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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Parasztpénz
Arcpirító ezressel fizetett valaki szer-
kesztõségünkben, amire csak a nap vé-
gén figyeltünk fel. Az egyik oldalán go-
lyóstollal, nagybetûkkel a „PARASZT-
PÉNZ”, a másik oldalon egy pejoratí-
vabb felirat áll: „BUZIPÉNZ”. Min-
denképp megszentségtelenítés a bank-
jegyre írás önmagában is, de a fölfirkált
szavak különösképpen. Gondolom, az
elõzõ gazdája örült, hogy megszabadult
ettõl a csúfságtól, mert én sem szívesen
fizetnék vele. (Még jó, hogy vannak
bankautomaták!)

De mi vesz rá valakit, hogy ilyformán
vandálkodjon? Keserûségét ölte bele,
mérgét, vagy bánatát? Vagy csak jó po-
énnak tartotta? Sejthetõ, hogy nem szí-
veli az összetett szavak elsõ tagjait, mert
talán más kasztba tartozónak érzi ma-
gát – õ maga semmiképp sem úriembe-
rek közé való, az biztos. Vagy ellenszen-
ves számára Mátyás király, illetve annak
képe. Elképzelhetõ, hogy a pénzt is
megveti, habár valahol fizetett vele, ami
neki tetszõ áruhoz, vagy szolgáltatáshoz
juttatta.

Szóval ha paraszt, ha buzi, akkor is csak
pénz!

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág
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A fáradhatatlan Heiland Jani
Heiland Jánost, Sárbogárd egyetlen (negyedik generációs) könyvkötõjét, a város temetõinek fõgondnokát, a vásár és
piac felügyelõjét, akit a 80-90-es években postásként szeretett meg Sárszentmiklós lakossága, Sárbogárd Város
Szolgálatáért díjjal tüntették ki augusztus 20-án. Jani hivatásánál és személyiségénél fogva úgy ismeri szülõvárosát és az
itt élõket, mint a tenyerét. Szülõvárosa iránti szeretete abban is megmutatkozik, hogy – a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület tagjaként – érzékeny figyelemmel viseltet a helytörténeti emlékekkel kapcsolatban.
Életútjáról faggattam Õt.

– Egyértelmû volt számodra a pályaválasztásnál, hogy könyvkö-
tõmester légy, vagy érdeklõdtél más szakma iránt?
– Édesapám könyvkötõmûhelyében nõttem föl, ellestem a fogá-
sokat, kis könyvecskéket gyártottam, ott játszottam, ott csináltam
a házi feladatot, ott tanultam. Gondolkodtam rajta, mikor dönte-
ni kellett, hogy mi legyek, de nem jutott semmi más az eszembe, és
a szüleim is arra ösztönöztek, hogy ezt a hivatást válasszam.
– Hol végezted az iskoláidat?
– Az általános iskolát Sárbogárdon, 1971-ben, a kötészeti mester-
séget Budapesten a Dési Huber István Szakmunkásképzõben ta-
nultam ki bejárós diákként. A közismereti tantárgyakat Sárbo-
gárdon az építõipari szakmunkásképzõben sajátítottam el, ké-
sõbb pedig levelezõn elvégeztem a gimnáziumot. Gyakorlaton
édesapám mellett voltam. 1974-ben szakmunkásvizsgáztam az
Országos Széchenyi István Könyvtár nívós könyvkötészetében,
ami nagyon szép helyen volt: az országház mögött. Ezután 1-2
évig a szakmában dolgoztam édesapám mellett. Próbáltam elhe-
lyezkedni a fehérvári nyomdánál, de problémás lett volna bejárni
és kevés fizetést ígértek. A házunk szomszédságában, az ÁFÉSZ
felvásárlótelepére azért nem vettek föl, mert még nem voltam ka-
tona. Így 1977-ben a postánál helyezkedtem el kézbesítõként.
1979-ben bevonultam katonának és egy fehérvári könyvkötõ-
mûhelybe, nyomdába kerültem. Katonaság után visszamentem a
postához. Sárszentmiklós, Rétszilas, Hadnagypuszta, Szarvas-
puszta, Mindszentpuszta tartozott hozzám, napi 40 kilométert te-
kertem. Az ott töltött 15 év alatt 7-8 biciklit „szaggattam” el. Is-
mertem mindenkit, a legkisebbtõl a legöregebbig; név szerint osz-
tottam a levelet, nem utca szerint. Felemelõ érzés volt az emberek
közt tevékenykedni. Családiasan fogadtak mindenhol. Egyszer,
amikor beszélgettünk a Jókai utcában Szabó nénivel (aki már
nem él), valamiképp szóba került, hogy a rétes a kedvenc sütemé-
nyem. Másnap behívott, s hát ott volt az asztalon egy nagy tál ré-
tes. De meghívtak temetésekre, lakodalmakba is, megkínáltak
disznóvágáskor. Ha a biciklim defektet szenvedett, kölcsönadták
a saját kerékpárjukat, és mire visszamentem az enyémért, be volt
ragasztva a lyuk. Én meg hol egy szekrényt segítettem bevinni, hol
elintéztem Bogárdon, amit kértek.
– 15 év után váltottál.

– Másfél évet a Bogárd és Vidéke nyomdájában dolgoztam, aztán
édesapám megbetegedett, és amíg fel nem épült, a könyvkötõ-
mûhelyt vittem, mellette hírlapot hordtam. Amikor fõgondnokot
kerestek a város 8 temetõjének felügyeletére, úgy gondoltam, ez
nekem való feladat. Jelentkeztem, és 1996-ban a Közév Kft. (ma
Dészolg Kft.) alkalmazásába kerültem. Késõbb az én hatásköröm
lett a vásár és a piac felügyelete is. Ahogy járom a temetõket és ol-
vasom a sírköveken az ismerõs neveket, rémlik még a hangja min-
denkinek. Különösen a miklósiaknál érzékenyülök el.
– A munkád mellett galambozol is.
– Gyerekkorom óta érdekelnek az állatok, díszgalambokkal és
nyulakkal foglalkozom. A Túry utcában, a tájház mellett lakott
három agglegény, bognárok voltak és sok galambjuk volt; elvitt
hozzájuk édesapám és vett nekem egy pár postagalambot. Általá-
nos iskolás koromban kezdtem el nyulászkodni. 13-14 évesen a
családot hozzásegítettem egy tévéhez is, annyi pénz jött be a nyúl-
leadásból. 4-5 év múlva a fajnyulak kezdtek érdekelni, elmentem
kiállításra is, és 17-18 éves koromban már nemzetközi kiállításra
vittem a bécsi kék nyulaimat a Hungexpora, ahol érdemes te-
nyésztõi címet értem el. Ma már csak német ezüst nyúlból van pár
mutatóban. A galambászatban továbbra is benne vagyok, a fehér-
vári Alba Regia egyesület tagjaként járok országos kiállításokra.
– Õk lettek a családod.
– Szerettem volna családot, azért építettem nagy házat is, de vala-
hogy nem volt szerencsém. Lehet, hogy eztán jön az én idõm!
– Most mekkora az állományod?
– 150 galambom van. A kiállítási eredményeim alapján – meg van
fajtagyõztes madaram is – ezüstkoszorús kiváló tenyésztõ lettem,
és aranykoszorús mestertenyésztõre vagyok felterjesztve.
– Három éved van vissza az 50 év munkaviszonyig. Mivel fogod
magad lekötni azután?
– Akkor is sok dolgom lesz. Ott a kert, a galambok, ki tudom tölte-
ni háztájival az idõmet.

Hargitai–Kiss Virág
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Családi szombat Sáregresen
Elmaradhatatlan nyárzáró program Sáregresen a falunap, mely
ebben az esztendõben augusztus 24-én, szombaton került meg-
rendezésre, pályázati forrásból. Az egész napos közösségi együtt-
lét a délelõtt zajló pörköltfõzõversennyel és kispályás focikupával
vette kezdetét. A gyermekek számára is sokféle idõtöltési lehetõ-
séggel készültek: ugrálóvárban vezethették le fölösleges energiái-
kat, homokot festhettek, arcfestést, csillámtetoválást készíttet-
hettek. A legnagyobb sikere a gokartozásnak volt a gyermekek és
vállalkozó szellemû felnõttek körében, akik egy helyben felépí-
tett, kacskaringós pályán tehették próbára a kormány mögött
ügyességüket.

A délelõtt családias hangulatban telt. A 12 fõzõcsapat irányából
már az útról lehetett érezni a finom étkek csalogató illatát. A
klasszikus sertéspörkölttõl a harcsapörköltön át a különleges bir-
kapörköltig színes volt a paletta. Ebben az évben is nagyon nehéz
volt a zsûri feladata, de végül felállt a rangsor és a vándorfakanál
megtalálta idei évi gazdáját. I. lett az Agipsy, II. Sáregres Község
Önkormányzata, III. a Sáregresi Óvoda. A díjazottak emléklap-
ban, oklevélben, ajándékcsomagban részesültek. A helyezettek
kupát vihettek haza. A négy résztvevõ focicsapat sem távozott
üres kézzel. Ebben a versenyszámban a bajnok a Deák utca csapa-
ta, a legjobb mezõnyjátékos Bögyös Bendegúz, a legjobb kapus
Katona Tamás, a gólkirály Barsi Márk. Az egyik focicsapat német

vendégjátékosokkal is kiegészült, a Wieldfried házaspárral, akik
ajándékokat nyújtottak át az óvodavezetõnek és a polgármester-
nek a gyermekek részére.
A mozgalmas délelõttöt szórakoztató zenés programokkal teli
délután követte. Felléptek a helyi óvoda csemetéi, Bíró Kriszti,
Márió, a györkönyi német nemzetiségi tánccsoport, Surnyák–As-
bóth Veronika és Vajai–Kovács Viktória énekkettõse, a Sáregresi
Népdalkör és a helyi Csipet-Csapat Tánccsoport, az Ercsibõl ér-
kezett Zorica Tánccsoport, valamint az alapi Mezõföld Népi
Együttes táncosai, akiket a Szedtevette zenekar kísért. A néptán-
cosok megtáncoltatták a közönséget is egy rögtönzött táncház-
ban.

A nap fergeteges hangulatú retro diszkóval zárult.
Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre a sok aktív segítõ, a te-
hetséges fellépõk, a szórakozni vágyó helyi és környékbeli lako-
sok illetve a szervezõk közremûködése nélkül. Köszönet érte!
Fotók: Gál Sándor

Tudósítónktól
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ELKÖTELEZETT HARCOSOK

Ismét nekiveselkedtek az újra és újra fel-
halmozódó szeméthalmoknak az Élhe-
tõbb Sárbogárdért Környezetvédõ
Egyesület tagjai augusztus 25-én, vasár-
nap. Sárbogárdon a tinódi Varga-teme-
tõ és a vasúti átjáró közötti illegális sze-
métlerakó felszámolását tûzték ki célul.
Késõbb csatlakozott hozzájuk Szalai At-
tila és felesége, Ildikó is, akiknek ezúton
is hálásan köszönik a segítséget.
Az egyesület csapatával párhuzamosan
egy másik, nagy létszámú csoport gépek-
kel felszerelkezve folytatta az egyesület
által még márciusban megkezdett mun-
kát: a Tinódi út végén, a vasúti átjáró
után található illegális hulladéklerakó
felszámolását. Le a kalappal elõttük!
Az Élhetõbb Sárbogárdért Környezet-
védõ Egyesület 2019. szeptember 14-én,
szombaton a Hõsök terén vár minden
kedves érdeklõdõt sport-, kulturális és
családi napjára, ahol személyesen is ta-
lálkozhatnak azzal a lelkes és önzetlen
csapattal, akik hónapról hónapra két ke-
zük munkájával elkötelezetten harcol-
nak azért, hogy rendezettebb, tisztább
legyen a város és környéke.

HKV
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Õsszel újra szemétgyûjtési akciót szervez a
Magyar Közút „Jobb, ha el se dobod!” címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se dobod!” címmel indította újra orszá-
gos szemétgyûjtési programját. A tavaszi akciót õsszel folytatja a társaság és 2019. szeptember 20-án ismét várja az önkénte-
sek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozását is a szemléletformáló kezdeményezéséhez!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Jobb, ha el se dobod!” címû tavaszi szemétgyûjtési akciója során több mint 12 ezer résztvevõ
mintegy 400 helyszínen gyûjtötte a szemetet. A társaság 93 mérnökségének több száz teherautója közel 1 millió kilogrammnyi
hulladékot szállított el. Ez a hatalmas szám így is eltörpül amellett, hogy a cég évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm
illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyûjt össze az országos közutak mellõl.

A társaság elkötelezett abban, hogy érezhetõ szemléletváltást hozzanak szemétszedési kampányai. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az
elmúlt években a lehetõségeihez mérten jelentõs erõforrásokat fordított arra, hogy a közúti, fõleg gyorsforgalmi pihenõk területe ren-
dezett legyen. Ugyanakkor így is napi probléma, hogy a kihelyezett szeméttárolókba és mellé olyan hulladékot helyeznek ki, melyek
nem a közlekedés során keletkeznek, vagyis rendszeres, hogy ezen hulladéktároló edényekbe háztartási hulladékot és lomtalanításra
ítélt szemetet dobnak be, amelynek elszállítása plusz feladat, nem mellesleg rövid idõn belül eltelíti a nem erre a célra telepített szeme-
teseket. Az is gyakori probléma, hogy kevésbé frekventált útszakaszokon, útcsatlakozásoknál, a közút melletti bokros, fás területre is

illegálisan helyeznek ki háztartási
szemetet, sittet, egyes esetekben
akár veszélyes hulladékot is. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. mérnök-
ségei átlagosan csaknem 1 hónapot
szemétszedéssel és annak elszállí-
tásával töltenek, ami jelentõs mér-
tékben lefoglalja a humán erõfor-
rás kapacitásait, nem mellékesen
hatalmas költségeket is felemészt.
Az idei évben elõreláthatóan 1,5
milliárd forintot fordíthat a társa-
ság ezen munkájára, ami elegendõ
lenne 60 ezer tonna melegaszfalt
beszerzésére, de akár 15 kilométer-
nyi mellékút teljes körû felújítására
is. Vagyis az illegális szemetelõk
miatt a társaság az éves költségve-
tési keretébõl ennyivel kisebb
összeget és idõt tud fordítani bur-
kolatjavítási, kaszálási, burkolat-
jel-festési, táblázási, felújítási és
fejlesztési munkákra.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az
õszi, 2019. szeptember 20-ai sze-
métgyûjtési akciójára az önkénte-
sek csatlakozását 2019. szeptember
10-éig várja. Jelentkezni online, a
következõ linken keresztül lehet:
http://internet.kozut.hu/szemetsze
des/. A társaság minden csatlakozó
számára térítés nélkül kesztyût, lát-
hatósági mellényt és zsákokat biz-
tosít, valamint gondoskodik az
összegyûjtött hulladék maradékta-
lan elszállításáról is. Továbbá az
utak menti szemétszedéshez a cég a
lehetséges mértékig szakmai fel-
ügyeletet is biztosít, szükség esetén
ideiglenes forgalomkorlátozást ve-
zet be.
Tegyünk együtt útjaink tisztaságá-
ért, fogjunk össze az illegális sze-
metelés ellen, hogy az út menti te-
rületek tisztábbak legyenek és így
az utakra is több forrást tudjon fel-
használni a Magyar Közút.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.!
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Cserkésztábori beszámoló
Idén is együtt táborozott az alapi 1402. Szent Imre, a bicskei 188.
Shvoy Lajos és a zirci 452. Szent Bernát Cserkészcsapat.
Augusztus 3-án indultunk és 13-án jöttünk haza a Gyõr közelében
fekvõ Kunszigetrõl. Idei táborunk keretmeséje a Vikingek legen-
dái voltak.
Sajnos úgy alakult, hogy kiscserkészjelöltjeink részvételét nem
tudtuk megoldani; volt, aki túltervezte a nyarát és nem lehetett
velünk, így végül 14-en képviseltük csapatunkat. A másik két csa-
pat elé is számos akadály gördült, így most õk is kisebb számban
vettek részt. Végül 40-45-en voltunk a Mosoni-Duna árterének
festõi környezetében. Sátraink az erdõben voltak, de a partot sze-
gélyezõ növényzet résein egész nap láthattuk, hallhattuk a folyót.
Különös élmény volt.
0. nap: Reggel 8 órakor izgatottan gyülekeztünk az alapi plébánia
elõtt, ahol felpakoltuk felszerelésünket. Érzékeny búcsút vettünk
az itthon maradóktól, délre meg is érkeztünk a táborhelyre. A
bicskeiek elõõrse már itt tartózkodott, állt a konyha és a mentesí-
tõsátor. Az egymásnak való örvendezés és ebéd után nekiláttunk
a táborépítésnek. Alaposan meg kellett tisztítani a terepet, s meg-
felelõ placcokat kialakítani sátrainknak. Estig el is készültünk ve-
lük, kész lett egy latrinánk, illetve mindent elmosogatva beren-
deztük a konyhát. Mindenki alaposan elfáradt, de vidáman, fel-
szabadultan hajtottuk álomra fejünket.
1. nap: Reggel munkához láttunk, s közben megérkeztek bicskei
és zirci barátaink is. Együtt mentünk be a falu szentmiséjére.
Meglepõ volt, hogy nagyon sokan voltak, szinte nem volt üres pad
a templomban. Kedvesen, szeretettel köszöntött bennünket a je-
lenlevõ polgármester asszony, a plébános atya pedig imaszándé-
kába foglalta ottlétünket. Az elsõ nap mindig a legnehezebb, de
hálásan álltunk alakulóterünkön az elsõ zászlófelvonáson, mert
szépen sikerült belaknunk a „vadont”.
2. nap: Ezen a napon minden közösségi tér elkészült: latrinák, für-
dõsátrak, étkezõ és az õrsi körletek is teljessé váltak, nemcsak a
táska illetve lavórtartókkal, mosdóállványokkal, hanem a keríté-
sekkel, kapukkal, melyek nyitható ajtókat is kaptak. Igazi cser-
késztáborrá váltunk külsõleg és lélekben is.
3. nap: Kisbuszokkal, autókkal indultunk Hédervárra, ahol meg-
néztük a krumplibogárszobrot, ugyanis itt fedezték fel hazánkban
elõször ezt a rovart. Eljátszottuk a zálogkiváltáskor alkalmazott
krumplibogárjátékunkat, majd továbbhaladtunk Khuen Héder-
váry Károly, Magyarország fõcserkésze sírjához, illetve bujkál-
tunk az „Árpád-fa” törzsében (Magyarország legidõsebb kocsá-
nyos tölgye, több mint 850 éves). Autóinkhoz visszatérve beba-

rangoltuk a kastélykertet, mely hatalmas platánfáival ragadott
magával. E fák a teremtett világ csodálatára késztetik az embert.
A „Lipóti pékség” üzeme következett, ahol hatalmas üvegfalon
keresztül szemlélhettük a lisztbõl kenyérré válás folyamatát a
szállításig. A finom illatok igencsak erõt próbálóak voltak, hogy
frissen vásárolt zsemléinkkel kibírjuk a strandig. Már Héderv-
áron is esett, így csuromvizesek lettünk, mire bementünk a
strandra. Kiszemeltem az egyetlen száraz placcot, ami a szabadté-
ri színpad volt – lecuccoltunk, átöltöztünk, mert ugyebár magyar
ember fürdõruhában strandol, megettük májkrémünket és átad-
tuk magunkat az élménymedencék és csúszdák világának. Némi-
képp elgyötörten, de illatosan tértünk haza. Ezen az estén a tá-
bortûztõl eltünedeztek a cserkészek, és egyedül, vagy párban me-
seerdõn vettek részt, ahol feladatokat teljesítve mentették meg a
sárkányokat és helyreállították a békét a vikingek és sárkányok
között.
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4. nap: Délelõtt métáztunk, vikingsakkoztunk, tollasoztunk, va-
gyis sportoltunk. Délután akadályverseny formájában került sor a
próbázásra, mely során Balogh Zétény és Kanyó Levente sikere-
sen letette az újoncpróbát, Tar Emõke és Márkus Zsófia pedig az
elsõ próbát. Hagyomány szerint a fogadalomtétel a tábortûz meg-
hitt pillanata; örömmel és meghatódva cseréltük le Levi és Zéti
kiscserkésznyakkendõjét zöldre, vagyis letették életük elsõ cser-
készfogadalmát: „Én .... fogadom, hogy híven teljesítem köteles-
ségeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak
tartozom. Minden lehetõt megteszek, hogy másokon segítsek.
Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom.”
Megjegyzem, Levente fiamra felkötni a zöld nyakkendõt különö-
sen megható volt, mert 30 évvel ezelõtt, 1989 nyarán kezdte szer-
vezni Kispál György atya a cserkészcsapatot, melynek alapító tag-
ja vagyok. Hálás vagyok neki, hogy többletet vitt az életembe, s
többek között a cserkészet tett azzá, aki vagyok. Isten tartsa meg
szolgálatában és áldja meg apostolkodásáért!
5. nap: Ha nem is tengerre, de mindenesetre kenukba szálltunk és
gyõri vízicserkészek vezetésével kipróbálhattuk ezt a sportot.
Nagy élmény volt! Délutánra a bátortalanok is kacérkodtak a
gondolattal és szinte mindenki evezõt ragadott a nap folyamán.
Köszönet cserkésztestvéreinknek, hogy velünk töltötték a napot
és megajándékoztak ezzel az élménnyel! A várakozók pancsoltak,
társasoztak, kézmûveskedtek, játszottak, vagy éppen barátkoztak
egy bátor kis pocokkal, melynek ürege mellett telepedtünk le.
6. nap: Õrsi programokat szerveztünk erre a napra. Mi Gyõrbe
utaztunk Napraforgó és Farkas õrsünkkel. Elsõként az állatkertet
fedeztük fel, ahol élmény volt a fehér tigrisek aktivitása, a vidrák
és sasok etetése, de kíváncsian vártuk a vadkutyákat, hiszen au-
gusztus 1. óta tekinthetõk meg, elsõként magyar állatkertben. Mi-
elõtt kijöttünk volna, még megsimogat-
hattunk az állatkert által befogadott,
megunt házi kedvenceket: nagyon cuki
vadászgörényeket. Gyors ebéd és rege-
neráció után sétáltunk egy kicsit a bel-
városban, gyönyörködtünk az épüle-
tekben, fotózkodtunk a szobrokkal és
betértünk imádkozni a székesegyház-
ba. A könnyezõ Szûzanya képet láttuk,
de sajnos Boldog Apor Vilmos sírjához
nem tudtunk közel menni, mert restau-
ráció folyik. Szent László királyunk her-
máját is máshol õrzik.
7. nap: Õrsönként fõztünk ebédet. Én a Farkasokkal kipróbáltam
a polinéz tüzet, melybe, alufóliába csomagolt krumpli–virsli–
hagyma összeállítású csomagok kerültek, illetve szalonnát sütöt-
tünk. A Napraforgók kissé messzebb mentek a táborból, de az õ
menüjük is alufóliás finomság volt. A délutánt pihenéssel és a tá-
bor melletti partszakasz adta lehetõségek kihasználásával töltöt-
tük: ki-ki pihent, olvasott, de leginkább pancsolt.
8. nap: Délelõtt a lányok „buborékfújót” készítettek, míg a fiúk
társasjátékokkal, kártyázással múlatták az idõt. Ebéd után pan-
csoltunk, majd megérkeztek „zenészeink” és gyakoroltunk a
szentmisére. Tóth Tamás atya 9 évvel ezelõtt volt bicskei plébá-
nos, de azóta is szívesen jön el hozzánk és mutat be velünk és ér-
tünk szentmisét. Arról tanított bennünket, hogy fontosak va-
gyunk, mindannyian kincsek, s tudjuk felfedezni a belénk rejtett

jót! Lélekemelõnek jellemezték a gyerekek is a szentmisét, me-
lyet a természet templomában mutattunk be, s közben gitár és
dobszó kísérte vidám énekünket.
9. nap: A nagy melegre való tekintettel, illetve miatt átadtuk ma-
gunkat még utoljára a hûsítõ haboknak. Délután megkezdtük a
tábor bontását. Ez mindig szomorú, ám mégis élménnyel teli. So-
kat beszélgettünk a mögöttünk levõ napokról, jókat kacagtunk a
vicces eseményeken és támogattuk a honvággyal küzdõket. A tá-
bortûz után – szokás szerint – bejártuk mécseseinkkel a tábort,
melyeket táborkeresztünkhöz helyeztünk. Éjfélig beszélgettek
cserkészeink, majd nyugovóra tértünk, mert még 1 nehéz nap hát-
ra volt.
10. nap: Nehéz nap, mert sok a feladat: elbontani a tábort, össze-
pakolni, kocsikra tenni és mindent visszaállítani a természetes
környezetben. Nehéz nap, mert búcsúznak a barátok, a társak, de
tudjuk, hogy noha nagy a távolság, a cserkésztestvériség mindig
összetart minket. Délután fél 2 körül indultunk, szerencsére leta-
kartuk épp a holmink, mire ránk szakadt az ég. fél 5 körül pedig
már mindenki szerettei ölelésében érezhette magát.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, a bátorítást és imákat,
mellyel támogatta táborunkat. Hála Istennek és csapatunk védõ-
szentjének Szent Imre közbenjárásának, hogy a sok-sok nehéz-
ség, idõközben felmerült akadályok elhárultak és a gyerekek szá-
mára zökkenõmentes volt a tábor.
Hosszúra nyúlt beszámolómat utolsó tábortûz melletti énekünk-
kel zárom:

„Szellõ zúg távol, alszik a tábor,

Alszik a tábor, csak a tûz lángol.

Rakd meg, rakd meg cserkészpajtás azt a tüzet,

Isten tudja, mikor látunk megint ilyet.

Szellõzúgásnak fárad a hangja,

Kis falucskának szól a harangja.

Hallga, hallga, szól a harang, bim-bam, bim-bam,

Lelkünk mélyén kél a visszhang, bim-bam, bim-bam.”
(a Kis kece lányom dallamára)

Jó munkát!

Kanyóné Somogyi Tünde cst. csapatparancsnok
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ÁRVÍZ
Verõfényes júliusi napra ébredtünk. A
templom elõtti játszótér megtelt az utazásra
váró gyermekcsoport családtagjaival. A gye-
rekek tele voltak tervekkel. Akik már az elõ-
zõ évben is részt vettek, a bennfentesek ma-
gabiztosságával bátorították az újakat. Ódá-
kat zengtek a felejthetetlen programokról, a
vadregényes „púpnak” becézett kiránduló-
helyünkrõl, ahonnan olyan csodálatos a pa-
noráma, hogy a falu házai tejesdoboz nagy-
ságúnak, a Dunán közlekedõ hajók játék-
méretûnek tûnnek. Nem is szólva arról a
kedvenc számháborúzásról ott fenn a csú-
cson, aminek csak a naplemente és a sok
éhes gyomor korgása tud véget vetni.
A legenda szerint ez a kis hegy volt egykor
Mátyás király akasztóhelye, hogy tanulságul
mindenhonnan jól látható legyen: így jár
mindenki, aki lop, csal, vagy embert öl! Egy
napbarnított, csillogó szemû kisfiú kérdõn
felém fordult: „Tessék mondani, ez ko-
moly? Mármint az, hogy azt is felakasztot-
ták, aki lopott?” – „Ha a legendának hinni
lehet, így volt” – válaszoltam kissé bizonyta-
lanul. Ekkor a kis szószátyár nagyot sóhaj-
tott, és így folytatta: „De jó, hogy nem akkor
éltem, mert akkor a mi családunk bizony
egytõl egyig kipusztult volna.” A közelben
állók úgy hahotáztak a tragikomikus vallo-
máson, hogy a szûnni nem akaró zajban ész-
re se vettem, hogy a nagytiszteletû úr állt
meg mellettem. Ettõl azután hirtelen csend
lett. „Sajnos rossz hírt hoztam” – szólalt
meg. „A Duna órákon belül kilép a medré-
bõl és elönti az úti célunk felé vezetõ utat.
Most kaptam az értesítést. Biztonsági okok-
ból az utat már le is zárták. Az utazás elma-
rad!” Az arcokra ráfagyott a mosoly. Ki-ki a
mellette álló arcát tanulmányozta. Lehetsé-
ges ez? Valaki a feszültsége levezetéséül jó-
korát rúgott a lábához közeli barackoslá-
dába. A nagytiszteletû úr úgy tett, mintha
észre se vette volna a kis indulatost. Vigasz-
talásul egy Igét idézett a Szentírásból: „Tud-
juk pedig, hogy azoknak, akik Istent szere-
tik, minden javukra van.” (Róma 8, 28) Ez-
után hozzám, a tábor vezetõjéhez fordult,
hogy a további teendõket megbeszéljük. Vé-
gül ugyanolyan csendesen, ahogyan odajött,
eltûnt a virágoskert takarásában.
Mindenünnen csalódott tekintetek szege-
zõdtek rám. Ám még mielõtt megszólalhat-
tam volna, egy sokgyermekes apuka szót
kért. „Kedves gyerekek, kedves szülõtársa-
im! Azt az Igét, amit a nagytiszteletû úr né-
hány perccel ezelõtt idézett, én már nagyon
jól ismerem. Egyszer, egy reménytelennek
tûnõ helyzetben én is ezt mondtam a felesé-
gemnek és a tizenkét gyermekemnek, ami-
kor az éjszaka leple alatt ellopták egyetlen
értékünket, az autónkat. Kiszolgált, öreg
harcos volt ez az autó, s a méretét is jócskán
kinõttük. Épp a lopást megelõzõ este vevõt
találtunk rá, egy kedves zöldséges személyé-
ben. Õ még így is nagyon örült, mert áruszál-
lításra épp jól jött volna neki. Nekünk meg a
pénz jött volna jól, mert addigra mi is ráta-
láltunk egy alig használt, nagyobb autóra,
amit a kevéske spórolt pénzünkkel kiegé-

szítve terveztünk megvenni. Gyermekeim
mindannyian segítettek újjávarázsolni, kí-
vül, belül fényesre suvickolni a régi autót.
Amikor reggel hûlt helyét találtuk, Isten
Szentlelke nekem is ezt az Igét juttatta
eszembe: „Tudjuk pedig, hogy azoknak,
akik Istent szeretik, minden javukra van.”
Be kell vallanom, hogy olyan nagy volt az el-
keseredés, hogy attól tartottam, csalódott-
ságukban nekem esnek a gyermekeim. Is-
tennek hála, hogy nem ez történt, mert amit
Isten mond, abban egészen biztosak lehe-
tünk, hogy úgy is lesz. Persze azért volt nagy
sírás-rívás, de Isten kezébõl próbáltuk elfo-
gadni a történteket. Elsõként a rendõrséget
hívtam, majd a vevõmet, hogy ne számítson
az autóra, végül álomautónk eladóját. Szin-
te mindhárman ugyanazzal próbáltak vi-
gasztalni: „Bízzanak, hátha elõkerül!” Ám
ahogy teltek a napok, ez egyre reménytele-
nebbnek tûnt. Egy hét múlva jelentkezett az
eladó: „No, mi újság, megtalálták már a tol-
vajokat? Mert én még várok, maguknak
szántam az autómat.” – „Köszönöm a ked-
vességet, de ne várjon rám, uram, mert azon
már rég túladtak alkatrésznek az elköve-
tõk.”
Az eladót nem gyõzte meg az érvelésem,
mert két nap múltán újra felhívott, aztán
hétvégén megint. Az utolsó alkalommal
már elvesztettem a türelmemet: „Értse már
meg, uram, én nem vagyok szélhámos, nem
akarom hitegetni. Az ellopott autóm bevé-
tele nélkül én nem tudom megvenni az Ön
autóját!” – „Bocsásson meg a sok zaklatá-
sért” – folytatta nyugodt hangon az eladó. –
„Most kivételesen nem érdeklõdni akarok,
hanem azért hívtam, hogy jöhet az autójá-
ért. Döntöttem, pénz nélkül is a családnak
ajándékozom. Maguknak sokkal nagyobb
szükségük van az autóra, mint nekem arra a
pénzre! Csupán az a kérésem, hogy ha tud,
jöjjön minél elõbb érte, mert már nagyon út-
ban van a garázsban.” Aznap este késve
ugyan, de már az új autónkkal értem haza. A
család alig akart hinni a szemének. Hálás
szívvel, örömkönnyek között öleltük egy-
mást, miközben megosztottam velük a tör-
ténteket. Az esti hálaadó áhítat után emlé-
keztettem õket: „Ugye, hogy úgy van az,
ahogyan Isten igéje mondja? Azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van?!”
Azért mondtam el ezt az igaz történetet,
hogy ti is bízzatok, higgyetek Istenben. Még
akkor is, amikor nem látjátok, nem értitek,
mi lehet a javatokra, például ebbõl az elma-
radt nyaralásból. Ma még valóban így van,
de azt is a Szentírásból tudjuk, hogy azok a
boldogok, akik nem látnak és hisznek.
Másnapra az ár az utat ugyan valóban elön-
tötte, de az „Istentõl lett ez hit által” feliratú
neszmélyi lelki otthonunkban semmi kárt
nem tett a Duna, mert a víz a ház elõtt meg-
állt.

Szalóczyné Móray Inke

Forrás: Antenna a Magyar Evangéliumi Rádió
alapítvány kiadványa 2019. 2. szám

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HORVÁTH GYÖRGYNÉ
született: Rixner Terézia,

a szabadegyházi és dégi általános
iskola volt tanára,

életének 82. évében,
2019. augusztus 24-én elhunyt.

Búcsúznak tõle: gyermekei, unokái,
dédunokái, unokatestvére,
munkatársai és tanítványai

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete a 2019. au-
gusztus 9-ei rendkívüli ülésén elfo-
gadta:
– a 24/2019. (VIII. 22.) önkormány-
zati rendeletet a Sárbogárd Város
Önkormányzatának 2019. évi költ-
ségvetésérõl szóló 7/2019. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;
– a 25/2019. (VIII. 22.) önkormány-
zati rendeletet az egyes szociális ellá-
tásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 26/2019. (VIII. 22.) önkormány-
zati rendeletet a Sárbogárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló
1/2017. (II. 2.) önkormányzati rende-
let módosításáról;
– a 27/2019. (VIII. 22.) önkormány-
zati rendeletet Sárbogárd város dísz-
polgári címének és kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügy-
félfogadási idõben a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal szervezési cso-
portjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

A sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

INGYENES
KIRÁNDULÁST SZERVEZ

SZÉKESFEHÉRVÁRRA.

Idõpont: 2019. augusztus 31.
(szombat).

Egész napos program.

Indulás: kb. 8 órakor

Jelentkezni a 06 70 275 9814-es
telefonszámon lehet.
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ÁBRÁNDOK
Begördül a kapu elé a kocsi, a lovak felajzottan dobbantgatnak,
nyújtogatják a nyakukat. A fiatalember lesegíti a hölgyeket, a
kesztyûn keresztül érzékeli az ifjú nõ drága kezecskéjét. A hölgyi-
ke ruhája a földig ér, az uracska lélegzete eláll egy pillanatig, ami-
kor a kocsi lépcsõjén megpillantja a hölgy kivillanó bokáját. Ez az
élmény napokig simogatja a lelkét, amikor akármilyen helyzet-
ben, akár vacsora közben, vagy reggel, borotválkozáskor eszébe
jut az emlék.
Mielõtt a nõk bemennek a házba, az ifjú úrnak megadatik, hogy
levett kalappal néhány mondatot váltson az ifjú hölggyel. Félén-
ken megdicséri a ruháját, a kisasszony elpirul, lesüti a szemét, az
édeset. Az anya megköszöni, hogy a fiatalember elkísérte õket a
Mûcsarnokba a kiállításra, meginvitálja õt szerda délutáni teázás-
ra, amikor több kedves ismerõs is ott lesz. Az úr köszönetképpen
könnyedén meghajtja a fejét, természetesen megjelenik a teán.
Egy kibontakozó szerelmi regény egyik fejezetébe pillantottunk
be, már nem is az elsõbe. A meginvitálás teára nem semmi. El fog
jönni a pillanat, amikor az ifjú szüntelen esedezésére, a hölgy is-
mételt, szemérmes visszautasítgatása ellenére valahol, egy sarok-
ban, a kapuban búcsúzás közben a fiatalok ajka egy másodpercre
összeér. Ez már komoly dolog, aligha létezik visszaút. Mennek a
dolgok a maguk útján. Ó, elkövetkezik a mátkaság, a gyûrûváltás,
a pezsgõspoharak muzsikája az összes rokon jelenlétében. El le-
het képzelni a nagymamát, aki a könnyeit törölgeti kedvenc uno-
kája életének ilyen sorsfordító eseménye láttán. És már nem kell
titokban csókot váltani, a csókok újra és újra ismétlõdnek, egyre
forróbbá válnak parkban, lakószobában, közvetlenül az ágy szom-
szédságában.

Volt ilyen világ, nem is oly régen. Azért érdekes ez, mert száz év
elmúltával ma nem dobogtatja meg a férfiszívet semmiféle boka-
kivillantás, sõt úgy tûnik, a nõk bizonyos korosztályánál nyaranta
kötelezõ a combot egész hosszában a világ elé táró rövid nadrá-
gocska. És hova lett a pirulás, a lesütött szem? A színház Vagina-
monológok címmel tûz mûsorra színjátékot, a tévés személyiség
nem restelli a nagyvilág becses tudomására hozni, hogy valami ok-
ból vasaltatni fogja a heréjét. Vagy soroljam tovább? Elég, ha a té-
vés reklámokra utalok. A huncut mosolyú, bájos nõ kacsintva hü-
velygomba elleni szert ajánl, de a férfiak sem maradnak mosto-
hák: a férfiasságot erõsítõ tablettákat ajánl nekik egy úr. A rádió
csevegõs mûsorából a párválasztás titkaiba avat be a pszicholó-
gusnõ. Akkor jó a választás, ha jól mûködik a kémia. Ha tehát va-
laki érteni akarja élete leghatalmasabb, legtitokzatosabb érzelmi
viharzását, gondoljon a savakra és lúgokra, amelyek a zsigereiben
csörgedeznek, és világosság gyúl az agyában. Ha továbbá a tizen-
éves kamasz, aki a reklámvilágból megkapta a kellõ indítékokat,
az okostelefonján kinagyítva, premier planban megtekintheti az
illetékes szervek együttmûködési mechanizmusát.
Jó dolog ez az új világ. Megkaptunk mindent. A fejünk megfájdul,
ha belegondolunk, mi mindent megkaptunk. Arra kevesebbet
gondolunk, hogy mi mindent veszítettünk el.

L. A.

„El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,

csak a találkozásra s a kalandra.”
(Csoóri Sándor)

2019. szeptember 2-án, hétfõn, 17 órakor

SZÍNEK ÉS FÉNYEK CÍMMEL
kiállítás nyílik Varga László munkáiból

a Madarász József Városi Könyvtárban.

A megnyitóra minden barátot, ismerõst, érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Fotó Az ártatlanság kora címû filmbõlFotó Az ártatlanság kora címû filmbõl

ÉNEKESEK
KERESTETNEK!

Énekelni tudó és szeretõ tagokat várunk a fél évszázados múlt-
tal rendelkezõ sárbogárdi Huszics Vendel Kórus soraiba, fõ-
képp a férfiszólamokba, de lányok, hölgyek is jöhetnek! Költö-
zés, egészségügyi, munkahelyi, családi okok miatt kissé megfo-
gyatkoztunk, ezért nagyon örülnénk, ha újabb tagok csatlakoz-
nának hozzánk, erõsítenének minket. A jó társaság és az él-
ményteli fellépések garantáltak!
Próbáink minden hétfõn és csütörtökön 19 órától 20.30-ig tar-
tanak a mûvelõdési központ kamaratermében.
Kérdés, érdeklõdés esetén hozzám is bizalommal fordulhat-
nak a szerkesztõség elérhetõségein.

Hargitai–Kiss Virág



10 PROGRAMAJÁNLÓK 2019. augusztus 29. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2019. augusztus 29. SPORT 11

Ötven kiló se volt…
Ötven kiló se volt, amikor testépítésbe
kezdett a jóképû, jó kiállású Gyõri Domi-
nik hetedikes kamaszként. A most tizen-
egyedik osztályt kezdõ fiatalember a heti
többszöri edzéseknek és a tudatos, megre-
formált táplálkozásnak köszönhetõen ma
már közel húsz kilóval többet nyom, ami
tiszta izom, s méltán lehet büszke arra,
hogy a maga erejébõl jutott el élete elsõ
megmérettetésére, a Siófokon augusztus-
ban rendezett Scitec Muscle Beach-re
(natural body kategóriában, ahol az izmok
kidolgozottsága, esztétikai szempontok
számítanak). Ez jó tapasztalatszerzés volt
számára, hogy milyen irányban kell tovább
fejlõdnie.
Dominik korábban más sportágakat is ki-
próbált (futballt, atlétikát), de a testépítés-
ben leli igazán örömét, ez jelent számára
kihívást.
„Civilben” Székesfehérváron a Széchenyi-
ben tanul, informatikai tagozaton. Nem

éltanuló, de például az Arconic–Köfém
Kft. és a Junior Achievement Magyaror-
szág „Találd fel a jövõt! 2019” innovációs
versenyén egy ötfõs csapattal elsõ helye-
zettek lettek, és Brüsszelben az európai
bajnokságon õk képviselték Magyarorszá-
got. Emellett jogosítványt szerzett és ké-
szül a nyelvvizsgára, melyek – bármerre is
vezessen az útja – elengedhetetlenek a bol-
doguláshoz.
Dominik határozott célkitûzése, hogy
edzõ legyen. Ezért a középiskola után a
Testnevelési Egyetemen szeretne tovább
tanulni. És folytatja a versenyzést is, mert
úgy vélekedik: edzõként sokkal hitelesebb
lesz, ha kézzel felmutatható eredmények-
kel, tapasztalattal rendelkezik. 2020-ban a
tömegnövelésre helyezi hangsúlyt, és
2021-ben áll újra színpadra.
Sok sikert és kitartást a terveidhez, Domi-
nik!

Hargitai–Kiss Virág

SÍC – hírek, eredmények

Érmek az U14-tõl
Az országos U14 íjászversenyeket (hagyo-
mányosan) vagy nagy esõ, vihar, vagy káni-
kulai hõség kíséri. A soron következõ ver-
senyen, augusztus 25-én, a hõség találta
meg a versenyzõk által birtokba vett pályát.
A júniusi versenyhez hasonlóan ismét 4 fõ
„olimpiás” versenyzõ képviselte és – mint
azt az eredmények mutatják – öregbítette
Sárbogárd hírnevét. Mint az már lassan
megszokottá válik, újra sikerült 3 éremmel
hazatérni.
A 2x36 lövéses rangsorolóban a gyerme-
keknél Lénárt Roland 2., Fekete Zétény 3.
Az ezt követõ helyezéseket eldöntõ kiesé-
ses verseny során a döntõbe jutásért lõtt
egymás ellen Zétény és Roland. Utóbbi
szétlövéssel került a döntõbe, ahol végül, ha
csak kis különbséggel is, a 2. helyet gyûjtöt-
te be. Zétény a dobogó 3. fokáig jutott, így õ
is éremmel tért haza.
Serdülõ kategóriában a rangsorolóban Ba-
tári Szilárd 2., míg Jászter Botond a 4. he-
lyen zárt. A kieséses szakaszban kiélezett,
utolsó nyílvesszõs párharcok alakultak ki,
mind a negyeddöntõben, mind a bronz-
meccsen. Mindketten az elõdöntõbe kerül-
tek, ahonnan nem tudtak továbblépni. Ma-
radt számukra a harmadik helyet eldöntõ
bronzmeccs, ahol a mérkõzés Botond és Szilárd között 91-89 arányban végzõdött. Így lett Botond 3., Szilárd pedig 4. helyezett.
Az U14 versenyek idei eredményeit tekintve jól végzett a 4 fiú. Két versenyen 6 érem: 3 ezüst, 3 bronz. E versenyt követõen egy hónap
felkészülési idõ maradt az OB-ig, amit nagyon hatékonyan kell kihasználnunk a még jobb eredmények reményében.
Egyesületünkbe várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját
történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével!
Gratulálok a fiúknak!

Téglás László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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SZOMORÚ VASÁRNAP
Vannak még kérdõjelek

Kisláng-Telmex–Sárbogárd 0-0 (0-0)

Kisláng–Telmex: Ányos – Kassai J. L., Árki, Dudar K., Dudar E.,
Simon, Juhász, Komlós, Balogh, Kovács, Kassai Cs. Gy.
Cserék: Rehák, Gergely, Tury–Nagy, Erdei, Lévai, Horváth, Szolga
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Gulyás–Kovács, Buzás, Kó-
kány, Majláth, Gráczer, Demeter, Paget, Rodenbücher
Cserék: Farkas, Bezerédi, Luczek, Horváth, Nagy
Már az elsõ perctõl látszott: a hazaiak a pontszerzés reményében
léptek pályára. A 2. percben Matócza D., a vendégek kapusa a 18
m-rõl a jobb felsõ sarokba tartó lövést szögletre hárította. A félidõ
további részében a Sárbogárd akarata érvényesült és ezt lövések
és szögletek formájában juttatta érvényre a szervezetten és jól vé-
dekezõ hazaiakkal szemben. Gráczer Gergõ lövése kerülte el a
jobb felsõ sarkot, majd Majláth H. kétszeri kísérlete is a kapu mel-
lett hagyta el a játékteret. Az elsõ játékrész gól nélküli döntetlen-
nel zárult. A szünet után a hazaiak a masszív védekezésbõl indí-
tott kontrákra építve veszélyeztették a vendégek kapuját. Erdei
B. került helyzetbe, de két alkalommal is a jobb oldalról leadott
lövése gyengére sikerült és elkerülte a kaput. A mérkõzés hajrájá-
ra a betegséggel küszködõ Bezerédi Ádám beállásával felerõsöd-
tek a vendégek támadásai és Ányos P. védései jelentették a sárbo-
gárdi fölényt, de igazi gólhelyzet nem alakult ki, és a mérkõzés
pontosztozkodással ért véget. Megismétlõdött az elmúlt szezon-
beli eredmény és a Kisláng ismét a Sárbogárd ellen szerezte az el-
sõ pontját.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – A masszívan védekezõ Kis-
láng kihasználta a hazai pálya adta elõnyöket. Nem voltunk elég
türelmesek a labdajáratásnál. Igazságos döntetlen született.
Jók: Ányos P., Komlós R., illetve Matócza D., Paget O. A., Maj-
láth H.

Földvár felé

Elõszállás–Sárbogárd II. 3-2 (2-1)

Elõszállás: Czári – Harasztia, Béres, Nyári, Kiss, Czifra, Tóth,
Szalai, Baksa, Bozsoki, Rupa
Cserék: Németh, Balogh, Kercza, Kovács, Bognár, Garbacz
Sárbogárd II.: Kovács – Pap, Vagyóczki, Szakács, Tulok, Sebes-
tyén, Vámosi, Pajor, Fauszt, Rigó, Molnár
Cserék: Gábris, Morvai, Husvéth, Õri
A Dunaföldváron lejátszott mérkõzésen a 3. percben vezetést
szerzett a vendégcsapat. Vámosi D. talált a kapuba, 0-1. Gyorsan
magukhoz tértek a hazaiak és a 9. percben Béres L. góljával ki-
egyenlítettek, 1-1. A gyors gólváltás után mezõnyjáték alakult ki
és az Elõszállásnak sikerült a 35. percben megszerzett Tóth S. ta-
lálattal elõnyhöz jutni, 2-1. A szünet után a 68. percben Czifra I.
találatával kétgólosra növelte elõnyét a hazai csapat. A mérkõzés
78. percében Szakács S. vette be Czári I. kapuját és szépített az
eredményen, 3-2. A fiatalokkal felálló Sárbogárd II. ellen a
helyzeteit jobban kihasználó Elõszállás rutinja diadalmaskodott.

Az U19 is letette névjegyét

Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 2-4 (1-3)

Ercsi Kinizsi: Feir – Tóth, Liszi, Bálint K., Dankó, Sábics, Bog-
nár, Góman, Hujber, Bálint Á., Matizevics
Cserék: Horváth, Németh, Bebtó, Balog

Sárbogárd: Brúzsa – Horváth Zs., Vagyóczki, Õri, Gábris,
Morvai, Molnár, Husvéth, Suhajda, Lengyel, Horváth B.

Cserék: Bruzsa B., Tóth, Bruzsa T., Horváth Á. M.

A felnõtteknek a kupában és az elsõ fordulóban is sikerült két
vállra fektetni a Kinizsi csapatát és a fiataloktól is ez volt az elvá-
rás. Az elsõ percekben a középpályán eladott labdákból a hazaiak
kerültek helyzetbe, de Bognár B. lövései elkerülték a kaput. A 14.
percben a hazai védõtõl megszerzett labdát Molnár M. 15 m-rõl a
jobb alsó sarokba lõtte, 0-1. Továbbra is sok hibával játszott mind-
két csapat. A 22. percben a hazaiaknak sikerült az egyenlítés. A
baloldalon vezetett támadás végén a beemelt labdát Matizevics Z.
K. profi mozdulattal juttatta a kapuba, 1-1. A gól után a Sárbo-
gárd támadásai okoztak fejfájást a hazai védelemnek és a 26. perc-
ben ismét vendégelõny. Horváth B. szabadrúgásával a jobb olda-
lon Molnár M. faképnél hagyta védõjét és nehéz szögbõl kilõtte a
jobb alsó sarkot, 1-2. A sorozatos támadásokból kialakított hely-
zetekbõl a 46. percben született gól. Horváth Zs. a jobb oldalon
kilépett a védõk között és a büntetõterületen belül szabálytalanul
állította meg a keresztezõ védõ. A büntetõt Horváth Zs. magabiz-
tosan értékesítette. A jobbra mozduló kapus mellett a kapu bal ol-
dalába helyezett, 1-3. A második félidõben is a vendégek játszot-
tak fölényben és a 60. percben a bal oldalról Horváth Zs. begurí-
tott labdáját Morvai Zs. közelrõl a hálóba továbbította, 1-4. A ma-
gabiztos vezetés kissé könnyelmû játékkal párosult és ezt a hazai-
ak a 65. percben kihasználták. Góman M. az ajándékba kapott
labdával középen kilépett és 16 m-rõl a kimozduló Brúzsa S. P.
mellett a hálóba lõtt, 2-4. A mérkõzés vége elõtt néhány perccel
egy sajnálatos sérülés történt. Brúzsa S. P. a kapura küldött
labdába beleütött és a bal kezén a kisujja kifordult. A sok eladott
labda és egyéni hiba ellenére a gyõzelem megérdemelt.

Az edzõ, ifj. Pajor László így értékelt: – Megerõsített ellenfél ott-
honába látogattunk, nem is volt könnyû a mérkõzés. Az elsõ fél-
idõben nagyon sok technikai hibával játszottunk a mezõnyben, vi-
szont a kapu elõtt határozottak voltunk, így kétgólos elõnnyel for-
dultunk. A második játékrészben már tudtuk uralni a mérkõzést
és végül magabiztos gyõzelmet arattunk. Kapusunknak pedig
ezúton is jobbulást kívánok!

Jók: Feir L., Góman M., illetve Brúzsa S. P., Molnár M., Horváth
B.

A hétvége sportmûsora

2019. augusztus 31-én 10 órakor a NÕI BAJNOKSÁG elsõ fordu-
lójában hazai pályán kezdi meg szereplését a Sárbogárd SE mint-
egy negyven év kihagyás után újra megalakult csapata.

2019. augusztus 31. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd N–Enying N (nõi bajnokság, Sárbogárd)

13.30 óra Sárbogárd U19–Mezõfalva U19 (megyei I. o., U19, Sár-
bogárd)

16.30 óra: Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy (megyei I. o., Sárszent-
miklós)

16.30 óra: Mezõszilas Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Öregfiúk,
Déli csoport, Mezõszilas)

2019. szeptember 1. (vasárnap)

16.30 óra: LMSK Cobra Sport–Sárbogárd II. (megyei II. o., Lep-
sény)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
játékosokkal sportpályafutásról, a labdarúgásban eltöltött évekrõl.
A Sárszentmiklós és a Sárbogárd labdarúgócsapatának ikonikus alakjával otthonában
beszélgettem múltról, jelenrõl és jövõrõl.

Derecskei József 1951-ben született. Gyer-
mekéveit Rétszilason töltötte és az ottani
„grundon” is már kitûnt, hogy a labdával jó
barátságba került. 1967-ben leigazolta a
Sárszentmiklós csapata és Sellei Gyuri bá-
csi edzésein csiszolta játéktudását. 16 éve-
sen az ifjúsági csapat játékosa lett és a jobb
szélsõ posztot kibérelte magának. Egy év
ifi után 17 évesen már a felnõttcsapatban
követelt helyet magának. A nagy elõdökre
szívesen emlékszik vissza, és a teljesség
igénye nélkül megemlített néhány játékos-
társat: Kovács János, Fodor János, Szalai
János, Hingyi János, Deák István, Kovács
Márton, Mikuli Béla és még sok-sok név
kerül elõ az emlékekbõl. Ezekben az évek-
ben Tóth Jani bácsi, Hererra nevéhez fû-
zõdnek a megyei I. osztályban lejátszott
nagyszerû mérkõzések. 1969-ben Ercsibe
bevonult katonának, ám a Toldi SE-hez
nem igazolt át. A katonaidõ alatt is maradt
a Sárszentmiklós labdarúgója és az itthon
töltött kimenõk alatt a csapat rendelkezé-
sére állt. Az 1971-es leszerelést követõen a
Gráczer Elek edzõ irányította csapattal a
megyei bajnokságban szerepeltek. Pálya-
futása idején mindig a jobb szélen tûnt ki
gyorsaságával, cselezéseivel és a védõk
hintába ültetésével, amiért a nézõk tapsa
és elismerése volt a köszönet. 1985-ben a

gerincbántalmak miatt a versenyszerûen
ûzött focit abba kellett hagynia, amit fel-
váltott az egyesületi munka. Elvégezte az
edzõi tanfolyamot és az ifjúsági, majd a
felnõttcsapat edzéseinek irányítása volt a
feladata. Néhány év edzõsködés után a
Sárszentmiklós SE elnökségében Fodor
János és Szilágyi Béla mellett segédkezett.
Jelenleg is tagja a Sárbogárd SE elnöksé-
gének. A 2000-es évek elején az öregfiúk
csapatának újjászervezésében vett részt és
a mai napig az összetartó erõt képviseli a
csapatnál.

Az egyik legemlékezetesebb mérkõzés-
ként elevenítette fel a Perkátán lejátszott
meccset, ahol a hazaiak kétgólos vezetése
után edzõje azzal küldte pályára, hogy sé-
rülését elfeledve vezesse gyõzelemre a csa-
patot. Két lõtt góljával egyenlítettek, majd
két gólt érõ passzával megszerezték a gyõ-
zelmet. A 90-es évek elején a Lajoskomá-
romban megszerzett Fejér megyei kupa is
a szép emlékek között került megemlítés-
re. Családias hangulat jellemezte a mérkõ-
zéseket és a mérkõzések után a közösen el-
fogyasztott vacsorák a támogatók, szurko-
lók elismerésének kifejezése volt. Itt kell
megemlíteni Hajba Pali bácsit, aki a csapat
szakosztályvezetõjeként ott volt mindig,
ahol szükség volt rá. Kellemes érzésekkel

kerültek szóba a Sárbogárd elleni derbik is
és a Hernádi Jóskának, Ciripnek lõtt gól. A
nagyszerû játékosok és közönség elõtt le-
játszott pályafutás után még a teremfo-
ci-bajnokságban a Légió csapatát erõsíti.
1967 óta a labdarúgás meghatározó szere-
pet tölt be az életében. 52 pályán és pálya
mellett eltöltött év után is az öregfiúk csa-
patában hétrõl hétre a csapat kapitánya. A
labdarúgásban eltöltött több mint fél év-
százados aktivitása, a foci melletti elköte-
lezettsége példaként kell, hogy álljon a mai
fiatalok elõtt.
A beszélgetés végén elismeréssel köszön-
tem el, és további sikereket kívánva bú-
csúztam el a Sárbogárd SE örökifjú focis-
tájától.

Szántó Gáspár

DÍJAZOTTAK
Az OTP Business 2019. évi társasházi pályázata sikeresen lezárult. A szakmai zsûri
számára komoly kihívást jelentett a közel 800 beérkezett pályázatból a 15 nyertes ki-
választása, akik vissza nem térítendõ támogatást nyertek céljaik megvalósítására. A
kategóriánkénti nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója
100.000 forint értékû ajándékutalvánnyal kerül jutalmazásra.
Köszönjük a részvételt és gratulálunk a díjazottaknak!

I. kategória: EZERMESTER
1. hely
VÁCI ÚT 119. TÁRSASHÁZ
Budapest – 1.300.000 Ft
2. hely: ADY ENDRE ÚT 131–137.
TÁRSASHÁZ
Sárbogárd – 1.000.000 Ft

3. hely
NÁDASDÜLÕ LTP. E-1.
TÁRSASHÁZ
Budaörs
800.000 Ft
Forrás: https://otpbusiness.hu

HIRDETÉSEK
TÛZIFA konyhakészen

korrekt mennyiségben, valós
minõségben kapható!

06 30 9497 934

OTTHONI MUNKA!
Különbözõ termékek

összeállításai, egyebek.
Érdeklõdni: 06 90 603 905

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min.
06 20 496 3980)
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MAMMOGRÁFIAI SZÛRÉSEKET
tartanak Fejér megyében

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mam-
mográfiai szakrendelésre, emlõszûrésre várja a hölgyeket.
Hantoson, Cecén és Dégen mobil szûrõkamionban biztosítják
a vizsgálatot.
A mammográfiás szûrõállomás Székesfehérváron, a Fejér Me-
gyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szak-
rendelésén mûködik. A rendelési idõ: hétfõn és pénteken
7.30-tól 13.00-ig, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30-tól
15.30-ig.
Mobil szûrõkamionban várják a szakemberek a meghívóval
rendelkezõket augusztus 26-án Hantoson, augusztus 27-e és
29-e között Cecén, augusztus 30-án és szeptember 2-án Dégen.
A rendelési idõ: munkanapokon 9.30-tól 15.00-ig.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel! Ne feledjék: az idõben felfede-
zett mellrák gyógyítható!

Fejér Megyei Kormányhivatal

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2019. szeptember
Szeptember 7–8.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent
István u. 3., 06 (20) 974 9065;

szeptember 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629;

szeptember 21-22.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a,
06 (30) 816 1374;

szeptember 28-29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06
(30) 993 9404.

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

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy
– 2019. szeptember 16-án 8 óra és 13 óra között SÁRBOGÁRD
területén áramszünet lesz.

A meghirdetett áramszünet oka: üzemzavar megelõzése
(gallyazás).
Érintett utcák, szakaszok: Damjanich utca, Szélsõ utca, Ó utca,
Nap utca, Kis utca, Kisfaludy utca.
– 2019. szeptember 16-án 11 óra és 16 óra között SÁRBO-
GÁRD–SÁRSZENTMIKLÓS területén áramszünet lesz.

A meghirdetett áramszünet oka: üzemzavar megelõzése
(gallyazás).
Érintett utcák, szakaszok: Széchenyi utca, Szabadság utca,
Csaba utca, Béke utca, Nyárfa utca, Park utca, Arany J. utca,
Homoksor 1., 2–18., Köztársaság utca 167–225., 204–270., Vö-
rösmarty utca 15–17., 12/a–30., Vasút utca 1–25., 2–24.,
malom.
Aggregátor-használati igényét, kérjük, az áramszünet elõtt 5
munkanappal jelentse be ügyfélszolgálatunkon. Ha a munká-
latokat a jelzett idõpont elõtt befejezzük, a szolgáltatást elõze-
tes értesítés nélkül visszakapcsoljuk. Kérjük, hogy a tervezett
áramszünet idõszakában az elektromos berendezéseket kap-
csolja ki. A tervezett üzemszünetekrõl sms-, vagy e-mail-es
tájékoztatást is kérhet az eon.hu/ugyintezes oldalon.
E-mail: aramhalozat@eon.hu
Tel.: 06 80 20 50 20

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hangos üzemû szirénapróba Paks harminc kilométeres körzetében
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. harminc kilométeres kör-
zetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyében
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba
végrehajtására kerül sor szeptember 2-án, hétfõn, 13 órakor.

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

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

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 rende-
lés; szerda: 8-15-ig felnõttfogászati 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. Székesfe-
hérvár), vagy a budapesti fogászati 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

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
belföldi munkára.
06 70 4530 509

5 hektár FÖLD EGYBEN ELADÓ
SÁRSZENTMIKLÓSON

06 70 940 1639

Álláslehetõség!
SEGÉDMUNKÁSOKAT KERESÜNK

DUNAÚJVÁROSBA!
Végzettség nem kell,
csak dolgozni akarás!

Bejelentett, hosszú távú munkalehetõség
útiköltség térítéssel, fizetés hetente.

Részletek telefonon
hétfõtõl péntekig 8-17 óráig.

06 70 634 8092

TERMÕFÖLD ELADÓ!
9 ha, mezõgazdasági mûvelésre alkalmas,

Sárbogárd-Sárszentmiklós
közvetlen határában.

Telefon: 06 70 338 5075

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KARATEEDZÉSEK
INDULNAK KEZDÕK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE

NÉMETH ATTILA 6 DANOS MESTER VEZETÉSÉVEL
A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA

TORNATERMÉBEN SZEPTEMBER 4-TÕL.

Érdeklõdni a helyszínen vagy telefonon:
06 20 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!

Dunaújvárosban mûködõ

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
az alábbi munkakörökre munkatársat keres:

NEHÉZGÉPKEZELÕ

LAKATOS

TEHERGÉPJÁRMÛ-VEZETÕ

SEGÉDMUNKÁS B-kategóriás jogosítvánnyal

Szállítás céges autóval történik.

Érdeklõdni lehet munkanapokon 8-15 óra között

a 06 30 848 7390-es telefonszámon.

KÁNIKULA NÉHOL EGY-EGY
ZÁPORRAL, ZIVATARRAL

Csütörtökön fõleg fátyolfelhõk szûrhetik a napsütést, a kiala-
kuló gomolyokból legfeljebb csak északon, északkeleten és
nyugaton fordulhat elõ egy-egy zápor, zivatar. Csak helyen-
ként lehet élénk a déli-délkeleti szél. A csúcshõmérséklet 31 és
36 fok között alakulhat.

Pénteken elsõsorban nyugaton, északnyugaton és északon ala-
kulhat ki elszórtan átmeneti jelleggel futó zápor, zivatar, más-
hol túlnyomóan napos idõre van kilátás. Nyugaton délelõtt
élénk lehet az északias szél. Délután 29-35 fokra számíthatunk.
Hétvégén sok napsütésre van kilátás, egy-egy gyenge zápor, zi-
vatar csupán szombaton néhol a Dunántúlon fordulhat elõ.
Vasárnap többfelé megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Dél-
utánonként a csúcshõmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

idokep.hu
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