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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

CSÓKOLOMCSÓKOLOM
– Csókolom, Tanító néni! De rég láttam!
Hogy tetszik lenni? – köszön rá felcsillanó
szemmel az 50 körüli férfiú a járdán szembe
jövõ idõs asszonyra. Hangja most nem a ha-
tározott üzletemberé, hanem a kisdiáké.

Azé a kisdiáké, aki ünneplõben, hátán új tás-
kával, abban szépen papírba csomagolt füze-
tekkel, kíváncsi és megszeppent elsõsként
tátott szájjal csodálkozott rá az óvoda után
oly óriási iskolára. Még ma is õrzi azt a füze-
tet, melybe elsõ ákombákomjait vetette pa-
pírra, azt a könyvet, melybõl szótagonként
betûzte ki a versikéket, meséket. A Tanító né-
ni volt számára a biztos kapaszkodó ebben az
ismeretlen, felfedezésre váró világban. Bár-
mikor hozzá lehetett bújni, megmelegedni,
mint egy fázós kiscica, beszívni a finom illa-
tát, nyugalmat nyerni simogató, vigasztaló
hangjától, belenézni mosolygós szemébe. És
Õ minden bánatra tudta a gyógyírt, a kérdé-
sekre a választ, az útmutatást, mint egy törzs
bölcse. A kisdiák rajongva nézte a szinte állig
érõ padból, hogyan szedi elõ a Tanító néni a
táskájából a könyveket szertartásosan, nyitja
ki a naplót s jegyzi bele a hiányzók neveit, az-
tán kezébe véve a krétát gyöngybetûkkel írni
kezd. Osztálytársaival – fiúk, lányok kivétel
nélkül – versengtek érte, ki fogja a kezét, ki
üljön mellé; életük minden fontos mozzanatát
nap mint nap neki újságolták el.

S most hiába a hajlott hát, az õsz haj, ráncos
kezek, õ ugyanolyannak látja a Tanító nénit.
Képtelen õt tegezni, és képtelen hûvösen
jónapotozni. A Tanító néninek a legnagyobb
tiszteletrõl tanúskodó csókolom dukál.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Búcsú a nyártólBúcsú a nyártól

Írás az 5. oldalon. Fotó: Kovács Zoltán

Örüljünk minden kezdetnek!

Írás a 4. oldalon.

Fotó illusztráció
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Tiszta mézet a pohárba
Hûséges mézfogyasztóként aggo-
dalmasan figyeltem a híreket a meg-
magyarázhatatlan és tömeges méh-
pusztulásról, a hektikus idõjárás mi-
atti rossz méztermésrõl, a várha-
tóan drága mézárakról. Megkeres-
tem hát FARKAS FERENC sárbo-
gárd–sárszentmiklósi méhészt, aki-
vel régóta ismerjük egymást, hogy
mi is valójában a helyzet a mi tájé-
kunkon e témában.

Farkas Ferenc az áramszolgáltatónál,
majd a MÁV-nál dolgozott elektrikus-
ként, emellett magánban villanymotor-te-
kercseléssel foglalkozott. Egyik kollégájá-
nak a fiát, Molnár Árpádot vette maga
mellé segédnek, 27 évig dolgoztak együtt.
Árpád „fertõzte meg” a méhészettel Ferit
azzal, hogy vitt neki egy méhcsaládot. En-

nek immár 25 éve, azóta mûveli teljes elhi-
vatottsággal a méhek gondozását. Az örs-
pusztai malomnál voltak elõször a kaptá-
rai, majd Rétszilasra költöztette át a fõha-
diszállását, a vasútállomás melletti hangu-
latos ki erdõbe. Jelenleg 240 család van a
maga készítette kaptárakban. A csúcs 320
volt.
Feri az idei év vészharangkongatásával
kapcsolatban azt mondja: nem kell elkese-

redni, nincs világvége, volt már ennél
rosszabb év. Nagyon melegek és rendszer-
telen idõjárás máskor is voltak és lesznek.
Tény, hogy ebben az esztendõben problé-
mát jelentett az akácelfagyás, az anyahi-
ány, gond volt a rajzással is, mert az akác-
méz hiánya miatt éhesen szálltak ki a mé-
hek a kaptárból. A napraforgón se voltak
fényes eredmények, virágzás után hamar
abbamaradt a virággyûjtés. A repce vi-

szonylag jól alakult. Szerencsére tömeges
méhpusztulás nála nem volt tapasztalható,
csak 2015-ben, aminek máig nem tudják az
okát, hiába küldött mintát kivizsgálásra;
valószínûleg valamihez nem tudtak alkal-
mazkodni a méhek. Mivel tavalyról van-
nak tartalékok, amiket tudnak értékesíte-
ni, drágulás nem várható a termelõknél.

Meglátása szerint sok megélhetési méhész
van, akik az üzlet reményében vágtak bele
ebbe a nem könnyû, elhivatottságot kívánó
szakmába, és õk kongatják a vészharangot.
Aki nem szereti a méheket, az ne álljon ne-
ki foglalkozni velük. A méhek nem háziasí-
tott állatok, érteni kell hozzájuk. Jó idõk-
ben nem kunszt méhészkedni – rossz idõk-
ben kell igazán helytállni.

Farkas Ferenc azt vallja: – Tudomásul kell
venni, hogy a méhek nem nekünk gyûjtik a
mézet, hanem maguknak. Mi úgymond be-
tolakszunk a világukba. Ha például nincs
elég helyük, akkor az anya leáll, nem gyûj-
tenek többet a dolgozók, és megtorpan az
egész ökoszisztéma, hiába van nagy virá-
gos mezõ. Itt avatkozik be segítõ szándék-
kal a méhész. Anyákat kell nevelni és ne-
mesíteni, mert azok nélkül nem mûködnek
a rajok; megelõzni és kezelni az esetleges
betegségeket; és befogni a kóbor rajokat.
Ez egy szakma, együtt kell lélegezni a
méhekkel. Nemcsak akkor megy ki az em-
ber, ha pörgetni kell a mézet.

Hargitai–Kiss Virág

Tudta?

Néhány érdekesség: A méhek felismerik
gazdájukat és a kaptáruk számát is. Egy
anya 5-6 évig élhet, de 2 évig tartják a ter-
melésben. A szezonban dolgozó méhek át-
lagosan 6 hétig élnek, az áttelelõk pedig 6
hónapig. Megérzik, ha fél tõlük az ember.
A méheszek közt kevesebb a rákbeteg.
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A mézfajták jótékony
hatásai

Akácméz: felsõ légúti megbetegedésekre, immunrend-
szer-erõsítõ, emésztési zavarokra, méregtelenítõ, májrege-
neráló, csonterõsítõ.
Repceméz (krémméz): gyomorsavtúltengés ellen, fertõt-
lenítõ, gyulladáscsökkentõ, szervezeterõsítõ, vérszegény-
ség ellen.
Napraforgóméz: prosztatabetegségekre, lázas állapotra,
gyulladáscsökkentõ, szervezeterõsítõ, koleszterinszint-
csökkentõ, fertõtlenítõ, görcsoldó.
Vegyes virágméz: egyensúlyban tartja az emésztési folya-
matot, jótékony hatással van a májra és a szívre, növeli a
vér hemoglobinszintjét, enyhíti a fizikai és pszichikai fáradt-
ságot, serkenti a sebgyógyulást.
Selyemfûméz (selyemkóró, vaddohány): virágporaller-
giások is fogyaszthatják, égési sérülésekre, sebekre kiváló,
gyulladáscsökkentõ, vérnyomás-szabályozó.

Méz és cukorbetegség

Cukorbetegek is fogyaszthatnak mézet, de csak kis adag-
ban, és érdemes elõzetesen konzultálniuk errõl orvosukkal.
Mivel a méz a cukorral azonos vércukorszintet eredményez,
bele kell számítani a napi szénhidrátfogyasztásba.

Mi az a propolisz?

A méhszurok, ismertebb nevén propolisz a méhek által gyûj-
tött ragacsos anyag, melyet a méhek a kaptár baktériumok
és kórokozók elleni védelme érdekében használnak fel. A
dolgozók fõleg a nyírfa és a nyárfa rügyeirõl takarítják be a
gyantaszerû anyagot, átalakítják, majd betömködik vele a
kaptár réseit, repedéseit.
A propolisz regeneráló, tisztító hatásáról ismert, biztosítja a
sejtek stabilitását, baktérium-, vírus- és gombaölõ, ezen kí-
vül növeli az erek rugalmasságát, fájdalomcsillapító, im-
munerõsítõ, gyulladáscsökkentõ, vérnyomáscsökkentõ.
A sárgás, vörösesbarna színû anyag a természetben fellel-
hetõ egyik legjobb antibiotikum, melynek nincsenek mellék-
hatásai. A méhek által termelt anyagokkal való kezelés õsi
eredetû, de manapság is használják õket természetes
gyógymódként.
A propolisz egyik fontos elõnye, hogy a szervezet nem tud
hozzászokni. Negatív hatása tartós fogyasztás esetén sin-
csen; gyógyszerekkel való káros kölcsönhatása nem is-
mert, viszont bizonyos gyógyszerek hatékonyságát fokoz-
hatja.
Allergia esetén a propolisz használata elõtt allergiapróbát
kell végezni az alkaron. Bõrpír jelentkezése esetén nem al-
kalmazható. A virágporra, pollenekre allergiások érzéke-
nyek lehetnek a propoliszra. Számukra a használata nem ja-
vasolt.
A propolisz adagolásáról érdemes a termelõtõl érdeklõdni.

Száraz és nyers virágpor

Mindkettõt a méhek gyûjtik kis virágporgömböcskék formá-
jában, teljesen természetes, natúr táplálék, egyikben sincs
semmiféle hozzáadott anyag. A száraz virágport legfeljebb
40 fokon szárítják, míg a nyers virágporban megmarad a ter-
mészetes 8-10 %-os nedvességtartalom. A nyers virágpor
egy élõ táplálék, ami a száraz virágporhoz képest több enzi-
met, jótékony hatású baktériumot és antioxidánst tartal-
maz. A száraz virágpor viszonylag kemény szemcsékbõl áll.
A nyers virágpor csökkenti a stressz jeleit és javítja a közér-
zetünket, támogatja a szív- és érrendszert, erõsíti az immun-
rendszert, méregtelenítõ hatással is rendelkezik, megaka-
dályozza a szem öregedését, látásunk károsodását.
Forrás: internet

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja: segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség ki-
alakításában; információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl; pszichés
támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben; egészségügyi szakemberrel
történõ kommunikáció hatékonyságának a javítása; tapasztalatcsere lehetõségének biz-
tosítása.
Klubfoglalkozás témája: A magas vérnyomás és a cukorbetegség kapcsolata; diéta
Elõadó: dr. Oroszlány László és dr. Mányoki Lídia
Idõpont: 2019. szeptember 18. 17.00–18.30, helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3. Telefon: 06 25 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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Búcsú a nyártól
Rendkívüli módon búcsúztatták a nyarat
Alapon augusztus utolsó napján az iskolá-
nál, pályázati forrásnak köszönhetõen.
A mûfüves pályán futballtornát rendeztek,
melynek I. helyét a Xanax Bogárd FC
nyerte el, valamint az ugyancsak sárbogár-
di Boros Benjamin Zoltánt szavazták meg
a legjobb játékosnak. A második helyet az
alapi tûzoltók csapata foglalta el.
E napon ültette el Juhász Zsófia, a Fejér
Megyei Mûvelõdési Központ – Mûvésze-
tek Háza igazgatója és Méhes Lajosné pol-
gármester asszony azt a vérszilvafát, me-
lyet Alap mint a Fejér Megyei Értéktárban
a táncaival szereplõ község kapott (akár-

csak a többi értéktárban szereplõ telepü-
lés). A fa tudatosan az iskola udvarán ka-
pott helyet, hiszen az itt felcseperedõ gyer-
mekek, nemzedékek gondjaira lesz bízva,
szimbolizálva a helyi hagyományok ápolá-
sát, továbbörökítését.
Az aprónép számára izgalmas gokartozás,
játékos versenyek, vetélkedõk, ugrálóvár,
arcfestés, homokfestés adtak lehetõséget
az iskolakezdés elõtti felhõtlen idõtöltés-
re. Emellett gulyással, sok-sok finomság-
gal vendégelték meg a programokra kilá-
togatókat.
Este a székesfehérvári Barátság mozi köz-
remûködésével kertmozi-elõadást élvez-

hetett a közönség popkorn mellett. Elõze-
tes szavazás alapján a Pompon Klub került
levetítésre, melynek mottója: tudni kell él-
vezni az életet, a kor nem kifogás!
Fotók: Méhes Dóra

Tudósítónktól

Dzsumbuj a házak közt
A Baross utca, Rózsa utca határolta területen van a Szõnyegi-féle elhagyatott ház, mely-
nek udvarát és ágakból rakott kerítését tavasz végére ígérte rendbe tenni a tulajdonos. Az
egyik szomszéd most arra panaszkodott, hogy a ház udvarán, kertjében elburjánzott fák
és kúszónövények veszélyeztetik a lakóépületet a gyökereikkel és lombjukkal. Nem be-
szélve arról, hogy a dzsumbuj jó búvóhely a kártevõknek (állatoknak, embereknek egy-
aránt). Jeleztek már az önkormányzatnak is, de még nem történt intézkedés, pedig a hely-
zet tarthatatlan. A terület sürgõs rendezését kéri ezúton is. Az önkormányzatnak megvan
a lehetõsége bírsággal rávenni a tulajdonost a kötelességére.

Hargitai–Kiss Virág
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Örüljünk minden kezdetnek!
Elindult az új tanév. Szeptember 2-án, reggel nyolc órakor tanu-
lók, pedagógusok, szülõk népesítették be az iskolaudvart. A Sár-
szentmiklósi Általános Iskola 2019/2020-as tanévet megnyitó ün-
nepségén jelen volt Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi
Tankerületi Központ igazgatója is.
A Himnusz közös eléneklése után Fehérvári Réka és Örkényi La-
ura 5. b osztályos tanulók mondtak verset. Az igazgatói beszéd ré-
szeként elhangzott: „Az elõzõ tanévet már úgy zártuk, hogy szé-
pen piroslott mögöttünk és felettünk a régi szárny megújult tete-
je. A nyáron a munkálatok folytatódtak. Hatalmas, súlyos gép for-
golódott az udvaron. Cseréptornyok várták a sorsukat. A perzselõ
hõségben elismerõen figyeltük a magasban dolgozókat. Mára az
új szárny fedele is pirosban pompázik. Köszönjük mindezt fenn-
tartónknak, a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak és vezetõjé-
nek, aki sárbogárdiként – tapasztalhatjuk – szívügyének tartja a
helyi oktatási intézmények fejlesztését. Mi különösen a sajátunk-
nak örülünk.
„A haladás fejben születik meg” – mondta egy német író. A mi fe-
jünkben is ott kavarognak még álmok: egy régen dédelgetett kö-
zösségi és elõadótér az emeleti tetõ alatt, vagy mindenütt korsze-
rû mosdók, energiatakarékos fûtés. No, meg egy igazi zöld iskola,
szemét nélkül, sok fával, virággal, mezítlábas parkkal, játékokkal.
Bízom abban, hogy közöttünk élnek, akik az álmainkat valóra
váltják majd.
Köszönetünket fejezem ki a munkálatokat végzõ Szegletkõ Kft.-
nek, hiszen nemcsak határidõre elkészültek, hanem a helyreállí-
tási munkálatokat is lelkiismeretesen végezték. Az utcafronton
eltûnt a leomlott fal, itt igazítottak, másutt terepet rendeztek, be-
tonoztak, hogy végül a mai napra minden készen várja az össze-
gyûlt gyereksereget. Karbantartóink, takarítóink keze nyomán a
szinte 30 éve meszet nem látott belsõ tereink mind kifehéredtek,
mára üde illatúak. A földszinti hosszú folyosón végig nézegetni le-
het majd a párhuzamosan futó két sor tablót. Múltat és jelent. Jö-
hetnek, mehetnek, emlékezhetnek a búcsúzó osztályok, s a
visszatérõ tanítványok.
Kedves Elsõ osztályosok!

„Ahogy látom, alaposan elkopott a cipõm orra:
alig lépek egyet-kettõt, nyelvét rögtön kilógatja.
Kitörött a kérge oldalt, fûzõjének lóg a rojtja,

nem érzi az utak ízét, nem szimatol már a porba.
Kitárul a világ mégis, amikor a talpát nézem:

mindenünnen egy kis emlék ott lapul a kis recékben.”

Nyulász Péter Sárbogárdról elszármazott író ezután sorolja az
emlékeit, amikbõl már nektek is van egy tarisznyára való. Már-
ton-napi õszi séta gyertyavilágnál. Nagy játszások az óvodaudva-
ron. Mától egy új tarisznyába friss emlékeket gyûjthettek. Az óvo-
dai jeletek helyett a nevetek betûit. A számok sorát. Összeadást,
kivonást, olvasást, meg írást. Sok mesét, játékot, beszélgetést. Jó-
kedvû gyûjtögetést, iskolába járást kívánok nektek!
Kedves Nyolcadikosaink!
Már egy ókori görög filozófus is azt gondolta, „milyen közel áll-
nak egymáshoz: adni–kapni, ajándékozni–elvenni, tisztelni–meg-
alázni, odafigyelni–elvárni, elengedni–kényszeríteni, megbocsá-
tani–haragudni, megbízni–gyanakodni, együtt érezni–közönybe
burkolózni, hinni–kételkedni. A választani tudás az igazi tudás.”
Úgy láttam, választásban egyre ügyesedtetek a saját javatokra az
iskolai évek alatt. Pihenések a kuckókban, kevés lecke. Talán csak
az ebédmenübõl nem tudtatok már választani. Most újult erõvel,
immár felelõsebben kell döntenetek. Adni, tisztelni, odafigyelni,
elengedni, megbocsátani, megbízni, együtt érezni. Minden szó-
nak értelme, fontossága lesz majd ebben a tanévben számotokra.
Kedves Tanulóink!
Újrakezdõdik egy tanév. Mennyi-mennyi kerek számmal: 180 ta-
nítási nap, 400 tanuló, 2020. Vannak sokan, akik már most a végét
várják. A jó fejszámolók vagy internetböngészõk talán pontosan
tudják azt is, mennyi van még hátra a következõ nyári szünetig.
Június 15-éig kell nekik elõreszaladni a számolásban. Addig pe-
dig? Egy ausztrál írónõ szavaival szólva „kívánok nektek mindent,
ami csak jó – kiváltképp az újrakezdés képességét. Tanulj a szo-
morúságból és a hibákból! Aztán indulj tovább! És mindenekelõtt
kívánok nektek bátorságot. Ez a bölcsõje minden másnak!” Bá-
torságot, de nem a hajfestéshez, a mûkörmökhöz vagy a vereke-
déshez. Iskolánkban nem tartjuk elfogadhatónak a bántalmazás
egyetlen formáját sem! A bátorság a tanuláshoz és a kitartás, mint
két jó barát, könnyedén vihet elõre benneteket az iskolai hétköz-
napokban élményekig, tudásig, sikerekig.
Kedves Szülõk! Kedves Kollégáim!
Sokszor vagyunk úgy, hogy felednénk az évkezdést. Ha lehetne,
átugornánk ezeket a napokat. Aggódunk a gyerekekért, tartunk a
követelményektõl, óvjuk a nyugalmunkat. Ne tegyük! Örüljünk
minden kezdetnek. Bízzunk a gyerekeinkben. Tanítsuk meg rájuk
szabott feladatokon keresztül, hogy döntéseikért, választásaikért
õk a felelõsek. Kitartásuk, igyekezetük jelentheti aztán számunk-
ra a nyugalmat, iskolai élményeik az örömünket.

Horváth Ferencné igazgató
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Kikéredzkedett képek
A helyi sárbogárdi alkotók korábban évente megrendezett Szín és formavilág címet viselõ kiállí-
tását szeretné újraéleszteni a Sárbogárdi Múzeum Egyesület. Hogy erre van igény, az megmu-
tatkozott hétfõn este a Madarász József Városi Könyvtárban Varga László kiállításán, aki több
alkotótársával létrehozója, szervezõje volt az elõzõ Szín és formavilágoknak.
Mielõtt szemügyre vettük a tárlat képeit, Laci arról vallott a termet megtöltõ, jelenlévõ érdeklõ-
dõknek, barátoknak, ismerõsöknek, hogy amikor fest, belefeledkezik a munkába, az jótékony
hatással van a hangulatára. Érdekes módon leginkább õsszel és télen fest, amikor szürke és ri-
deg a külvilág. Ahogy idõsödik, úgy kerülnek egyre közelebb a témák; a távoli vidékek helyett a
csendéletek, otthoni táj. A képek kikéredzkednek belõle, útra indulnak és önálló életre kelnek.
Az sem mindegy, milyen sorrendben kerülnek egymás mellé a falakra; más-más sorrendben
más-más történetet mondanak el, új értelmet nyernek.

A festményeken tengeri, napsütötte tájak ragyognak, meghittsé-
get zöldell a rétszilasi borozó, 18. századi hangulatot idéz egy váro-
si utca, biztos tájékozódási pontként nyugszanak a templomok. A
színes képek közül egy „lóg ki” a sorból: egy szénnel rajzolt akácfa-
törzs, mely alatt ez áll: „Önarckép”.
Tekintsék meg Varga László kiállítását!

Hargitai–Kiss Virág

Közhírré tétetik!

ADATIK TUDTÁRA PUSZTAEGRES NÉPÉNEK, HOGY AZ ÚR

2019. évének szeptember havának 14. napján
SZÜRETI MULATSÁG VESZI KEZDETÉT.

Gyülekezõ a pusztaegresi mûvelõdési háznál, délben. Indulás ideje: 13 óra

Megállóhelyek: Széchenyi utca sarok–Kossuth és Petõfi utca sarok (Y-kanyar)–Kossuth és Baross utca sarok–Kossuth és Ady utca
sarok–Kossuth és Fehérvári utca sarok (sportpálya)–Baross és Dózsa Gy. utca sarok–Petõfi utca kanyar–Alsó bolt elõtti tér

Szüreti bál 20 órától a mûvelõdési házban, nyitótánc: 21 óra.

Zenél: Cseh Dávid és Kutasi Dániel Belépõ: 500 Ft/fõ. Tombola: 100 Ft/db
A bál ideje alatt büfé üzemel! A változás jogát fenntartom!

Mindenkit sok szeretettel várok!
„A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság!”

Érsek Enikõ önkormányzati képviselõ
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Születésének idén kerek, 160. évfordulója alkalmából emlékezünk Heltay Jenõ fõszolgabíróra,
aki jeles szerepet játszott Sárbogárd életében. A nemesi társasági életnek is meghatározó alakja
volt a település reneszánsza idején.

Heltay Jenõ
fõszolgabíró (1859–?)

1859. augusztus 24-én született Móron. A székesfehérvári ciszterci fõgimnáziumban ta-
nult, utána jogot hallgatott Budapesten. Tanulmányai végeztével, 1882-ben vármegyei
szolgálatba lépett, mint közigazgatási gyakornok. 1888-ban szülõvárosában fõszolgabí-
róvá nevezték ki, de még abban az évben áthelyezték a székesfehérvári járásba. 1894. ok-
tóber 1-jétõl 1915. október 1-jéig a sárbogárdi, ezt követõen 1923. július 1-jéig a székesfe-
hérvári járás fõszolgabírája volt. A 40 éves aktív szolgálat után saját kérésére helyezték
nyugállományba, a törvényhatóságnak azonban tagja maradt. Nyugdíjasként is értékes
munkát végzett közgazdasági és szociális téren. Alelnöke volt a Fejér Vármegyei Taka-
rékpénztárnak, választmányi tagja a Fejér Vármegyei Gazdasági Egyesületnek, a Vörös-
marty-körnek és a tuberkulózis ellen védekezõ egyesületnek. Amint az kitûnik, a Sárbo-
gárdon töltött 21 éve nem volt eseménytelen. Rögvest ide kerülése után, 1895 elején a
község elöljáróságát építési rendelet megalkotására szólította fel. „Még 1897-ben is
megjegyzi a fõszolgabíró, hogy az utcákból, közterületekbõl foglalások történtek. Ezért
mérnöki felmérésre utasította az elöljáróságot.” (Sárbogárd város története) Sokat tett
a telekügyek rendezéséért, a sár okozta problémák megoldásáért és az utak karbantartá-
sáért. Talán a sárbogárdi házak 1901-es számozása mögött is az õ rendszerezõ munkáját
láthatjuk. Tudjuk róla még, hogy a felsoroltakon kívül elnöke volt az 1899-ben alakult
helyi sportegyletnek és vadászterületet is bérelt.
Forrás: Történelmi séta Sárbogárdon

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a cecei római katolikus
templom 225 éves fennállásának évfordulója alkalmából

2019. szeptember 14-én 16 órakor tartandó
hálaadó, ünnepi szentmisére.

Ezen nap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, templomunk búcsúnapja. A
szentmisét celebrálja: Mészáros János címzetes apát, esperes plébános.

Bizonyára különös alkalom a hálaadásra mindazoknak, akik itt részesültek a keresz-
telés, elsõ gyónás által bûnbocsánatban, elsõ áldozásban, bérmálásban, avagy a házas-
ság szentségében.

Adjunk hálát és ünnepeljünk együtt!

Szeretettel várja az egyházközség nevében: Helter István plébános

MOLNÁR ORSOLYA

könyvbemutatója

a Madarász József
Városi Könyvtárban

szeptember 13-án,
pénteken, 17 órakor.

A szerzõt és könyvét
Hargitai–Kiss Virág

mutatja be.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

SZÜRETI
MULATSÁG

ALAPON
Szeretettel várnak

minden mulatni vágyót
az alapi szüretire

szeptember 28-án.

A felvonulás 13 órakor,
a bál 21 órakor veszi kezdetét

a mûvelõdési házban.

Tombola, zene, tánc!

A talpalávalós a nap folyamán
a Boros zenekar szolgáltatja.
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Ács József ny. r. zászlós
rendõrségi búcsúztatója

Ács József 1958-ban kezdte hivatásos szolgálatát a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság Sárbogárdi Rendõrkapitányság Cecei Rend-
õrõrsén járõr beosztásban. 1962-tõl a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság központi állományának járõre, majd 1971-tõl a kapitányság ügye-
letvezetõ helyettese. 1976-tól 1988-as nyugdíjazásáig a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság járõr gépkocsivezetõje. Nyugállományba vonu-
lásakor a tiszteletre méltó rendõrzászlósi rendfokozatot viselte.
30 hosszú esztendõn keresztül viselte a rendõri egyenruhát, helytálló
ember volt. Tette ezt a szolgálatának kezdetétõl egészen a végéig a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon. Olyan rendõr volt, akit szikár ter-
mete ellenére féltek a bûnözõk, de bátran keresték azok, akiknek se-
gítségre volt szüksége. Ács József rendelkezett olyan személy- és em-
berismerettel, hogy mindig tudta, ki az, akivel szemben meg kell tar-
tania azt a bizonyos három lépés távolságot, és ki az, akinek bátran
nyújthat segítõ kezet. Szolgálati napjain mindig kettõször sietett.
Elõször szolgálatba, majd annak befejeztével haza a családjához.
Mert ahol fontos dolgok várnak bennünket, oda sietünk...
Õ már akkor tudta azt, amit ma már a rendõriskolákban tanítanak. A
sikeres fellépés, az eredményes munka elsõ feltétele a jó megjelenés.
Mert mennyire a kihagyhatatlan rutin része kellett, hogy legyen a ci-
põ fényesítése, az egyenruha felöltése ahhoz, hogy amikorra gyerme-
kei ilyen távolból visszagondolnak édesapjuk rendõri múltjára, akkor
ez jut az eszükbe, ahogy csillogott a cipõ és feszült az egyenruha. A
mellé beosztott fiatal rendõröknek a szakmai tudás, a kor és a rendfo-
kozat tiszteletét megtanította, az általa képviselt értékeket átadta.
Olyan képességek és erények voltak ezek, melyek a mai idõk rendõr-
ségén is megállnák a helyüket. Sõt! Rohanó világunkban ezekre az
értékekre nagyobb szükség van, mint valaha.
Parancsnokai érdemeit elismerték és munkáját ennek megfelelõen
jutalmazták. Szolgálati érdemérmet 5 esetben, közbiztonsági helyet-
tesi dicséretet, tárgyjutalmat, pénzjutalmat és fõkapitányi dicséretet
egy esetben kapott. Kitüntetésben kettõ alkalommal részesült. A Ha-
za Szolgálatáért érdemérem bronz fokozatával és a Közbiztonsági
Érdemérem ezüst fokozatával tüntették ki.
Eggyel több ember van immár, akinek az örökségére méltók kell,
hogy legyünk, és akinek az emlékét büszkén hordozzuk.
Fájó szívvel búcsúzik volt kollégájától a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság teljes személyi állománya és osztozunk a család gyászában.

Tatai Marika emlékére

54 éve nekünk is csengettek a gimiben, ötvenegy különbözõ egyéni-
ség. Talán karácsonyra megtanultuk egymás nevét. Az élet szétszórt
bennünket a szélrózsa minden irányába. Sokakkal Budapesten talál-
koztam, Veled itthon. Sorstársak is lettünk. Hat gyermeked közül
egyet elvesztettél, én a három közül egyet. Akinek meghalnak a szü-
lei, árva. Akinek meghal élete párja, özvegy, de akinek a gyermekét
kell eltemetni, arra nincsen szó, nincsen fogalom.
Miklóson van egy sírfelirat: „Akinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem
tudja, mi a fájdalom!”
Baleset is ért. Ugyan katonásan viselted, jöttek a következõ megpró-
báltatások: édesanyád és a férjed halála. Nagyon elfáradtál. Magához
szólított az Úr, nyugodjál békében!

Heksziné Somogyi Rózsa

NEHÉZ FILMÉLMÉNY:
CSERNOBIL

A feleségem nem tudott elaludni a film hatására, s mikor
aztán elszunnyadt, borzasztó álmai voltak. Néha bennem is
felidézõdik a film némelyik képsora, vagy egyszerûen az at-
moszférája, és szeretném elhessegetni, mert nyomasztóan
ránehezedik a lélekre. A Csernobil címû amerikai filmsoro-
zatról van szó. Öt rész, ötórányi lelki strapa. Arról azonban
szó sem lehet, hogy könnyedén lekapcsoljuk a készüléket.
Látni akarjuk, szenvedni akarunk, érteni akarjuk, bele aka-
runk látni a történelem legnagyobb technikai katasztrófá-
jába. A hirosimai atombombáról, mint az emberiség törté-
netének egyik legrémesebb epizódjáról szoktunk beszélni.
Mit Hirosima? Csernobilban óránként két Hirosimára való
sugárzás szabadul ki ellenõrizhetetlenül. Ebben a robbanás-
ban a Hirosimában és Nagaszakiban exponált atombom-
bák együttes radioaktivitásának kétszázszorosa jelent meg.
Kétszáz Hirosima, bele sem merünk gondolni.

Mi volt ez? – kérdezi a mai ember. Százezer halott egy erõ-
mûben? Szakemberek készítettek egy hatalmas üzemet,
amely igen jutányosan áramot termel a nép számára, aztán
egyszer az üzem megõrül és megöl százezer embert? A ter-
mészet bosszút állt a kiszipolyoztatás miatt? „Akármit
azért nem lehet megcsinálni” – üzent az emberiségnek.
„Kevertetek, kavartatok, azt hittétek, ti vagytok az Isten.
Kusti! Hátrább az agarakkal!” Lehet, hogy olyan eset állt
elõ, amely kijelölte a határt: eddig, és ne tovább?
Tény viszont, hogy atomerõmûvek százai mûködnek ma is a
világon, az emberek mûszak után lemosakszanak, és mind-
annyian hazamennek a családjukhoz. Azonban játszani, fe-
lelõtlenkedni, csökött agyú fõnökként végezni a munkát
nem szabad. Ez vizsgahelyszín, azt méri, hogy hány százalé-
kig vagy ember, s ha megbuksz, hullahegy marad utánad.
Van ilyen munkahely. Veszélyzóna, ócskább emberanyag-
nak belépni tilos. De ki dönti el? Ki a vizsgabiztos? Mi van,
ha õ is a silányabb sorozatból való? Sõt mi van, ha az egész
struktúra silány? Láttuk. Rossz az alapozás, dõlnek a falak,
temetik maguk alá a jónépet.
Azt azonban jó volt látni minden megrendülésünk ellenére,
hogy ott is vannak száz százalékos emberek, ahol ezt nehéz
megoldani. Van, ahol könnyebb? Az ember képes azt hinni,
hogy sehol sem könnyebb. Rossz pillanataiban akárki vél-
heti, hogy erkölcsileg az egész világ elsilányult, és már-már
emberfeletti feladat embernek maradni.
Törekedni kell rá, ha nem sikerül, akkor is. Kötelezõ.

L. A.

Fotó a sorozatból
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BEJELENTKEZTEK AZ ÚJ
„ZÁMBÓ-LEGÉNYEK”!

Újra az ország elején
a szilasi kézilabda

A Mezõszilasi Németh László Általános Iskola III. korcsoportos fiú kézilabdacsapata
óriási meglepetést okozva 2. helyen végzett a Békéscsabán rendezett országos diákolim-
pián.
Hosszú út vezetett idáig. 2014-ben siófoki munkáját befejezve „hazatért” iskolánkba
Zámbó Tibor igazgató úr, s egy év pihenõ után újraindította az utánpótlásképzést. Két
korosztályban – 2008/2009-ben, 2006/ 2007-ben született gyermekek – folyik a munka.
Az alapozó idõszak után már a tavalyi évben országos elõdöntõbe kerültek a tanulóink,
de az igazi áttörést az idei év jelentette. A csapat veretlenül végzett a körzeti, a megyei
elõdöntõ, a megyei döntõ és az országos elõdöntõ mérkõzésein, s bejutott az országos
döntõbe. A csoportküzdelmek során kikapott a csapatunk az NB I-es Tatabánya fiókcsa-
patától, de Algyõ és Nagykanizsa legyõzésével elõdöntõbe került. Ott Orosházát gyûrték
le gyerekeink, s bejutottak az országos döntõbe, ahol ismét a Tatabánya várt csapatunk-
ra. Egy végtelenül kiélezett mérkõzésen – kevés játékos, gyengébb kapusteljesítmény és
helyzetkihasználás miatt – minimális (3 gólos) vereséget szenvedtünk. Az igazgató úr
szerint – elismerve a gyerekek heroikus küzdõszellemét – nagy lehetõséget szalasztot-
tunk el, hisz a 36. percig vezettünk…

Azért egy ilyen kis iskolának – 9 gyerekkel versenyeztünk – nagyon szép eredmény az
ezüstérem is…

MNLÁI

A csapat tagjai: (felsõ sor balról)
Szili Ádám – Szili Ákos – Kõvári Roni – Zámbó Tibor

– Balogh Bence – Horváth Balázs – Pordán Alex,
(guggolnak balról) Kiss Péter – Bali Zoltán – Soós Bence

Frissen tankolva

Alapon a sárbogárdi rendõrök vonták in-
tézkedés alá 2019. szeptember 1-jén dél-
után azt a 69 éves helyi sofõrt, aki vezetés
elõtt fogyasztott alkoholt. A járõrök a fér-
fit elõállították a rendõrségre és ellene
büntetõeljárást indítottak ittas jármûveze-
tés elkövetése miatt, és mivel nem tartotta
magánál a vezetõi engedélyét, ezért a
rendõrök szabálysértési eljárást is kezde-
ményeztek vele szemben.

Koccanás a zebránál
iskola elõtt

2019. szeptember 3-án, kedden 7 óra 40
perckor Sárbogárdon, a József Attila utca
és az Ady Endre út keresztezõdésében ta-
lálható gyalogátkelõhelyen egy gyalogos
haladt át, ezért az úton haladó 31 éves igari
férfi megállt, hogy az elsõbbséget megadja
a gyalogos részére. A mögötte haladó Fiat
Ducato gépkocsivezetõje azonban ezt nem
észlelte és nekiütközött az elõtte álló autó-
nak. A baleset során személyi sérülés nem
történt.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei a
Fiat Ducatot vezetõ szerb férfi részére
helyszíni bírságot szabtak ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon au-
gusztus 31-én:

KACZ KITTI vajtai lakos és
SZABÓ GYULA cecei lakos.

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

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Házasságkötések
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SZOMBATON MI IS BEFÛTÖTTÜNK
A hétvégi bajnoki forduló bemelegítése-
ként szerdán a Magyar Kupában az Enying
elleni 3-0-ás sikerrel a Sárbogárd fõtáblára
került. A 11. percben Majláth H. a jobb ol-
dalon megkapott labdát középre lõtte és
Gráczer Bence a kapuba passzolt, 1-0. A
40. percben megduplázta a góljai számát a
hazai csapat. A jobb oldalon elvégzett be-
dobás után Majláth H. beforgatta védõjét
és18 m-rõl a bal alsó sarokba lõtt, 2-0. A
szünet után sem tudott a vendégcsapat ki-
bontakozni. A hazaiak kissé körülménye-
sen szövögették támadásaikat és az 58.
percben szerzett találattal kialakították a
végeredményt. Gráczer Bence átadását
Majláth H. egy csel után a kimozduló ka-
pus mellett a jobb sarokba emelte, 3-0.
Pajor László edzõ a mérkõzés után: – Ne-
héz mérkõzés volt, de elértük célunkat, jö-
het a fõtábla.

A ráhangolódás jól sikerült

Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy
3-1 (1-0)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Gu-
lyás–Kovács, Buzás, Kókány, Luczek, Maj-
láth, Paget, Gráczer, Rodenbücher
Cserék: Farkas, Horváth, Bezerédi, Gyuric-
za, Demeter, Nagy
Ikarus–Maroshegy: Gável – Mátyus, Var-
ga, Bíró, Békefi, Skultéti L., Dopuda, Ko-
vács, Andróczi, Victor, Farkas
Cserék: Skultéti A., Szabó, Boros
A szerdai Magyar Kupában az Enying csa-
patát 3-0-ra legyõzve hangolt a hazai csa-
pat a szombati Ikarus–Maroshegy elleni
mérkõzésre. Már az elsõ perctõl a Sárbo-
gárd játéka érvényesült, és a vendégek vé-
dekezésre kényszerültek. Majláth H.
szemfüles megmozdulása után kapura gu-
rított labda a jobb oldali kapufa mellett
hagyta el a játékteret, és a kapus hibáját
megúszták a vendégek. A hazaiak fölénye
a szögletekben is megmutatkozott. Kó-
kány P. jobb oldalról belõtt sarokrúgását
Paget O. A. közelrõl fejelte kapura, Gável
B. lábbal védett. A sorozatos hazai táma-
dások után a 36. percben megszerezte a ve-
zetést a Sárbogárd. Gulyás–Kovács G.
jobbra kitett labdájával Rodenbücher T.
elhúzott a védõ mellett. A középre belõtt
labdát a bal oldalon érkezõ Majláth H. 6
m-rõl a kapu bal oldalába lõtte, 1-0. A ven-
dégek szórványos támadási kísérleteit a
hazai védelem magabiztosan hárította. A
szünet után a vendégek jóvoltából válto-
zott a játék képe. Varga F. 17 m-rõl elvég-
zett szabadrúgását Matócza D. bravúrral
ütötte szögletre. A 62. percben egyenlített
az Ikarus. Varga F. 23 m-rõl kapura lõtt
labdájába Kovács L. a védõ mögül belelé-
pett, és a labda a hálóban kötött ki, 1-1.
Nem sokáig örülhettek a vendégek, mert a
70. percben ismét elõnyhöz jutott a hazai
csapat. A jobb oldalról Rodenbücher T.
magasan emelte a labdát a kapu elé.
Majláth H. az elé került játékszert kapura

küldte. Gráczer B. a kapu elõtt elfutva
megzavarta a vendégek kapusát, és a labda
a jobb alsó sarokban landolt, 2-1. A vezetés
után is a Sárbogárd uralta a mérkõzést és a
85. percben szerzett góllal bebiztosította a
gyõzelmet. A bal oldalon Majláth H. ka-
pott indítást és a védõt átjátszva középre
emelt labdáját Rodenbücher T. a kapu
elõtt lekezelte, átpasszolt az üresen álló
Bezerédi Á. elé, aki 6 m-rõl a jobb felsõ
sarokba emelt, 3-1. A mérkõzés egészében
fölényben játszó hazaiak megérdemelten
tartották otthon a három pontot.
Pajor László edzõi értékelése: – Ismét sok
helyzetet dolgoztunk ki, de sokat ki is
hagytunk. Magabiztosan gyõztük le a
sportszerû Ikarust. Gratulálok a csapatnak
a gyõzelemhez!
Jók: Majláth H., Rodenbücher T., Kindl
Z., illetve Varga F., Dopuda I.

Rekkenõ hõségben

Sárbogárd U19–Mezõfalva U19
3-1 (0-1)

Sárbogárd: Bruzsa B. – Vagyóczki, Suhaj-
da, Õri, Gábris, Morvai, Husvéth, Lengyel,
Horváth, Kisari
Cserék: Morvai, Bruzsa T., Tóth
Mezõfalva: Takács B. – Bakos D. I., Ma-
gosi, Sümegi, Németh, Kovács, Bakos P.,
Tonka, Kertész, Takács R. D., Kiss
Csere: Vad
Vezetõ edzõ: Südi László
A mérkõzés a legnagyobb melegben, dél-
után fél kettõkor kezdõdött. Az elõzmény
pedig, hogy a nõi csapatok mérkõzésének
versenykiírás szerinti idõpontja tíz óra
volt. A balesetben elhunyt enyingi fiatal
labdarúgó, Boda Tamás temetése miatt
azonban a mérkõzés elmaradt, és a fiata-
lok mérkõzési idejét már nem lehetett
megváltoztatni. Nehezen vették fel a csa-
patok a ritmust a hõségben, és a vendégek-
nek sikerült a 29. percben megszerezni a
vezetést. A középpályán megszerzett lab-
dával Tonka N. kilépett, és a védõk mögé
kerülve a kapuból kimozduló Bruzsa B.
mellett a hálóba emelt, 0-1. A hazai táma-
dások sorra elakadtak a jól záró vendégek
védelmében. A szünet után agilisabb já-
tékkal kezdett a Sárbogárd és az 53. perc-
ben egalizálta az eredményt. Vagyóczki P.
23 m-rõl elvégzett szabadrúgása a jobb al-
só sarokba vágódott, 1-1. A gól után a ven-
dégek belemenésekkel tarkított védõmun-
kája nem osztott sikert és a 74. percben
Suhajda M. betörését a büntetõterületen
belül szabálytalanul akadályozta meg a vé-
dõ. Az ítéletvégrehajtó Vagyóczki P. a
büntetõt a kapu bal oldalába lõtte, 2-1. A
vezetés megnyugtatta a hazaiakat, és a 76.
percben kétgólosra növelték az elõnyüket.
Lengyel Sz. jobb oldalról elvégzett szögle-
tét a védõk között. Suhajda M. fejjel juttat-
ta a hálóba, és ezzel kialakította a
mérkõzés végeredményét, 3-1. A rekkenõ
hõségben lejátszott mérkõzésen mindkét

csapat dicséretet érdemel a kitartásáért. A
hazaiak a Mezõfalvát legyûrve továbbra is
pontveszteség nélkül állnak a tabellán.
Ifj. Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: –
Szombat délután kánikulában fogadtuk a
Mezõfalva csapatát. A nagy meleg rá-
nyomta bélyegét az elsõ félidõre, nagyon
fásultan, lassan játszottunk. A második já-
tékrészre azonban a fiúkat sikerült felpör-
getni és a sok helyzetbõl hármat tudtunk
értékesíteni, így teljesen megérdemelt
gyõzelmet arattunk. Nagyon örülök, hogy
nehéz körülmények között meg tudtuk
fordítani a mérkõzést, ami a csapatot di-
cséri. Gratulálok!

Az öregek is elkezdték
Mezõszilas Öregfiúk–

Sárbogárd Öregfiúk 1-2 (1-1)

Mezõszilas: Tücsök – Szepesi, Szikszai,
Varga L., Bognár, Tücsök, Nagy, Sebes-
tyén, Varga J., Kozma, Kovács
Cserék: Pécsi, Juhász, Lakatos, Kristóf,
Petrik
Sárbogárd: Sipõcz – Lakatos, Kiss, Csen-
des, Killer, Kelemen, Deák, Fülöp, Tórizs,
Szabó, Juhász
Csere: Horváth
A jól sikerült felkészülés eredménye reali-
zálódott a Mezõszilas otthonában leját-
szott mérkõzésen. A 7. percben Tórizs A.
góljával a vendégek megszerezték a veze-
tést. A védelmet faképnél hagyva a hálóba
lõtt, 0-1. Lassú víz partot mos alapon tá-
madtak a hazaiak és a 19. percben egyenlí-
tettek. A középre begurított labdát Nagy
L. helyezte a kapuba, 1-1. A szünet után a
Sárbogárd kezdeményezései az 59. perc-
ben sikerrel jártak. Kassai N. lefejelt lab-
dájával Kelemen B. meg sem állt a hálóig,
1-2. A meleg ellenére sikerült a hazaiakat
lehûteni a megérdemelt vendéggyõzelem-
mel végzõdõ mérkõzésen.

A szombati folytatás elmaradt
LMSK Cobra Sport–Sárbogárd II.

3-2 (2-2)

LMSK Cobra Sport: Kovács – Sütõ, Hor-
váth, Mocher, Szipõcs, Balla, László, Láz-
ár, Bagó, Bánki, Zsiga
Cserék: Tóth, Tímár, Deák, Doma
Sárbogárd II.: Farkas – Pap, Varjas, Va-
gyóczki, Tulok, Horváth, Sebestyén, Vá-
mosi, Fauszt, Rigó, Szakács
Cserék: Kovács, Morvai, Palásti, Õri, Hus-
véth
A vasárnapi mérkõzésen ismét egygólos
vereséget szenvedett a sárbogárdi csapat.
A hazaiak az 5. percben megszerezték a
vezetést. A keresztbe ívelést Horváth A. a
kaputól 17 m-re helyezkedve megkapta és
lövését nem sikerült hárítani a vendégek
kapusának, 1-0. Gyorsan jött a válasz, mert
a 7. percben a kipattanó lövést Sebestyén
Zs. közelrõl juttatta a kapuba, 1-1. A ne-
gyedóra végére a vendégek fordítottak az
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, játékosok-
kal, edzõkkel sportpályafutásról, múltról, jelenrõl és jövõrõl.

Beszélgetõpartnerem az U14-es csapattal bajnoki címet elért
Kovács Attila edzõ.
Az 1986-ban Székesfehérváron született és ott is lakó gyerkõc
már 7 éves korában Pátkára járt edzésekre. Hálával gondol
vissza az elsõ edzõjére, Lejer Lászlóra, aki türelemmel taní-
totta a labdarúgás szeretetére. A Pátka labdarúgócsapatának
toborzója, hívó szava meghatározta a kezdetet, és 10 évesen a
serdülõcsapat igazolt játékosa lett. A serdülõ után az ifjúsági
csapatban szerepelt és már akkor elvégezte a játékvezetõi
tanfolyamot. A rövid labdarúgószerepet felváltotta a bírásko-
dás. A megyei III. osztályban szereplõ Sukoró–Mány 2-2-es
döntetlennel végzõdõ mérkõzés volt az elsõ találkozó, mint a
játékvezetõi karrier kezdete. Alig telt el egy év és már az NB
III-as mérkõzéseken fújta a sípot. Szép emlék a kiemelt baj-
nokságban az U17-es Videoton–Ferencváros közti rangadó, ahol Becséri Dániel és
Szûcs László asszisztensek segítették munkáját. A fiatalon elkezdett pályafutást egy sé-
rülés miatt abba kellett hagyni és a mielõbbi felépülésre, a gyógyulásra koncentrálva a fo-
ciról és a síp fújásáról is le kellett mondani. A hónapokig tartó sérülésbõl felépülve a ka-
put választotta, és Sárbogárdra költözése után a Pálfa csapatához igazolt. A következõ
évben a megyei II. osztályban szereplõ Sárbogárd LSC játékosa volt. Rövid kitekintés
következett a cecei csapathoz, majd ismét Pálfa, és 2018-ban a Sárbogárd SE. A nagysze-
rû mérkõzések közül is kiemelkedik az LSC–Baracs összecsapáson a büntetõ kivédésén
kívül a ragyogó kapusteljesítményével is hozzájárult a gyõzelemhez.
A kesztyût a mai napig felveszi és a felnõttcsapatok kispadján mérkõzésrõl mérkõzésre
jelen van. Közben elvégezte az MLSZ C-típusú edzõi tanfolyamát és az utánpótláscsapa-
toknál végezte az edzõi munkát. A Cece U16-os csapatától 2018-ban elköszönt és a Sár-
bogárd SE U14-es csapattal a közös munka elkezdõdött. A srácokkal a kitartó munka
meghozta az eredményt; a 2018/2019. évi bajnokságban a Nyugati csoport elsõ helyén vé-
geztek. A bajnoki cím eléréséhez szükséges csapategység mellett kiemelkedõ szerepet
tulajdonít a szülõk odaadó munkájának. Szakmai munkájához nyújtott segítséget – és ez-
zel a siker részese – Pajor László és Heiczinger Imre. Büszkeséggel említi meg az ifjú te-
hetséget, Szalai Ádámot, aki kiemelkedõen jó teljesítményével és tehetségének köszön-
hetõen a MOL Fehérvár FC játékosa.
A helyi mentõállomáson dolgozik mentõápolóként, és teszi kötelességét a hivatásának
élve a segítségre szoruló emberek érdekében.
A beszélgetés után sok sikert, gyõzelmet és sziréna mentes munkát kívánva köszöntem
meg a beszélgetést.

Szántó Gáspár

eredményen. Vagyóczki P. a kaputól 23
m-rõl elvégzett szabadrúgást értékesített,
1-2. A 32. percben ismét Horváth A. volt
eredményes a hazaiak részérõl és kiegyen-
lítette a hátrányt, 2-2. A szünet után me-
zõnyjáték alakult ki és mindkét csapat a ki-
hagyott helyzetekben jeleskedett. A 72.
percben a szélrõl beívelt labdára a védõket
megelõzve Bogó I. mozdult és a hálóba
fejelt, 3-2. Szoros mérkõzésen szenvedett
vereséget a Sárbogárd II. csapata. A dön-
tetlen jobban megfelelt a játék képének.
Az edzõi értékelés Pajor Lászlótól: – Az
egyéni képességeket és a hazai pálya elõ-
nyeit jobban kihasználó Lepsény ismét ki-
fogott rajtunk. Az akarat, a hozzáállás di-
cséretet érdemel.

A hétvége sportmûsora

2019. szeptember 6. (péntek)

16.30 óra: Szabadegyháza U14–Sárbogárd
U14 (U14, Déli csoport, Szabadegyháza)

2019. szeptember 7. (szombat)

10.00 óra: Kisláng-Telmex U19–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., U19, Kisláng)
16.30 óra: Sárosd–Sárbogárd (megyei I. o.,
Sárosd)
16.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Kisapos-
tag Duna Öregfiúk (Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2019. szeptember 8. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–LMSK Cobra
Sport U16 (U16, Déli csoport, Sárbogárd)
13.00 óra: Csákvár N–Sárbogárd N (nõi
felnõtt, Csákvár)
16.30 óra: Sárbogárd II.–Nagykarácsony
(Megyei II. o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Az õsz egyik veszélye a mustgáz
A móri bórvidéken is megkezdõdött a
szüret, egyes helyeken már a mustot érle-
lik a pincékben. A szõlõ levének erjedése-
kor mustgáz keletkezik, amely nem meg-
felelõ körülmények között komoly ve-
szélyt jelent. Szellõztetéssel, valamint
szén-dioxid-érzékelõ elhelyezésével elke-
rülhetõ, hogy veszélyes mennyiségben
felhalmozódjon, illetve balesetet okoz-
zon a gáz.
Tavaly három ember halálát okozta a
mustgáz: a Somogy megyei Kányán egy, a
Szabolcs megyei Kékcsén pedig két em-
ber életét követelte. Több helyen pedig –
egy-egy alkalommal Soponyán és Székes-
fehérváron is – csak a szerencsén múlott,
hogy idõben rátaláltak a balesetet szenve-
dett emberekre.
Évrõl évre számos alkalommal riasztják
ilyen esethez a tûzoltókat, holott a balese-
tek könnyen megelõzhetõek.

A szén-dioxid önmagában nem mérgezõ,
azonban mivel nehezebb a levegõnél, egy
szellõzés nélküli pincébõl kiszorítja azt.
Aki ilyen pincébe megy le, rövid idõ alatt
oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek
tünetei a szédülés és a fáradtságérzés.
Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulla-
dás követi.

Egy liter erjedõ must csaknem 42 liter
szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos
szellõztetni a pincéket, és célszerû oda
szén-dioxid-érzékelõt is felszerelni. Al-
kalmazható a közismert gyertyás módszer
is, amikor az ember egy gyertyával ellen-
õrzi, van-e elég levegõ a pincében. Fon-
tos, hogy az égõ gyertyát ne kézben, ha-
nem például egy lapáton tartsuk magunk
elõtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a
gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe
menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sû-
rített levegõs légzõkészülékben szabad
bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsola-
tos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es
segélyhívó számot és kérje a tûzoltók se-
gítségét!
A képek korábbi felvételek, fotó: Kataszt-
rófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Tájékoztatjuk érintett felhasználóinkat, hogy munkatársaink meden-
cemosást végeznek

NAGYHÖRCSÖKÖN

2019. szeptember 5-én, csütörtökön

9.00-14.00 óráig

A munkálatok ideje alatt a településen

VÍZHIÁNY VÁRHATÓ!

Kérjük, hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak
háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl. A munkák befejez-
tével a kifolyókból rövid ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik,
vas- és mangánoxidot tartalmaz. Javasoljuk, hogy mosásra csak üle-
pítés után használják a vizet, nehogy ruháik elszennyezõdjenek.

A víz, ülepítés után, felhasználható, iható, észlelhetõ tisztult állapot rö-
vid idõn belül kialakul.

Az okozott kellemetlenségekért megértõ türelmüket köszönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.

Tájékoztatjuk érintett felhasználóinkat,
hogy munkatársaink medencemosást végeznek

SÁRHATVANON
2019. szeptember 6-án, pénteken

9.00–14.00 óráig.

A munkálatok ideje alatt a településen

ÁTMENETI VÍZHIÁNY, NYOMÁSCSÖKKENÉS,

VÍZZAVAROSODÁS VÁRHATÓ

Kérjük, hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak
háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl. A munkák befejez-
tével a kifolyókból rövid ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik,
vas- és mangánoxidot tartalmaz. Javasoljuk, hogy mosásra csak üle-
pítés után használják a vizet, nehogy ruháik elszennyezõdjenek.

A víz, ülepítés után, felhasználható, iható, észlelhetõ tisztult állapot rö-
vid idõn belül kialakul.

Az okozott kellemetlenségekért megértõ türelmüket köszönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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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

TERMÕFÖLD ELADÓ:
9 ha, mezõgazdasági mûvelésre alkalmas,

Sárbogárd-Sárszentmiklós
közvetlen határában.

Telefon: 06 70 338 5075

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!

Pusztaszabolcs–Felsõcikolai sertéstelepre

3 FÕ ÁLLATGONDOZÓT
KERESÜNK.

Munkaidõ: 6-14 óráig

Bérezés: nettó 900 Ft/óra

Bejárás: támogatjuk 15 Ft/km

Érdeklõdni: 06 (30) 492 2393

Az Alba Ablak – Solar Kft. sárbogárdi telephelyére

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

ASZTALOS

BETANÍTOTT MUNKÁS

SEGÉDMUNKÁS
Jelentkezni lehet személyesen: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 114.,

telefonon: 06 (30) 315 8510,

e-mailben: erzsi.czeinerne@jullich.com

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Eladókat keresünk azonnali kezdéssel a Tesco üzletsoron lévõ Füstölt
Áruk üzletében. 06 (70) 428 7848

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711

Napos csütörtök után felhõsebb,
záporosabb hétvége jön

Csütörtökön is országszerte napos, száraz idõre készülhetünk,
csak kevés felhõ lesz az égen. Esni sehol sem fog. A légmozgás
gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban 7-14, délután 24-28 fokot
mérhetünk.
Pénteken újabb hidegfront okozhat több helyen erõs, néhol vi-
haros szelet. Több lesz a felhõ fölöttünk, de napközben csak
kevés zápor fordulhat elõ. Este nyugaton, délnyugaton viszont
több helyen eleredhet az esõ. A legmelegebb órákban 21-28
fok valószínû.
Hétvégén is gyakran lesz felhõs az ég, inkább csak rövid napos
idõszakok lehetnek. Több helyen elõfordulhat esõ, zápor, he-
lyenként zivatar. A szél idõnként feltámadhat. A csúcshõmér-
séklet 20 és 25, a tartósan felhõs, csapadékos tájakon kevéssel
20 fok alatt alakul.
Forrás: idokep.hu

Mûvészi karalábé

Múlt héten olvashattak a futball-arcképcsarnokban Derecskei
József sportpályafutásáról. Most derült ki, hogy Józsi nemcsak
a pálya füvén brillírozik, de a kerti növényekhez is van tehetsé-
ge. Karalábéból a fotón látható mûvészi alkotást termelt az
idén Sárszentmiklóson, az Arany János utcában. Olyan külön-
leges és mutatós ez a zöldség, hogy szinte vétek megenni, ám a
zsenge hajtások láttán összefut a nyál az ember szájában, úgy-
hogy bizonyára a fazékban végzi, feltételezhetõen különleges
étekként.

HKV
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