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DACKORSZAK
Ne legyenek se idõsek, se gyerekek; se nõk, se férfi-
ak; se fehér bõrûek, se szõkék; se rózsaszín, se kék,
se ezek árnyalatai. Se írott és íratlan törvények. Se
múlt. Se hagyományok. Nesze nektek is, magyar
népmesék és népdalok, bújj, bújj zöldág és félig nyú-
zott bakkecske!
A tagadás korát éljük, az emberiség dackorszakát.
Amikor az erdõ közepén az emelkedõn fogja a ka-
masz a biciklit és bevágja az árokba, aztán ülõsztráj-
kot folytat az út kellõs közepén és artikulátlanul ordít,
hogy márpedig õ nem megy tovább, szidja a szülõjét
meg aki a kaptatót kitalálta.
Egyhelyben tiltakozva, energiát pazarolva ugyebár,
nem lehet haladni, célba érni, meg úgy egyáltalán
együtt élni. A már sok-sok kaptatót megtett szülõ
ilyenkor vesz egy mély levegõt és egy határozott
mondattal ösztönzi kitartásra a lázadót: Fogd be a
szád és menj tovább!

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2-3. oldalon.Írás a 2-3. oldalon.
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SPIRITUSZ
A MISZLAI KASTÉLYBAN
Tíz éve annak, hogy az innen negyven
kilométerre fekvõ Tolna megyei kis
településen, Miszlán megszületett
Makay Tamás és Makayné Pál Berta
rég áhított gyermeke: a MISZLA-
ART Kulturális Központ és Alko-
tóház, mely 2010. június 26-án nyitot-
ta meg kapuit a kortárs képzõmû-
vészek és alkotásaik, valamint régi-
zenekurzusok számára. A Színdaráló
Mûvésztelep megrendezésével, per-
formanszokkal, valamint Sebestyén
Márta népdalénekes és Andrejszki
Judit, a magyar régizene elhivatottja
„A virágnak megtiltani nem lehet…”
címû elõadásával ünnepelték a kerek
évfordulót s töltötték meg a kastélyt
körülölelõ völgyet a mûvészetek va-
rázslatos atmoszférájával az elmúlt
hétvégén.
A Miszla-Art világrajövetelének kö-
rülményeirõl MAKAYNÉ PÁL BER-
TÁVAL beszélgettem.

– Mi az eredeti hivatásuk a férjével?
– Én közgazdász vagyok, a férjem építész.
Neki több kötõdése van a mûvészetekhez,
engem pedig magával ragadott ez a világ.
Van egy cégünk. A férjem már nyugdíjas,
és úgy néz ki, a gyermekeink viszik majd to-
vább a vállalkozást, ami nagy örömünkre
szolgál. Már alig várom, hogy bekövetkez-
zen az a pillanat, amikor csak Miszlával
foglalkozunk.

– Hogyan fogant az ötlet, hogy felújítsák a
miszlai „fõsõ”, vagy más néven Nemeské-
ri-kastélyt és benne képzõmûvészeti és ze-
nei kulturális központot hozzanak létre?
– Férjem mint mûemlékvédõ nagyon ré-
gen szeretett volna megmenteni egy épí-
tett örökséget – erõnkhöz és képessége-
inkhez mérten –, amit fenn tudunk tartani,
s olyan célt adni neki, mely a házhoz is mél-

tó, és amivel mi is vissza tudunk adni vala-
mit ennek az országnak, amit kaptunk tõle.
– Volt valamilyen kulturális kötõdésük?
– A saját irodánkban nem az volt a jellem-
zõ, hogy mûemlékeket újítottunk fel, de
volt több nagy munka, melyek ebbe az
irányba mutattak. A mûvészettel úgy ke-
rültünk kapcsolatba, hogy amikor felújí-
tottuk a kúriát és már tudtuk, milyen funk-
ciót szánunk neki, kerestünk barátokat, is-
merõsöket, akik belakhatják, akikkel meg-
szervezhetjük a mûvésztelepeket. A zene
véletlenszerûen jött, az egyik képzõmû-
vész barátunk fia hozta ezt a kurzust. Le-
jött egy hegedûvel, végigmuzsikálta az
egész házat, hogy hova tegyük a teraszt,
melyik szoba mire alkalmas, és ennek meg-
felelõen alakítottuk ki a funkciókat a kas-
télyban.
– Valamelyikük festett, rajzolt, zenélt?
– Nem, de szívesen gyûjtöttünk mûvészeti
alkotásokat, és a kortárs mûvészet mind-
kettõnket megfogott. A férjem Bukarest-
ben végezte az egyetemet, ott sokkal in-
kább építõmûvészetet tanultak.
– Az anyagi forrást honnan teremtették
elõ erre a beruházásra?
– 2008-ban volt egy összeomlás az építõ-
iparban. Mivel akkor ingatlan-beruházás-
sal foglalkoztunk, úgy döntöttünk, nem
csináljuk tovább ezt az iparágat, hanem ke-
resünk és felújítunk egy mûemlék jellegû
házat, ezzel megkoronázva ingatlanos te-
vékenységünket.
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– Miszlára véletlenül találtak?
– Majdnem az összes kastélyt, kúriát meg-
néztük, ami Magyarországon található.
Amikor abba akartuk hagyni az ingat-
lan-beruházást, akkor jött egy ismerõs,
hogy talált egy kúriát, nézzük meg. Jó idõ-
ben érkezett, mert volt pénzünk, de mun-
kánk már nem, így ebbe fektettük bele az
utolsó erõnket.
– Helyi, vagy országos védett volt az épü-
let?
– Szerencsére nem volt mûemlék, de arra
törekedtünk, hogy visszaállítsuk az eredeti
állapotokat. A 20 évig lakatlan épületben
szét kellett bontanunk a késõbb emelt fala-
kat. Meg kellett keresni, hol lehetett régen
az átjárás egyik szobából a másikba.
Visszaállítottuk a térsoros építési módot.
– Akkor ez majdnem olyan volt, mint egy
régészeti feltárás.
– Igen. Ezzel kapcsolatban megesett ve-
lünk egy érdekes történet: nem találtuk a
nyomát a régi bejáratnak, amit kódisállás-
nak hívtak, de a férjem azt mondta, bizto-
san kellett lennie ilyennek, mert kúriát
nem építenek kódisállás nélkül. Megter-
vezte, mekkora legyen, hova kerüljön a be-
járat. Nekilátott a kõmûves, és egyszer
csak boldogan hívott föl, hogy amikor el-
kezdtek ásni, megtalálták a kódisállás
alapját. Úgyhogy a férjem jól gondolta.
– Mennyi év alatt sikerült felújítani a kú-
riát?
– Elég gyorsan, egy év alatt elkészült.
– Mikor rendezték meg a legelsõ tábort?
– 2010. június 26-án volt az átadó, utána
augusztus végén érkezett az elsõ mûvész-
telep csapata. Elsõ alkalommal barátokat
hívtunk, második évtõl felállítottunk egy
kuratóriumot Nagy Gáborral és Nádas
Alexandrával, õk vittek 4-5 évet, majd
minden évben más kurátor jött és vezette
szakmailag a mûvésztelepet. A barokk ze-

ne oktatására egy 4-5 fõs tanári grémium
állt össze, õk hozzák a növendékeket egy-
egy meghatározott témára évente két-há-
rom alkalommal. Egy tanár tíz növendéket
fogad, hogy kényelmesen elférjünk. Mivel
Magyarországon nincs régizene-oktatás,
mesterkurzusokon tudják elsajátítani ezt a
fajta muzsikát a zenészek.
– Felsõfokon?

– Három-négy kiskonzis növendék szokott
lenni, a többség (90 %) viszont zeneakadé-
miát végzett fiatal zenész. Közülük sok a
külföldi, 60-70 százalék.
– Jelenleg kisgyermekek vannak Miszlán.

– A családunk tagjai: a mi unokáink és a
sógoromék unokái, összesen 11 unokatest-
vér 1-tõl 8 évesig. Minden évben találkozót
szervezünk a gyerekeknek az összetartás
miatt, és azért is, hogy a fiatalok (a szüleik)
megerõsíthessék a párkapcsolataikat, sza-
badon, gyerek nélkül kapcsolódjanak ki
egy kicsit.
– Hány gyermektõl vannak az unokák?

– Nekünk három gyermekünk van, a só-
goroméknak kettõ.

– A helyiek mit szóltak ahhoz, hogy meg-
újult a kastély?
– Örömmel fogadták, ahogy azt is, hogy
más jellegû élet is kerül a faluba. Voltak,
akik régi fotókat hoztak, vagy elmesélték,
melyik szobát mire használták régen, ki
hol lakott.
– Idejük nagy részét Miszlán töltik, vagy
ingáznak Budapest és Miszla közt?
– Ingázunk, mivel az irodát még fenntart-
juk, és az unokák miatt is egyre több szük-
ség van ránk Pesten és Érden, ahol lakunk.
Velünk él egy 90 éves nagymama is. De so-
kat vagyunk Miszlán.
– Gondolkoznak azon, hogy odaköltöz-
nek?
– Én szívesen költöznék, de a férjem na-
gyon ragaszkodik a városközeli léthez,
hogy el tudjon menni például színházba.
Én falun nõttem fel, és nagyon szerettem a
nyarakat a nagymamánál. Ezért tartjuk
meg az unokatestvéreknek a találkozót,
hogy a gyerekek is kapjanak abból az él-
ménybõl, amiben nekünk részünk volt ré-
gen.

Hargitai–Kiss Virág
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Családi kert nagypapának,
nagymamának és a nagycsaládnak

Az van sok embernél a köztudatban, hogy
nem érdemes foglalkozni a házi kerttel.
Csak a baj van a kapálással, gyomlálással,
egyeléssel, és a nagyáruházakban télen,
nyáron úgyis mindent megkapni olcsón.
Azt mondják, hogy inkább vessük be fûvel
a telket, ültessünk néhány divatos díszfát,
bokrot, aztán csak a füvet kell már nyírni.
Igaz, hogy egy komolyabb önjáró fûnyíró
félmillióba kerül, meg benzint is kell venni
bele, de hát a házi kertbe is kell rotációs ka-
pa, szerszámok, vegyszerek.
Mi, nagypapák, nagymamák maradiak va-
gyunk, mert inkább mûveljük a kertet, ami
a mi esetünkben a területet illetõen megle-
hetõsen nagy, mint ahogy meglehetõsen
nagy a családunk is. Emellett szeretjük a
gyümölcsöt, és a reggelihez magam is leg-
alább hétféle zöldséget fogyasztok. Ami-
kor megvettük ezt a házat, és beköltöztünk
ide a négy gyerekkel és édesanyámmal
még 1986-ban, már kész volt a tervem a
kertre. Kicsi gyerekként a legkedvesebb
mesém az volt, amiben volt egy kert,
amelyben szóló szõlõ, csengõ barack és
mosolygó alma termett. Hát ilyen kertet
álmodtam ide. De legalábbis olyat, amiben
tavasztól késõ õszig érik valami gyümölcs,
és van benne sokféle zöldség, télen a kam-
rában a rúdról lógnak a szõlõfürtök, zörög
a zsákban a dió és a mogyoró, a polcokon
meg ott sorakoznak a lekvárok, befõttek,
aszalt gyümölcsök. Ebben a nagy kertben
elfér minden, ami ennek az álomnak a va-
lóra váltásához kell. A veteményes mellett
sok gyümölcsfát és hat sor szõlõt is ültet-
tem. Aztán Nagy Dezsõ kertész barátom
ösztönzésére beruháztunk csöpögtetõs
öntözõrendszerbe, és most tavasszal –
szintén Nagy Dezsõ javaslatára – kiépítet-
tünk egy szórófejes öntözõrendszert is
százezer forintból.
Többen kérdezték már, hogy megérte-e ez
a nagy befektetés. Elõször magam is elbi-
zonytalanodtam, hogy mit válaszoljak.
Mondhatnám, hogy ez hobbi, mert jó ki-

menni hûvös hajnalban a kertbe igazgatni
az uborkát a hálóra, hónaljazni a paradi-
csomot, kacsozni a szõlõt, reggelire friss
zöldséget, gyümölcsöt tenni az asztalra. Jó
az is, hogy mire beérek kilenc órakor a
kertbõl, már egyszer leizzadtam alaposan
a melengetõ korai napsütésben, ami jó a
testnek, az illatokkal teli tiszta hajnali leve-
gõ pedig a lelket simogatja. No, de nem
drága hobbi ez? – kérdezem én is magam-
tól. Hogy feleletet kapjak erre a kérdésre,
már csak kíváncsiságból is kezdtem össze-
írni, hogy mit termett a kert egy év alatt, és
az ugyan mekkora érték lehet. Hát, ma-
gam is meglepõdtem a végeredményen.
Pedig csak a pesti nagybani piac áraival
számoltam.

Már tavaly is szoroztam egyszer a kajsziba-
racknál, amikor három fán három mázsa
barack termett, ami akkori áron 100.000 Ft
érték volt. És ebbõl jutott az egész nagy-
családnak baracklekvárnak való. Az idén
azonban alaposabban utánaszámoltam.
Nem minden évben van mindenbõl jó ter-
més, de a sokfélébõl kiegyenlítõdik a ki-
esés. Az idén kajszibarackból egy szem se
termett. 5.000 Ft-ért vettem 10 kilót, hogy
legyen az idén is baracklekvárunk. A cse-
resznyefa is tavaly még két mázsát hozott,
aztán õsszel kiszáradt. Az idén az itthoni
fiatal fákon lett talán 5 kilónyi cseresznye.
De idén pótolta ezt a borsó, amibõl egy
mázsa fölött volt, de a sárgarépa is lesz
most vagy három, paradicsomból meg vagy
négy mázsa. Az öcsém a lelkemre kötötte,
hogy sokat ültessek paradicsomból, hogy
tudjanak eltenni télre elég paradicsomlét.
No, hát van is bõven. Az eleje szedés 50 ki-
ló volt, de a bokrok két méter magasságig
rakva vannak zöldparadicsommal. De jól
muzsikál a krumpli és a csemegekukorica
is. A sok nyári kis esõ és az öntözés meg-
hozta az eredményt. De termett 10 kiló
málna is, aminek az idén a nagybani piacon
4.500 Ft volt kilója. A hazájában, a szent-
endrei piacon is 3.000 Ft-ért kínálták. De
nagy érték a fekete ribizli is, amibõl lett 15
kiló. Belõle csodálatos lekvár készült. A ta-
vaszi fagyok ellenére 60 kiló termett
meggybõl, amit 800 Ft alatt nem lehetett
kapni a nagybani piacon. Ez is befõttként,
lekvárként, vagy fagyasztva várja a telet.
Szépen mutatkozik a szilva, amibõl tavaly
termett 100 kg. Ebbõl most jóval több vár-
ható. Na, és ott van még a cukkini, a fõzõ-
tök, majd õsszel a sütõtök. Mindbõl jóval
egy mázsa fölött lesz. Mindezek mellett
még a retek, hagyma, fokhagyma, bab, pet-
rezselyem, cékla, padlizsán, körte, õsziba-
rack, köszméte, mogyoró, dió is jelentõs
tételekkel szerepelnek a listámban. De a
csemegeszõlõ mellett bor is lett tavaly 500
liter, pálinka 30 liter, és az idén se lesz
ezekbõl kevesebb. Na, és a fûszer- és a
gyógynövények, amiket termeltünk: cicka-
fark, kamilla, levendula, csombor, bazsali-
kom, borsmenta, oregánó, kakukkfû és a
határban gyûjtött bodzavirág beszárítva,
üvegekben ott sorakoznak az éléskamra
polcain.

Bevallani is alig merem, szinte hihetetle-
nül nagy érték, 5.400.000 Ft jött ki az
összegzéskor. No, persze a kert terményei-
bõl semmit nem adtunk el. Nagy a család,
öt gyerekünk, tíz unokánk és már egy déd-
unokánk is a kert terményeinek folyama-
tos fogyasztói. De jut a szerkesztõség mun-
katársainak és a szomszédoknak is a fölös-
legbõl. Ha jönnek Pestrõl az öcsémék,
mindig úgy mennek el, hogy tetõig tele van
pakolva az autó csomagtere.
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Ennek egy részét „valutának” használják
Pesten, vagyis az ismerõsökkel, szomszé-
dokkal cserélik másra a fölösleget. Nyár
végére a bor és a pálinka is elkopik a nagy-
családban. Ami marad, lepalackozom.
Mindig szenzáció, amikor ünnepi alkal-
makkor elõveszek a pincébõl egy ritkasá-
got, egy 2007-es, vagy egy 2013-as palac-
kot.
Állítom, hogy a kert mûvelése sokkal in-
kább környezettudatos tevékenység, mint
a nagyáruházakban megvásárolni olyan
termékeket, amelyek állagmegõrzõ vegy-
szerekkel kezelve messzi országokból ke-
rülnek a polcokra. No, és nekünk itthon
nincs csomagolási hulladékunk sem úgy,
mint a bolti árunak. Emellett minden
konyhai és kerti hulladék nálunk nem a ku-
kába, hanem a komposztba megy, ami ki-
váló trágya lesz a növények alá. Az õszi
lombból is mulcs lett a málnásban, ennek
köszönhetõen nõnek óriásira a málnasze-
mek. A fák nyesésébõl, szõlõmetszésbõl
pedig annyi fa termelõdik, hogy az õszi és
tavaszi hónapokban a komolyabb hidegek
beálltáig ebbõl fûtünk a lakásban.
Mindezek tudatában tanúsítom, hogy
megéri a házi kertekben termelni. Na, és
egyébként meg nagyon jó gyönyörködni a
pirosló paradicsomban, a zsendülõ szõlõ-
fürtökben. És jó kiülni a fák alá egy könyv-
vel délután, s hallgatni a méhek zümmögé-
sét, a madarak énekét, figyelni, hogyan ku-
tat eleség után a rigómama a fûben, hogy
hordja a táplálékot kicsinyeinek a rozsda-
farkú szülõpár, s várni az unokákat, akik-
nek megérkezve az elsõ dolguk körülnézni
a kertben, hogy éppen milyen foguk alá
való finomság érik a fákon, bokrokon, ve-
teményesben.

Hargitai Lajos

Kérdezték
Sárga víz

A Posta, Csók, Mészöly Géza utca, Tinódy
út környékrõl jelezte több lakó, hogy a
múlt hétvégi (június 11-12-ei) csõtörés óta
sárga a víz, nem lehet vele mosni, és nem
szívesen isznak belõle. Mikor várható,
hogy újra tiszta víz folyik a csapból? – kér-
dezték.
Medgyesi László, a Fejérvíz Zrt. sárbogár-
di üzemmérnökségének vezetõhelyettese
lapunk kérdésére elmondta: nem a múlt-
kori csõtörés az elszínezõdött víz oka, ha-
nem az, hogy a 63-as felújítási munkálatai
miatt sok vizet vételeznek a tûzcsapokról a
kivitelezõk az aszfaltozáshoz, sajnálatos
módon engedély nélkül, elõre nem jelezve
ebbéli szándékukat a Fejérvíz Zrt.-nek.
Mivel az útépítõk nem szakszerûen, ha-
nem hirtelen nyitják meg a csapokat, ezért
fölkeveredik a víz a csövekben. Az üzem-
mérnökségvezetõ-helyettes levélben szólí-
totta föl a beruházásért felelõs Magyar
Közút Nonpofit Zrt.-t, hogy amennyiben
ezen a gyakorlaton nem változtatnak,
rendõrségi intézkedést foganatosítanak a
szabálytalan vízvételezés miatt.
Ugyanakkor a lakosság türelmét kérik,
míg el nem rendezõdik a fennálló problé-
ma.
Medgyesi kiemelte: a lakótelepeken a me-
legvíz-rendszer kitisztulása valamivel
hosszabb ideig tart, fõleg ott, ahol keverõs
csaptelepek vannak.

Miért nem
terelnek?

A 63-ason zajló felújítási munkák miatt
több szakaszon jelzõõrök irányítják a for-
galmat. Van, hogy 15 percig is várakozni
kell. Ilyen helyzetben be kell kalkulálni in-
duláskor a lassabb haladást, vagy a helyis-
merettel rendelkezõk az Árpád, Tompa,
Kossuth utca, Tinódy út felé kerülnek,
megkímélve magukat a bosszankodástól.
Van, aki azt kérdezi, a fennakadások he-
lyett miért nem terelik egybõl ezekre az
utakra a forgalmat, ahogy régen.
Nyilvánvalóan régebben sokkal kevesebb
volt az utakon a gépjármûvek mennyisége,
és a nagy súlyt képviselõ teherszállítás is
megnövekedett az utóbbi évtizedekben. A
mellékutcák nem ekkora gépkocsiforga-
lomra lettek tervezve, kialakítva, nem bír-
nának ekkora terhelést. A múltkori tinódi
csõtörés is bizonyítja mindezt. Nem be-
szélve a megnövekedett balesetveszélyrõl
az eddig békés utcákban. Ráadásul tere-
lést csak teljes útlezárás esetén alkalmaz-
nak. Mindezeket figyelembe véve nem
indokolt a 63-assal párhuzamos utcákra
irányítani a fõút hatalmas forgalmát.

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt
Lakosság!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított
a „Tanulmányterv és Engedélyezési
terv készítése az M8 gyorsforgalmi út
M7-(M6) Dunaújváros közötti szakasz-
ra” tárgyában. A közbeszerzési eljárás
nyertese a Unitef’83 Zrt. és a Fõmterv
Zrt. konzorciuma lett.

A tervezett gyorsforgalmi út tervezési
munkálatait megkezdjük. Ennek kere-
tében a tervezett nyomvonalon geo-
technikai terepi vizsgálatok (fúrások és
szondázások) készítésére van szükség.

A geotechnikai terepi vizsgálatokat a
Módosék Kft. munkatársai készítik.

A feltárások rövid ismertetése
(kis- és nagyátmérõjûfúrás és
statikus szondázás (CPT)):

A feltárásokat az elõírásoknak és a
szabványnak megfelelõen készítjük.

A kisátmérõjû fúrásokat maximum i 80
mm átmérõjû spirálfúróval végzik. Át-
lagosan 300 m-énként készül egy a ter-
vezett nyomvonalon.

A nagyátmérõjû talajmechanikai fúrá-
sok átmérõje i 180 mm. A feltárás teher-
gépkocsira szerelt tornyos fúrógéppel
készül a tervezett mûtárgyak közelé-
ben.

A statikus nyomószondázás (CPT) so-
rán egy szabványos méretû (átmérõ =
35,7 mm) szondát állandó 2,0 cm/sec se-
bességgel sajtolnak le a talajba a terve-
zett mûtárgyak közelében.

Amennyiben a terepi vizsgálatok esetén
zöldkár keletkezik, akkor azt természe-
tesen a tervezõ Konzorcium megtéríti
egy minden érintett fél által elfogadott
és aláírt jegyzõkönyv alapján. A zöld-
kárról készült fényképeken egyértel-
mûen bizonyítható legyen a károkozás
nagysága és környezete a beazonosítha-
tóság miatt. A zöldkár rögzítésére a
jegyzõkönyv az alvállalkozónknál lesz a
helyszínen.

Köszönjük az együttmûködésüket!

A feltárások az alábbi településeket
érintik: Sárbogárd, Sárszentágota, Me-
zõfalva, Baracs, Nagykarácsony.

A munkát elõreláthatólag 2020. au-
gusztusában kezdjük meg.

Honti Imre
geotechnika irodavezetõ,

Németh László
geotechnikai tervezõ

Telefon: 06 (1) 345-9623
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Alkotó együttlét az
evangélikus templomnál
Alkotásokban termékeny közös délutá-
nokra hívta, várja július és augusztus utol-
só két hetében szerdánként a gyermeke-
ket, ifjakat Váraljainé Melis Orsolya lel-
kész asszony és az evangélikus közösség a
sárszentmiklósi templomhoz. A 14–17
óráig tartó alkalmakon a bibliai történe-
tekkel, aranymondásokkal való ismerke-
dés, közös éneklés után játékkal, beszélge-
téssel, festéssel, faragással és vesszõfonás-
sal suhan el az idõ kellemes társaságban.
Itt készítik a sárbogárdi bölcsõde csoport-
jainak fából faragott jeleit is – jó szokásuk-
hoz híven mindig szánnak energiát jóté-
kony célokra.

A hetek folyamán elkészült egy fûzfa-
vesszõbõl font kalitka, melyet az utca-
fronti fára lógattak fel, bõvítve ezzel is a
templomkert ezernyi izgalmas játékát,
illetve folyamatban van egy dézsakör-
hinta összeállítása. Ugyanakkor halat
formázó tálakat is készíthetnek a fafara-
gás szerelmesei.
Amikor azt gondolná az ember, hogy
már készen van egy épület, akkor mindig
éri meglepetés. Váraljai Péter asztalos-
és fafaragómester nyughatatlan alkotó-
kedve, ötletgazdagsága ezúttal a miklósi
gyülekezeti ház tetõszerkezetén teljese-
dik ki szenzációs megoldásokkal. A pad-
lástér ablakokkal, terasszal bõvülve
hasznos térré alakul át, ahol a táborozó
gyerekeknek hangulatos és praktikus
szállást tudnak biztosítani a jövõben. S
mindez a gyülekezeti tagok és segítõk
kétkezi munkájából, újrahasznosított, s
ezáltal gazdaságosabb anyagokból.

Hargitai–Kiss Virág
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Tiringer Ferenc (Sárbogárd, 1875. november 25. –
Kecskemét, 1947. október 17.) kovácsmûves tizenhá-
rom gyermekes szegény családban született. A sze-
cesszió egyik jeles képviselõjénél, Jungfer Gyulánál sa-
játította el a mûlakatosság alapjait. Ezután európai ván-
dorútra indult. 1907-ben Kecskeméten telepedett le és
haláláig itt élt. Az indulás, egzisztenciateremtés nagyon
küzdelmes és nehéz volt. Egy faládára szerelt satuból
állt mûhelyének felszerelése és kilincseket gyártott az
ország minden részébõl származó, lassan csordogáló
megrendelésekre. Mûalkotásait Kecskeméten eleinte
megmosolyogták, és csak azután kezdték városában és ha-
zájában elismeri és megbecsülni, amikor szívós, szorgalmas
munkával Ausztriában és Németországban már nevet szerzett
mûlakatos alkotásaival. A Tiringer cég az I. világháború elõtt már 20-25 alkalmazottal
dolgozott. Áruválasztékának bõségét német és francia nyelven is kiadott katalógusa
bizonyítja. Készítettek kapukat, kapubetétrácsokat, kilincseket, zárcímereket, lép-
csõ-, ablak- és erkélyrácsokat, csillárokat, falikarokat, sírrácsokat, sírkereszteket, em-
léktáblákat. Tiringer munkáit Kecskeméten kívül megtalálhatjuk Budapesten, Vá-
cott, Sárospatakon és számos más városban, valamint külföldön: Európa jó néhány
országában, sõt még Ausztriában és Dél-Amerikában is. Fontos mûvei Kecskeméten:
a Barátok templomának rokokó kapuja, a piarista templom két oldalkápolnájának
kovácsoltvas ajtaja, a piarista gimnázium lépcsõ- és kapubetétrácsa. 1928-ban az elsõ
világháborúban hõsi halált halt ipartestületi tagok emléktáblájáért megkapta a szak-
ma legjobb kitüntetésének számító aranykoszorút. Igazi „self-made man” volt, aki sa-
ját erejével, kitartásával szerezte meg szaktudását és valósította meg mûvészi elképze-
léseit.

Észnek hódol az érc
A Kecskeméti Városszépítõ Egyesület ka-
rolta fel a Kecskemét, a térség s a határain-
kon túli területek épületeinek arculatát
magas fokon alakító TIRINGER FERENC
(1875–1947) aranykoszorús mûlakatos és
mûhelye tevékenységét felkutató csoport
munkájának eredményét: az „Észnek hó-
dol az érc. Tiringer Album” címû kiadvány
megjelentetését.
Mivel a jeles mester 145 ÉVVEL EZ-
ELÕTT SÁRBOGÁRDON látta meg a
napvilágot és inaséveit is még otthon, illet-
ve Sárszentmihályon töltötte, örömünkre
szolgálna az Önök megtisztelõ figyelme is
munkánk iránt.
Az A/4 formátumú, kemény fedelû, színes
album több mint 150 oldalon közel 200 szí-
nes fényképfelvételt szerepeltet.
A kötet egyfelõl támaszkodik dr. Bánszky
Pál mûvészettörténész, ny. múzeumigaz-
gató, az MMA egykori tagjának nagyszerû
tanulmányára, valamint a Füléné Gábor
Ildikó által folytatott ipartörténeti kutatá-
sokra és feldolgozásokra. Mint ismeretes,
hozzájuk kapcsolódik az a néhány éve fo-
lyó, szorgalmas hely- és kézmûves ipartör-

téneti gyûjtõ- és kutatómunka, amelyet
Benedek György és Dömötör Tibor Attila
fognak össze közel 30 lokálpatrióta önkén-
tes munkája révén, számos magyarországi
segítõvel együtt. A kötet szerkesztését –
szintén önzetlen felajánlás révén – tagtár-
sunk, dr. Kriston–Vízi József ny. fõmuzeo-
lógus, Podmaniczky-díjas örökségvédõ
vállalta fel.

A nyomdai elõkészítés ezekben a napok-
ban zajlik, így legkésõbb szeptember végén
megjelenhet a könyv.

Az érdeklõdõk számára ezúton ajánljuk
fel a kedvezményes elõrendelés lehetõsé-
gét, amennyiben 2020. július 31-éig átutal-
nak a kiadó Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület számlaszámára (OTP
11732002-20533980) „Tiringer album” cél
megjelölésével 3.000 forint összeget. Ter-
mészetesen ebben az idõszakban a kedvez-
ménnyel több kötet is megrendelhetõ!

A kötet augusztusban már csak 4.000 Ft/db
áron lesz elõjegyezhetõ.

A kötet szerkesztõi

GYERMEK-
DÉLUTÁNOK ÉS
IFIDÉLUTÁNOK

SÁRSZENTMIKLÓSON
„Közösségben Istennel és egymással”

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

Idõpontok:
szerdánként 14 és 17 óra között
július 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 28. és augusztus 18., 25.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket!
Bõvebb információ:

Váraljainé Melis Orsolya lelkész

ISTENTISZTELET ÉS
GYERMEK-

FOGLALKOZÁS
SÁRSZENTMIKLÓSON
„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

ZÁPOROK, ZIVATAROK JÖHETNEK A NYÁRI IDÕBEN
Csütörtökön eleinte felhõsebb lesz az ég, majd napközben nyugat felõl felszakadozik a felhõzet, hazánk nagy részén több órára
kisüt a nap. Záporok, zivatarok elsõsorban az ország déli felén alakulhatnak ki, helyenként felhõszakadás kíséretében. A szél
csak zivatarok környezetében támadhat fel. Napközben 25-31 fok várható.
Pénteken a kezdeti napos idõ után nyugat felõl erõsen megnövekszik a felhõzet, és elsõsorban a Dunántúlon, valamint északon
egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Itt a légmozgás élénk, zivatarok idején erõs, viharos lehet. 24 és 31 fok közötti ma-
ximumokat mérhetünk.
Szombatra virradóan sokfelé várható kiadós zápor, zivatar, napközben kelet felé vonul a csapadék, délutántól nyugat felõl fel-
szakadozik a felhõzet. A Dunántúlon élénk, erõs lehet az északias szél. A csúcshõmérséklet 23 és 29 fok között alakulhat.
Forrás: idokep.hu
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Zarándoklat a szívünk közepébe
Életünket szeretjük jól kialakított, megszokott, komfortos kere-
tek közt vinni, és rengeteg energiát fordítunk kényelmünk elõte-
remtésére. Ez rendkívül áldásos dolog, ám van benne nehézség is.
Ha idõvel kialakulnak a megszokások, s mindig csak a lábunk elé
nézünk, nem láthatjuk át sorsunk egészét. Értelmetlennek tart-
hatjuk létezésünket, kiéghetünk – akár annak ellenére is, hogy si-
keresek vagyunk, hogy szeretõ család, barátok vesznek körül, vagy
klassz hobbink van. Azt mondják az okosok, hogy néha bizony ki
kell zökkenni a megszokott komfortzónánkból, olyasmit kell ten-
ni, amit nem szoktunk meg. No, de hogyan?

SÍRVA BEVÁGTAM A BICIKLIT AZ ÁROKBA

Több ezer éve léteznek zarándokutak, s a világon még ma is milli-
ók indulnak útnak csodatévõ helyek felé, ezerféle módon. Gye-
rekkoromban azt hittem, hogy csupán vallási fanatikusok, esetleg
habókos hippik, de semmiképpen nem hétköznapi lelkek indul-
nak a messziségbe. Aztán történt azon a nyáron, amikor pelyhe-
dzeni kezdett a bajuszom, hogy az apámmal elindultunk biciklitú-
rára. „Vakapád-túra” – így hívtuk mókásan, mert fogalmunk sem
volt, hol alszunk, eszünk, iszunk, vagy egyáltalán merre megyünk.
Nagyjából úgy, mint a Forrest Gump címû film autista fõhõse:
csak mentünk elõre. Idegen tájak, országok, folyók, városok és
egyre nagyobb hegyek... Mikor már a havasokban jártunk, annyi-
ra kikészültem a folyvást fölfelé vivõ úttól, hogy sírva bevágtam a
biciklit az árokba. Apámnak komolyan a lelkemre kellett beszél-
nie, hogy folytathassuk tovább. Mindez az ausztriai Mariazell
elõtti hágón történt, jó 25 éve. Arra az útra gyermekként indul-
tam, s 2000 kilométerrel késõbb már hõs férfiként tértem haza.

ELMORZSOLÓDNAK A HATÁRAINK

Azóta már talán divatossá is vált a zarándoklat, de ahány ember,
annyiféle út létezik. Hiszen nemcsak az úti cél, vagy az ott állítólag
meglelhetõ csoda, látnivaló elérése a lényeg. S nem is a test és lé-
lek megedzõdése út közben. Mindezek csak hitvány fogyasztási
cikkek. Az igazi esemény, hogy a nap minden órájában ki vagyunk
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zökkenve a komfortzónánkból, így aztán mindig csak rugalmasan
alkalmazkodunk az éppen felmerülõ helyzetekhez. Nagyjából
olyan, mint amikor álmodunk. A monoton menetelésben néha
felnagyítódnak, görbe tükörbe kerülnek a szokásaink. Heves ér-
zelmeket élünk meg, annak minden formájában a dühtõl az örö-
mig. Majd lassan elmorzsolódnak a határaink, minden egybeol-
vad, intenzív látomások jöhetnek, aztán lecsendesedik minden és
már meg is érkeztünk a szívünk belsejébe. Ennek megélése telje-
sen egyéni, felszabadító érzés. Mindenkinek tudom javasolni, s
nem kell rögtön megtenni sok-sok kilométert, lehet piciben is
kezdeni, sõt ajánlott.

AHOL RÁNK ESTELEDETT
Szóval most, 25 évvel késõbb Mariazell ismét elém került. Érde-
mes róla tudni, hogy kizárólag magashegyi hágókon keresztül
megközelíthetõ, ami persze motorizált világunkban mit se számít,
de régen elzárt, titokzatos vidéknek számított. Lóval, gyalog, vagy
bicajjal igazi testet-lelket próbáló ki- és elhívás feljutni az elzárt,
paradicsomi szent helyre. Minden nép történetében vannak ilyen

õsi vidékek, a legtöbb már csak a legendák-
ban létezik, mint Atlantisz, vagy a tibeti
Sambala. Mariazell viszont megmaradha-
tott a mi világunkban is. A Sárbogárdtól 360
km-re található, kb. 4000 fõs települést
évente egymilliónál is több zarándok láto-
gatja meg, a csodatévõ Szûzanya segítségé-
ben bízva. A hazánkat is behálózó Mária-út
zarándokútvonalnak hozzánk legközelebb
az alsószentiváni Fatimai Szûzanya-búcsú-
járóhelynél van állomása.
(www.mariaut.hu)

Folytatás a következõ oldalon.
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A zarándokutat bringával követõ bará-
tomhoz Kõszegnél csatlakoztam egy
hosszú hévégére, s néhány napig együtt te-
kertünk. Ausztria újra kinyílt a karantén
után, szabadon lehet menni végre. Nagyjá-
ból nomád módon éltünk: ott aludtunk,
ahol ránk esteledett, hideg, átlátszó vizû
alpesi patakokban fürödtünk és abból is it-
tunk. Praktikusan bisztrókban ettünk,
ahol közben telefont is tölthettünk. Min-
den utazónak megvannak a kis dilijei, en-
nek ellenére a haverommal egész jól kibír-
tuk egymás társaságát. Az útvonaltervezõ-
je folyton járhatatlan kerülõutakra vitt
minket, mire rájöttünk, hogy rosszul volt
beállítva. Cserébe tényleg csodaszép he-
lyekre jutottunk el, ahol a madár se jár.
Igaz, a vírus miatt még csekély forgalom
volt mindenütt, a helyi vendéglátósok úgy
fogadták az idegent, mint a messiást.
A zarándokút fontosabb állomásainak:
templomoknak, kápolnáknak, illetve ezek
kertjeinek lélekre gyakorolt hatását erõ-
sen éreztem. Hiszek Istenben, de nem kö-
telezõdtem el egy vallás mellett, hiszen
szinte mindegyik felé nyitva van a szívem,

megérintenek, értem és tisztelem
õket. A Mária-utat egyébként öku-
menikus szemlélettel alakították
ki, így különféle világnézetû zarán-
dokok is járhatják.

POLGÁRMESTERI
KÉZFOGÁS

Aki még nem ment napokon át
mostoha idõjárással vagy erõs
emelkedõkkel szemben, annak
ajánlom figyelmébe az osztrák völ-
gyeket, ahol akkor is szembe fúj a
szél, amikor elvileg nem kéne.
Hosszú emelkedõket pedig úgy le-
het kipipálni biciklivel, hogy nem
nézünk messzire elõre, illetve nem
kell gyorsan és erõsen tekerni. Sok
csomaggal pedig nyugodtan lehet
tolni, nem szégyen az. A Mürz folyó
völgyében egy régi vasútvonal töl-
tésén vezet a bicikliút, mellettem
malmok, vízesések, minden szikla-
oldalról a fenyõfák gyökerei közül
kicsobogó patakok táplálják a vizet,

mely a Murába ömlik úgy száz kilométer-
rel lejjebb. Aztán elkanyarodok a Mürztõl,
durvul az emelkedés, most derül ki, hogy
életem deléhez érve hogy bírja a testem a
terhelést. Az 1220 méter magas Niederalpl
hágónál sikerül átérni az utolsó próbatéte-
len. Lent a völgyben megpihenek egy sörö-
zõnél, ahol meleg kézfogással köszönt egy
apró, vidám fickó, azt mondja: üdvözöl
Mariazellben, õ a polgármester. Rákere-
sek az interneten, hát tényleg Johann
Kleinhoferhez volt szerencsém. Közben li-
hegve befut a haverom, sikerült neki is le-
küzdeni a hágót, így szépen együtt vonu-
lunk be diadalittasan a nagytemplomhoz.
Mivel õ bejelentkezett zarándoknak, sike-
rül szálláshoz jutnia a kolostorban. Aztán
iszunk egy búcsúsört, s itt már tényleg szét-
válnak útjaink. Holnap egy nap alatt sze-
retnék hazaérni, így gyorsan kitekerek a
városka szélére, s a hûvös éjszakában egy
méretes fa alatt megágyazok. Itt teszem
hozzá, hogy csak óvatosan az alpesi kint al-
vással, még nyáron is komoly felszerelésre

van szükség az ilyen kalandhoz. A testhõt
visszatermelõ, csúcstechnikás matrac és a
mínusz fokokban is kellemes tollhálózsák
igencsak elkél a hegyek közt.

ÁLOM ÉS VALÓSÁG KÖZT
LEBEGNI

A hajnal elképesztõen szép a mély völ-
gyekben, ugyanakkor dermesztõen hideg
is. A nap nem úgy süt, mint idehaza, mert 7
órakor kezd csak kikandikálni a hegyek
közül. Addig még a nyári zúzmara is gya-
kori vendég. De biciklin nincs gond a hi-
deggel, míg fölfelé megy az ember. Másik
úton indulok haza, ez sokkal szebb is, mert
a Mürz-szorosban az autók alagútban
mennek, a bicikliút pedig a sziklás szur-
dokban kígyózik. Fülsüketítõ a rohanó víz
robaja, a levegõbe szublimáló vízpára pe-
dig jeges. Vad sziklák nyúlnak át a fejem
fölött, a túloldalon szinte karnyújtásnyira
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vízesések sora ömlik 40 méter magasból. A
szurdokvölgyet elhagyva kisüt a nap, lent a
síksági Burgenlandban már szinte a tüdõ-
met perzseli. Sopron felé térek haza.

A hazai síkvidéken döbbenek rá, hogy las-
san kezdenek visszaszivárogni a „normá-
lis” polgári életem érzései, emlékei. Olyan,
mint álom és valóság közt lebegni ébredés-
kor, s azt hinni, hogy valamit elhagytam va-
lahol. Valamit, aminek már csak halvány
emléke pislákol. Vajon mi történt velem
legbelül? Zarándokutamon a folytonos
mozgásban fokozatosan álomba merül-
tem, eltûnt minden ellenállásom. A testem
tette a dolgát, de közben megadtam ma-
gam az út sodrásának, s elfogyatkoztak be-
lõlem a múlt semmirekellõ emlékei. Fent a
hegyekben megpihentem a Szûzanya kar-
jaiban, majd lejõve onnan újra felébred-
tem. Milyen jó örökre elfeledni mindent!
Modern világunkban, amikor mindent
tudni akarunk, ez a mondat felér egy szent-
ségtöréssel.

Hargitai–Kiss Balázs

LEFEJEZETT KRISZTUS
Nem tagadom, engem felkavar a lefejezett
Krisztus-szoborról világszerte terjedõ
fénykép. Épp õ, aki kétezer évvel ezelõtt
ledobta az emberiség fejére a Szeretet ne-
vû ellen-atombombát? A fénykép üzene-
te: „nem kell szeretet, hanem gyûlölet
kell.” Na hiszen! Mi mástól szenved tízezer
évek óta az egész emberiség, mint a gyûlö-
let-vallástól, a puskák, tõrök, a lövészár-
kok sarába rothadt férfiak, kékre-zöldre
vert családtagok, ülésteremben ugató poli-
tikusok, válóperi tárgyalásokon a könnyei-
ket törölgetõ nõk, az unokáik baltájától
felnyitott koponyájú nagypapák világától?
Mi mástól szenvednek maguk azok is, akik
lefejezték Krisztus szobrát? Mit is mon-
dott a lefejezett, miután megostorozták,
megköpdösték, ököllel verték, végül meg-
feszítették? „Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek!” Hát
igen! A nemtudás! Ez itt a baj! Fogalmuk
sem volt azoknak, akik a szoborcsonkítást
végrehajtották, hogy mit csinálnak.
Nem teszem magam nevetségessé azzal,
hogy fanatikusokat akarjak meggyõzni. A
fanatikust épp az jellemzi, hogy meggyõz-
hetetlen. Nem kérdezem meg tehát tõle:
„A tiéd az a szobor? Te csináltad? Mit
szólnál hozzá, ha kivenném a szekrényed-
bõl az ingedet, gatyádat, és egy ollóval
összeszabdalnám?” Nem reagálna. Isten
ments, hogy netán gondolkodni kezdene.
Tehát most inkább a magam számára meg-
próbálom összefoglalni, mit is gondolok
errõl a kérdésrõl.
Bizonyára sok magyarázat van arra, hogy
miért lappang az emberiségben a faj kiala-
kulása óta istenfogalom. Áldozatokat mu-
tattak be az õsök, könyörögtek, leborultak,
táncoltak a tûz körül, csodás történeteket
meséltek. Anélkül, hogy mindezt kárhoz-
tatnám vagy magasztalnám, ténynek ve-
szem.
Az emberek egy szent könyvben leírták
például, hogy minden idõk kezdete elõtt
létezett egy feltétlen, abszolút hatalommal
rendelkezõ erõ, amely mindazt teremtet-
te, ami létezik, tehát az embert is. Ezt a
lényt olyannak teremtette, hogy szuvereni-
tása van, maga is képes mintegy folytatni a
teremtést, sõt önhatalmúlag rombolni azt.
Aztán ama isteni erõnek fantasztikus

templomokat építettek, hatalmas kóruso-
kat zengedeztek, és vallásháborúkban bi-
zony ezreket öltek meg ebbõl kifolyólag.
Na most!
Két szuverenitás nehezen fér meg egymás
mellett. Az ember komolyan vette az önál-
lóságot, mert lehetetlen, hogy azt ne ve-
gyük komolyan. Függetlenedett, kontár-
kodott, szembe helyezkedett azokkal a
törvényekkel, amelyek fenntartották a te-
remtést. Teológiai kifejezéssel szólva bûn-
ben élt. A teremtésben szervi hiba keletke-
zett. Az alkotó, mint selejtet, eldobhatta
volna az egészet. Nem ezt tette, ugyanis a
könyv szerint az egész teremtés alapja a
szeretet Meg akarta menteni a világot s
benne az embert. Valóban isteni kísérlet-
be kezdett. Hagyta a világot mûködni,
ahogy kezdõdött, de a fia képében megje-
lent õ maga az emberi világban, hogy közzé
tegye feledésbe merült legmagasabb igaz-
ságot, és mint ennek az igazságnak a vérta-
núja, emberként haljon meg, s halálával
megváltsa az emberiséget.
Tudjuk, az emberek között szokásban van,
hogy vérét ontják a prófétáiknak, vértanú-
kat gyártanak. Olyan korba érkeztünk,
hogy a róluk készített szobrokat is meg-
csonkítják valami tehetetlen dühtõl indít-
tatva. De ha valaki abban a tudatban él a
Földön, hogy meghal értem, azt ugyebár
nem kéne lefejezni.

L. A.

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon 2020. júli-
us 17-én:

GÁGÁSPÁSPÁR BRIGITTA sáR BRIGITTA sárbogárbogárdi lakos érdi lakos éss
VÁVÁMOSI DÁMOSI DÁVID sáVID sárbogárbogárdi lakos.rdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

A könyvtár
közleménye

A könyvtár július 27-étõl
augusztus 23-áig
szabadság miatt

ZÁRVA lesz.

A szünet utáni elsõ
kölcsönzési nap:

augusztus 25. (kedd)
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ELTILTVA VEZETTEK
A járõrök a 63-as számú fõúton, Aba közelében, valamint Ercsiben, a Rákóczi úton is ellenõriztek 2020.
július 16-án délután egy-egy gépjármûvezetõt, akikrõl az igazoltatás során megállapították, hogy egyikü-
ket a Bajai Járásbíróság, másikukat pedig a Váci Rendõrkapitányság eltiltotta a vezetéstõl. A rendõrök
26 éves vajtai, valamint a 45 éves csörögi férfit a helyszínen elfogták és elõállításukat követõen mindket-
tejüket szabálysértési õrizetbe vették.

ALKOHOLOS HIDRATÁLÁS
Alapon, a Béke utcában 2020. július 18-án délelõtt a járõrök ellenõriztek egy személygépjármûvet és an-
nak vezetõjét. Az ellenõrzés során a sofõrrel szemben alkalmazott kézi légalkoholmérõ készülék pozitív
értéket mutatott, ezért a férfit további mintavételre a Sárbogárd Rendõrkapitányságra elõállították. Az
egyenruhások az 51 éves helyi lakos vezetõi engedélyét elvették, és büntetõ feljelentést tettek ellene.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Megkezdõdött az iskolaõrök felvétele

Idén szeptembertõl közel 500 oktatási intézményben kezdhetik meg a feladatellátást

ISKOLA-
ÕRKÉPZÉS

Ki az iskolaõr és mi a feladata?

Az iskolaõr – fegyverhasználati jog nélkül
– kényszerítõ eszközzel rendelkezõ, sajá-
tos jogokkal felruházott, közfeladatot ellá-
tó személy, aki a rendõrség területi szervé-
nél (megyei, budapesti rendõr-fõkapitány-
ság) áll munkaviszonyban. Az iskolaõr biz-
tosítja, hogy a kijelölt oktatási–nevelési in-
tézmény pedagógusai, a nevelõ és oktató
munkát közvetlenül segítõ alkalmazottai
feladataikat zavartalanul elláthassák. A
tanulók vagy az intézmény dolgozóinak
biztonságát sértõ vagy veszélyeztetõ cse-
lekményeket megakadályozza, megszakít-
ja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cse-
lekményeket megelõzi.
2020. szeptember 1-jétõl az ország erre ki-
jelölt köznevelési és szakképzési intézmé-
nyeiben segíti iskolaõr az intézmény rend-
jének fenntartását. A rendõrség munka-
vállalói állományában telephelyenként
egy fõ látja el szolgálatát.

Ki lehet iskolaõr?

Iskolaõr az a büntetlen elõéletû, cselekvõ-
képes magyar állampolgár lehet,
– aki megfelel a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében
meghatározott, a munkaviszony létesítésé-
re vonatkozó különös feltételeknek;
– nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos ál-
lománya tagjának foglalkoztatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A fenti feltételek mellett a jelentkezõnek
meg kell felelnie az iskolaõrökrõl szóló
BM-rendeletben elõírt egészségügyi, pszi-
chológiai és fizikai erõnléti alkalmassági
feltételeknek.
Az iskolaõrök a munkába állásukat köve-
tõen elméleti és gyakorlati képzésen vesz-
nek részt, amely az alábbi képzési modu-
lokból áll:
– pedagógiai és gyermekpszichológiai mo-
dul,
– bûnmegelõzési és konfliktuskezelési mo-
dul, valamint
– rendvédelmi felkészítés és gyakorlat mo-
dul.

Az egyes képzési modulokat modulzáró
vizsgák, valamint az iskolaõrképzést isko-
laõrvizsga zárja le. Az iskolaõrvizsgára va-
ló jelentkezés feltétele a képzés vala-
mennyi modulján való részvétel, továbbá
valamennyi modulzáró vizsga sikeres telje-
sítése.

Hogyan lehet az iskolaõri állásra
jelentkezni?

A jelentkezést
– elektronikus úton a területi rendõri szer-
vek e-mail-címére, vagy
– postai úton az egyes területi szervek hu-
mánigazgatási szolgálata részére kell meg-
küldeni (amelyek a jelentkezési egységcso-
magban megtalálhatók), vagy
– személyesen bármely rendõri szervnél le-
het leadni.
Az intézmények nevét és címét az alábbi
linken letölthetõ táblázat tartalmazza:

https://www.kormany.hu
/download/a/d9/d1000/Iskolaor_

lista_%C3%9AJ.xlsx#!DocumentBrowse

ORFK Kommunikációs Szolgálat

KÉK
HÍREK
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2020. augusztus
augusztus 1-2.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;
augusztus 8-9.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629;
augusztus 15-16.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639
3977;
augusztus 20-21.: dr. Kellner Péter,
Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629;
augusztus 22-23.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639
3977;
augusztus 29-30.: dr. Csele István, Sá-
rosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

TÁJÉKOZTATÓ
Korábbi hirdetményünkben már tájékoztattuk Sárbogárd város lakosságát és az ügy-
ben a hatásterületen érintetteket, hogy a Sárbogárd, külterületi 0637 hrsz-ú ingatla-
non tervezett, nem veszélyes hulladékot hasznosító telep elõzetes vizsgálata tárgyá-
ban az Inert-Tech Kft. (8097 Nadap, Béke u. 21.) kérelmére a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõ-
osztály (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi
Hatóság) 2020. július 2-án közigazgatási hatósági eljárást indított.
Az eljárás „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélye-
zési 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 Polgár-
mesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2020. júli-
us 14-én, 21 nap idõtartamig kifüggesztésre került.
A közlemény hirdetõtábláról történõ levételére 2020. augusztus 4-én kerül sor.
A közleménynek a hivatal épületében kifüggesztett példánya a hivatal nyitvatartási
ideje alatt megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30
óráig.
A Környezetvédelmi Hatóság 2020. július 17-én érkezett levelében tájékoztatta hiva-
talomat, hogy az elõzetes vizsgálati eljárás keretében az Inert-Tech Kft. eredeti kérel-
mét hiánypótlási felhívásra kiegészítette, illetve az eredeti dokumentáció egyes része-
it módosította. Az eredeti, a kiegészített és módosított dokumentáció a Környezetvé-
delmi Hatóság honlapján (http://kornyezetvedelem.fmkh.hu) megtekinthetõ.
Az üggyel kapcsolatosan tájékoztatás kérhetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
mûszaki osztályán is a 06 (25) 520 260-as telefonszámon.
Ügyintézés a fent megnevezett és ismertetett címen a Környezetvédelmi Hatóságnál
történik. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8.30–12.00, szerda 8.30–12.00 és 13.00–15.30, pén-
tek 8.30–12.00 óráig. Az 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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Kiélezett meccsen nyert az Ászok Ásza, fordulatos meccsen
gyûjtötte be a három pontot a Kék Szék, nyertek a Szállítók

A 6. forduló (július 16, csütörtök)
eredményei:

Kutyaütõk–Ászok Ásza
1–3 (0–1)

Lendületesen, komoly elánnal kezdték a
meccset a Kutyaütõk, több helyzetük is
adódott az elsõ 10 percben. Az Ászok in-
kább visszaállt és próbált a kontrákra épí-
teni. Egy szöglet után Gráczer Be. szedte
le ellenfele lábáról a játékszert, amivel
egészen a kapuig viharzott és szerezte meg
vezetést a csapatának, 0-1. Próbálkoztak
tisztességgel a fiatalok, de nem tudtak túl-
járni a kapuban Farkas A. eszén. A szünet
után nyílt sisakos játékot lehetett látni a
pályán, helyzet itt, helyzet ott. Nem sokkal
a fordulás után Gábris R. életerõs lökete
utat talált a hálóba, nagy gól volt, 1-1. Sok
ideje nem maradt az örömködésre a Ku-
tyaütõknek, egy szép támadás végén Bór J.
passzát, Majláth H. továbbította a kapuba.
Rákapcsoltak a fiatalok, de nem igazán si-
került az utolsó 6-8 percben komoly hely-
zeteket kialakítaniuk. A végén egy távoli
íveléssel az üres kapuba László D. alakítot-
ta ki a végeredményt, 1-3.
A bajnokság egyik legjobb színvonalú mér-
kõzését játszotta a két csapat. Az Ászok to-
vábbra is vezeti a bajnokságot, míg a Ku-
tyaütõk maradt a 4. a tabellán.
Gólszerzõk: Gábris R., ill. Gráczer B.,
Majláth H., László D.

Team Kék Szék–
Szenvedély BFC 6–4 (2–1)

Mindkét csapat óvatosan kezdte a mecs-
cset, az igazi nagy helyzetek elmaradtak
mindkét oldalon. A játékrész közepén
Berta J. szép lövésével szerzett vezetést a
Szenvedély. A bekapott gól után maga-
sabb fokozatra kapcsolt a Kék Szék, 5
perccel a vége elõtt 2 perces kiállítással
emberelõnybe támadhattak, amit Gráczer
Bá. egy takarásból eleresztett bombával ki
is használt. Sõt még a szünet elõtt Hegedüs
Gy. is betalált és megfordította a meccset a
Kék Szék. A fordulás után is a kék mezes
alakulat maradt lendületben, Horváth Zs.,

majd Gráczer Bá. találatával eldõlni lát-
szott a meccs, 4-1. A Szenvedély viszont
nem várt helyzetbõl újított, Bögyös B.
szemfüles találattal szépített. Pár perc
múlva Rehák T. fülelt le a kapus lábáról a
labdát, 4-3. Itt még nem volt vége, egy kö-
zeli szabadrúgást gurítottak le Kovács
D.-nek, aki okosan lõtte ki a hosszút, 4-4.
Új meccs kezdõdött az utolsó 3 percben. A
lendület azonban elvitte a Szenvedélyt és
Rigó L. révén megszerezte a vezetést a
Kék Szék 30 másodperccel a vége elõtt,
majd egy rossz passzra Horváth Zs. csapott
le és beállította a végeredményt. Elképesz-
tõ meccs volt, kis híján csodát tett a
hamvaiból feltámadó Szenvedély, de végül
nagy nehezen nyert a Kék Szék, akik to-
vábbra is üldözik az Ászokat.
Gólszerzõk: Horváth Zs. (2), Gráczer
Bá.(2), Rigó L., Hegedüs Gy., ill. Berta J.,
Bögyös B., Rehák T., Kovács D.

Szállítók–Öregfiúk 12-1 (6–0)

Nem sok babér termett az Öregfiúknak
ezen a mérkõzésen. Hamarék az egész
mérkõzésen a saját játékukat tudták ját-
szani, amivel könnyû gólokat szereztek.
Nem volt kérdés egy percig sem, hogy ki
nyeri a mérkõzést. A Szállítók feljött 1

pontra a dobogóhoz, míg az Öregfiúk
tovább küzdhet elsõ pontjaiért.
Gólszerzõk: Heftner R. (4), Nagy M.(2),
Hamar E.(2), Kovács R., Mondovics Z.,
Kaszala T., ill. Killer G.

A bajnokság állása:

1. Ászok Ásza 6 5 1 0 33 8 25 16
2. Team Kék Szék 6 5 1 0 24 15 9 16
3. Szenvedély BFC 6 2 1 3 23 22 1 7
4. Kutyaütõk 6 2 1 3 21 27 -6 7
5. Szállítók 6 2 0 4 26 22 4 6
6. Öregfiúk 6 0 0 6 10 43 -33 0

A góllövõlista állása:

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 10
2. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 8
3. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 7
4. Gábris Róbert (Kutyaütõk) 7
5. Bór József (Ászok Ásza) 6
6. Horváth Zsombor (Kék Szék) 6
7. Heftner Richárd (Szállítók) 6

A 7. forduló párosítása
(július 23., csütörtök):

18.00 Öregfiúk–Szenvedély BFC
18.50 Team Kék Szék–Ászok Ásza
19.40 Szállítók–Kutyaütõk

Rehák Tamás

Szenvedély BFCSzenvedély BFC
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KIEMELT
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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

OTTHONI MUNKA!
Kozmetikai dobozok összeállításai,

egyebek elérhetõségei.
Érdeklõdni: 06 90 603 905

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

Vágásérett fenyõfával és
gyümölcsfákkal beültetett

ÉPÍTÉSI TELEK
TÖBÖRZSÖKÖN ELADÓ.
Telefon: 06 30 255 2308

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
keresek CECÉN.

Hívjanak az alábbi számon:
+36 70 774 0051

SUZUKI ADRESS ROBOGÓ ELADÓ
06 30 255 2308

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK
az Ady-lakótelepre heti félnapos munkára.

06 30 516 8753

Gödör Bence
nemzetközi pályán

Nemzetközi pályára lép egy sár-
bogárdi sporttehetség, Gödör
Bence kézilabdakapus, aki az Éles
KISE, Veszprém, Gyöngyösi Ké-
zilabda Klub után most merész
döntésre szánta el magát. Észak-
ra, a Feröer szigetekre utazik,
ahová egy évre szerzõdött le kézi-
labdakapusnak, mellette pedig bi-
zonyos óraszámban gyermekeket
edz. Tervezi edzõi licenc megszer-
zését is, mely jól jöhet késõbb, ha
már „kiöregszik” a pályáról. Nagy
álma, hogy dán kézilabdacsapat-
ban játszhasson majd egyszer.

Bence határozott, céltudatos, szívós fiatalemberré cseperedett,
aki nem fél az új kihívásoktól, kihasználja a fejlõdését szolgáló le-
hetõségeket. Tegye is, amíg szabad és fiatal!
Jó utat és tapasztalatban gyarapodást kívánunk!

HKV

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd területén tervezett áramszünet lesz. Az
áramszünet ideje: 2020. augusztus 3-án várhatóan 8.30–16.30 óráig. Érin-
tett terület: Park utca 1-7., 2-8., Béke utca 1-9., 2-8., Gesztenye 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.
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Nyári szünet

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket,
hogy a Hírház

2020. július 25-étõl
augusztus 9-éig zárva tart.

Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd
és Vidéke hetilap, az ügyfélfogadás és a
hirdetésfelvétel szünetel.

Nyitás: 2020. augusztus 10-én
(hétfõn) 8.30 órakor.

Minden kedves Olvasónknak és Ügyfe-
lünknek kellemes pihenést és élmé-
nyekkel teli feltöltõdést kívánunk erre a
két hétre!

A szerkesztõség csapata

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


