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SÖRFÕZDE ÉPÜL CECÉN

LEHET JÖNNI SEGÍTENI
Egy, a kákán is csomót keresõ „honatya” a cecei Csók István-múzeumot találta meg, s az ott elhelyezett
szemetesek és a térkõ mennyiségén, a parkosítás minõségén szottyant kedve élcelõdni. Azok, akik itt él-
nek, vagy rendszeresen elhaladnak a múzeum elõtt, látják, hogy az évtizedekig elhanyagolt, elbozótoso-
dott, az egykor itt élt festõ nevéhez méltatlan épület és terület vitathatatlanul hatalmas és jótékony vál-
tozáson esett át. Megszépült kívül–belül, értékes tartalommal töltötték meg, kinyílt a világra, és hívoga-
tó lett. Hogy sok lenne a szemetes, azt nem gondolom. Más településeken is sûrûn állnak kukák központi
helyeken, mégis gondot okoz egyeseknek beledobni a szemetet. Az épületet körülvevõ parkot fokozato-
san alakítják közösségi térré. Lehet jönni segíteni akár jó ötletekkel, akár kétkezi munkával, a terméket-
len, politikai jellegû szócséplés helyett.

Hargitai–Kiss Virág

BEHARANGOZÓ
Elõre tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat
és Ügyfeleinket, hogy a Hírház

2020. július 25-étõl
2020. augusztus 9-éig tartja

majd szokásos nyári szünetét.

Kérjük, ennek figyelembe vételével ad-
ják le anyagaikat, megrendeléseiket.

Szerkesztõség
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FOLYÉKONY KENYÉR
Az egykori cecei kenyérgyár szellemiségében hû marad a gabonához, ám más formát
önt: sörfõzdévé alakul, s folyékony kenyérként kerül az asztalokra az itt elõállított
termék – a tervek szerint õsztõl.
Az épületet egy – egyenlõ tulajdoni aránnyal rendelkezõ – cégcsoport vásárolta meg:
az önkormányzati, lakossági és saját építõipari projektek kivitelezésével foglalkozó
Érd 2008 Kft. (benne az Alba Holding Kft., valamint 100 %-os leányvállalata, a Farm-
Energy Logistic Kft.) és Viva Palazzo Zrt.; a magas kategóriás éttermek üzemelteté-
sével foglalkozó FineService Kft. (Mészár-Steak, Colombus hajó, Szépmûvészeti Mú-
zeum stb.) és Lefkovics György (Leroy lánc, TGI, Tokio étterem stb.); valamint a bor-,
sör-, kávé-kereskedelemmel, logisztikával, nagykereskedelemmel (Veritas borke-
reskedés, Mauro Cafe stb.) foglalkozó Világ Borai Kft.
A beruházás részleteirõl ÓVÁRI JÁNOS ügyvezetõvel beszélgettem.

– Milyen típusú söröket fognak itt elõállí-
tani?
– Alapvetõen kézmûves jellegû, hagyomá-
nyos söröket, ezen belül világos sör, ipa,
apa, gyümölcsös sör, búzasör szerepelnek
majd a palettán, saját receptúra alapján.
Van két emberünk, akik már rendelkez-
nek tapasztalattal a sörfõzésben, a recep-
túrákat õk állítják össze, figyelembe véve a
piacot.
– Mekkora mennyiség elõállítására lesz
képes a cecei sörfõzde?
– A kapacitásunk viszonylag nagy. Az alap-
anyag az (utcafronti helyiségben zajló)
elõkészítés utána három darab, körülbelül
4 méter magas fõzõüstbe kerül (abba a he-
lyiségbe, ahol megmagasították a tetõt).
Egyszerre 2000 liter sört tudunk lefõzni 6
óra alatt. A fõzõüstökbõl 2000 és 4000 lite-
res belsõ erjesztõtartályokba és hét darab
12000 literes külsõ erjesztõtartályba kerül
a fõzet. Ha olyan az igény, akár 6 fõzetet is
be tudunk tenni egy nagy tartályba. A ha-
gyományos erjedés után javarészt dobo-
zokba, kisebb mennyiségben palackokba,
illetve hordóba, majd pedig csomagolásra
kerül a sör egy automata rendszer segítsé-
gével. 6000 dobozt tudunk egy óra alatt
megtölteni. Maximum 1-2 másodpercet
fog levegõvel érintkezni a sör. Lesz egy
pasztörizálónk is a más partnerek részére

gyártott sörökhöz. Csak három-négy nagy
gyárban van ilyen gép Magyarországon.
– Az alapanyagot a környékrõl szerzik be?
– Termelõi, beszállítói minõsítés után
igyekszünk környékbeli beszállítókkal is
dolgozni. A fõ alapanyag a maláta, melyet
kistermelõktõl nem tudunk ugyan meg-
venni, de a maláta alapanyagául szolgáló
tavaszi árpa termelõi mindenképpen haza-
iak. Egy fõzethez körülbelül 300 kg malá-
tát fogunk fölhasználni és 15-20 kg egyéb
anyagot. Elsõsorban hazai alapanyagok-
ból szeretnénk dolgozni. Komlót viszont
Magyarországon sajnos nem termeszte-
nek, illetve nem elegendõ mennyiségben.
– A gépsor magyar gyártmány?
– A fõzõházak, tartályok a miskolci Zip-
tech Kft.-tõl érkeznek, amely gyártó nem-
zetközi szinten is csúcstechnológiát állít
elõ, a csomagolórendszer azonban olasz,
mert Magyarországon nem elérhetõ ez a
technológia.
– Mennyi embert foglalkoztatnak majd?
– Az indulásnál körülbelül 20 fõs létszám-
mal fogunk dolgozni, melyet késõbb, a
gyártás felfutásával bõvítenünk szükséges.
Lesz egy üzemvezetõ/fõzõmester, aki is-
meri a sörgyártás fortélyait, egy-két ember
adminisztrációs feladatok elvégzésére, va-
lamint raktáros, targoncás, laboráns, és
körülbelül három ember fog dolgozni egy

mûszakban. Összesen két-három mûsza-
kot tervezünk. A termékfejlesztésünk, a
brand kialakításának feladata Kosztolá-
nyi-Baji Zsolt kezében összpontosul, aki
korábban már bizonyított a hazai kisüzemi
sörtechnológia, termékfejlesztés terüle-
tén.
– Lesz-e esetleg látványmûhelyük?
– A lehetõségünk megvan arra, hogy bõvít-
sünk ilyen irányba, de egyelõre a gyártást
akarjuk megalapozni. Terveink között
mindenképpen szerepel egy nagy alapte-
rületû kóstoló, illetve rendezvényhelyszín
létesítése Cecén. Emellett tervezzük a he-
lyi igények kiszolgálását is kiskereskedel-
mi egységben.
– Van már neve a cecei sörnek?
– Elvi síkon már megvan, de a márkanév
levédése még folyamatban van.
– Mikorra lesz üzemképes a gyár?
– Jelen pillanatban az építõmunka zajlik,
melynek e hónap végére be kell fejezõd-
nie. Augusztusban kezdjük telepíteni a be-
rendezéseket, és reményeink szerint szep-
tember közepén elindulhat a próbafõzés.
– Mekkora volumenû a beruházás pénz-
ben mérve?
– Jóval 1 milliárd forint fölötti.
– Ebbõl mennyi uniós támogatás?
– Körülbelül 20 %. A többi saját forrás,
melyhez némi bankhitel is társul.
– Itt megy el az üzem mellett a vasútvonal –
adódik, hogy vasúton is szállítsák majd a
termékeiket.
– A vasúti szállítás hosszú, lassú és nehéz-
kes, ezért kamionokkal történik majd a
szállítás.
– Milyen körben szeretnék terjeszteni a
termékeket?
– Magyarországon szeretnénk elsõsorban
megismertetni a söreinket a fogyasztók-
kal.
– Itt, helyben is értékesítenek majd?
– Valamilyen formában igen, valószínûleg
az üzem mellett, de ez még a jövõ zenéje.
– Miért éppen Cecére esett a választás?
– A tulajdonosi körben van környékbeli is,
és preferenciát élvez a vidék.

Hargitai–Kiss VirágA kép illusztráció



Bogárd és Vidéke 2020. július 16. FÓKUSZ 3

Fókusz
A hétvégi vízhiány oka

Hétvégén váratlan, és nem éppen kellemes meglepetésként érte
Sárbogárd lakóit, valamint a Fejérvíz kollégáit, hogy szombaton
estefelé meghibásodott az ivóvízrendszer, emiatt vízhiány, inga-
dozó szolgáltatás és vízzavarosodás borzolta a kedélyeket.
Szabó Attila, a Fejérvíz Zrt. szakembere tájékoztatta lapunkat
ennek okairól.
Az Attila utcai nagy glóbusz töltõvezetékét a Hatvani úti vízmûvel
egy csõ köti össze, ezen keletkezett egy néhány centiméteres,
hosszanti repedés a Tinódy út Radnóti utcától északra fekvõ sza-
kaszán, és följött a víz a talajból. A problémát részleges anyaghiba
és ágyazati problémák is okozhatták, valamint a Tinódy útnak a
63-as út felújítása miatt megnövekedett forgalma sem volt jó ha-
tással rá.

Mivel egy töltõvezeték van, és azt a meghibásodás miatt ki kellett
zárni a rendszerbõl, nem kapott vizet a glóbusz. Szombaton a leg-
nagyobb viharban álltak neki a Fejérvíz munkatársai a javításnak,
de még vasárnap is dolgozniuk kellett a probléma megoldásán,
délután négy óra körül végeztek. Nehéz hetük volt, ugyanis csü-
törtökön éjjel egy vasút melletti csövet szereltek hajnalig, mert
egy vasút mellett dolgozó vállalkozó – nem egyeztetve a Fejér-
vízzel – munkavégzés közben elvágta a vízvezetéket.
A szolgáltatást úgy igyekeztek fenntartani ez idõ alatt, hogy Sár-
bogárdot átnyitották Sárszentmiklóssal, így a rétszilasi kutakból
jött a víz egy része. A fennmaradó részt három bogárdi kútról ol-
dották meg. A nyomást így némileg tudták biztosítani, de az eme-
leteken lakóknak ez nem volt elegendõ, számukra lajtoskocsik
álltak rendelkezésre a lakótelepeken.
A polgármester a közösségi oldalán, a Fejérvíz pedig a honlapján
tájékoztatta csõtörésrõl a lakosságot. Szabó Attila ezúton is kö-
szöni a lakóknak a türelmét, megértését! Azon dolgoznak, hogy
ha legközelebb hasonló helyzet adódna, a lakosság minél keve-
sebbet érezzen a problémából.

Örökzöld téma: fanyesés
Mindig éri kritika az áramszolgáltató megbízásából végzett fa-
nyesés minõségét. Idén sincs ez másképp. A Széchenyi utca lakói
azt panaszolták, hogy miért ilyenkor, vegetációs idõszakban kell
nyesni a fákat, miért nem õsszel, vagy kora tavasszal vágják vissza
inkább a növényeket. Zokon vették többen, hogy a gyümölccsel
teli fák tetejét lenyírták. A Mátyás király utcában azt kifogásolta
az egyik lakó, hogy máskor mindig szóltak neki a munkát végzõ

emberek, és megbeszélték, hogyan vágják vissza a tulipánfáját,
hogy ne zavarja a vezetéket, de nagyon csonka se legyen. Most
azonban nem szóltak, és még beljebb is levágtak ágakat, ahol
szerinte nem lett volna indokolt.
Fontos tény, hogy az áramszolgáltató elõre jelezte a lakosságnak,
hogy fanyesési munkálatokat fognak végezni, ezért aki teheti,
gondoskodjon a háza elõtt a vezetékeket elérõ ágak visszavágásá-
ról. Mivel ezt rendszerint kevesen oldják meg maguk (vagy fizikai,
vagy anyagi megfontolás miatt), ezért kénytelen az áramszolgál-
tató szabaddá tenni a vezetékek környékét a maga költségén.
Nyilván ez a költség bele van építve az általunk fizetett díjba is, de
profi kertészeti munka nem várható, mert a vezetékek kiszabadí-
tása az elsõdleges (funkcionális) cél, nem az esztétikum. Szerin-
tem egyébként idén egész szolidan dolgozott a nyesõbrigád, csak
a Kossuth utca és a Németh Lajos köz sarkán álló fák látványa volt
számomra elszomorító.
Már egyszer leírtam lapunk hasábjain, hogy vezetékek környéké-
re eleve nem érdemes akkora fákat, növényeket ültetni, amik el-
érik a villamoshálózatot, mivel az áramszolgáltatást veszélyezte-
tik, emiatt pedig az E.ON törvényszerûen eltávolítja a zavaró ága-
kat. Ha nem tenné, akkor a kimaradó áram miatt szabadulna
rájuk a lakosság haragja.

A kertészetekben és az interneten faültetés elõtt pontos tájékoz-
tatást kaphatunk egy-egy fa kifejlett méretérõl, ezt figyelembe vé-
ve kell megvásárolni, elültetni. A már meglévõ, vezeték alatti fá-
kat profi kertésszel is meg lehet formáztatni rendszeresen, de an-
nak ára van. Ha ezt valaki nem tudja vállalni, vagy maga nem ké-
pes, nem akarja megcsinálni, akkor marad az E.ON, vagy – az
évenkénti idegeskedést elkerülendõ – ki kell vágatni a problémás
növényt és egy alacsonyabb növésût ültetni helyette.

Hargitai–Kiss Virág
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A HARMONIKÁS
Néhány évvel ezelõtt egy szõke hajú fiatalember virtuóz harmonikajátéka
szögezett oda a képernyõ elé. Egy alapi rendezvényen szerepelt, az errõl ké-
szült felvételen figyeltem föl a géniuszra. CSUKA MARCELL anyai ágon kötõ-
dik a településhez; Dunaújvárosban, majd Mezõfalván nõtt fel és sajátította el
e sokoldalú hangszer fortélyait. 12 éves kora óta nemzetközi versenyek részt-
vevõje. 2017-ben Olaszországban, Lancianoban elsõ helyezést ért el, és elhoz-
ta a verseny nagydíját. Egy éve a szentpétervári Rimszkij-Korszakov Állami
Konzervatórium hallgatója. Eredendõ tehetsége kiváló mesterek irányítása
mellett csiszolódik egyre ragyogóbbá.

– Édesapád is harmonikázik, nem csoda,
hogy viszonylag korán fogtad e hangszert
a kezedbe.
– Nagyjából hatéves voltam, amikor el-
kezdtem játszani harmonikán, de akkor
még nem jártam zeneiskolába.
– Honnan jött édesapád életébe a harmo-
nika?
– Õt is az édesapja (nagyapám) tanította
meg játszani.
– Mikor iratkoztál be zeneiskolába?
– 9 évesen. A testvérem akkor már oda járt,
ugyancsak harmonikát tanult. Körülbelül
12 évesen döntöttem el, hogy tovább sze-
retnék menni zenemûvészeti szakgimnázi-
umba. Országos versenyekre és nemzetkö-
zi pódiumra (Szerbiába, Óbecsére) is volt
szerencsém eljutni 2012-ben.
– Utána nem volt megállás.
– Volt egy kis szünet. Ugyanis mielõtt Bu-
dapestre kerültem a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem Bartók Béla Zenemû-
vészeti és Hangszerészképzõ Gyakorló
Szakgimnáziumába, billentyûs harmoni-
kán játszottam. Kilencedik osztályban
azonban átálltam gombos harmonikára,
ami Magyarországon nem teljesen elter-
jedt; bárhova megyek, mindig csodálkozva
néznek, még zenészek is. Ez inkább az
oroszoknál elterjedt hangszer.
– Nehéz volt átállni az új hangszerre?
– Kellett két-három év, hogy megszokjam
és automatikusabban tudjak játszani rajta.
– Miért jobb a gombos harmonika?
– A hangközök sokkal kisebbek rajta, és
akkoriban még nem volt elég nagy a ke-
zem. Másrészt a harmonikairodalom ze-
neszerzõi szinte mind erre a típusra írták a
mûveiket.
– Nehéz volt beszerezni ezt a fajtát?
– Kellett egy kis kutatás, mire sikerült meg-
felelõ gyártót találni.
– Dunaújvárosban Juhos Melinda volt a
tanárod. Budapesten mennyire kerültél
hasonlóan jó kezekbe?
– Ott elõször Szatzker Zsanett tanárnõhöz
kerültem, aki nem sokkal azelõtt fejezte be
az egyetemet Hannoverben, majd Deme-
niv Mihály harmonikamûvész tanított.
– Miért Szentpéterváron folytatod a fel-
sõfokú zenei tanulmányaidat?
– Úgy volt, hogy maradok Budapesten a
Liszt Ferenc Akadémián, oda felvételiz-
tem, fel is vettek, de beiratkozás elõtt a
szentpétervári Artem Nyzhnyk harmoni-

kamûvész, zeneszerzõ, professzor kéthe-
tes mesterkurzust tartott, ott hallottam az
ösztöndíjas lehetõségrõl. Volt egy évem
felkészülni mindenre. Oroszórákra jár-
tam, intéztem az ösztöndíjat, és gyakorol-
tam reggeltõl estig. Márciusban kimen-
tünk a felvételire, ami nagyon jól sikerült,
így kerültem Szentpétervárra.
– Nem lehetett egyszerû ilyen csekély idõ
alatt elsajátítani az orosz nyelvet.
– Sokáig németet tanultam, ami aztán ki-
csit háttérbe szorult az angol és az orosz
miatt. Nehéz volt az orosz, egy év alatt nem
lehet úgy megtanulni, hogy kimegy az em-
ber és folyékonyan beszél. Gyorsítva tanul-
tam, szinte csak a nyelvtant, alapvetõ sza-
vakat, a többi rám ragadt az orosz környe-
zetben. Sokat fejlõdött a nyelvtudásom, és
bízom benne, hogy egyre jobb lesz.
– Milyen benyomásokat szereztél az új
környezetrõl?
– Lelkileg és fejben is felkészültem a vál-
tásra. Tudtam, miért megyek oda, ezért
folytattam, amit itthon is csináltam: gyako-
roltam, amikor nem voltam az egyetemen.
Nem nagyon volt idõm, energiám aggódni
azon, hogy nem otthon vagyok. Egyébként
szeretem is az ilyen kihívásokat.
– Könnyen be tudtál illeszkedni?
– Nincsenek problémáim. Nem fedeztem
föl nagy különbségeket Budapest és Szent-
pétervár között. Budapest is elég színes vá-
ros, az ott töltött öt év alatt sok mindent
meg kellett szoknom, ami egy kisvárosban,
faluban nem megszokott. Az egyetemen
nagyon kedves mindenki, befogadtak, jó-
ban vagyok szinte mindenkivel.
– Sok a külföldi diák?
– Ázsiából sokan érkeznek, európai diák
viszont kevesebb van, mint amennyire szá-
mítottam.
– Kollégiumban, vagy albérletben laksz?
– Az egyetem kollégiumában.
– Az ösztöndíj lefedi ennek a költségét is?
– Csak a tanulmányokért nem kell fizet-
nem öt éven keresztül. A kollégiumot és a
mindennapi megélhetést nekünk kell
finanszírozni.
– Mennyivel drágább ott az élet?
– Olyan, mint Budapest.
– Volt idõd a kulturális értékeket, emlé-
keket megnézni e nagy múltra visszatekin-
tõ városban?
– Sajnos nincs sok szabad idõm. Csak a leg-
alapvetõbb látnivalókat néztem meg, illet-

ve színházban, operában voltam. Hétfõtõl
szombatig bent vagyok az egyetemen, csak
a vasárnap szabad.
– Karácsonyra haza tudtál jönni?
– Mivel ott a vallás miatt máskor van a ka-
rácsony, januárban tudtam haza jönni egy
hónapra. Aztán májusban jöttem haza újra
a vírus miatt.
– Meddig maradsz itthon?
– Szeptember elejétõl kezdõdik az iskola,
de ha online oktatás lesz, akkor itthonról
tanulok.
– Milyen élet körvonalazódik elõtted ze-
nészként?
– A cél az, hogy a legnagyobb versenyekre
elmenjek és eredményesen helytálljak, il-
letve minél több kapcsolatot alakítsak ki,
melyek révén lehetõségem nyílhat nem-
zetközi koncerteken fellépni. Emellett a
tanítást is fontosnak tartom.
– Alaphoz milyen emlékeid fûzõdnek?
–A szüleim még éltek is ott, a testvérem
hároméves volt, amikor a családunk Duna-
újvárosba költözött. Én már Dunaújváros-
ban születtem. Az unokatestvéremék most
is Alapon élnek. Gyermekkoromban a fél
nyarat és a karácsonyi szünetet is ott töltöt-
tük, fociztunk, mentünk biciklizni a határ-
ba.
– Mezõfalván a focicsapat tagja is voltál.
– Kiskoromtól fociztam, elõször Dunaúj-
városban, a DVSI-nél, aztán Mezõfalván.
Az életem része a futball, habár most már
csak hobbiként.
– Ezen kívül van más kikapcsolódás szá-
modra?
– A zene szorosan összefügg az irodalom-
mal, mûvészetekkel. Sokat olvasok, mos-
tanában leginkább orosz mûveket (Solo-
hov: Csendes Don, Gogol). Most éppen
Dosztojevszkijtõl a Karamazov testvérek
van soron.

Hargitai–Kiss Virág
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SZOCIÁLIS ÉRTÉK
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény cikksorozatával (havonta egy al-
kalommal) szeretné bemutatni az intézményben dolgozók munkáját. A
késõbbiek folyamán az olvasó betekintést nyerhet a telephelyeken folyó mun-
ka mindennapjaiba is interjúk, szakmai ismertetõk segítségével. Az elsõ cikk
egyfajta látásmód közelítése a szociális ágazatban dolgozók munkájáról.

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény dolgozóinak munkája ezt bizonyítja
nap, mint nap. A mai kor embere folyama-
tos versenyhelyzetnek van kitéve. Ebben a
„nem lehet lemaradni” létben nagyon sok
család, egyén kerül kiszolgáltatott, nem
emberhez méltó helyzetbe. Legyen az oka
akár önhibáján kívül, akár önhibájából.
Sokszor kerülünk nehéz helyzetbe, s nincs
mindig erõnk, lehetõségünk továbblépni.
Válások, tragédiák, fizikai, mentális beteg-
ségek és szenvedélybetegségek súlyosbít-
hatják helyzetünket. Megöregszünk, egye-
dül maradunk, nem tudunk magunkról
gondoskodni. Gyermekünk messze, nem
tud éjjel-nappal ellátni (dolgoznia kell, õ is
beteg, kiskorú gyerekei vannak). Az is elõ-
fordul, hogy nem is akar rólam gondoskod-
ni, sõt kihasznál, kisemmiz.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény szociális munkájának célja az (le-
gyen az házi gondozás, ápolás, családsegí-
tés), hogy a segítés olyan magas fokú, ered-
ményes szociális ellátórendszer mûködé-
sével valósuljon meg, amelyben embersze-
retõ, szakképzett, elkötelezett emberek
dolgoznak, és empátiával tekintenek a
hozzájuk fordulókhoz. Elengedhetetlen az
intézmény dolgozói és a segítettek (szociá-
lisan rászoruló, gondozott) között kialaku-
ló bizalom. Az intézmény dolgozói e biza-
lom elnyerésével, „fenntartásával” végzik
mindennapi munkájukat.

A szociális munka szépségét épp a nehéz-
sége adja – az emberekkel való foglalko-
zás, embereken való segítés, a másokkal
való törõdés. Fontos a segítõ határozott
fellépése, a megfelelõ idõben megfelelõ
döntés képessége is. Az Egyesített Szociá-
lis Intézményben dolgozók naponta talál-
koznak õket is megérintõ, „megrázó” ese-
tekkel, tragédiákkal, sorsokkal, mely érzé-
seket önmagának is „kezelnie” kell.
A járványveszély kihirdetésével kapcsolat-
ban 2020. március 18-átõól életbe lépõ ki-
járási tilalom és felvételi zárlat nagy próba-
tétel elé állította az intézmény ellátotti kö-
rét és az intézményben dolgozókat is, hi-
szen a koronavírus elleni küzdelemnek az
egyik legkockázatosabb területe a szociális
intézményekben volt (pl. az idõs- és a
hajléktalanellátás). Az intézmény dolgo-
zóinak nemcsak a folyamatosan változó
útmutatásokat kellett figyelemmel kísér-
niük és az abban foglaltaknak megfelelni-
ük, hanem lelki erõt kellett adniuk a gon-
dozottaknak, a családtagjaiknak, a házi
gondozásban lévõ embereknek, a nehéz
helyzetû családoknak. A napi kapcsolat-
tartáson, bevásárláson túl a dolgozók min-
dennap szembesültek azzal a félelmükkel,
hogy ha elkapják a vírust, az nemcsak saját
magukra (többségük 50 éven felüli, króni-
kus betegséggel küzd), családjukra lesz ve-
szélyes, hanem a gondozottakra is.

Az intézményekben sokszor nehéz volt be-
tartani, betartatni a másfél-két méter tá-
volságot. Egyrészt az épületek méretébõl
adódó zsúfoltság miatt, másrészt pedig
amiatt, hogy a gondozottak többségével el-
kerülhetetlen volt a fizikai kontaktus. To-
vábbra is fürdetni, öltöztetni, etetni kellett
azokat az embereket, akik magukat nem
tudják ellátni. Az intézmény munkatársai
sokszor egészségügyi dolgozóként (telefo-
non konzultálva a háziorvossal), család-
tagként, „pszichológus” segítõként álltak
az ellátotti célcsoport (gondozottak, intéz-
ményben lakók, családok) mellett. Így van
ez akkor is, amikor nincs járványveszély. A
COVID-19 fertõzés esetében ezek a „fel-
adatok”, az abból adódó felelõsség meg-
hatványozódott. Az intézmény dolgozói
(mind munkájukban, mind magánéletük-
ben) a fenntartó önkormányzat segítségé-
vel mindent megtettek annak érdekében,
hogy elkerüljék a megbetegedést.
Jelenleg járványügyi készültség van, így to-
vábbra is a bentlakásos intézményekre ér-
vényes eljárásrend szerint végzik munká-
jukat a szociális ágazat dolgozói.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény szervezeti felépítése (Sárbogárd vá-
ros honlapján is szerepel, több más infor-
mációval együtt):

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd Fõ u. 164.
Intézményvezetõ: Dienes Katalin
Intézményvezetõ-helyettes:
Ladányi-Mészáros Judit

Telephelyek:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint

Család és Gyermekjóléti Központ

Szakmai vezetõ: Ladányi-Mészáros Judit
Dolgozók létszáma: 11 fõ
Helyszín: József A. u. 14.

Ápoló–Gondozó Otthon

Intézményvezetõ-ápoló: Bíró Sándorné
Mentálhigiénés munkatárs: Kovács Ta-
másné
Dolgozók létszáma: 12 fõ
Helyszín: Ady E. u. 39-41.

Idõskorúk Gondozóháza

Telephelyvezetõ: Turi János
Dolgozók létszáma: 8 fõ
Helyszín: Tompa M. u. 7.

Házigondozói Szolgálat,
Szociális Étkeztetés

Vezetõ gondozó: Botka Zsuzsanna
Dolgozók létszáma: 11 fõ
Helyszín: József A. u. 14.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Telephelyvezetõ: Tósoki Erzsébet
Dolgozók létszáma: 5 fõ
Helyszín: Tury M. u. 2.

Tósoki Erzsébet

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Sárbogárd város lakosságát és az ügyben a hatásterületen érintetteket, hogy a
Sárbogárd, külterületi 0637 hrsz-ú ingatlanon tervezett, nem veszélyeshulladék-hasznosító telep elõ-
zetes vizsgálata tárgyában az Inert-Tech Kft. (8097 Nadap, Béke u. 21.) kérelmére, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály (8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2020. július 2-án köz-
igazgatási hatósági eljárást indított. Az eljárás a „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról” szóló 314/2002. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a)
pontja alapján került megindításra. A Környezetvédelmi Hatósági az eljárás megindításáról 2020. július
7-ei keltezéssel KÖZLEMÉNYT adott ki.
Az eljárás megindításáról szóló közlemény másolati példánya a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2020. július 14-én, 21 nap idõtartamig kifüg-
gesztésre került.
A közlemény hirdetõtábláról történõ levételére 2020. augusztus 4-én kerül sor.
A közlemény hivatal épületében kifüggesztett példánya a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak
szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatos dokumentációk és mellékletek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osz-
tályán (emelet 7. számú irodai helyiségben) is megtekinthetõk.
Ügyintézés a fent megnevezett címen a Környezetvédelmi Hatóságnál történik.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8.30–12.00, szerda 8.30–12.00 és 13.00–15.30, péntek 8.30–12.00
Ügyintézõk neve és hivatali elérhetõsége: Kleiber-Bujdosó Julianna és dr. Majer Andrea
Telefon: 06 22 514 300. Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Fatimai búcsúnap Alsószentivánon
újmisés áldással

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi búcsújáróhelyén, Alsó-
szentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai
jelenések napjain tartanak zarándoknapot. A járványhelyzet mi-
att idén az elsõ alkalommal tarthattunk búcsút és körmenetet.

A júliusi búcsúnapon régi hagyományként mindig egy újmisés lel-
kipásztor vezeti a szertartást. Így történt most is, Gyõri Balázs Ist-
ván atya szentmise bemutatásával, aki diakónusként Adonyban a
Sarlós Boldogasszony-plébánián szolgált, s akit 2020. június 24-én
szentelt pappá Spányi Antal püspök atya a Prohászka-templom-
ban Székesfehérváron.
Az ünnepi szentmise elején Helter István plébános köszönetet
mondott mindazoknak, akik jelenlétükkel a kegyhelyet megtisz-
telték, illetve kérte a híveket, hogy azokért is imádkozzunk, akik
valamilyen oknál fogva ma nem lehetnek itt velünk.
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HOGY MIK
VANNAK!

Mint régebben írtam: volt valaha egy ötforintosom.
Mégpedig ahogy a rá vésett évszám mutatta: 1946-os ki-
adású. Ez volt a világháború utáni elsõ békeév, a ma-
gyarság az újrakezdés iszonyatos lázában égett. A ro-
mok közül kitámolygó népekben csodálatos energiák
ébrednek. Ló nem volt, a háború elpusztította, az embe-
rek képesek voltak ásóval nekigyürkõzni a gazos domb-
oldalaknak, hogy legyen mibe vetni a magot. 1948-ig
meghagyták az ország látszólagos önállóságát.
Ez az ötforintos valahogy kifejezi a rémes háború után
magára ébredt nép optimizmusát, a saját erejének, te-
hetségének tudatát. Az egyik oldalán Kossuth Lajos
gyönyörûen mintázott profilja látható, de olyan aprólé-
kos gonddal, hogy a haj, a szakáll, sõt a bajusz fürtjei is
jól kivehetõek. A nemes arcél férfikora teljében ábrázol-
ja történelmünk talán legismertebb alakját. Eszményi
emberpéldány, szépség, értelem és akarat fejezõdik ki a
megformálásban. A magyar pénzverdében ekkor külföl-
di tanulmányokat végzett, világhírû ötvösök és éremmû-
vészek dolgoztak.
Az ötforintos másik oldalának közepére, a legjobb elhe-
lyezésben a Kossuth-címer került. A finom, vékony kör-
vonallal határolt, középen kétfelé osztott címerpajzs
kellemes látvány a szemnek az arányosságával, érdekes
motívumaival.
A figyelmes szemlélõ a vastag érme peremén feliratot
fedezhet fel: MUNKA A NEMZETI JÓLÉT ALAPJA.
Joggal volt ez ekkor, 1946-ban a politikum egyik legfon-
tosabb üzenete a nép számára. Ha ez a pénz pár évvel
késõbb került volna forgalomba, a felirat nyilván a párt
és Rákosi magasztalását tartalmazta volna. És a Kos-
suth-címer helyére a szörnyû, szovjet típusú búzakalá-
szos jelvény került volna.
Az ember azt hinné, a nép nem sokat törõdik ilyen ha-
szontalanságokkal, mint a nemzeti címer. De lám: az
56-os forradalom elsõ óráiban a felvonulók legsürgõ-
sebb tette a sztálinista címer kivágása volt a zászlóból!
Így született a lukas zászló, a forradalom egyik jelvénye.
A jónép egyszerûen nem tûrte a ráerõszakolt rákosista
jelvényt.
Jól emlékszem: amikor a szovjet tankok brutálisan le-
verték a forradalmat, az egyik tankból elõmászott Kádár
János az elsõ beszédében megígért mindent, mi szem-
szájnak ingere: megmarad a Kossuth-címer, nem lesz
senkinek bántódása a forradalom alatt viselt dolgai mi-
att. Egy év sem telt el, megint a búzakalászos ábra került
mindenhová, és Nagy Imrét meg a társait úgy felakasz-
tották, mint a rossz macskákat.
Nem tudom, hogy került hozzám 56 után a Kossuth-cí-
meres ötforintos. Akkor még érvényes fizetõeszköz volt.
Úgy megmarkoltam, úgy elrejtettem a pénztárcám leg-
titkosabb rekeszébe, mint egy tizennégy karátos gyé-
mánt gyûrût. Végül is az ember ragaszkodik saját magá-
hoz, nem idegen tankok szerint váltogatja a lelkületét.
Ámde valamelyik karácsony elõtt ellopták az ötforinto-
somat. Egy cikkben el is sírtam a bánatomat. De mi tör-
tént? Valamikor egy hónappal ezelõtt a feleségem talált
egy borítékot a postacsõben. Benne elegáns mûanyag
tokban egy csillogó kossuthos ötforintos. Emlékveret
pár évvel ezelõttrõl. S a borítékban egy cédula: „HOGY
NE HIÁNYOZZON! M. S. MESTER.” Nem halt még
ki a jóság az emberiségbõl! Helyreállt valami egyensúly.
Kinek köszönjem meg? Hogy köszönjem meg?
Gondolkozhatok, ki az a fantasztikus M. S. mester.

L. A.

Megköszönte Bán Annamária (a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaköz-
pont tanára) fuvolajátékát is, aki a zenén keresztül, az Ave Maria csodála-
tos dallamával emelt bennünket a szentmise elõtt (majd késõbb egy másik
dallal a szentáldozás alatt is) lelkileg közelebb Istenhez.
Tanításában Gyõri István atya az isteni kinyilatkoztatásokra utalt, amelye-
ket az emberek számára tett.

Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy annyi utóda lesz, mint amennyi csillagot
láthat az égen.
Mária hasonló ígéretet kapott Gábriel arkangyaltól, amikor azt mondta
neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút
szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz õ és a Magasságbeli Fiának
fogják hívni. Az õ országának nem lesz vége.
Ábrahámnak testi utódokat ígért az Úr, Máriának azonban lelki örökösö-
ket, akik az õ fián, Jézus Krisztuson keresztül elnyerhetik az örök életet, a
lelki üdvösséget. Mária több kinyilatkoztatást kapott még, Simeon megjó-
solta neki, hogy az õ lelkét is tõr járja majd át. Mária egész életében példát
mutatott arra, hogy alázattal elfogadja mindazt, ami rá várt, szolgáló szere-
tettel viszonyult az emberekhez. Amikor Máriát a kegyhelyen meglátogat-
juk, hogy a közbenjárását kérjük, az õ végtelen szeretetében bízunk. Mária
azonban azt is tudta, hogy Isten akaratának meg kell lennie: „legyen nekem
a te igéd szerint.”
István atya felidézte, hogy a régebben fiatalabbak (vagyis az idõsebbek)
megélték a világháborút, az ötvenhatos forradalmat, a rendszerváltást, va-
gyis mindig várnak ránk megpróbáltatások. Ezek elviseléséhez, a gondok
megoldásáért nekünk magunknak is mindig tennünk kell, de a Jó Isten se-
gítségére és Mária közbenjárására mindig számíthatunk. „Ég és föld
elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.”

A körmenetet követõen István atya újmisés áldásban részesítette a szent-
misén közremûködõ lelkipásztorokat és ministránsokat, majd a zarándo-
kokat is.
A búcsú végül szentségimádással zárult, s a hívõk minden bizonnyal lelki-
ekben megerõsödve tértek haza ezen a júliusi délelõttön is.

Képek és szöveg: Kiss Attila
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FILMAJÁNLÓ

Ad Astra – Út a csillagokba
16 éven aluliak számára nem ajánlott

brazil–amerikai dráma, kalandfilm, misztikus film, 2019

Roy McBride mûszaki tiszt elindul, hogy átszelje a galaxist, és ki-
derítse az igazságot apjáról, aki húsz éve tûnt el, miközben idegen
életformák után kutatott az ûrben. Ugyan sokáig halottnak hit-
ték, egy új bizonyíték arra utalhat, hogy Clifford McBride még
mindig él, és egy elhagyott erõmûben bujkál egy távoli bolygón –
és hogy potenciális veszélyt jelent az egész univerzumra...
Fõszereplõ: Brad Pitt

Hogyan legyél jó feleség?
16 éven aluliak számára nem ajánlott, francia filmdráma, 2020

Paulette és férje egy iskolát vezet, ahol fiatal lányoknak tanítják
meg a háztartástan minden fortélyát. Ám amikor a férfi meghal,
Paulettnek egyedül kell tovább vinni az intézményt, ami a jelek
szerint a csõd szélére sodródott az évek során. Miközben egyre in-
kább érzik a változás szelét és mindinkább magukénak tudják a fe-
minizmus eszméjét, leteszik a fakanalat és igyekeznek üzlet-
asszonyként helytállni a változó világban.
Fõszereplõ: Juliette Binoche

Idén is sikeres volt
a kézilabdatábor

Jó szokásához híven egyesületünk, a VAX KE Sárbogárd immá-
ron harmadik éve egyhetes napközis kézilabdatábort szervezett
az utánpótláskorú játékosainak, amelyen idén 23 gyermek vehe-
tett részt. Ezúttal a helyszín a Mészöly Géza Általános Iskola volt,
az edzéseket Goldberger Marcell és Rehák Tamás, egyesületünk
utánpótlásedzõi vezették a hét folyamán. Napi két tréning szere-
pelt a programban, amit a tornateremben és a kinti mûanyag borí-
tású pályán vezényeltünk le a gyerekeknek.

A hétfõi és keddi napon az edzéseké volt a fõszerep, koordináció-,
képesség- és erõfejlesztés szerepelt a programban.
Szerdán a kikapcsolódáson volt a hangsúly. Ellátogattunk Tamá-
siba a vadasparkba, majd azután fürdõben töltöttük a napot késõ
délutánig. Ide már egy kis kézilabdát is becsempésztünk, hiszen a
gyerekek megismerkedhettek a strandkézilabdával.

Csütörtökön a délutáni edzésre ellátogatott hozzánk Gödör Ben-
ce sárbogárdi származású kézilabdakapus, aki az elõzõ szezonban
az NB I-et 3. helyen befejezõ HE-DO B. Braun Gyöngyös kapuját
védte. Fantasztikus élmény volt a gyerekeknek egy ilyen szintû
sportolóval beszélgetni, majd közösen edzeni. Ezúttal is köszön-
jük Bencének, hogy eljött hozzánk!
Pénteken délelõtt edzettünk még egyet. Délután pedig érkeztek a
szülõk és az elmúlt évekhez hasonlóan egy közös családi nappal
fejeztük be az edzõtábort. Rendeztünk gyerekek-szülõk közötti
mérkõzéseket, majd a szülõk által elkészített palacsintákból és
gofrikból egy jót falatoztunk és lezártuk a tábort.
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt és a segítséget!
Augusztusban folytatjuk a felkészülést a következõ szezon meg-
mérettetésire! Edzéseinkre továbbra is várni fogjuk a 2008-2012
között született fiúgyermekeket!

Rehák Tamás
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Az Ászok Ásza továbbra is vezeti a bajnokságot,
míg a Kék Szék masszívan üldözi õket

Ezúttal nemcsak csütörtökön, de hétfõn is
fordulót rendeztek a Sárbogárdi Nyári Li-
gában, amely ezzel már a felénél jár. Csü-
törtökön pedig már megkezdõdnek a visz-
szavágók a bajnokságban.

A 4. forduló (július 9., csütörtök)
eredményei:

Kutyaütõk–Szenvedély BFC
3–3 (1–2)

A Kutyaütõk szerezték meg a találkozó
elején a vezetést. A Szenvedély viszont be-
kapott góltól felpörgött és a szünetig Bo-
ros B. és Huszár D. góljával fordított. A
fordulás után Huszár D. ismét villant és
már 2 gól volt az elõnye csapatának. Eldõl-
ni látszott a meccs, de a fiatalok nem adták
fel és kockáztattak, aminek meglett az
eredménye. Deák S. találatával feljöttek
egy gólra, majd Gógán Á. a legvégén meg-
mentett egy pontot a Kutyaütõknek. Izgal-
mas találkozón pontosztozkodás.
Gólszerzõk: Gógán Á.(2), Deák S., illetve
Huszár D.(2), Boros B.

Team Kék Szék–Öregfiúk
6–4 (3–2)

Az eddigi legjobb mérkõzésüket játszották
az Öregfiúk. Végig szorongatták és ko-
moly erõbedobásra kényszerítették a baj-
noki címért küzdõ Kék Széket Kelemen
Béláék. Horváth Zs. négy gólja nagyon
kellett, hogy elkerülje a címvédõ a pont-
vesztést a találkozón. A másik oldalon Sza-
bó A. volt elemében és meg sem állt három
gólig. A Kék Szék gyõzelmével tovább õrzi
veretlenségét.
Gólszerzõk: Horváth Zs. (4), Rigó L.,
Sükösd G., ill. Szabó A. (3), Kelemen B.

Szállítók–Ászok Ásza
3–5 (0–3)

A forduló rangadójára volt kilátás a mér-
kõzésen. Jobban kezdte a találkozót az
Ászok csapata, ami nem a helyzetek szá-
mán, hanem a gólokban mutatkozott meg.
10 percnyi játék után szinte minden hely-
zetüket kihasználva 3-0-ra vezettek Grác-
zer Bencéék. A szünetig nem is változott
az állás. A fordulás után próbált kapasz-
kodni a Szállítók, jött is gyorsan a szépítõ
gól, 1-3. Nem örülhettek a gólnak sokáig
Mondovicsék, hiszen Gráczer Be. villant
és ismét 3 gól volt közte. Az utolsó 5-6
percben megpróbálta a lehetetlent a Szál-
lítók csapata, vészkapus érkezett Barabás
helyére. Ennek gyorsan meg is lett az ered-
ménye Mondovics Z. révén, majd másfél
perccel a vége elõtt Tóth N. is betalált, 3-4.
Az egyenlítésért támadhattak a Szállítók,

azonban egy rossz passz végén jött a kontra
és eldõlt a mérkõzés. Egy fordulatokban
gazdag találkozón gyõztek az Ászok és to-
vábbra is õrzik elsõ helyüket.
Gólszerzõk: Kovács R., Tóth N., Mondo-
vics Z., ill. Gráczer Be. (2), Koncz K., Bór
J., Szakács E.

Az 5. forduló (július 13., hétfõ)
eredményei:

Öregfiúk–Kutyaütõk
2–6 (1–3)

Mindkét oldalon megvoltak a helyzetek az
elsõ játékrészben. A pontosabban célzó fi-
atalok szerezték meg a vezetést, hiába pró-
bálkoztak lelkesen az Öregfiúk, nem akart
utat találni szinte semmi sem az ellenfél
kapujába. A fordulás után a gyorsabban
futballozó Kutyaütõk akarata érvényesült
inkább és végül gond nélkül gyûjtötték be a
3 pontot. A fiatal együttes pontszámban
már utolérte a dobogó 3. fokán található
Szenvedély csapatát.
Gólszerzõk: Salamon M., Sebestyén Zs.,
ill. Gógán Á. (2), Gábris R. (2), Deák S.,
Dombi Z.

Szállítók–Team Kék Szék
1–2 (0–1)

Két foghíjas kerettel felálló csapat találko-
zott egymással a forduló elsõ rangadóján.
A Szállítók csere nélkül voltak kénytele-
nek játszani, míg a Kék Szék gyakorlatilag
kezdõ sora nélkül vágott neki a derbinek.
A Szállítók csapata vette a kezébe az irá-
nyítást már a találkozó elejétõl, mégis a 15.
perc tájékán a semmibõl Szakács S. szer-
zett vezetést a Kékeknek. A játék képe a
gól után sem sokat változott a Szállítók bir-
tokolta, tette-vette a játékszert, míg Rigó-
ék kivárásra játszottak. A fordulás után fo-
kozódott Mondovicsék fölénye, aminek a
30. perc környékén meglett az eredménye,

a rutinos Nagy I. egy szép szóló után lõtte
ki a hosszút, 1-1. Feljebb kapcsolt a Kék
Szék is a bekapott gól után, jöttek is a hely-
zetek mind a két oldalon. A végén egy vé-
delmi kavarodás végén Szakács S. csapott
le a labdára és második góljával megnyerte
csapatának a meccset. Izgalmas és jó mér-
kõzésen gyõzött a Kék Szék és üldözi to-
vább az Ászokat a tabellán.
Gólszerzõk: Nagy I., ill. Szakács S. (2)

Szenvedély BFC–
Ászok Ásza 1–7 (0–1)

Rangadónak indult a mérkõzés. Sõt az elsõ
félidõ nagyobb részében jobban is focizott
a Szenvedély ellenfelénél, de minimális
hátrányban voltak így is a szünetben a fe-
kete mezesek. A fordulás után érthetetlen
módon, teljesen szétestek Berta Jánosék.
A csere nélkül kiálló Ászok meglepetésre
pedig Gráczer Be. és Majláth H. vezérleté-
vel, átrobogott ellenfelén és végül kiütéses
gyõzelmet aratott. Bór Józsefék továbbra
is õrzik vezetõ helyüket a bajnokságban.
Gólszerzõk: Kovács D., ill. Majláth H. (3),
Bór J. (2), Gráczer Be., László D.

Bajnokság állása:

1. Ászok Ásza 5 4 1 0 30 7 23 13
2. Team Kék Szék 5 4 1 0 18 11 7 13
3. Szenvedély BFC 5 2 1 2 19 16 3 7
4. Kutyaütõk 5 2 1 2 20 24 -4 7
5. Szállítók 5 1 0 4 14 21 -7 3
6. Öregfiúk 5 0 0 5 9 31 -22 0

Góllövõlista állása:

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 9
2. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 8
3. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 6
4. Gábris Róbert (Kutyaütõk) 6
5. Bór József (Ászok Ásza) 6
6. Horváth Zsombor (Kék Szék) 4
7. László Dávid (Ászok Ásza) 4

Rehák Tamás

A Team KéA Team Kék Szék Szék csapatak csapata
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Az évtized turisztikai bajnokai

Hévíz az egyetlen vidéki település,
amely 1 millió vendégéjszaka fölött teljesít

A Központi Statisztikai Hivatal kereskedelmi szálláshelyeit vizs-
gáló és bemutató interaktív grafikonja bebizonyítja: gyógyfürdõ-
ink és a fõváros turisztikai vonzalma mit sem kopott ebben a bõ
évtizedben.

Budapest a FÕváros

A budapesti szálláshelyeken 2008 óta 4,6 millióval nõtt az eltöl-
tött vendégéjszakák száma, így 2019-ben már meghaladta a 10,7
millió éjszakát. A fõvárosba turisztikai céllal elsõsorban külföldi-
ek érkeznek: a külföldi vendégéjszakák minden évben az összes
eltöltött éjszaka közel kilenctizedét teszik ki.

Pezsgõ vizeink továbbra is népszerûek

A gyógyfürdõikrõl ismert települések közül Hévíz, Hajdúszo-
boszló, Bük, Zalakaros, Sárvár az elmúlt 12 év során töretlen nép-
szerûségnek örvendett: a vendégéjszakák száma alapján minden
évben ott szerepeltek a leglátogatottabb 10 település között. Bu-

dapest mellett Hévíz Magyarország egyetlen olyan települése,
ahol a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
száma 2016 óta folyamatosan meghaladja az évenkénti 1 milliót.
A hévízi termálfürdõ igencsak kedvelt az ország határain túlról
érkezõk körében: 100 vendégéjszakából mintegy 60-at minden
évben a külföldi vendégek töltöttek el a település szálláshelyein.

Nem csak nekünk a Riviéra

Az északi Balaton-part ékkövének tartott Balatonfüred vendég-
éjszakáinak száma 2008 óta a negyedével nõtt, 2019-ben már
megközelítette a 734 ezer éjszakát. A város vendégforgalmában
12 évvel ezelõtt még a külföldiek domináltak, 2019-ben viszont a
kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák kétharmadát már a
belföldi vendégek adták. Ha az eltöltött vendégéjszakák száma
alapján felállítjuk a magyarországi települések Budapest nélküli
rangsorát, a déli Balaton-part legnépszerûbb turisztikai célpontja
egyértelmûen Siófok: a város – döntõen belföldi vendégforgalmá-
nak köszönhetõen – mind a 12 év során bekerült a TOP 6 telepü-
lés mezõnyébe.

Központi Statisztikai Hivatal, honlap: www.ksh.hu

Ékszertolvajra akadtak
A járõrök Sárbogárdon, az Ady Endre úton igazoltattak 2020. július 14-én délután egy 19
éves helyi fiatalt. A rendõrök az intézkedés során megállapították, hogy a férfi megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy társával 2020. január 31-én hajnalban egy mezõszilasi csa-
ládi házból ékszereket tulajdonított el. A férfit a rendõrök a helyszínen elfogták, majd
elõállítását követõen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

ÁLLÁSHIRDETÉS
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 sze-
rint, munkába járás 15 Ft/km.
Benyújtandó: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolata.
A pályázatok benyújtásának módja: postán (7012 Alsó-
szentiván, 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

ÚJABB HIDEGFRONT TÖRI MEG
A FELMELEGEDÉST

Csütörtökön egy hidegfront érkezik, amelynek hatására el-
szórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Több-
felé megélénkül, helyenként megerõsödik az északnyugatira
forduló szél. Délután 22-31 fokra van kilátás, nyugaton, észak-
nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb értékeket.
Pénteken kezdetben sokfelé várható esõ, zápor, északkeleten
egy-egy zivatar elõfordulhat, majd délután északnyugat felõl
csökkenni kezd a felhõzet, egyre inkább keletre szorul a csapa-
dék. A Dunántúl északi felén élénk, néhol erõs lesz az észak-
nyugati szél. Visszaesik a hõmérséklet, a csúcsértékek 19-25
fok között alakulnak.
Hétvégén már kevesebb zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki,
több napsütés ígérkezik és melegebb idõ. Vasárnap 23-29 fokig
emelkedhet a hõmérséklet.
Forrás: idokep.hu

A könyvtár közleménye
A könyvtár július 27-étõl augusztus 23-áig

szabadság miatt

ZÁRVA lesz.

A szünet utáni elsõ kölcsönzési nap:
augusztus 25. (kedd)

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd területén tervezett áramszünet
lesz.

Az áramszünet ideje: 2020. július 23-án és
24-én várhatóan 8.30–16.30 óráig

Érintett terület: Vasút utca 7-17.,  14-18., 4860/4 hrsz.

Az áramszünet ideje: 2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30–16.30 óráig

Érintett terület: Park utca 1-7., 2-8., Béke utca 1-9., 2-8., Gesz-
tenye sor 2-3-4., Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca
1-19., 2-40., Vasút utca 7-27., 14-24., Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Az áramszünet oka: hálózatépítés
Köszönjük az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ-
VÁSÁR:

SÁRBOGÁRD, IFJÚSÁGI PARK

JÚLIUS 18.,
SZOMBAT
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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


