb mûveit;
egyik szép miséje, amelyet a sárbogárdi énekkar is elénekelt,
alighanem a fertõdi kastély boltozati alatt hangzott föl elõször.
Hát igen, Bécs! Athén a filozófiának, a tragédiának, az építészet
és szobrászat egységének volt a fõvárosa, Firenze a festészeté.
Bécs a zenének volt és maradt a fõvárosa. Ezek titkos dolgok.

L. A.

Búcsú Rigó Istvántól

Pityu!
Kollégáid, barátaid, munkatársaid nevében búcsúzom Tõled.
Ismét gyászol a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület. Rigó
István Ferenc szolgálati járadékos r. õrnagy immár a negyedik
kolléga, akit ebben az évben elveszítettünk.
István 1983. június 1-jével lett rendõr. A közlekedési alosztály
járõreként kezdte a rendõri pályáját mint õrmester. Én a végle-
gesítése után, az év végén ismertem meg, mert a közvetlen
munkatársa lettem.
Sokszor láttunk el együtt szolgálatot, „koptattuk az aszfaltot”
hol gyalogosan, hol gépkocsival.
Pályája az 1986-os évtõl felfelé ívelt, kinevezték balesethelyszí-
nelõnek, majd közlekedési alosztályvezetõ lett. 1990-ben
azonban búcsút mondott az egyenruhának, mert júliustól nyo-
mozó, majd fõnyomozó lett a bûnügyi osztályon.
1995. december 1-jétõl 1997. június 30-áig a közrendvédelmi
osztály osztályvezetõ-helyettesi beosztását töltötte be. De a
szíve visszahúzta a bûnügyek világába, ezért 1997. július 1-jétõl
ismét a bûnügyi osztályon teljesített szolgálatot, megbízott osz-
tályvezetõ lett. E beosztásban 1998. július 1-jén ki is nevezték,
egészen 2005. december 31-én történt nyugdíjazásáig e
feladatkört látta el.
A 22 és fél év alatt végig a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
munkatársa volt, egy rövid idõszak kivételével, amikor is – mint
fõkapitányi biztos – 2003. január 15-e és április 15-e között a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányságon dolgozott.
Rendõri pályája során elõször a rendõrtiszthelyettes-képzõt,
majd a zászlósképzõt végezte el 1984-ben, illetve 1986-ban. A
Rendõrtiszti Fõiskolán 1998-ban diplomázott.
Munkában töltött évei során összesen 18 alkalommal kapott
rendõrkapitányság-vezetõi, fõkapitányság-vezetõi és országos
rendõr-fõkapitányi dicséretet és pénzjutalmat, illetve többször
is soron kívüli elõléptetésben részesült. Rendelkezik a Közbiz-
tonsági érem bronz fokozatával is.
Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló
segítõkészség jellemezte. Véleményét soha nem erõszakolta
másokra, de nem is rejtette véka alá. Észrevételei, tanácsai mö-
gött nagy szakmai tudás, rendõri tapasztalat és emberi bölcses-
ség érzõdött. Több évtizedes pályafutása alatt tudását és szak-
mai hozzáértését mindig megosztotta a pályát kezdõ fiatalok-
kal. Komoly tudással és nem mindennapi bajtársiassággal ren-
delkezõ, eredményes bûnügyi csapat jött létre az irányítása
alatt.
Beosztottjai, munkatársai szerették, tisztelték. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az, hogy ravatalánál sokan megjelentek,
hogy leróják kegyeletüket és virágot helyezzenek el sírjánál.
Emlékeinkben megõrizzük a felejthetetlen egyéniségét, mo-
solygós, mindig barátságos arcát.
Nyugodj békében!
Búcsúzom Tõled egykori munkatársaid és a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság aktív állománya nevében is. Isten legyen veled!
Csillagok kísérjék utadat!

Siák Zsuzsanna szolgálati járadékos r. alezredes
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Családi örökség: elhivatottság
Legutóbbi lapszámunkban a Nádor-csatorna történetérõl olvashattak. Fontos megemlíteni ennek kapcsán a szilasbalhási
(ma Mezõszilas) illetõségû Dabasi Halász Gáspár nevét, aki híres család sarja és jelentõs szerepet töltött be a környék vízren-
dezésében. A mérnököt fia, Halász Károly révén erõs szál fûzi Sárbogárdhoz. Károly ugyanis itt volt földbirtokos és a reformá-
tus egyház 1876-ban megválasztott fõgondnoka. Úrházy Lajos és Forgács Endre lelkészek ideje alatt volt a közösség világi
elöljárója. Rátermettségének köszönhetõen ezekben az években lábalt ki a gyülekezet az anyagi válságból. Orgonát, magtá-
rat építtettek, templomot renováltak, egyre több tanítót tudott felvenni az egyházközség, és kiemelendõ, hogy vezetésével
épült meg a fõutcai Kozma iskola. Halász Károly 1908-ban halt meg Sárbogárdon 85 éves korában.

DABASI HALÁSZ GÁSPÁR

(Szilasbalhás, 1787 – Szilasbalhás, 1859. január 2.)
Egyik õse, Péter, Rákóczi Ferenc szolgálatában volt mint testõr-
kapitány, de a szatmári békében királyhûségre állt. 1716-ban már
a török ellen harcolt, 1735-ben pedig a Szegedinác Péró-féle mar-
talócokat verte szét. A porosz háborúban ezredesi rangban kun
kapitányként küzdött, Teschinben (Szilézia) halt meg, ott is te-
mették el az evangélikus templom kriptájába.
Egy másik felmenõje, Mihály, a török háborúban tüntette ki ma-
gát mint fõkapitány; annak fia, János pedig a toscanai herceg,
Leopold ezredében fõkapitányként harcolt az osztrák–porosz
háborúban.
Oldalági rokona, Halász Imre Pest megyei táblabíróként 4000
rénus forinttal alapítványt tett a debreceni református kollégium
javára, református nemes ifjak iskoláztatása céljából.
Ily családban gyökereztek õsei Halász Sámuel földbirtokosnak,
aki elköltözve az õsi Alsó-Dabasról, az akkori Veszprém várme-
gyei Szilasbalhásra költözött ifjú hitvesével, Balogh Zsuzsanná-
val.
Itt született meg, mint legifjabb gyermek, 1787-ben Halász Gás-
pár, aki alsóbb iskoláit szülõhelyén, majd a középiskolát Pápán a
kollégiumban végezte el, és végül az Institutum Geometricum
hallgatójaként 1811-ben szerzett geometra oklevelet. Közben hí-
ven katona õseihez részt vett az utolsó nemesi felkelésben, a nem
túl dicsõ gyõri csatában. Az 1809. június 14-én lezajlott csatában
kilõtték a lovat Halász Gáspár alól, s úgy menekült meg, hogy két
bajtársa kengyelvasába kapaszkodott.
Ezután más csatahelyek következtek, melynek fõ területei a du-
nántúli Sárrét vízfolyásai lettek. Itt Beszédes József fõigazgató
mellett tevékenykedett, s mint munkavezetõ mérnök a Malom-
csatorna építésénél szerzett már fiatalon múlhatatlan érdemeket.
E csatorna a Zichy grófok kezdeményezésére létesült, a Sárvíztõl
nyugatra, de azzal párhuzamosan. A csatornára telepített három
darab 6-6 kerekû malom elkészültével Halász azzal a javaslattal
állt elõ, hogy a csatorna még egy malmot „elbírna”, ha a csatorna
legalján, Sáregresen is építenének egyet, mielõtt még az a Sárvíz-
be szakadna.
A gróf és uradalmi mérnöke úgy látták, hogy az alsó szakasznak
nincs már elég esése további malom meghajtására. A vitás ügy el-
döntésére egy hazánkban idõzõ porosz mérnököt kértek fel, aki
szintén ellenezte a malom megépítését.
Halász annyira biztos volt a dolgában, hogy teljes vagyonával ga-
rantálta a malom sikeres mûködését, amely így végül megépülhe-
tett. A munkában az a fiatal mérnök volt a segítségére, aki késõbb
utódja lett a Sárvízi Csatorna Társulatánál: Mitskei Imre.
A malom megélte a 19. századot, s annak fordulóját, bizonyítva
Halász Gáspár mérnöki talentumát.
Beszédes távozásával Halász Gáspár töltötte be a csatornatársu-
lat igazgató-mérnöki tisztét, sõt a Kapos-csatorna társulat vezeté-
sét is ellátta. (Mindkét tisztségét haláláig viselte.)
A Sárvíznél, valamint a Kaposnál betöltött szerepe mellett
1836–39-ig több nyáron át Arad vármegye felkérésére Beszédes-
sel együtt a Fehér-Körös rendezésén munkálkodott.
A Sárvíz és környékének rendbetétele annyira növelték tekinté-
lyét, hogy az 1832–36-os országgyûlés XXV. t.c. által kedvezmé-
nyezett eszéki, „szlavóniai csatornatársaság” meghívta szakértõ-
nek a csatorna tervezéséhez. A társaságnak az volt a célja, hogy a
Drávát a Szávával összekötõ csatornát megépítse. Nagy Sándor,

Verõce vármegye mérnöke fel is vette a kapcsolatot Halász Gás-
párral, bejárták a két folyó közét, s elkészítették a csatorna kiviteli
terveit, gondolva a kisvizekre is. A tervezett csatorna tározóként
mûködött volna, s e tározót a környék patakjainak (Vucsinora,
Volgovica, Kreyna, Orabavicska és a Békahegyi patak) vizeivel
töltötték volna fel. Az elképzelésre maga Vásárhelyi Pál is felfi-
gyelt, s a 12 mérföld hosszú csatornáról elismerõ bírálatot mon-
dott.
Halász a Bach-korszak alatt is tevékenykedett, s tovább próbálta
fejleszteni a Sárrét egész területének rendezését, ill. árvízvédel-
mét. A Sárvízrõl 1852-ben felvételeket készítettek (Szekszárdtól
a Duna melletti Bátáig), s Halász ennek alapján készítette el a
Sárvíz alsó folyásának szabályozási terveit, ami magába foglalta a
Duna árvize elleni védtöltés és a bátai zsilip terveit is. A munkála-
tok annyira fontosak voltak, hogy állami költségen azonnal hoz-
záfogtak az elképzelés megvalósításához. Elõször is megépítettek
egy 4 km hosszú csatornát – Szekszárd és a taplósi Duna-ág között
–, ezáltal a Sárvíz alsó, mintegy 50 km hosszú szakasza holt meder-
ré vált, s így a Sárköz egy csapásra mentesült az eddigi ár-, ill. bel-
vizektõl, s most már csak a Duna árvizei ellen kellett töltést építe-
ni.
Halász Gáspár annyira belevetette magát e munkába, hogy
Öcsénybe költözött, s a munkálatokat onnan irányította. Itt saj-
nos annyira megbetegedett, hogy életben maradása is kétségessé
vált, ezért családja Szilasbalhásra szállíttatta. A munkát a Genie-
corps (mérnöki hadtest) emberei fejezték be.
Halász komplex gondolkodására jellemzõ, hogy nem elégedett
meg azzal a ténnyel, hogy megoldotta a Sárrét vízmentesítését,
már 1857-ben elkészítette tervezetét arra az idõre, amikor a Sár-
rét öntözése elodázhatatlanná válik.
E nagyszabású terv a Sárrét keleti oldalán az Õsitõl Székesfehér-
várig terjedõ rész, palotai, inotai és a csóri forrásvizek felfogásá-
val számolt, míg a Székesfehérvártól Agárdig terjedõ rész a Ga-
ja–Kajtori-tó és több kisebb forrás és ér vizeit használta volna. A
mindezektõl délre lévõ területet pedig a Sió–Kaposból Simontor-
nyánál nyert vizekkel öntözte volna, míg az Õsitõl Cecéig lévõ
terület pedig a Kikeri-tó vizét kívánta hasznosítani.
A munkálatokat 300 000 ezüst forint költséggel irányozta elõ Ha-
lász Gáspár, s amikor a felettesek megkeresésére Stocken porosz
mérnök 1 000 000 forintra becsülte a csatorna- hálózat megépíté-
sét, mindkét elképzeléstõl elálltak.
Így a Nádor-csatorna társulat csak segítséget ígért a területén ön-
tözni kívánó vállalkozásoknak.
A Sárrét rendezésével egyre inkább elõtérbe került a Balaton, s a
Sió szabályozásának szükségessége.
Az érdekelt megyék Csapody István neves lótenyésztõ vezetésé-
vel összefogtak, s megbízták a tekintélynek számító Halász Gás-
párt, hogy az ide vonatkozó felvételeket készítse el. A tervek elké-
szültek, de az ellenérdeket nem volt, aki lecsillapítsa, így a szabá-
lyozás Halász Gáspár életében nem valósulhatott meg.
Amit a Sárvíz szabályozásánál, a Sárrét rendezésénél Veres Jó-
zsef, Saátor Dániel, Beszédes József és Mészöly Károly elkezdett,
azt Halász Gáspár bátran, nagy körültekintéssel és elõrelátással,
korát megelõzõ gondolatok megvalósításával tovább vitte, hogy
aztán utóda, Mitskei Imre azt a szükségleteknek megfelelõen
folytassa.
Mindvégig dolgozott, 72 évesen érte a halál, Szilasbalhás szülte,
az is fogadta magába.
Forrás: library.hungaricana.hu, macse.org
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Határtalanul kirándultak
a cecei és alapi hetedikesek

Hagyományainknak megfelelõen az idei
tanévben is megszerveztük a hetedik évfo-
lyamos diákjainknak a Határtalanul prog-
ramon való részvételét. A program támo-
gatására pályázatot nyújtottunk be a Beth-
len Gábor Alapkezelõhöz. 1.892.125 Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk.
Ennek megfelelõen egy elõkészítõ óra ke-
retében ismerkedtek meg a diákok a felke-
resett külhoni területek történelmével,
néprajzával, földrajzi sajátosságaival. A
kirándulás 2019. május 29-én indult a
pályázó intézmény két telephelyérõl.
Az elsõ célállomás Nagyszalonta volt, ahol
az Arany János-emlékházat kerestük fel,
majd Nagyváradon a Juhász Gyula Általá-
nos Iskola diákjaival találkoztunk és közös
városnézésen vettünk részt. Felkerestük a
Nagysándor József-emléktáblát és a Szacs-

vay Imre-szobrot, megtekintettük a Szent
László-székesegyházat és a város fõterét.
A program részeként bemutatták nekünk
iskolájukat és még egy barátságos labdarú-
gó-mérkõzésre is sor került.
Utazásunkat másnap a Királyhágón át
folytattuk. Elsõ megállónk Körösfõn volt,
ahol megemlékezést tartottunk a Vasvári
Pál-emlékoszlopnál és megtekintettük a
település református templomát. Kolozs-
vár fõterén megemlékezünk arról, hogy
1848. május 29-én itt mondták ki az uniót
Magyarország és Erdély között. Megtekin-
tettük a Szent Mihály-templomot, a Má-
tyás-szobrot és Hunyadi Mátyás szülõhá-
zát. A délutánt Tordán töltöttük, ahol fel-

kerestük a tordai sóbányát, illetve a Tor-
dai-hasadékot, ahol egy rendhagyó termé-
szettudományos órán vehettünk részt. A
betervezett túrát sajnos az esõs idõjárás
nem tette lehetõvé. Ezután Torockó tele-
pülésre mentünk, amelynek fõtere Europa
Nostra díjas. A napot egy esti túrával zár-
tuk: felkapaszkodtunk Székelykõ oldalá-
ba.
Másnap reggel felkerestük a Torockói
Helytörténeti Múzeumot, illetve a Szent
Ferenc Alapítvány Kis Szent Teréz Gyer-
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„Nem rejtethetik el a hegyen
épített város” (Mt. 5:14.)

Július 17–20-ig 9-tõl 15 óráig került meg-
rendezésre Sárbogárdon a helyi Hit Gyüle-
kezete elsõ napközis tábora. A táborozók
(24 különbözõ korú gyermek) a napot di-
cséretek éneklésével kezdték. A bibliai ta-
nítás és egy ige (Aranymondás) közös meg-
tanulása után kézmûves-foglalkozás zárta a
délelõtti programot. Ebéd után a mozgásos
és ügyességi játékoké, a különféle versenye-
ké volt a fõszerep. Szombaton – zárásként –
kirándulásra került sor a Sobri Jóska Ka-
landparkba, ahová a gyerekeket szüleik is
elkísérték, és egy nagyon vidám, élmények-
ben bõvelkedõ napot tölthettek együtt. Kö-
szönet Nagy Lászlónak a helyszín biztosítá-
sáért, az anyagi támogatásért a gyülekezet
vezetõségének, valamint a gyülekezet tag-
jainak, akik segítettek a tábor lebonyolítá-
sában.

További információk és képek
facebook-oldalunkon:

www.facebook.com/hgysarbogard
Hit Gyülekezete Sárbogárd

mekotthonát, ahol átadtuk az összegyûj-
tött élelmiszer-adományokat. Ezután
Nagyenyed felé vettük az irányt, ahol meg-
tekintettük a várat és a Bethlen Kollégiu-
mot. Megkoszorúztuk a vár falán található
800 legyilkolt magyar emléktábláját, akik a
forradalom során kitört magyarellenes
pogrom áldozataivá váltak. Következõ cél-
pontunk Gyulafehérvár volt, ahol a Szent
Mihály-székesegyházat kerestük fel,
amely az erdélyi fejedelmek hagyományos
temetkezõhelye. Egy városnézõ séta során
megismerkedtünk a magyar és román tör-
ténelem számos jelentõs eseményének is
színhelyeként szolgáló várral. Utunk kö-
vetkezõ állomása a Hunyadi család õsi
fészke, Vajdahunyad volt, ahol megnéztük
a híres várkastélyt. Aznapi utolsó úti cé-
lunk Déva volt, ahol felkerestük a szállá-
sunkat, majd egy esti városnézõ sétával
zártuk a napot.
Másnap reggel egy felvonó segítségével
meghódítottuk a dévai várat, ahol rendha-
gyó történelemóra keretében elevenítet-
tük fel az épület történetét, kiemelve sze-
repét a szabadságharc folyamatában. Ez-
után felkerestük a Szent Ferenc Alapít-
vány központját, amely Ferenc pápa romá-
niai látogatása miatt üres volt, de így is
megismerkedhettünk az alapítvány által
végzett nemes feladattal. Utazásunk kö-
vetkezõ megállója Máriaradnán volt, ahol
megtekintettük a híres zarándokhely kegy-
templomát. Utunk utolsó állomása Arad
volt, ahol felkerestük a Megbékélés terét,
ahol újjáépítették az egykor a város fõte-
rén álló Szabadság-szobrot. Kirándulásun-
kat az aradi erõd közelében található obe-
liszknél zártuk, amely a 13 aradi vértanú-
nak állít emléket. Itt elhelyeztük koszorú-
inkat és elénekeltük a magyar Himnuszt
megemlékezve róluk.
2019. június 1-jén a kora esti órákban ér-
keztünk haza az erdélyi körutazásról. Az
élményeinkrõl 2019. június 4-én bemuta-
tóórát tartottunk, ahol felelevenítettük a
kirándulás programját, emlékezetes ese-
ményeit. Ezen a napon fakultatívan vállalt
feladatként megszerveztük a nemzeti
összetartozás napját, amely koszorúzással,
kiállítással és ünnepséggel zárult.

Cecei Általános Iskola
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Elfogás Sárkeresztúron
Sárbogárdi járõrök 2019. július 22-én éj-
szaka Sárkeresztúron, a Fõ utcában egy 20
éves helyi lakossal szemben intézkedtek,
aki egy Lada típusú jármûvet vezetett,
melyre egy másik személyautóra kiadott
forgalmi rendszámot helyeztek fel. Az
egyenruhások a férfit a helyszínen elfog-
ták, a rendõrkapitányságra elõállították,
ahol egyedi azonosító jellel visszaélés elkö-
vetésének gyanúja miatt indult eljárásban
kihallgatták.

Alkoholos sofõr
A járõrök Sárkeresztúron, a Dózsa György
úton ellenõriztek 2019. július 29-én kora
délután egy Citroen típusú személygépko-
csit, valamint annak sofõrjét. A 23 éves he-
lyi férfivel szemben alkalmazott alkohol-
szonda pozitív értéket jelzett, ezért a rend-
õrök további mintavételre elõállították.
Az ügyben jármûvezetés ittas állapotban
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indult büntetõeljárás a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságon.

Táskás tolvaj
Sárbogárd egyik áruházából állítottak elõ
a rendõrök 2019. augusztus 2-án délelõtt
egy 64 éves helyi lakost, aki nem sokkal ko-
rábban a táskájába rejtve különféle árucik-
keket tulajdonított el az üzletbõl. A biz-
tonsági szolgálat munkatársainak észlelé-
sére és jelzésére helyszínre érkezõ járõrök
a férfit elfogták, a rendõrkapitányságra
elõállították, ahol a nyomozók üzletszerû-
en elkövetett lopás vétség miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

AUTÓTÛZ MEZÕSZILASON

Árokparton gyulladt ki egy személygépkocsi július 29-én éjszaka Mezõszilason. A lángba
borult autót a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két vízsugárral oltották el. A tûzben a jármû
teljesen kiégett. Személyi sérülés nem történt.

TABLET GYULLADT KI EGY
PANELLAKÁSBAN SÁRBOGÁRDON

A kanapén gyulladt ki egy táblagép egy
társasházi lakásban augusztus 3-án dél-
után Sárbogárdon. Az ott lakó fiatalem-
ber a füstszagra figyelt fel, és a szobába
belépve vette észre, hogy az ülõgarnitú-
rán lévõ tablet ég. A tüzet sikerült elolta-
nia, a sárbogárdi hivatásos tûzoltók át-
vizsgálást végeztek, további izzó, füstöl-
gõ részeket nem tapasztaltak. Személyi
sérülés nem történt.
Fotók: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2019. július 9-ei rendkívüli ülésén elfogadta:

– a 23/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendele-
tet a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Sárbogárd város képviselõ-testülete nevébenSárbogárd város képviselõ-testülete nevében

tisztelettel meghívom Önttisztelettel meghívom Önt
államalapításunk és az új kenyér ünnepe alkalmábólállamalapításunk és az új kenyér ünnepe alkalmából

az augusztus 20-ai rendezvényre.az augusztus 20-ai rendezvényre.

Program:Program:

10.00 órakor ökumenikus istentisztelet10.00 órakor ökumenikus istentisztelet
a sárszentmiklósi evangélikus templombana sárszentmiklósi evangélikus templomban

18.00 órakor városi ünnepség18.00 órakor városi ünnepség
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében.a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Dr. Sükösd Tamás polgármesterDr. Sükösd Tamás polgármester
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. augusztus 9-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedések-
rõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2018. évi
tûzvédelmi tevékenységérõl, a települések tûzvédelmi helyzetérõl, a tûz-
védelem érdekében tett intézkedésrõl és az azzal kapcsolatos feladatok-
ról.
Elõadó: Kõvágó Dezsõ alezredes, tûzoltóparancsnok
4. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás tevékenységérõl.
Elõadó: polgármester, SESZI-vezetõ
5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
7. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) ön-
kormányzati rendelet módosítása
Elõadó: jegyzõ
8. Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról
és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
9. Pályázat benyújtása a zártkerti besorolású földrészletek mezõgazda-
sági hasznosítását segítõ, infrastrukturális hátterét biztosító fejleszté-
sek támogatására.
Elõadó: polgármester
10. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel megkötött szerzõdés
hosszabbítása.
Elõadó: polgármester
11. Kiegészítõ forrás igénylése a (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001) „JÖ-
VÕSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon”
címû projekthez.
Elõadó: polgármester
12. A Sárbogárd 932/28 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adása a magyar ál-
lamnak.
Elõadó: polgármester
13. A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás fi-
nanszírozásának felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester
14. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás társulási megállapodásának módosítása.
Elõadó: polgármester
15. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Elõadó: jegyzõ
16. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások
elnyerésére kiírt 2019. évi pályázatra beérkezett pályázat elbírálása.
Elõadó: polgármester
17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
18. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi
Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi Osztálya
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2019. július 19-én kézhez kapott, elektronikus
úton érkezett levelével megkereste hivatalomat.

A megkeresésekben foglaltak alapján „a növényvédelmi tevékenységrõl” szó-
ló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésében elõírtaknak
megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a tevékeny-
ség által a hatásterületen érintetteket:

A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének az igazgatósághoz tartozó
állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon, átjárókon, rálátási há-
romszögeken a pályatesteken és környékükön (állomásokon, megállóhelye-
ken, állomási vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon,
iparvágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési felada-
tokkal megbízott útján a MÁV Zrt. a vegyszeres gyomirtást megkezdi.

A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd közigazgatási területén:

2019. augusztus 28-án (szerdán): Kovács Róbert munkavezetõ (tel.: 06
30 939 7712)

– Rétszilas 5,05 vgkm-en, I, II, III, IV-VII állomási vágányokon, 2 ha állomási te-
rületen, 0,3 ha rakterületen

– Sárbogárd 7,95 vgkm-en, I, II, III, V-XV állomási vágányokon, 0,9 ha állomási
területen, 0,1 ha rakterületen

2019. szeptember 4. (szerdán): ifj. Bancsi Zoltán munkavezetõ (tel.: 06 30 65
9971)

– Rétszilas-alsó 0,05 ha peron terület

2019. szeptember 9. (hétfõn): Szarka Sándor munkavezetõ (tel.: 06 30 723
2505)

– Tolna–Mõzs–Rétszilas vonalszakaszon

– Rétszilas–Mezõfalva vonalszakaszon

2019. szeptember 10. (kedden): Szarka Sándor munkavezetõ (tel.: 06 30 723
2505)

– Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalszakaszon

2019. október 4. (pénteken): Szarka Sándor munkavezetõ (tel.: 06 30 723
2505)

– Pusztaszabolcs–Sárbogárd vonalszakaszon

– Sárbogárd–Börgönd vonalszakaszon

Az Unimogok, UDJ-k permetezõ gépkocsik és szerelvények útvonalterve az
idõjárási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4 nap eltoló-
dás lehet).

Amennyiben napközben az idõjárás (szél, esõ) nem engedi a munkavégzést,
úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.

A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0
munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezéssel érintett terüle-
teken munka végezhetõ.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ összeál-
lításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók figyelmét,
hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, kitelepítésénél, az állatok le-
geltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket,
korlátozásokat.

A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt. által
rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán
Bencze István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyiségben.

Felhívom a méhészettel és állattartással foglalkozók figyelmét, hogy a fentiek-
ben részletesen ismertetett, kezelt területeken fokozott figyelemmel járjanak
el. A vegyszeres gyomirtással érintett területeken legeltetni és a területekrõl
származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltolódással) számí-
tott 14 napon belül etetni tilos!

A munkavégzés egyéb részleteirõl a munkavezetõktõl a megadott telefon-
számokon lehet tájékoztatást kérni.

A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szíves
együttmûködésüket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Újabb szolgáltatások az
online ügyintézésben

2019. július 18. óta online ügyintézésre van lehetõség, ha a magán-
személy adószámot igényel, vagy az adószámmal végzett tevékeny-
ségével kapcsolatban új adatot, vagy adatainak változását szeretné
bejelenteni. Az egyéni vállalkozók is online formában jelenthetik
be adataikat, vagy azok változását. Minderre a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésû Online Nyomtatványkitöltõ
Alkalmazásában (ONYA) van lehetõség.
A két új szolgáltatással az ONYA már összesen négy ügycsoport-
ban biztosítja az online megoldást, ami azt jelenti, hogy egyes beje-
lentéseket, bevallásokat akár otthonról, kényelmesen, webes felü-
leten lehet kitölteni, illetve beküldeni. Sõt az alkalmazás mobiltele-
fonról is elérhetõ. Ezzel a lehetõséggel például egy magánszemély
maximum 30 percen belül kiválthatja az adószámát.
Január óta érhetõ el az alkalmazás, amelyben eddig két szolgálta-
tást lehetett igénybe venni. Az egyik az adóazonosító jellel, adóiga-
zolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsola-
tos, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötele-
zettséggel kapcsolatos bejelentések intézése. A másik a jövedéki
adóval kapcsolatos bevallások (BEV_J01-es és BEV_J02-es nyom-
tatvány), adóbevallások, adó-visszaigénylések, továbbá a jövedéki
adóról szóló törvény 80. § (1) bekezdés szerinti adóalanyok számá-
ra készült adóbevallási tervezetek megtekintése, elfogadása, vagy
módosítása és benyújtása. Az új szolgáltatások ezúttal a magánsze-
mélyeknek segítenek egyszerûen adószámot igényelni, illetve az
adószámos tevékenységükkel kapcsolatos adatokat, változásokat
bejelenteni, és az egyéni vállalkozók számára lett egyszerûbb az
adatok és azok változásának bejelentése.
Az online intézhetõ ügyek köre folyamatosan bõvül. Az ONYA-
portál elérhetõ a NAV internetes oldalán az „Online Nyomtat-
ványkitöltõ Alkalmazás” menüpontból, valamint a
https://onya.nav.gov.hu linken keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Minden automatát
be kell jelenteni

Július 31-éig még szankció nélkül bejelenthetik a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal felé az üzemeltetõk azokat az auto-
mata berendezéseket, amelyek olyan terméket vagy szol-
gáltatást kínálnak, amiért helyben fizetnek a vásárlók és
mûködésükhöz nincs szükség kezelõszemélyzetre.
Már nemcsak az élelmiszert árusító automaták adatait
kell bejelenteni a NAV-nál, hanem szolgáltatástól és áru-
cikktõl függetlenül minden ilyen berendezés üzemelteté-
sére vonatkozik ez a kötelezettség. Ide tartoznak például a
parkolóautomaták, a személyzet nélküli autómosó beren-
dezések, a „százforintos” játékkiadó gépek és a legkülön-
félébb árucikkeket kínáló automaták is.
Bár az eredeti határidõ június 30-a volt, az adóhivatal egy
hónapot hagyott az üzemeltetõknek, hogy az automaták
adatait biztosan be tudják küldeni. A bejelentést elektro-
nikusan, az AVTOMATA elnevezésû adatlapon kell
megtenni. Mostanáig az üzemeltetõk már 9 000 automatát
regisztráltak. Augusztustól a be nem jelentett berendezé-
sek üzemeltetõje mulasztási bírságra számíthat.
Az AVTOMATA adatlap internetes kitöltõ- és ellenõrzõ-
programja, a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval együtt le-
tölthetõ a NAV honlapjáról (https://nav.gov.hu ÷ Nyom-
tatványkitöltõ programok ÷ Nyomtatványkitöltõ progra-
mok ÷ Egyszerû keresés/Összetett keresés, illetve a kö-
vetkezõ linkre kattintva: https://nav.gov.hu/nav/letolte-
sek/nyomtatvanykitolto_programok).
A bejelentés részletszabályait és a bejelentendõ adatokat
az automataberendezés üzemeltetõjének adókötelezett-
ségérõl szóló 8/2019. (VI. 27.) PM-rendelet határozza
meg. A bejelentés teljesítéséhez a NAV korábbi közlemé-
nye és tájékoztatója is segítséget nyújt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ szülõk!

Jogszabályváltozás miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõk 2019. évtõl kezdõdõen nem gyermekvédel-
mi Erzsébet-utalványban, hanem pénzbeli támogatásban ré-
szesülnek!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermek-
védelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri támogatást
készpénz formában kell nyújtani a 2019. augusztus 1. napján is
fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2019. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel
alapösszegû (6.000 Ft/fõ) pénzbeli támogatást folyósít, feltéve,
hogy a gyermek, fiatal felnõtt a fenti idõpontban a gyámhatóság
határozata alapján nem minõsül a 67/A. §-ban foglaltak szerint
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetûnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámható-
ság határozata alapján 2019. augusztus 1-jén fennáll, augusztus
hónapra tekintettel emelt összegû (6.500 Ft/fõ) pénzbeli támo-
gatást folyósít.

A pénzbeli támogatás kiosztása
az alábbi helyen és idõben történik meg:

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,

ügyfélszolgálati iroda
Idõpontok:

2019. augusztus 22. (csütörtök)
8.00–11.30-ig 12.30–15.30-ig (A-tól K-ig)

2019. augusztus 23. (péntek) 8.00–13.00-ig (L-tõl Zs-ig)
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy
szíveskedjen a pénzbeli támogatást személyesen, vagy írásbeli,
szabályszerû meghatalmazottja útján a jelzett – saját családi ne-
vének kezdõbetûjét tartalmazó – idõpontban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott
kezdõbetûkhöz tartozó személyek pénzbeli támogatása áll
rendelkezésre.
A személyesen át nem vett támogatások postai úton történõ ki-
kézbesítése 2019. szeptember 2. napjától kezdõdik.

Sárbogárd város jegyzõje
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JELENTÕS MENETRENDI VÁLTOZÁS
A Százhalombatta és Pusztaszabolcs közötti felújítás miatt
jelentõs menetrendi változás lesz augusztus 5-étõl 25-éig

A Százhalombatta és Pusztaszabolcs közötti pályafelújítás miatt a
Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs vonalon augusztus 5-
étõl 25-éig jelentõs menetrendi változások lesznek. A pécsi Inter-
City vonatok Dunaújváros felé kerülnek.
A pécsi InterCity vonatok a vágányzár miatt kerülõ útirányon, Du-
naújváros érintésével közlekednek, Sárbogárd helyett Rétszilas ál-
lomáson állnak meg. A Keleti pályaudvarról korábban, kerek óra-
kor indulnak, Rétszilasig korábban közlekednek, onnan Pécsig vál-
tozatlan a menetrendjük. Pécsrõl nem változik az indulási idõ, óra 10
és 14 perckor indulnak, de a kerülõ útvonal miatt késõbb, óra 55 és
59 percében érkeznek meg Budapestre.
A Budapest és Baja, illetve onnan a Keleti pályaudvarra közlekedõ
Gemenc expresszvonat is Dunaújváros érintésével, kerülõ útirá-
nyon és módosított menetrend szerint közlekedik.
A Budapest–Százhalombatta és a Budapest–Pusztaszabolcs–Duna-
újváros közötti S40-es és S42-es vonatok 10 perccel korábban indul-
nak a Déli pályaudvarról és oda 10 perccel késõbb érkeznek. A Déli pályaudvarról 6:20-kor és a Százhalombattáról 7.53-kor,
18.53-kor induló vonatok nem közlekednek.
A Pusztaszabolcs–Dombóvár viszonylatban közlekedõ S40-es személyvonatok helyett Pusztaszabolcs és Szabadegyháza, valamint
a Pusztaszabolcs–Székesfehérvár viszonylatban közlekedõ S440-es személyvonatok helyett Pusztaszabolcs és Zichyújfalu között
pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A vasúti menetrendet is érinti a hétvégi munkanap-áthelyezés

A hétvégén a munkanap-áthelyezés miatt változik a vonatok közlekedési rendje.
Augusztus 9-én a munkanapra, 10-én pedig a pénteki napra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok a szombati munka-
nap miatt.
Az augusztus 20-ai ünnepnap és a pihenõnap miatt is változás lesz: augusztus 18-án és 19-én az ünnepnapra, 20-án a vasárnapra,
21-én pedig a hétfõi munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. A várható nagy utasforgalom miatt érdemes
elõre megváltani a menetjegyeket.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

FELÚJÍTÁSOK A VASÚTNÁL
Milyen felújítások zajlanak a vasúttársaságnál, mely láthatóan Sárbogárdot is érinti – tette föl a kérdést szerkesztõségünk a MÁV
sajtóosztályának. Választ a NIF Zrt. kommunikációs igazgatójától, Hideg Andrástól kaptunk:
„A NIF Zrt. beruházásában a Pusztaszabolcs és Dombóvár közötti vasúti vonalszakaszon központi forgalomirányító rendszert tele-
pítenek. A munkálatok már elkezdõdtek, a végleges üzembe helyezésre a tesztüzemet követõen kerül sor.
A központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kiépítésének köszönhetõen megvalósul az állomási jelzõ- és biztosítóberendezések
központból való távmûködtetése. A rendszer folyamatos és pontos visszajelzést ad majd a berendezések állapotáról, valamint a köz-
lekedõ vonatok helyzetérõl. A KÖFI egy központból irányítja egy teljes vonalszakasz forgalmát, ezáltal átláthatóbbá válik a
forgalomszervezés, növekszik a pontosság, javul a menetrendszerûség.
A távvezérelt váltófûtési rendszer pedig fokozza az üzembiztonságot és javítja a szakasz rendelkezésre állási mutatóit a téli idõszak-
ban. A KÖFI kiépítésén túl megvalósul az állomások tûz- és vagyonvédelme (tûz- és betörésjelzés), kamerarendszereket és önmû-
ködõ térvilágítást telepítenek, a várótermek nyitása és zárása is távvezérléssel mûködtethetõ.
Az utas-tájékoztatási rendszer korszerûsítésével megtörténik a vonatforgalmi adatok közvetlen gépi felhasználása a hangos és vizu-
ális utas-tájékoztató rendszerekben, és lehetõség adódik a forgalmi információk egyéb közösségi közlekedési rendszerek felé
történõ átadására.
A Pusztaszabolcs és Dombóvár közötti beruházás részeként megvalósul a Domino 55 típusú biztosítóberendezéssel rendelkezõ ál-
lomások (Szabadegyháza, Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Keszõhidegkút–Gyönk,
Szakály–Hõgyész, Kurd, Döbrököz) távvezérlésének kiépítése. A KÖFI központ Pécsett kap helyet, innen irányítják majd a vonal-
szakaszt. A beruházás kivitelezõje a Sárvíz Konzorcium (R-Kord Építõipari Kft. és a Prolan Irányítástechnikai Zrt.). A kivitelezés
szerzõdéses nettó összege 7.360.000.000 Ft.
A központi forgalomirányítás kiépítésével a vasúti forgalom bonyolítása gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik, emel-
lett a szolgáltatás színvonala is jelentõsen javul. A rendszer kiépítése mind a vasúti dolgozók, mind az utazóközönség számára
elõnyökkel jár.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.) beruházásá-
ban, uniós és hazai forrásból valósul meg.”
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SÍC – hírek, eredmények

Megvan a hosszú távú pálya OB-kvalifikáció is!
2019. július 20-án szombaton, Budapesten
rendezték meg az idei 2. Pálya GP-, OB-
kvalifikáció és Liga-kupa versenyt. A Sár-
réti Íjász Club 6 versenyzõvel képviseltette
magát a rangos megmérettetésen, ahol az
ország számos pontjáról érkeztek verseny-
zõk, összesen 111-en.
Mind a hat sárbogárdi versenyzõnek sike-
rült teljesíteni az õszi országos bajnokság-
ra szükséges kvalifikációs szintet. A ver-
seny alapszakaszában – rangsorolóban –
Olimpiai Master kategóriában Gilicze Fe-
renc a 6. helyen, Gilicze László a 10. helyen
végzett. Olimpiai Felnõtt kategóriában
Katona Alex 8., Batári Balázs 15., Széplaki
Zoltán 16., Téglás László a 17. helyen vég-
zett.
Ezt követte a Liga-csapatkupa, amikor a
rangsoroló eredményei alapján 2 fõs csa-
patok egyenes kieséses rendszerben ver-
sengtek egymással. A 60 méteres számban
a Gilicze Ferenc (SÍC Sárbogárd) – Antal
József (Törökbálinti ÍSE) összeállítású
csapat a 4. helyen zárt. A 70 méteres szám-
ban a Széplaki Zoltán (SÍC Sárbogárd) –
Mihálkovics Péter (Céllövõk Íjász Egyesü-
let, Budapest) összeállítású csapat egészen
a döntõig jutott, végül a 2. helyet szerezte
meg.
A szezon hátralévõ idejében íjászcsapa-
tunk még Marcaliban vesz részt a GP 3.
fordulóján, valamint érdekeltek vagyunk a
terep OB-n és a pálya országos bajnoksá-

gon, reményeink szerint még jobb eredmé-
nyekkel.
Olimpiai íjászegyesületünkbe változatla-
nul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öre-
geket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat.
Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.)
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.
net levelezési címen.
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Széplaki Zoltán

ÍJJAL A KEZÉBEN
TÖRÕDJÖN TÖBBET

EGÉSZSÉGÉVEL!

Elérhetõségeink kapcsolatfelvétel
céljából:

– Katona Alex:
katonaalex920912@gmail.com

– Téglás László:
laszlo.teglas@gmail.com

– Gilicze László: lgilicze@tolna.net
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Sikeres kezdés – továbbjutás
Lajoskomárom–Sárbogárd 2-5 (1-3)

Lajoskomárom: Kajári Gergely – Szili Balázs, Hanák Attila, Kö-
vecses Imre, Orbán Alex, Fodor Márton, Vései Martin, Czéh-
meiszter Attila, Vass Dávid, Imre Dániel, Gergye Krisztián
Cserék: Reizinger Gyõzõ, Szulimán Norbert József, Szalkai Máté,
Gógán Richárd Patrik, Gógán Ádám
Vezetõ edzõ: Megyeri János
Sárbogárd: Matócza Dániel – Buzás Attila, Gráczer Bence, Hor-
váth Zsombor, Gulyás–Kovács Géza, Rodenbücher Tibor, Kó-
kány Péter, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Majláth Henrik,
Kindl Zalán
Cserék: Gál Dániel, Luczek Roland, Demeter Dávid, Gyuricza
Kornél, Gráczer Bálint, Farkas Zoltán
Vezetõ edzõ: Pajor László
A hétvégén a megyei labdarúgásban elkezdõdtek a 2019/2020. évi
küzdelmek. A csapatok a bajnoki pontvadászat megkezdése elõtt
a Magyar Kupa elsõ fordulójában adtak bizonyosságot, hogy a fel-
készülésben hol tartanak. A Sárbogárd lajoskomáromi vendégjá-
téka nagyszerûen sikerült. Igaz, hogy a Lajoskomárom ráijesztett
a vendégekre, mert Gergye K. góljával az elsõ percben vezetéshez
juttatta a hazaiakat. A védelmi hibát kihasználva lõtt a hálóba,
1-0. A korán bekapott gól után Matócza D. tudását tesztelték a
hazaiak és két támadást is kapura lövéssel fejeztek be. A vendé-
gek átvették a játék irányítását és a 13. percben megszületett az
egyenlítés. Gráczer G. jobb oldali felfutása után a középre adott
labdát Majláth H. lõtte a hálóba, 1-1. A Sárbogárd játéka domi-
nált és a 18. percben már a vendégeknél volt az elõny. Majláth H. a
bal oldalon kapott labdával ellépett a védõ mellett és beadását a
hazai védõ röviden szabadította fel. A labda Buzás A. elé került,

aki 8 m-rõl higgadtan lõtt Kajári G. kapujába, 1-2. Szögletek jelez-
ték a vendégek fölényét és a 23. percben a jobb oldalról belõtt Gu-
lyás–Kovács G. szögletére Bezerédi Á. a rövidre mozdulva a felsõ
sarokba fejelt, 1-3. A félidõ további részében a szép számmal
megjelenõ sárbogárdi szurkolók a kihagyott helyzetek miatt bosz-
szankodtak.
A második játékrész ismét hazai góllal indult. A 48. percben a bal
oldalon vezetett támadást Szili B. fejezett be lövéssel. A 14 m-rõl
laposan ellõtt labda Matócza D. mellett talált utat a kapuba, 2-3.
A Lajoskomárom igyekezett az egyenlítõ gólt is megszerezni, de a
kapu torkából nem sikerült a hálóba juttatni a labdát. A hazai fel-
lángolás után a vendégek fokozatosan fölénybe kerültek és a 69.
percben ismét kétgólosra növelték a vezetésüket. Gulyás–Kovács
G. balról belõtt szöglete a rövid felsõ sarokba került, 2-4. A 85.
percben, a sokadik kihagyott lehetõség után, a jobb oldali táma-
dást Majláth H. góllal fejezett be és kialakította a végeredményt,
2-5.
A mindvégig magabiztos játék a vendégek részérõl gólokban is
megmutatkozott és biztos továbbjutást eredményezett.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Rossz kezdés után jó kezdés!
Elsõ tétmérkõzésünkön rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az el-
sõ percben kapott gól után átvettük a játék irányítását és ilyen
arányban is megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatnak!
A Magyar Kupa második fordulójában 2019. augusztus 11-én 17
órakor az Ercsi csapata ellen lép pályára a Sárbogárd. A mérkõzés
Ercsiben kerül lejátszásra.
Szurkoljunk együtt csapatunknak!

Szántó Gáspár
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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
Dr. 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK BELFÖLDI
MUNKÁRA. 06 70 4530 509

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

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
KERESEK Cece és környékérõl.

Hívjanak az alábbi telefonszámon:
+36 70 774 0051

KONYHAI és PULTOS munkatársat keres
a Cosa Nostra Pizzéria.

06 70 542 6731

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

Szilva eladó 06 (30) 255 9806

Tûzifa konyhakészen korrekt mennyiségben, valós minõségben kapható!
06 (30) 9497 934

Eladó telek Sárbogárdon az Ifjúság utcában. 06 (70) 398 2307

Csütörtökre
gyenge hidegfront,

majd újra melegedés jön
Csütörtökre egy hidegfront érkezik. Többfelé megélénkül
ugyan az északnyugati szél, de heves eseményekre nem kell ké-
szülnünk. Egy-egy kisebb zápor, lokális zivatar legfeljebb nyu-
gaton és északon alakulhat ki. Pár fokkal lesz csak enyhébb az
idõ, a maximumok 28-34 fok között alakulnak.

Pénteken napos lesz az idõ, említésre méltó csapadék nem vár-
ható. 30-35 fok közötti maximumokra számíthatunk. Csak né-
hol élénkülhet meg a szél.
Szombaton még több napsütésre készülhetünk, 32-36 fokos
meleg ígérkezik. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél.
Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, 30-35 fokig meleg-
szik a levegõ. A Dunántúlon északnyugatira fordul, és megerõ-
södhet a szél.
Forrás: idokep.hu
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