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Meg-
fontolandó
Egy sajátos házi szennyvíztisztítási lehe-
tõség ragadta meg a figyelmemet, ami-
rõl most hallottam, s amely a ma nem-
csak divatos, de rendkívül hasznos, kör-
nyezetbarát megoldások közé tartozik.
Elsõsorban olyan településeken, házak-
nál érdemes alkalmazni, ahol vezetékes
víz van, de a szennyvízhálózatra való rá-
kötés nem megoldható, vagy túl költsé-
ges, mert messze van a szennyvíztelep-
tõl.

Az úgynevezett gyökérzónás szennyvíz-
tisztító berendezés lényege, hogy egy
körülbelül két köbméteres ülepítõtar-
tályban gyûjtik a „fekete vizet”, aminek
a folyékony része húsz négyzetméteren
elágazó csõrendszeren, vagy nagy felü-
letû, a gyökerek zónájába leásott szivá-
rogtatón szûrõdik át a talajba. A csõ-
rendszer/szivárogtató belsõ felületén
olyan baktériumok élnek, melyek be-
építik a szervezetükbe, illetve lebontják
a káros anyagokat. Az ülepítõtartály-
ban összegyûlt iszapot körülbelül két-
évente kell kiszippantatni. A talaj pe-
dig, ahova a szivárogtatás történik, al-
kalmas parkos, cserjés helyekre (vete-
mény alá viszont nem!). Költsége 800
ezer Ft és 1 millió Ft körül van, ha egy
család maga vág bele, ám ha települési
szinten összefognak a háztartások, ak-
kor pályázat segítségével egy családnak
tizedannyiba, vagy még kevesebbe ke-
rül.

Az ilyen és hasonló újrahasznosító eljá-
rások kevésbé terhelik az élõhelyünket,
növelik az ingatlan értékét, és ráadásul
még olcsóbbá is teszik annak fenntartá-
sát. Érdemes fontolóra venni.

Hargitai–Kiss Virág

Véget ért egy tanévVéget ért egy tanév
Írás a 10. oldalon.Írás a 10. oldalon.

BÕRÜNK LAPJAIBÕRÜNK LAPJAI
Írás a 6. oldalon.Írás a 6. oldalon.
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56 EZREN ESHETTEK ÁT
A FERTÕZÉSEN EDDIG

H-uncover: 56 ezer fõre becsülhetõ az új koronavírus fertõzésen
átesettek száma az országos szûrés végéig

Mindössze három fõnek lett pozitív a PCR-tesztje a mintegy 10
500-ból a 2020. május 1-je és 16-a között végzett, a Semmelweis
Egyetem vezetésével megvalósult, országos, reprezentatív koro-
navírus-szûrõvizsgálat keretében. Emellett hetven fõnél mutatta
a vérvizsgálat azt, hogy átesett a COVID-19 betegségen. A sajtótá-
jékoztató keretében nyilvánosságra hozott végleges eredmények
megerõsítik, hogy mind az aktív fertõzöttek száma, mind az átfer-
tõzöttség alacsony volt Magyarországon az „újranyitás” pillana-
tában, ami az idõben bevezetett és a lakosság által betartott kor-
látozó intézkedéseknek köszönhetõ. Az orvosképzõ egyetemeken
a továbbiakban is folyamatosak az új típusú koronavírussal kap-
csolatos szûrõvizsgálatok annak érdekében, hogy õrszemként
pontosan elõre tudják jelezni az esetleges második hullám megje-
lenését.

A nemzetközi viszonylatban is jelentõs ku-
tatás alapvetõen azt a kérdést vizsgálta,
hogy a járvány lecsengésekor, a lazítás
megkezdése elõtt mekkora volt az új típu-
sú koronavírussal fertõzött személyek szá-
ma hazánkban, illetve hányan fertõzõdtek
meg a járvány során és szerezhettek immu-
nitást a vírussal szemben.

A Központi Statisztikai Hivatal által kivá-
lasztott 17 787 fõbõl 10 575 fõ tett eleget a
meghívásnak és vett részt a 2020. május
1-je és 16-a közötti vizsgálatokban és adott
mintát legalább az egyik vizsgálathoz. Kö-
zülük 10 474-en a vizsgálati kérdõívet is ki-
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töltötték, így õk alkotják a felmérés vizsgá-
lati populációját. A 13 százalékos kerethi-
bát figyelembe véve a részvételi arány így
67,7 százalék volt. A felmérés reprezenta-
tív a magánháztartásokban élõ teljes 14 év
feletti hazai lakosságra. A részvevõktõl az
aktuális fertõzöttséget kimutató, orr- és
garatmintán alapuló PCR-teszt mellett
vért is vettek annak kimutatására, hogy ko-
rábban átestek-e a fertõzésen, valamint
kérdõívet is kitöltöttek.
A vizsgált személyek közül 3 fõnek lett po-
zitív az aktuális, új koronavírus-fertõzött-
séget mutató PCR-tesztje és 70 fõnél mu-
tatta azt a vérvizsgálat – melyet az Ameri-
kai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Ügynök-
ség által engedélyezett, nagy megbízható-
ságú immunológiai teszttel végeztek –,
hogy átesett a SARS-CoV-2 okozta fertõ-
zésen. Mindez a teljes 14 éven felüli, nem
valamely intézményben élõ magyar lakos-
ságra vetítve azt jelenti, hogy az aktív fer-
tõzöttek száma 2 421-re becsülhetõ a vizs-
gálat idõszakában, míg a szeropozitív, va-
gyis fertõzésen átesettek személyek száma
56 439-re tehetõ. Így mind az aktív fertõ-
zöttségi ráta (2,9 fõ 10 ezer lakosból), mind
pedig az átfertõzöttség aránya (68 fõ 10
ezer lakosból) alacsonynak mondható – je-
lentette be sajtótájékoztatón dr. Merkely
Béla, a vizsgálatot vezetõ Semmelweis
Egyetem rektora.
A kérdõívek eredményébõl – a tünetek
említése alapján – az látszik, hogy a vírus-
sal fertõzöttek között jelentõsen gyako-
ribb volt a szaglás- és ízlésvesztés, valamint
az izom- és ízületi fájdalmak. Azok között,
akik átestek a fertõzésen, gyakran említett
tünet volt a légzésnehézség és a hasmenés,
és körükben valamelyest gyakoribb – 54,4
százalék – volt a krónikus betegségek elõ-
fordulása az átlagpopulációra jellemzõ
41,5 százalékhoz képest – ismertette. Ten-
denciózusan gyakoribb a fertõzés egyes
társbetegségek esetén (magas vérnyomás,
szívbetegség, krónikus tüdõ-, máj- és vese-
betegség).
A becslések azt mutatják, hogy az átfertõ-
zöttség esélye valamelyest nõ a korral, de
ez statisztikailag nem igazolható az ala-
csony átfertõzöttség miatt. Hasonló, ten-
denciaszerû összefüggés volt érzékelhetõ a
pozitív eredmény és a gyakori munkába já-
rás, a karanténra kötelezett, vagy ismerten
fertõzött személlyel való kontaktus és a
március 1-jét követõ nemzetközi utazás
között.
A vizsgálaton résztvevõk átlagéletkora
48,7 év, 53,6 százalékuk nõ, 46,4 százalé-
kuk férfi volt; érdemi nemi különbségek
nem voltak érzékelhetõk a pozitív teszt-
eredményt kapók között.

Folytatás a következõ oldalon.
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A régiókat tekintve az átfertõzöttség leg-
magasabb értéke Budapesten volt (90/10
000 fõ), a legalacsonyabb pedig Észak-Ma-
gyarországon (45/10 000 fõ).
A vizsgálat a Semmelweis Egyetem vezeté-
sével, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és a
Pécsi Tudományegyetem részvételével, a
Központi Statisztikai Hivatal együttmûkö-
désével, valamint az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium támogatásával va-
lósult meg. A szervezést, a mintavételt az
Országos Mentõszolgálat, a Vízimentõk
Magyarországi Szakszolgálata, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ, a kormányhi-
vatalok, az önkormányzatok, a háziorvos-
ok, a körzeti megbízottak is segítették.
Rajtuk kívül külön köszönet illet minden
állampolgárt is, aki eleget tett a meghívás-
nak és – személyenként több száz magyart
képviselve – részt vett a felmérésben. A ki-
választott személyeket levélben, telefo-
non, ügyfélkapun keresztül is megpróbál-
ták elérni. Amennyiben így nem sikerült
kapcsolatot teremteni, akkor személyesen
keresték fel õket regisztrált címükön. A
mintavételt a négy orvosi egyetem munka-
társai végezték: 187 szûrõcsapat vett részt
a munkában, akik 348 meghatározott szû-
rõponton, valamint 5 szûrõbusz és több
mobil szûrõcsapat segítségével vették le a
mintákat a résztvevõktõl.
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora hangsúlyozta: a kutatási eredmé-
nyekbõl jól látszik, hogy a korán beveze-
tett, szigorú korlátozó intézkedések segít-
hettek megfékezni a járvány terjedését az
országban. Szintén segíthetett az idõsekre
vonatkozó, idõben bevezetett, specifikus
korlátozások kihirdetése, és az is fontos
volt, hogy a lakosság nagy arányban betar-
totta a korlátozásokat. A H-UNCOVER
vizsgálat eredménye alapja volt a sikeres
járványügyi exitstratégiának, az úgyneve-
zett lazításnak Magyarországon. A jövõ-
ben fontos rendszeres idõszakonként meg-
ismételni ezt a reprezentatív felmérést, kü-
lönösen, amíg nincs vakcina – emelte ki a
rektor, hozzátéve, hogy az orvosképzõ
egyetemek folytatják a szûrõvizsgálatokat
a járvány lecsengése után is, így továbbra is
fontos õrszem (szentinel) funkciót látnak
el a járványveszély ideje alatt.
Mag Kornélia, a Központi Statisztikai Hi-
vatal elnökhelyettese kiemelte annak je-
lentõségét, hogy a koronavírus-helyzet
kapcsán is megbízható, pontos adatok
alapján születhettek meg a megfelelõ dön-
tések. Elmondta, hogy 489 település kerül
be a mintába, a szûrések elvégzésében pe-
dig a négy egyetem 1245 munkatársa és
csaknem négyszáz önkéntese vett részt.
Dr. Berényi Ervin, a Debreceni Egyetem
Klinikai Központ elnöke kiemelte: az or-
szágos szûrõvizsgálat végrehajtása során
soha nem látott összefogás valósult meg az
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orvosképzõ egyetemek, a háziorvosok, a
jegyzõk, a polgármesterek, a kormányhi-
vatalok között, és különösen jelentõs lo-
gisztikát igényelt, hogy a mintát végzõk az
utolsó zsákfaluba is eljussanak. A szakem-
ber szólt arról is, hogy mivel a vizsgálat be-
mutatta, ha közösségbe megyünk, akkor
nagyobb az esélyünk, hogy valamilyen mó-
don megfertõzõdjünk, ezért a nyári sza-
badságok idején is nagyon meg kell fontol-
ni, ki hova megy.
Dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudomány-
egyetem Klinikai Központ elnöke kiemel-
te egyebek mellett azokat a megyéket,
ahol 75 százalék feletti volt a részvétel,
ezek Veszprém, Nógrád, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Békés megye, valamint Pest
megye is megközelítette ezt az arányt.
Szólt a fertõzöttségben és átfertõzöttség-
ben mutatkozó regionális különbségekrõl
is. Budapesten kívül az átfertõzöttség
Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön
volt a legmagasabb.
Dr. Lengyel Csaba, a Szegedi Tudomány-
egyetem Klinikai Központ elnöke össze-
gezte, hogy az egyes régiókban milyen
egyéb szempontok befolyásolták a fertõ-
zöttséget. Az egyik ilyen volt az életkor,
mely globálisan egyértelmûek az idõsek
fertõzöttségét mutatja. Ugyanakkor a ré-
giós elosztást tekintve, míg Kelet-Magyar-
országon valóban jellemzõ volt az idõsek
dominanciája, a központi és dunántúli ré-
gióban a fiatalok voltak többségben az át-
fertõzöttek között a határon átnyúló mo-
bilitásnak köszönhetõen. Ez arra utal,
hogy Kelet-Magyarországra inkább be-
hurcolták a vírust.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a
H-UNCOVER keretében további két ke-
resztmetszeti szûrést terveznek elvégezni
2021. május 1-jéig.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egye-
tem

Dobozi Pálma, Dávid Orsolya

Forrás. www.semmelweis.hu

Rendelõfejlesztések a térségben
A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott orvosi rendelõ belsõ fejlesztésére térségünk több települése is. Alap 10 millió
forint, Cece 11,7 millió forint, Vajta 12 millió forint támogatásban részesült. Ugyancsak a program keretén belül orvosi eszközökre is
nyert forrást Cece (3 millió forintot), Hantos (2 millió forintot), Káloz (3 millió forintot), Mezõszilas (3 millió forintot), Nagylók (1
millió forintot), Vajta (2,6 millió forintot).

A pozitív elbírálásról szóló hírt Alap közösségi oldalán tette közzé a polgármester június 25-én délelõtt, a Fidesz Fejér 05. választóke-
rület közösségi oldalán június 24-én, este megjelent tájékoztatóanyag nyomán.

Szalai János Milán, Alap polgármestere lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy az idén kiírt, eredményes pályázat összegébõl a védõ-
nõi rendelõ padlóburkolatának cseréje, a rendelõk és elõtér újracsempézése, a fogászati rendelõ és az orvosi rendelõ villamoshálóza-
tának fejlesztése történik meg, valamint az orvosi rendelõben nyílászáró- és radiátorcsere. A beruházás megkezdése a kivitelezõ leter-
heltsége miatt egyelõre bizonytalan.

Hargitai–Kiss Virág
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BÕRÜNK LAPJAI
Bõrünk „lapjai” õrzik mindazt, ami velünk földi életünk során eddig megesett. Minden
nyári barnulás egy-egy fejezet e naplóban. Kívülrõl nézve mulatságosnak tûnhet a stran-
don, ahogy a bõr színén öltözékek rétegei, nyomai rajzolódnak ki, de aki „hordja”, annak
e hieroglifák élményekkel teli történetek.

Egy korábbi aszfaltos biciklitúra pólólenyomatát az elmúlt hétvé-
gén egy másik, káprázatos kirándulás rajzolta felül: letérve a köz-
utakról Kisszékely, Nagyszékely és Miszla erdei mélyútjaiba vet-
tük be magunkat. A páratlan természeti élményt fokozta régi ked-
ves ismerõsünk, dr. Horváth András biológus szakértõ és elhiva-
tott „idegenvezetése”, aki fiával, Gyulával együtt elkísért bennün-
ket a 28 kilométeres útra.
Két kiskorú gyermek is velünk tartott, akiknek a kitartását próbá-
ra tették az erõs emelkedõk, s biztatásra szorultak, de a lejtõkön
majdnem mindenkit leköröztek; égnek állt a hajunk, ahogy sebe-
sen lavíroztak az út esõ vájta hasadékai között.
28 kilométert normál esetben, flaszteren, országúti kerékpáron
egy óra alatt megteszünk a kedvesemmel, és meg se kottyan ne-
künk, mivel általában 70-80 kilométert tekerünk. Ez a 28 kilomé-
ter azonban fölért hatvannal is a hol löszös, hol füves talajon. Az
emelkedõkön nem lehetett úgy föltekerni, ahogy megszoktuk;
büszkeségünkbõl alábbadva le kellett szállni és föltolni a bringát a
dombtetõig. Így viszont rácsodálkozhattunk a talajszint bogárfor-
galmára: az õzbogyót görgetõ ganajtúrókra, a meseszerûen körü-
löttünk repkedõ töméntelen lepkére, láthattuk a vadak csapásait
az utat övezõ meredek löszfalakon, a daliás dámszarvasokat, a
változatos vadvirágok özönét, és megkóstolhattuk az erdõ aján-
dékait.
Nagyszékelyben egy permakultúrás kertben vezetett körbe min-
ket a háziasszony, ahol nemcsak a négyfõs család és állatai ellátá-
sára termesztenek vegyszermentes gabonát, zöldséget, gyümöl-
csöt, fûszernövényeket, hanem a magjukért is, amit aztán értéke-
sítenek. A lekaszált fû szénaként és mulcsként is szolgál. Alapelv,
hogy minden növénynek helye van a rendszerben, a csalánnak,
komlónak is. Az egyensúly finomhangolásában játszik szerepet az
ember. Érdekes volt látni egy olyan természetközeli családot,
akiknek életében nincsenek jelen a fogyasztói társadalom hívsá-
gai. Ivóvizük a falu kútjáról van, minden más célra ásott kút vizét
használják. Nyáron nem a házban, hanem a féltetõ alatt alszanak,
egy légtérben a konyhával, ahol hagyományos, fatüzelésû kemen-
cében és sparhelten készítik az ételt. A gerendán lógva száradnak
a fûszerek, gyógynövények, s külön aszalókemence is rendelkezé-
sükre áll.
Nagyszékely tele van csupa különlegességgel. Itt áll az ország
egyetlen kettõs református temploma, melyet éppen most újíta-

nak fel. A kisebb, õsi templom stílusában is
az Árpád-kor egyszerûségét tükrözi. A XI-
II. században épült templom az 1800-as
évek elejéig egymagában állt a domb tete-
jén. Az ide telepített sváb lakosság azonban
kinõtte az épületet, ezért az öreg templom

szentélyét lebontva ferdén hozzáépítették az új templomot, mely
Tolna megye legnagyobb református temploma.
A templomokkal szemben áll az 1806-ban épült gimnázium, mely
a megye elsõ református gimnáziuma volt, és akkoriban csak itt
folyt az egész megyében középfokú oktatás. Még ma is mûködik!
Nagyszékely egykor a környék leggazdagabb, virágzó települése
volt, szinte egy mini Párizs. A marhakereskedõk és szõlõtermesz-
tõk központja még hotellal is büszkélkedhetett, mely ma sajnos
elhagyatott, de díszes homlokzata árulkodik még a dicsõ múltról.
Miszlán elkanyarodtunk a szépen felújított Nemeskéri-kastély fe-
lé, mely magántulajdonban van, de rendszeres helyszíne a Miszla
Art Kulturális Központ és Alkotóház rendezvényeinek. Egyszer
már jártam itt egy vonósnégyes szûk körû kamarakoncertjén, és
már akkor is mély benyomást gyakorolt rám az épület, illetve an-
nak kertje, mely egészen különleges színt adott a zenei estnek.
Bebocsátást nyertünk a helyi tájházba is, ahol méltó környezet-
ben foglal helyet a gazdag gyûjtemény. Udvarán egy félig fedett,
hangulatos közösségi tér van kialakulóban.
A nap koronája az volt, amikor eltikkadva a kisszékelyi kilátóhoz
értünk. A lebilincselõ látvány feledtetett minden fáradtságot. A
nagyszékelyi artézi kút vizét kortyolgatva nem tudtunk betelni az
elénk táruló tájjal, a gyurgyalagok hangjával díszített csönddel.

Hargitai–Kiss Virág
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A BOCSÁNAT-
KÉRÉSEKRÕL

Nem igazán értem, hogy mit vacakolnak egyesek a bocsánatkéré-
sekkel. X úr, vagy Y hölgy lódított egy jóízût a parlamentben, vagy a
sajtóértekezleten, erre az ellenoldal azt kezdi követelni, hogy kér-
jen bocsánatot. Eszében sincs! Hiszen számos politikusnak az a
foglalkozása, hogy hazudik. Ebbõl tartja el a családját. Kérjen bo-
csánatot azért, mert kötelességtudó családapa, vagy családanya?
Továbbá ha bocsánatot kérne, azzal beismerné, hogy vétkezett.
Nyilván nem teszi meg ezt a szívességet az ellenoldalnak!
Újabban olyan felvetésekrõl is hallani, hogy az oroszoknak bocsá-
natot kellene kérniük a magyaroktól. Például azért, mert 1849-ben
Segesvárnál ledöfték Petõfi Sándort. Mi, magyarok sem mentünk
oda Szentpétervárra, hogy vérét ontsuk Puskinnak. Ide jöttek a lo-
vasaikkal, és nem ismertek kegyelmet. Nem tudták a vad medve-
kucsmások, hogy a számunkra legforróbb szívet döfték át.
Ámde az oroszok a huszadik században kétszer lerombolták a ma-
gyar fõvárost is. Ahogy mondom. Egyszer 1945-ben, aztán tizenegy
év múlva, 1956-ban megint. 45-ben érdekes módon Bécset, Rómát,
Párizst épen hagyták, de Budapesten nem sok téglát, követ hagytak
meg a maga helyén. És a romok alatt bizony halottak hevertek. A
háborúban – mondják a gyõztesek – szörnyû események történnek,
ami az emberiségben rossz, gonosz, az ilyenkor mind elõjön. Nem
kellett volna gyilkoló, romboló hadakat küldeni az orosz földre.
Késõ bánat! Továbbá az épen maradt városoknak volt annyi eszük,
hogy kellõ pillanatban megadták magukat. Ezt Budapest is megte-
hette volna. (Nem tehette meg, mondjuk ki: a székhelyet megszáll-
va tartó németek a birodalmuk felé törõ ellenség elleni utolsó
védõbástyának szánták a szerencsétlen várost, odadobták a hábo-
rús õrületnek.)
Ami azonban 1956-ban történt, az már az égre kiált. A világháború
után országunkat, akárcsak a szomszédjait, az orosz birodalom tel-
jes alávetettségbe taszította. Undorító volt, hogy közben minden
eszközzel ezeket független, szabad államoknak hirdette, noha
Moszkva engedélye nélkül egy pisszenés nem hangozhatott el itt.
Az év októberében az Unió helytartóin, azok hívein, haszonélvezõ-
in, fegyveres hóhérain, elvakítottjain kívül a nép egyöntetûen ki-
nyilvánította, hogy nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen is füg-
getlennek tekinti magát. Ami itt elindult, azt leginkább történelmi
gengszterizmusnak lehet nevezni. A szabadságnak ezt a kis virágát
hernyótalpakkal a sárba taposták, a szabadság madárkáját a falhoz
csapták. Az országunkat tulajdonképpen agyonütötték. A vidék te-
le lett lánctalpak csikorgásával, idegen tankok ezreivel, idegen ka-
tonák százezreivel ellepték a hazánkat, mindenütt halottakat és ro-
mokat hagytak maguk után. Amit Budapesten mûveltek, azt a saját
szememmel láttam, de sok-sok fénykép van róla. Tombolt a Sátán.
Egy romtemetõ maradt utánuk. Amit a nép száz évek alatt alkotott,
lerombolták. A fennen hirdetett „szovjet–magyar barátság” jegyé-
ben. Nem tudjuk, mennyi embert öltek meg. Hogy volt ez lehetsé-
ges, hogy történhetett meg ilyen képtelenség a huszadik század-
ban? A nagyhatalmi gõg, a minden humánus értéket kiröhögõ bun-
kóság kiváló példája volt ez. Divatban van Hitlert, Sztálint, a legna-
gyobb tömeggyilkosokat õrültnek mondani. Hruscsov, a Szovjet-
unió akkori vezetõje, aki parancsot adott egy ország letaglózására,
nem volt õrült? Bocsánatkérést követelni? Gúnynak is rossz.
Leckét adtak, máig ható leckét. A rabszolga ne ugráljon! Azt hi-
szem, a népünk máig sem ocsúdott fel a nagy taglóütés után. Nem
tudja, mi volt itt, milyen országban él. Bizonytalanok a tájékozódá-
si pontjai.
Fontos rögzíteni: magukkal az oroszokkal nem lehet bajom. Azok-
nak mondom, akik még olvasnak, van fogalmuk az óriások lelkisé-
gének megélésérõl. Tolsztojnál, Dosztojevszkijnél, Csehovnál
nincs nagyobb. Sehol. De mondhatnék másokat is. Solohov, Bulga-
kov, Paszternák. És ugye a zene. A festészet. Így teljes a kép…

L. A.

A sárbogárdi útfelújítási munkák kapcsán aktuális figyelemfel-
keltés a Magyar Közút alábbi híradása, ugyanis szerkesztõsé-
günk tagjai szemtanúi voltak annak, hogyan szorított le egy ka-
mion egy személyautót a városközpontban az útszûkületnél, és
annak is, hogy a kihelyezett ideiglenes közlekedési lámpa piros
jelzése ellenére a fél pályán haladó forgalommal szembe ment
egy autó.

KAMERA RÖGZÍTETTE, AHOGY
EGY AUTÓS BECSAPÓDIK A
MUNKATERÜLETET VÉDÕ

JÁRMÛBE AZ M0-S AUTÓÚTON
Úton zajló munkálatok miatt bevezetett sebességkorlátozás és elõjelzé-
sek figyelmen kívül hagyása, becsapódás a munkaterületbe, vészvillo-
gó használatának mellõzése, tolatás az autópályán, a baleset után a
helyszín elhagyása – ezek külön-külön is súlyos hibák, ráadásul az
imént felsoroltakat mind egyetlen esetnél követte el egy sofõr pár nap-
pal ezelõtt az M0-ás autóúton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkate-
rületének környezetében. Ismét csak a szerencsén múlt, hogy személyi
sérülés nem történt. Az esetet rögzítette a társaság új kamerarendsze-
re, a felvétel megtekinthetõ a Magyar Közút hivatalos YouTube csator-
náján.
Az elmúlt idõszak heves esõzései miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sziget-
szentmiklósi mérnökségének munkatársai 2020. június 22-én az M0-ás autó-
út elválasztósávjának vízelvezetõit takarították, szabályosan kiépített mozgó
forgalomterelés mellett. A munkaterület kezdetét egy tehergépjármûhöz
kapcsolt ütközési energiaelnyelõ berendezéssel jelölték. A munkaterület kez-
dete elõtt már 2 kilométerrel az autósok figyelmét változtatható jelzésképû
táblán hívták fel a belsõ sávban végzett munkálatokra és az ideiglenesen be-
vezetett 60 kilométer/órás sebességkorlátozásra, továbbá terelõkúpokkal is
jelölték a közeledõ munkaterületet.
Egy személygépkocsi minden elõjelzést és a sebességkorlátozást figyelmen
kívül hagyva a belsõ sávban haladt nagy sebességgel és csak az utolsó pilla-
natban vette észre a munkaterületet és az ott dolgozókat védõ ütközési ener-
gia elnyelõ modullal felszerelt narancssárga teherautót, ekkor már késõ volt,
ezért belecsapódott a szerkezetbe. Bár az ütközés elõtti pillanatokban bekap-
csolta vészvillogóját, a becsapódás után nem használta tovább, hanem hát-
ratolatott pár métert, miközben a felvételen jól látható, hogy egy másik autó
közeledik ugyanabban a sávban, aki szerencsére idõben sávot tudott váltani,
így nem történt újabb ütközés. Ezek után a sofõr kiszállt az autóból láthatósági
mellény nélkül és nem tette ki az elakadásjelzõ háromszöget sem. A munka-
gépben az ütközés pillanatában szerencsére éppen nem tartózkodott senki,
ezért személyi sérülés nem történt, a sofõrt és a munkaterületet is megvédõ
ütközésienergia-elnyelõ szerkezet viszont használhatatlanná vált. Miután a
balesetet okozó autós nem talált a munkagépnél senkit – a sofõr is a munka-
területen dolgozott –, mintha mi sem történt volna, visszaszállt az autóba, is-
mét tolatott, ami gyorsforgalmi úton fokozottan balesetveszélyes, és elhaj-
tott a helyszínrõl. A Magyar Közút munkatársai pedig csak késõbb vették ész-
re az okozott kárt. A személyautóra a rendszám alapján nemzetközi körözés
van érvényben, a társaság pedig a szerzõdött biztosító partnerén keresztül
igyekszik gondoskodni a létfontosságú szerkezet mihamarabbi pótlásáról.
A felvételen egyébként jól látszik, hogy a kihelyezett 60 kilométer/órás se-
bességkorlátozást szinte egy jármû sem tartja be, 80-110 kilométer/órás se-
bességgel haladnak el közvetlenül a közutas dolgozók mellett. A Magyar Köz-
út munkatársainak védelme érdekében tesztjelleggel már elkezdte felszerelni
a munkaterületeket védõ ütközésienergia-elnyelõ szerkezeteket olyan kame-
rákkal, ami ezt a balesetet is rögzítette, és amely méri az elhaladó jármûvek
sebességét. Továbbá digitálisan változtatható jelzésképû táblákkal is ellátják
ezeket a szerkezeteket, hogy mindig a legfrissebb információkat kaphassák a
közlekedõk. A társaság ezt a komplex és innovatív rendszert országosan sze-
retné kiterjeszteni és a gyorsforgalmi utakon minden munkavégzésnél alkal-
mazná, ezzel is hozzájárulva a biztonságos munkavégzéshez és a szabálytala-
nul haladó jármûvek kiszûréséhez. Ezen felül egy újabb programként az útel-
lenõrzési rendszer digitalizációjához kapcsolódóan az útellenõri autókba is
kerülnek majd fedélzeti kamerák.

A balesetrõl készült felvétel elérhetõ a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
hivatalos Youtube oldalán a következõ linken:

https://www.youtube.com/watch?v=YnSSTLXi9Lc&feature=youtu.be.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.



8 BÚCSÚ / KÖZÜGYEK 2020. július 2. Bogárd és Vidéke

BÚCSÚ HÉRINCS JÓZSEFTÕL
A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület tagjai és vendégeik jú-
nius 26-án, pénteken, délután tartották összejövetelüket az Ama-
deus étterem emeletén. Egy szomorú eseményrõl is megemlékez-
tek. Barátjuk, kollégájuk, Hérincs József váratlanul távozott az
élõk sorából. Egyperces néma fõhajtással tisztelegtek elõtte,
gyászkeretes fényképe mellett virágot helyeztek el, mécsest gyúj-
tottak, s két díszegyenruhás rendõr állt vigyázzban.
Horváth Ferenc elnök távollétében Szilveszter János köszöntöt-
te a jelenlévõket, és elmondta: – Józsinak az volt a végakarata,
hogy hamvasztása után szûk családi körben helyezzék Õt végsõ
nyugalomra. A bajtársak ezért most itt róják le elõtte kegyeletü-
ket.

Siák Zsuzsanna az alábbi gondolatokkal emlékezett az egykori
kollégára:
„Szavakba nehezen foglalható fájdalmat, megrendülést éreztem,
amikor 2020. június 16-án délelõtt megtudtam, hogy kollégánk,
tagtársunk, Hérincs József nyugalmazott rendõr fõtörzsõrmester
nincs többé.
Búcsúzom Tõle, ez itt a végsõ elköszönés ideje, a megemlékezés,
a tiszteletadás szándéka a jelenlévõk, a búcsúzók lelkében. A bú-
csú, a megemlékezés egy összegzés, melyben számba vesszük azt,
hogy a távozó mit jelentett nekünk és mit vesztettünk távozásával,
mi az, amit mindannyian õrzünk Róla, miért szerettük és mire
emlékezünk.
Én 1983 õszén ismertem meg, amikor rendõr lettem. Õ akkor már
régi rendõrnek számított. Az együtt töltött járõrszolgálatok ide-
jén sokat beszélgettünk. Szerettem a humorát, a történeteit, a jó
kedélyét. Jó rendõr volt, aki szolgált és védett.
Hérincs József 1955. február 12-én született Székesfehérváron.
Az általános iskola elvégzése után szerkezetlakatos szakmun-
kás-bizonyítványt szerzett, majd sorkatonai szolgálatot kezdett
1974-tõl. Határõrként elvégezte a BM Határõr Tiszthelyettes Is-
kolát. Hivatásos szolgálati viszonya 1976. január 1-jétõl kezdõ-
dött. 1978. november 1-jétõl lett rendõr a Fejér Megyei RFK Sár-

bogárdi Rendõrkapitányság közbiztonsági és közlekedési osztály
közlekedési alosztályán ellenõrzési járõrként. 1990. április 1-jétõl
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közbiztonsági és közlekedési
osztály cecei rendõrõrsén lett járõr. Onnan 1992. szeptember 1.
napjától nyugdíjazásáig, 1994. február 28. napjáig a rendõrkapi-
tányság közrendvédelmi osztály járõreként dolgozott.
Szolgálati ideje alatt 1980-ban törzsõrmesteri, majd 1985-ben fõ-
törzsõrmesteri rendfokozatba léptették elõ. Munkája során
összesen 8 alkalommal kapott rendõrkapitányi, rendõr-fõkapitá-
nyi, belügyminiszteri dicséretet és pénzjutalmat.
Boldog házasságban élt feleségével, Annával. Egy gyermekük
született, Tamás.
Nyugdíjazását követõen még jobban az álmai megvalósításán te-
vékenykedett. Szerette a földet, az állatokat. Nem vetette meg a
kétkezi munkát. Sokat dolgozott azért, hogy a „Hérincs-biroda-
lom” létrejöjjön. Emellett a Fidesz–KDNP tagja lett. Tevékeny
politikai életet élt, a sárbogárdi önkormányzat városgazdálkodási
és városfejlesztési bizottságának külsõ tagjaként.
Egészsége élete során több alkalommal megromlott, a mostani
kór nem kímélte, váratlanul távozott közülünk.
Kedves Józsi!
Remélem, hogy megtaláltad lelki békédet, és egy pohár jóféle bor
mellett ülsz a felhõk között és onnan nézel le ránk. Te elmentél,
mi itt maradtunk. A fájó ûrt, amit hagytál magad után, talán idõ-
vel betölti az emlékezés. Hiányozni fogsz! Nyugodj békében!
Isten veled.”
Garbacz József szintén megosztotta személyes élményeit: „Józsi
olyan mókuskereket hajtott, amit kevés ember hajtana. A rendõr-
ségen is megpróbált mindig megfelelni a követelményeknek.
Mindenütt a maximumot próbálta adni, a munkahelyén és a gaz-
daságában is. Mivel én is gazdálkodó voltam, mindig megtaláltuk
a közös hangot. Most is elõttem vannak a nagy nevetései, mert
olyan egészségesen tudott nevetni. Mindig viccelõdött. Nyugod-
jon békében!”

Hargitai–Kiss Virág

A sáregresi favágásról
Múlt heti lapszámunkban közöltünk egy lakossági panaszt a sáregresi vasútvonal melletti facsonkítás kapcsán. Szerkesztõségünk to-
vábbította a panaszt az illetékes hatóságnak. Válaszlevelében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. az alábbi sorokat küldte meg
lapunknak:
„Sáregres térségében a NIF ZRt. beruházásában a GSM-R projekt kivitelezési munkálatai zajlanak. A projekt nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõségû közlekedési infrastruktúra-beruházás.
Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kivitelezései során kizárólag a legszükségesebb mértékben történjen fakivágás, bozót-
irtás. A kérdéses fák a projekt során kiépítendõ optikai kábelhálózat nyomvonalába esnek, kivágásuk ezért szükséges. A fotókon a
lombkorona gépi vágásának munkaközi állapota látható.
A munkavégzés Sáregres térségében várhatóan 4-5 hónapig tart. A terület rendezése a kábelfektetési munkálatok befejezését követõ-
en természetesen megtörténik.”

HKV



Hála a
megmenekülésért

Dicsõítõ esttel adott hálát a Mindenhatónak a sárbogárdi református gyülekezet vasár-
nap este a templom hûs falai között. Lélekemelõ versekkel, történetekkel, tanításokkal
és dalokkal mondhattunk köszönetet életünkért, egészségünkért, úgy is mondhatnánk:
megmenekülésünkért, a bezártságból való kiszabadulásért. A szívhez szóló, hangszerrel
kísért harmóniákat Vitéz Anikó (gitár, ének), Kovács Bítia (fuvola, dob, ének), Kápuszti
Ivett (hegedû, ének), Jákob Ágnes (zongora, ének) és Reibach Gabriella lelkész asszony

(zongora, ének) összeszokott együttese tolmácsolta. Az
énekek között a gyülekezet tagjai olvastak fel elmélkedésre
való sorokat, gondolatokat.
Ez alkalommal köszöntek el egy kis ajándékkal, jókívánság-
okkal Kápuszti Ivettõl is, akinek úgy hozta a sorsa, hogy csa-
ládjával együtt elköltöznek Sárbogárdról.
Az alkalmon megtanult közös ének és Kovács Csongor imá-
ja zárta az eseményt.
Olyan frissítõ volt ez az együtt töltött óra, mint a közben
kint zuhogó nyári zápor.

Hargitai–Kiss Virág
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GYERMEK-
DÉLUTÁNOK ÉS
IFIDÉLUTÁNOK

SÁRSZENT-
MIKLÓSON

„Közösségben Istennel és egymással”

Helyszín: evangélikus templom,
közösségi ház és udvara
(Köztársaság út 200.)

Idõpontok:
szerdánként 14 és 17 óra között

Július 1., 8., 15., 22., 29.
és augusztus 19., 26.

* Dicsérjük együtt Istent énekszóval!

* Szól hozzád Isten!

* Alkossunk, játsszunk,
mozogjunk együtt!

Jelentkezés, bõvebb információ
Váraljainé Melis Orsolya lelkész–

hitoktatónál, elérhetõség: 06 20 824 6763

BIBLIAI
BESZÉLGETÉSEK

„Építõ közösségben és küldetésben
Istennel és egymással”

Helyszín: Evangélikus Gyülekezeti
Központ Sárbogárd, Baross u. 2.

Idõpont: keddenként 18 órakor

Július 7., 14., 21., 28.
és augusztus 18., 25.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket!

Bõvebb információ:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész

ISTENTISZTELET ÉS
GYERMEK-

FOGLALKOZÁS
SÁRSZENT-
MIKLÓSON

„Hûséges az Isten, aki elhívott titeket
az õ Fiával, Jézus Krisztussal,

a mi Urunkkal való közösségre.”
(1 Korinthus 1,9)

Helyszín: sárszentmiklósi evangélikus
templom, közösségi ház és udvara

(Köztársaság út 200.)

Idõpont: vasárnaponként 10 órakor

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt!

Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
elérhetõség: 06 20 824 6763
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VÉGET ÉRT
EGY TANÉV

Az iskolánk talán negyede volt jelen az év-
nyitók és a hétköznapi szünetek helyszínén
június 20-án, a belsõ iskolaudvarban. Tan-
évzáró és ballagás a nyolcadikosainknak.
Az utolsó, még közös emlékünk a március
15-ei ünnepség hetedikes mûsora közön-
ség nélkül, felvételrõl, az ismerõs versek-
kel, mosolyogtató közeli képekkel. Aztán
2,5 hónap iskolaidõben otthon követke-
zett. Más lett a valóság, mint ahogyan a ta-
nítás sem fordulhat át csak úgy szünetbe
egyetlen pillanat alatt. Bár néhányan azért
mégis annak élték meg. Az elmúlt rendkí-
vüli 12 hét számtalan tapasztalatot adott
tanárnak, diáknak, szülõnek a digitális esz-
közök használata, a tanulás támogatása, az
együttmûködés terén.
Otthon tanulni távoli tanári és közeli szü-
lõi segítséggel, de akár önállóan is, itt mu-
tatkozhatott meg igazán, mire képesek a
diákjaink! Tudjuk, hogy sok elismerésre
méltó teljesítmény mögött jelentõs szülõi
támogatás mûködött nap mint nap. Jólesõ
érzés volt ezt megtapasztalni! A sikerek és
küzdelmek érdemjegyekben is megjelen-
tek. A 2019/2020-as évet 402 tanulóval zár-
tuk. Az iskola tanulmányi átlaga: jó.
Tanítóink, tanáraink közül Kristófné Ju-
hász Ildikó és Zelmanné Varga Zsuzsanna
a miniszter elismerõ oklevelét vehette át
szûk körû ünnepségünkön. Kovács Zol-
tánné igazgató-helyettes kapta idén a Sár-
bogárd Város Oktatásáért díjat. Köszönt-
jük kiváló és elismert pedagógusainkat!
Ez a tanév bizony véget ért utolsó tanítási
nap nélkül, vizsga és búcsúzkodás nélkül.
Számtalan hiány fogalmazódik meg ben-
nünk, ha erre a különös, 2020-as esztendõ-
re gondolunk. De esemény, élmény, emlék
talán több maradt: a tanévkezdet, az õszi
kirándulások, a tanórák, a szünetek bent
vagy kint játéka, Mikulás-járás, karácsony,
farsang, a nyolcadikosaink tánca és a bál.
Talán mondhatjuk, hogy a lényeget megél-
hettük. Tartalmas, pihentetõ nyarat és egy
hagyományos, szép iskolakezdést kívánok
majd szeptember 1-jén mindannyiunknak.

Horváth Ferencné igazgató,
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Sárbogárdi Nyári Liga

Nincs már hibátlan csapat
a nyári ligában,

döntetlen a rangadón
Tegnap este a 2. fordulóval folytatódott a
nyári liga. Az elsõ mérkõzésen a Kutya-
ütõk kiváló második félidei teljesítményé-
vel gyõzött a foghíjas kerettel küzdõ Szállí-
tók ellen. A forduló rangadóján nem bírt
egymással az Ászok Ásza és a Kék Szék. Az
utolsó mérkõzésen pedig a Szenvedély is
megszerezte az elsõ gyõzelmét a bajnok-
ságban az Öregfiúk ellen.

A 2. forduló eredményei
(június 26., csütörtök):

Kutyaütõk–Szállítók 6-3 (3-3)
Kiegyenlített elsõ félidõt követõen, a Ku-
tyaütõk lendületbe jöttek a második fél-
idõben. A Szállítók csapatából három
kulcsjátékos is hiányzott, valamint Hamar
Erik is megsérült a mérkõzésen. Ez már
sok volt a tavalyi bronzérmes számára és a
fordulás után a Gógán Ádám húzta Kutya-
ütõk behúzta a mérkõzést.
Gólszerzõk: Gógán Á. (4), Gábris R.,
Dombi Z., illetve Hamar E., Mondovics
Z., Heftner R.

Ászok Ásza–Team Kék Szék
1-1 (0-1)

Igazi rangadóra volt kilátás, hiszen mind a
tavalyi bajnokság gyõztese és ezüstérmese
találkozott egymással. Az Ászok elég hiá-
nyos csapattal vágtak neki a mérkõzésnek,
míg a Kék Szék gyakorlatilag a legerõsebb
összeállításában érkezett. Jobban is kezd-
tek Demeterék és dominálták a találkozót,
de az Ászok kontráiban is megvolt a ve-
szély Majláth H. és Gráczer Be. révén. A
félidõ közepéhez érkezve Gráczer Bálint
egy igazítás után vágta be a labdát a kapu-
ba, 0-1. A szünetig sok lehetõsége volt nö-
velni elõnyét a Kék Széknek, de ifj. Bór a
kapuban parádésan védett. A fordulás
után sem változott igazán a játék képe, tá-
madott a Kék Szék, Bórék pedig várták a
lehetõséget a kontrára. 6 perccel a vége
elõtt egy kontra végén Szakács E. lõtte ki
laposan a hosszú sarkot, 1-1. Próbált rá-
kapcsolni a Kék Szék, azonban a jól záró
Ászok Ásza szépen tartotta az eredményt.
Az utolsó másfél percben emberelõnyben
játszott a Kék Szék, Szakács E. kiállítása
után. Azonban nem sikerült értékesíteni
az emberelõnyt, sõt Majláth H. zörgette
meg a kapufát. Küzdelmes mérkõzésen
pontosztozkodás a vége.
Gólszerzõk: Szakács E., illetve Gráczer
Bá.

Szenvedély BFC–Öregfiúk
6-2 (2-0)

Mind a két csapat vereséggel kezdte a baj-
nokságot. A Szenvedély kezdte jobban a
mérkõzést egy szép támadás végén Boros
B. volt eredményes. Óvatos tempóban
csordogált a meccs, pár perccel a szünet
elõtt egy levágódó labda Sebestyén Zs. lá-
báról vágódott a saját kapujába, ezzel már
2-0-ra vezetett a Szenvedély. A szünet után
bátran próbálkoztak az Öregfiúk és a szé-
pítés is összejött Lakatos Gy. révén. Azon-
ban ennél többre már nem futotta a Kele-
men B. vezette csapatnak. Végül magabiz-
tos Szenvedély-gyõzelem született, az elsõ
Öregfiúk-pontszerzés még várat magára.

Gólszerzõk: Boros B. (2), Sebestyén Zs.
(ög.), Halasi G., Vinczellér P., Horváth I.,
ill. Lakatos Gy., Derecskei J.

A bajnokság állása:

1. Ászok Ásza 2 1 1 0 11 3 8 4

2. Team Kék Szék 2 1 1 0 4 3 1 4

3. Szenvedély BFC 2 1 0 1 8 5 3 3

4. Szállítók 2 1 0 1 9 7 2 3

5. Kutyaütõk 2 1 0 1 8 13 -5 3

6. Öregfiúk 2 0 0 2 3 12 -9 0

Góllövõlista állása:

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 4

1. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 4

3. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 3

3. Mágocs Norbert (Szállítók) 3

3. Hamar Erik (Szállítók) 3

3. Gábris Róbert (Kutyaütõk) 3

A 3. forduló (július 2., csütörtök)
párosításai:

18.00 Ászok Ásza–Öregfiúk

18.50 Szállítók–Szenvedély BFC

19.40 Team Kék Szék–Kutyaütõk

Rehák Tamás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

NYÁRINÉ KRANAUER ÉVA
71 éves korában örökre megpihent.

Temetése 2020. július 4-én, szombaton,
10 órakor lesz a Huszár-temetõben.

Fiai: Gyõzõ és Balázs



FOCITÁBOR
Véget ért a móka mára. Pénteken befejezõdött a Sárbogárd SE
szervezésében lebonyolított focitábor. Két héten keresztül az
utánpótlásedzõk irányításával ismerkedtek a táborlakók a labda-
rúgással. Az 5–16 éves lányoknak és srácoknak ifj. Pajor László,
Luczek Roland és Lajtos András vezették a foglalkozásokat. Volt
stadionlátogatás (MOL Fehérvár FC), fürdõzés az Egyed Mihály
uszodában és megismerkedtek a gyerekek Szabó Leventével, a
MOL Fehérvár FC sárbogárdi kötõdésû ifjú labdarúgójával.

Az edzésekkel, játékkal eltöltött napokat Marika néni finom fõzt-
je, Kati néni, Szilvi néni és Éva néni figyelmes tevékenysége segí-
tette. A dinnyét Szikszai Lászlónak, a süteményt Domján Tibor-
nak köszönjük! A versenyeken eredményesen szereplõk külön ju-
talmat kaptak. Valamennyi résztvevõ megkapta a „SÁRBO-
GÁRD FOCITÁBOR 2020” pólót és a búcsúzás perceiben el-
hangzott: jövõre veletek ugyanitt.

Szántó Gáspár
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Rajtra készenRajtra készen

Egy kicsi ugribugriEgy kicsi ugribugri

Zárókép a csapatrólZárókép a csapatról

A „kicsik” aA „kicsik” a
gyõzelmigyõzelmi

emelvényenemelvényen

A „nagyok”A „nagyok”
helyezettjeihelyezettjei

Újabb záporok, zivatarok jönnek, mérséklõdik a hõség
Csütörtökön már erõteljesebb lesz a gomolyfelhõ-képzõdés, így
a napos idõszakok mellett több tájegységünkön is kialakulhatnak
záporok, zivatarok. A szél elsõsorban zivatarok környezetében
támadhat fel. A legmelegebb órákban 29-35 fokot mérhetünk, de
a zivatarokat követõen hirtelen lehûlhet a levegõ.

Pénteken egy hidegfront miatt a napos idõszakokat ismét többfe-
lé zavarhatják meg záporok, zivatarok. A Dunántúlon feltámad
az északnyugatira forduló szél. Délután 22-30 fokot mérhetünk,
nyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Szombaton a napos, gomolyfelhõs idõ mellett helyenként még
elõfordulhat zápor, zivatar. Az élénk, erõs északias szélben 25-30
fokot mérhetünk. Vasárnap már több napsütésre számíthatunk,
egy-egy zápor csak néhol fordulhat elõ. A kissé szeles idõben
26-31 fok valószínû.

Forrás: idokep.hu
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Népszerû napközis focis tábor Mezõfalván
Több mint harminc gyerek rúgta a labdát
remek hangulatban, egészséggel a mezõ-
falvi futballpályán.
A foci népszerû sport akkor is, ha háború,
vagy béke van, és csak ideiglenesen tudja
két vállra fektetni egy világjárvány. Nem
csoda hát, ha a nyári táborok futballra ori-
entált programjaihoz nem kell lámpással
keresni a gyerekeket. Így volt ez Mezõfal-
ván is, ahol június 22–26-áig focitábort
szerveztek az utánpótláskorúak számára.
A tábort Sallai Attila, az utánpótlás koor-
dinátora mutatta be:
– A vírushelyzet miatt Mezõfalván is elma-
radtak az edzések, ezért egy kicsit félve
kezdtünk hozzá a szervezéshez. Tartot-
tunk tõle, hogy a megszakadt kapcsolato-
kat, a régi és egészséges beidegzõdéseket,
a mozgás, a futball iránti igényt nehezen
tudjuk újra aktiválni. Nagy örömünkre
szolgált, hogy minden félelmünk ellenére a
foci népszerûsége töretlen. Sõt, a tavalyi ti-
zenöt fõs létszámot az idén sikerült meg-
duplázni. Jelenleg harmincnégy fõvel mû-
ködik a tábor.
A szakmai irányításról rajtam kívül még
két edzõkollégám, Szabó Attila és Mekota
Donát gondoskodik, munkájukat két fiatal
lány, Fábián Barbara és Dörögdi Nóra se-
gíti. A tábor egyhetes idõtartamban zajlik
napközis jelleggel. Tehát a napi háromszo-
ri ellátásban is részesülnek a gyerekek, me-
lyet az óvoda konyhán keresztül biztosí-
tunk. Minden nap reggel 8-tól 9-ig tart a
gyülekezõ, majd a fõ hangsúly a focin van,
így a programok is erre épülnek. Termé-
szetesen nem csak a labdakergetés szere-

pel a repertoárban, hanem egyéb játékos
vetélkedõk, szabadidõs tevékenységek is.
Különösen figyelünk arra, hogy ne terhel-
jük túl a gyerekeket, hiszen a futball, a
mozgás megszerettetése cél, és ehhez iga-
zítjuk a napi programot is. Korosztályon-
ként foglalkoztatjuk õket egészen U7-tõl
U13 éves korig. Szintén jó hír számunkra,
hogy sikeresen beszereztük a TAO-tá-
mogatásból finanszírozott új sporteszkö-
zeinket, labdák, trikók, mezek, kapuk, há-
lók és egyéb eszközök. Tehát a feltételek
teljes mértékben adottak, gyerek és igény
is van rá. Örvendetes, hogy nagyon sok a
pici gyerek, az 5-7 éves.

Sárbogárdról csatlakozott hozzánk Szabó
Attila, aki a helyi és a daruszentmiklósi
óvodában is foglalkozik ezzel a korosz-
tállyal. Teljes létszám, sikeres a tábor. Sze-
retnénk ebbõl valamennyit átmenteni az
õszi idõkre is. Az idén még részt vennénk
különbözõ tornákon, külföldi meghíváso-
kon, például Ausztriában. Az õszi bajnoki
idényt is hasonlóan jó létszámmal kezde-
nénk.
Az egyhetes rendezvényt pénteken zárták.
Június 27-én, szombaton délelõtt családi
nappal és csoportfotózással kívántak kel-
lemes vakációt a gyerekeknek.
Forrás: mezohir.info

Alakul az Ifi park
Az Ifjúsági parkban markolók és szerelõk nyüzsögnek. Valami
láthatóan történik.
Egyrészt a skatepálya elemeit szerelik már több napja. Visszake-
rült helyére a korábban brutálisan tönkretett középsõ elem, amit
biztosan nem a kerekes jármûvek valamelyikével rongáltak meg,
hanem más eszközzel, súlyos anyagi kárt okozva az önkormány-
zatnak. Mindemellett a magas rámpák alsó részét körben befe-
dik, hogy senki ne bujkáljon be alájuk, mert az is balesetveszélyes
lehet. De az összes elemet rendbe teszik, újrafestik.
A markolók, melyekrõl e cikk elején már említést tettem, az úgy-
nevezett CLLD-pályázatnak köszönhetõen egy remekbe szabott,

hasznos és egyben hangula-
tos, körülbelül 400 méteres
futópálya nyomvonalát ássák
ki 1,5 méter szélességben az
Ifjúsági park körül, a lombos
fák között. A futópályát kisze-
gélyezik, majd kavicsréteget
és zárásként rekortán- (gu-
mis) burkolatot kap. A kivite-
lezést a Szegletkõ végzi.
Izgatottan várjuk a végered-
ményt!

Hargitai–Kiss Virág
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Szirénapróba július 6-án
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû harminc kilométeres
körzetébe esõ településeken ellenõrzik a
lakossági tájékoztató- és riasztórendszer
mûködõképességét, melynek során a me-
gyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõ-
szállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta te-
lepüléseken július 6-án, hétfõn, 13.00 óra-
kor csökkentett üzemû (morgató) sziréna-
próba végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõ-
pontokban csak a rendszer próbája, a la-
kosságnak semmiféle teendõje nincs.

Bálázógép gyulladt ki
Rétszilason

Szalma bálázása közben gyulladt ki egy
bálázógép június 28-án reggel Sárbogárd–
Rétszilason. A traktor vezetõje egy porral
oltóval megpróbálta elfojtani a lángokat,
ám nem járt sikerrel, ezért a bálázót a tar-
lóról zöld területre vontatta. A tûz körül-
belül két hektáron pusztított, és beleka-
pott a közeli bozótos aljnövényzetébe is. A
lángokat a sárbogárdi hivatásos tûzoltók
több vízsugárral és kéziszerszámokkal fé-
kezték meg. A bálázógép szinte teljesen ki-
égett, egy nagy körbála és 5 bálányi rendre

vágott szalma megsemmisült. A tûzben a
traktor nem rongálódott meg. Személyi
sérülés sem történt.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság
Kövessen minket a Twitteren, Facebook-
on, Instagrammon, YouTube-on!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó
százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Eltûnt fiatalok
Eltûnés miatt, a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság által körözött fiatalokat találtak
meg a bicskei járõrök 2020. június 29-én
délelõtt Vértesacsán. A 13 éves lány és a 16
éves fiú engedély nélkül voltak távol lakó-
otthonuktól. A rendõrök biztonságba he-
lyezték õket, majd meghallgatásukat köve-
tõen nevelõiknek átadták.

Elszaladt a sofõr
Sárbogárdon a Százados utcában kísérel-
tek megállítani a helyi körzeti megbízottak
2020. június 26-án délelõtt egy Citroen tí-
pusú kistehergépjármûvet, mely a jelzésük
ellenére továbbhajtott, majd az utca végén
megállt, a sofõr a jármûbõl kiszállt és el-
szaladt. A rendõrök a menekülõ férfit utol-
érték és ellenõrzés alá vonták. Az intézke-
dés során az egyenruhások megállapítot-
ták, hogy a Kunszentmártoni Járásbíróság,
a Kunszentmártoni Rendõrkapitányság és
a Szolnoki Járásbíróság a férfit a jármûve-
zetéstõl eltiltotta, a leheletén pedig erõs
alkoholszag érzõdött. A körzeti megbízot-
tak a férfit elfogták, a rendõrkapitányságra
elõállították, ahol az alkoholszondás el-
lenõrzése pozitív eredményt mutatott. Az
ittas jármûvezetés miatt a sofõr vezetõi en-
gedélyét a rendõrök elvenni nem tudták,
mivel az már korábban bevonásra került.
Az egyenruhások a 34 éves csépai lakos el-
len szabálysértési és büntetõeljárást indí-
tottak a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon, majd a kihallgatását követõen sza-
bálysértési õrizetbe vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A szén-monoxid-mérgezés nyáron is létezõ veszély
Sokan a fûtési szezonhoz kötik ezeket az eseteket, holott több háztartásban egész évben gázüzemû, fali vízmelegítõvel, kazánnal állítják elõ a meleg vizet,
így a szén-monoxid-mérgezés veszélye egész évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, páraelszívót, vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember tele-
pítsen, hiszen ezek együttes használata is befolyásolja a lakás légáramlását. A nyári melegben lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a ve-
szélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.

Nyílt égésterû készülékek esetében az égéstermék hõmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hõmérséklet különbségébõl adódó nyomáskülönbség
befolyásolhatja a kémény huzathatását. Minél magasabb a külsõ hõmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, ami gyengíti a kémény huzathatását.
Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek mûködésük közben megváltoztathatják a
lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tü-
zelõberendezéssel egyidejûleg használni. A tûzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szén-monoxid-mérgezéses eset a fürdõszobában történik. Az
ott üzemelõ fûtõkészülékek, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerû vízmelegítõk a mérgezõ gáz elsõdleges forrásai.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

ALAPI
KISKÖZ

Elkészült Alapon az úgynevezett „kisköz” járdalapozása,
mely a Honvéd utcát és a Fõ utat köti össze. A kisközt sokan
veszik igénybe nap mint nap, hogy gyorsabban jussanak el a
boltba, buszmegállóhoz. Ezután már kulturált, rendezett kö-
rülmények között közlekedhetnek az arra járók.
„Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában segítette
a munkálatokat. Az elkészült képek és a végeredmény is jól
tükrözik, hogy összefogással és közös erõvel rendkívül fontos
és hasznos dolgokat tudunk megvalósítani!” – mondott kö-
szönetet az elkészült járdáért Szalai János Milán polgármes-
ter Alap közösségi oldalán.

HKV

TÁJÉKOZTATÓ
Az elmúlt évben Sárbogárd város közigazgatási területére vonatkozóan, a koráb-
bi hatályos jogszabályi hátterekre tekintettel már több alkalommal szolgáltat-
tunk információt a lakosság részére a saját célú háztartási felhasználású (locso-
lás, növények öntözése, saját célra tartott házi állatok itatása) és a házi ivóvíz
biztosítását szolgáló kutak üzemeltetésének lehetõségérõl (függetlenül attól,
hogy talajvizes ásott kút, vagy csak talajvizet érintõ fúrt kút, vert kút van a lakó-
házas, illetve lakóházzal beépíthetõ ingatlanon).
A lakóházas ingatlanokon, vagy lakóházzal, épülettel beépíthetõ ingatlanokon lé-
võ és csak háztartási felhasználást biztosító és kimondottan csak talajvíz kivétel-
ét szolgáló, engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõen épült ásott, vert és fúrt
kutak üzemeltetésének és fennmaradásának a település jegyzõjének vízgazdál-
kodási hatáskörébe tartozó hatósági engedélyezésérõl jogszabály változása mi-
att az alábbi tájékoztatást adom.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 2020.
július 1-jétõl hatályos állapota alapján a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ, vagy
üzemeltetõ, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erõsítõ mó-
dosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Vgtv. mód 3.)
hatálybalépését – 2020. július 1-jét – megelõzõen engedély nélkül, vagy
engedélytõl eltérõen létesített, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2023. december 31-éig kérelmezi.”
A talajvízkút vízjogi fennmaradási/vízjogi üzemeltetési engedély kérelem nyom-
tatványt Sárbogárd város jegyzõjéhez „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM-rendelet (a to-
vábbiakban BM-rendelet) 2. melléklet II. „A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárás-
hoz szükséges dokumentáció tartalma” szerint meghatározottaknak megfelelõ-
en kell benyújtani.
A jegyzõi hatáskörbe tartózó háztartási célú talajvízkutak ügyét meghaladóan
minden egyéb más vízilétesítmény (pl. talajvízkút, de gazdasági célú, rétegvizet
érintõ kút) esetében az eljáró vízügyi és vízvédelmi hatóság a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Ható-
ság; cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
A Vgtv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak, az utólagos kérelem benyújtásának ha-
táridejére tekintettel, a Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozó ügyekre is vonat-
koznak.
A fent hivatkozott BM-rendelet elõírásainak megfelelõ KÉRELEM nyomtatvány
tartalmazza a jegyzõi hatáskörben elbírálandó talajvizes ásott, talajvizes vert és
talajvizes fúrt kutak vízjogi üzemeltetési és vízjogi fennmaradási engedélyezte-
tési hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatokat, és megnevezi az ahhoz
mellékletként csatolandó, szükséges okiratokat.
A KÉRELEM nyomtatvány és a részletes TÁJÉKOZTATÓ továbbra is átve-
hetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), illetve letölthetõ Sárbogárd város hon-
lapjáról (www.sarbogard.hu). A jegyzõ illetékességébe és hatáskörébe
tartozó talajvizes kutakra benyújtandó utólagos vízjogi üzemeltetési és
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes.
Ez ideig az engedélyek utólagos megszerzésére irányuló kérelmek tartalmi köve-
telményeire vonatkozó és az eljárást érintõ más jogszabályok nem változtak.
Amennyiben a tájékoztatóban ismertetett kutakat érintõen a késõbbiekben
esetlegesen egyéb jogszabályi változások is életbe lépnek, úgy arról szintén tá-
jékoztatni fogjuk a lakosságot.
A jelen üggyel kapcsolatosan bõvebb információ kérhetõ Bencze Istvántól a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán a 06 25 520 260-as telefonszá-
mon.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

OTTHONI MUNKA!
Kozmetikai dobozok összeállításai,

egyebek elérhetõségei.
Érdeklõdni: 06 90 603 905

(audiopress.iwk.hu
635 Ft/min. 06 20 496 3980)

CSERÉPKÁLYHA-, KANDALLÓ-,
KEMENCEÉPÍTÉS, -TERVEZÉS,
teljes körû anyagbeszerzéssel.

06 30 896 3050, Baranyai József

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

ÁLLÁS-
HIRDETÉS

A Fatimai Boldogasszony
Általános Iskola

PÁLYÁZATOT HIRDET
2020. szeptember 1-jei kezdéssel

a következõ munkakörökre:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
TANÍTÓ

(bármely mûveltségterülettel)

MAGYAR-BÁRMELY
SZAKOS ÁLTALÁNOS

ISKOLAI TANÁR
(magyar-angol párosítás elõny!)

Juttatások: besorolási bér a közalkalmazotti
bértábla szerint, munkába járás 15 Ft/km.
Benyújtandó: 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány, fényképes szakmai önélet-
rajz, motivációs levél, végzettséget igazoló
dokumentumok másolata.
A pályázatok benyújtásának módja: postán
(7012 Alsószentiván, Béke út 112.), illetve az
info@fatimai.hu e-mail-címen keresztül.

További információ:
Kiss Attila igazgató

Tel.: 06 (25) 504 710; 06 (30) 760 7039;
e-mail-cím: info@fatimai.hu

ÚJRANYITOTT AZ USZODA
Múlt héten újra kinyitott a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda és sok szeretettel várja
az úszni vágyókat hétköznap 8 és 20 óra között, hétvégén 8 és 18 óra között. Az uszoda
az egészségvédelem és megbetegedések megelõzése, elkerülése érdekében a követ-
kezõ szabályok szigorú betartása mellett látogatható:

Az uszodába történõ belépéskor tartsanak megfelelõ védõtávolságot (1,5 m), a belépés során
kérjük szíves türelmüket az ütemezett, fegyelmezett belépés betartása érdekében.

Az uszodába történõ belépéskor kérjük a szennyfogó szõnyeg használatát (lábtörlés). A szõ-
nyegek fertõtlenítõ tisztítása folyamatosan történik.

A kasszánál kihelyezésre kerültek az érintésmentes kézfertõtlenítõ-adagolók. Kérjük, belépés-
kor a kézfertõtlenítést tegyék meg! Javasolt a gyakoribb, szappanos kézmosás.

Az öltözõkben a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján a 1,5 m védõtávolság be-
tartása kötelezõ. Az öltözõszekrények kiosztása annak figyelmebevételével történik, hogy
minden második szekrény kerülhet csak használatra, valamint az alsó és a felsõ sorban az átel-
lenes szekrények használhatók. Ennek betartsa érdekében a beléptetés során munkatársaink
ügyelnek az ütemezésre és a létszámkorlátra.

Kérjük Önöket az egészségügyi és higiénés elõírások fokozott betartására:

– A tanuszodát lázas vagy hányásos–hasmenéses megbetegedésben szenvedõk, illetve lég-
úti tüneteket mutatók nem látogathatják.

– A medencébe lépés elõtt kötelezõ az alapos, szappanos elõfürdõ. A medence igénybevétele
után utófürdõ javasolt.

– A mosdók használatát követõen az alapos kézmosás és kézfertõtlenítés mellett szappanos
elõzuhany ismételt alkalmazása szükséges.

– A medencében élelmiszert, italt fogyasztani tilos.

– A medencét csak megfelelõ, fürdési célú ruházatban lehet használni (papucs, úszónad-
rág/fürdõruha, úszósapka).

– A tanuszoda elõtere továbbra sem alkalmas hosszú távú ott tartózkodásra.

– Amennyiben rövid ideig az elõtérben tartózkodik, kérjük, tartsa a 1,5 m védõtávolságot, va-
lamint javasolt a maszk viselése.

A tanuszodában naponta, illetve szükség esetén több alkalommal fertõtlenítõ takarítást vé-
geznek az uszoda dolgozói, a mellékhelyiségekben és zuhanyzókban óránként. A vendégek,
személyzet által gyakran érintett felületeket meghatározott idõközönként fertõtlenítik.

Kézmosási lehetõség (víz, szappan, papír kéztörlõ) minden kézmosási ponton, alkoholos fer-
tõtlenítõ a tanuszoda bejáratánál és a mosdókban biztosított.

A medencevizek ellenõrzése kétóránként történik.

Uszodavezetõség
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Rabiné Dr. Szakálas Márta ügyvéd

VÁLLALOM MAGÁNSZEMÉLYEK, VÁLLALKOZÁSOK,
JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA:

jogi tanácsadás, szerzõdéskészítés, cégalapítás,
cégmegszüntetés (könyveléssel együtt is),

peres- és nem peres eljárásokban jogi képviselet
és minden egyéb ügyvédi munkát.

Ügyfélfogadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban
a cecei önkormányzat épületében:

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: +36 30 294 6268

E-mail: mszakalas@gmail.com

Elkészült a fából faragott sas az Árpád-lakó-
telep Árpád út felõli kapuja közelében, Vár-
aljai Péter keze nyomán. Trianon emléke is
fába vésetett a 100 éves évforduló apropó-
ján.

A 63-as út felújítása részeként sorA 63-as út felújítása részeként sor--
ra került az OTP melletti buszöbölra került az OTP melletti buszöböl
is. A felbontott aszfalt látványa egyis. A felbontott aszfalt látványa egy
katasztrófafilm jelenetébe illik;katasztrófafilm jelenetébe illik;
lencsevégre kaptuk, megörökítenlencsevégre kaptuk, megörökíten--
dõ az utókor számára, mert nemdõ az utókor számára, mert nem
gyakran láthatunk ilyet.gyakran láthatunk ilyet.


