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Feketén fehéren
A nyári szünet egyik estéjén elõszed-
tünk egy régi kedvenc filmet, a Jézus
Krisztus Szupersztárt. Több évtizede,
hogy láttuk, és habár kívülrõl fújjuk a
zenés darab számait, mégis újként ha-
tott az egész. A felettünk eltelt eszten-
dõk tapasztalásainak fényében más
perspektívába helyezõdött Jézus ke-
reszthalálának modern, 1971-es feldol-
gozása. Véleményem szerint zeneileg
és szellemiségében is remek alkotás,
ami – hiába telt el 50 év – ma is hat. Jól
ábrázolja az ember jellemét, a nagy ren-
dezõelvet, melyben pontos helye és ide-
je van az esendõségnek. A kritikus
szemléletû Júdást és Lucifert szokás ne-
gatív figuraként beállítani, szembehe-
lyezni a pozitív pólussal: Jézussal és Is-
tennel. Ez a film (és a hatására bennem
fölelevenedõ Madách Imre: Az ember
tragédiája) szerencsére nem így tesz; re-
mekül rávilágít arra, hogy az ellentétek
párt, egységet alkotnak, nem léteznek
egymás nélkül. Ezek az ellentétek pedig
dilemma elé állítják, kísértésekbe ejtik
az embert, s a pokolba vezetõ út is jó
szándékkal van kikövezve. Ám az elke-
rülhetetlen szenvedésben érlelõdik,
születik meg valami nemesebb. Júdás
árulása az isteni akart része volt, a szük-
séges rossz. Enélkül talán keresztény-
ség se lenne.
A napjainkban tomboló anarchisták
biztosan keresztre feszítenék a film ren-
dezõjét, aki Júdás szerepét egy fekete
színészre osztotta, Jézusét pedig fehér-
re.
Az anarchiában ne keressünk logikát.
Abán például úgy tombol, hogy Kõ Bol-
dizsár képzõmûvész 2007-ben meg-
szentelt, fából faragott stációit egyik
napról a másikra, az alkotó és a helyi kö-
zösség megkérdezése nélkül elbontotta
az abai „hatalom”.
Bizakodjunk: ez is az isteni akarat része.

Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.Írás az 5. oldalon.

Bogárdi PecsenyésBogárdi Pecsenyés

A P É L D AA P É L D A Írás a 2-3.Írás a 2-3.
oldalon.oldalon.
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A P É L D A

I. rész

– Édesanyád azt írta rólad, hogy mindig
fütyörészve érkeztél haza. Szoktál még fü-
työrészni?
– Nem, és énekelni sem énekelek már.
– Az orgona is elmaradt?
– Az is. 50 éves születésnapomra a baráta-
im vettek nekem egy elektromos zongorát,
és megsértõdtek, mert három évig ki se
bontottam.
– Miért nem bontottad ki?
– Azt hittem, hogy nincs idõm. Azóta per-
sze kibontottam már, de ritkán ülök le mel-
lé.
– A zene háttérbe szorult tehát az életed-
ben.
– Csak a zenehallgatás maradt.
– Vidám „kisfiúnak” megmaradtál?
– Ezt a környezetem tudná inkább meg-
mondani.
A velünk egy szobában ülõ kollégája határo-
zott igennel válaszol.
– A környezetem biztosan pozitív hozzáál-
lású embernek tapasztal.
– Ha vannak vívódásaid, azok benned leg-
belül zajlanak, gondolom.
– Igen.
– Mennyire vagy õrlõdõ?
– Nagyon. Többnyire a szakmai munkával,
gyógyítással kapcsolatban vannak idõrõl
idõre aggodalmaim.
– Segít, ha a feleségeddel beszélsz ezekrõl,
vagy inkább magadban szereted lerendez-
ni?
– A feleségemmel nagyon sokat beszélge-
tünk. Õ is szakmabeli, így két szóból is
megért. Amikor hazamegyek, rám néz, és
abban a pillanatban tudja, hogy történt ve-
lem valami.
– A feleséged is a gyermekklinikán dolgo-
zik?
– Igen, gyermekpszichiáter. Amikor úgy
alakult a sorsunk, hogy egy intézménybe
kerültünk, komoly dilemma volt számunk-
ra, hogy jó-e, ha egy klinikán házaspárként
vagyunk jelen. Büszke vagyok arra, hogy
szerintem ezt példásan csináltuk. Soha
egymás szakmai dolgaiba házon belül nem

szóltunk bele. Ráadásul otthon sem volt
soha konfliktusforrás, hogy ki mit csinál a
klinikán. A mi esetünkben ezt optimális-
nak gondolom, általánosságban azonban
nagy kockázat, ha egy házaspár egy közös-
ségben dolgozik.
– Nem lehet kiszámítani elõre, hogyan fog
mûködni egy munkahelyen egy pár, hiszen
befolyásoló tényezõ a közösség, ami kö-
rülvesz. Sokat jelent, ha egy csapásirány-
ba haladtok. Ha hasonló a gondolkodás,
akkor hasonló a cselekvés is.
– A feleségemmel fantasztikus értékazo-
nosságunk van, ami erõs tõke. Az érték-
azonosságon fõleg a gyógyítás, orvoslás te-
rén azt értem, hogy milyen emberképünk
van, mit gondolunk egy emberrõl, a munka
során hogyan beszélünk valakivel, hogyan
lépünk át határokat – mert jelentõs határ a
másik testi, pszichológiai integritása.
– Az orvosi pálya – szintén édesanyád sze-
rint – gyermekkorodtól biztosan válasz-
tott út.
– Ez anyukám mítosza. De õ pozitív, meg-
tartó mítoszokat „gyártott”, melyek az éle-
tet szolgálták. Az ember úgy is tud mozgó-
sítani a cselekvésre, hogy egy fikciót fogal-
maz meg. Szóval a történet igaz, de kicsit
másképp.
– Mi az igaz történet?
– 16 éves koromig egy másodpercig nem
jutott eszembe, hogy orvos legyek. Volt
azonban egy padtársam, jó barátom a deb-
receni gimnáziumban, aki tudta, hogy or-
vos akar lenni (ma az országos kardiológiai
intézetben a gyerekszívsebészet vezetõje).
Én addig zenei pályán gondolkoztam, ér-
dekelt a történelem, régészet. Késõbb rá-
jöttem, hogy a döntéseimben mindig az
volt a legfontosabb, hogy csapatba tartoz-
zak.
– Komoly döntés volt az orvosi pályát vá-
lasztani, hiszen emberek életéért felelsz,
és ott a test a maga reális valójában.
– Szüleim hivatását látva azt gondolom,
hogy a lelkészi pálya sokkal kockázato-
sabb, mint az orvosi.
– Zenét tanultál, vagy csak benne éltél?
– Sárbogárdon abban a szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy ének-zenei általános is-

kolai osztályba jártam. Mai szemmel hihe-
tetlennek tûnik, hogy a hét minden napján
zenével, foglalkoztunk, vagy énekeltünk.
Pár évvel ezelõtti osztálytalálkozónkon le-
nyûgözõ volt az élmény, hogy ötvenéves
emberek kristálytisztán énekelnek bármit.
Akkor döbbentem rá, mekkora lelki, kul-
turális tõke, hogy az ember 6 éves korától
13-14 éves korig minden áldott nap énekel.
Fõleg így volt nagy élmény, hogy leszok-
tam a fütyörészésrõl, éneklésrõl, zongorá-
zásról. Másodikos koromtól zongoraisko-
lába is jártam, elõképzõ szintig jutottam.
Aztán amikor Debrecenbe kerültem a re-
formátus gimnáziumba, elvégeztem egy
magas színvonalú kántorképzõ tanfolya-
mot. Itt szereztem elsõ diplomámat: diplo-
más kántor vagyok.
– Miért Debrecenbe jártál gimnáziumba?

– Három bátyám is oda járt, jöttek a nagy
iskolai, kollégiumi legendákkal, csibész-
ségtörténetekkel, vágytam rá, hogy én is
bekerüljek. Az iskoláról tudni kell, hogy a
debreceni református kollégium gimnázi-
uma volt az 50-60-as években az ország
egyetlen nem államosított református
gimnáziuma, s egyúttal az osztályidegenek
gyûjtõhelye. A 60-as évek végén az egyház
felajánlotta a gimnáziumot az államnak.
Azonban sok mély hitû, elkötelezett lel-
kész elhatározta, hogy oda küldik a gyer-
mekeiket, akár Baranyából is, és fizetik a
kollégiumi díjat, hogy megmentsék az
egyetlen nem államosított református
gimnáziumot. Nagyon jól éreztem magam
ezen az inspiráló szigeten.
– Nem hiányzott a távolra került család, a
közeg, amiben éltél?

– Egy kiskamasz szeretné azt a pályát be-
futni, amit az idõsebb testvérei, fõleg egy
hétgyermekes családban. Minket termé-
szetes módon arra neveltek, hogy önállóak
legyünk. A kollégiumban magunk mos-
tunk, vasaltunk, bevetettük az ágyunkat,
rendben tartottuk a szekrényünket. Ez egy
lépés volt a felnõttség felé. Ettõl függetle-
nül ugyanúgy szerettem Sárbogárdon len-
ni; mély nosztalgiám van az ottani világról.
A Hõsök terei óvodából a Baross utcán ha-
zafelé menet bazaltból volt kirakva a vé-

A név kötelez. A Semmelweis és a Szabó egyaránt. Elsõsorban nem a külvi-
lágnak való megfelelésbõl, hanem mélyen megélt, ösztönszerû küldetésbõl.
A hasonlók pedig vonzzák egymást. Nem véletlen tehát, hogy az 1830-as
évekig visszanyúló múlttal rendelkezõ, patinás Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekgyógyászati Klinikáján kötött ki dr. Szabó Miklós neonatológus,
egyetemi docens a sárbogárdi Szabó lelkész házaspár hetedik, legkisebb
gyermeke, aki az Újszülött Intenzív Osztály vezetõje. A haza érdekeinek
elõmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett
tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári ta-
gozat kitüntetésben részesült 2018 márciusában. Habár tizenhat éves koráig
a zene inkább foglalkoztatta, meg sem fordult a fejében, hogy orvos legyen.
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kony járdaperem (járda persze nem volt) –
minden kövét tudom most is.
– Debrecen után Budapest következett, a
Semmelweis Egyetem.
– Elsõre fölvettek, 1982-tõl 1988-ig jártam
ide.
– Mikor és miért döntötted el, hogy a gye-
rekeket választod?
– Hatodéves koromban döntöttem, el,
mert szimpatikusak voltak a gyerekgyógy-
ászok, akiket a Tûzoltó utcai klinikán meg-
ismertem, és úgy gondoltam, hogy én ebbe
a szakmai csoportba szeretnék tartozni.
Eredetileg pszichiáter akartam lenni, de a
pszichiátriai gyakorlatok eltántorítottak
ettõl az elképzeléstõl.
– Így is ott van a munkádban a pszicholó-
gia, mert emberekkel dolgozol. Milyen volt
az elsõ pár hónap, év, amikor ténylegesen
munkába álltál?
– Az egyetem sokkoló volt számomra, ne-
hezen azonosultam az ott tanítottakkal,
mert az emberképrõl, amit én magamban
hordoztam, egy szó sem esett. A gimnázi-
um idilli világához képest az egyetemen fo-
lyamatos belsõ ellenzékben voltam, min-
dig azt éreztem, hogy nem azt tanítják, ami
igazán fontos, ezért nem is voltam olyan jó
tanuló. Ezért is gondoltam úgy, hogy jobb
helyen nem tudnék sikerrel pályázni, és
nem volt tudományos ambícióm. Amikor
végeztem az egyetemen, arról álmodtam,
hogy majd szeretett, sikeres, alkotó körzeti
gyerekorvos leszek egy faluban. Azt gon-
doltam, nincs is lehetõségem Budapesten
állást találni. Nem is akartam Budapesten
maradni, vidéki életre készültem. Sopron-
ban kezdtem az orvosi pályámat. Ha valaki
hatodéves koromban azt mondta volna,
hogy tanítani fogok az egyetemen, azt
mondtam volna neki, hogy ez badarság.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

A faragott
székben, 1971 Bõvíti a Magyar Közút

a kerékpárutak üzemeltetésére
használt speciális

munkagépeinek számát
Folytatja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe tartozó több mint 1000 kilométer-
nyi kerékpárút üzemeltetéséhez kapcsolódó nagyszabású géppark fejlesztését. 2019-
ben 15 speciális munkagépet szerzett be a társaság, ennek folytatásaként idén további 5
speciális traktort és a hozzájuk tartozó adaptereket szereztek be a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018 tava-
szától kezdõdõen vette át a fõutakkal pár-
huzamos lakott területen kívüli és az or-
szágos kerékpárút-törzshálózat lakott te-
rületen kívüli kerékpárforgalmi létesítmé-
nyeinek üzemeltetési és karbantartási fel-
adatait. Ezzel egységes szemlélet és haté-
konyabb munkavégzés mellett végezheti
az országos kerékpárhálózat üzemelteté-
sét és fenntartását.
Az átadás-átvételt követõen valamennyi
helyszínen megtörtént az állapotfelmérés
és a legsürgõsebb beavatkozásokról is gon-
doskodtak a szakemberek.
Tavaly nyár óta az üzemeltetési és karban-
tartási feladatokra közel 2 milliárd forintot
fordíthat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Ráadásul a kezelésébe került, mostanra
több mint 1000 kilométernyi kerékpárút-
hoz kapcsolódóan a gépparkján is további
fejlesztési beruházásokat végezhet állami,
központi költségvetési forrásból. A gépjár-
mû-eszközpark fejlesztéseinek mostani
második ütemében a társaság a nyílt köz-
beszerzési eljárás során kiválasztott be-
szállítótól vásárolt 5 új, speciális kommu-
nális kistraktort a hozzá tartozó, a kerék-
párutaknál alkalmazható speciális adapte-
rekkel. A gépeket és adaptereiket kaszálá-
si, hóeltakarítási, síkosság-mentesítési és
burkolatseprési munkákhoz fogják hasz-
nálni a mérnökségi szakemberek. Az 5 da-
rab traktorhoz front gémes kasza, sószóró,

pótkocsi, kétszárnyú hóeke és homloksep-
rõ is tartozik. A beruházás teljes költsége
több mint nettó 182 millió forint volt.
A munkagépek a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. szombathelyi, szentesi, kápolnásnyé-
ki, tapolcai, makói mérnökségeire kerül-
nek majd.
Az új munkagépek ünnepélyes átadására
2020. július 30-án, csütörtökön kerülhetett
sor a KITE Zrt. sárbogárdi telephelyén.
Az eseményen Tóth Péter közlekedésért
felelõs helyettes államtitkár és Mikesz
Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
mûszaki vezérigazgató-helyettese vett
részt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály



4 KULTÚRA 2020. augusztus 13. Bogárd és Vidéke

Éledezõ tájház
A Túry Miklós utcában, az Ifjúsági park dél-nyugati sarkán álló
tájháznál látványos változás van alakulóban. Az önkormányzat
saját forrásból, saját embereivel, Németh Zoltán lelkes irányítá-
sával tavasz óta dolgozik azon, hogy élõvé tegyék a tájházat és kör-
nyezetét. Térköves részt alakítottak ki és egy kemencét húztak fel
az épület udvarán, s fölé tetõ is kerül majd, melynek állnak már a
tartóoszlopai. A szabadtéri bõvítés gyermekfoglalkozásokhoz és
közösségi programokhoz nyújt kiváló, hangulatos helyszínt.

A skanzen jellegû, mezõföldi parasztházmásolat még az 1970-es
években épült – Szántó József, a Hazafias Népfront akkori járási
elnökének kezdeményezésére –, hûen hordozva a régi paraszti
építkezés jegyeit. Déli homlokzatán két fiókos ablak van, a tetõ-
csúcsban a Sárbogárd környéki parasztpolgári építkezésére jel-
lemzõ, napsugaras díszítés látható. Kontyos nádtetõ fedi a házat.
A vert falú, földes padozatú épület Magyarország középkori,
háromosztatú lakóház-építési módját hitelesen követi. Bejárata a
keleti oldalon található, ami a pitvarba és az úgynevezett „füstös
konyhába” nyílik, ahol a szabadkéményes fõzõhely van. Ebbe a
helyiségbe nyílik az utca felõli tisztaszoba kemencéjének szája, s
innen léphetünk be a ház északi felében lévõ munkaszobába is. A
ház berendezése régi parasztházak elhunyt lakóinak hagyatéká-
ból került ki. (Forrás: Történelmi séta Sárbogárdon)
A tájház berendezése – a Fejér Megyei Hírlap 1975. szeptember
3-ai számában megjelent alábbi cikk tanúsága szerint – nem is volt
olyan egyszerû.

PARASZTHÁZ MÚZEUMNAK

Meddig lesz üres?

Lelkes összefogással, társadalmi közremûködéssel felépítettek
Sárbogárdon a régi paraszti építkezés hagyományait õrzõ házat, s
eltervezték, hogy eredeti használati tárgyakkal, bútorokkal ren-
dezik majd be, hogy õrizzék, s az utódoknak is bemutathassák: így,
ilyen környezetben élt e tájon a nép.
Az átadás késik, mert elõre nem látott akadály merült fel. Hiába
keresnek, hiába kutatnak pincében, padláson a régi bútorok, ere-
deti használati eszközök, tárgyak után, eltûntek, mintha elnyelte
volna õket a föld.
Hova lettek a bútorok, amelyeket tizenöt-húsz esztendõvel ez-
elõtt is sokan használtak? Hova lettek a régi konyhák, kamrák
eszközei, a hajdani munkaeszközök?
Eltüzelték, eltüntették, kidobták õket, mint lomot, melynek már
értéke, haszna nincs. Sietve újat és szebbet vásároltak helyette.
Szebb, jobb lett-e, ami sok régi, ócskának hitt eszköz, használati
tárgy, bútor helyébe került? Hitték, hogy az, s mert a jólét már
megengedte, újakat vásároltak. Mi lett a nagypapa faragott ágyá-

val? Hová lett a festett sarokpad a konyhából? Hová a sublót, a
konyha faláról a tányérok? Mutatónak sem maradt belõlük, hogy
berendezzék a közös erõbõl felépített emlékházat.
Nagy az emberekben a szép utáni vágy, olthatatlanul nagy. S le-
het-e okolni bárkit is, aki kemény munkával, kitartással új, egész-
ségesebb környezetet teremt magának és családjának, s ebbeli
igyekezetében megszabadul a szegényesnek vélt öreg holmiktól, s
lomtárba dobálja a sok, nemzedékeken át örökölt tárgyakat? Úgy
véli, nem illenek már a modern lakásba, jöjjenek az új, sima vona-
lú, szép fényû bútorcsodák! A habszivacsból készült, süppedõs
fekhelyek és fotelek! Az iparmûvész által „formatervezett” kony-
hai felszerelések, kezdve a vasalótól a teáscsészéig s a merõkaná-
lig. A kiszolgált eszközök kallódtak, mindenütt láb alatt voltak.
Talán még örültek is, ha idegenek jöttek, s „régiség” után kérdez-
tek. Még fizettek is érte, ha valami megtetszett.
Egy kis faluban élt egy öreg asszony. Magányos volt, el akarta adni
a házát, hogy szociális otthonba kerülhessen. Szabadtûzhelyes
konyhájának fala telis-teli volt gyönyörû, festett tányérokkal. A
róla szóló riportban errõl is írtam. Mikor legközelebb megkeres-
tem, csupasz volt a fal, mint a tenyerem. – Autóval jöttek Pestrõl –
mondta a néni, – s mindent elvittek.
Vannak, akik nagyon is tudják, milyen erkölcsi (és anyagi) értéke
van e tárgyaknak. Azok, akik egy-két szép régi holmit otthonuk
díszeként õriznek, elsõsorban az erkölcsi értékét tisztelik, becsü-
lik, de vannak, s nem kevesen, akik gazdag sápot húznak belõle,
drága pénzen kínálva a piacon egy-egy darabját.
Bízom abban, ha kicsit késõbb is, de sikerül berendezni a sárbo-
gárdi néprajzi házat, amelynek megteremtéséért olyan sokat fára-
dozott a sárbogárdiak közössége, élén a Hazafias Népfront járási
és községi bizottságával.

Balázs Katalin
(Forrás: arcanum.hu)

A Hazafias Népfront és a sárbogárdi Honismereti Kör együtt
gyûjtötték össze a régi használati tárgyakat és rendezték be a táj-
házat. Az emlékek fölkutatásában közremûködtek a sárbogárdi
helytörténeti tábor résztvevõi is; a tábort a Fejér megyei múzeum
két néprajzosa: dr. Lukács László és dr. Demeter Zsófia vezette.
Segítséget nyújtott a helyi református egyház is. A tisztaszoba bú-
torai például egy református családtól származnak, a házaspár
fényképe látható is a falon. A bölcsõ Korán Marika néni csecse-
mõkori ágyacskája, melyet édesapja faragott neki. A munkaszo-
bában a különbözõ mesterségek eszközei tekinthetõk meg,
köztük az utolsó bogárdi takácsmester szövõszéke is.
A tisztaszobában álló ágy fiókjaiban régen nem ágynemût tartot-
tak, hanem a gyermekeket fektették oda és a kemencesutba.
A helyiségek döngölt földpadlóját a Honismereti Kör tagjai készí-
tették sárga agyagból és lótrágyából. A ház konyháját pedig úgy
alkották meg, hogy használható legyen – a kör emlékezetes össze-
jövetelein lángost és helyi ételeket is készítettek már ott.
Üdvözlendõ az önkormányzat elõremutató kezdeményezése,
melynek révén ismét élettel telik meg és „szolgálatba áll” ez a kin-
csünk: a tájház és udvara.

Hargitai–Kiss Virág
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BOGÁRDI
PECSENYÉS

Közhírré tétetik: megnyílt a Bogárdi Pecsenyés a Fõtéri Cukrászda mö-
gött!
Szilágyi Balázs – az ismert sárbogárdi cukrászcsalád sarja – és felesé-
ge, Klaudia alapos elõkészületek után, augusztus 3-án nyitották meg hi-
ánypótló vállalkozásukat. Mindkettejüknek vendéglátás a szakmája.
Balázs szakácsként végzett és dolgozott Dunaújvárosban, majd Buda-
pesten. Aztán Írországban próbálta ki magát. Egy év után hazajött, ak-
kor találkozott a székesfehérvári karácsonyi vásárban Klaudiával, s már
együtt vezetett az útjuk vissza Írországba egy évre, aztán pedig Német-
országba, ahol 6 évig éltek. Amikor hazatértek, gondoltak egy nagyot,
hogy saját vállalkozásba fognak az összegyûjtött vagyonkájukból és a
család segítségével. Így jött az ötlet, hogy pecsenyesütõt nyitnak Sár-
bogárdon a központban, a cukrászda egyik raktárának helyén, ahová a
megéhezett utazók, járókelõk könnyen odatalálnak és betérhetnek fala-
tozni.

A szépen berendezett kis üzlet a Rossmann-parkolóra nyílik, gyalog a
cukrászda melletti rácsos kapun át, autóval pedig a Posta utca felõl kö-
zelíthetõ meg. A húsalapanyagot Enyingrõl, a pékárut Alapról a Köõ pék-
ségtõl szerzik be, akikkel régi jó ismeretséget ápolnak. A minõségi ter-
mékek kínálatában kapható frissen sült kolbász, hurka, fokhagymás tar-
ja, hagymás máj, fõtt-füstölt császár, grillezett csülökszelet, nagy ham-
burger, és a heti ajánlatok között szerepel például hekk is. Természete-
sen árulnak mindemellé savanyúságot és üdítõt is.
A Bogárdi Pecsenyés hétfõtõl péntekig 7–16 óráig, szombaton 7–13
óráig várja vendégeit sok szeretettel!
Telefonos elérhetõségük, rendelésfelvétel (akár rendezvényekre is):
+36 30 924 3671.

HKV

TÉNYLEG
POLITIKUS

AKARSZ LENNI?
Gratulálok! Ritka dolog, fõleg egy magyar fiatal számára, hogy
fölveszik a világ egyik legjobb egyetemére. Mégpedig a politikatu-
dományok szakágazatra! Most már nincs visszaút, már böngészed
a légiközlekedés menetrendjét, elkezdted a csomagolást. Közben
angol nyelvû szakkönyveket lapozgatsz, hogy mennél jobban bele-
dolgozd magad a szakszókincsbe. A legjobb úton vagy afelé, hogy
politikus légy. Aki ott diplomázik, ahova téged fölvettek, azt ná-
lunk komoly karrier várja. A lelki szemeid elõtt talán már megje-
lent a hosszú, fekete kocsi, amelynek ajtaját nyakkendõs, páncél-
inges gorilla nyitja ki elõtted például a brüsszeli székház bejárata
elõtt, hogy aztán elegáns, fekete irattáskával a hónod alatt ellép-
kedj a felvonó felé, amely felvisz az ülésteremhez. Vagy legalábbis
a magyar parlament épülete jelenik meg a képzeleted képernyõ-
jén, ahova valamely nagyember tanácsadójaként lépkedsz fel
ugyancsak fekete irattáskával a hónod alatt. Hát igen! A boldog
jövõ ábrándképei!
Mint a családod barátja, most kötelességemnek érzem, hogy el-
mondjam neked, amit te aligha tudsz errõl a boldog jövendõrõl.
Elõször is a politikusoknál szakmai minimum, hogy folyamatosan
rosszakat mondjanak bizonyos embertársaikról. Nincs lehetõség
arra, hogy egy világosan körülhatárolt embercsoport tagjairól
akár minimálisan is elismerõ kijelentést tegyél. Semmiképpen! A
polgári jó modorhoz mifelénk hozzátartozik, hogy nem mondunk
rosszat a másik emberrõl. Miért? Mert egy rendes embertõl elvár-
ható, hogy eleve jóhiszemûen közeledjék a felebarátjához, „Amit
te a másik emberrõl mondasz, az tenmagadról is bizonyítványt ál-
lít ki” – mondják. Nos, a politikában ennek az ellentéte érvénye-
sül. Lehet az a kipécézett férfi vagy nõ derék ember, jó szülõ, kivá-
ló dolgozó, lehet az erkölcs mintaképe, te nem felelsz meg a politi-
kai szereplõ iránti elvárásoknak, ha egyetlen szót is pazarolsz a fel-
sorolt pozitív tulajdonságokra. Csak rosszakat mondhatsz, akkor
is, ha egyetlen szó sem igaz az állításaidból. Hazudj nyugodtan! A
párttársaid elhiszik, az ellenfél akkor sem hisz neked, ha színiga-
zat találnál mondani. Ez ilyen világ. A közzétett szövegek tartalma
nem áll megfelelésben a nyelv eredeti funkciójával, azaz azzal,
hogy a valóságot tükrözze. És az az érdekes, hogy az emberi világ
nem dobja felháborodottan a szemétbe ezt a limlomot, sõt bizo-
nyos tisztelettel csügg rajta. Azok is, akik egy szót sem hisznek el
belõle.
A másik dolog, amivel tisztában kell lenned, ha politikusnak ké-
szülsz, hogy vastag bõrnek kell lennie a képeden. Összefügg azzal,
amit az elõbb mondtam. Bírnod kell a legdurvább becsületsértése-
ket, legaljasabb vádaskodásokat is. Tudnod kell: a legtöbb ember
képtelen erre. Ha azt mondják, hogy az anyáddal, a lányoddal hál-
tál, megmérgezted a saját apádat, s te szeretnéd tíz körömmel le-
marni a bõrt a beszélõ pofájáról, nem tehetsz semmit. Mintha meg
sem hallanád. Ha a képedbe vágják, hogy tolvaj vagy, lopod a rád
bízott közpénzt, és palotát építtetsz a kéjnõdnek, az arcodon egy
rezdülés sem jelenhet meg. Annak tudatában sem, hogy e becs-
mérlést a feleséged és a gyermekeid is hallották.
Nem akarlak lebeszélni arról, hogy a jövõ héten átrepülj az óceán
fölött. De tudnod kell, hogy mire készülj. Erõt, nyugalmat!

L. A.
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Bíróság elõtt felelhetnek
a nagylóki emberölés elkövetõi és segítõi
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
nyomozói befejezték annak az ügynek a
vizsgálatát, amelyet egy 2019. november
29-én Nagylókon talált férfi holttestével
összefüggésben, emberölés bûntett miatt
rendeltek el.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a
rendõrségre 2019. november 29-én 4 óra
21 perckor érkezett bejelentés arról, hogy
Nagylókon egy holttestet találtak. A hely-
színi szemle adatai arra utaltak, hogy a
vendéglátóegység teraszán fekvõ férfi
bûncselekmény áldozata lett. A Fejér me-
gyei nyomozók az esettel összefüggésben,
az adatgyûjtések és kihallgatások eredmé-
nyeként még aznap azonosították a felté-
telezett elkövetõket. B. Lászlót, J. Nán-
dort és F. Lászlót a rendõrségre elõállítot-
ták, majd õrizetbe vételük mellett aljas in-
dokból, különös kegyetlenséggel, védeke-
zésre képtelen személy sérelmére elköve-
tett emberölés bûntett megalapozott gya-
núja miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak
letartóztatását a Székesfehérvári Járásbí-
róság elrendelte, és az eljárás vizsgálati
szakaszának befejezéséig meghosszabbí-
totta. A nyomozás adatai szerint a három
férfi 2019. november 28-án az esti órákban
a nagylóki italozó teraszán az ittas állapot-
ban lévõ és alvó, ezáltal védekezésre kép-
telen 43 éves sértettet szigetelõszalag se-
gítségével egy székhez rögzítették, annak
támlájához hozzáragasztották, majd eb-
ben az állapotban szándékosan a teraszon
hagyták. A férfi másnap reggelre kihûlés

miatt elhunyt. A nyomozás során felmerült
annak gyanúja, hogy az eseménysor segítõ-
je volt egy helybéli nõ, aki az elkövetõknek
eszközt adott, valamint jelenlétével és vi-
selkedésével a cselekmény végrehajtására
biztatta õket. H. Kornéliát a nyomozók
2020 januárjában gyanúsítottként hallgat-

ták ki védekezésre képtelen személy sérel-
mére elkövetett emberölés bûntettében
bûnsegédként való részvétel miatt. A nõ
vonatkozásában a Székesfehérvári Járás-
bíróság bûnügyi felügyeletet rendelt el. Az
ügyben a nyomozók halált okozó segítség-
nyújtás elmulasztása bûncselekmény miatt
még további négy férfit hallgattak ki, akik a
megalapozott gyanú szerint a sértett ön-
mentésre képtelen állapotát észlelték,
ennek ellenére a tõlük elvárható segítséget
nem nyújtották részére, és sorsára egyedül
hagyták. A gyanúsítottak az eljárásban
szabadlábon védekezhettek.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi
Osztályának nyomozói a szükséges eljárási
cselekményeket elvégezték, és az iratokat
a napokban az illetékes ügyészségnek át-
adták.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Vonattal ütközött egy teherautó Simontornyán
Személyszállító vonat és egy rakomány nél-
küli tehergépkocsi ütközött július 28-án
délután Simontornyán. A Pósapart utcai,
fénysorompóval ellátott vasúti átjáróban
történt baleset után a vonat a közeli állomá-
son állt meg. Az elsõként kiérkezõ helyi ön-
kéntes tûzoltók áramtalanították a teher-
autót, amelyet késõbb a sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltók drótkötéllel vontattak távo-
labb a sínektõl. A tehergépkocsi vezetõjét a
mentõk kórházba szállították.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kövessen minket a Twitteren is :
https://twitter.com/HU_Disaster_Man

Facebook:
https://www.facebook.com/bmokf.hivatalos

Instagram: https://www.instagram.com/
katasztrofavedelem_hivatalos/

YouTube: https://www.youtube.com/user/BMOKF
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Életveszélyes dizájner drog
jelent meg a kábítószerpiacon

Az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK), a Nemzeti Szakértõi és Kutató
Központ (NSZKK), valamint az EMMI
Nemzeti Drog Fókuszpont képviselõi saj-
tótájékoztatón számoltak be egy veszélyes
hatású, új pszichoaktív anyag megjelené-
sérõl. AZ ORFK folyamatosan monito-
rozza és figyeli a kábítószerrel kapcsolatos
folyamatokat. Ennek része a droggal kap-
csolatba hozható halálesetek körülménye-
inek aprólékos vizsgálata. Egy Borsod me-
gyei 23 éves fiatalember halálával kapcso-
latban felmerült, hogy a tragikus eset egy
új dizájner droggal hozható összefüggés-
be, amely gyanút az NSZKK szakértõi
megerõsítették. Az elõzetes vizsgálatok
alapján megállapították, hogy az elmúlt
két hónapban 11 olyan haláleset történt,
amelyben vagy az elhunyt szervezetébõl,
vagy a környezetében található anyagok-
ból ugyanaz a dizájner drog volt beazono-
sítható.
Az esetekben közös, hogy rosszullét után
rövid idõn belül bekövetkezett a halál.

Azokban az esetekben, ahol lehetséges
volt, megkísérelték az újraélesztést, ám ez
nem járt eredménnyel. A halálesetekben
Borsod–Abaúj–Zemplén, Nógrád, Tolna,
Fejér és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye,
valamint Budapest érintett, a tizenegybõl
öt haláleset Borsodban történt.
A jelenlegi ismeretek alapján az új dizáj-
ner drog május végén jelent meg a hazai
utcai forgalomban, az elõzetes vizsgálati
eredmények alapján eddig 51 különbözõ
lefoglalásban azonosították. Legtöbbször
„varázsdohány” néven ismert, szintetikus
hatóanyaggal átitatott dohánymintát, né-
hány esetben átitatott zöld gyógynövény-
törmeléket, illetve barnás-narancssárgás
színû, por formájú, közel tiszta hatóanya-
got foglalt le a rendõrség. Az új hatóanyag
leggyakrabban az ország északkeleti me-
gyéiben és Budapesten fordult elõ, de az
ország többi régiójában is azonosították
már egyes lefoglalt mintákban.
Az eddigi eredmények alapján valószínû-
síthetõ, hogy az új dizájner drog a korábbi

hasonló vegyületeknél sokkal veszélye-
sebb, ám külsõre nem különböztethetõ
meg a más hatóanyagot tartalmazó „her-
bál” illetve „varázsdohány” készítmények-
tõl, illetve ezek tiszta formában is elõfor-
duló hatóanyagaitól.

A Nemzeti Drog Fókuszpont kábítószer-
ügyi statisztikai adatgyûjtõ szerepkörénél
fogva kapcsolatban van a hazai drogambu-
lanciákkal, addiktológiai és pszichiátriai
gondozókkal, kórházi osztályokkal és az
alacsony küszöbû szociális ellátókkal. A
szervezet a lakossági általános tájékozta-
tás mellett az ORFK-val együttmûködés-
ben riasztást ad ki a szakmai szervezet és
drogbeteg-ellátóhelyek számára arról,
hogy a hazai piacon egy új anyag jelent
meg.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

MEGKEZDÕDÖTT AZ
ADÓSZÁMLA-ÉRTESÍTÕK KIKÜLDÉSE

Közel másfél millió magánszemélyt és egyéni vállalkozót értesít a NAV elmúlt évi adó-, illetve vám-
tartozásáról, vagy túlfizetésérõl. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban megkezdte
azoknak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak az értesítését, akiknek az adószámláján
az elmúlt évrõl tartozás, vagy túlfizetés van. Értesítést az kap, akinek legalább egy adónemben
ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van.
Késedelmipótlék-értesítõt is kap az, aki tavaly fizetési kötelezettségét nem, vagy csak késedelme-
sen teljesítette, és emiatt legalább ötezer forint késedelmi pótléka keletkezett.
Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõk tárhelyére 2020. július 23-a és 29-e között érkezett
meg a NAV tájékoztatója arról, hogy adószámlájuk tartozást, vagy túlfizetést mutat, vagy arról,
hogy a hivatal késedelmi pótlékot számított fel.
Annak a mintegy félmillió értesítendõ magánszemélynek, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapu-
val, a NAV postázza az adószámla-kivonatot és a pótlékértesítõt. Õk szeptember elejétõl számíthat-
nak az értesítések megérkezésére. A NAV azt ajánlja, hogy aki még nem nyitott ügyfélkaput, tegye
meg, hiszen ennek birtokában bármikor megtekinthetõ a naprakész adószámla.
Az adózók az adószámlájukat – az értesítéstõl függetlenül is – bármikor megtekinthetik az eBEV
Portál Szolgáltatások menüpontjában, miután a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül
belépnek a portálra. Az adószámla lekérdezéséhez a portálon az Adószámla és pótlékadatok szol-
gáltatás Adószámlafunkcióját kell kiválasztani. Ha a lekérdezett adószámla minden adónemében
rendezett, akkor érdemes ellenõrizni a 2019-re felszámított pótlékot is.
A részletes pótléklevezetést a gazdálkodók 2020. június 10-étõl, a magánszemélyek és
egyéni vállalkozók 2020. szeptember 9-étõl kérdezhetik le, az Adószámla és pótlékadatok
szolgáltatás Pótléklevezetés funkciójával.
A tartozást bankkártyás befizetéssel, átutalással, valamint csekken lehet befizetni. A befizetési
módokban a NAV honlapján, a Szolgáltatások – Számlaszámok útvonalon elérhetõ, „Ki hogyan fi-
zethet a NAV-nak?” címû tájékoztatás, továbbá a 35. számú, Bankkártyás adófizetés címû informá-
ciós füzet segít. Túlfizetés esetén a többlet visszatérítése a 2017 számú nyomtatványon kérhetõ.
További információk a NAV honlapján elérhetõ ADÓSZÁMLA információs oldalon találhatók.
Az ügyfelek, kérdéseikre leggyorsabban a 06 (80) 20-21-22 telefonszámon, a NAV Ügyfél-tájékoz-
tató és Ügyintézõ Rendszerben (ÜCC) kaphatnak választ, ehhez ügyfélazonosító szám (PIN kód),
vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. A PIN-kód legegyszerûbben az Online Nyom-
tatványkitöltõ Alkalmazással (ONYA) igényelhetõ a TEL nyomtatványon itt, ahol belépéskor az
ügyfélkapus azonosító adatok megadása után a telefonos ügyintézési kérelem az Új nyomtat-
vány/Kérelmek/TEL adatlap kiválasztásával és kitöltésével indítható el. Az alkalmazás természete-
sen mobil eszközön is mûködik.
A NAV ezúton is köszöni ügyfelei együttmûködését!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

SZÁMLÁZZON
a NAV programjával!

Július 1-jétõl bõvült azon számlák köre, me-
lyekrõl adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalnak (NAV). Július óta már áfa-ér-
téktõl függetlenül kötelezõ a számlaadat-szol-
gáltatás lényegében minden vállalkozásnak,
amely egy másik belföldi áfa-alanynak belföldi
ügyletrõl állít ki számlát. A NAV ingyenes szám-
lázóprogrammal és mobilapplikációval segíti a
vállalkozásokat.
Az Online Számla rendszer 2018-as bevezetésétõl a
NAV ingyenes számlázóprogramot (Online Számlá-
zó) biztosít a gazdálkodóknak, amivel az online
számlaadat-szolgáltatás automatikusan teljesíthe-
tõ. A sikeres adatszolgáltatás feltétele az elõzetes
regisztráció, ami elvégezhetõ az onlineszam-
la.nav.gov.hu oldalon. A rendszer indulása óta eltelt
mintegy két év alatt több mint 860 ezren sikeresen
regisztráltak. A NAV Online Számlázóját pedig már
közel 70 ezer vállalkozás használja.
A NAV Online Számlázó elõnye, hogy nem kell tele-
píteni egy külön programot, nem foglal külön tárhe-
lyet a számítógépen. Mint minden online megol-
dáshoz, a számlázó használatához is csupán inter-
netkapcsolat kell. A biztonságos, gyors és ingye-
nes számlázás mellett a NAV fejlesztéseivel a július
1-jétõl életbe lépett kiterjesztett adatszolgáltatás is
könnyen teljesíthetõ, a rendszerbe épített automa-
tizmusok ezt a feladatot elvégzik a felhasználók he-
lyett.
2020 júniusa óta pedig elérhetõ a NAV új fejleszté-
se, az Online Számlázó mobilapplikációja, ami in-
gyenesen letölthetõ az Apple App Store és a Google
Play áruházakban. Az új fejlesztésû applikáció sike-
rét jelzi, hogy két hónap alatt Androidra csaknem
14 ezren, míg iOS-ra mintegy 7 ezren letöltötték.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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140 éve született – 60 éve hunyt
el Bogárdi Mészöly Gedeon

nyelvész, irodalomtörténész, filológus, mûfordító (1880. június 10., Tabajd – 1960. május 29., Budapest)
Nyughely: Sárbogárd, református temetõ
Szülei: Mészöly Pál református lelkész,
Farkasdy Laura
Testvérei: Mészöly Endre járásbíró, Mé-
szöly Pál ügyvéd, a kunszentmiklósi refor-
mátus egyház fõgondnoka és Mészöly De-
zsõ
Felesége: szentgyörgyvölgyi Magay Berta
Gyermekei: Mészöly Gedeon szigorló jo-
gász, Mészöly Dezsõ költõ–író–mûfordí-
tó–irodalomtörténész, Mészöly Laura fes-
tõmûvész (Szádeczky-Kardoss Gézáné/
Kelemen Eduárdné)
Iskolái: nagykõrösi gimnázium, kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem (böl-
csészdoktori okl. és latin–magyar szakos
középiskolai tanári okl.)

Életút
Régi református nemesi családból szárma-
zott, a család távoli rokona bogárdi Mé-
szöly Géza festõmûvész (1844–1887). Az
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harcban kilenc bogárdi Mészöly is részt
vett, közöttük Mészöly Farkas honvéd al-
ezredes, akire késõbb Mészöly Gedeon is
büszkén emlékezett. Mészöly Gedeon Ta-
bajdon, „a kies Váli völgy” egy kicsiny tele-
pülésén született, édesapja az ötödik gim-
náziumig maga tanította gyermekét, majd
további tanulmányait Nagykõrösön végez-
te (ott ahol egykor maga az édesapa is ta-
nult Arany Jánosnál). Mészöly Gedeon el-
sõ dolgozatát, bölcsészdoktori értekezését
Nagykõrösön jelentette meg Tinódi Se-
bestyénrõl 1906-ban. Egyetemi tanulmá-
nyai befejezése után Kunszentmiklóson, a
református gimnáziumban tanított. Köz-
ben Bécsben és Münchenben járt hosz-
szabb tanulmányúton, az elsõ bibliafordí-

tásokat, mindenekelõtt a Bécsi és a Mün-
cheni Kódex kéziratait tanulmányozta
(1911 és 1912). Elsõ etimológiai–nyelvtör-
téneti dolgozataira felfigyelt az MTA
Könyvtár Kézirattára, ahol könyvtáros
tisztként az elsõ magyar nyelvemlékekkel
kezdett foglalkozni. A nyelvemlékek új
szempontú elemzésével elnyerte az MTA
Sámuel díját (1911), a Bécsi Kódex sajtó
alá rendezése, a középkori magyar kóde-
xekkel kapcsolatos kutatásai megjelenése
után a szegedi egyetem professzorává ne-
vezték ki (1922). A kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen, ill. a Ferdi-
nánd Tudományegyetemen a magyar nyel-
vészet és a finnugor összehasonlító nyelvé-
szet tanára és a Finnugor Nyelvtudományi
Intézet igazgatója. Külsõ tagja volt a hel-
sinki Finnugor Társaságnak.
Nyelvtörténettel, finnugor összehasonlító
nyelvészettel, stilisztikai kutatásokkal fog-
lalkozott. Tudományos pályafutását sajá-
tos szófejtésekkel kezdte, különleges stí-
lusérzéke volt legõsibb szavaink eredeté-
nek és jelentésének feltárásához, egy-egy
etimológiai dolgozatában nem ritkán sike-

rült a szó társadalomtörténeti jelentésfej-
lõdését is felderítenie. Késõbb érdeklõdé-
se a legkorábbi magyar nyelvemlékek
elemzése felé fordult. Alapvetõen új ered-
ményeket ért el a Halotti Beszéd és Kö-
nyörgés, az Ómagyar Mária-siralom, vala-
mint az elsõ magyar nyelvû bibliafordítás-
ok nyelvtörténeti és stilisztikai vizsgálata
terén. A nyelv- és irodalomtudományt egy-
mást segítõ és kiegészítõ diszciplínáknak
tartotta, a két tudományterületet pedig a
stilisztika segédtudományával kötötte
össze: a történeti szövegstilisztikai kutatá-
sok magyarországi úttörõje. Nyelvemlék-
vizsgálataiban fontos szerepet töltött be az
adott mûfaj stiláris sajátosságainak felis-
merése, mestere volt az egykorú magyar és
latin nyelvû szövegek összevetésének. Sti-
lisztikai kutatásait kiterjesztette a régi ma-
gyar irodalom klasszikus költõire, minde-
nekelõtt Tinódi Lantos Sebestyénre, Ri-
may Jánosra és Zrínyi Miklósra, majd újra
kiadta Csokonai munkáit. Csokonai Vitéz
Mihály életregényét is megírta „Földiek-
kel játszó…” címmel.
Mûfordítóként klasszikus görög, latin, ill.
francia és orosz mûveket tolmácsolt. Le-
fordította – többek között – Puskin Anye-
ginjét, Racine Phaedra c. drámáját és még
megélhette utolsó nagy mûfordítói teljesít-
ménye, az Odüsszeia megjelenését. Mû-
fordításait mindig kiegészítette a világiro-
dalmi mû keletkezési körülményeivel és a
magyar fordításelõzmények összehasonlí-
tásával foglalkozó kutatásai. Számos nép-
szerû nyelvtudományi és nyelvmûvelõ
könyv szerzõje és szerkesztõje. Igen nagy
politikai vihart kavart színdarabját a Sze-
gedi Városi Színház adta elõ Tótágas cím-
mel 1927-ben.
Forrás: nevpont.hu

Felújítási munkák miatt lezárják
az Elõszállás és Nagykarácsony közötti hidat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megújul a 6211-es jelû Elõszállás–Nagykarácsony összekötõ út 1,9 kilométeres sza-
kasza a Magyar Falu Program keretében. A felújítás érinti az Elõszállás felõli oldalon található hidat is, melyet a munkálatok idejé-
re 2020. augusztus 1-je, szombat reggel 8 órától várhatóan két hónapra lezárnak a szakemberek.
A híd felújítása technológiai és forgalombiztonsági okok miatt, annak teljes lezárása mellett valósítható meg. Ez idõ alatt a terelõút
Elõszállás irányából a 61-es fõút – Elõszállás – 62123-as jelû út – Daruszentmiklós – 6228-as jelû út – Mezõfalva – 6219-es jelû út –
Nagykarácsony útvonal, melyet a szükséges helyeken sárga táblák jeleznek. A hídlezárás ideje alatt az autóbusz-közlekedés változá-
sairól a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi hirdetményekben tájékoztatja a közlekedõket.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kér mindenkit, hogy még indulás elõtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális for-
galmi helyzetrõl a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigáci-
ós, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A korlátozással járó munkák idejé-
re a közlekedõk türelmét és megértését kérik, a felújítási munkákat az õ érdekükben végzik el.
További információk: Magyar Közút Nonprofit Zrt., kommunikációs osztály
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Mészöly Gedeon nekrológja
Nyolcvanadik születésnapjának ünnepére
készültünk, ehelyett utolsó útjára kísértük
ki a sárbogárdi temetõbe 1960. június 4-én.
A finnugor nyelvtudomány egyik nagy tu-
dósa, a nevelõk egyik nagy nevelõje, világ-
irodalmi remekek mûvészi tolmácsolója
távozott el közülünk.
Mint nyelvtudós: hatalmas anyagismeret-
re építve, magasról nézve, az egészet átte-
kintve, évszázadok és évezredek mélyébe
merülve, a végtelen idõ folyamatában min-
dig a változás leglényegesebb mozzanatá-
ban ragadta meg, mutatta fel és magyaráz-
ta meg nyelvünk jelenségeit.
Mikor tehát nyelvünk valamely részletét
fejtegette, az egészet is látta és láttatta, és
mikor nyelvünk jelenségeit magyarázta,
évszázadoknak meg évezredeknek meg-
íratlan élete elevenedett meg elõttünk úgy,
hogy nyelvünk történetében elénk tárult
népünk forrástalan korának vagy életmoz-
zanatának története is, eleink gondolko-
zásmódjának fejlõdése is.
Kutatásai nyomán új nyelvtörténeti rend-
szer és nyelvünk történeti fejlõdésébõl fa-
kadó dialektikus nyelvszemlélet alakult ki,
új kutatási módszerekkel. Az õ nevéhez fû-
zõdik a stílustörténeti módszer alkalmazá-
sa a nyelvtörténetben és a helyes szófejtési
módszer megfogalmazása. E módszernek
nemzetközi viszonylatban is nagy lenne a
jelentõsége, ha külföldön ismernék.
Eredeti nyelvtörténeti rendszere és nyelv-
szemlélete érthetõvé teszi, hogy egész tu-
dományos pályája csupa harc volt, de igaza
mellett kitartott és csakugyan elmondhat-
ta azt, amit le is írt 1941-ben: „Való gyarló-
ságaim mellett azt az egy jámborságomat
ellenségeim is megválthatják, hogy én is el-
mondhatom Tinódi Sebestyénként: sem
adományért, sem barátságért, sem félele-
mért hamisat nem írtam. Még ha káromra
vált is.”
Ha bizonyos szempontból kárára váltak is
MÉSZÖLY GEDEON-nak szép magyar
nyelven kifejtett tudományos eredményei
és rendíthetetlen tudományerkölcsi felfo-
gása, voltaképpen messze föléje emelke-
dett õ a kicsinyeskedõknek, s tudományos
eredményei is mind nagyobb és nagyobb
mértékben válnak közkinccsé. Ezért is
tüntette ki a Magyar Népköztársaság két
alkalommal is.

Egyetemi tanári munkáját hálás tanítvá-
nyainak szeretete fonta körül, mert a
nyelvtudományt még azokkal a hallgatók-
kal is meg tudta szerettetni, akik elsõsor-
ban az irodalomhoz vonzódtak, és viszont:
a nyelvészet iránt érdeklõdõ hallgatóiban
– sokban – nyelvészeti elõadásai közben
keltette föl az érdeklõdést az irodalom
iránt is. Állandóan arra törekedett – és ezt
szóban is, írásban is megmondta –, hogy az
egyetemi oktatás „ne legyen a megállapí-
tottnak tartott eredményeknek okfejtés
nélkül való közlése,” hanem ,,tárgyi adato-
kon nyugvó érveléssel” kell élnie az egye-
temi tanárnak egyetemi elõadásaiban is,
tudományos munkáiban is.

Hallgatói megszerették, mert meglátták
benne a nagy tudóst, a kiváló professzort,
és megérezték benne az ifjúsághoz mindig
vonzódó, melegszívû embert. Órái után
körülvették, kérdésekkel árasztották el, és
Mészöly professzor egyetlen kérdést sem
hagyott válaszolatlanul. Ha egyszerû szo-
bájában fölkeresték, szívesen osztogatta
ott is gazdag tudásának gyümölcseit, de-
rült humorának fényét és melegét, s ha sé-
tája közben hozzászegõdtek – sokszor
megtette ezt tanítványai közül József Atti-
la és Radnóti Miklós is –, hamarosan vagy
nyelvi, vagy irodalmi, vagy néptudományi,
vagy mûvészeti kérdésrõl folyt a szó, asze-
rint, hogy mi foglalkoztatta kísérõjét vagy
pedig éppen õt magát. Séta közben sokat
beszélt 1848-ról is, melyhez annyi családi
emlék is fûzte, hiszen kilenc Mészöly vett
részt az 1848-as szabadságharcban. S ha
ilyen séta közben a tájnak valami festõi
szépsége megragadta: már azt elemezte.
Felvázolta rajzát, keverte a színeket, és
maga elõtt látta az ihlet-alkotta képet is.
Mert Mészöly Gedeonban is ott élt Mé-
szöly Gézának festõi tehetsége – hat váz-
latfüzetbeli mûvészi ceruzarajzai mutatják
ezt –, mint ahogy kitûnõ festõmûvész a
leánya is, Szádeczkyné Mészöly Laura, és
megvan ez a tehetség fiában, Mészöly De-
zsõben is, a mûfordítóban és költõben.

Végtisztessége illett a nagy tudóshoz és vi-
lágirodalmi remekek mûvészi tolmácsoló-
jához. A bekerítetlen, egyszerû falusi ház
udvarán lévõ ravatal körül a család, az el-
hunyt tisztelõi, barátai, tanítványai, a Sze-
gedi Tudományegyetem és a MTA Nyelv-

tudományi Intézetének képviselõi és a ko-
szorúk.
Csipogó fehér csibék szaladgáltak a rava-
tal alatt, s a terebélyes fa árnyékában meg-
riadtan állott a házõrzõ kutya.
Homéroszi poézis hangulata lengedezett a
temetés napjának tavaszi verõfényében…
Azon a napon halt meg – május 29-én –,
amelyen forrón szeretett Gedus fiának
volt a születésnapja, s most már õ is ott pi-
hen mellette…
Van valami ebben is a homéroszi ember-
sorsból...
Szelleme tudományos munkáiban, mûvé-
szi mûfordításaiban örökre köztünk él,
emlékét kegyelettel megõrizzük.

Nyíri Antal

Forrás: acta.bibl.u-szeged.hu

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,

BERKI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek

és gyászunkban, mélységes fájdalmunkban
õszinte részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Gaudi Árpádné Magay Lenke ceruzarajzáról
készült kép az 1930-as évek elejérõl

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt
mezõvárosban címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2020. augusztus 14-én (pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl
1/a. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletek felülvizs-
gálata
1/b. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határo-
zatok felülvizsgálata
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság 2019. évi tûzvédelmi tevékenységérõl
4. Tájékoztató a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás tevékenységérõl
5. Sárbogárd Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Ter-
ve 2019–2024. évekre
6. Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019.
évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásá-
ról
7. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl szóló 3/2020.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
8. A közterületek elnevezésérõl és a házszámozás rendjérõl
szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) ön-
kormányzati rendelet módosítása
10. Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) ön-
kormányzati rendelet módosítása
11. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gya-
korlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésé-
nek egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormány-
zati rendelet módosítása
12. Döntés a Pusztaegres (Sárhatvan) 1075 hrsz-ú zártkert
besorolású ingatlan értékesítésérõl
13. A közétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjainak
emelése
14. Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának mó-
dosítása
15. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társuláshoz történõ csatlakozási szándékok tá-
mogatásáról
16. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerzõdés újrakö-
tésérõl
17. Döntés a kislóki faluház épületének használatáról
18. Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása
19. Döntés a sárszentmiklósi „kispálya” vagyonkezelõi jogá-
nak visszavételérõl
20. Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti
kérelmek elbírálása
21. Sárbogárd 0238/45, /46, 0545/11 hrsz-ú ingatlanok bér-
leti díjának módosítása
22. Pályázat benyújtása az MLSZ Óvoda Pályaépítési Prog-
ramra
23. A sárhatvani közösségi ház üzemeltetési szerzõdésének
felbontása
24. A sárbogárdi IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása
25. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
26. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

AUGUSZTUS VÉGÉIG MÉG IGÉNYELHETÕ
A MUNKAHELYVÉDELMI ÉS K+F+I

BÉRTÁMOGATÁS
A koronavírus-válság enyhítését célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meg-
hirdetett munkahelyvédelmi bértámogatás és k+f+i bértámogatás eddig közel 15
ezer vállalkozás esetén járult hozzá a munkavállalók megtartásához: mostanáig
225 ezer munkavállaló után több mint 50 milliárd forint értékben igényelték e támo-
gatásokat a cégek. Mindkét bértámogatási forma esetében még közel három hétig,
augusztus végéig lehet benyújtani az igényeket – tájékozatott Bodó Sándor, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára.
Bodó Sándor hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a magyar
gazdaságot, a káros hatásokat a kormány komplex intézkedési csomaggal mérsékeli, va-
lamint az adó- és járulékkedvezményeken, a hatékonyságnövelõ és versenyképesség-ja-
vító támogatásokon túl munkaerõ-piaci intézkedésekkel is védi az elmúlt 10 év eredmé-
nyeit. A munkahelyvédelmi bértámogatási programban 14 ezer vállalkozás nyújtott be
eddig kérelmet 203 ezer munkavállalóra. A pályázaton eddig 192 ezer munkavállaló ese-
tében született támogató döntés, a feldolgozás folyamatosan zajlik. A bértámogatást
2020. augusztus 31-éig lehet igényelni.
A munkavállalói létszám alapján a kérelmet benyújtó vállalkozások 13,3 százaléka
mikrovállalkozás, 25 százaléka kisvállalkozás, 28 százaléka középvállalkozás és 33,7 szá-
zaléka nagyvállalkozás. A gazdasági ágazatok közül legnépszerûbb a feldolgozóipar
(49,25 százalék, több mint 100 ezer kérelem), második helyen áll a kereskedelem, gépjár-
mûjavítás (16,3 százalék, 33 ezer kérelem), harmadik helyen a szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás (9,4 százalék, 19 ezer kérelem), negyedik helyen pedig az adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység (5 százalék, 10 ezer kérelem). E négy ágazat adja az
összes beérkezett kérelem mintegy 80 százalékát. Szintén 2020. augusztus 31-éig lehet
még igényelni a kutatás–fejlesztés–innováció (k+f+i) bértámogatásokat. A gazdaság
fellendítésében nélkülözhetetlen k+f+i esetében a bértámogatási programban eddig
több mint 22 ezer munkahelyre nyújtottak be pályázatot közel 17 milliárd forint értékben –
ismertette Bodó Sándor. Hozzátette, a gyors és célzott kormányzati intézkedéseknek kö-
szönhetõen érdemben sikerült csökkenteni az álláskeresõk számát.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedései a 2010 utáni idõszak eredményeire építve
nagymértékben segítik a magyar gazdaság kilábalását a koronavírus okozta válságból.
Magyarország továbbra is az Európai Unió azon tagállamai közé tartozik, ahol az egyik leg-
alacsonyabb a munkanélküliség.

(ITM Kommunikáció)
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SÍC – hírek, eredmények

BRONZESÕS
SZOMBAT

Egy hónappal az országos bajnokság elõtt erõfelmérésen vettek
részt U14-es versenyzõink. Tét nélküli versenynek indult, hiszen a
kvalifikáció már megvolt, mégis komoly küzdelem lett a vége.
Lénárt Roland megismételte a júniusi eredményét, ismét a har-
madik helyet sikerült elhoznia. A verseny alkalmat adott arra,
hogy az OB-ra való felkészülés jegyében az ellenfelek felkészült-
ségét is megfigyelhessük. A korosztályos kategóriaváltás még
tartogat magában fejlõdési lehetõségeket.
Fekete Zétény – bár a legutóbbi aranyat bronzra cserélte – jobb
ponteredményt ért el. A mostani versenyen szinte mindenki részt
vett a kategóriájából, így nem csoda, hogy az elsõ négy helyezett
között csak egy-egy pont döntött a helyezésekrõl.
A verseny eredményes volt, hiszen megmutatta, hogy az elkövet-
kezõ egy hónapban mely területeken kell még erõsíteni.
Verseny- és hobbiíjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat, azo-
kat, akik a szabad idejüket hasznosan szeretnék eltölteni! Olimpi-
ai íjászati felszerelést biztosítunk.
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével!
Gratulálok a fiúknak!

Téglás László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is

életük fonalát Sárbogárdon

2020. augusztus 4-én:

LUKÁCS ANDREA sárbogárdi lakos
és LÓRÁNT RÓBERT sárbogárdi lakos;

2020. augusztus 5-én:

KISS MARIANNA veszprémi lakos
és BAKI BALÁZS veszprémi lakos;

2020. augusztus 11-én:

TÉRMEG KRISZTINA sárbogárdi lakos
és ZÁTROCH LÁSZLÓ sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!
Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az iskolai étkezési díj be-
szedése a 2020-2021. tanév szeptember hónapjára vonatkozó-
an a szolgáltatást megelõzõen, elõzetes befizetéssel valósul
meg.

A szeptember havi díjat 2020. július 27-étõl
2020. augusztus 19-éig tudják befizetni
Sárbogárd Város Önkormányzatánál:

hétfõ, szerda 8.00–11.30, 12.30–15.30;
kedd, csütörtök 8.00–11.30, 12.30–14.00;

péntek 8.00–12.00.
A szeptember havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell
jönni augusztusban, akik egyébként átutalásos fizetést válasz-
tottak, illetve a gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk-
nek is be kell fáradniuk annak érdekében, hogy gyermekük az
étkezést szeptember 1-jén megkezdhesse.
Az étkezés igénylésének feltétele az étkezési igénylõlap kitöl-
tése, melyet helyben minden érintett rendelkezésére bocsá-
tunk.
Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent meg-
adott határidõre nem történik meg, illetve amennyiben
kiegyenlítetlen térítés díjhátralékkal rendelkezik, úgy a gyer-
mek az iskolai étkezést szeptember 1-jétõl nem veheti igénybe.
(Ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik egyébként gyer-
mekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítési díjhát-
ralékuk van, õk sem kezdhetik meg az étkezést.)
Kérem a tisztelt Szülõket/Gondviselõket, hogy ez alkalommal
minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozza-
nak magukkal (gyermekvédelmi kedvezményeket, családi pót-
lékról szóló igazolásokat, tartós betegségrõl szóló igazoláso-
kat, SNI-határozatokat).
Pótbefizetésre 2020. szeptember 1-jén 7.30–15.00 óráig bizto-
sítunk lehetõséget.
A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet
igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.
A befizetések a kötelezõ maszkviselés és a védõtávolság betar-
tása mellett történnek, mindannyiunk érdekében!
Kérem a tisztelt Szülõt/Gondviselõt, hogy az étkezési térítési
díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére tekintettel –
betartani szíveskedjék!

Polgármesteri Hivatal, Sárbogárd
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Nyári fociliga, 7. forduló

Az Ászok nyerte a rangadót, már pontelõnnyel
vezeti a bajnokságot, nagy meccset nyertek
a Szállítók, hozta a kötelezõt a Szenvedély

Öregfiúk–Szenvedély BFC
0-9 (0-2)

Nehezen melegedett bele mind a két csa-
pat a mérkõzésbe. Az esélyesebbnek szá-
mító Szenvedély büntetõt is hibázott az el-
sõ 10 percben. Aztán a félidõ második felé-
ben kezdtek magukra találni a fekete me-
zesek és Kovács D. révén meg is szerezték
a vezetést, majd 2 perccel késõbb Vinczel-
lér P. lõtt okosan a kapuba, 0-2.
A fordulás után sem hagyott alább a Szen-
vedély lendülete, amihez 1-2 helyzet kivé-
telével csak asszisztálni tudtak Sebestyé-
nék. A 33. percben Kovács D. már a 3. gól-
ját lõtte és 0-4 volt az állás. Az utolsó 6
percben szinte percenként jöttek a gólok,
így egy híján 10-ig jutott a Szenvedély. Bo-
ros Benjaminék gyõzelmükkel õrzik a 3.
helyüket, az Öregfiúk elsõ alkalommal
maradt lõtt gól nélkül.
Gólszerzõk: Kovács D. (3), Rehák T. (2),
Vinczellér P., Huszár D., Boros B., Bögyös
B.

Team Kék Szék–Ászok
Ásza 3-5 (1-3)

A forduló rangadója, elõre hozott bajnoki
döntõ – még sok más jelzõt lehetett volna
ráaggatni erre a mérkõzésre. Egy viszont
biztos volt: aki itt ma nyer, az egy komoly
lépést tesz a végsõ gyõzelem felé.
A téthez méltóan mind a két csapat szinte
a legerõsebb keretével vágott neki a talál-
kozónak. Az Ászok kezdte jobban a mér-
kõzést, hiszen az elsõ valamire való komo-
lyabb támadásukat gól koronázta, Koncz
K. volt eredményes egy szép akció végén,
0-1. A bekapott gól után jött elõre a Kék
Szék, Gráczer G. válaszolhatott volna
azonnal, de ami késett, nem múlott, a 12.
percben Demeter Dávid lövése vágódott
be a kapufáról, 1-1. Sokáig nem örülhettek
a gólnak a kék mezesek, 1 perc múlva Maj-

láth H. lépett ki és talált be Demeter háló-
jába, 1-2. Sõt mi több, azonnal jött a slussz
poén, egy kontra végén Bór J. az üres ka-
puba passzolt, két góllal mentek már az
Ászok, 1-3.
A szünet után bekezdtek a kékek, és
Vagyóczky P. révén gyorsan jött a szépítõ
találat, 2-3. Sokáig be is fagyott az állás és
ment a harc a pályán. A 34. percben egy
elõre ívelt labdát Gráczer B. fejelt szépen a
hálóba, ismét 2-vel mentek az Ászok, 2-4.
Mielõtt sikerült volna lehiggadni, pár perc
múlva szépen indult meg Horváth Zs.,
majd Gráczer G.-nek továbbított, aki oko-
san lõtte ki a hosszú sarkot, 3-4. Maradt
még szûk 5 perce az egyenlítésre a Kék
Széknek, azonban az Ászok védelme Lász-
ló D. és Luczek R. révén stabil tudott ma-
radni. Az utolsó elõtti percben Koncz K.
indult meg a jobb oldalon, majd befele
hozta labdát és gyönyörûen lõtte ki a rövid
alsót, 3-5. Innen már nem volt visszaút
Gábris Tiboréknak. Nagyon jó iramú és
szórakoztató meccset nyertek meg az
Ászok, ezzel pedig megléptek 3 ponttal a
tabella élén a Kék Széktõl.
Gólszerzõk: Demeter Dáv., Vagyóczky P.,
Gráczer G., ill. Koncz K. (2), Majláth H.,
Bór J., Gráczer Be.

Szállítók–Kutyaütõk
4-3 (1-2)

Kiélezett meccsre volt itt is kilátás, hiszen a
két csapat között mindössze 1 pont volt a
különbség a forduló elõtt a tabellán.
Jobban kezdte a találkozót a Szállítók, egy
formás támadás végén Kaszala T. volt a be-
fejezõ ember, 1-0. A gól felpörgette a fiata-
lokat, meg is voltak a helyzetek az egyenlí-
téshez. A gólig is csak a 8. percig kellett
várni, Horváth B. volt eredményes, 1-1. A
folytatásban kiegyenlített felek csatája
folyt a pályán, talán a Kutyaütõk játszott
veszélyesebben. Az elsõ játékrész utolsó

percében aztán jött a fordítás, Gógán Á.
készítette le Horváth B.-nek a labdát, aki-
nek innen már nem volt nehéz dolga, 1-2.
A fordulás után sem hagyott alább a lendü-
lete egyik csapatnak sem, mindenki a 3
pontért lépett pályára. A 31. percben Tóth
N. lövése talált utat a hálóba, ezzel újra
döntetlen volt, 2-2. Nem sokkal késõbb
Dombi Z. lõtt éles szögbõl kapura, lövésé-
be valaki még beleért, úgy vágódott
Nebucz kapujába a labda, 2-3. Messze volt
még a vége, rögtön jött is a válasz: Kovács
R. adott forintos labdát Kaszalának, aki
közvetlen közelrõl nem hibázott, 3-3. Volt
még vissza 3 perc, hogy legyen gyõztese en-
nek a meccsnek is. A bekapott gól kicsit
megzavarta a Kutyaütõket, az utolsó perc-
ben Tóth N. küldött kapura egy labdát 10
méterrõl, ami megpattant valakin és véd-
hetetlenül vágódott Deák Z. kapujába, az
utolsó pillanatokban fordította meg a mér-
kõzést a Szállítók, 4-3. A Kutyaütõk vere-
ségével visszacsúszott az 5. helyre, míg a
Szállítók zsinórban második gyõzelmével
üldözõbe vette a dobogós Szenvedélyt.
Gólszerzõk: Kaszala T. (2), Tóth N. (2), il-
letve Horváth B. (2), Dombi Z.

A bajnokság állása

1. Ászok Ásza 7 6 1 0 38 11 27 19
2. Team Kék Szék 7 5 1 1 27 20 7 16
3. Szenvedély BFC 7 3 1 3 32 22 10 10
4. Szállítók 7 3 0 4 30 25 5 9
5. Kutyaütõk 7 2 1 4 24 31 -7 7
6. Öregfiúk 7 0 0 7 10 52 -42 0

Góllövõlista állása

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 11
2. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 8
3. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 8
4. Gábris Róbert (Kutyaütõk) 7
5. Bór József (Ászok Ásza) 7

Rehák Tamás
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Nyári fociliga, 8. forduló

Megizzadt az Ászok,
könnyedén nyert a Kék Szék,

fontos meccset húzott be a Szenvedély
Kutyaütõk–

Team Kék Szék 3-10 (1-2)

A Kutyaütõk kezdte jobban a mérkõzést, a
4. percben Gógán Á. révén a vezetés is
megvolt. Azonban a címvédõ Horváth Zs.
révén a 10. percben egyenlített, majd a szü-
net elõtt Demeter Dávid okos lövésével a
vezetést is átvette. Jól küzdött a csere nél-
kül felálló Kutyaütõk, ekkor még nem le-
hetett sejteni sem, hogy mi fog történni a
második félidõben. A fordulás után maga-
sabb fokozatra kapcsoltak Gráczerék és
futószalagon jöttek a gólok. A fiatalok
megrogytak a nagy melegben, Demeter
Dávid második góljával a 32. percben már
6-2 volt a Kékek javára. A lendületbõl nem
vettek visszább, a végén Rigó L. góljával
lett meg a 10. Kék Szék találat. Kiütéses 7
gólos gyõzelem, az esély fogy, de a remény
még él, hogy a Kékek ismét megnyerjék a
bajnokságot. A Kutyaütõk vereségükkel
kénytelenek lemondani a dobogós álmaik-
ról.
Gólszerzõk: Horváth Zs. (4), Demeter
Dáv. (2), Sükösd G., Gráczer Bá., Rigó L.,
Vagyóczki P.

Szenvedély BFC–Szállítók
6-3 (4-2)

A játéknap második mérkõzésén két olyan
csapat találkozott, akik a 3. helyért voltak
komoly harcban egymással. Mindkét csa-
patot a hõségen kívül még az is nyomasz-
totta, hogy csere nélkül voltak kénytelenek
játszani.
Tapogatózó kezdés után a 7. percben Má-
gocs N. egy szöglet utáni beadást vágott be
Goldberger M. kapujába, 0-1. A gól in-
kább a Szenvedélyt hozta lázba, Kovács D.

és Vinczellér P. szép összjátéka végén
elõbbi gurított a kapuba, 1-1. Két perccel
késõbb szinte ugyanez volt a forgatókönyv,
ismét Vinczellér P. szolgálta ki kiválóan
Kovács D.-t, fordít a Szenvedély, 1-2. Nem
sokáig örülhettek a vezetésnek a fekete
mezesek, Kovács R. hozta befelé a labdát a
jobb oldalról és szépen húzta vissza a rö-
vidbe, 2-2. Helyzetek szép számmal meg-
voltak mind a két oldalon, de a végén ismét
jött a csattanó, Vinczellér P. gólpassz Hu-
szár D.-nek, majd a 20. percben Vinczellér
P. csapott le egy kapusról kijövõ labdára,
4-2.
A fordulás után visszább állt a Szenvedély,
és a kontrákra próbált építeni. Ezek végén
volt is bõven lehetõség, azonban a veterán
Mondovics Z. elképesztõ bravúrokkal tar-
totta mérkõzésben a csapatát, még bünte-
tõt is hárított. A 29. percben Mágocs N.
második találatával visszajött a meccsbe a
Szállítók csapata, 4-3. Az utolsó 5 percben
Mondovicsék próbáltak mindent egy lapra
feltenni, hiszen nekik a döntetlen sem lett
volna igazán jó eredmény. Ezt kihasználva
a 36. percben Rehák T. ívelt saját térfelé-
rõl az üres kapuba, 5-3. Az utolsó percben
Kovács D. még meglódult a jobb oldalon,
ha már arra járt, feltette a koronát 3. góljá-
val maga és csapata teljesítményére, 6-3. A
Szenvedély gyõzelmével gyakorlatilag be-
biztosította 3. helyét a bajnokságban, míg a
Szállítóknak mindössze matematikai esé-
lyük maradt csak a dobogó alsó fokára.
Gólszerzõk: Kovács D. (3), Huszár D.,
Vinczellér P., Rehák T.

Öregfiúk–Ászok Ásza
3-6 (0-2)

Hamar, már a 3. percben László életerõs
löketével vezetést szereztek az Ászok.

Azonban az Öregfiúk sokszor veszélyez-
tette Farkas A. kapuját, de a gól nem akart
összejönni. A góllövõlista éllovasa, Maj-
láth H. is betalált a félidõ derekán, 0-2. A
fordulás után megnyugodni látszottak az
Ászok, azonban Szabó A. szépített, majd
ifj. Bór J. góljával ismét megnyugtatta a ke-
délyeket, 1-3. A túlságosan megnyugodó
Ászok 5 perc alatt kaptak kettõt Csendes I.
és Salamon J. révén, így az utolsó 8 percre
egy új meccs kezdõdött, 3-3. Azonban az
Ászok nem estek kétségbe és László révén
1 perccel késõbb újra náluk volt a vezetés.
A végén még Majláth H. villant kettõt,
amivel bebiztosította a gyõzelmet csapatá-
nak, 3-6. Az Ászok sikerével egyetlen gyõ-
zelemre került a bajnoki címhez. Az Öreg-
fiúk pedig komoly csatára késztette a lista-
vezetõt, le a kalappal elõttük!

Gólszerzõk: Szabó A., Salamon J., Csen-
des I., illetve Majláth H. (3), László D. (2),
ifj. Bór J.

A bajnokság állása

Tabella

1. Ászok Ásza 8 7 1 0 44 14 30 22

2. Team Kék Szék 8 6 1 1 37 23 14 19

3. Szenvedély BFC 8 4 1 3 38 25 13 13

4. Szállítók 8 3 0 5 33 31 2 9

5. Kutyaütõk 8 2 1 5 27 41 -14 7

6. Öregfiúk 8 0 0 8 13 58 -45 0

A góllövõlista állása

Góllövõlista

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 14

2. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 10

3. Horváth Zsombor (Kék Szék) 10

4. Kovács Dávid (Szenvedély BFC) 9

5. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 8

A záró, 10. forduló
(augusztus 8., szombat) után

21.30 órakor ünnepélyes díjátadó,
majd közös vacsora.

A mérkõzés után minden csapatot vártunk
a sporttelep aulájába a díjátadóra, majd
egy közös vacsorára!

Rehák Tamás
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F E L T Á M A D Á S
Megkezdõdött a 2020/2021-es futballsze-
zon a megyei labdarúgás életében. A Ma-
gyar Kupa és Fejér megyei kupasorozat-
ban az érdekelt csapatok augusztus 1-jén
és 8-án tétmérkõzéseken döntöttek a to-
vábbjutásról. A Sárbogárd csapata a felké-
szülés alatt lejátszott elõkészületi mérkõ-
zések után a Magyar Kupában, a Dunaúj-
városi Utánpótlás Futball Klub csapatával
a Magyar Kupában találkozott.

A hazaiaknál történõ változások után sike-
rült Pajor László szakmai igazgatónak a tá-
vozók helyére érkezõk és a fiatalok egység-
be kovácsolásával felkészíteni a csapatot a
küzdelmekre. A csapattól távozó Bezerédi
Ádám, Majláth Henrik, Matócza Dániel,
Laták Bertold az új szerzõdés feltételeit
nem fogadták el, Gulyás-Kovács Géza pe-
dig bejelentette, hogy befejezi az aktív pá-
lyafutását. Az érkezõk Boldog Zoltán ka-
pus a Flavus Velence, Mayer Dávid a Ká-
loz, Magda Máté a Pákozd és Lajtos And-
rás a Vajta csapatától érkezett. Az egyesü-
let ebben az évben a megyei II. osztályba
nem nevezett csapatot. Továbbra is Luc-
zek Roland, ifj. Pajor László, Kovács Atti-
la, Lajtos András edzõk a szakmai munka
felelõsei. Jó hír az egyesület háza tájáról,
hogy a sárbogárdi sporttelepen kitûzésre
került a mûfüves nagypálya területe. Bízva
a folytatásban a sikeres szereplésre a Sár-
bogárd SE készen áll.

TOVÁBBJUTÁSSAL
KEZDÕDÖTT

SÁRBOGÁRD–DUFK
3-0 (2-0)

Sárbogárd: Kindl Zalán – Lajtos András
János, Kókány Péter, Demeter Dávid,
Luczek Roland, Rodenbücher Tibor,
Magda Máté, Gyuricza Kornél, Gráczer
Bence, Gráczer Gergõ, Farkas Zoltán
Cserék: Vagyóczki Patrik, Sükösd Gergõ,
Mayer Dávid, Gráczer Bálint, Németh Kris-
tóf, Barabás József
DUFK: Kovács Dorián – Matolcsi László,
Pintér Csaba József, Gyöngyösi Ádám,
Bartha Roland, Kovács Krisztián, Vajda
Roberto, Fekete Tamás Mihály, Perjési
Viktor István, Pinczési Bence István, Sza-
bó Kristóf, Tóth Barna

Cserék: Furuglyás Kristóf, Gyöngyösi Ádám,
Gertner Patrik, Heftner Richárd Alex
A nagy meleg ellenére frissen kezdtek a
csapatok és jó iramú, változatos játék ala-
kult ki. A hazaiak mezõnyfölénye a 27.
percben góllá érett. Bal oldali támadást ve-
zetve Demeter D. átadásával a védõk kö-
zött Magda M. kilépett és nagyszerû moz-
dulattal a kapus mellett a jobb alsó sarokba
továbbított, 1-0. A tetszetõsen adogató új-
városi fiatalok nem okoztak veszélyt Far-
kas Z. kapujára. A 40. percben ismét a ven-
dégek hálójában a labda. Luczek R. jobb
oldali beívelését Gyuricza K. fejelte a ki-
mozduló kapus felett a hálóba, 2-0.
A második játékrészben továbbra is a ha-
zaiak irányítottak és sorra dolgozták ki a
gólszerzési lehetõségeket. A hazaiak frissí-
tése a mérkõzés 88. percében újabb talála-
tot eredményezett. Bal oldali bedobás
után a felfutó Kókány P. beadását a kapu
elõterében helyezkedõ Sükösd G. a jobb
alsó sarokba fejelte, 3-0.
Helyenként tetszetõs játékkal magabiztos
továbbjutás a megyei I. osztály újonca el-
len.

A hétvége sportmûsora

2020. augusztus 15. (szombat):

10 óra: Siófoki Bányász–Sárbogárd (me-
gyei I., U19, Siófok)
17 óra: Sárbogárd–Lajoskomárom (me-
gyei I. o., felnõtt, Sárszentmiklós)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

ORSZÁGOS
KIRAKODÓ-

VÁSÁR
SÁRBOGÁRD,

IFJÚSÁGI PARK

AUGUSZTUS 15.,
SZOMBAT



Bogárd és Vidéke 2020. augusztus 13. HIRDETÉSEK 15

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

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

MOTOROS KAPA ELADÓ
06 20 228 3776

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK,
heti négy órára Sárbogárdra.

Érdeklõdni 17 óra után: 06 25 625 315

ALBÉRLETET KERESEK HOSSZÚ TÁVRA
SÁRBOGÁRDON
06 70 431 9925

Szeptember 1-jétõl ÚJRA NYIT
a SÁRBOGÁRDI PÁLINKAFÕZDE!

Telefonszám: +36 30 221 0984
#szívügyünkapálinkád

Szegletkõ General Kft.
munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe:

TELEPHELYI
AUTÓSZERELÕ

GIPSZKARTONOS

SEGÉDMUNKÁS

Érdeklõdni:

06 30 681 1336

Meleg nyári idõ
várható záporokkal,

zivatarokkal

Csütörtökön marad a napos idõ, csak
egy-egy zápor, zivatar fordulhat elõ a
nyugati tájakon. A délies szél nyugaton,
északnyugaton megélénkül. Kicsit fris-
sebb lesz a hajnal, 12-19 fok várható.
Délután ismét 28-33 fokig melegszik a
levegõ.

Pénteken a Dunántúlon és délen ismét
több helyen elõfordulhat zápor, zivatar,
de napsütésbõl sem lesz hiány. A szél in-
kább csak zivatarok idején támadhat
fel. A legmelegebb órákban 25-31 fokot
mérhetünk, nyugaton mérséklõdik pár
fokot a meleg.

Hétvégén a napsütés mellett ismét szá-
míthatunk záporokra, zivatarokra:
szombaton fõként a Dunántúlon és dé-
len, vasárnap elvétve, az országnak csak
egy-két pontján alakulhatnak ki. A lég-
mozgás élénk, zivatarok idején erõsebb
lehet. Marad a meleg idõ, délutánon-
ként 26-32 fok várható.

Forrás: idokep.hu

ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd

területén tervezett áramszünet lesz.

Az áramszünet ideje:
2020. augusztus 28-án
várhatóan 8–16 óráig.

Érintett terület:
Balassi Bálint utca,

Abai út 1–35., 2–48.,
Katona utca 1–9., 2–24.

Az áramszünet oka:
közcélú hálózatépítés

Köszönjük együttmûködésüket és az
üzemszünet miatti megértésüket!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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