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AUGUSZTUS HÚSZ
Nem lesz tûzijáték. Nem lesz Szent Jobb-körmenet. Nem lesz-
nek nagy banzájok, tízezres csápolások, tomboló népünnepé-
lyek. Lesz Szent István napja, lesz az Új Kenyér Ünnepe. A na-
gyon õsi népek ekkor a Csodát ünnepelték rituális táncokkal.
Õk még látták a csodát, amit mi már nem. Hogy a sárból, a fe-
kete rögbõl fehér kenyér lesz az asztalon. Frissen sült kenyér il-
lata. Nekik ez csoda volt.
A kenyeret ma kidobjuk a szemétbe. Nagyon sok kenyér kerül
oda. Miért jutnának eszünkbe azok, akik épp most éhen hal-
nak? Nem tehetünk semmit. Esetleg gondolhatunk rájuk. Aki
tud, imádkozhat.
Na de a kenyér tényleg valami érdekes dolog.
Leszkovszki Albin teljes írása a 10. oldalon

FOCILIGA: BAJNOK AZ ÁSZOKFOCILIGA: BAJNOK AZ ÁSZOK

Írás a 12. oldalon.Írás a 12. oldalon.

SPIRITUÁLISSPIRITUÁLIS
BÚCSÚNAPBÚCSÚNAP

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

Piros, fehér, zöld – ezt a termé-
szet által szívében megkeresz-
telt dinnyét termette a magyar
föld. Csodálatos jelkép Szent
István ünnepe közeledtével.
Ha nem is kenyér, de megszentelt
betevõ falat.

Írás a 13. oldalon.Írás a 13. oldalon.
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Márciusban ülésezett utoljára a sárbogár-
di képviselõ-testület a pandémia miatt, így
augusztus 14-ei ülésükön öt hónap elmara-
dását hozták be. 8 városatya és 1 városanya
volt jelen, ketten maradtak távol: Szilvesz-
terné Nyuli Ilona és Nedoba Károly.
A napirend tárgyalása elõtt egyperces né-
ma fõhajtással emlékeztek három elhunyt-
ra: Zámbó Jánosra, Hérincs Józsefre és
Berki Istvánra.

Rekordév a tûzoltóságnál

A sárbogárdi tûzoltósághoz érkezõ riasz-
tások száma évtizedes rekordot döntött –
tudtuk meg a tavalyi esztendõrõl szóló tá-
jékoztatásból.
Fodor Zoltán, a sárbogárdi tûzoltóság pa-
rancsnokhelyettese elmondta: 582 riasztá-
suk volt 2019-ben, a tûzoltóság fennállása
alatt nem volt még ilyen kiemelkedõ ez a
szám. Egyébként folyamatosan emelkedik
a riasztási szám.

Idén 317-nél járnak. Sárbogárd tekinteté-
ben tavaly 190 riasztás volt, idén (eddig)
pedig 65. A tûzoltók jellemzõen a tél végén
és a tavasz kezdetén a legelfoglaltabbak,
amikor beindulnak a kerti, mezõgazdasá-
gi, valamint egyéb munkák, és a szabadtéri
tûzesetek száma megemelkedik. Sárke-
resztúr sajnos élen jár ebben. A káresetek
átlagosan alakultak, egy nádastûz volt ki-
emelkedõ 2019-ben, melyben négy lakó-
ház gyulladt ki. A tûzoltóság mûködése ki-
egyensúlyozott, a szükséges technikai, mû-
szaki felszerelések és feltételek rendelke-
zésükre állnak, a személyi állomány fel van
töltve, rendszeresen vesznek részt képzé-
seken. A vírushelyzet okán bemutatókat
nem tartanak, de a diákok elõtt nyitva áll a
lehetõség a közösségi szolgálat tûzoltóság-
nál történõ teljesítésére.

Dr. Sükösd Tamás kiemelte: – A tûzoltó-
ság példaértékûen teljesít, a beszámolójuk
is tükrözi azt az alaposságot, ahogyan el-
látják a feladataikat. Köszönet az egész ál-
lománynak!

Ébl Zoltán: – Pár hete a 63-as úton láttam,
hogy egy autó elütött egy õzet, és a sárbo-

gárdi tûzoltóság vonult a helyszínre. Nem
túlzás ilyen esetben a tûzoltóságnak kivo-
nulni?
Fodor: – Ha érkezik egy jelzés, akkor ne-
künk minden esetben ki kell menni, és meg
kell vizsgálni, hogy szükséges-e beavatkoz-
ni, vagy sem. Az említett esetben mozgás-
képtelen lett a jármû, azt félretolták és
áramtalanították a kollégák.

Jóváhagyott hónapok

A veszélyhelyzet ideje alatt született öt
rendeletet hagyta jóvá a testület, melyeket
nem lehetett halasztani. Az egyik a kijárási
korlátozásról szóló rendelet, a másik a he-
lyi építési szabályzat módosítása, a harma-
dik a 2019. év zárszámadása, kettõ pedig a
költségvetés (szokásos, élethez igazító)
módosítása.
Dr. Sükösd Tamás egyúttal tájékoztatta a
képviselõket az öt hónap alatt elvégzett
legfontosabb teendõkrõl, illetve köszöne-
tet mondott a jegyzõnek és azoknak a köz-
tisztviselõknek, képviselõknek, akik egy-
fajta helyi operatív törzsként állítottak fel
intézkedéstervezetet. Dicséret illeti az in-
tézmények dolgozóit, vezetõit is, akik
megtették a szükséges intézkedéseket a ví-
rus lassítása érdekében. A SESZI az elsõk
között alakított ki izolációs szobát, fertõt-
lenítették az egységeiket és látogatási tilal-
mat rendeltek el. A Családsegítõ az élel-
miszer-adományosztástól a bevásárlásig
frappánsan bonyolította a rászorulók
(70-100 fõ) segítését. Az intézmények
olyan gyakorlatot alakítottak ki, mely ha-
sonló helyzet esetén legközelebb is mûkö-
dõképes. Az elrendelt hatósági házi karan-
tén szabályait jól érvényesítették. A szabá-
lyok betartása ugyan nem volt maradékta-
lan, de többségében jó fegyelemrõl tettek
bizonyságot a helyiek. Aki igényelte, an-
nak biztosítottak szájmaszkot, kesztyût.
Mindemellett a mentõk munkáját is segí-
tették élelmezéssel, konténerrel stb. A la-
kossággal a közösségi oldalon kommuni-
káltak, és szórólapokon is nyújtottak tájé-
koztatást.
A polgármester hozzátette: – Készülnünk
kell, mert meggyõzõdésem, hogy a vírus
nem áll meg a horvát határnál.
Az öt rendeleten kívül a polgármester el-
múlt havi döntéseit is elfogadta a testület.
Ide tartozik például a segélykérelmek elbí-
rálása (mely egy évben 1500 körül szokott
lenni, idén jelenleg 1600 fölötti az ügy-
szám, és még elõttünk a fûtési szezon), há-
zasságkötésekkel, pályázatokkal kapcsola-
tos döntések, helyi menetrend elfogadása,
gyepmesteri pályázat kiírása, óvodai cso-
portok meghatározása, táborozás támoga-
tása, valamint a rendelõintézetben mûkö-

dõ fogorvosi körzet feladatellátása. Ez
utóbbi ügyében megnyugtató hír, hogy az
eddig ott helyettesítõ dr. Marosvölgyi-
Szõke Luca vállalta a körzetet.
Dr. Sükösd: – 2011-es döntés, hogy ve-
szélyhelyzetben a polgármester jár el, nem
a képviselõ-testület, tehát akik ezt most
szóvá tették, azok már jóval korábban kifo-
gást emelhettek volna.

Szociális központ a cél

A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
és Gyermekjóléti Társulás tevékenységé-
rõl szóló beszámoló elfogadása kapcsán
szóba került: cél egy olyan központ létre-
hozása, ahol egy helyen, korszerû körül-
mények között tudják a szociális ellátások
és segítségnyújtás teljes spektrumát kínál-
ni.
A polgármester köszöni a szociális szféra
dolgozóinak a hozzáállását, a változó kö-
rülményekhez való rugalmas alkalmazko-
dást, a szabályok szigorú betartását a ve-
szélyhelyzet során.

Gazdasági program

Elfogadták Sárbogárd gazdasági program-
ját, mely a 2019–2024-es idõszakot öleli fel.
A program tulajdonképpen egy elképzelés
arra vonatkozóan, hogy milyen alapokon
építkezve, hogyan haladjon tovább a vá-
ros; egy keret, mely bármikor megtölthetõ
tartalommal. Kidolgozottsága a két ciklus
tapasztalatain és tényadatain alapszik,
hogy pályázatok mögé is csatolni lehessen
alátámasztó dokumentumként. Része a
programnak a közfoglalkoztatás, a civil
kapcsolatok, az újragondolni szükséges vá-
rosüzemeltetés és a járási központi lét,
hogy Sárbogárd egészségügyi, szociális,
oktatási és közigazgatási központja a tér-
ségnek az itt mûködõ intézmények (kor-
mányablak, gimnázium, tanuszoda) révén.
A polgármester – ahogy már korábban is,
úgy most is – elõrevetítette: vélhetõen
szükség lesz a helyi kommunális adó beve-
zetésére 2021-tõl, háztartásonként körül-
belül évi 12 ezer Ft nagyságrendben.

Jövõre kerékpárút!

Szerepel a programban innovációs, város-
fejlesztési célokat tartalmazó pont is,
melyben elkerülhetetlen beavatkozási
pontokat jelöltek meg, mint például a régi
községháza felújítása, a csapadékvíz-elve-
zetõ hálózat korszerûsítésének folytatása,
a bölcsõde és a töbörzsöki óvoda tetõcse-
réje, közlekedéstechnikai fejlesztések, a
kerékpárút. Ennek kapcsán elhangzott: a
megemelkedett költségek miatt vissza-
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adott, majd újrapályázott bicikliútra újra
elnyerték a forrást, a tervezõvel megkötöt-
ték a szerzõdést, így elõreláthatólag 2021-
ben a fagyok múltával elkezdõdhet a beru-
házás.

Belépési díj
a szociális szférában

A bentlakásos szociális ellátást – habár
nem profitorientált tevékenység – szüksé-
ges valamilyen szinten ésszerû piaci ala-
pokra helyezni a gazdaságosság érdeké-
ben, mivel jelenleg az ágazatba a normatí-
va fölött 80 millió forintot tesz az önkor-
mányzat. Mint azt a polgármester elmond-
ta: régen 100 ezer Ft körüli volt a térítési
díj, melyet aztán vissza kellett venni 40
%-kal, pedig a 100 ezer Ft se volt elég az
egyensúlyhoz. A jogalkotó belátta, hogy ez
nem jó, így a most testület elé került rende-
letmódosítás a térítési díj elviselhetõ mér-
tékû, lépcsõzetes emelésére tesz javasla-
tot. Összehasonlítási alapul a környékbeli
szociális intézmények díjait vették, illetve
az otthoni szociális ellátást nyújtó magán-
személyek és cégek díjat is megnézték.
Mindezek alapján 500 ezer Ft-os belépési
díj bevezetésére tesznek javaslatot (más
intézményeknél ez milliós tétel, évtizedek
óta). Aki nem tudja ezt megfizetni, és ezt
igazolással tudja alátámasztani, annak
esetében a befizetési összegtõl el lehet tér-
ni/tekinteni. Hetente minimum három ké-
relem érkezik soron kívüli felvételre a
bentlakásos intézménybe, ebbõl kettõ fi-
zetne, csak hogy felvételt nyerjen.
A javaslatot elfogadta a testület.

Egyéb döntések

A sárhatvani 1075 hrsz-ú, 676 négyzetmé-
teres zártkerti ingatlant 342.500 Ft érték-
ben értékesíti Ihász János részére az ön-

kormányzat, mivel eddig is a vevõ gondoz-
ta, kaszálta a telket.
A szociális étkezés térítési díjait idén nem,
de jövõre megemelik.
Az önkormányzati lakások bérleti díján
sem emelnek. Azonban van két konzek-
vensen nem fizetõ csapat, akik ellen eljá-
rást indítottak.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulásból – mely-
nek Sárbogárd is tagja – korábban kilépett
Esztergom. Mivel nem tudott máshova be-
lépni, most ismét visszatérne a közösség-
be. Ám távolléte ideje alatt (4 évig) nem fi-
zetett tagdíjat se ebbe, se más társulásba,
ezért jogilag ezt csak úgy teheti meg, ha pó-
tolja az elmaradását. Errõl szavazott a sár-
bogárdi testület.
Mivel a sárszentmiklósi kispályát (amit az
iskola rendszeresen használ testnevelés-
órákon és a délutáni napközi idején) az in-
tézményfenntartó Dunaújvárosi Tanke-
rületi Központ a köznevelési feladat ellá-
tásához feleslegesnek tartja, azt visszave-
szi az önkormányzat saját kezelésbe.
A településrendezési eszközök részleges
módosítására azért kerül sor, mert egy-
részt a Kovács Béla tulajdonában lévõ,
Ady Endre út 34-36-40. szám alatti letisztí-
tott területen (mely kertvárosi lakóövezet-
nek számít jelenleg) befektetõk terveznek
kereskedelmi szolgáltató tevékenységet
folytatni, másrészt Szakács Zoltán az Ár-
pád utca Haladás utca felõli oldalán vásá-
rolt ingatlanokon raktározási tevékenysé-
get szeretne folytatni, ezért az érintett
helyszíneket más építési övezetbe kell so-
rolni. Az ezzel járó költségeket a két vállal-
kozó viseli.
Van fõépítésze a városnak megbízásos jog-
viszony alapján: Witzl Zsolt építészmér-
nök (Tamási).
A kislóki út melletti napelemparkok szá-
mára bérbe adott önkormányzati ingatla-
nok éves bérleti díját 350 ezer Ft-ról 400

ezer Ft-ra emelik hektáronként visszame-
nõlegesen 2020. július 1-jétõl.
Az MLSZ pályázata révén lehetõség nyílik
a sárszentmiklósi óvoda udvarán egy mû-
füves futballpálya megépítésére közel 18
millió forint értékben, melynek 10 %-os
önrészét az önkormányzat állja. Termé-
szetesen pályáznak a jó célra, s remélhetõ-
leg nyernek is.

Klubok sorsa

KISLÓK – Az önkormányzat tulajdoná-
ban és üzemeltetésében lévõ faluház mû-
ködtetésére nincs kivel közmûvelõdési
megállapodást kötni, mert nincs helyi
egyesület. Egy helyben elismert vállalko-
zó, Németh Lajos fuvarozó jelezte, hogy a
közösség érdekében használati megálla-
podással üzemeltetné a faluházat, s egyút-
tal felelõsséget vállalna a rezsi és rendez-
vények tekintetében.
SÁRHATVAN – Pluhár István felmondta
az eddig fennálló szerzõdését a klub üze-
meltetését illetõen. Itt sincs egy ideje helyi
egyesület, akivel szerzõdhetne az önkor-
mányzat.
Borbély Sándor: – Kértek valamit, amit
nem teljesítettünk?
Dr. Sükösd: – Kérték, hogy építsük át a
klubot. Én elmondtam, hogy az unió csak a
pusztaegresi szegregációs pályázatot tar-
totta támogathatónak (ott sokan vallották
magukat cigány származásúnak). Onnan
nem vihetem át máshová a pénzt. Benyúj-
tottuk Sárhatvanra is a pályázatot, de nem
nyert. Nem mûködõ intézményekre nincs
pályázat, olyan kistelepülésre meg pláne,
ami – s ez az egész unióban rendszerszintû
probléma – nem számít kistelepülésnek,
mert egy város része.
Dr. Prágerné Topp Erika: – Én a csoportot
féltem. Nem tudom, hogy a szerzõdés
megszûnésével mennyire tudják folytatni a

Folytatás a következõ oldalon.
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tevékenységüket, amit eddig jelesen mí-
veltek.
Dr. Sükösd: – Én bármikor leülök Marian-
nal, ha kezdeményezik. Nekünk se jó, ha
tovább romlik az épület állaga.

Új orvos Miklóson

A sárbogárdi IV. számú (miklósi) házior-
vosi körzet feladatellátása megoldódni lát-
szik. Eddig Nemes Mária helyettesített a
körzetben, de most dr. Práger Péter – ko-
rábbi álláspontján változtatva – vállalta,
hogy ellátja a körzet helyettesítését. Eb-
ben közrejátszik két tényezõ is: a polgár-
mester ráhatása, és az, hogy egy fiatal, 38
éves orvos, dr. Oláh Henrietta letelepedik
Sárbogárdon – a Kereskedelmi és Hitel-
bank fölötti orvoslakásba költözik. Szak-
vizsgája még nincs, de a szükséges gyakor-
lattal rendelkezik, ügyeletben és sürgõssé-
gi betegellátásban dolgozott. Így, hogy dr.
Práger vállalkozása átveszi Sárszentmik-
lóst, dr. Oláh Henrietta alkalmazott orvos-
ként dolgozhat a körzetben.

Bejelentések

Aranyos József szorgalmazta a 63-as út
mellett, a Légióval szemben lévõ buszmeg-
állónál kerékpártároló kialakítását, az If-
júság utca aszfaltozását, az Ifjúság utca
park felõli oldalán kitört 30-as tábla vissza-
helyezését. Ugyanakkor felhívta a motoro-
sok, autósok és kutyasétáltatók figyelmét
az Ifjúsági park rendeltetésszerû használa-
tára.
Erõs Ferenc jelezte, hogy a Munkácsy ut-
cának nincs elsõbbségadási tábla és tükör
kihelyezve.
Dr. Sükösd: – A Varga-temetõhöz vezetõ
utat leaszfaltoztuk, és komplexebb kátyú-
zást végeztünk több helyen. Még egy út
aszfaltozását tervezzük. A Dészolgot meg-
kértük, hogy az Ifjúsági parkba egyértelmû
táblákat helyezzenek ki, hogy ott nem le-
het kutyát sétáltatni. A kutyák számára az
Ifjúság parktól és utcától kelet felé esõ
nagy zöld füves rész bõven elegendõ kell,
hogy legyen! A parkban zajlik a futókör ki-
vitelezése. Kitettek oszlopokat, egy napon
belül sikerült is valakinek kifeszítenie. Ka-
merát fogunk kihelyezni, ami sötétben is
jó, mert ha a futópályán valaki motorozni
mer, arra lesújtunk a törvény legnagyobb
szigorával. Érezzük már sajátunknak kö-
zösen a Ifjúsági parkot! Csak addig marad
meg minden, amíg mindenki arra használ-
ja, amire való. Gyerekjátszóteret is terve-
zünk oda rövid idõn belül.
A polgármester a 63-as út felújítása kap-
csán hangsúlyosan megjegyezte: – A fõút
jelenleg is építési terület, minden kritikai
észrevételt fogadunk, de mindenki ódz-
kodjon attól, hogy ítéleteket hozzon. Fö-
lösleges hisztériát kelteni a közösségi olda-
lon, tessék inkább az önkormányzathoz,
vagy hozzám fordulni.

Hargitai–Kiss Virág

Leaszfaltozták a Hatvani utat
Még mielõtt nyári szü-
netre vonult a szer-
kesztõség, örömmel
konstatáltuk a július
23-ai lapterjesztéskor
(hát még a lakók!),
hogy leaszfaltozták a
Varga-temetõbe veze-
tõ Hatvani utat Tinó-
don. Az augusztus
14-ei testületi ülésen a
polgármester elmond-
ta, hogy az önkor-
mányzat saját forrás-
ból rakatta rendbe az
utat.

HKV

Kérdezték
A Tinódi úton (a Radnóti utcai leágazás közelében) júniusban megsérült és helyreállí-
tott vízvezeték helye még mindig körbe van szalagozva és táblázva útszûkületként. Kér-
dezték, mikor várható a burkolat javítása, hogy teljes útszélességben haladhasson a
forgalom.
A Fejérvíz Zrt. sárbogárdi üzemmérnökségének vezetõhelyettese, Medgyesi László ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy meg kellett várni, míg kiszárad az a terület. Éppen most,
augusztus 18-án kezdték el a talajtömörítést a munkatársai, hogy a Swietelsky a napok-
ban el tudja végezni az aszfaltozást az érintett helyszínen.

HKV

Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének egészségügyi és szociális bi-
zottsága pályázatot hirdet 2020. évre a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és nonprofit
szervezetek részére

gyógyászati és fejlesztési eszközök,
segédeszközök vásárlására

A pályázat célja: az egyesületen és non-
profit szervezeteken keresztül gyógy-
ászati segédeszközök vásárlásával támo-
gatni a fogyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és
nonprofit szervezetek – kivétel közala-
pítványok –, amelyek alapító okiratuk
szerint fogyatékos embereket, csoporto-
kat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatla-
pot, az alapszabály, alapító okirat máso-
latát, bírósági bejegyzés másolatát, az
adatlap II. pont szerinti mellékletét, köz-
zétételi kérelmet, nyilatkozatot a köz-
pénzekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettsé-
gérõl, nyilatkozatot a közpénzekbõl nyúj-
tott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról. A nyilatko-
zat nem csatolása kizáró ok.

A kapott támogatás más célra nem hasz-
nálható fel.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötele-
zõ mellékletet nem tartalmazó pályáza-
tok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
egyszeri lehetõség van. A korábban már
hasonló támogatásban részesült, és ha-
táridõre el nem számolt szervezetek nem
vehetnek részt a pályázaton.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 25.

A pályázatokat a polgármesteri hivatal-
ba kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.)

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. október 9.

A pályázat elbírálásának eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk
2020. október 31-éig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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ALSÓSZENTIVÁNI
BÚCSÚNAP
spirituális

gondolatokkal
A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi búcsújáró helyén, Alsó-
szentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai
jelenések napjain tartanak zarándoknapot. A járványhelyzet mi-
att idén a második alkalommal tarthattunk búcsút és körmenetet.
Helter István atya köszöntötte a megjelenteket, s megállapította,
hogy kevesebben jöttek el, mint megszoktuk, de ez a jelenlegi
helyzetben természetesen érthetõ. Kérte a zarándokoktól, hogy
ha szûkebb körben is vagyunk, a javasolt biztonsági elõírásokat
igyekezzenek betartani, vigyázzunk egymásra, ahogyan Mária is
oltalmába fogadja a kegyhelyre látogatókat. Bemutatta Bognár
István spirituálist, a gyõri papnevelõ szeminárium lelki vezetõjét,
aki örömmel vállalta a szentmisén a szolgálatot.

Bognár István atya köszöntötte a résztvevõket, kiemelte, hogy az
idõsek mellett szép számmal jöttek el fiatalabbak, sõt gyermekek
is. Elmondta, hogy õ is a nagyszüleinek köszönheti azt, hogy gyer-
mekként nem engedték meg neki, hogy ellébecolja a vasárnapi
szentmiséket, fontos a családi példamutatás. Számos búcsújáró-
helyet megismert már gyermekként, s felidézte életútját, amely-
nek több állomása is sugallta, hogy õ Isten szolgája lesz. Aki 1971.

október 7-én (a lepantói tengeri ütközet 400. évfordulóján, amely-
ben a törökök megsemmisítõ vereséget szenvedtek a keresztény
csapatoktól) született, a budapesti Mária utcában, ahol édesanyja
a Jézus Szíve templom Úti Boldogasszony ikonja elõtt ajánlotta
gyermekét Istennek, Röjtökmuzsajon az Öltöztetõs Madonnát,
Csornán a premontrei templomban a rábaközi Szerecsen Madon-
nát is megismerhette, szinte elrendeltetett, hogy lelkész legyen be-
lõle. Édesapja példájára orvosnak készült, mentõápolóként kez-
dett dolgozni, s a mentõszolgálatnál eltöltött egy év során kristá-
lyosodott ki benne az igazi hivatása, hogy lelki orvosként tegyen az
emberekért, s a papi szeminárium elvégzése után 1997. július
13-án (vagyis egy fatimai búcsúnapon) mutatta be elsõ szentmisé-
jét.
Alsószentivánról és a kegyhelyrõl Eberhardt Ferenc atyától hal-
lott elõször Sopronban, akit a papi otthonban ismert meg. „Ébi”
atyához tömegével jártak gyónni a fiatalok. (Ferenc atyára az idõ-
sebb hívõk máig emlékeznek, õ volt Alsószentivánon a leg-
hosszabb ideig szolgáló plébános.) „Alsószentivánra egyszer el
kell jutni!” – hallotta István atya másoktól is. Amikor elõször kör-
bejárhatta a fatimai kegyhelyet, szinte „beleszerelmesedett” a
környezetbe, ahol a szép park példa Isten csodálatos teremtett vi-
lágára, a kinti oltár feletti sátortetõ pedig Isten oltalmát is jelképe-
zi.

Tanításként az elhangzott olvasmány, szentlecke és evangélium
alapján azt a fõ gondolatot fogalmazta meg, hogy bízzuk rá ma-
gunkat a jó Istenre (ahogy a szolgák is szót fogadtak Jézusnak a ká-
nai menyegzõn) és kövessük Mária kitartó példáját. Engedjük
meg Istennek, hogy felépítse bennünk Õ a saját templomát, ne ad-
juk fel soha a nehéz pillanatokban, ahogy Mária is elviselt min-
dent. Bízzunk Istenben, aki mindannyiunk számára tartogat cso-
dát. S ami a legfontosabb: a kapott kegyelmet mindig adjuk tovább
másoknak, társainknak, családtagjainknak.
Az ünnepi szentmise végén Helter István plébános megköszönte
Bognár István atyának a lélekerõsítõ gondolatokat, majd a kegy-
tárgyak megáldását követõen került sor a megszokott körmenet-
re. A búcsú végül szentségimádással zárult, s a jelenlévõk minden
bizonnyal lelkiekben megerõsödve tértek haza ezen az augusztusi
délelõttön is.

Képek és szöveg: Kiss Attila
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A PÉLDA
Interjú

dr. Szabó Miklóssal
neonatológussal

2. rész

– Amikor még hallgató voltál a Semmelweis egyetemen, azt érez-
ted, hogy kicsit inkább „gyári” a hangulat?
– Azt éreztem, hogy tapintatlanul bánnak az emberekkel. Nem
rosszindulatból, hanem akkoriban ez a közmegegyezéses or-
vos–beteg kapcsolat uralkodott. Én tudatosan foglalkoztam az
orvos–beteg kapcsolattal az egyetemen is. Már akkor volt egy
olyan mozgalom, ami ennek kimunkálásáról szólt, Bálint-cso-
portnak hívták. Ebben az önismereti, pszichológiai körben eset-
megbeszélések révén dolgoztuk föl azokat az élményeket, amiket
egy orvos megél a betegével kapcsolatban. Kisebb foltokban ez
ma is létezik, de nem lett általánossá, hogy az orvosok ilyen cso-
portokba járjanak.
– Látsz változást, hogy valamit ez elindított?
– A saját osztályomon kívül nem vagyok megfelelõen tájékozott.
Nem tudok általánosságban a magyar egészségügyrõl beszélni.
De vannak egyszerû dolgok, amikben a mai napig nem változott
semmi. Például az, hogy a járóbeteg-ellátásban továbbra sem ál-
talános, hogy valaki az érkezésekor húz egy sorszámot és az egy-
szerre informálja is, hogy pontosan mikor kerül sorra. Vajon eb-
ben van tudatosság, hogy a pácienseket bizonytalanságban tart-
juk, egyfajta elõzetes „meggyúrás”?

– Egyfajta szedálás, „benyugtatózás”.

– Amikor már vártál három órát úgy, hogy nem tudtad, hogy
ennyit kell várni, akkor abba az állapotba kerülsz, hogy már min-
denbe beleegyezel. Ezen minimális odafigyeléssel lehetne változ-
tatni, tartható idõbeosztással, csúszás esetén értesítve az érintett
pácienseket. De még annyi figyelmesség sincs, hogy kinyissák az
ajtót és azt mondják: „Ne haragudjanak, doktor úrnak el kellett
mennie, sürgõs esethez hívták, elõreláthatólag 40-60 percet kell
várni”. Ezek minimum normák, amiktõl egy páciens másképp
érezné magát.

– Neked most lehetõséged van arra, hogy belülrõl változtass az
intézményben a szemléletmódon.

– Törekvéseim vannak. Amit, úgy gondolom, sikerrel csinálok –
hogy hogyan kell a betegek, nálunk a gyerekek és a szülõk méltó-
ságán õrködni, hogyan kell lelkileg támogatni a viselkedésemmel,
kommunikációval, ahogyan a másik felé fordulok –, abban igyek-
szem példát adni és konkrétan is támogatni a kollégáimat, akik
közvetlenül az én irányításom alatt vannak. Igyekszem olyanokat
idecsábítani, akikben ez már eleve benne van.

SZAKMAI ÉLETRAJZ
DR. SZABÓ MIKLÓS csecsemõ- és gyermekgyógyász, neonatológus,
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyá-
szati Klinika Újszölött Intenzív Osztályának vezetõje

Oktatási tevékenysége

1993-tól megaszakítás nélkül: nõvér-, intenzív-terápiás szakasszisztens-,
graduális és posztgraduális orvosképzés, tutori és mentori megbízatások
2005-tõl Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola – témavezetõ
2017 Neonatológiai Grémium – elnök
2019-tõl Neonatológiai Tanszék – csoportvezetõ
Mindemellett külföldi tanulmányutakon, továbbképzéseken vett részt Phila-
delphia, Würzburg, Kuvait, Bécs, Washington, London, Helsinki, Oulu, Ox-
ford egyetemein, kórházaiban, utóbbi három helyen meghívott elõadóként.

Egyéb szakmai és szakmapolitikai tevékenysége

2002 Országos Neonatológiai Adatbázis (PIC) létrehozása és mûködtetése
2001–2004 Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium – ta-
nácsadói munka
2004–2008 Magyar Gyermekgyógyászati Társaság – vezetõségi tag
2016 Magyar Gyermekgyógyászati Társaság – felügyelõ-bizottsági tag
2006 European Society for Pediatric Pharmacology – tag
2010 Magyar Perinatológiai Társaság – alelnök
2016 Magyar Perinatológiai Társaság – elnök
2012–2016 Szakmai Kollégium Neonatológiai Tagozat – tag
2016 Szakmai Kollégium Neonatológiai Tagozat – elnök

2015 1st joint European Neonatal Societies jENS konferencia Budapest –
szervezõ-bizottsági tag

2015 Gyermekgyógyászat c. folyóirat – rovatvezetõ

2017 European Board of Neonatology – nemzeti képviselõ

2017 European Society Pediatric Research, Brain and Development Section
– tag

2018 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ elnöki biztos

Közéleti tevékenysége

A Magyar Perinatológiai Társaság éves tudományos kongresszusainak szer-
vezése.

A szoptatás szakmai támogatására mozgalom indítása 2016-ban.

A médiában és az írott sajtóban gyakori szereplés újszülöttek egészségével
kapcsolatos mûsorokban.

A „Melletted a helyem egyesület” (koraszülött babák szüleinek szülõszerve-
zete) névadója és egyik alapítója.

A Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány kurátora.

A Bethesda Kórház Alapítvány felügyelõ-bizottsági tagja.

Kitüntetés

2018-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el kiemelkedõ
szakmai tevékenységét.
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– Amikor Sopronban elkezdted az orvosi pályát, hogyan érezted
magad?
– Az elsõ pár hónap rettegéssel teli idõszak volt. Alkalmatlannak
éreztem magam a pályára.
– Volt, aki melléd állt, hogy segítsen?
– Volt mindig kitõl kérdezni, figyelt rám az ottani fõorvos és a kol-
légák is. Mégis tele voltam szorongásokkal, félelmekkel. Akkor
éltem meg azt, amit mondtál, hogy az orvoslás mekkora felelõs-
ség.
– Mi lendített át? Vagy esetleg elbizonytalanodtál, hogy más
pályára kéne lépned?
– Volt egy olyan eset, amikor az én ügyeletemben meghalt egy kis-
gyerek. Akkor azt úgy könyveltem el, hogy kizárólag az én felelõs-
ségem. Szerencsétlen módon éppen ezután a tragikus esemény
után vittek el katonának. Oda már úgy mentem, hogy azt mond-
tam magamban: ha megúszom felelõsségre vonás nélkül, akkor
soha többet nem kockáztatok senkit és kiszállok az orvoslásból,
csinálok valami mást. Mély traumaként éltem meg a történteket.
Az, hogy késõbb újszülöttintenzívre kerültem, lehet, hogy egy
hosszú vezeklés, mind a mai napig. Annak ellenére, hogy 25-30 év
távlatából egyértelmûnek látom: azon a szinten, ahol akkor az
egészségügy állt, nem tudtam volna többet tenni a menthetetlen
babáért, tehát nem volt semmi nekem felróható.
– Lehet, hogy azért is rázott meg, mert ez volt az elsõ haláleset a
munkád során?
– Nem ez volt az elsõ haláleset, amit megtapasztaltam, de ez volt
az elsõ, aminek én voltam az egyszemélyes felelõse.
– Mennyi idõt töltöttél Sopronban, és mikor kerültél az újszü-
löttintenzívre?
– Sopronban normál gyerekosztályon dolgoztam szeptembertõl
decemberig, aztán jött a katonaság, utána visszamentem Sopron-
ba. Körülbelül fél év után egy volt gyakorlatvezetõm hívott Buda-
pestre, ugyanis akkor (1990-ben) indult a Peter Cerny alapítványi
mentõszolgálat, amely kifejezetten újszülöttek, koraszülöttek
mentésével foglalkozott. Ötödévesként dolgoztam már ápoló-
ként újszülöttintenzív osztályon, onnan ismertek. Kerestek két fi-
atal, pályakezdõ, de már némi tapasztalattal is rendelkezõ gyerek-
orvost, akik elbírják az inkubátort. Volt egy komoly feltétel: végig
kellett csinálni egy kemény tréninget a Baross utcai szülészeti kli-
nika újszülöttintenzív osztályán, ami akkor az országban a legjobb
ilyen intézet volt. Három fantasztikus kolléga indította az éj-
jel-nappali koraszülött-mentõszolgálatot, akik emiatt kiestek a
klinika újszülöttosztályának az ügyeletébõl. Ezért azok is, akik
helyettük ügyeltek, érdekeltek volt abban, hogy a két újonnan föl-
vett ember minél hamarabb föl tudjon ülni az autóra. Fél évig
olyan képzésben volt részünk, amiben se elõtte, se utána senki-
nek. Mindenki velünk foglalkozott, minket tanított, minden be-
avatkozást mi végeztünk felügyelet mellett. Hat hónap alatt olyan
profi orvosok lettünk ezen a szakterületen, hogy felelõsséggel
mertek minket a mentõautókra felültetni. A különbözõ szülészeti
intézetekbe jártunk újszülöttmentési feladatokat ellátni. Ott kap-
tam elõször dicséretet az orvosi munkámat illetõen. Ott találkoz-
tam Machay Tamás professzorral is. Az, hogy késõbb elkötele-
zõdtem emellett a pálya mellett, neki köszönhetõ. Õ megint egy
olyan példakép volt az életemben, aki miatt azt mondtam: érde-
mes ezt csinálni. Érdekes, hogy az ember az alapján hoz nagy hor-
derejû döntéseket a saját életével kapcsolatban, hogy milyen a
csapat, az emberek, a társak. Én sem a gyermekgyógyászat illatos
felhõje vagy az orvosi hivatás társadalmi értékítéletben betöltött
státusza miatt döntöttem.
– A példák szerintem mindenkinek az életében meghatározók.
Érzésre követed õket, mert valami megragadott bennük. Ha na-
gyon idegenek lennének számodra, nyilván nem követnéd. Mikor
kerültél a klinikára?
– Három évig voltam a koraszülött-mentõszolgálatnál, amikor a
Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájá-
nak frissen kinevezett igazgatója hívott, hogy szeretne egy újszü-
löttintenzív osztályt létrehozni, és jókat hallott rólam.

– Mióta vagy az osztály veze-
tõje?
– 2007 óta. 2018 telétõl pedig
kaptam egy megbízást, hogy
szervezzem az egész egyete-
men, a szülészeti klinikákon is
az újszülöttellátásokat. Három
újszülöttintenzív osztály is mû-
ködik itt az egyetemen, amik-
nek a szakmai mûködését koor-
dinálom. Nem arra készültem,
hogy szervezeteket irányítsak,
és tervezetten építsek csapatot.
Teljesen más az, hogy az ember
egy kis csapatban, 6-8 orvosnak
meg 20-30 nõvérnek próbál pél-
dát mutatni, akikkel naponta
szorosan együttmûködik. Most
már 80 fölötti nõvér, 40 fölötti
orvos irányításáról van szó, rá-
adásul három különbözõ telep-
helyen, ami bonyolultabb.
– Akkor most már az idõd java
részét a szervezés, adminisztrá-
ció teszi ki?
– Alig vagyok orvos, ami fuldok-
ló érzés. Persze tisztában va-
gyok a szervezési feladatok je-
lentõségével is, mert az ember
egy mozdulata sokkal nagyob-
bat hat, mert sok beteg, nõvér,
orvos életét, munkáját, sikerét
lehet befolyásolni. De a napi
gyógyító munka, a közvetlen ta-
lálkozás a szülõkkel nagyon hi-
ányzik.
– Amikor baj van, hogyan adsz
erõt a szülõknek?
– Ha egy újszülött világra jön, és
ha nem olyan, mint amilyennek
megálmodták, akkor az minden
családnak súlyos trauma. Nagy
gyász, fenyegetõ ismeretlen.
Édesapám vonzódott az orto-
doxiához, a misztikusokhoz.
Tõle halottam és õriztem meg
egy gondolatot: a szenvedõ em-
ber szent. Tehát különleges tisz-

teletet, figyelmet igényel, különleges bánásmód illeti. Egy beszél-
getésben meg kell adni a megfelelõ szeparált idõt, teret és figyel-
met a szülõknek. És van, amikor hagyni kell a csendet a beszélge-
tés közben. Ha rossz hírt kell közölni egy szülõpárral, akkor az na-
gyon-nagyon nehéz, hajlamos az ember vonakodni és erõt kell
magamon vennem, hogy nincs kecmec, nem lehet halogatni.

Folytatás a következõ oldalon.

Szalagavató 1982

Konfirmáció 1978

Érettségi 1982

Egyetem 1987



8 EMLÉKEZÉS 2020. augusztus 19. Bogárd és Vidéke

– A hatályos törvények szerint minden-
áron meg kell menteni egy gyermeket, ak-
kor is, ha maradandóan súlyos károsodás-
sal kell együtt élnie neki és a családnak is.
Próbálod-e a magad erejével feszegetni
ezeket a határokat, javaslatokkal élni a
döntéshozók felé?
– Igen. De az életben tarthatóság mást je-
lentett 10-20 évvel ezelõtt, mint ma. Olyan
mértékben változik a technológiai tudás és
a gyógyítási eredmények, hogy míg
1964-ben, amikor én születtem, százból
négy gyermek nem érte meg az egy évet,
most ezerbõl négy. A problémás témakö-
rökben igyekszünk kezdeményezõként
föllépni, hogy a jogalkotás szembesüljön
velük, és induljanak megbeszélések. Leg-
alább hatszor ugrottam neki ilyesminek
különbözõ precedensek, újonnan megje-
lent terápiák kapcsán. De senki nem akar
ezekrõl beszélni.
– Tehát a halál még mindig tabu.
– Persze, és elsõsorban tabu a kiskorúak
esetén. A politika kilométerekre távol
tartja magát az olyan témáktól, mint az
abortusz, a palliáció és az életvégi dönté-
sek, mert ezek szélsõségesen megosztják a
társadalmat.
– Mesélj egy olyan történetet, ami siker-
történet volt az osztályon, például mekko-
ra volt a legkisebb gyermek, akit hazabo-
csátottatok.
– A legkisebb hazabocsátott gyermekek az
esetek többségében sajnos csak részben si-
kertörténetek. Elsöprõ többségük nem
egészséges, és a családjaik sem boldogok.
Az igazi siker az, amikor tudjuk növelni
azok számát, akik egy adott súlyos állapot-
ból épen, egészségesen tudnak hazamen-
ni, és a körülményekhez képest újra össze-
rendezõdõ, stabil lesz a család. Tehát, ha a
szülõk és a gyerekek egy nagy erõpróba
után nem veszteségpályán indulnak el,
hanem megerõsödve jönnek ki az egész-
bõl.
– Ti mikor találtatok egymásra a felesé-
geddel, és mennyi gyermeketek van?
– A feleségemmel akkor találkoztam, ami-
kor 1990-ben a Baross utcai klinikára ke-
rültem. Õ is pályakezdõ volt, frissen özve-
gyült, egy hároméves kislánnyal. Három
évvel késõbb házasodtunk össze, és ’95-
ben született egy közös gyermekünk is.
Most már a második unokánkat várjuk.
– A vidéki lét megmaradt?
– Pesten lakunk, de 2004-ben vettünk a
Balatonfelvidéken egy házat. Sok munka
volt vele, most a COVID-idõszak is vissza-
igazolta, hogy annál nagyobb érték nincs,
mint amikor az embernek van egy háza fa-
lusi környezetben. Büszke kerttulajdono-
sok vagyunk, amit soha nem gondoltam
volna, mert elég volt a bogárdi kerttel való
kínlódás annak idején. Hétvégéken és a
szabadságok alatt szívesen járjuk az erdõt.
Megcsináltuk közösen a portugál Camino
felét is, ami fantasztikus volt.
– Melyik orgonán játszanál a legszíveseb-
ben?
– A bogárdin.

Hargitai–Kiss Virág

Hadgyakorlat sárban
– 121 éve, szeptember elején –

A trónörökös szemléje katonáink fölött. Sárbogárdról jelenti tudósítónk, hogy Ferencz
Ferdinánd fõherczeg trónörökös szárnysegédével, lovag Krausz-Elislago Henrik
õrnagygyal és parancsõrtisztjével, Bruker Antal századossal szerdán Taksonyba érke-
zett, hol azonnal a Korhány-hegyre ment, amelynek környékén a 63. és 64. gyalogdandár
találkozóharcza folyt. A gyakorlat befejeztével és a fõherczeg jelenlétében folyt megbe-
szélés után a lovassággal és tüzérséggel megerõsített egész 82. gyaloghadosztály ellépte-
tett a fõherczeg elõtt. A fõherczeg azután visszatért Taksonyba, hogy Budapesten és Sár-
bogárdon át Szent-Miklósra utazzék, ahol az éjszakát töltötte és ma reggel jelen volt a 31.
gyaloghadosztály gyakorlatán. A fõherczeg tegnap délután 5 órakor a délutáni gyorsvo-
nattal érkezett Sárbogárdra, ahol az állomáson kocsik vártak a fõherczegre, aki azonnal
Sár Szent-Miklósra hajtatott. Ma reggel a két hadosztály egymás ellen való támadását
nézte végig Kislak pusztáról. A gyakorlatban a 44. és 52. gyal. ezred támadta meg a 69.
gyal. ezredet és 1. bosnyák ezredet, melyek lovassággal és tüzérséggel voltak kiegészítve.
Gyakorlat és megbeszélés után a fõherczeg visszatért Sárbogárdra. Holnap, pénteken pi-
henõ napot tartanak a katonák Herczegfalván, vasárnap pedig gyászistentiszteleten vesz
részt az egész hadosztály Erzsébet királyné emlékezetére. Hétfõn tartják meg az utolsó
gyakorlatot, kedden pedig fölhangzik a legkedveltebb nóta a világon: a lefújás. Sárbogár-
don nagy kellemetlenséget okozott a 44. gyal. ezrednél, mely hét napon át idõzött ott, a
sár, mely kis esõ után keletkezett, és ugyancsak megnehezítette a közlekedést. Ferencz
Ferdinánd fõherczeg a gyakorlat befejezése után defiliroztatta az ezredeket és a 44. és
52. gyalogezred feszes tartása a fárasztó hadgyakorlat után kellemesen lepte meg a fõ-
herczeget.
Pécsi Napló, 1899. szeptember 8.
Forrás: arcanum.hu

Fotó: FORTEPÁN/Komlós Péter (nepszava.hu)Fotó: FORTEPÁN/Komlós Péter (nepszava.hu)

Gratulálunk!
Lánczos–Szekfû Ösztöndíjjal tüntette ki a Lánczos Kornél–Szekfû Gyula Ösztöndíj
Közalapítvány Kuratóriuma SZELESSNÉ CSIZMADIA MÁRTA immár nyugdíjas
pedagógust, aki 40 éven át tanított. Önállóan és tanítványaival együtt is a képzõ- és
iparmûvészet több ágában (gobleinszövés, zászló- és címertervezés, -készítés, törté-
nelmi viseletek varrása) teremtett számos értéket. Gyakran vett részt csoportos kiállí-
tásokon, bel- és külföldön. Több városban (Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Sár-
bogárdon, Veszprémben) egyéni kiállítása is volt. Elkészített 100 reneszánsz történel-
mi nõi, férfi- és gyermekviseletet a kiegészítõivel együtt. Ezekkel az öltözetekkel
gyakran szerepelt Székesfehérvár rendezvényein. Viselettárát barokk ruházattal
szeretné bõvíteni az ösztöndíj révén. Ezzel új szín kerülne a székesfehérvári rendezvé-
nyek magas színvonalába.
Az ösztöndíjat minden évben azoknak a Székesfehérváron élõ, dolgozó, vagy a város-
sal szellemi kapcsolatban álló, alkotó embereknek, közösségeknek ítélik oda, akik az
oktatás, a tudomány, a mûvészet terén munkálkodnak. Idén 17-en részesültek az ösz-
töndíjban, melyet a Bory-várban adtak át.
Forrás: szekesfehervar.hu
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80 éves lenne Bella István költõ
„Anyakönyvem szerint Székesfehérváron
születtem, 1940-ben. Igazi szülõföldem
azonban Sárkeresztúr, ez a hétszáz éve élõ,
színtiszta jobbágytelepülés. Az itteni tájak,
arcok ivódtak idegeimbe – becsapódó ólaj-
tók keserûsége, a kutak, egy messze ment
óriás földbe ásott kulacsai, az égaljú házak –
õk éltetnek engem. Igaz, idegenek voltunk,
ideszakadt tanítócsalád, de a háborúban
megváltottuk a honfoglaláshoz szükséges jo-
got és földet; húgom itt halt meg háborús
tífuszban, s itt fekszik sír nélkül, mert így
találtam ki valamikor, apám is, aki eltûnt a
háborúban. A háború után anyám napszá-
mos lett, markot szedett, répát egyelt, gépen
dolgozott. Én, kilencéves koromban, mert
nekem volt a legszebb hangom és legfolto-
sabb nadrágom a faluban, kántor lettem. Ez,
hogy én temettem, eskettem, hogy öreg, öt-
ven-hatvan éves embereket tanítottam éne-
kelni, meg az, hogy ettõl kezdve félig-meddig
magam ruháztam, etettem magamat, fel-
nõtté, koraéretté tett. Ami azután történt –
hogy „egyetemi polgár lettem”, hogy „költõ
vagyok”, csak reprodukció, másolat. Már
nem egyéni sors, nemzedékem útja.” – írta
magáról Bella István Kossuth- és József
Attila-díjas költõ, mûfordító, aki augusz-
tus 7-én lett volna 80 éves. Sárkeresztúron
a róla elnevezett mûvelõdési házban emlé-
keztek a költõre augusztus 6-án Bakonyi
István irodalomtörténész elõadásával,
Csengey Márton, a Fehérvári Versünnep
döntõse és Cserta Gábor zenész közremû-
ködésével.
Bella István 14 éves volt, amikor Hazafelé
címû verse megjelent a Fejér megyei napi-
lapban.
Középiskolás éveit a székesfehérvári Jó-
zsef Attila Gimnáziumban töltötte. Az
1956-os forradalom történései megragad-
ták. Verseket is írt, de ezeket – szerencsé-
jére – nem közölték. Részt vett több meg-
mozdulásban, például a megyeszékhely-
hez közeli Csórra élelmiszert és ruhát vitt,
és gyûjtött a Pesten küzdõknek.
1964-ben az ELTE Bölcsészkarán végzett
magyar–könyvtár szakon. Egyre közelebb
került az irodalmi élethez, az 1960-as évek
közepén része van a Tiszta szívvel címû an-
tológia megszületésében. Verseit az Új
Írás és a Napjaink közölte, s csakhamar ki-
alakult az a szellemi közeg, amely a „He-
tek” néven lett ismert a magyar költészet-
ben. Bellán kívül ide tartozik Ágh István,
Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarol-
ta, Ratkó József és Serfõzõ Simon. Az õ
számukra a József Attila-i hagyomány épp
oly fontos mind morális, mind esztétikai
értelemben, mint a közvetlen elõdjüknek
tekintett Illyés Gyula, majd Nagy László
vagy Juhász Ferenc lírája. Közöttük Bella
István költészetében különösen fontos a
népköltészeti hagyomány, az archaikus
nyelv valamint a modern, huszadik századi
irányzatok együttes hatása. Értéket jelent
a nyelvteremtõ erõ, a dal folyamatos jelen-
léte.

Bella István elsõ verseskötete, a Szagga-
tott világ 1966-ban jelent meg. 1968-1969-
ben Lengyelországban volt ösztöndíjas. Itt
szerzett nyelvtudását lengyel mûvek fordí-
tásában hasznosította. Legjelentõsebb for-
dítása Adam Mickiewicz lengyel költõ óri-
áseposza, az Õsök, melyet 2000-ben Bella
István „archaizálva” újrafordított. A mo-
numentális verses dráma 57 férfi és 17 nõi
szereplõt, felnõtt- és gyerekkart vonultat
fel, s világirodalom leghosszabb, több száz
soros monológját tartalmazza.
Az 1970-es évek közepéig Bella István köl-
tészetében a dalforma az uralkodó, késõbb
töredezettebb, kihagyásos szerkezetek je-
lentek meg nála. Kedvelte az archaizmuso-
kat, a folklórt, a szójátékokat, a rokon ér-
telmû szavakat. Aktív tagja volt a finnugor
költõk nemzetközi társaságának.
1971 és 1977 között üzemi újságíró a Ma-
gyar Papírnál, 1975–1977-ig a Papíripari
Vállalat népmûvelõje. Volt könyvtáros is a
Ganz-MÁVAG-nál, valamint fõszerkesz-

tõ a székesfehérvári városi televíziónál az
1990-es években. 1978–1991-ig dolgozott
az Élet és Irodalom szerkesztõségében
munkatársként, fõmunkatársként, majd
rovatvezetõként. Tagja volt az Árgus címû
folyóirat szerkesztõségének, 1994–2000-ig
a Magyar Napló munkatársa. A rendszer-
váltás után könyvkiadással is foglalkozott.
A Magyar Versmondók Egyesületének
tiszteletbeli elnöke, a Kaleidoszkóp Vers-
Fesztivál fõvédnöke, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja volt. 2003-ban Digitális
Irodalmi Akadémia tagjává választották.
Budapesten adta át lelkét a Teremtõnek
2006. április 20-án.
(Forrás: wikipédia)

Bella István:
Szaggatott világ

Anyám hajnalban kelt, tüzet rakott,
megfõzte a nyomorúságot,
a tegnapesttõl kért kölcsön kenyeret.
A vézna tûznél véznább volt árvasága.

Ázott csutkák, vizes tengeriszárak
tûzén melegedett gyerekkorom.
A kódorgó füst kékellõ tulipán lett,
s megrázkódó virág köhögetõ anyám.

Engem ilyenkor vertek föl, menni kellett,
s egy rossz nadrágért, földig lógó kabátért
énekeltem a megfeszített Jézust,
kilencéves, árva evangélista.

Innen hoztam az éneket magammal,
és most, mikor már istennel semmi dol-
gom,
õk énekelnek, szorítják össze mellem,
hatholdas Jézus, napszámos apostol.

Ezért ne csodálkozzatok nagyon rajtam.
Emlékeimben egy gyerek kuporog,
üres tenyerét foltos nadrágjára szorítja,
s a csöndben jószóért: kenyérért énekel.
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AUGUSZTUS 20.
Nem lesz tûzijáték. Nem lesz Szent Jobb-körmenet. Nem lesznek
nagy banzájok, tízezres csápolások, tomboló népünnepélyek.
Lesz Szent István napja, lesz az Új Kenyér Ünnepe. A nagyon õsi
népek ekkor a Csodát ünnepelték rituális táncokkal. Õk még lát-
ták a csodát, amit mi már nem. Hogy a sárból, a fekete rögbõl fe-
hér kenyér lesz az asztalon. Frissen sült kenyér illata. Nekik ez
csoda volt.
A kenyeret ma kidobjuk a szemétbe. Nagyon sok kenyér kerül
oda. Miért jutnának eszünkbe azok, akik épp most éhen halnak?
Nem tehetünk semmit. Esetleg gondolhatunk rájuk. Aki tud,
imádkozhat.
Na de a kenyér tényleg valami érdekes dolog. Kiskoromban meg-
kérdeztem az anyámat, miért utazik apánk minden kora hajnal-
ban Budapestre. „Hogy megkeresse a kenyerünket.” Persze, hogy
fintorogtam. Nem voltam oda a kenyérért. „A népnek nincs ke-
nyere” – mondták a francia királynénak, mikor elkezdõdtek a for-
radalom elsõ viharai. „Hát egyenek kalácsot!” – javasolta a felsé-
ges asszony. Tudjuk, Jézus kenyeret osztott az utolsó vacsorán;
aki öreg, az megette a kenyere javát.
Hogy is történt ez a dolog régen a kenyérrel? Vetés, aratás. Sötét
hajnalban hallottam, ahogy a felnõttek sodorták a köteleket. Ez
külön tudomány, késõbb nekem is volt részem benne. Aztán ko-
csikázás a búzatáblához, az aranymezõhöz. Jött a kaszák köszörü-
lésének muzsikája. A gazda keresztet vet, mielõtt az elsõ vágást
megteszi. Az elsõ vágás gyönyör, öröm, az egész test erejének
büszke érzése. A gazda vágja a rendet. A századik vágás már ne-
héz. És az ötszázadik? És az ezredik? Az égbõl dõl a tûz, ömlik a
verejték. A kisfiú teregeti a köteleket, a nagylány szedi a markot, a
nagypapa kötözi a kévéket, építi a keresztek bástyáit. Az aratás
nem embernek való munka, de csinálni kell, az egész év kenyere
múlik rajta.
Közben az anya otthon megfõzte az ebédet, kosárban hozza a fa-
zekat, tányérokat. Árnyékot keres, kiteríti a pokrócot, porciózza a
gulyáslevest, pogácsát. Jön a kaszákkal, sarlókkal a lestrapált, vert
hadsereg. Ebéd még ilyen jól a grófoknak, hercegeknek sem esett.
De aztán utána a pihenés legalább egy órát! Nincs ember, aki e
nélkül kibírná a délutánt. Mert nincs mese, a tábla nagy része még
érintetlenül aranylik. Alkonyodik, mire az egész le van borotvál-
va. A lenyugvó nap ferde sugarában öröm végignézni a sorakozó
kereszteket. De ki képes örülni, ha az egész teste sajog a fáradt-
ságtól?
Nem mesélem a cséplést, a gabonaõrlés eseménysorát, amikor a
gabonaszemek liszt alakjában, elzsákolva a gazda szekerére ke-
rülnek. És nem mesélem az asszonyok hajnali kenyérdagasztását,
amelyhez képest a mai hölgyek reggeli tornája játszi szórakozás.
A paraszti munkának régebben ezer éves rendje volt, a vacsora-
asztal körül ülõ család tudta, hogy két kezük munkájának köszön-
hetõ a hosszúkás, fonott kosárkában illatozó kenyérszeletek sora.
Most új rendet kell kialakítani a kombájnokkal, kenyérgyárakkal.
Az áruházban vásárolt kenyér nem oly illatos, nem oly ropogós,
mint a nagymamáéké volt, de meg lehet enni.

L. A.

Jelenlét a természetben

Egy általunk nagyra becsült, Sárbogárdhoz kötõdõ, Kisszékelyben élõ
házaspár, APRÓ ETELKA PSZICHOLÓGUS ÉS DR. HORVÁTH
ANDRÁS ÖKOLÓGUS KUTATÓ rendkívüli kezdeményezését ajánljuk
kedves Olvasóink figyelmébe. Ugyanis olyan kirándulások, szabadban
zajló programok szervezésébe fogtak, melyek révén mind a természet-
hez, mind önmagához (s ezáltal másokhoz is) közelebb kerül az ember.
Ha
– szívesen részt venne egy kellemes, élményteli kiránduláson, ahol
kiléphet a hétköznapok forgatagából, elmélyedhet a természet jelensé-
geinek varázslatos világában, megélheti az ember és a természet har-
móniáját;
– családjával vagy barátaival együtt csatlakozna egy természetjáró
túrához, melynek során felfedezheti a táj természeti és kulturális örök-
ségét, megismerheti a természeti jelenségek sokaságát, vagy éppen a
jellemzõ gyógynövényeket;
– a természetben zajló csapatépítõ tréninget tervez, amelyben lehetõ-
vé válik a csapattagok önismeretének mélyítése, a konfliktusok kezelé-
se és a közösség fejlesztése;
– szeretne erõt meríteni egy relaxációs séta során, vagy szüksége van
pszichológiai tanácsadásra szorongásoldáshoz, önértékelésének nö-
veléséhez, a kiégés kezeléséhez, életvezetési nehézségei, vagy gyer-
meknevelési problémái kapcsán,
akkor válasszon a JELENLETATERMESZETBEN.HU programjai közül!

„Mindkettõnk küldetése a
gyógyítás: egyrészt az em-
berek lelki egészségét,
másrészt a természeti rend-
szerek egészségét szeret-
nénk jobbá tenni. Az egész-
séges lélek és az ember
egészséges természeti kör-
nyezete egymásra pozitív
hatással van. Ahhoz, hogy
az ember lelkileg egyen-
súlyban legyen, szüksége
van a természeti környezet-
ben eltöltött minõségi idõ-
re, és minél inkább ter-
mészetközeli ez a környe-
zet, annál nagyobb esélye van harmóniában élni. Ahhoz pedig, hogy az
ember által mára már nagymértékben tönkretett természeti környezet
ismét helyre tudjon állni, szükség van az egészséges emberi lélekre.” –
vallja Etelka és András.

Aktuális programok:

Augusztus 29. Gyermeknevelési tanácsadás szülõcsoportban
Augusztus 30. Tolnai-hegyhát gyalogtúra (Simontornya – Kisszékely)
Szeptember 12. Tolnai-hegyhát gyalogtúra (Belecska – Tolnanémedi)
Részletek és jelentkezés:
Honlap: jelenletatermeszetben.hu
E-mail: jelenletatermeszetben@gmail.com
Telefon: +36 30 432 8244, +36 30 320 8324

Hargitai–Kiss Virág

KÓRUSPRÓBA
Augusztus 24-én, hétfõn ismét megkezdi próbáit a Huszics
Vendel Kórus a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermében. Az elsõ próbán ismertetésre kerül az õszi
fellépések programja.
Minden hétfõn és csütörtökön pontban 19 órától várjuk régi és
új tagjainkat!

Bogárd-Dal Egyesület
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VIHARBAN
Vidéki város valahol a Dunántúlon. Nem
messze a Bakonytól és közel a Balatonhoz.
Templomok és történelmi emlékek lehelik
a múltat, vidám fiatalok és pihenõ, sétáló,
kiránduló felnõttek ünneplik a jelent. Va-
sárnap van. Szép, világos, tiszta és kék az
ég. A kertes kis házakat sorba ölelgeti a ba-
konyi szél és ünnepi illattal parfõmözi a
végtelen, virágos rét. Tiszta utcákon, tiszta
ruhájú tömegek hullámzanak a napfény-
ben mosolygó házsorok között.
A soktemplomú város közepén, dombra
építve ott áll az evangélikus templom.
Mindössze egy kis kert választja el a pap-
laktól.
A templom harangja szerényen szólal meg
többször is egy-egy vasárnap és így hívo-
gatja azt a párszáz evangélikust az Istennel
való találkozásra, akik ott élnek szétszór-
tan a messze elterülõ város házaiban.
Nincs nagy hangja a harangnak, mégis
mindig megtelik a templom, mintha a szét-
töredezõ harangszó hívását továbbvinné a
szeretet. Azt mondják ebben a gyülekezet-
ben, hogy még a város peremén is, a kicsi
házakban is „hallani” a hívogató harang-
szót. Persze nagy dolog az, amikor a vasár-
napi vágy már kora reggel megnézi az óra-
mutatót.
Aztán ünneplõbe öltözötten mindenfelõl
elindulnak a templom felé.
Akik vidéken élnek, tudják, milyen szép
közösség, milyen kedves alkalom a „csalá-
di találkozó”. Ilyenkor a legidõsebb szülõk
házában, az „öreg házban” összejön a csa-
lád. Terített asztal mellé ülnek a gyerme-
kek és unokák. Testvérek és rokonok. Ki
tudja, mi teszi ilyen széppé ezeket a talál-
kozókat. Talán a szülõi ház varázsa, egy
visszatérõ régi bölcsõdal, egy szívbõl jövõ,
igazán szeretõ szó, egy jó tanács, vagy ép-
pen az atyai szó bölcsessége, szeretete, jó-
sága. Mindenki szívesen megy erre a csalá-
di találkozóra, mindenki jól érzi magát a
szeretet terített asztala mellett és minden-
kit boldoggá tesz az „öregház” varázsa.
Ebben a kisvárosban ilyen az istentisztelet:
családi találkozó az öregházban. Mindenki
ismeri egymást és mindenkit ismer a Sze-
retet. És mindenki számára fontos az
„atyai szó”. Nem hiányzik az öregház vará-
zsa sem: szeretet várja a belépõt és szeretet
kíséri vissza a hazatérõt.
Az evangélikus gyülekezet papja is úgy tar-
tozik bele a templom népébe, kis családjá-
ba, mint egy családtag. Mint egy valaki a
hozzátartozók közül. Ha a templomban
van, nem a szószék magasságából prédikál,
hanem szívközelségbõl szólal meg egysze-
rûen, szeretettel. Ha valaki otthonába lép,
az nem egy hivatalban áll meg, hanem már
az elsõ percekben úgy érzi, hogy testvérre
talált az ismerõs rokoni házban.
Két kisfia van a papnak, akik a papnéval
együtt szintén mindig ott vannak a gyüle-
kezetben, az eggyéforrott családban, ami-

kor a kinyíló Biblia mellett újra meg újra
valósággá válik és megismétlõdik – a ke-
nyér csodája.
Ezen a mostani napfényes, gyönyörû nyári
vasárnapon is ott van a nagyobbik fiú ab-
ban a szobában, ahol õsi szokás szerint is-
tentisztelet elõtti imádságra szoktak össze-
jönni a presbiterek, hogy aztán a lelkésszel
együtt közösen menjenek be az Isten házá-
ba. A kisebb fiút még öltöztetik, de nemso-
kára majd õ is belép anyjával a szobába.
Ma a segédlelkész tartja az istentiszteletet.
A lelkész néhány perccel ezelõtt indult el
kis motorján a szórványba, istentiszteletet
tartani a Balaton mellett.
A harmadik harangszóra belép a szobába
Luther-kabátban a segédlelkész és körbe
állnak egymás mellé a presbiterek. Meg-
kezdõdik a rövid imádság: – Isten áldja
meg az igét, amelyik szólni fog, Isten áldja
meg az ige hallgatóit, a templom gyüleke-
zetét, a város népét, közel s távolban min-
den embert, akit Isten a maga képére te-
remtett. És áldja meg az Isten a lelkipász-
tort, aki elindult a szórvány népe felé, hogy
ott is megszólaljon az evangélium. Isten le-
gyen velünk és mindenekkel! Az Áment
már együtt hangosan mondják a jelenle-
võk.
Aztán bevonulnak a templomba. Együtt
van a gyülekezet. Száll az ének és Isten elé
térdel az imádság. Szól az igehirdetés és
szívtõl szívig ér. Amikor az imádság után
megszólal az orgona és elkezdõdik a befe-
jezõ ének, hirtelen éles fénnyel és hatal-
mas hanggal betör a templomba a hirtelen
jött vihar. Veri az esõ az ablakokat. Villám
cikázik át a pislogó gyertyák fölött és az or-
gona lágy hangjába belezúg a mennydör-
gés moraja.

A gyülekezet még elénekli a befejezõ éne-
ket: „Maradj meg kegyelmeddel, velünk
óh Jézusunk!” És mire lassan elindulnak a
templomajtó felé, elcsöndesedik a hirtelen
jött vihar. Még néhány csepp harmat van a
kilincsen, de már a kijövõ arcokra vissza-
mosolyog a gyönyörû nyári napsugár.

A templom elõtt néhány szóra a szokás
szerint még megállnak az emberek.

A papné kezén a két kisfia, így beszélget az
asszonyokkal. Mielõtt elválnak, még ezt
mondja:

– Jaj, nem tudom, mi lett a férjemmel eb-
ben a nagy viharban. Jaj, csak meg ne fáz-
zon. Jaj, csak beteg ne legyen!

A nagyobbik kisfiú hallgatja a beszélge-
tést, majd felnéz az édesanyjára és csodál-
kozva mondja:

– Anyukám, nem lehet semmi baja az édes-
apának, hiszen mielõtt bementünk a temp-
lomba, a presbiter bácsikkal imádkoztunk
érte!

A papné elkomolyodott arccal simogatta
meg a kisfiú arcát.

Egy óra múlva megállt a motor a ház elõtt
és belépett a lelkész mosolyogva, vidáman.
A ruháján egyetlen vízcsepp sem volt. Az õ
útját elkerülte a vihar. A papné mégegy-
szer ránézett a nagyobbik fiúra, aki már új-
ra a játékaival játszott.

Amikor az édesapa megtudta kisfia vála-
szát, sokáig nézett szótlanul a felesége ar-
cába. Csendesen hallgattak. Ez volt az õ is-
tentiszteletük. Forró nyárban – hálaadó is-
tentisztelet.

Friedrich Lajos
Forrás: Evangélikus Naptár 1996

A kép illusztráció
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Közös ellenõrzés a vasúti
átjárókban bekövetkezõ balesetek

megelõzésére
A vasúti átjárókban bekövetkezõ balesetek
megelõzése érdekében közös közúti–vasúti
ellenõrzést szervezett a MÁV és a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság az Országos Men-
tõszolgálat közremûködésével. A nyári sze-
zonban a MÁV és a rendõrség közös akciójá-
ban öt pénteken keresztül nyolc Balaton-parti,
illetve velencei-tavi település útátjárójában
hívja fel a figyelmet a közút és vasút kereszte-
zõdéseiben, az útátjárókban bekövetkezõ bal-
esetek megelõzésére.
A megnövekedett nyári autóforgalom idején ki-
emelten kell figyelni a közúti–vasúti keresztezõdé-
sekben. A MÁV hálózatán csak az elmúlt egy hét-
ben 13 személyi sérüléssel járó balesetbõl 5 vas-
úti átjáróban történt. Feltehetõleg a járvány miatti
veszélyhelyzet idején a mérsékeltebb közúti közle-
kedés is közrejátszott abban, hogy idén júliusig ti-
zeneggyel kevesebb, 30 baleset történt a vasúti
átjárókban 2019 hasonló idõszakához képest. Eb-
bõl 2 halálos kimenetelû volt, 12 személyi sérülés-
sel, 16 eset pedig anyagi kárral végzõdött; míg ta-
valy 41 esetbõl 10 volt halálos, 12 személyi sérü-
léssel, 19 pedig anyagi kárral járt.
Csibrik Csaba rendõr alezredes, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság, Közlekedésrendészeti
Osztály, Autópálya Alosztály vezetõjének összeg-
zésében elhangzott, hogy a közlekedõk a vasúti
átjárókban gyakran figyelmetlenek, vagy túlbe-
csülik saját képességeiket. A baleseti okok között
elõfordul a gyorshajtás, az agresszív vezetési stí-
lus, a vasúti fényjelzõ tilos jelzésének figyelmen
kívül hagyása és a vezetés közbeni telefonálás is.
Biber Anett, a MÁV szóvivõje hozzátette: „Az útát-
járós balesetek oka szinte száz százalékban az au-
tóvezetõk figyelmetlensége, a KRESZ elõírásainak
megszegése. Gyakran tapasztalható, hogy a gép-
jármûvezetõk nem néznek körül az átjáróba törté-
nõ behajtás elõtt, illetve a csúcsforgalomban bent
ragadnak a keresztezõdésben, ahol tilos és életve-
szélyes megállni. A legtöbb vasúti átjárós balese-
tet a gyorshajtás („még átérek”), a vezetés közbe-
ni telefonálás és az ahhoz kapcsolódó tevékeny-
ség okozza. Az elmúlt tíz évben a MÁV hibájából
nem történt vasúti átjárós baleset, azonban ezek
következtében a vasúttársaság jelentõs, évente
százmilliós nagyságrendû kárral kénytelen szá-
molni.”
Kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a gondat-
lan kerékpárosok és gyalogosok is, akik körülte-
kintés nélkül haladnak át a keresztezõdéseken. Az
õket ért baleseteket sok esetben az érzékszervek
mûködését akadályozó tényezõk (fülhallgatóval
történõ közlekedés, kapucnis ruházat, mobiltele-
fon használata stb.) okozza. A záródó sorompó-
rudakat látva a jármûvezetõk megállás helyett
sokszor gyorsítanak, néhányan még a lezáródott
félsorompót is megkerülik. Gyakorta megtörténik,
hogy a teherautók, kamionok egymást viszonylag
szorosan követve haladnak, és ilyenkor a kamion-
sor elején lévõ jármûvek áthaladása közben lecsu-
kódó sorompóról a hátrébb közlekedõk nem, vagy
késõn vesznek tudomást. A statisztikák szerint
évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az
autósok.
A MÁV a vasúti átjárókban történt események
számának csökkentése és a figyelem felhívása

céljából közút és vasút keresztezõdéseiben 2018
óta folyamatosan, éves szinten 60-70 helyszínen
tart közös vasúti–közúti közlekedésbiztonsági el-
lenõrzést a rendõrség területileg illetékes munka-
társainak közremûködésével. Legfõbb cél a bal-
eset-megelõzés: felhívni a figyelmet arra, hogy a
balesetek elkerülhetõk lennének, ha a gyalogosok
és a gépjármûvezetõk figyelmesen, kiemelt körül-
tekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával
közelítenék meg a vasúti átjárókat. A vonat féktá-
volsága több száz méter, így a mozdonyvezetõnek
az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés
elkerülésére.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az alábbi
KRESZ-szabályok betartását kéri:
A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal sza-
bad megközelíteni.
Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró
elõtt tilos elõzni.
A vasúti átjárón csak folyamatosan, azaz megál-
lás nélkül, legalább 5 kilométer/óra átlagsebes-
séggel szabad áthaladni.
Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthaj-
tani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelzõ
vagy hangjelzõ berendezés nem ad tilos jelzést, il-
letve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegé-
szített fénysorompó villogó fehér jelzést ad.
Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem mû-
ködik, minden esetben meg kell állnunk az átjáró
elõtt. Csak azután szabad továbbhaladni, ha meg-
gyõzõdtünk róla, hogy nem jön vonat!
Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik
fény sem világít!
A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra
is vonatkozik, de még a megkülönböztetõ jelzést
használó jármûvekre is!
A telefonálás is elterelheti a vezetõ figyelmét, így
elõfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését
nem veszi észre a sofõr.
A szembe sütõ nap elvakíthatja a jármû vezetõjét,
aki nehezebben veheti észre a fényjelzõ készülék
jelzését. Ugyanígy a fényjelzõre tûzõ nap is okoz-
hat észlelési problémát. Ilyenkor érdemes lassíta-
ni, és meggyõzõdni arról, milyen jelzést mutat a
lámpa, nem közelít-e vonat.
A MÁV, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság és
az Országos Mentõszolgálat arra kéri a közlekedõ-
ket, hogy minden körülmények között tartsák be a
fenti szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a
vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyõzõd-
tek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályoz-
za az áthaladást!

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Tapétavágóval
támadtak a fiatal
jegyvizsgálónõre

A hétvégén három jegyvizsgálót is támadás ért
szolgálatteljesítés közben. A vasúttársaság meg-
engedhetetlennek tartja a munkájukat végzõ vas-
utasokkal szembeni erõszakos fellépést, testi ép-
ségük veszélyeztetését. A MÁV-START mindent
megtesz munkavállalói védelme érdekében, ki-
emelten kezeli a jegyvizsgálók biztonságát is,
minden esetben feljelentést tesz az elkövetõkkel
szemben. Az eddigi intézkedéseknek köszönhe-
tõen az elmúlt években csökkent a vonatkísérõ-
ket ért atrocitások száma.
Augusztus 14-én, péntek este a Lajosmizsérõl a fõvá-
rosba tartó S21-es járat jegyvizsgálóját Dabas és
Inárcs–Kakucs állomás között egy jeggyel nem ren-
delkezõ férfi bántalmazta: tapétavágó késsel a comb-
ján, a mellkasán és az arcán megvágta, a homlokát
megütötte, majd a vonatról leszállva elmenekült. A
sérült fiatal jegyvizsgálónõt a mentõk Inárcs–Kakucs
állomásról kórházba szállították, jelenleg otthonában
pihen, az eset lelkileg súlyosan megviseli. A rendõr-
ség keresi az elkövetõt, fantomképe a police.hu olda-
lon is megtalálható.
Augusztus 15-én, szombaton, délután a Debrecen fe-
lõl Budapestre tartó Kamilla InterCityn a jegyvizsgáló
egy utast többször is hiába figyelmeztetett, hogy
használjon maszkot, ezért rendõri segítséget kért. A
vonatot Albertirsa állomáson megállították, ekkor az
utas megpróbálta megütni, majd leköpte a vonatkísé-
rõt. Az utast a rendõr leszállította a vonatról.
Augusztus 16-án este a Dunakeszi–Gyártelep és a
Rákospalota–Újpest között közlekedõ vonaton egy
menetjegy nélküli, botrányosan viselkedõ utas keve-
redett szóváltásba egy utastársával, az intézkedõ
jegyvizsgálót elõbb verbálisan, majd tettleg bántal-
mazta, végül leszállt a vonatról. A jegyvizsgáló reha-
bilitációs szabadságot igényelt és kapott.
Az utóbbi években a vasúttársaság intézkedéseinek
köszönhetõen csökkent a súlyos konfliktusok száma
a vonatokon. 2018-ban 123, 2019-ben 70, idén eddig
47 esetben bántalmaztak jegyvizsgálót szolgálattel-
jesítés közben, idén az augusztus 14-ei eset volt az el-
sõ ilyen brutális támadás. A MÁV-START a vasútállo-
mások hangos utas-tájékoztató rendszerében, a vo-
natok fedélzetén rendszeresen tájékoztatja szóban az
utasokat arról, hogy a vonatkísérõkkel szembeni erõ-
szakos cselekmények bûncselekménynek minõsül-
nek, a vasúttársaság ilyen esetekben minden alka-
lommal feljelentést tesz. A vonatokon civilben, vagy
egyenruhában utazó vasútõrök, rendõrök szükség
esetén azonnal eljárnak, erre a vonatokon tájékoztató
plakátok is felhívják a figyelmet.
A MÁV-START az idei év végéig a már meglévõ rend-
szerrel kompatibilis további 66 darab új testkamerát
telepít a már meglévõ 108 testkamera mellé. A jegy-
vizsgálók kedvezõ tapasztalatai azt mutatják, hogy a
mobilkamerák láttán az utazók együttmûködõbbé
váltak, megnõtt a jegyvásárlási hajlandóság. Több al-
kalommal is elõfordult, hogy korábban gyakran köte-
kedõ, veréssel fenyegetõzõ, érvénytelen jeggyel uta-
zó utas a kamerát látva további vita nélkül elismerte a
pótdíjalkalmazás jogosságát. A 2019. szeptemberi
bevezetés óta folyamatosan nõ azoknak a jegyvizs-
gálóknak a száma, akik munkavégzésük során önkén-
tes alapon, szívesen használják a bántalmazások, tá-
madások megelõzése, hatásainak csökkentése érde-
kében a testkamerákat.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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Bajnok az Ászok Ásza, végül
a Szenvedélyé lett a bronzérem

Az utolsó forduló még bõven tartogatott
izgalmakat, hiszen a bajnoki cím és a
bronzérem sorsa is itt dõlt el.

Kutyaütõk–Öregfiúk 5-3 (2-0)

Mindkét csapat végsõ helyezése eldõlt már
a forduló elõtt, így a bajnokság szép lezárá-
sa volt a tét számukra. Az elsõ játékrész-
ben a Kutyaütõk Gógán Á. duplájával két-
gólos elõnybe kerültek. A szünet után a lel-
kesen küzdõ Öregfiúk Killer G. és Szabó
A. góljaival visszajött a meccsbe, 2-2. Jött
az újabb fordulat, Deák Z. és Gógán 3. gól-
jával ismét 2-vel léptek meg a Kutyaütõk.
A vége elõtt 8 perccel Killer G. góljával
szépítettek az Öregfiúk, így bõven maradt
esélyük a pontszerzésre. Hiába próbáltak
meg mindent Kelemenék, Gógán Á. az
utolsó percben eldöntötte a 3 pont sorsát.
Gólszerzõk: Gógán Á. (4), Deák Z., illetve
Killer G. (2), Szabó A.

Ászok Ásza–Szenvedély BFC
9-6 (4-1)

Mindkét csapat számára komoly téttel bírt
ez a mérkõzés. Az Ászoknak gyõznie kel-
lett, hogy bajnok legyen, míg a Szenvedély-
nek is, ha nyer, megvan a 3. hely.
Eseménydúsan kezdõdött a találkozó,
helyzetekkel mindkét oldalon. A vezetést
a csonka kerettel felálló Szenvedély sze-
rezte meg Kovács D. révén. Sokáig nem
örülhetett a vezetésnek a Szenvedély, 2
perccel késõbb egy kontra végén Majláth
H. egyenlített, majd Bór J. volt eredmé-
nyes. Gyorsan megfordította a meccset az
Ászok. A bajnok aspiráns lendületbe jött
és a félidõ végéig berámoltak még 2 gólt,
amivel eldõlni látszott a mérkõzés és a baj-
noki cím sorsa is. A fordulás után próbált
kapaszkodni a Szenvedély, hiába lõtt bom-
bagólt a második félidõben Huszár D. és
Kovács D., az Ászoknak mindenre volt vá-
lasza. Majláth H., ismét fantasztikus napot
fogott ki, 5-ször sikerült bevennie Gold-
berger M. kapuját, de Gráczer B. is nehe-
zen volt tartható. Megérdemelten gyõzött
az Ászok Ásza és szerezte meg a bajnoki
címet.
Gólszerzõk: Majláth H. (5), Bór J.(3),
Gráczer B., illetve Kovács D. (2), Huszár
D. (2), Rehák T., Bögyös B.

Team Kék Szék–Szállítók
3-3 (0-2)

A bajnokság záró találkozóján a Kék Szék-
nek matematikai esélye maradt a bajnoki
címre, 14 góllal kellett gyõznie, míg a Szál-
lítók, ha nyernek, õk a bronzérmesek.
Jobban kezdtek a csere nélkül felálló Szál-
lítók, kisebb meglepetésre Tóth N. duplá-

jával 10 perc játék után 0-2 volt az állás. A
szünet után felébredtek a Kékek, és gyor-
san berámoltak két gólt Rigó L. és Már-
kovics D. révén. Azonban a 27. percben
Nebucz M. szerencsés megpattanó lövése
utat talált a kapuba, ismét elõnyben voltak
a Szállítók. Az utolsó 10 percet keményen
megnyomták a Kékek, azonban nem na-
gyon akart összejönni semmi sem nekik. A
végén azonban a bajnokságban az elsõ gól-
ját szerzõ Gábris T. pontot mentett a csa-
patának, valamint a Szállítókat a 4. helyre
taszította a tabellán.
Gólszerzõk: Rigó L., Márkovics D., Gábris
T., illetve Tóth N.(2), Nebucz M.

A bajnokság végeredménye:

2020-as Sárbogárdi Nyári Liga
díjátadója

A különdíjasoknál a tavalyihoz hasonlóan
most is minden kategóriába az elsõ 3 he-
lyezettet díjazták a szervezõk.

A bajnokság legjobb játékosai:

1. Gráczer Bence (Ászok Ásza)
2. Demeter Dávid (Team Kék Szék)
3. Majláth Henrik (Ászok Ásza)
A bajnokság legjobb góllövõi:
1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 20 gól
2. Gógán Ádám (Kutyaütõk) 16 gól
3. Kovács Dávid (Szenvedély BFC) 13 gól

A bajnokság legjobb kapusai:

1. Goldberger Marcell (Szenvedély BFC)
2. Demeter Dániel (Team Kék Szék)
3. Farkas Attila (Ászok Ásza)

A bajnokság „legveteránabb”
játékosa:

1. Derecskei József (Öregfiúk)
Köszönjük minden résztvevõ csapatnak a
sportszerû játékot és a kitartó versenyzést.
Külön gratulálunk a helyezetteknek és a
különdíjasoknak! Jövõre, reméljük, talál-
kozunk ugyanitt és még több csapat rész-
vételével hasonlóan jó bajnokságot szer-
vezhetünk.
Fõszervezõ: Bór József, tudósító: Rehák
Tamás

A bajnokság legjobb játékosa

A bajnokság gólkirálya

A bajnokság legjobb kapusa
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Siófok után itthon is befürödtünk
AKIT A BALATON SZELE

MEGCSAPOTT
SIÓFOKI BÁNYÁSZ U19–SÁRBOGÁRD U19 6-0 (5-0)

Siófoki Bányász: Papp Milán – Kiss Gábor Gellért, Kelemen
Kevin, Tóth Péter, Mészár Tibor Márk, Beke András, Horváth
Ádám, Rózsa Bendegúz Bálint, Varga Patrik, Lakatos Zsolt, Ko-
vács Péter Károly
Cserék: Nagy Zoltán Kevin, Hetesi Trisztán, Csillik Szilárd, Csuthy
Bence, Horváth Csaba, Villányi Ádám, Tóth Balázs
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Õri Dániel, Gábris Róbert, Suhajda
Martin, Suplicz Barnabás, Deák Soma, Tóth Patrik, Lengyel Sza-
bolcs, Horváth Bálint, Boda Armand, Szepesi Balázs
Cserék: Bruzsa Tamás, Sáfrány Alen Zoltán, Tóth László, Már
Zétény
A jegyzõkönyvbõl olvasható, hogy az elsõ félidõben tetemes hát-
rányba kerülõ vendégek erejébõl a második játékrészre a lõtt gól
ellenére (öngól), növelte elõnyét a NB II-ben szereplõ Bányász if-
júsági csapata.
A 8. percben Beke A. góljával vezetést szereztek a hazaiak, 1-0. A
félidõ közepétõl a fölény gólokban is megmutatkozott. A 21. perc-
ben Mészár T. M. talált a kapuba, 2-0, a 33. percben ismételt, 3-0
és a 36. percben már mesterhármast jegyezhettünk a neve mellett,
4-0. A 39. percben pedig negyedik gólját szerzõ Mészár T. M. talá-
latával a hazaiak ötgólos elõnnyel térhettek pihenõre, 5-0.
A szünet után az 55. percben Õri D. a saját kapujába talált és gól-
lal megszületett a végeredmény is, 6-0.
Minden csapatrészében felülkerekedtek a hazaiak a kissé ener-
váltan játszó vendégek felett.

AZ EGY PONT A LAJOSIAKAT
DICSÉRI

SÁRBOGÁRD–LAJOSKOMÁROM 2-2 (1-1)

Sárbogárd: Farkas Zoltán – Kindl Zalán, Kókány Péter, Gráczer
Bálint, Luczek Roland, Rodenbücher Tibor, Mayer Dávid, Mag-
da Máté, Demeter Dávid, Gráczer Bence, Gráczer Gergõ, Lajtos
András János
Cserék: Barabás József, Mayer Dávid, Pajor László, Sükösd Gergõ
Lajoskomárom: Kajári Gergely – Varga Ferenc, Gergye Kriszti-
án, Szakáts Péter István, Fodor Márton, Posta Levente Dávid,
Vései Martin, Lakk Péter, Vass Dávid, Németh Ákos Elõd, Berta
László
Cserék: Sonkoly Szilveszter Szilárd
Vezetõ edzõ: Megyeri János
Hosszan tartó, türelemmel viselt várakozás után megkezdõdött a
megyei I. osztályban a pontvadászat. Tapogatózó játék után, az 5.
percben váratlanul vezetést szerzett a vendégcsapat. A hazaiak
térfelén történõ adogatás után Fodor M. a kaputól 20 m-re észre-

vette, hogy Farkas Z. az ötösön helyezkedik és pontos átemelése a
hálóban landolt, 0-1.
A bekapott gól után sárbogárdi fölénnyel teltek a percek és a
lajosiak kontrákkal veszélyeztettek. A 43. percben a sokadik hazai
szöglet után sikerült az egyenlítés. Demeter D. balról belõtt lab-
dáját Magda M. csúsztatta a léc alá, 1-1.
A szünet után tovább folytatódott a hazai fölény. Kajári G., a ven-
dégek kapusa jó érzékkel és némi szerencsével hárította a lövése-
ket és a kapu elé ívelt labdákat. A 85. percben megszerezte a veze-
tést a Sárbogárd. A jobb oldalon vezetett támadást szabálytalanul
állította meg a vendégek védelme. Az alapvonaltól 20 m-re, az ol-
dalvonal mellõl Kókány P. végezte el a szabadrúgást. Lövése a vé-
dõk és a meglepett kapus mellett a kapu jobb alsó sarkába vágó-
dott, 2-1. A gól után a Lajoskomárom mindent egy lapra feltéve
támadott az egyenlítõ gól megszerzéséért. A 88. percben tûzijáték
alakult ki a hazaiak kapuja elõtt. Gráczer Bence a gólvonalról
vágta ki a labdát, majd Farkas Z. hárította az ismétlést szögletre.
A szöglet után nem tudott felszabadítani a hazai védelem. A ka-
putól 18 m-re helyezkedõ Varga F. elé került a labda, aki egy iga-
zítás után kilõtte a jobb alsó sarkot, 2-2. A hosszabbítás perceiben
már nem esett újabb találat és pontosztozkodással ért véget a
találkozó.
Jók: Kindl Z., Kókány P., Magda M., illetve Kajári G., Varga F.,
Posta L. D.
Pajor László, a hazai csapat szakmai igazgatója a mérkõzésrõl: –
Maximális dicséretet érdemel a csapat az akarásért, küzdésért. Saj-
nos elöl és hátul is követtünk el olyan hibákat, amik miatt elmaradt a
gyõzelem. Igazságos döntetlen született, a nézõk jól szórakozhattak.
Gratulálok mindkettõ csapatnak és a játékvezetõi hármasnak is!

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2020. augusztus 22. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Martonvásár Mustang (megyei I. o., U19,
Sárbogárd)
17 óra: Sárbogárd–Mór (megyei I. o., felnõtt, Sárszentmiklós)
2020. augusztus 26-án ismét a Lajoskomárom ellen lép pályára a
Sárbogárd. A mérkõzés, a Magyar Kupa következõ mérkõzése 17
órakor Lajoskomáromban kerül lejátszásra. A javítás lehetõsége
adott és feledtetheti a bajnoki pontok elvesztését.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

A LEGFRISSEBB HÍR
A Sárbogárd SE és a DUFK (Dunaújvárosi Utánpótlás Futball
Klub) megállapodása alapján az augusztus 23-án 17 órakor a me-
gyei I. osztályú felnõtt DUFK–MÁNY bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés a sárbogárdi (OMV benzinkúttal szembeni) sportpályán kerül
lejátszásra.
Várjuk a labdarúgást kedvelõ nézõket!

Szántó Gáspár
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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!
REDÕNYÖS

06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

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

ALBÉRLETET KERESEK
HOSSZÚ TÁVRA SÁRBOGÁRDON

06 70 431 9925

Szeptember 1-jétõl újra nyit
A SÁRBOGÁRDI PÁLINKAFÕZDE!

Telefonszám: +36 30 221 0984
#szívügyünkapálinkád

HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE
MELEG, NAPOS IDÕ JÖN

Szerdán keleten, északkeleten több helyen, máshol már csak
helyenként alakulhat ki esõ, zápor, zivatar, a Dunántúlon már
több órára kisüt a nap. Kelet, északkelet kivételével többfelé
élénk, erõs lesz az északnyugati szél. Hajnalban 13-19, napköz-
ben 21-28 fok várható.
Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, egy-egy futó zápor
csupán keleten, északkeleten fordulhat elõ. Helyenként még
élénk lesz az északi-északnyugati szél. A friss reggelt követõen
délután 25-30 fokot mérhetünk.

Pénteken és szombaton csaknem zavartalan lesz a napsütés,
felhõ alig lesz az égen. Csapadék ezeken a napokon nem várha-
tó. Szombaton nyugaton feltámadhat a délies szél. A maximu-
mok egyre többfelé meghaladhatják a 30 fokot.
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.

Pályafelújítások és menetrendi
módosítások a vasútvonalakon

A Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon egyes éjszakai, haj-
nali vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, au-
gusztus 31-étõl szeptember 12-én hajnalig, továbbá éjszakán-
ként eltérõ állomások között pótlóbuszok közlekednek pálya-
karbantartás miatt:
Augusztus 31-étõl szeptember 3-áig Pusztaszabolcs és Sárbo-
gárd között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Szeptember 3-ától 5-éig éjszakánként Sárbogárd és Pincehely
között viszik az utasokat pótlóbuszok.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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