
Várható volt, hogy ha hónapok elszeparáltsága után ismét összeeresztõdnek az em-
berek a munkahelyeken, iskolákban, óvodákban, akkor újra össze kell szokniuk az
egyének baktériumtörzseinek, és ez a szokásos tanév eleji megbetegedésekkel jár.
Most is sokan küszködnek meghûléses tünetekkel, és a koronavírus miatt bizonyta-
lanok, hogy sima náthával, vagy a vírussal állnak-e szemben. Ehhez kívánunk segít-
séget nyújtani az alábbi táblázattal. (Forrás: webbeteg.com)
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N A P L Ó
A szeptember 11-ei sárbogárdi képvise-
lõ-testületi ülés három igazolt hiányzóval
(Nedoba Károly, Borbély Sándor, Ébl
Zoltán) vette kezdetét.

Új bizottsági tag

A pénzügyi, városgazdálkodási és városfej-
lesztési bizottság külsõ tagjává választot-
ták Mezei Csabát, aki egy korábbi ciklus-
ban már volt bizottsági tag.

Mezei Csaba 47 éves, Sárbogárdon nõtt fel
(édesapját, aki nyugalmazott állatorvos,
sokan ismerhetik), felesége is sárbogárdi.
20 évig Budapesten élt családjával, de ele-
gük lett a fõvárosból, így tavaly hazaköl-
töztek. Mindkét lánya a gimnáziumban ta-
nul. Csaba saját cégét irányítja, gyógyszer-
táraknak forgalmaz.

Havi események

Az új bizottsági tag eskütételét követõen
dr. Sükösd Tamás foglalta össze az elmúlt
hónap fõbb történéseit. Egyeztettek a futó
pályázatokról, a sárszentmiklósi háziorvo-
si körzet kapcsán, a foglalkoztatási pak-
tumról, valamint egy lehetséges nagyhör-
csöki fejlesztésrõl. A városüzemeltetés jö-
võje vonatkozásában szintén tárgyaltak,
mert vannak eldöntendõ dilemmák – ke-
vés az ember, de a feladat egyre több. Me-
gyei szinten döntöttek a kollégiumi he-
lyekrõl, 6 támogatott elsõéves hallgató kö-
zül 3 sárbogárdi kötõdésû. Audiológiai
centrum nyílik a sárbogárdi rendelõinté-
zetben, melyet az OTONET Kft. mûködtet
(a részletekrõl következõ lapunkban ol-
vashatnak). A sárhatvani klub üzemelteté-
sérõl Gyõriné Mariannal beszélt a polgár-
mester, a következõ hónapban kerül testü-
let elé az errõl szóló anyag. Egy területfej-
lesztési konferencia helyszíne volt Sárbo-

gárd, ahol nagyszerû elõadást tartott a pé-
csi egyetem elõadója. A polgármester föl-
hívta a figyelmet, hogy a felújított 63-as út
mûszaki átadása megkezdõdött, és még
tart. A panaszokat Békési József, a mûsza-
ki osztály munkatársa koordinálta. A
problémák jelentõs része (pl. kerítések, ár-
kok, bejárók javítása) kezelhetõ.

Zengõ óvoda rendben

Elfogadták a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
éves beszámolóját, a vírus miatti intézke-
dési tervét, valamint a jogszabályi változá-
sok miatt módosított szmsz-t, házirendet,
pedagógiai programot.
Dr. Sükösd meglátása szerint az óvoda jól
mûködik, a szakemberrel való ellátottság
jó, a pályázatok eredményesek. A pandé-
miás protokoll már a napi rutin része, amit
frappánsan kezelnek. A tavaszi vírushely-
zet idején példásan mûködött az ügyelet,
és az óvoda dolgozói maszkok varrásával,
illetve többen közülük bevásárlással, taka-
rítással segítették az önkormányzat mun-
káját. Minden dolgozónak tisztelet és kö-
szönet!

Gördülõ terv a valóságban

Az ivóvíz- és szennyvízrendszerek, víziköz-
mû-hálózat vonatkozásában rendelkezik
az önkormányzat egy úgynevezett gördülõ
fejlesztési tervvel, mely 15 éves idõszakot
ölel fel és próbál elõre modellezni. 2020
még az elõzõ 15 éves terv része, és mivel
egy akuttá vált problémát oldottak meg a
Túry Miklós utca 2. szám alatt, ezt módosí-
tásként át kellett vezetni a fejlesztési ter-
ven, az élethez igazítva azt. A nevezett in-
gatlanon egy társasház áll, egyik része az
önkormányzat tulajdonában lévõ hajlékta-
lanszálló, a másik részén lakások vannak.
Vízdíjtartozás miatt volt egy per, melyben
az önkormányzat is részt vett mint tulajdo-
nostárs, de szerencsére a hajléktalanszál-
lónak van almérõje, melyen nincs tartozás.
Viszont szükséges volt a hálózat fejleszté-
se az ingatlanon, hogy egyrészt egészsége-
sebb legyen az ivóvíz, másrészt minden la-
kás külön mérõt kapjon. Egyúttal beépí-
tették a tervbe a 63-as út felújítását érintõ
vasbekötések kiváltását is, mely a beruhá-
zást bonyolító Magyar Közút elképzelései-
bõl kimaradt, és az önkormányzat költsé-
gére kellett megcsináltatni.
Az ülésen elfogadták a 2021-tõl induló
gördülõ fejlesztési tervet is.

A mûvház szerzõdése

Lejárt a József Attila Mûvelõdési Központ
üzemeltetésére kötött szerzõdés az önkor-
mányzat és a Sárbogárdi Kulturális Egye-
sület között, ezért most új pályázatot szük-
séges kiírni. Nagy valószínûséggel ez in-

kább csak formalitás, hiszen egyrészt nem
várható a kulturális egyesületen kívül más
pályázó, másrészt nagyon elégedettek
Horváth István évtizedeken át nyújtott
szakmai munkájával.
Dr. Sükösd: – Köszönöm az elõzõ szerzõ-
déses idõszakban Horváth István és az
egyesület munkáját. A JAMK megáll a sa-
ját lábán, mely sok terhet vesz le a város
válláról. Sárbogárd közössége épül az ott
folyó tevékenységek által.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Horváth Ist-
ván munkája, hozzáállása tisztelendõ,
mindenkinek talál helyet, idõpontot, aki
igényli, elismerés a munkájáért.

Sertések költöznek
Kislókba

Keresztes Konrád, a nagylóki K&K Pig NL
Vagyonkezelõ Kft. képviseletében a tele-
pülésrendezési eszközök részleges módo-
sítását kezdeményezte egy kislóki ingat-
lant érintõen, mely jelenleg általános me-
zõgazdasági terület besorolású, és ahol
sertések elhelyezését szeretné megoldani.
Mivel a kérelmezõ be tud csatlakozni két
másik vállalkozó legutóbbi testületi ülésen
tárgyalt kérelméhez, így a módosítással já-
ró költségek a három fél számára kedve-
zõbben alakulnak, és feladatot elvégzõ
cégnek is praktikusabb így.
Szilveszterné: – Tudomásom szerint egy
Natura 2000 terület mellett helyezkedne el
ez a telep.
Dr. Sükösd: – Leellenõrizzük, de ha van
ilyen típusú érintettség, akkor úgyis bevon-
ják az összes szakhatóságot, akik mond-
hatják azt, hogy nem engedélyezik.
Szilveszterné: – Mekkora lesz ez a telep,
van errõl információ?
Dr. Sükösd: – Nincs. Viszonylag példás
gazdálkodást folytat a cég több helyen az
országban, és annak, hogy szabályszerû le-
gyen a megépítés, tudomásom szerint
nincs náluk anyagi korlátja.

Fejtörést okozó
megtört utak

Terítékre került egy nem új keletû problé-
ma: a Petõfi, Kossuth, Kisfaludy utca for-
galmi rendjének módosítása. Ezeken az
utcákon hordják ugyanis a gabonát a szárí-
tókhoz és vissza a szállítójármûvek, melyet
megsínylett fõleg a Kossuth utca, ami egy-
koron nem ekkora terhek elviselésére lett
tervezve. Jelenleg egy 15 tonnás (legna-
gyobb megengedett össztömeg) korlátozás
van érvényben, mely alatt egy traktorok-
nak 20 tonnáig megengedõ kiegészítõ táb-
la áll. A rendõrségre és az önkormányzat-
hoz is érkezett jelzés a gazdálkodók részé-
rõl, hogy két-három hét idõtartamban a
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megengedett össztömeg meghaladhatja
ezt a korlátot (már csak a mai mezõgazda-
sági jármûvek tömegét tekintve is), ezért
méltánytalannak éreznék, ha a tábla
alapján mérnék és büntetnék õket.
Dr. Sükösd elmondta: – Egyeztetést tar-
tottunk az érintettekkel. A tehergépjár-
mû-szerelvények a 90 fokos kanyarban
nem tudtak úgy befordulni, hogy ne okoz-
tak volna kárt. 18 csõtörés volt, mielõtt on-
nan a teherautókat kitiltottuk és 3 alka-
lommal sikerült kitörni a tûzcsapot. A 15
tonna korlátozás a teherautókra éppen
ezért kint marad; a traktorok vonatkozásá-
ban a rendõrség azt a szabályt fogja betar-
tatni, amit meghoz a testület. A másik al-
ternatíva a szállítójármûvek közlekedésé-
re a 63-as út–Haladás utca–Árpád utca
lenne, tehát például a Miklós felõl érkezõ
gazdálkodóknak egész Sárbogárdon végig
kellene menni a szárítókig, és az Árpádon
vissza, ami 6 kilométer többletterhelés
súlyban és forgalmi szempontból is. Így is
nagyon rossz állapotban van az Árpád ut-
ca. Ott a megfelelõ pályaszerkezet kialakí-
tása 100 milliós nagyságrendû beruházás
lenne. A Kossuth utcai érintett szakasz
tarthatatlanul rossz a folyamatos terhelés
miatt, azt föl kellene törni és alapig újracsi-
nálni. A Petõfi utcára elegendõ lenne egy
kopóréteget húzni. A gazdálkodók szíve-
sen szerveznek gyûjtést, ha kell. Kovács
Imre, a legnagyobb szárító tulajdonosa,
valamint Szõnyegi György fölajánlották,
hogy kiszedik az árkokat, ahol szükséges.
Hosszú távon a Hadi út rendes lekövezése
lenne a legjobb megoldás, de útépítésre
pályázat nincs és nem is várható.
Szilveszterné: – Sok szerelvény 24-26 ton-
na megrakva, de sok 36 tonnás is van. Erre
a mellékutcák nem alkalmasak. Az ott la-
kók házai is tönkremennek. Az 1960-as
években 8000 kg volt a pótkocsik terhelhe-
tõsége. Az utak ezekhez lettek lealapozva.
Dr. Sükösd: – A Kisfaludy utca jó, csak
karban kell tartani. A gazdálkodók csinál-
ják a padkázását.
Erõs Ferenc a Petõfi utca és Kossuth utca
érintett szakaszának felújítását látja jó
megoldásnak.
Tóth Béla: – A megfelelõ ráfordulást is
meg kéne oldani.
Dr. Sükösd: – A Petõfi utca kopórétege
körülbelül 20 millióba kerülne, a Kossuth
utcai szakasz meg még több, mert ott
komplett vízrendezési megoldás is kell.
E cikk írója, Hargitai–Kiss Virág javasol-
ta: kérdezzék meg a gazdákat, hogy
mennyit áldoznának az út javítására, és
emeljék meg a kiegészítõ táblán a tonna
mértékét.
Dr. Sükösd: – A tonna emelése azért nem
jó, mert akkor nem három, hanem öt héten
át hordják a gabonát. A nagy traktor a 40
tonnába fér el. 30-40 tonna közötti gépe
két-három nagyobb gazdálkodónak van
csak. Felmérést mindenképpen kell csinál-
ni. Az oktatási, kulturális és sportbizottság
elnöke azt javasolta, vegyük le a 20 tonnás
táblát, és a vállalkozók tegyenek javasla-
tot, hogy mennyi tonna lenne a reális.

Novák Kovács Zsolt: – Vegyük le a táblát,
várjuk meg a felajánlásokat, ha kellõen
markáns a felajánlás, akkor ne tegyük
vissza a táblát, ha nem megfelelõ, akkor te-
gyük vissza.
Végül úgy döntöttek, leveszik a 20 tonnás
kiegészítõ táblát és egyeztetéseket folytat-
nak az érintettekkel december 31-éig.

Egyebek

A Bursa pályázatra a korábbi évek gyakor-
latához hasonlóan 800 ezer Ft-os keretet
határoztak meg, illetve különítenek el.
A Violin Mûvészeti Iskola eddig nem fize-
tett bérleti díjat az oktatási intézmények-
ben a helyiséghasználatért, de – ahogy a
polgármester fogalmazott – a tankerület-
ben van indíttatás, hogy pénzt kérjen. Az
önkormányzat azonban a Violinnal fönn-
álló régi jó kapcsolatra tekintettel tovább-
ra is ingyenes helyet biztosít az intézmény
számára a miklósi klubban.

Bejelentések

Szilveszterné: – A tiszti lakótelepen rend-
szeres a petárdázás, segítséget kérnek a la-
kók.
Dr. Sükösd: – Legálisan nem lehet petár-
dát venni, ezért ez a rendõrség hatásköre.
Szilveszterné: – Amikor mi még ott lak-
tunk, lement pár férfi rászólni a randalíro-
zókra. A Burga területén nagy a gaz, lát-
tam ott rókát is. Nem lenne jó, ha betele-
pülnének a sírok közé és csontokkal sza-
ladgálnának. A László utcai pálinkafõzõ
környékén a nagyobb augusztusi esõzés-
kor próbálták elvezetni a vizet, sikertele-
nül, mert annyira benõtte a „dzsindzsa”. A
miklósi kispálya kerítése mellett hatalmas
szemétmennyiség van. Az óvoda melletti
szelektív szemétgyûjtõ környéke is ször-
nyû.
Dr. Sükösd: – Emiatt minden bejáráson,
körülbelül kéthetente szól a kolléga az ille-
tékes cégnek.
Szilveszterné: – A fõutcán, a piactér felé
egy lapos patkány mellett sétáltam el ma.
Dr. Sükösd: – A szokásos irtást elvégeztük,
ezen felül a Semmelweis keresztezõdésé-
ben és a Vasút utcánál számoltunk fel ko-
moly telepet, lakossági bejelentés nyomán.
Szilveszterné: – A gimnáziumnál, a gya-
logátkelõhelynél föl van vágva az aszfalt, a
babakocsit nem lehet rendesen áttolni.

Dr. Sükösd: – Az a rész harmadszor van
fölvágva, mert megállt ott a víz, újra kell
építeni.
Szilveszterné: – Az Árpád-lakótelep lakói
kérdezték, kaphatnak-e segítséget az ön-
kormányzattól pályázati lehetõséget talál-
ni ahhoz, hogy szeretnék szebbé tenni a
környezetüket.
Dr. Sükösd: – Szakemberekkel leültettük
a közös képviselõket, az Árpádról nem jöt-
tek el. Nem tudom, köztartozásmentes
igazolásuk van-e, mert az kell a pályáza-
tokhoz. Az E.ON-nal való vita vastag mí-
nuszt jelenthet. Esetleg egy egyesülettel
kéne egyezkedniük. De jöjjenek be, be-
széljünk.
Aranyos József: – Az Ifjúság utcai árok
rendbetételében segítenek a lakók, csak
egy szakembernek be kell szintezni a fo-
lyásfeneket. A Túry Miklós utcai járda
rendbetételét kérik a lakók és a vásárok
idején a parkolás betartatását. Jó lenne, ha
Székesfehérvárról a gyors buszjárat hétvé-
gén is megállna.
Dr. Sükösd: – Megírjuk a Volánnak, de
nem sok esélyt látok rá, mert 10 év alatt
semmit nem ért el náluk egyik környékbeli
település sem.
Tóth Béla a Virágrésznél kért kátyúzást,
mert oda csak gólyalábbal lehet bemenni.
Dr. Prágerné Topp Erika: – Pusztaegresen
a Deák utcából szóltak, hogy középen
rossz állapotban van az úttest. A Rákóczi
27-ben két fiatalember lakik, csõtörés volt
náluk anno, bejelentették a vizesnek, a Fe-
jérvíz nem csinálja meg, a járdát rendbe
kéne rakni.
Dr. Sükösd: – Azt a lakóknak kell rendez-
ni, ha õk szedték föl.
Dr. Prágerné: – A Rákóczi utcán nem gyõ-
zik takarítani az árkot, mert a bálákat nem
fóliázzák le és viszi a szalmát, szénát a szél.
Köszönjük a pusztaegresi kamerát, azóta
nincs ott kiborítva a kuka. Nagyhörcsökön
lámpát kérnek a buszmegállóhoz.
Dr. Varnyu Péter: – Mozgásérzékelõs,
napelemes oszlopot lenne ott érdemes ott
fölállítani.
Erõs Ferenc: – Az olcsóbb is lenne.
Bágyi Zoltán: – Továbbra is valós és jogos
igény az óvoda elõtti parkolás megoldása.
Dr. Sükösd: – Megrendeltük a tervezését,
de még nincs kész.

Hargitai–Kiss Virág
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IRMA ÓVÓ NÉNI
RAUSCH GYÖRGYNÉ, született Kovács Irma, a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda nyugalmazott vezetõje augusztus
20-án vette át aranydiplomáját a városi ünnepség keretében. Számára kettõs ünnep volt a nyár utolsó hónapja: elsején
tartották férjével az 50. házassági évfordulójukat is. A jubileum kiváló alkalmat kínált arra, hogy sokak kedves, mosoly-
gós óvó nénijét – akinek munkáját 1988-ban miniszteri dicsérettel, 2006-ban Klebelsberg-emlékéremmel ismerték el –
élettörténetérõl kérdezzem.

– Tõsgyökeres sárbogárdi vagy?
– Igen, itt születtem, és itt végeztem az ál-
talános és középiskolát is. Sárszentmikló-
son olyan nagy tanáregyéniségek tanítot-
tak, egyengettek bennünket becsülettel,
szeretettel, mint például Mikuli János bá-
csi, Dancs Feri bácsi, Koncz Feri bácsi, Ili
néni. A sárbogárdi gimnáziumban 1967-
ben végeztem, és novembertõl a miklósi
óvodába kerültem képesítés nélküli óvó-
nõnek. Idegen nyelvi fõiskolára szerettem
volna menni a középiskola után, mivel jó
nyelvérzékem volt és három nyelvbõl
érettségiztem: oroszból, németbõl, eszpe-
rantóból. De sajnos nem vettek föl.
– Az idegen nyelvi fõiskolával mi lett volna
a célod?
– Légiutas-kísérõ szerettem volna lenni.
– Ezek szerint volt benned vágy az uta-
zásra is.
– Mindig is szerettem világot látni. Gyuri-
val is rengeteget kirándulunk.
– Fõleg itthon, vagy külföldön is?
– Magyarországon és Németországban.
Az egykori NDK-ban volt egy levelezõ-
partnerem, Veronika, aki Drezda környé-
kén lakott. 1968-ban egyedül, vonattal
utaztam hozzá látogatóba. Aztán õ jött
hozzánk a testvérével, családjával. A mai
napig szoros kapcsolatban vagyunk. Az
egész szász részt bebarangoltuk már. Ani-
kó lányom a családjával szintén Németor-
szágban él, velük is mindig megyünk vala-
merre. Gyönyörû a bajor vidék!
– Hogyan ismerkedtetek meg a férjeddel?

– Gimis szerelem. Õ három évvel idõsebb,
mint én. A Mikulás-bálon jöttünk össze,
amikor elsõs voltam. Õ aztán a Videoton-
ban dolgozott Székesfehérváron, majd
Sárbogárdon mûvezetõként, minõségel-
lenõrként egészen nyugdíjig. Közben
1968-ban elment katonának, én meg el-
kezdtem levelezõn a kecskeméti óvónõ-
képzõ fõiskolát. Gyuri 1970. június 22-én
szerelt le, én pedig 23-án államvizsgáztam.

– Közben el tudtad sajátítani Miklóson a
gyakorlatot.
– Dancs óvó néni volt a vezetõ, mellé ke-
rültem délutánosként. A jelenlegi épület-
ben mûködött az óvoda, három csoporttal.
A késõbbi negyedik csoport akkor még
szolgálati lakás volt. Két csoportszobát
össze lehetett nyitni, ami jól jött, mert ke-
vés volt a személyzet. Ebéd után ugyanis
egy óvónõ altatta a két csoportot, 60 gyere-
ket. Imádtam a gyerekekkel foglalkozni,
sok szép emlékem fûzõdik az óvodában
töltött évekhez. Gyönyörû volt a külsõ kör-
nyezetünk, tele fákkal. Én próbálkoztam
elõször azzal, hogy amikor csak lehetett, az
udvaron altattuk a gyerekeket, a fák alatt.
Így a nagycsoportosok is jobban elnézelõd-
tek csöndben alvásidõben. Kint is uzson-
náztunk.

– Vegyes csoportok voltak?
– Igen, de volt tiszta csoport is, sõt, abban
az idõben, amikor ide kerültem, rengeteg
kisgyerek jelentkezett, és nem tudtak min-
denkit elhelyezni. Azzal segítettünk a hely-
zeten, hogy akik iskola elõtt álltak, azok-
nak iskolai elõkészítõ foglalkozásokat tar-
tottunk egy héten kétszer. Horváth
Józsefné Ingrid kolléganõmmel, aki német
anyanyelvû volt, egy ideig németet is taní-
tottunk a gyerekeknek játékos formában.
Ahogy növekedett a gyereklétszám a 80-as
évek elején, egy új csoport indult a Magyar
utcában, a régi református iskolában, és
egy a régi miklósi tanácsháza épületében
(Deák Ilonka néniék házában).
– Mikor lettél óvodavezetõ?
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– 1985-tõl, amikor Mariska néni nyug-
díjba ment, megbízott vezetõ lettem,
1988-tól pedig kinevezett vezetõ.
– Pusztaegres, Sárhatvan mikor ke-
rült a te irányításod alá?
– Pusztaegres két csoporttal már Ma-
riska néni idejében is ide tartozott, a
sárhatvani csoport a 90-es években
alakult. Jó kapcsolatot ápoltunk mind-
két óvodával, cserelátogatásokat is
szerveztünk, mentünk szánkózni a
pusztaegresi dombokra. Közben plusz
két csoporttal bõvült a fõépület, így a
két településrész mellett már 7 csoport
mûködött Sárszentmiklóson. Nagyon
jó volt a kollektíva. A dajkákat egyen-
rangúan kezeltem, hiszen nélkülük
képtelenek lettünk volna ellátni az
óvónõi teendõket. A gyerekekkel ki-
mentünk a határba, figyelni az õzeket,
megnézni a vonatot; busszal, vagy ke-
rékpárral a kõbányához mentünk kö-
veket gyûjteni; lovas kocsival szüretel-
ni voltunk. Késõbb a nagycsoportosok-
kal a távolabbi környezetbe is kime-
részkedtünk: Pákozd–Sukoróra, a
Vértesbe, a Koloska-völgybe. Volt,
hogy ott fõztünk. Nagyon élvezték a
gyerekek a szabadságot, az újdonságo-
kat. Mentünk kirándulni a szülõkkel
együtt, és külön a kollégákkal is. De
emlékezetesek a mûsoros délutánok,
családi gyermeknapok, 1995-ben az
óvoda 50 éves évfordulója, és az is,
hogy szülõi támogatással megépülhe-
tett a tornaszoba.
– Vannak gyökerei annak, hogy végül
nem légiutas-kísérõ, hanem óvónõ let-
tél?
– Imádtam a gyerekeket már gyerek-
koromban is.
– Sok testvéred volt?
– Egy öcsém van. A futballpálya mel-
letti utcában állt a házunk, ott laktak a
szomszédságban Mikuli János bácsiék.
Jánoska és Erzsike kicsik voltak, én pe-
dig mindig velük foglalkoztam. Men-
tem értük, átvittem õket magunkhoz,
játszottam velük. 16 évesen fölmerült
bennem, hogy elmegyek csecsemõgon-
dozónak, de az idegen nyelvek is érde-
keltek, és biztattak a tanáraim is.
– A szüleid mivel foglalkoztak? Tõlük
örökölhetted a nyelvi, pedagógiai érzé-
ket?
– Apai nagyanyám (aki Dombóváron
élt) sváb volt, a magyart akcentussal
beszélte. Anyai nagyszüleim szintén
svábok voltak, nagyapám beszélt né-
metül. Õ halászmester volt, az Örs-

pusztai tavaknál laktak. Ahogy a nagy-
mamáim, úgy édesanyám életének a
java részét is a háztartás, gyermekne-
velés, a nagyszülõk gondozása tette ki,
de pár évig dolgozott a Tévállnál. Apu-
kám szíjjártó mester volt, a téeszben is
ezt a tevékenységet folytatta, aztán
elment Simontornyára a labdagyárba.
– Nektek mennyi gyermeketek szüle-
tett?

– Három. Elsõ gyermekünk, Hajnalka
12 éves korában meghalt. Egészséges
volt, váratlanul döntötte le a lábáról
egy májbetegség. Sajnos félrekezelték,
emiatt májátültetésre került sor, ami
akkora szenzáció volt abban az idõben,
hogy még a tévében is szerepelt a sike-
res mûtétet követõen. De azután már
csak 72 napig élt, mert kilökte a szerve-
zete az új májat. Ezt végigélni borzal-
mas volt. Kikészült az egész család. A
mai napig nem felejtjük. Anikó lá-
nyunk akkor 10 éves volt, Péter fiunk
pedig 2 éves.

Anikó Münchentõl délre, Bajoror-
szágban él német (középiskolai tanár)
férjével és ikerfiaikkal. Õ szociálpeda-
gógusként dolgozik egy iskolában. Pé-
ter Budapesten lakik és kereskedelmi
vonalon dolgozik.
– Péter társastáncra is járt régen. Te is
olyan táncos lábú vagy, mint õ?
– Szerettem táncolni, ha lakodalomba,
bálba mentünk. Szívesen tanultam vol-
na néptáncot, de aztán nem úgy hozta
az élet. Sokat teszünk-veszünk a kert-
ben, szeretünk kint lenni. Túrázni is já-
runk még, télen nosztalgiázva végigsé-
tálunk a kanálisparton, ahol áll még a
ház, ahol nagyapámék laktak. Gyerek-
korunkban sok idõt töltöttünk ott, csó-
nakáztunk, fürödtünk. A tóillat még
mindig ugyanaz.

Hargitai–Kiss Virág

A SZORGALOM
JUTALMA

Kiemelkedõen szorgalmas munkájának köszön-
hetõen Varga Dorina egy egyhetes nyári zenei tá-
borban vehetett részt Csongrád városában, mely-
nek költségét a Violin Mûvészeti Iskola állta. Do-
rina (aki egyébként népdaléneklésben is tehet-
séges) több évig furulyázott, majd tavaly komo-
lyabb hangszerre, fuvolára váltott, és Pásztor
Magdolna tanítványa lett. Tábori élményeirõl
kérdeztem.

– Hogyan jött ez a rendkívüli lehetõség?
– Volt egy szereplésünk Dunaújvárosban, ahol
volt három nagy mûvész, egyikõjük a játékom
alapján fölajánlotta, hogy vegyek részt ebben a
táborban.
– Izgultál, hogy egyedül mész?
– Eléggé, de jó volt, nem bántam meg. Az sem volt
könnyû, hogy a táborban én voltam a legfiatalabb.
– A zene viszont lekötött. Hogyan zajlottak a na-
pok?
– Egy kollégiumban szálltunk meg, onnan jártunk
naponta a zeneiskolába, ahol a foglalkozásokat
tartották. Voltak egyéni órák és kamarában is pró-
báltunk. Megnéztük, amiket tanultam, de voltak
új darabok is, amiket gyorsan kellett megtanulni.
– Mennyien voltatok fuvolások?
– Körülbelül 10-en az országból.
– Ki tanított téged a táborban?
– Szabó Norbert fuvolamûvész.
– Milyen hangszerek szólaltak még meg a kama-
raegyüttesben?
– Például gitár és vonósok.
– Közös fellépéssel zárult a tábor.
– Az úgynevezett Mozimenzán szerepeltünk a
színpadon.
– Mi a nehezebb a fuvolában a furulyához képest?
– A szájtartás és a különbözõ magasságok megszó-
laltatása.
– Miért ezt a hangszert választottad?
– Az unokatestvérem is fuvolázott. Óvodáskorom
óta szerettem volna én is ezen a hangszeren
játszani.
– Vannak olyan terveid, hogy zenésznek állsz?
– Igen.

Hargitai–Kiss Virág
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Veterán
autók

Az idei évben már kilencedik alkalommal startolt el
Székesfehérvárról az egynapos Total Chrono Classic
autós túraverseny, amelyen veteránok és youngtime-
rek indulhatnak. Az útvonal az idei évben is érintette
Abát, Sárbogárdot és Mezõszilast, ahol meg lehetett
csodálni az autókat, de a túraútvonal egészen Szekszár-
don keresztül Balatonlelle célállomásig tartott. Az ér-
deklõdõk nosztalgiával tekinthettek a változatos me-
zõnyre, mely 104 autóból állt. Örömmel láttam, hogy
Sárbogárdon nagy szeretettel köszöntötték az autóso-
kat, versenyzõket egy-egy bátorító integetéssel, vagy

dudaszóval. Közel 300 kilométeres útvonalon gör-
dültek végig a mutatós gépsárkányok a nap folya-
mán, melyeken tizenkét ügyességi feladat is várt a
résztvevõkre. A verseny végén Balatonlellén ün-
nepi díjátadóval zárták a napot. Reméljük, jövõre
is köszönthetjük Sárbogárdon a csillogóra políro-
zott, múltat idézõ járgányokat.
Fotók: Haray Miklós

Mágocsi Adrienn

A tanulás nagykövetei
Korda György és Balázs Klári

az élethosszig tartó tanulás nagykövetei lettek
A Korda házaspárt egy ország ismeri és
szereti. Hatalmas rajongótáborral rendel-
keznek, koncertjeiket több ezren látogat-
ják. A siker és csillogás mögött azonban
rengeteg tanulás, fegyelem és szorgalom
áll. A dalszövegek életre hívása – a színpa-
di jelenléttõl kezdve a szakmai felkészülé-
sig – folyamatos gyakorlást igényel. Mivel
az önképzés mindig az életük fontos része
volt, örömmel döntöttek úgy, hogy a NYI-
TOK nagyköveteiként népszerûsítik az
élethosszig tartó tanulás fontosságát.
Õk ugyanis sosem szégyelltek tanulni, a jót
átvenni, elsajátítani másoktól, hiszen egy
olyan hivatást választottak ahol az állandó
gyakorlás és önképzés elengedhetetlen.
Elmondásuk szerint mindketten maxima-
listák, akik mindig a legjobbra töreksze-
nek. Korda György például büszkén vállal-
ja, hogy 40 évig járt énektanárhoz, és a mai
napig szívesen tanul új dolgokat, techniká-
kat.
„Azért is adtam a nevemet a NYITOK-
hoz, mert sosem szégyelltem új tudásra
szert tenni. Egyrészt tanulok a saját szak-
mámban – akár fiataloktól is a jót –, de úgy
gondolom, minden szempontból fontos a
folyamatos fejlõdés. Például a mûvészvi-
lágban, aki nem tud folyékonyan angolul,
az hiába álmodozik arról, hogy világsztár

lesz, nyelvtudás nélkül ez lehetetlen” –
mondta Korda György, a NYITOK nagy-
követe.

Mi is az a NYITOK?

A NYITOK célja egy olyan egyedülálló
program megvalósítása, amely a munka-
erõpiaci kompetenciákat figyelembe véve
ingyenes képzési lehetõségekkel segíti a
magyar felnõtt lakosságot. Országszerte
52 ponton találhatók meg a NYITOK Ta-
nulási Központok, ahol ingyenes, rövid,
20-30 órás képzéseken várják a 16 és 64 év
közötti magánszemélyek és vállalkozói,
vállalati munkavállalók érdeklõdését.
„A NYITOK egy innovatív felnõttképzési
technológián alapuló program, melynek ke-
retében rövid ciklusú, 20-30 órás képzéseket
biztosítunk, amely azonnali tudást és ismere-
tet ad a képzésben részvevõk számára. Büsz-
kén vállaljuk magát a programot, hiszen az
Innovációs és Technológiai Minisztérium-
mal konzorciumban valósítjuk meg a pro-
jektünket. A program nagyon népszerûnek
mondható, hiszen indulása óta közel 24.000
fõ jelentkezett a programunkra, közel 2.000
településrõl” – mondta Papp Viktor, a NYI-
TOK projektvezetõje.
A kurzusok kontakt és e-learning formá-
ban is elérhetõk. A NYITOK Tanulási

Központok mellett két e-Mûhely is a ta-
nulni vágyók rendelkezésére áll Kecske-
méten és Debrecenben. Az e-Mûhelyek-
ben a legmodernebb technikai eszközök
(pl. high-tech számítógépek, 3D nyomta-
tók, lézergravírozók, Microsoft HoloLens
VR szemüvegek és smart tv-k) segítik a
tanulás folyamatát.
Az ingyenes képzések további célja, hogy a
munkavállalók kiváló munkaerõvé, ezáltal
a vállalkozások versenyképesebbé és haté-
konyabbá váljanak. A tanulási program
naprakész, versenyképes tudást biztosít a
fejlõdni vágyók számára az informatikai,
az iparág-specifikus és idegen nyelvi kép-
zések révén. A rugalmas képzési struktúra
a munkavállalók és munkáltatók igényei-
hez egyaránt alkalmazkodik.
Bõvebb információ: https://nyitok.hu/
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A harmónia 1.
A környezetünkben tapasztalt hatások befolyásolják az egészsé-
günket. Nem mindegy, hogy mennyi idõt töltünk el mesterséges
környezetben. A lakás vagy a munkahely az elektroszmog miatt
nagyon megterhelõ lehet a szervezet számára. Régen, amíg nem
terjedtek el az információs eszközök, ez a veszélyeztetõ körül-
mény nem volt jelentõs. Most szinte nincs olyan hely az épített
környezetben, ahol ne lenne számítógép, wifi, okostelefon, okos-
televízió, okosóra. Ezek az eszközök a mûholdakkal állnak kap-
csolatban, hisz általuk mûködik az „okosságuk”. Egy folyamato-
san energiahullámokat generáló térben éljük a mindennapjain-
kat. Mivel az agyunk is elektromos impulzusokat bocsát ki, a kör-
nyezetbõl jövõ folyamatos elektroszmog megzavarja a mûködé-
sét. Bizonyára tapasztalt már mindenki magán szokatlan feledé-
kenységet, zavartságot vagy váratlanul jelentkezõ alvászavart.
Amikor folyamatos elektromos hatások érik a szervezetet, felbo-
rul az egyensúly és diszharmónia jön létre a sejtek egymás közti
mûködésében. Az egészség a szervezetünk harmonikus mûködé-
sének a függvénye. Amikor megbomlik ez a harmónia, olyan el-
változások jönnek létre a testünkben, amelyek egy idõ után kü-
lönbözõ tünetekben, majd betegségekben jelentkeznek.

A harmónia helyreállításának a legjobb módszere a természetes
környezet. Sajnos a mai ember életvitele miatt elszakadt a létünk
alapját jelentõ természetes életmódtól. A kényelem és a szóra-
koztatás miatt lemondtunk a testünk egészséges mûködését segí-
tõ zöld környezetrõl. Rengeteg idõt töltünk a számítógép, laptop,
tévé elõtt és állandóan telefonálunk az okosabbnál okosabb tele-
fonjainkon. Elgondolkodtunk-e már azon, milyen árat fizetünk
ezért? Az biztos, hogy az egészségünket kockáztatjuk ezzel az

életvitellel. Fontos ennek a felismerése ahhoz, hogy megvédjük
az egészségünket. Ha tudatosítottuk ezt magunkban, akkor a
következõ kérdés, hogy mit tegyünk az egészségkárosító hatások
ellen.
A természetes környezet, a fák, a zöld növényzet a legjobb segítõ-
ink a szervezetünk felborult egyensúlyának a visszaállításában.
Természetesen nem mehetünk állandóan kirándulni, bármennyi-
re szeretnénk is. A környezetünket azonban átalakíthatjuk úgy,
hogy a lehetõ legtöbb zöld növény vegyen bennünket körbe. Aki
kertes házban lakik, könnyebben alakíthatja át otthonát élhe-
tõbb, egészségesebb élettérré. Láthatóan sokan törekednek erre.
A városi környezetben zárt terek, aszfaltozott utak, járdák, beton
és kõburkolatok tengerében éljük az életünket. Nagyon fontos
lenne, hogy ilyen helyeken minél több zöld oázis, park, sétány le-
gyen. Az a város tesz a legtöbbet az ott lakók egészségéért, ahol a
zöld területek növelésére, fák telepítésére helyezik a hangsúlyt.
Különösen a városközpontokban, ahol sok ember megfordul,
szükséges még több zöld övezet. Jó lenne, ha tereinken nem a kõ-
és az épített környezetet részesítenénk elõnyben, hanem a fás, li-
getes, virágos parkot. Gondoljunk csak bele. Mennyivel kelleme-
sebb egy árnyat adó fa alatt üldögélni és gyönyörû virágokat, lep-
kéket nézni, mint a kõrengeteget bámulni.
A természet zöldje nemcsak a szemet nyugtatja, hanem csökkenti
a testünkben a stresszhormonokat, fokozza az öngyógyító folya-
matokat és segíti a harmónia visszaállítását sejtjeinkben. Mozdul-
junk ki lakásainkból és használjuk ki jobban a már meglévõ zöld
tereinket. Szorgalmazzuk, hogy városunkban a zöld szín még több
árnyalata jelenjen meg, ezzel támogatva egészségünket, boldo-
gabb életünket.

Horváth Katalin

Kié a töltés?
A Fejér megyén áthaladó Nádor-csatorna kapcsán
érkezett lakossági kérdés lapunkhoz arra vonatkozó-
an, hogy a vízfolyás mellett húzódó töltés kinek a tu-
lajdona, járhat-e azon például biciklivel bárki.
Ugyanis egyes vállalkozók, területtulajdonosok arra
hivatkozva nem engedik bizonyos töltésszakaszokon
közlekedni a bicikliseket, hogy az az õ tulajdonukban
van. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól kér-
tünk és kaptunk választ a kérdésre.
„Amennyiben a vízügyi igazgatóság kezelésében lévõ
állami területrõl van szó, a töltésen áthaladó gyalogos
és kerékpáros közlekedés nem kötött külön enge-
délyhez. Bizonyos töltésszakaszok azonban lehetnek
magánkézben, ahol a tulajdonos valóban megszab-
hatja az áthaladás feltételeit.” – írja levelében az
igazgatóság illetékese.

HKV

Ünnepi Könyvhét 2020.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját szeptember

23-án (szerdán) 17 órára találkozójára

Vendégünk:
Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas író, drámaíró,

költõ, szerkesztõ, kritikus.

Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba.

A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kérjük kedves vendégeinket,
hogy a járvány miatti higiéniai elõírásokat

a találkozó ideje alatt is legyenek szívesek betartani!
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MAGYARKODÁS
Egyesek szerint vannak, akik magyarkodnak. Olyan em-
beri lény nem létezik, aki például németkedik, angolko-
dik, hollandkodik. Ezen a világon csakis magyarkodni le-
het, ennek a nemzetnek ez egyedülálló privilégiuma. Ki-
vételes szólelemény, büszkék lehetünk rá mi, magyarok.
Ilyen szót, azt hiszem, csak magyar nyelven lehet gyártani.
Ez a -kod, -ked, -köd képzõ annyira ravasz, hogy kapkod-
juk a fejünket. Nézzük csak! Uralkodik: õ a király, vagy
császár. Betegeskedik: kissé beteg, de meggyógyul. Tanár-
kodik: tanár, abból él, de lehet, hogy szakmát fog változ-
tatni. Hõsködik: úgy tesz, mintha hõs volna, de nem az. Te-
hát ez a képzõ veszélyes: az alapszó jelentését néha kiegé-
szíti egy kis képmutatás jelentésárnyalatával.

És mit csinál, aki magyarkodik? Magyar, de csak meg-
játssza ezt. Büszkélkedik a magyarságával, de ez a büszke-
ség hamis.

Én nem hiszem, hogy egy nemzethez való tartozás öntu-
data lehet hamis. Itt az ideje, hogy magyarkodjak egy ki-
csit.

Hát nézzük! Maga az ország földrajzilag jó, ha közepes.
Nincsenek tengerpartjai, nincsenek égbe nyúló havasai,
szédületes vízesései. Zömében síkság itt-ott kis hegyecs-
kékkel, dombságokkal. A folyói, tavai jók, nagyon is jók.
Aki a töltésen robogó vonat ablakából megpillantja a Ba-
latont, annak eláll a lélegzete. Ilyen kékség sehol másutt
nem létezik. A Földközi-tenger is kék, de sötétebb, mert
hullámzik. Ez a nyugodt, tágas világoskék megérteti az
emberrel, hogy az élet nem más, mint egy nyugodt szép-
ség. És mindig van egy-két vitorlás a vízen. Mintha nem
mozdulnának. Ez is a nyugalomról szól. És a folyók partja
az erdõkkel! A lombok belelógnak a vízbe. Ez valahogy a
természet gazdagságát sugározza. Erdõk vannak, puszták
és szántóföldek. Ez utóbbiak szépen mûveltek: a nép
szorgalmas. A városokat szeretem. Nem gazdagok, nem
pompásak, de kulturáltak. Történelmük van.

Leírok most itt néhány sort, mindenki ismeri:

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.

Minden madár társat választ, virágom, virágom

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?

Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.

Nem hiszem, hogy van ennél szebb népdal a világon. A
magyarok kilencven százalékának sejtelme sincs arról,
hogy micsoda bõdületes kincstár van a birtokában a költé-
szet terén. Ha egyetlen verset megemlítenék, ötvenezer
másik vers kezdene sikoltozni, hogy miért nem õt. Joggal.
Maga ez a fölfoghatatlan kincstár elég ahhoz, hogy büszke
legyek. De ott van a történelem is. Nem a magyar végvári
vitézek kardja vetett gátat Szulejmán világhódító tervé-
nek? Bécs, Párizs palotái, templomai hol lennének most?
És a magyar fiatalok 1956-ban világtörténelmet csináltak.
Magyar ember is van, aki ezt tagadja. A butaságot nem
szabad bûnül felróni. Óvodáskoromban egy kislány elkez-
dett homokkal dobálni, mert azt mondtam, hogy a Föld
olyan gömbölyû, mint ez a labda. Nem rúgtam fel õt, sõt
jól játszottunk, mert jólelkû, bájos lányka volt. Az az óvo-
da, az iskoláim, drága baráti kapcsolataim, a boltban az el-
adó, az ismerõs, aki az utcán mosolyogva rám köszön, a
sírkövek a temetõben, ezek mind elszakíthatatlan szállal
kötnek valamihez. Tudok ámuldozni azokon, akik fity-
málva viszonyulnak ehhez a kis országhoz.

Nem mondtam el mindent. Lehet sajnálni azokat, akik ki-
hagyják az alkalmat, hogy büszkék legyenek a Nobel-díja-
sainkra, Puskásékra satöbbi. Magyarok, magyarkodjatok
nyugodtan, büszkén!

L. A.

Értékes asszonyok
„Nem munka, hivatás” cím-
mel a megyében élõ, legkü-
lönbözõbb területeken dol-
gozó nõket és élettörténetü-
ket, értékes gondolataikat
ismerhetik meg az érdeklõ-
dõk a sárbogárdi mûvelõdé-
si ház kamaratermében nyílt
tablókiállításon. Egy közös
van mindegyikükben: bát-
ran merik vállalni és csinálni
azt, amit akarnak.
A kiállítás anyaga a Helyi
Érték magazin elmúlt évei-
nek interjúi alapján készült
a Sárbogárdi Család és
KarrierPONT közremûkö-
désével.
A sárbogárdiak számára is-
merõs arcokkal, nevekkel is
találkozhatunk, mint példá-
ul Horváthné Szabó Judit
testnevelõ, Albertné Tirin-
ger Mária sáregresi polgár-
mester vagy Demeter Zsó-
fia, a Szent István Király
Múzeum nyugalmazott
igazgatója.

HKV

Feltöltõdés bécsi
klasszikusokkal

Egy fiatal zenészekbõl álló vonósnégyes – Haraszti Violetta, Kiss–Varga
Roberta Izabella, Soós Elõd és Bali Gabriella – nyújtott kellemes szerda
esti kikapcsolódást kis létszámú, de annál lelkesebb közönség elõtt szep-
tember 9-én a sárbogárdi mûvelõdési ház színháztermében.
A komolyzene kedvelõinek az elmúlt hónapok kulturális koplalása után
különösen jólesõ volt olyan nagy bécsi klasszikusok zenéjével feltöltõdni
az egyórás élõ koncerten, mint Mozart és Haydn.
Mivel a zenészek elöl foglaltak helyet hangszereikkel a színpadon és nem
volt zsúfolva emberekkel a terem, fantasztikus volt minden ülõhelyrõl az
akusztika, jól érvényesültek a játék finom részletei. Bensõséges, igazi
kamaramuzsika részesei lehettünk.
Külön örültünk Bali Gabriellának, akinek a neve talán nem cseng idege-
nül számos sárbogárdinak, hiszen – mint a Huszics házaspár unokája,
Huszics Ibolya lánya – többször is fellépett már nálunk.

Hargitai–Kiss Virág
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Fatima szeptemberi üzenete

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi
búcsújáró helyén, Alsószentivánon május-
tól októberig minden hónap 13-án, a
fatimai jelenések napjain tartanak zarán-
doknapot. Hagyomány szerint a szeptem-
beri búcsúnapon Kispál György csepeli
plébános, címzetes esperes tartotta az ün-
nepi szentmisét, aki nem számít ismeret-
lennek környékünkön, hiszen 1986 és 1992
között Alap, 1992 és 2000 között pedig
Sárbogárd plébánosa is volt.
Prédikációjában a sokak által csak Gyuri
atyának nevezett lelkész két idézetre tá-
maszkodva építette fel mondanivalóját.
Az egyik gondolat Fatima száz évvel ko-
rábbi üzenete volt, amit 1917. szeptember
13-án hallottak a pásztorgyermekek:
„Imádkozzátok naponta a rózsafüzért,
hogy vége legyen a háborúnak.” Hiszen ma
is háborút vívunk, ha nem is a hagyomá-
nyos fegyverekkel. Harcolni kell fegyelem-
mel, az elõírások betartásával a koronaví-
rus ellen. Ez a harc különösen azért nehéz,
mert a vírus a személyes kapcsolatainkat is
tönkreteszi. Gondoljunk csak az anyák
napjára, ahol a nagymamák közül sokuk-
nak nem adatott meg az az érzés, hogy
megölelhessék unokáikat. Az emberek kö-

zötti elidegenedés növekedett. Ezért is
fontos, hogy minden elmaradt ölelést, pu-
szit, kézfogást sokszorosan pótoljunk
vissza, ha vége lesz a járványnak. Küzdeni
kell a vírusnál is kártékonyabban terjedõ
ideológiák ellen is, amelyekkel szemben
egy katolikus, keresztény embernek köte-
lessége szót emelni. Gyuri atya kérte a hí-
võket, hogy építsenek Ferenc pápa és a
Magyar Katolikus Püspöki Kar útmutatá-
saira és elõírásaira, tartsák be a szentmisei
korlátozásokat, bármilyen nehéz is. Vi-
gyázzunk egymásra, hiszen az ötödik pa-

rancsolat is ezt írja elõ: ne ölj! Védd az
életet!
A másik gondolatot Jakab Antal székely
püspöktõl idézte az atya. Jakab Antalnak
Márton Áron munkatársaként rengeteg
üldöztetésben volt része a román kommu-
nista diktatúra alatt, évekig dolgozott
ólombányákban, de töretlen maradt az a
hite, hogy „A jó Isten nem engedi ki a kezé-
bõl a világ kormányzását!” Erre a gondo-
latra alapozva ne adjuk fel mi sem. Bíz-
zunk a jövõben, kérjük a jó Isten kegyel-
mét és a Szûzanya közbenjárását a nehéz
idõkben.
Az ünnepi szentmise végén Helter István
plébános megköszönte Kispál György
atyának a lélekerõsítõ gondolatokat, majd
a kegytárgyak megáldását követõen került
sor a megszokott körmenetre. A búcsú vé-
gül szentségimádással zárult, amit az egy-
házmegye hitoktatói tartottak, hiszen két
éve szeptember 13-a egyben a megye hit-
oktatóinak búcsúnapja is.
A jelenlévõk minden bizonnyal ezen a szép
kora õszi szeptemberi délelõttön is lelkiek-
ben megerõsödve tértek haza.

Képek és szöveg: Kiss Attila

ÚT A JÖVÕBE – OTP BANK BOZSIK-PROGRAM
Vasárnap (szeptember 13-án) került megrendezésre hosszú kiha-
gyást követõen a 2020/2021. évad elsõ tornája. A Sárbogárd SE az
U11-es korosztálynak Sárszentmiklóson, az U13-as korosztály-
nak Sárbogárdon rendezte meg a tornát.

A résztvevõ csapatok mindkét korcsoportban a Cece PSE, a
Káloz SE, a Sárosd NKSC és a Sárbogárd SE csapatai. A napsüté-
ses, kellemes idõben zajlott tornán nagyon éles mérkõzéseket vív-
tak a csapatok. A nagyszerû hangulat érzékelhetõ volt pályán be-
lül és kívül is. A csapatokból különdíjazásra kerültek a kimagasló
teljesítményt nyújtó játékosok. A csapatvezetõk értékelése alap-
ján külön oklevél- és csokoládédíjazásban részesültek:

U11 U13
Sárbogárd SE Dániel Mátyás Ádám Derner Erik
Cece PSE Demeter Levente Potyondi Gergõ
Káloz SE Kovács Máté Jónás Kevin
Sárosd NKSC Horváth Márk Juhász László
Köszönet és gratuláció minden résztvevõnek!
Együtt a jövõbe vezetõ úton!
Az U7-es és az U9-es korosztályok részére a fesztivál 2020. szep-
tember 20-án (vasárnap) 9 órakor Pálhalmán kerül megrendezés-
re.

Szántó Gáspár
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FÕSZEREPBEN AZ ÖTÖSÖK
Szombaton (szeptember 19-én) 15 órakor, a Ma-
gyar Kupa sorozat következõ állomásán, a sikeres
megyei selejtezõk után a Kazincbarcika (Merkantil
Bank Liga NB II.) csapatával mérkõzik a Sárbogárd.
Várjuk kedves szurkolóink támogatását és a hangu-
lat megteremtéséhez a biztatást. HAJRÁ SÁRBO-
GÁRD!

KUPAELÕZETES –
KÉT VÁLLON AZ ÚJONC

SÁRBOGÁRD–DUFK 5-0 (4-0)

Sárbogárd: Farkas Zoltán – Lajtos András János,
Gráczer Bence, Kókány Péter, Kindl Zalán, Ro-
denbücher Tibor, Demeter Dávid, Luczek Roland,
Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél, Vagyóczki Patrik
Cserék: Magda Máté, Németh Kristóf, Krajcsovics
Péter, Horváth Zsombor, Barabás József
DUFK: Kovács Krisztián – Pintér Csaba József, Fe-
kete Tamás Mihály, Bartha Roland, Vajda Roberto,
Hajdú Norbert, Szabó Kristóf, Perjési Viktor István,
Hollósi Bálint, Matolcsi László, Kovács Dorián
Cserék: Vereb Dániel, Szabó István, Gertner Patrik,
Kürti Viktor, Heftner Richárd Alex, Furuglyás Kris-
tóf, Rácz Kevin Krisztofer
Az eltiltását töltõ Mayer D. nélkül készült a hazai
csapat az elsõ gyõzelem megszerzésére az újonc
ellen. Hazai rohamokkal indult a mérkõzés és a 6.
percben a jobb oldalról belõtt szöglet után Kókány
P. 16 m-es lövése a kapu elõtt keresztben hagyta el
a játékteret. A 12. percben a bal oldali beívelést
Gráczer Bence felfejelte, a labda Gyuricza K. elé ke-
rült, akinek az átadásából Rodenbücher T. közelrõl
megszerezte a vezetést, 1-0. A vezetõ gól után is a
Sárbogárd uralta a mérkõzést és a 16. percben
Gráczer Bence kilépett a védõk mellett, lövését a
vendégek kapusa lábbal hárította. A 23. percben a
jobb oldali támadás végén a belõtt labdát Demeter
D. Gyuricza K. elé tálalta, aki 14 m-rõl a kapu bal ol-
dalába lõtt, 2-0. Nem lankadt a hazaiak támadási
kedve és a 32. percben Kókány P. szögletét Kindl Z.
óriási helyzetben 5 m-rõl a jobb kapufa mellé fejel-
te. A 36. percben tovább növelte elõnyét a Sárbo-
gárd. Fõszerepben ismét Gyuricza K. és Roden-
bücher T. Gyuricza K. a megszerzett labdát lekészí-
tette Rodenbücher T. elé, aki 10 m-rõl nem hibázott
és laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 3-0. A
vendégek szórványos kísérletei nem okoztak ve-
szélyt Farkas Z. kapujára. A félidõ lefújása elõtt, a
42. percben a nagy kedvvel és akarással játszó
Gyuricza K. találatával már négygólosra növelte
csapata elõnyét. A jobb oldalról beívelt labdát a
hosszú oldalon lekezelte és mesterien helyezte a
kapu bal alsó sarkába, 4-0.
A szünet után már a vendégek is „szóhoz” jutottak,
a szépítéshez azonban nem sikerült gólt szerezni. A
hazaiak a biztos vezetés tudatában tovább szõtték
támadásaikat és a vendégek védelme és kapusa a
83. percig sikeresen állta a rohamokat. Több ziccer
kimaradt a kapu elõtti pontatlanság miatt és az
elõny nem változott. A 82. percben a csereként be-
álló Krajcsovics P. a védõtõl harcosan megszerzett
labdát egy csel után a kapuba lõtte, 5-0. Az utolsó
percben még egy Horváth Zs.-szóló, de a háló érin-
tetlen maradt.
Magabiztos hazai siker a technikailag képzett újvá-
rosi fiatalok ellen és végre a hazai csapat énekétõl
volt hangos az öltözõ.

Jók: Gyuricza K., Rodenbücher T., Kókány P. illetve
Matolcsi L.
Szakmai értékelés Pajor Lászlótól: – Az elsõ félidõ-
ben kifejezetten jól szórakozhattak a hazai nézõk.
Sok támadást vezettünk és a helyzetkihasználás is
megfelelõ volt. A másodikban is szépen fociztunk,
de a befejezéseknél nem koncentráltunk eléggé.
Összképet tekintve dicséretet érdemelnek a srá-
cok, jogosan szereztük meg a három pontot.

Tabella

1. Martonvásár 5 4 1 0 9 3 6 13
2. Ikarus–M.hegy 4 4 0 0 13 1 12 12
3. Mór 4 4 0 0 13 7 6 12
4. Sárosd 4 3 1 0 19 5 14 10
5. Bodajk 4 3 0 1 8 5 3 9
6. Enying 3 2 0 1 8 7 1 6
7. Sárbogárd 5 1 2 2 9 7 2 5
8. Lajoskomárom 4 1 2 1 6 4 2 5
9. Fõnix FC 5 1 1 3 5 8 -3 4
10. DUFK 5 1 1 3 5 20 -15 4
11. Ercsi Kinizsi 4 1 0 3 8 10 -2 3
12. Kápolnásnyék 5 1 0 4 5 10 -5 3
13. Kisláng 5 0 3 2 6 11 -5 3
14. Tordas 5 0 2 3 4 12 -8 2
15. Mány 4 0 1 3 4 12 -8 1

MEGY EZ, HA
ODAFIGYELÜNK

ENYING U19–
SÁRBOGÁRD U19 0-5 (0-3)

Enying: Benedeczky Martin – Juhász Gergõ Nor-
bert, Papp Gergely, Inzsöl Dániel, Vas Tamás, Szé-
les Ádám Levente, Bauer Martin Ferenc, Vései Erik,
Németh Dávid, Kizlinger Zalán, Kenessey Martin
Cserék: Elek Gyula Botond, Balogh Dániel, Tóth
Márkó László, Szilveszter Viktor Claudiu, Márkus
Marcell
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Szepesi Balázs, Gábris
Róbert, Deák Soma, Suplicz Barnabás, Tóth Patrik,
Bíró Bence, Lengyel Szabolcs, Õri Dániel, Boda
Armand, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Bruzsa Tamás, Szabó Olivér, Kisari Kevin
István, Már Zétény
Kitûnõ kezdés, nagyszerû folytatás és magabiztos
játék. Ezekkel a jelzõkkel lehet értékelni az enyingi
mérkõzést. Már a 4. percben megszerezte a Sárbo-
gárd a vezetést. Bíró B. talált a kapuba, 0-1. A félidõ
közepén, a 22. percben Gábris R. megmozdulása
után újból a hazai kapuban a labda, 0-2. Az enyingi
fiatalok gólszerzési lehetõségeit a masszívan záró
védelem és Bruzsa B., a vendégek kapusa sikere-
sen hárította. A 41. percben Suplicz B. a lecsorgó
labdát értékesítette és háromgólosra növelte az
elõnyt, 0-3.
A szünet után továbbra is a vendégek szõtték a ve-
szélyesebb támadásokat, a 73. percben ismét Gáb-
ris volt jó idõben, jó helyen és az eredményjelzõn
megjelent a 0-4. A hab a tortán a 90. percben Már
Z. góljával kialakult a végeredmény.
Lajtos András edzõ a fiúk teljesítményérõl: – A múlt
heti Kisláng elleni meccs keretéhez képest jelentõs
változtatásokat kellett eszközölnöm, ami nagyban
befolyásolta a kezdõcsapatunk összetételét is. Ar-
ra kértem a fiúkat, hogy minél nagyobb vehemen-
ciával támadjunk le, próbáljunk meg a kapujukhoz

egyre közelebb labdát szerezni és 1-2 passzal hely-
zetet kialakítani. Az elsõ félidõ ezt tökéletesen
tükrözte, háromgólos elõnnyel mentünk a szünetre.
A második játékrészben szintén a mi akaratunk
érvényesült, „rutinosan lehoztuk”, és a két adandó
lehetõséget kihasználva kialakítottuk a mérkõzés
képét hûen tükrözõ 5-0-s különbséget. Büszke va-
gyok a srácokra, nagy taktikai fegyelmezettség
mellett képesek a váratlanra is, amivel meccseket
lehet eldönteni akár az elsõ fél órában.

Tabella

1. Velence 5 4 1 0 22 10 12 13
2. Sárosd 4 3 1 0 20 2 18 10
3. Videoton B. K. 4 2 1 1 15 8 7 7
4. Sárbogárd 4 2 1 1 11 10 1 7
5. Siófoki Bányász 4 2 0 2 10 6 4 6
6. Enying 4 2 0 2 11 8 3 6
7. Kisláng 4 1 1 2 21 14 7 4
8. Szár 3 1 0 2 6 16 -10 3
9. Lajoskomárom 4 1 0 3 10 31 -21 3
10. Martonvásár 4 0 2 2 6 13 -7 2
11. Ercsi Kinizsi 4 0 1 3 7 21 -14 1

VASÁRNAPRA IS
JUTOTT

AZ ÖTÖSÖKBÕL

SÁRBOGÁRD U16–CECE U16
5-0 (2-0)

Sárbogárd: Horváth Máté – Simon Lóránt István,
Hollósi Bence, Lakatos Benjámin, Már Zétény,
Keszei Dávid, Sáfrány Alen Zoltán, Csõgör Dávid,
Gereny Marcell, Szabó Dominik Zoltán, Kiss Csaba
András
Cserék: Örkényi Benjámin, Baráth Barnabás, Feny-
vesi Bálint, Németh Nagy Gábor
Cece: Kovács László – Szarkali Tamás, Pajor Máté,
Csilléri Dániel, Horváth Ferenc László, Kovács-Hor-
váth Marcell, Csányi Bálint, Boros Gergõ, Csányi
Balázs, Kiss Balázs, Bali Máté
Cserék: Szalai Gyula, Balassa Máté, Pordán Kristóf
A második fellépést is sikerült hibátlanul teljesíte-
nie a hazai csapatnak. A 9. percben Már Z. jobb ol-
dalról elvégzett szögletét az elõre húzódó Csõgör D.
a jobb alsó sarokba fejelte, 1-0. A gól után kissé
kapkodó játék alakult ki és sok hiba jellemezte
mindkét csapatot. A 19. percben formás támadást
vezetve Sáfrány A. Z. bal oldalról középre tett át-
adásával Szabó D. Z. kilépett a védõk között és hig-
gadtan, 14 m-rõl a kapujából kimozduló Kovács L.
mellett a jobb alsó sarokba helyezett, 2-0. A máso-
dik bekapott gól után újult erõvel támadtak a ven-
dégek. A próbálkozásaik sikertelenségét több eset-
ben Horváth M. remek védései okozták, és bravúr-
jainak köszönhetõen cecei gól nélkül zárult a félidõ.
A szünet után sem változott a játék képe és az 55.
percben a hazaiak ünnepelhettek. Szabó D. Z. át-
adásával Sáfrány A. Z. megiramodott és egy csellel
átjátszotta a védõt, majd 14 m-rõl a léc alá lõtt, 3-0.
A vendégek továbbra sem találták a góllövés kul-
csát, és támadásaik eredménytelenül fejezõdtek
be. A 67. percben viszont ismét a hazaiak voltak
eredményesek. Gereny M. jobb oldali beadását
Sáfrány A. Z. közelrõl bombázta a léc alá, 4-0. A
végeredményt a 78. percben Fenyvesi B. állította
be. A jobb oldalról érkezõ labdát élesen lõtte a kapu
jobb alsó sarkába, 5-0.
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A sok hibával tarkított mérkõzésen a hazaiak meg-
felelõ helyzetkihasználása és a vendégek gólképte-
lensége, amit az eredmény tükröz.
Kovács Attila edzõ értékelése: – A múlt heti mérkõ-
zéshez képest jobban kihasználtuk a helyzeteinket.
Ez pozitívum mindenképpen. A legnagyobb baj,
hogy felvettük az ellenfél csapkolódó játékát, így
nem tudtuk a saját játékunkat játszani. Ezen kell
gyorsan változtatni, hogy sokkal szebb, látványo-
sabb legyen a játékunk.
Jók: Horváth M., Sáfrány A. Z., Már Z., illetve Boros
G., Pajor M.

ZVEZDOVICS BENCE
ÖTÖSÉVEL KEZDÕDÖTT

DUFK U14–SÁRBOGÁRD U14
1-7 (0-4)

DUFK: Bognár Zsombor – Kovács Martin, Kanalas
Attila, Dorony Bertalan Krisztofer, Puskás Péter
Martin, Horváth Milán Béla, Zemankó Nátán, Mor-
va Patrik, Sziffer Erik Csaba
Cserék: Garda Zsombor, Varga Nándor, Nagy Noel
Richárd, Hegedüs Noel, Pap Dominik
Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon Lóránt
István, Tóth Márk, Németh Nagy Gábor, Papp Dá-
niel, Zvezdovics Gábor Bence, Mezõ Brendon,
Nagy Kristóf, Csõgör Dániel
Cserék: Németh Levente, Juhász Ferenc Dominik,
Takács Bence
Kitûnõen sikerült a bemutatkozás a legifjabbak baj-
noki rajtján. Az 5. percben Zvezdovics G. B. közeli
lövését Bognár Zs. bravúrral védte. A 8. percben
Nagy K. távoli lövését a hazai kapuvédõ kiütötte és
Zvezdovics G. B. közelrõl nem hibázott, 0-1. A
Zvezdovics-show folytatása a 14. percben. Mezõ
B. indításával saját térfélrõl rajtolva a kapus mellett
elhúzott labdát a jobb alsó sarokba helyezi, 0-2. Tíz
perc mezõnyjáték után, a 24. percben Csõgör D.
szabadrúgását Zvezdovics G. B. átveszi a felezõvo-
nalnál, lövését a kapus kiütötte, az ismétlés már a
kapuban landolt, 0-3. A középkezdés után a 25.
percben a megszerzett labdával Zvezdovics G. B.
átjátszotta a védõt és 10 m-rõl a bal alsóba gurított,
0-4.
A szünet után góllal indítottak a vendégek. A 37.
percben Mezõ B. elhúzott a jobb oldalon és lövését
a hazai kapus Zvezdovics G. B. elé ütötte, aki meg-
köszönte és 3 m-rõl a labdát a kapu jobb oldalába
helyezte, ezzel megszerezte saját és csapata ötödik
gólját, 0-5. A 45. percben szépítettek a hazaiak.
Zemankó N. alapvonalról visszagurított labdáját
Horváth M. B. 6 m-rõl lõtte a hálóba, 1-5. Az 50.
percben a kirúgást Takács B. egybõl Mezõ B. elé
passzolta, aki meg sem állt a kapuig és 12 m-rõl a
jobb alsó sarokba helyezett, 1-6. A 60. percben a
bal oldalon vezetett támadást a felfutó Papp D. 10
m-rõl leadott lövésével fejezte be a Sárbogárd és a
labda laposan a bal alsó sarokban kötött ki, 1-7.
Nem csak a szójáték a jó játék, hanem a magabiz-
tos gyõzelmet jelentõ futballjáték is.
Az edzõ, ifj. Pajor László a mérkõzés után: – A
srácok lelkiismeretesen készültek a nyári felkészü-
lés idején, amely idõszak nem mindig a legkelleme-
sebb egy futballista életében. Ez a munka az elsõ
tétmeccsen, Dunaújvárosban meghozta a gyümöl-
csét, hiszen magabiztosan tudtunk nyerni a jó
erõkbõl álló DUFK ellen. Az elsõ játékrész kifejezet-
ten örömteli volt edzõi szemmel, amit elvártam a
csapattól. Nagyon jó százalékban meg is valósítot-
ták, de összességében is nagyszerûen teljesített a
csapat. Gratulálok a játékosoknak!
Jók: Sárbogárd U14

A JEGYZÕKÖNYVBEN
ITT IS VAN ÖTÖS
SOPONYA ÖREGFIÚK–

SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK 5-2 (0-1)

Soponya: Zabos Csaba – Varga Ferenc, Csór Tibor,
Gyenis József, Radnics Attila, Pál Attila, Szabó La-
jos, Szücs Gábor, Tóth Gábor, Grünfelder Attila Gá-
bor, Magyar Ferenc
Cserék: Szõke László, Tóth Csaba, Biró Mózes,
Polczer Zoltán, Tóth György, Tóth László, Juhász
János
Sárbogárd: Deák Miklós – Simon János, Kiss Já-
nos, Palotás Péter, Killer Gábor, Tórizs Attila, Sala-
mon József, Csizmadia Krisztián, Vanya László,
Szabó András, Derecskei József
Cserék: Borza István, Németh Ferenc Zsolt, Kovács
Dénes
A sérülésektõl megtizedelt vendégek az elsõ félidõ
32. percében Tórizs A. góljával jutottak vezetéshez,
0-1. A szünet után már a hazaiak veszélyeztettek és
egyéni hibákra kényszerítették a vendégeket. A 42.
percben Tóth Cs. egyenlített, 1-1. A 47. percben
már a hazaiaknál volt az elõny, Radnics A. talált a
kapuba, 2-1. Az 53. percben Radnics A. ismételt és
3-1-re módosította az eredményt. A fáradtság jelei
mutatkoztak a vendégek soraiban és egy újabb hi-

bát Tóth G. használt ki, 4-1. A 65. perc már az ötödik
hazai góllal zárult. Grünfelder A. mattolta a vendé-
gek védelmét, 5-1. A Sárbogárd Palotás P. szabad-
rúgás góljával szépített az eredményen, 5-2.

A sérültek hiányát nagyon megérezte a vendégcsa-
pat és a hazaiak gyõzelme megérdemelt.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2020. szeptember 19. (szombat)

15.00 óra: Sárbogárd–Kolorcity Kazincbarcika SC
(NB II – Magyar Kupa, Sárszentmiklós)

16.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Szabadbattyán
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbogárd)

2020. szeptember 20. (vasárnap)

10.00 óra: Enying U16–Sárbogárd U16 (U16, Déli
csoport, Enying)

13.00 óra: Sárbogárd U14–Baracs U14 (U14, Déli
csoport, Sárbogárd)

16.00 óra: Sárbogárd N–Mezõfalva N (Nõi bajnok-
ság, Sárszentmiklós)

16.00 óra: DUFK–Tordas FÉSZ Zrt. (Megyei I. o.,
felnõtt, Sárbogárd)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

U14

U16
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SÍC – hírek, eredmények

Egy bajnok napja

Elõzõ cikkünkben még kerestük a bajno-
kot és reménykedtünk OB-bajnoki cím
iránt, de most vasárnap valóság lett. Fekete
Zétény gyermek versenyzõnk élete elsõ
országos bajnoki címét szerezte 20 m-es
távon! Ez a Sárréti Íjász Club számára a
101-ik elhódított bajnoki címet jelenti.
Az idei íjász OB-k sorában az utolsó napon
a gyerekek és serdülõ versenyzõk kerültek
megmérettetésre. Egyetlen versenyzõvel
indult egyesületünk, mivel Lénárt Roland
serdülõnket betegsége ágyba kényszerítet-
te.
Hajnali ébresztõ és 100 kilométeres utazás
után kezdõdött meg Fekete Zétény sport-
társunk versenynapja. A versenyen szinte
a teljes korosztályos mezõny részt vett, így
az összes top versenyzõ jelen volt. A rang-
soroló versenyben Zétény egyéni és egye-
sületi csúccsal (611 kör) a második helyen
végzett. Ezt követõ rövid pihenõ után kez-
dõdött az „igazi” verseny, a kieséses sza-
kasz. A negyeddöntõ simábbra sikerült,
mint gondoltuk, ám az elõdöntõ már ko-
molyabb kihívás volt. Miután ezt is sikerrel
vette, csak a döntõ volt hátra. Zétény a
döntõben egy pillanatra sem hagyott esélyt
ellenfelének, így második országos bajnoki
döntõjét követõen már õ állhatott a dobo-
gó legmagasabb fokára.
A kupa és az aranyérem magában még
nem jelent sok mindent, de mi, akik tud-
juk, mennyi erõfeszítést, testi és lelki erõt
igényel ez a sport, tudjuk, hogy mit jelent
ezeket az ereklyéket birtokolni. Egy hosz-
szú út és egy tökéletesen kiegyensúlyozott
nap eredménye egy 10 éves sportoló elõ-
adásában.
Gratulálunk ehhez a szép sikerhez, az elsõ
országos bajnoki címhez!

Olimpiai íjász egyesületünkbe változatlanul
várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket”
és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai
reflexíj-felszerelést biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, szám-
szeríj, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.)

Egyesületünk elérhetõ
a katonaalex920912@gmail.com,

laszlo.teglas@gmail.com,
lgilicze@tolna.net levelezési címeken.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Csalással
szerzett pénzt
Gépkocsinyeremény
valótlan ígéretével

csalt ki pénzt
A Sárbogárdi Járási Ügyészség minõsített
csalás bûntette és más bûncselekmény mi-
att vádiratot nyújtott be azzal a miskolci
férfivel szemben, aki 2017 decemberében
három sértettet azzal a valótlan ígérettel
ejtett tévedésbe, hogy egy nyereményjá-
tékban személygépkocsit nyertek.
A vádirat szerint a terhelt azért nyitott
bankszámlát, hogy az általa tévedésbe ej-
tett sértettek az általa kért összegeket arra
utalják. A vádlott telefonon felhívta a sér-
tetteket, magát az egyik mobilszolgáltató
ügyintézõjének adta ki és közölte az érin-
tettekkel, hogy nagy értékû személygépko-
csit nyertek a mobilszolgáltató által szerve-
zett nyereményjátékban, amelyet a lakó-
helyre szállítanak, amennyiben a megjelölt
bankszámlaszámra elutalják az általa meg-
jelölt 345.000 és 690.000 Ft közötti össze-
geket. Egyik sértett esetében a vádlott köz-
jegyzõként is bemutatkozott. Két sértett a
kért összeget elutalta, akiknek a férfi a cse-
lekményével összesen közel 1.000.000 Ft
kárt okozott. A harmadik sértett esetében
a vádlott cselekménye kísérleti szakban
maradt, mivel az általa kért összeg utalása
során a banktisztviselõ észlelte, hogy a
megadott számlaszám nem a mobilszolgál-
tató bankszámlaszáma, ezért a sértett az
utalást nem teljesítette.
Az ügyészség vádiratában a büntetett elõé-
letû terhelttel szemben börtönbüntetés ki-
szabását, valamint a sértettek által elõter-
jesztett polgári jogi igények érdemben tör-
ténõ elbírálását indítványozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása:
recepció, táp- és

gyógyszerforgalmazás
H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652



Bogárd és Vidéke 2020. szeptember 17. HÍREK, ESEMÉNYEK 13

Óvatosság
szarvasbõgés

idején
Éberséggel és fokozott
óvatossággal a közúti

közlekedésben
szarvasbõgés idején is

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság tanácsai a
vadbalesetek elkerülése érdekében

Vadbalesetek szempontjából az õsz az egyik legve-
szélyesebb idõszak a közlekedésben. Ezen évszak-
ban fõként hajnalban és alkonyat idején indokolt a
fokozott óvatosság, mivel ilyenkor aktívabbak az
õzek, szarvasok. A balesetek elkerülése érdeké-
ben, különösen a vadveszélyt jelzõ táblákkal ellá-
tott útszakaszon, érdemes a megengedett sebes-
ségnél is jóval lassabban, körültekintõen közleked-
ni. Ajánlott a nagyobb követési távolság tartása és
az út menti környezet folyamatos pásztázása hala-
dás közben. Még a legóvatosabb vezetés mellett is
megtörténhet a baj.

Az állatok általában nem egyedül, hanem csoporto-
san járnak. Viselkedésük kiszámíthatatlan. Elõfor-
dul, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy vá-
ratlanul kiszaladnak az útra. A fényszóró hatására
nem biztos, hogy észlelik az érkezõ jármûvet, ezért
hangjelzés adása segíthet nekik.

Amennyiben hirtelen nagy testû vad kerül a gépko-
csi elé, ne rántsák félre a kormányt, még akkor
sem, ha így az állatot elütik! Vészfékezzenek, és ad-
janak hangjelzést! Út menti fának, vagy szemben
közlekedõ jármûnek csapódva sokkal súlyosabb
sérüléssel járó baleset következhet be. Ha van elég
idõ a jármûvet lefékezni, meg kell várni, amíg az ál-
lat átkel az úton. Számítani kell több állat felbukka-
nására is.

Amennyiben megtörtént a baleset, értesítsék a
rendõrséget! A rendõrök tájékoztatják a helyi va-
dásztársaság munkatársait az esetrõl, rögzítik a
baleset körülményeit és felmérik a keletkezett ká-
rokat. Az ütközés után kapcsolják be a gépkocsin az
elakadásjelzõt, vegyenek fel láthatósági mellényt
és tegyék ki a jármû mögött megfelelõ távolságban
a fényvisszaverõ háromszöget! A megsérült vadat
ne közelítsék meg! A vadásztársaság gondoskodik
az állat elszállításáról. Amennyiben elhullott állatot
látnak az úton, tegyenek bejelentést a 112-es díj-
mentes segélyhívó számon.

… hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Fának csapódott egy terepjáró
Hantos közelében

Árokba hajtott és fának ütközött egy terep-
járó szeptember 13-án kora este Mezõfalva
és Hantos között. Az autó vezetõjét a Fejér
megyei katasztrófavédelmi mûveleti szol-
gálat irányítása mellett a sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltók feszítõvágóval szabadították ki
a roncsok közül, majd a mentõk kórházba
szállították. A tûzoltók áramtalanították a
jármûvet. A mûszaki mentésben a sárosdi
önkéntes tûzoltók is részt vettek.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Üdvözlettel: Szabó-Bisztricz Anett
tûzoltó százados, szóvivõ

A szüret veszélye
a mustgázmérgezés

A megye több településén már megkezdõdött a szüret, a korai érésû szõlõk esetében már a mustot érlelik
a pincékben. A szõlõ levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelõ körülmények között
komoly veszélyt jelent. Szellõztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelõ elhelyezésével elkerülhetõ, hogy
veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen egyszerû szén-dioxid, amely a szõlõ levének
erjedése, vagyis cukortartalmának alkohollá alakulása során keletkezik. A szén-dioxid színtelen, szagta-
lan, a levegõnél másfélszer nehezebb gáz, amely zárt térben kiszorítja a levegõt és a padló szintjétõl telíti a
helyiséget. A mustgáz a levegõt kiszorítva oxigénhiányos környezetet hoz létre, amely szédülést, álmos-
ságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált okozhat.
Egy liter erjedõ must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellõztetni a pincéket, és
célszerû oda szén-dioxid-érzékelõt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az
ember egy gyertyával ellenõrzi, van-e elég oxigén a pincében. Fontos, hogy az égõ gyertyát ne kézben, ha-

nem derékmagasság alatt, például egy lapáton tart-
suk magunk elõtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a
gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sûrített leve-
gõs légzõkészülékben szabad bemenni, ezért aki
mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal
hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók
segítségét!
A csatolt képek illusztrációk, fotó: katasztrófavéde-
lem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ

KÉKKÉK
HÍREKHÍREK
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Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Szigorít a MÁV-START és a Volánbusz: szeptember
15-étõl leszállítják a maszk nélkül utazókat

Május 4-e óta a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelezõ az
arc (száj és orr) eltakarása maszkkal, sállal, vagy kendõvel. Jelenleg még csak
figyelmeztetik azokat, akik nem tartják be az elõírást, szeptember 15-étõl vi-
szont szigorúbb intézkedésekkel védik szabálykövetõ utasaik és munkavállaló-
ik egészségét a helyközi közlekedési szolgáltatók. A hónap közepétõl kizárha-
tók az utazásból azok az utasok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat elta-
karó maszkot, kendõt, vagy sálat a MÁV-START és a Volánbusz járatain.
A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a közösségi
közlekedési eszközökön, így a vonatokon és buszokon is kötelezõ a száj- és az
orr eltakarása. Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy tartsák be
a közegészségügyi elõírásokat, lázzal, vagy meghûléses tünetekkel járó beteg-
ség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A sorban
állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásár-
láskor részesítsék elõnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetõségeket, pél-
dául a MÁV-applikáció használatát.
A vasúttársaság a Készenléti Rendõrséggel, a polgárõrséggel és a vagyon-
õrökkel közösen augusztustól több mint 6100 vonaton tartott ellenõrzést. Ed-
dig csak figyelmeztették a szabályokat megszegõ utasokat, de jövõ keddtõl fo-
kozottan ellenõrzik a vonatokat, és az új vállalati szabályozás szerint a jegyvizs-
gálók komolyabban is fellépnek a szabályszegõk ellen. Aki a felszólítás ellenére
sem takarja el az orrát, száját, az utazásból való kizárást kockáztatja, a szabály-
talanul utazót ugyanis leszállítják a vonatról.
A MÁV-START nemcsak az utasokat, hanem a fedélzeten dolgozó személyze-
tet is ellenõrzi, rendszeresen felhívja a vasúton szolgálatot teljesítõ munkatár-
sai figyelmét is a helyes maszkviselés kötelezettségére. Munkajogi következ-
ményekkel kell számolnia annak a munkavállalónak, aki nem tartja be az utasí-
tásokat. A vasúttársaság érintett munkavállalói számára folyamatosan bizto-
sítja a szükséges védõfelszerelést, eddig több mint 1 millió maszkot, 1,5 millió
kesztyût és 60 ezer liter kézfertõtlenítõt osztottak ki.
A maszkviselés az utasok közös érdeke!
A Volánbusz zárt utasforgalmi területein és összes járatán is kötelezõ a száj és
az orr eltakarása. Szeptember 15-étõl szigorítanak az utazási feltételeken, fon-

tos változás lép életbe: az autóbusz-vezetõk kötelesek megtagadni a felszál-
lást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos elõírásokat, és a
kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Utazás közben a jegy-
és bérletellenõrök ellenõrzik az elõírás betartását, és egyszeri, eredménytelen
felszólítás után, lakott területen megállva kizárják az utazásból az érintetteket.
A társaság rendõri intézkedést kér a helyzet kezeléséhez, ha az utas megtagad-
ja szája és orra eltakarását, nem veszi tudomásul a felszállás tiltását, vagy az
utazásból való kizárást. A hatóság ilyen esetben szabálysértési eljárást kezde-
ményezhet, 10 ezertõl 50 ezer forintig terjedõ bírságot szabhat ki. A rendõrség
emellett az autóbusz-állomásokon és az autóbuszokon szúrópróbaszerûen el-
lenõrzi a maszkviselési kötelezettség betartását, szabályszegés esetén bírsá-
got ró ki.
A Volánbusz kéri utasai együttmûködését, és felhívja a figyelmet arra is, hogy
munkatársai a rendelkezéstõl semmilyen indokkal nem térhetnek el. A busztár-
saság a munkavállalói védelmében a veszélyhelyzet kihirdetése óta több mint
322 ezer maszkot osztott ki.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Elérhetõ a tûzifavásárlást megkönnyítõ online piactér
Tûzifavásárlást segítõ online piacteret nyitott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A https://tuzifatokosan.nebih.gov.hu/ oldalon elérhetõ felület
segítségével a vásárlók könnyen és átlátható módon informálódhatnak a lakóhelyük közelében elérhetõ kínálatról. Hirdetõi oldalról ügyfélkapus azonosításhoz
kötött a rendszer használata, megakadályozva ezzel az illegális, erdõirtásból származó tûzifát kínáló csalók megjelenését.
Az elmúlt években számos vásárlót vertek át a hirdetésekben alacsony árat ígérõ, majd fizetés után, az áru leszállítása nélkül kámforrá váló csalók. Ráadásul a ti-
losban járók generálta ár és hirdetési verseny a tisztességes erdõgazdálkodók, kereskedõk munkáját is jelentõsen megnehezítette.
A Tûzifát okosan hirdetési felület (https://tuzifatokosan.nebih.gov.hu) létrehozásában a Nébih szakembereit kettõs cél vezérelte. Egyrészt – az illegális fakereske-
delem és fakereskedõk elleni küzdelem részeként – a jogszerûen mûködõ erdõgazdálkodók, földhasználók és faanyag-kereskedelmi lánc szereplõinek támogatá-
sa, másrészt a tûzifavásárlók tájékozódásának könnyítése és csalóktól való megóvása.
Az Agrárminisztérium támogatásával létrejött online piactér ügyfélkapus azonosításhoz kötött. Ennek köszönhetõen csak beazonosítható, a faanyagtermék-
lánc-felügyeleti (EUTR) nyilvántartásbanszereplõ erdõgazdálkodók, vállalkozások tudnak hirdetést feltölteni, így zárva ki az illegális fakitermelésbõl élõ csalókat.
A vásárlók a felületen megtalálhatják a lakóhelyükhöz legközelebb esõ kereskedõket, ezáltal is minimalizálva a szállítási költségeket. A rendszer másik fontos,
egyedülálló elõnye, hogy lehetõvé teszi a különbözõ feldolgozási formában és kiszerelésben értékesített tûzifatermékek (például ömlesztett, kalodás, big-bag,
sarangolt) árainak összehasonlítását.
A „Tûzifát okosan” felület hatékonyan segíti a vásárlók és a tisztességes termelõk, kereskedõk egymásra találását. A rendszer a jövõben további funkciókkal
(többek között megrendelõmodullal) is bõvül majd. A tudatos választás támogatása érdekében a szakemberek összegyûjtötték a tûzifavásárláskor leggyakrab-
ban felmerülõ kérdéseket és válaszokat is, amely útmutató ezen cikkünkben olvasható: https://portal.nebih.gov.hu/-/a-tuzifavasarlas-leggyakoribb-kerdesei

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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HIDEGFRONT VET VÉGET
A SZEPTEMBERI NYÁRNAK

Csütörtökön napközben érkezhet meg északnyugat felõl a le-
hûlést hozó hidegfront helyenként záporokkal, zivatarokkal,
feltámadó északias széllel. Nyugaton, északnyugaton már ek-
kor visszaesik a hõmérséklet, de fõként az Alföldön még 30 fok
körül alakulnak a maximumok. Délen a szél csak estére támad-
hat föl.
Péntekre mindenhová megérkezik a lehûlés, viszont ismét
napsütéses idõre van kilátás. 6-14 fokos minimumokra, 18-23
fokos maximumokra számíthatunk. Élénk, erõs lesz az északi-
as szél.
Hétvégén sok napsütésre, kevés felhõre számíthatunk, csapa-
dék nem valószínû. Helyenként még élénk lehet az észa-
ki-északkeleti szél. A hajnalok már meglehetõsen hûvösek
lesznek. Szombaton 19-23, vasárnap 21-25 fok között alakul-
hatnak a maximumok.
Forrás: idopont.hu

FESTMÉNYVÁSÁR
József Attila Mûvelõdési Központ

Sárbogárd, Hõsök tere 3.

2020. szeptember 25. péntek, 11-18 óráig

40 mûvész 180 alkotásából

választhat kedvezõ fizetési feltételekkel!

www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA

Pécs – 06 30 9392 411

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

SÁRBOGÁRD, IFJÚSÁGI PARK

SZEPTEMBER 19.,
SZOMBAT

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

ALBÉRLETET KERESEK
HOSSZÚ TÁVRA SÁRBOGÁRDON

06 70 431 9925

Szeptember 1-jétõl újra nyit a
SÁRBOGÁRDI PÁLINKAFÕZDE!
Telefonszám: +36 30 221 0984

#szívügyünkapálinkád

60 literes PRÉS DARÁLÓVAL és
80-180 literes HORDÓK ELADÓK.

06 20 215 2756

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!
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