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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Volt édes
semmittevés…
Volt édes semmittevés és izomerõsítés
(sport és kerti munka formájában). Úsz-
tunk vízben, vízen, verejtékben, hasítot-
tunk az aszfalton négy és két keréken, gya-
log, versenyezve a hõséggel, feszegetve sa-
ját határainkat is. Jólesett a két hét pihe-
nés, amibe sok élmény belefért. Ismételt
rácsodálkozást keltett bennem a már
számtalanszor megélt két örök igazság:
mindenütt jó, de legjobb otthon – a haza-
felé vezetõ út mindig gyorsabb(nak tûnik),
mert hazahúz a szív mint plusz hajtóerõ.
Itthon, a saját lakóhelyén, hazájában haj-
lamosabb az ember kritikusan fõképp a
rossz dolgokat meglátni. Egy másik len-
csén keresztül, kissé távolabbról azonban
láthatók a jó tulajdonságok, adottságok is.
Lám, a csillagos égbolt hányféle szem-
szögbõl vizsgálható! S mennyi külföldi
van, akiknek a magyar tenger a Riviéra, a
kultúránk, természeti értékeink, ételeink
pedig felfedezni való kincsestár.

Hargitai–Kiss Virág

Bogrács, franciák és 26 évBogrács, franciák és 26 év
Írás a 3. oldalon.

Szélviharok, balesetek...Szélviharok, balesetek...
Beszámoló a 11. oldalon.
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A VÉRADÁS MOST
NAGYON FONTOS!

Nyáron rengeteg baleset történik, ám ilyenkor sok véradó sza-
badságra megy, s vérhiány alakul ki. Az Országos Vérellátó
Szolgálat arra kér mindenkit, hogy menjenek el véradásra,
mert nagy a baj és elkél a segítség.

Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központban
(Hõsök tere) 2018. augusztus 9-én, csütörtökön lesz

véradás 12–17.30 óráig.

A véradás életmentés. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér
semmi mással nem pótolható! Amire figyeljen, ha véradásra
jelentkezik: a nõk évente négy, a férfiak öt alkalommal adhat-
nak vért. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie.
Fontos a véradás elõtti étkezés és a bõséges folyadékfogyasz-
tás! Véradáshoz szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkár-
tya és a TAJ-szám.

Sárszentmiklóson, Huszár Ignác kertjében termett ez a 94 dkg-os
szép paradicsom. A nagy meleg és a sok napsütés most minden
zöldséget és gyümölcsöt hamarabb megérlel és zamatossá tesz.
Sok finomsággal telnek meg így a spájzok télire.
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Bogrács, franciák és 26 év
Gondolná-e valaki, hogy Burgundiában,
Párizstól 100 km-re délre létezik egy ma-
roknyi francia nyugdíjas csoport, akik idõ-
rõl idõre összejönnek, hogy magyaros éte-
leket fõzzenek és egy kellemes délutánt
töltsenek együtt felemlegetve magyaror-
szági emlékeiket? És teszik ezt már több
mint negyed évszázada.
A magyar–francia cserekapcsolat bölcsõje
a sárbogárdi gimnázium volt 26 évvel ez-
elõtt, Zocskárné Zsuzsa néni és Kozma
Marika néni bábáskodtak akkoriban az ez-
zel járó teendõk körül. Tavaly Auxerre-
ben ünnepeltük a 25. évfordulót, megspé-
kelve egy mesés dél-franciaországi körút-
tal, és fájó szívvel hallgattuk az elejtett
egy-két mondatot arról, hogy idén még vi-
szonozzák a látogatást, de talán utoljára…
Idõs koruknál fogva már nehezen vállal-
koznak ilyen hosszú útra. A mostani láto-
gatásuk július 12-e és 15-e között mégsem
búcsúhangulatban telt.

Csütörtök délre vártuk a francia busz érke-
zését. Vendégeink Olaszország (Velence),
Szlovénia (Maribor) érintésével érkeztek
hazánkba, ahol elõször Pécset, Mohácsot,
Szegedet, Gyulát, majd a fõvárost nézték
meg. Sokan új arcokat köszöntöttünk és
fogadtunk be a házunkba bõ három napra.
A nyelvismeret hiánya sem volt akadály
néhány családnál, élelmesen használták a
fordítót az okostelefonon, és jót derültek
akár magukon is. Mert ez a pár nap nem-
csak a franciáknak, nekünk is kikapcsoló-
dás volt. Ideje a soirée-nak, a pikniknek és
a kirándulásoknak.

A soirée (ejtsd: szoáré) egy kulturális est
volt csütörtökön, ahol a magyar protokol-
láris köszöntõt Novák Kovács Zsolt alpol-
gármester vállalta a maga jellegzetes hu-
morával megfûszerezve. Kiemelte, hogy
26 éve talán a kíváncsiság hajtotta mindkét
felet a vasfüggönyön túlra, de mára a szo-
ros baráti kötelékek tartják egyben az

évente, kétévente közös programot szer-
vezõket. Ismerve vonzódásukat a magyar
kulináriához egy nagy bográccsal leptük
meg a francia csoportot, így támogatva kö-
zös összejöveteleiket.
A Csókavirág Néptáncegyüttes jó pár tagja
érintett volt a vendégfogadásban, így fellé-
pésük tette ki a magyarok mûsorát, ame-
lyet a franciák fapapucsos tánca követett.
Utána megmutattuk a magyar virtust, Sza-
bó Laci zenéjére majdnem hajnalig rop-
tuk.
A pénteki nap piknikezéssel telt a dunaúj-
városi Duna-parton (igen kellemes hely,
ajánlom mindenkinek) és egy sétával a szo-
cialista szoborparkban, majd a Tolna me-
gyei Györkönyben látogattuk meg a labi-
rintusra emlékeztetõ Koch-pincészetet
elõadással egybekötve. Szombaton idõ-
pontunk volt a Majki Kamalduli Remete-
ségben és a közeli Bányamúzeumban,
Oroszlány térségében. Ha valaki azt gon-

dolná, hogy nem érdekel ilyen egy franciát,
téved. Nagyon nyitottak voltak, élvezték az
együtt töltött idõt, s az én vendég házaspá-
rom férfi tagja, Jacky ki nem hagyta volna a
bányászati elõadást, hiszen pályája elején
mérnökként dolgozott egy bánya diszpé-
cserközpontjában.
Nekünk szerencsénk volt, Jacky angolul is
beszélt, de magasabb röptû beszélgetésre
is mód nyílott, mikor franciául jól beszélõ
nagyobbik lányom besegített. Minket na-
gyon érdekelt, hogyan látják õk a mig-
ránshelyzetet. Tapasztalatuk szerint a má-
sodgenerációs fiatalokkal van baj: beván-
dorló szüleik jól beilleszkedtek, dolgoz-
nak, de õk nem érzik magukat sem franci-
áknak, sem semminek, s ha emellett nem
tudnak elhelyezkedni, hamar radikalizá-
lódnak… De sokat beszéltek indiai, afrikai
élményeikrõl, a német és angol cserekap-
csolatukról is, amelyben szintén részt vesz-
nek. Leesett az állunk, milyen aktív és
mozgalmas nyugdíjas napjaik vannak saját
kedvteléseiknek élve – szemben egy mai
magyar átlagos nyugdíjaséval, aki az uno-
ka–háztartás–orvos háromszögében éli
életét.
Vasárnap, mint mindig, könnyes szemmel
intettünk búcsút a Bécs felé tartó baráta-
inknak, és arra gondoltunk, hogy: jövõre
veletek ugyanott!
Itt szeretnék hálás köszönetet mondani a
sárbogárdi Plançon házaspárnak, Gyön-
gyinek és Stéphane-nak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez a legutóbbi találko-
zó sem, ahogyan a tavalyi francia utunk se.
Au revoir!

Egy csoporttag
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Lelki elmélyülés táborokban

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nyár is mozgalmasan telt a
Sárbogárdi Református Egyházközségben, két tábort is rendez-
tünk a felcseperedõ nemzedékek számára.

Összehangolt csapatmunka

Július 9-e és 13-a között ifjúsági hetet tölthettünk együtt a gyüle-
kezet fiataljaival (a 12 évesektõl felfelé) a balatonõszödi gyüleke-
zet táborhelyén. A megújult táborhelyen 10 fiatallal lehettünk
együtt, 5 fiúval és 5 leánnyal. A hét során egy-egy tanítványnak az
életét, történetét követhettük nyomon. A táborozás során a fiata-
lok önként vállalt feladataikat is gyakorolhatták: konyhai szolgá-
lat, mosogatás, étkezések elõkészítése, takarítás, rõzsegyûjtés,
stb. Az összehangolt csapatmunka fontos volt a hét egészében. A
sport is fontos szerepet játszott a hét folyamán. A strandra való le-
jutás is kisebb sétát jelentett, de voltak reggeli fociedzések is. A
strandröplabda-mérkõzések, illetve a vízipólómeccsek is felejthe-
tetlen élményt nyújtottak. A Balatonboglári kalandparkban a tü-
relembõl és a várakozásból kaptunk leckét, hiszen a kánikula utá-
ni napon rengetegen voltak a bobpályánál – de aki végig kitartott,
az egyszer végigmehetett a pályán. Balatonszárszón a megújult
József Attila kiállítást tekintettük meg együtt, valamint a szárszói

parton az emlékmûnél is tisztelettel adóztunk a nagy költõ emlé-
kének. A nyári táborok tábortüzét próbáltuk feléleszteni több-ke-
vesebb sikerrel az elõzõ napi heves esõzés után. Nagy élmény volt,
hogy minden nehézség ellenére mégis sikerült megsütni az
otthonról hozott szalonnánkat. A hét lelki elmélyülést is jelentett
sokak számára, és ezúton is hálásan köszönjük a nagy gonddal
elõkészített imasétát Jákob Zsuzsannának.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az ifjúsági tábor támogatói-
nak is, így az önkormányzatnak, illetve a gyülekezetnek, egyház-
megyének, és a szülõknek is.

Bibliai honfoglalás

Július 16-a és 20-a között napközis gyermektáborunknak adtunk
helyet a Tompa Mihály utcában. Az idei esztendõben olyan ma-
gas volt a résztvevõ gyermekek létszáma, hogy a közös alkalmakat
a templomban kellett tartanunk. A templom a nagy kánikulában
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Csillagokat kutatva

Csillagtérkép készül kavicsokból a sár-
szentmiklósi evangélikus gyülekezeti ház-
ban a héten zajló hittantábor keretében.
Hogy pontosan mi történik a fehér falon,
arról Szénási Csaba, a gyülekezet tagja
beszélt:
– A csillagtérképen a 12 állatövi csillagkép
jelenik majd meg, a Göncölszekér, a Nap-
rendszer bolygói. Papíron is elkészítjük a
csillagtérképet a gyerekekkel, megrajzolva
az évszakokat és a rájuk jellemzõ csillagje-
gyeket.

– A gyülekezeti teremben reál oldalról közelít-
hetik meg a tábor tagjai az eget, a templom fa-
lai között pedig a hit oldaláról.
– Isten teremtményei vagyunk mi is és a
csillagos égbolt is. Isten azt szerette volna,
hogy megismerjük a körülöttünk lévõ vi-
lágmindenséget. Ennek van tudományos
és hitbeli oldala is természetesen.
– Szemügyre veszitek a csillagokat az esti ég-
bolton is.
– Ha tiszta lesz az ég pénteken, akkor sza-
lonnasütéssel, tûzgyújtással egybekötve
csillagtúrát teszünk, amiben az okostele-
fon is segítségünkre lesz. Ez lesz az igazi él-
mény, hiszen fent van a Jupiter, a Mars, és
fent lesz a Hold is. A nagyfiúkkal pedig sá-
torban kint éjszakázunk.
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lel-
kész és Szénási Szabó Marianna éppen a
kisebbekkel gyakorolt egy kis színdarabot

a templomban. A próba után a lelkész
asszony elmondta, hogy Csillagok a Bibliá-
ban címmel olyan történetek kerülnek sor-
ra a hét során, melyek mind-mind megvilá-
gítják, hogy a sötétségben tapogatózó vi-
lágban hogyan lehet fényforrásra találni.
Többek között egy híres ûrhajós, James
Irwin életével ismerkednek meg, aki ráte-
hette a lábát a Holdra.
– Alkotó foglalkozásokon keresztül is közelebb
hozzátok a gyerekekhez a csodálatos, ismeret-
len univerzumot. Váraljai Péter érkezésem-
kor éppen egy Mézga családot ábrázoló fa-
táblát készített, egy lányka mellette katicás
játékot festett, a gyülekezeti házban bolygós
nyaklánc készül, és persze sok-sok játék adott
a kikapcsolódáshoz. Szerdán kirándulni
mentek.

– A témánkhoz illeszkedve Bakonybélre
látogatunk a Pannon Csillagdába, majd tú-
rázunk a környéken.
– Kik vannak segítségedre a táborban?

– Biatorbágyról a Vasárnapi Iskolai Szö-
vetség keretében körzetünk felelõse, Csi-
kós Mihály és felesége, Katalin; Rácz Sára
majdnem végzett tanító; Szénási Csaba és
felesége, Marianna, gyülekezetünk tagjai;
Lapusnyik Zsuzsanna, gyülekezetünk fel-
ügyelõje, gondnoka; valamint nagyobb di-
ákok.

Hargitai–Kiss Virág

valódi menedék is volt számunkra, hiszen
az ebédidõ után még az udvarban sem na-
gyon tudtak lenni a gyerekek, olyan nagy
hõség volt. Mintegy 60 gyermek volt jelen a
hét során, 4-5 évestõl fölfelé. A hét témája
a bibliai honfoglalás volt. A gyülekezetben
hitoktatást végzõk tanították a gyermeke-
ket a hét során. Megismertük Józsuét és az
õ életét, Ráhábot, ahogyan segítette ide-
genként is az Isten népét. Közös ebédün-
ket a Mészöly Géza Általános Iskola men-
záján tudtuk elfogyasztani, a finom menü-
ért ezúton is köszönetet mondunk a kony-
hát üzemeltetõ TS Gastro Kft. munkatár-
sainak. A bibliai tanításokat a kiscsoportos
feldolgozások követték, majd a munkálta-
tás. A gyermekek kis cipõsdobozukban
gyûjthették össze a hét során elkészített
munkáikat. A pólóbatikolás nagy élmény
volt a kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Köszönjük a Mészöly Géza Általános Is-
kola pedagógusainak is, hogy a kreatív
idõszakban segítették a gyermekek mun-
káját, és a nyári szünetben is ideáldozták
az idejüket.
A templomi együttlétet a közös éneklés és
zenélés tette még színesebbé. A gyerekek
nagyon élvezték a Gabi néni által tanított
énekeket, valamint azokat is, melyeket Ri-
csi bácsi hozott. Nagy Richárd alapi lelki-
pásztor és kedves családja a hét során ve-
lünk együtt foglalta el Jerikót, és a felhang-
zó sófár (kosszarv) hangjára még Jerikó
falai is leomlottak.
A játékos vetélkedõk se maradtak el a hét
során, ahol a különbözõ csapatok mérték
össze tudásukat, ügyességüket, és verseng-
tek egymással. Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt nagy élmény volt az ugrálóvár,
melyet a gyülekezeti teremben, illetve az
udvaron is felállítottunk.
Köszönjük a szülõk, gyülekezeti tagok, fia-
talok, pedagógusok, önkéntesek munká-
ját, és mindazt a szeretetet és támogatást,
amit a hét közben is nyújtottak – nem volt
hiány se gyümölcsben, se süteményben, de
még palacsintában sem. Külön köszönet il-
leti az egész héten a hangtechnikát, hango-
sítást biztosító Bokányi Zsolt presbiter
testvérünket is. Köszönjük a gyülekezet, az
egyházmegye, az önkormányzat támogatá-
sát.
Legyen áldott az Úr, aki megajándékozott
bennünket ebben az esztendõben is meg-
annyi átélt csodával.

Kovács Csongor lelkipásztor
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Az Úr csodásan mûködik
Nyár volt. A hegyek háta mögül felbukkanó nap sok kormos arcú,
fáradt embert láthatott, akik már hazafele tartottak az éjjeli mû-
szakból, azonban arról lekésett, hogy azokat is lássa, akik kora
hajnalban elindultak otthonról kenyeret keresni.
A Veres családban úgy kezdõdött a nap, mint a többi. Korán csör-
gött az óra, indulni készült a gazda. Egy búcsúpillantás, majd End-
re kilépett az ajtón, indult a föld alá, oda, ahova még nem sütött be
soha a nap, csak a bányászlámpa adott halvány fényt.
Ágnes asszonynak nem volt kenyere a tétlenkedés, tette szorgo-
san a napi teendõit. Kislánya úgy ugrálta körül, mint õzike az any-
ját. A nap a hegyek között keveset szokott idõzni, és már igyeke-
zett a hegyóriások mögé bújni, amikor a gazdára készen várt a
mosdóvíz és a megterített asztal.
Az óra mutatója lassan haladt elõre, kezdett kihûlni a víz, de End-
re még nem érkezett.
„Vajon mért nem jön még?” – kérdi Ágnes elõször csak önmagá-
tól, majd odaszól anyósának:
– Édes! Endre már itthon kellene legyen!
– Ne izgasd magad, kedves, majd megjön a fiam – mondja rekedt
hangon Lina asszony.
Teltek a hosszúra nyúló percek, órák. Ágnes föl-alá jár, majd kiro-
han, bekopog a szomszédba.
– Annus! Endre még nem jött haza! Imre már bement dolgozni?
– Igen! Gyere be, imádkozzunk, a kislányodat otthagyod Édesre,
és megyünk a bányához – mondta Annus.
A két asszony egymás kezét szorítva sietett a bányakapuhoz, ahol
már ott várt kétségbeesve egy csoport asszony. Órák teltek féle-
lemmel teli töprengéssel. Kezüket tördelve várták, hogy jöjjön va-
laki, mondjon már valamit. Azok is Istenhez fohászkodtak, akik
azelõtt rá sem gondoltak.
Végül megnyílt egy rozsdás vasajtó, és sorban jöttek kifele a bá-
nyászok. Szénporos arcuk árulkodóan jelezte, hogy történhetett
valami, mert szemük alatt hosszú, fehér csík vájt utat magának.
– Omlás!
– Megindult a szén!
– Hála, hogy kijutottam élve!
Ilyen, s ehhez hasonló hangokat lehetett hallani a gyéren megvilá-
gított kapuban. Egyik is, másik is az asszonyok közül hálálkodik,
hogy él, él a férj, a társa, a családfenntartó.
Ágnes és Anna türelmetlenül, lábujjhegyre állva kémleli a sort,
várják, hogy felbukkanjon Endre.
– Ott hátul – mondja Anna Ágnesnek.
– Nem, az nem õ – feleli Ágnes csalódottan, mégis reménykedve.
A poros, fekete embersor végén egy ismerõs odalép az asszonyok-
hoz. Nem jó hírt hoz. Azt a csapatot, amelyikben Endre dolgozott,
baj érte. Beszakadt a galéria. Akik közelebb voltak, és hallották,
hogy megindult a szén, menekültek, de vannak, akik bent reked-
tek, Endrét sem találják.
– Menjenek haza – mondja keserû hangon az ismerõs. – Holnap
többet tudnak, már odaküldtek egy mentõcsapatot.
– Nem megyek sehova – mondja Ágnes.
– Gyere! – mondja Anna remegve, megragadva Ágnes kezét. – A
kicsinek szüksége van rád. Édesanyám is aggódik! Menjünk haza.
Itt az ima segít!

Mint a futótûz terjedt a hír a hívõ testvérek között. Összegyûltek,
úgy imádkoztak. A baj közelebb hozza az embereket egymáshoz
is, de Istenhez is.
A város alatt, lent a mélyben kitátotta száját a föld. Volt, akiket ki-
okádott, majd összecsukta a száját. Két embert beszorított, nem
nyelte el õket, ott maradtak a szájüregben. Mint valami fogak, úgy
maradt fölöttük a gerenda, ami nem engedte, hogy végképp el-
nyelje õket. Az üregben két ember szorongott. Egyik Endre volt.
Társaik és közöttük megszakadt a hallótávolság. Csak a mellette
levõ társának hallotta a nyögéseit. Endre hálálkodott, hogy jobb
helyzetben van, mint társa, akit derékig odafogott a szén. Várta a
szabadítást.
Teltek az órák, semmi, sehol, hiába kiabál. Nem jön segítség. Egy
örökkévalóságnak tûnt, hogy ott vannak a vaksötétben. Reménye
kezdte elhagyni, amint fogyott a levegõ. Társa nem bírta tovább,
jajgatott, majd ott halt meg mellette. Segíteni akart rajta, de moz-
dulni sem tudott. Egy halott ember mellett szorongott. Már nem
volt az sem, akihez beszélhetett volna.
De mégis volt Valaki. Megnyílt a szája Isten fele. Eddig is imádko-
zott õ, de csak úgy, megszokásból. Már gyerekkorában megtaní-
tották imádkozni. Most úgy imádkozott, mint Jónás a hal gyomrá-
ban. Õ a föld gyomrában könyörgött az életéért. Akkor a legna-
gyobb nyomorúságában úgy kiáltott Istenhez, hogy ha élve kike-
rül, nem szolgál két Istent, csak az Élõ Istent, de azt teljes odaszá-
nással. Végül elérkezett lélekben addig, hogy már nemcsak azért
imádja Istent, mert bízik a szabadulásban, hanem azért, mert mél-
tó arra az Úr! Mikor ezt kimondta, messzirõl hangot hallott. A
hangja már rekedt és gyenge volt, de minden erejét összeszedve
kiáltott.
– Itt vagyok! Erre emberek! Erre!
Izzadt kezek húzták el az életre. Sokan csodálkoztak, hogyan ma-
radhatott életben. Voltak, akik azt mondták, hogy nagyon erõs a
szervezete, de õ tudta, hogy nem a szervezete erõs, hanem az
Isten, akit imád.
Meghallgatott imádságot élt addig át rajta kívül felesége, anyja,
testvére és hittestvérei, akik nem adták fel, hitték, hogy ami embe-
reknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Örömkönnyeiket töröl-
ve énekelték: „Az Úr csodásan mûködik… mint titkos bánya
mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza fel, mi most még
rejtve itt.”
Endre fogadalmához híven gyakran és buzgón tett bizonyságot,
hogy õ kétszer született. Elõször az édesanyja szülte meg, másod-
szor a földanyában kapott új életet Istentõl.
(A leírt történet igaz, V. Endre az én nagybátyám volt, édesanyám
testvére.)

K.-né A. Éva

Forrás: Antenna 2018/2

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesapánk,

GYÕRI SÁNDOR GYÖRGY
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Fotó: internet
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Kukavédelem
Az Ady Endre úti lakótelep Túry Miklós utcai oldalán régóta ék-
telenkedett a kukák környéke, mivel szemét-újrahasznosító ala-
kulatok (közismertebb nevükön: kukakutatók) bányászat közben
rendszeresen szétdúlták a lakók által a gyûjtõedényzetbe helye-
zett hulladékokat, amit aztán szerteszét hordott a szél. Az újra-
hasznosítás ugyan nemes dolog, de a szemetelés egyáltalán nem
az!

Most szépen rendbe lett rakva a terület, a kukák alá murva került,
köréjük pedig zárható kerítés, ami így sokkal kulturáltabb képet
mutat, és eséllyel védi meg az edények tartalmát az illetéktelenek-
tõl.

Hargitai–Kiss Virág

Gólyahalál
Trafó okozta egy gólya halálát a
Tinódy úton, a Radnóti utca
nyugati torkolatának közelében
az elmúlt héten. Az egyik kör-
nyékbeli lakó mesélte lapunk-
nak a történteket. A tragédia es-
téjén 25-30 gólya repült el az ud-
varuk fölött csapatban nagyon
alacsonyan, ami rendkívüli lát-
vány. Kicsit késõbb egy nagy
durranás hallatszott, egy pilla-
natra el is ment az áram. A
szomszédságból sokan kimentek az utcára a zajra, s megdöbben-
ve látták, hogy egy gólya darabokban hever a trafó körül; valószí-
nûleg óvatlanul repült oda és a nagyfeszültség szétrobbantotta.
Sokféle élõlény születik és hal meg észrevétlenül körülöttünk. De
a gólyákat kiemelt figyelem övezi, ezért is megrendítõ a fenti eset.
Mondhatnánk, hogy ez az élet rendje, de azért közvetetten az em-
ber keze van a dologban, mivel a villamos hálózatot nem a termé-
szet alkotta…
A tragikus sorsú madár emlékére álljon itt Tompa Mihály Özvegy
gólya címû versének utolsó versszaka:

„Szemeimmel elkísérem,

Mikor száll a kéklõ égen;

Ez a madár mintha sorsunk

Élõ képe volna!

A szív ha szent tárgyat veszt el,

Tartja magát képzelettel,

Mint az özvegy gólya!”

Hargitai–Kiss Virág

Reggeli gondolatok
Az ember, mikor leül a gép elé, gondolkodni kezd, hogy mi az az
aktualitás, amirõl írnia kellene. Ma hajnalban, félálomban elha-
tároztam: arról írok majd, amirõl a rádióban az elsõ hírközléseket
meghallom. Nyilván aktuális lesz. Ébredéskor bekapcsoltam a rá-
diót. Nos, épp az afrikai túlnépesedés és az európai alulnépesedés
jelenségét elemezték, és az ebbõl adódó népáramlást, migrációt
tették szóvá.
Ennél aztán nincs aktuálisabb, már-már unalmas.
Hozzák a hajók a fekete fiúkat, meztelen fekete lábak tapossák a
fedélzet deszkáit, de a kezekben gyakran ott az okostelefon. Cipõ
nincs, okostelefon van, furcsa világ.
Miért jönnek õk a paradicsomi Germániába, vállalva a hosszú út
fáradságát, veszélyeit, az embercsempészek pimasz zsarolását,
sõt esetleg a tengerbe fulladás veszedelmét? Hát bambuszkuny-
hók, vízhiány, éhínség, járványok helyett luxus, pompa várja itt
õket, akkora segély, amely többszöröse az otthon elérhetõ „ma-
gas” fizetésnek.
Súlyos kérdés, hogy ha a két ellentétes régió között ekkora kü-
lönbség van, mi az oka, hogy ahol nehéz az élet, ott nagy a népsza-
porulat, ahol pedig mindent megad a gazdaság fölösen is, ahol az
emberek szinte belefulladnak a jólétbe, ott érthetetlenül negatív
a népesedési ráta. Nálunk, Magyarországon nem ez a helyzet? A
nagyjából segélybõl élõ, sokszor munkanélküli rétegeknél nem
bõvebb a gyermekáldás, mint a jól keresõ, biztos jövedelmi viszo-
nyok között élõ csoportoknál? Nem fordítva kellene lennie? Kér-
dezem csupa nagybetûkkel. Miért a nehéz sorsúak nehezítik még
inkább az életüket új és új éhes szájak világra bocsátásával, és
miért nem a jó helyzetben lévõk engedik meg maguknak azt az
örömet, amit egy családban a gyerek jelent?

A kérdés bevilágít az emberek élethez való viszonyának a mélysé-
geibe. Fel lehet sorolni, mi irányítja a néptömegeket. Az önzés. A
könnyû élet, az élvezetek, fagylaltok vágya, az autó, gondtalan sö-
rözés elõtérbe helyezése. A szerelmi kalandok, a válások, a karri-
er. Félelem a poronty éjszakai nyafogásától, a pelenkázástól, az
orvosi receptektõl, a gyerek iskoláztatási gondjaitól. Végül is egy
kábult rövidlátás. Kérdezd meg az öregektõl, mi adott értelmet az
életüknek! Nem a bõröndök, a repülõutak, a tengeri utazások,
hanem bizony a gyerekek, az unokák. Ez a helyzet. Mi, akik mind-
annyian voltunk gyerekek, elfelejtettük a gyermekkor boldogsá-
gát, a labdázásokat a füvön, a hógolyózást, a napsütést. Nem
lehet, hogy mindezt örökül kell hagyni valakiknek?
Kellemetlent kérdezek. Ki fogja megtermelni a szükségleti cikke-
idet öregkorodban, tisztelt karrierista? Ki termeli ki a nyugdíja-
dat? Ki nyújt egy pohár vizet, amikor tehetetlen leszel? Az öreg-
otthon kelletlen gondozónõje? Ez is egy megoldás.
Nézd meg egy nyugodtan alvó csecsemõ arcát a kocsijában! Utá-
na durván kérdezd meg magadtól, hogy van-e ennél szebb lát-
vány! De õszintén válaszolj! S ha szerencsés vagy, és ez a te gyere-
ked, érezni fogsz valamit. Nem cserélnél senkivel.

L. A.

Fotó: internet
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Sajtóközlemény

Több mint 22 kilométeren újul meg a
6219-es jelû út Dunaújváros és

Sárbogárd között
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretein belül országosan több mint 517 kilométernyi út teljes körû
felújítását indíthatja el. A program egyik elemeként Fejér megyében a 6219-es je-
lû Dunaújváros–Sárbogárd közötti összekötõ út több mint 22 km-en újul meg.
A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, „Közlekedésfejlesztés Fejér
megyében II.” elnevezésû projektet a társaság vissza nem térítendõ európai uniós
támogatásból valósítja meg. A projekt keretében több mint 22 kilométeren újul
meg a 6219-es jelû út Dunaújváros és Sárbogárd között. A projekthez kapcsoló-
dóan a fejlesztés elsõ ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás során kiválasztott
kivitelezõ az EuroAszfalt Kft., a Swietelsky Magyarország Kft. és Soltút Kft. kon-
zorciuma lett. 120 nap áll egy 7,5 kilométeres szakasz kivitelezéséhez a rendelke-
zésükre mintegy 759 millió forintból.
A felújítás Nagyvenyim teljes átkelési szakaszát érinti és a mezõfalvai körforga-
lomnál végzõdik. A kivitelezõk a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a
teljes pályaszerkezet cseréjérõl, a kiegyenlítõ aszfaltréteg és az új kopóréteg terí-
tésérõl, az új tartós burkolati jelek felfestésérõl, valamint a KRESZ-táblák igény
szerinti cseréjérõl és pótlásáról is gondoskodtak. A 42 útcsatlakozás mindegyikét
aszfaltozzák. A szakaszon található 12 db meglévõ autóbusz-megállóhely beton-
burkolatot kap, illetve 2 új buszöbölpár épül, megújulnak az utasperonok is.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretein belül országosan több mint 517 kilométernyi 4 és 5 szám-
jegyû mellékút út teljes körû felújítását indította el. A programról további infor-
mációk érhetõk el a www.kozut.hu oldalon.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kérdezték
Mikor indul az

útépítés?
Az eredeti terv szerint már tavasszal el kellett vol-
na kezdõdnie a 63-as fõút sárbogárdi belterületi
szakasza és a vasúti keresztezõdés felújítási mun-
kálatainak. Egyelõre azonban nyoma sincs annak,
hogy készülõdne valami, a beruházásról tájékoz-
tató tábla kivételével.
Elsõként a polgármesternél érdeklõdtem, hogy
mi a késlekedés oka. Dr. Sükösd Tamás elmond-
ta, hogy a vasúti átjáró felújítására (melyet a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. végez)
megvan minden jogerõs engedély. A 63-as úttal
kapcsolatban három hete voltak tervegyeztetésen
a Közútnál, holott már megvan a nyomvonal. A
Közút határidõt nem mondott. Egy biztos: 2019
végére be kell fejezõdnie a beruházásnak a köte-
lezettség szerint.
A vasúti átjáróval kapcsolatban a NIF Zrt. szóvi-
võje az alábbi tájékoztatást küldte lapunknak:
„Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapítá-
sáról szóló 1247/2016. (V.18.) kormányhatározat
tartalmazza a ’Közlekedésbiztonság javítási prog-
ram a MÁV hálózatán II/A ütem – Közlekedés-
biztonságot növelõ fejlesztések’ címû projektet,
amely több részprojektbõl áll, és amelynek része a
sárbogárdi 63-as úti vasúti keresztezõdés felújítá-
sa is. A projekt keretében megvalósul a vasúti át-
járó vonalvezetésének korrekciója, az átjáró kör-
nyezetében a pályaszerkezet felújítása, kerékpár-
út átvezetése, valamint az útcsatlakozás módosí-
tása.
A projekt építési engedéllyel rendelkezik, jelen-
leg a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárás elõkészítése van folyamatban.
Eredményes eljárás esetén, a vállalkozási szerzõ-
dés megkötését követõen, 2019. I. negyedévben
indulhat a kivitelezés. A befejezés tervezett határ-
ideje 2019. IV. negyedév.”
A 63-as út vonatkozásában így nyilatkozott a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.:
„Idén országosan mintegy 1.200 kilométernyi út
felújítását indíthatjuk el, ebbõl Fejér megyében
több mint 88 kilométernyi fõ- és mellékút felújítá-
sát valósíthatjuk meg. A munkákat ütemezetten
valósítjuk meg, egyes projektek már befejezõd-
tek, jelenleg is több szakaszon zajlik kivitelezés és
elõkészítés alatt is vannak projektek. Utóbbi ka-
tegóriába sorolható a 63-as fõút felújítása is. A
tervek szerint a fõút több mint 3,1 kilométeres
szakaszán végezhetünk majd külsõ vállalkozók
bevonásával teljes körû felújítást. A projekt jelen-
leg a tervezési fázisban van, a tervezõnek a kiviteli
terveket 2018 õszéig kell leszállítani, ezt követõen
indulhat el a felújítást végzõ kivitelezõk közbe-
szerzési úton történõ kiválasztása, így a munkála-
tok 2019 elsõ felében indulhatnak el. A projekt az
ütemterveknek megfelelõen készül, tavaszi mun-
kakezdés nem szerepelt az elõzetes terveink kö-
zött.”

Hargitai–Kiss Virág

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJ-
TÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rend-
szerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató
– Helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 16774/2018/MÁV iktatószámú,
2018. július 27-én érkezett levelével megkereste hivatalomat.
A megkeresésben foglaltak alapján a növényvédelmi tevé-
kenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (2b) és
(5) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tájé-
koztatom a tisztelt lakosságot és a tevékenység által a hatáste-
rületen érintetteket:
A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének az igazgató-
sághoz tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalsza-
kaszokon, átjárókon, rálátási háromszögeken a pályatestek és
környékének (állomásokon, megállóhelyeken, állomási vágá-
nyokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, ipar-
vágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a keze-
lési feladatokkal megbízott útján a MÁV FKG a vegyszeres
gyomirtást megkezdi.
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd közigazgatási terüle-
tén
2018. augusztus 13-án:
– Börgönd–Sárbogárd vv.: 45 vv., 28,8 vgkm-en, Sárbogárd 9
vgkm-en nyílt vonalon
2018. augusztus 21-én:
– Sárbogárd állomáson 7,95 vgkm-en, I, II, III, V-XV állomási
vágányokon 0,9 ha állomás ter. 0,1 ha rakterületen, 5 ha peron-
területen
– Rétszilas állomáson 5,05 vgkm-en, I, II, III, IV-VII állomási vá-
gányokon 2 ha állomás terül. 0,3 ha rakterületen, 4 ha peronte-
rületen
2018. augusztus 27-én:
– Tolna–Mözs–Rétszilas 46 vv., 46,34 viszonylat szakaszon
2018. augusztus 28-án:
– Rétszilas–Mezõfalva 43 vv., 18,55 viszonylat szakaszon
2018. augusztus 29-én:
– Pusztaszabolcs–Dombóvár 40 vv., 110,8 viszonylat szaka-
szon
Az Unimog (UDJ) permetezõ gépkocsik és szerelvények útvo-
nalterve az idõjárási viszonyok miatt vagy forgalmi okokból
módosulhat (1–4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás (szél, esõ) nem engedi a
munkavégzést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi vá-
rakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után
a permetezéssel érintett területeken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek kü-
lönbözõ összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek
és az állattartók figyelmét, hogy a kaptárak, a méhcsaládok ki-
helyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legeltetésénél és ta-
karmányozásánál vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtás-
sal járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a
MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt
megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán Bencze István mû-
szaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyiségében.
Felhívom a méhészettel és állattartással foglalkozók figyelmét,
hogy a fentiekben részletesen ismertetett, kezelt területeken
fokozott figyelemmel járjanak el. A vegyszeres gyomirtással
érintett területeken legeltetni és a területekrõl származó takar-
mánnyal a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltolódással) számí-
tott 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 (30) 653 9971 telefon-
számon ifj. Bancsi Zoltán, a 06 (30) 939 7735 telefonszámon
Szarka Sándor, a 06 (30) 939 7712 telefonszámon Kovács Ró-
bert, a 06 (30) 7814 293 telefonszámon Török Gábor munkave-
zetõ ad tájékoztatást.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdeké-
ben teendõ szíves együttmûködésüket és megértésüket elõre
is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, vala-
mint az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM-rendelet (továbbiakban FM-
rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelõen az alábbiak szerint hivatal-
ból megindítja a Mezõföldi erdõtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdõtervezési eljá-
rást:
– az ügy tárgya: Mezõföldi erdõtervezési körzet erdõterve
– az ügy iktatási száma: XIV-G-045/6171-1/2018.
– a körzeti erdõtervezési eljárás megindításának napja: 2018. július 24.
– irányadó ügyintézési határidõ: 120 nap / Evt. 105. § (4) bek. b) pont
– várható befejezés: 2018. november 20.
– a felelõs erdõtervezõ neve és hivatali elérhetõsége:
Mészöly Károly, e-mail címe: meszoly.karoly@pest.gov.hu
– az észrevétel-tételi lehetõség határideje: 2018. augusztus 14.
Az eljárás megindításáról szóló közlemény a NÉBIH honlapján az eljárás lezárásáig elér-
hetõ:
http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek

Dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2018. augusztus 10-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

3. A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozásának
felülvizsgálata

4. Sárbogárd Sportegyesület 2018-2019. idõszakra vonatkozó fejlesztési terveinek jó-
váhagyása.

5. Seres István telekhatár-rendezési kérelme

6. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosítása.

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 38/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet
megalkotása.

8. Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdon-
ban lévõ ivóvíz, szennyvízelvezetõ és szennyvíztisztító víziközmû rendszerek
2019–2033. évi gördülõ fejlesztési terve.

9. Döntés a közvilágítási hálózat korszerûsítésérõl.

10. Pályázat benyújtása a József Attila Mûvelõdési Központ közösségi célú felújítására
TOP-7.1.1-16-H-005-1 számú, TOP CLLD helyi felhívás keretében.

11. Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-7.1.1-16-H-005-1) a József Attila Mûvelõdési
Központ közösségi célú felújítására.

12. Az éves közbeszerzési terv módosítása.

13. Közbeszerzési eljárás kiírása a sárszentmiklósi orvosi rendelõ energetikai felújításá-
ra.

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

15. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.

16. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Világjárás és hazaszeretet
A Hõsök terén futottam össze véletlenül
Andrea de Gruttola amatõr kerékpártúrá-
zóval, aki az Európát átszelõ Transconti-
nental túraversenyen teker. Fõállásban
egy nagy elektrotechnikai vállalat mûszaki
igazgatója, s emellett kerékpárral járja a
világot Alaszkától Mongóliáig. Rengete-
get olvas, az olvasás utazásra, az utazás
írásra inspirálja. Nem is olyan ördögi kör.
Regényei jelentek meg, internetes naplója
olvasható a www.andreadegruttola.net ol-
dalon. Szenvedélyes világjáró, s eközben
szenvedélyesen szereti a hazáját és szülõ-
földjét is.

A verseny minden évben más országokat
érint, a túrázók maguk választják meg az
útvonalat. Csupán arra kell figyelniük,
hogy betartsanak 10 fontos szabályt, vala-
mint meg kell látogatniuk a rajt és a cél kö-
zött 4 kijelölt helyet, ahol egy kis füzetbe
pecsétes igazolást kapnak. Az idén Belgi-
umból startolt a verseny, s Görögország-
ban várják célba a bátor résztvevõket,
akiknek meg kell küzdeni a több ezer mé-
teres magasságokba vezetõ alpesi hágók-
kal, a kánikulai hõséggel és magas páratar-
talommal, a nyári csúcsforgalommal. Nin-
csenek csapatok és istállók, mindenki ön-
állóan teker és egyedül oldja meg az ellá-
tást, szállást, vagy az esetleg felmerülõ
mûszaki problémát. Például a vizet sem

fogadhatják el: vagy közkútról engednek,
vagy vásárolnak.
A bicajokat nyomkövetõvel látták el, me-
lyek rendszeresen jelt adnak, s így a túra
honlapján (www.transcontinental.cc) min-
denkirõl lehet tudni, merre járt, hol aludt,
mennyivel megy éppen. A célig elért ered-
ményt is a nyomkövetõ jelei alapján álla-

pítják meg. Kizárás jár akkor, ha két napig
nincs jel.
A kb. 2.800 km-es távot 9 nap alatt tekerte
le az elsõnek célba érõ James Hayden, akit
barátai és szerettei vártak a görög Kala-
bakában.
Andreát még várja Horvátország, Bosznia,
Montenegró és Albánia. Biztos vagyok
benne, hogy nagyszerû útja lesz. Számára
az út nem csupán verseny vagy kaland, ha-
nem elmélyült figyelem, melyben ihlet szü-
letik talán egy újabb regényre is. Egy festõi
lombardiai kisvárosból, Avellinóból szár-
mazik, s nagyon büszke szülõföldjére. A
munkája nagyon felelõsségteljes, alapos
idõtervezést igényel összehangolni a bicik-
lis kalandozásokkal. Mongólia, Patagónia
vagy Alaszka nem egyhetes kihívások.

Számomra a kerékpár hasonló szenvedély.
Talán nem véletlenül futottunk össze a
Hõsök terén. Mivel egy hónapja elestem és
elszakadt a bokaszalagom, ami lassan, de
biztosan gyógyul, egy darabig sajnos nem
mehetek hosszabb távokra. Miután kicse-
réltük az elérhetõségünket, vágyakozva te-
kintettem a tovaszáguldó versenyzõ után.
Sebaj, talán épp a következõ úti célom
Avellino lesz!

Hargitai–Kiss Balázs
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Lakóház tetejét tépte le a szél Sárkeresztúron

A délutáni zivatarban feltámadó szél leszakította egy családi ház
tetõszerkezetét július 30-án, hétfõn Sárkeresztúron. A viharban a
Damjanich utcai épület két kéménye is ledõlt, a palafedésû tetõ
pedig a hátsó udvarba és a szomszéd kertjébe zuhant. A családi
házban hárman tartózkodtak, személyi sérülés nem történt. A
sárbogárdi hivatásos tûzoltók a betonfödémen maradt balesetve-
szélyes darabokat, téglákat eltávolították, majd a lakóktól kapott
fóliával a födémet letakarták. Az esethez katasztrófavédelmi mû-
veleti szolgálat is vonult.
Fotó: Katasztrófavédelem

Kerítésnek csapódott egy autó Alapon

Lesodródott az útról és felborult egy személygépkocsi augusztus
elsején, szerdán kora este Alapon. Az autó két méteren átszakí-
totta egy családi ház kerítését, majd az udvaron a tetejére borulva
állt meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók motoros gyorsdaraboló-
val a kerítés két meghajlott, balesetveszélyes vasoszlopát levág-
ták, és az autót csörlõvel a kerekeire állították. A személygépko-
csi vezetõje egyedül szállt ki a jármûbõl, és kézfájdalomra panasz-
kodott.

Fenyõk dõltek ki a viharban Sárbogárdon
Családi házakra dõlt két fa az erõs széllel kísért zivatarban au-
gusztus 2-án, csütörtökön kora este Sárbogárdon. A Tompa Mi-
hály utcában egy elõkertbõl a szomszédos épület tetõszerkezeté-

re dõlt egy tíz méter magas fenyõ, amely egy tuját is kitört. Néhány
házzal távolabb egy nyolcméteres fát fordított ki gyökerestõl a vi-
har, amely szintén egy családi háznak dõlt. A fenyõket a sárbogár-
di hivatásos tûzoltók motoros láncfûrésszel feldarabolták és
eltávolították az épületekrõl. Személyi sérülés nem történt.

Árokba borult egy autó a 63-as fõúton

Összeütközött két autó, az
egyik a vízelvezetõ árokba
hajtott és az oldalára dõlt
augusztus 5-én, vasárnap
reggel a 63-as fõút Sárbo-
gárd és Sárszentágota kö-
zötti szakaszán. A sárbogár-
di hivatásos tûzoltók a ko-
csit kerekeire állították,
áramtalanították és kivon-
tatták az árokból. A baleset-
ben senki sem sérült meg.

Hármas karambol Abán

Öten megsérültek több személygépkocsi karamboljában augusz-
tus 6-án, hétfõn kora este Abán. A Kossuth Lajos utcában három
autó ütközött. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították a
gépkocsikat és a rendõrségi helyszínelés után félrehúzták az autó-
kat az útról. A jármûvekben összesen nyolcan utaztak. A mentõk
tájékoztatása szerint négy embert súlyos, egyet könnyebb sérülé-
sekkel szállítottak kórházba.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI



12 KÖZÉRDEKÛ 2018. augusztus 9. Bogárd és Vidéke

Már bármely okostelefonnal
vásárolható vonatjegy

pár kattintással
Már minden Android és iOS operációs
rendszerrel mûködõ okostelefonra letölt-
hetõvé vált a jegyvásárlási funkcióval bõví-
tett Vonatinfó alkalmazás. A MÁV-
START online jegyértékesítési rendszerét
tartalmazó frissített verziót kedd óta tölt-
hetik le az iOS-es (Apple) készüléket hasz-
nálók, az androidosok pedig július közepe
óta vehetik igénybe korlátlanul.
Az utasok a mobiltelefonjukon vehetik
meg a MÁV-START és a GYSEV szolgál-
tatási területére érvényes belföldi, egy útra
szóló menetjegyüket és a hozzá kapcsolódó
felárakat, pót- és helyjegyeket, valamint a
kerékpár- és kutyajegyet (élõállat-jegyet).
A Vonatinfóba letöltõdõ jegyeiket is mo-
biltelefonon tudják bemutatni, akár offli-
ne, azaz internetelérés nélkül is.
A felhasználók utazási és jegyvásárlási szo-
kásaihoz igazodva az új Vonatinfó gyors és
egyszerû jegyvásárlást biztosít az utasok-
nak azáltal, hogy a korábban létrehozott
utazási beállításokat és az utazók adatait
megjegyzi az alkalmazás. Nemcsak a ké-
nyelmes használat, vagy a sorban állás elke-
rülése miatt érdemes mobiltelefonon vo-
natjegyet venni; az alkalmazásból 10 száza-
lékos kedvezménnyel vásárolhatók e-vo-
natjegyek, és itt is érvényes a @ jellel jelölt
vonatokra igénybe vehetõ 20 százalékos ár-
engedmény.
A Vonatinfó nevû menetrendi és térképes
utas-tájékoztatási alkalmazás indulása és
az e-vonatjegyek bevezetése óta nagy volt
az igény az utasok részérõl, hogy a mobilte-
lefonos applikációban is lehessen jegyet
vásárolni. A MÁV-START ezért bõvítette
ki a jegyvásárlási funkcióval az igen népsze-
rû, 400 ezer letöltést elért mobilalkalmazá-
sát.
A frissített alkalmazás korábbi, ún. béta-
teszt verzióját korlátozott számú (mintegy
ezer) felhasználó próbálhatta ki androidos
operációs rendszerû mobiltelefonokon. A
sikeres tesztelés után, a Google Play áruhá-
zon keresztül a Google fokozatosan bõvülõ
számú felhasználó részére kínálta fel a
jegyértékesítést is tartalmazó frissítés lehe-
tõségét, ami július közepére ért el az összes
androidos felhasználóhoz. Azóta mintegy
131 ezer androidos telefonon frissítették az
applikációt és több mint nyolcezren re-
gisztráltak az értékesítési felületen. Õk
már csaknem 40.000 vasúti jegyet vettek
néhány kattintással a mobiljuk segítségé-
vel. Július 23-ától az iOS operációs rend-
szert használó telefonokra is letölthetõ a
frissítés az App Store-ból.
A Vonatinfón vásárolt vonatjegyek fel-
használási feltételei megegyeznek az e-vo-
natjegyével: személyhez kötöttek, nem ru-
házhatók át másra, és legkésõbb az érvé-
nyesség kezdete elõtti 1 órán belül váltha-

tók vissza az alkalmazáson keresztül. A
visszaváltott, vagy lejárt érvényességû jegy
már nem használható utazásra. Bérletet
azonban nem lehet vásárolni a Vonatinfó
applikációval.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
A Vonatinfó alkalmazás korábbi funkciói
(menetrendi és vonatinformációk, vonat-
követés, térkép) továbbra is mûködnek re-
gisztráció nélkül, azonban a jegyvásárlás-
hoz regisztráció szükséges. Az alkalmazás
által biztosított rugalmasságot az elsõ hasz-
nálatot követõen tudják majd a felhaszná-
lók igazán kihasználni, ugyanis az elsõ vá-
sárlás alkalmával végig kell menni a kötele-
zõ regisztrációs lépéseken: pl. felhasználói
adatok megadása, elektronikus számlaadat
beállítása, esetleg bankkártya adatok eltá-
rolása. A késõbbi vásárlások során ezek az
adatok elõhívhatók és felhasználhatók, de
belépés után módosítható is minden elõze-
tesen mentett adat. Új elem a vonatinfós
alkalmazásban, hogy több utast (pl. család-
tagokat) és azok kedvezményeit, korosztá-
lyát lehet regisztrálni, így közös, például
családi utazás esetén is használható az al-
kalmazás jegyvásárlásra, ráadásul egy ké-
sõbbi utazás alkalmával már csak ki kell vá-
lasztani azok nevét, akiknek jegyet kíván-
nak venni. Fontos tudni, hogy a jegyek csak
abból a felhasználói profilból érhetõek el,
amibõl azokat vásárolták, mások részére
nem lehet a jegyeket átküldeni.
A már több éve mûködõ internetes jegyvá-
sárlási rendszer és a Vonatinfó nem átjár-
ható, vagyis az internetes jegyértékesítési
rendszerben élõ regisztráció nem használ-
ható a Vonatinfó applikációban, és az
interneten vásárolt jegy sem tölthetõ le a
Vonatinfóba, illetve fordítva sem mûkö-
dik. Ennek oka, hogy a Vonatinfó alkalma-
zás már a pénztárakban és a vonatok fedél-
zetén is használt új jegyértékesítési rend-
szeren alapul.

FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS
A bankkártyás fizetés a SimplePay online
fizetési rendszerében történik (ahol a fize-
tési információk elmenthetõk a késõbbi vá-
sárlásokhoz), majd a megvásárolt jegy le-
töltõdik az applikációba.
A jegyvásárlással egyidejûleg elektronikus
számlát kap az utas a regisztrált e-mail-cí-
mére. Utólagos számlaigényt nem lehet
benyújtani, és a kiadott számla sem módo-
sítható.

FELHASZNÁLÁS
A jegyvásárláshoz aktív internetkapcsolat
szükséges, azonban a korábban vásárolt je-
gyek térerõ, vagy mobil-adatforgalom hiá-
nyában is elérhetõk és bemutathatók a vo-
naton az ellenõrzésnél.

Egy applikációban egyidejûleg több utas
(pl. gyermek, házastárs, nagyszülõ, barát)
részére is tárolható jegy. Minden megvásá-
rolt jegyen külön szerepel az azt felhaszná-
ló utas neve, és csak az az utas használhatja
fel, akinek személyazonosító adatait a vá-
sárlási felületen megadták. A jegyellenõr-
zéskor minden esetben fel kell mutatni a
személyazonosításra alkalmas okmányt is.

VISSZATÉRÍTÉS

A Vonatinfóval vásárolt jegy csak az ér-
vénytartam kezdetét megelõzõen, a vásár-
lási felületen közzétett feltételek szerint, és
csak az applikáción keresztül téríthetõ
vissza. Pénztári visszatérítés nem lehetsé-
ges. Különleges esetekben és a vasúttársa-
ság hibájából szükségessé vált visszatérítés
esetén a MÁV-START ügyfélszolgálatá-
hoz kell fordulni. Az online visszatérítés
esetén a kezelési költség mértéke kedve-
zõbb az üzletszabályzatban elõírtaktól: a
menetjegy és a gyorsvonati pótjegy esetén a
visszatérítendõ menetdíj 10 %-a. Más felár
esetén a vonat indulása elõtt legkésõbb 24
órával kezdeményezett visszatérítésnél
nincs kezelési költség; ha már nincs 24 óra a
vonat indulásáig, de a visszatérítést a vonat
indulása elõtt legkésõbb 1 órával kezdemé-
nyezik, akkor a visszatérítendõ pót- és/vagy
helyjegyek árának 10 %-a a kezelési költ-
ség.

ADATVÉDELEM

Az adatok védelme érdekében az érzé-
keny, személyes adatokat nem a telefonké-
szüléken tárolja a program. A MÁV-
START a Vonatinfó rendszerbõl nem is-
mer meg, és nem tárol semmilyen banki
adatot, azokat továbbra is csak a fizetési
szolgáltató kezeli.

A mobilalkalmazás mûködésérõl hasznos
információkat érhetnek el a felhasználók a
MÁV-csoport weboldalán, a belföldi uta-
zás/jegyértékesítés/jegyvásárlás a Vonatin-
fó mobilapplikáción elnevezésû menü-
pontban:
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belf
oldi-utazas/jegyvasarlas-vonatinfo-mobila
pplikacion. Vagy a MÁVDIREKT vonala-
in, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon,
Telekom hálózatból a +36 (30) 499
4999-es, Telenor hálózatból a +36 (20) 499
4999-es, Vodafone hálózatból pedig a +36
(70) 499 4999-es számon kérhetnek segít-
séget a jegyvásárlók.

Magyar Államvasutak Zrt.
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Egyre többen utaznak kerékpárral vonaton
Idén az elsõ fél évben 10 százalékkal, több
mint 210 ezerre nõtt a vasúttársaság által
értékesített kerékpárjegyek száma, az eb-
bõl származó nettó árbevétel pedig mint-
egy 7 százalékkal emelkedett. A számok
azt mutatják, hogy az utasok körében egy-
re népszerûbb a vasúti kerékpárszállítás.
A kerékpáros túrajegyekbõl közel 16 szá-
zalékkal, e kategórián belül a Tisza-tóhoz
22, a Balatonhoz 15, a Fertõ tóhoz 4 száza-
lékkal vásároltak többet idén az elsõ félév-
ben a múlt év azonos idõszakához képest.
A vasúttársaság által értékesített kerék-
párjegyek száma az év elsõ hat hónapjában
10 százalékkal, több mint 210 ezerre nõtt, a
nettó árbevétel pedig közel 7 százalékkal
emelkedett.
A MÁV-START egész évben kedvezõ árú
jeggyel várja a bringásokat. A kerékpáros
túrajeggyel például az ország bármely te-
rületérõl – a megtett távolságtól függetle-
nül – egységesen 420 forintért szállítható
kerékpár a Balatonhoz, a Fertõ tóhoz és a
Tisza-tóhoz. A kerékpáros túrajeggyel
azonban nemcsak a tavakhoz lehet elvinni
biciklit, hanem a tó körüli állomások, meg-
állóhelyek között utazva sem kell aznap
újabb kerékpárjegyet váltani. A túrajegy
ugyanis az érvénytartamon belül korlátlan
számú kerékpárszállítást biztosít. Az utas-
nak természetesen rendelkeznie kell meg-
felelõ menetjeggyel, és – a vonat típusától
függõen – adott esetben kerékpárhely-
jeggyel is. A kerékpáros túrajegyért ráadá-
sul még csak sorba se kell állni a pénztár
elõtt, mivel az új típusú jegykiadó automa-
tákból, vagy akár interneten is megvásárol-
ható. Internetes vásárlásnál pedig – az
otthoni nyomtatást vagy az elektronikus
eszközön való jegybemutatást választva –
10 százalékos kedvezmény jár.
A túrajeggyel ellentétben a „klasszikus”
kerékpárjegyet egy adott viszonylatra le-
het megvásárolni, és a jegy ára a tervezett
út hosszától függ. (A kerékpárjegyek ára

ötven kilométer alatt egységesen 235 fo-
rint, afelett a viteldíj kilométer-övezeten-
ként nõ.) A vasúti havibérlettel rendelke-
zõ utasok szombaton és vasárnap – a bérle-
ten feltüntetett viszonylaton – ingyenesen
magukkal vihetik a biciklijüket, díjmentes
kerékpárjegy megváltása mellett. A vasúti
havibérlet mellé kerékpáros havibérlet is
váltható, ami már néhány utazás után
visszahozza az árát.
A MÁV-START egyébként a Balaton
északi partjára utazó kerékpárosoknak a
Tekergõ gyorsvonatokat ajánlja, melyek
gyorsvonati pótjegy és kerékpárhelyjegy
váltása nélkül vehetõk igénybe. A Teker-
gõkön nagy kapacitású kerékpárszállító
kocsik közlekednek, ezekben 16–47 darab
bicikli szállítható. A déli partra utazók ke-
rékpárhelyjegy nélkül a Déliparti sebesvo-
nat nagy befogadóképességû (28 darab ke-
rékpár tárolására alkalmas) bicikliszállító
kocsijait vehetik igénybe. Kerékpárhelyje-
gyet kell váltani az északi parton közleke-
dõ Kék Hullám és Katica sebesvonatokra,
illetve a déli parton a Balaton, a Tópart, az

Aranypart, az Ezüstpart és az Aranyhíd
expresszvonatokra, a gyorsvonatokra, va-
lamint a Siófoki FLIRT vonatokra.

Alapszabály, hogy kerékpár szinte minden
vonaton szállítható, azaz a személy- és
gyorsvonatokon, illetve egyre több Inter-
City vonaton is, de csak a jármû névleges
befogadóképességének mértékéig. Ha egy
vonaton nincs külön kerékpárszállító kocsi
vagy arra kialakított tér, akkor – amennyi-
ben a vonaton nem tiltott a kerékpárok
szállítása – a vonat elsõ és utolsó 2. osztá-
lyú kocsijának a vonat végei felé esõ elõte-
reiben helyezhetõ el a kerékpár úgy, hogy
az utasok közlekedését ne akadályozza. A
vasúttársaság arra kéri utasait, hogy –
amennyire lehetséges – próbálják idõben
megtervezni utazásukat. Elõzetes kerék-
páros helyfoglalással ugyanis a kellemet-
lenségek megelõzhetõk. Bõvebb informá-
ció a www.mavcsoport.hu/kerekpar olda-
lon található.

Magyar Államvasutak Zrt.

Kerékpárral az utakon
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
baleset-megelõzési tanácsai két kerékkel
közlekedõknek.

Nyáron Fejér megye útjain is megnõtt a
kerékpárral közlekedõk száma, akiknél
magasabb a baleseti kockázat. Ennek oka,
hogy a kétkerekûeket a gépkocsikban jel-
lemzõ passzív biztonsági megoldások nem
védik, így közlekedési baleset esetén tes-
tük közvetlen fizikai behatásoknak van ki-
téve.

A közlekedés minden résztvevõjére, így a
kerékpárosokra is vonatkozik a „látni és
látszani” biztonsági alapelv. A láthatósági
mellény viselése lakott területen kívül, éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok kö-
zött kötelezõ. Testi épségük megóvása ér-

dekében lehetõség szerint vegyenek fel
sisakot és térdvédõt.
Fontos, hogy a kétkerekû a kötelezõ tarto-
zékokkal fel legyen szerelve és megfeleljen
a mûszaki követelményeknek. Használat
elõtt ellenõrizzék a bicikli kormányát, a vi-
lágítóberendezéseket és a fékeket.
Lényeges szabály, hogy a kerékpárosnak a
jármûrõl le kell szállnia és azt tolva – a gya-
logosok közlekedésére vonatkozó szabá-
lyok szerint – kell az úttesten áthaladnia!
Ez alól csak az képez kivételt, ha a gyalo-
gos-átkelõhelyen kijelölt kerékpárút vezet
át.
Járdán tilos kerékpározni! Lakott terüle-
ten levõ olyan úton, ahol az úttest kerékpá-
ros közlekedésre alkalmatlan, továbbá a
12. életévét be nem töltött személynek a

gyalogos forgalom zavarása nélkül, legfel-
jebb 10 km/óra sebességgel a járdán is
szabad közlekedni.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a
balesetek megelõzése érdekében felhívja a
közlekedésben résztvevõk figyelmét a kö-
rültekintõ magatartásra, a jogszabályi elõ-
írások maradéktalan betartására.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Hõségben is körültekintõen
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a
kánikula közlekedésbiztonsági kockázata-
ira hívja fel a figyelmet.
A tapasztalatok alapján a nyári forróság-
ban jelentõsen csökken az autósok kon-
centrációs képessége, tompul a figyelmük,
hajlamosabbak lehetnek az agresszív és
durva szabályszegésekre, emiatt pedig
több a közlekedési balesetek száma is. Na-
gyobb számban elõfordul a sebességhatá-
rok túllépése, a szabálytalan elõzések, a
hirtelen kormánymozdulatok és váratlan
manõverek.
A napokig tartó hõség megviseli a szerve-
zetet, gyakran a közlekedõk türelmetlen-
ségét válthatja ki, emellett a jármûvezetõk
körében jelentõsen emelkedik a rosszullé-
tek száma is. A gyalogosok jellemzõen ke-

vésbé néznek körül mielõtt az úttestre
lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélye-
ket.

Ha tehetik, kerüljék a legmelegebb órák-
ban történõ elindulást! Tartsák be a sebes-
séghatárokat és óvakodjanak a hirtelen
manõverektõl, kormánymozdulatoktól.
Az elõzést mindig szabályosan, körülte-
kintõen, az arra alkalmas útszakaszon, a
megfelelõ irányjelzések használata mellett
hajtsák végre. Felhívjuk a figyelmet, hogy
aki nehezen viseli a meleget, ebben az idõ-
szakban lehetõleg ne üljön volán mögé. Ha
feltétlenül szükséges elindulni, akkor ve-
zessenek kipihenten és gyakrabban állja-
nak meg felfrissülni! Fogyasszanak kellõ
mennyiségû folyadékot és mindig legyen
hûtött ásványvíz, vagy üdítõital a gépkocsi-

ban! Legyenek türelmesek, vezessenek
kissé lassabban, tartsanak nagyobb köve-
tési távolságot! Ha megáll a jármûvel, le-
hetõleg ne napos helyen hagyja! Soha ne
hagyjon a parkoló gépjármûben kisgyer-
meket vagy háziállatot, még rövid idõre
sem, mert a felforrósodott utastérben
ennek akár életveszélyes következményei
is lehetnek!
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
mindenkinek balesetmentes közlekedést
kíván!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Hõségriadó: házi kedvenceinket is hõguta fenyegeti – állatvédelem

Hõségriadó az állatoknak is
Az állatvédõk gyakran találkoznak a lakos-
ság által rövid láncra kikötött, árnyéktól
mentes helyen, megfelelõ mennyiségû,
friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal. A nap-
pali 30 foknál magasabb csúcshõmérséklet
idején a rosszul tartott házi kedvencek rö-
vid idõn belül hõgutát kaphatnak, mely
hosszú távon pusztuláshoz vezet. A nyári
meleg napokon a hosszabb ideig tartó sé-
táltatást érdemes kora reggel és késõ dél-
után megtartani. A naptól felhevült aszfal-
tot is érdemes elkerülni, hiszen ott köny-
nyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott
kutya mancsát.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület segélyte-
lefonján a nagy nyári kánikulában aggódó
állatbarátok körében rendszeres téma a
tûzõ napon kikötött, víz nélkül tartott álla-
tok számára történõ segítségkérés. Seres
Zoltán egyesületi elnök szerint gyakran fe-
lejtenek kertben, udvaron egy-két napig
(vagy tovább is) emberek házi kedvence-
ket. Van, hogy élelem, ivóvíz nélkül szen-
vednek az állatok. A kánikulában a ked-
vencek mellett a gazdasági célú háziállat-
okra is fokozottabban oda kell figyelni. Ne
csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk
oda a szomszéd portán tartott állatokra is.
A kutya önszántából soha nem mozogna a
tûzõ napon a nagy kánikulában. Ha mégis
ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy

mindezt nehezebben viselik a nagyobb tes-
tû, sötét színû kutyák, mint a kisebb testû,
világos színûek. A kutya nem tud izzadni,
ami komoly nehézséget okoz számára,
mert pusztán a lihegéssel történõ hõ-
vesztés néha, bizonyos körülmények kö-
zött nem elegendõ, ilyenkor az állat keresi
a hûvös helyet, padlót, amire ráfeküdve
hûtheti magát.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület 4 legfon-
tosabb tanácsa kutyák kánikulában törté-
nõ tartásához:
– a nagy nyári hõségben se feledkezzünk el
a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket
kora délelõttre és késõ délutánra idõzít-
sünk;
– állatunk számára mindig legyen hûvös
hely, ahova a napsugárzás elõl szabadon el
tud bújni;
– kedvencünknek az élelem mellé naponta
többször friss ivóvizet kell biztosítani;
– házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül
autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen a
tûzõ napon a belsõ hõmérséklet az egekbe
szökhet.
A nagy nyári magas hõmérsékletet köny-
nyebben átvészelik házi kedvenceink, ha
hûvös helyen készítünk kuckót számukra.
Fontos a napjában többször újratöltött
vizestál. Ha módunkban áll, nedvesítsük

be az állat bundáját, úsztassuk, és legfõ-
képp ne kívánjunk tõle „csúcsteljesít-
ményt”. A nagy nyári melegben egy autó-
ban 5-10 perc alatt 60 fokra is felugorhat a
levegõ hõmérséklete, ami a bent tartózko-
dó élõlények számára hosszabb távon vég-
zetes lehet. A lakásban a sötétítés, a venti-
lálás segítheti a meleg átvészelését.

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a házi-
állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan
kilóg a szájából, színe sötétebb a megszo-
kottnál, a baj lehet akár hõtorlódás, vagy
hõguta is. Nyári kánikulában az oldalán
fekvõ, intenzíven lihegõ, eszméletét vesz-
tett állat rendszerint hõguta vagy napszú-
rás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az
állatorvosi segélykérés életmentõ lehet eb-
ben az esetben. A háziállatokért a gazdák a
felelõsek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhe-
tõ lehet az állatok szenvedtetése, és pozitív
élményekkel élhetõ át a nyári forróság.

Orpheus Állatvédõ Egyesület
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Hírek az oldalvonalon
kívülrõl

A 2018-2019. évi labdarúgó-bajnokságra a felkészülést július 10-
én kezdték meg a Sárbogárd SE csapatai.
A felkészülés elõtt a csapatoknál személyi változások történtek.
Az utánpótlás U7-U8 korosztály edzéseit Szabó Attila helyett a
továbbiakban Husvéth Zsolt vezeti, az U9-U10 és az U11-U12
csapatok Sallai Attila irányításával vesznek részt az egyesületi Bo-
zsik-programban.

A Fejér megyei bajnokságban szereplõ U14 csapatot Kovács Atti-
la, míg az U16-osokat Lajtos András készíti fel a bajnokságra.
A megyei I. osztály U19-es csapatánál az edzõi teendõket Beze-
rédi Ádám látja el. A megyei II. osztályban szereplõ felnõtt csapat
továbbra is Pajor Lászlóval indul a bajnokságban.
A megyei I. osztályban szereplõ együttes Viktor Ferenccel készül
a bajnoki rajtra. Az utánpótlástól a felnõttekig a szakmai munka
felügyeletét a szakmai vezetõként is tevékenykedõ Pajor László
látja el.
A csapatoknál az átigazolás idõszakában jelentõs mozgolódás
volt tapasztalható. A távozók: Nyári Bence, Tóth Zsolt, Bánfalvi
Balázs, Márki Dénes, Hegedûs György, Szabó Zoltán, Krajcso-
vics Péter.
Az érkezõ játékosok: Matócza Dániel az Ikarus–Maroshegy,
Szalai Pál a Fõnix, Oláh Dániel a Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ,
Gyuricza Kornél az Aba–Sárvíz, Kókány Péter a Lajoskomárom,
Kállai Bence a Seregélyes, Õsz Patrik a Szabadbattyán csapatától
érkezett a Sárbogárd SE megyei I. osztályú csapatához; Fauszt
Zoltán az Aba–Sárvíz, Kovács Attila a Pálfa, Sebestyén Zsolt a
Simontornya csapatától érkezett, Emperger Bence pedig újra
kezdõként erõsíti a megyei II. osztályban szereplõ csapatot.
A bajnokság augusztus 18-án az U19 csapat mérkõzésével indul a
Martonvásár otthonában. Augusztus 19-én a megyei I. osztályban
a Sárbogárd szintén a Martonvásár ellen idegenben lép pályára.
A Sárbogárd II. hazai pályán augusztus 19-én az Aba–Sárvíz ellen
kezdi a bajnokságot.
A bajnoki rajt elõtt a hétvégén a Magyar Kupában a Baracs ven-
dégeként kell gyõzelmet elérni, ami a továbbjutást is jelenti.
BARACS–SÁRBOGÁRD 2018. augusztus 12., 17 óra, Baracs,
sportpálya.
2018-2019-ben is szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ

SÁRBOGÁRDRÓL!

Kaphatók
szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Dr. Práger Péter Andor rendelési ideje
Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor saját sár-
bogárdi betegeinek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ
9.00–10.00 Pusztaegres, tanácsadás
15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor saját
sárbogárdi betegeinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

8.00–11.00 ÁTMENETILEG – Sárszentmiklós, orvosi rendelõ, gyógyszer-
felírás nincs.

Helyettesítés, gyógyszerfelírás sárszentmiklósiaknak:

Kedd 8.00–12.00 Sárszentmiklós
Csütörtök 12.00–16.00 Sárszentmiklós

A rendelõk rendelési idõ alatt hívhatók az alábbi
telefonszámokon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007
Sárszentmiklós, orvosi rendelõ: 06 (25) 467 339

Az asszisztensek hívhatók 8.00–16.00 óráig az alábbi
telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853 0480

Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Szerda 16.00–17.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. A rendelési idõrõl, kérjük,
elõzetesen tájékozódjanak telefonon vagy személyesen a rendelõben.

Dr. Práger Péter háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozás témája:
Az önellenõrzés szerepe cukorbetegség esetén

Elõadók: dr. Hidvéginé Kovács Annamária és dr. Oroszlány László.
Idõpont: 2018. augusztus 29. 17.00–18.30 óra.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Telefon: 06 (25) 460 161.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

TÁJÉKOZTATÓ
A KORMÁNYABLAK OSZTÁLY ÜGYFÉLFOGADÁSA

Sárbogárd, Hõsök tere 2., földszint
Telefon: (25) 795-249, (25) 795-229, (25) 795-228
Fax: (25) 520-290
E-mail: kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu
hétfõ: 7.00–17.00, kedd: 7.30–14.00, szerda: 7.30–16.00, csütörtök:
8.00–18.00, péntek:  7.30–12.30.

Simon János hivatalvezetõ
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médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. augusztus
Augusztus 11-12.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., 06 (30) 816 1374;

augusztus 18-19.: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652;

augusztus 20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;

augusztus 25-26.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaeg-
res, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyhá-
za.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Szántóföldek eladók Sárbogárdon: Décsei-
dûlõ, laktanyánál, Varga-temetõnél, kútnál,
Mányoki úti, Kertalja házhely, Lázár utca te-
lek. 06 (25) 462 408

Sárbogárd központjában, négylakásos tár-
sasházban lakás eladó. Irányár: 15 millió Ft.
06 (20) 405 7366

3 szobás, azonnal beköltözhetõ családi ház,
Sárbogárd központjában, csendes helyen el-
adó. Telefon: 06 (30) 864 1333

Családi ház Sárbogárd központjában eladó.
06 (30) 907 9763

Régi étkezõasztal, karosszékek, székek, heve-
rõk eladók. Sárszentmiklós, Vezér utca 37. 06
(20) 215 2756

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása

06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT

keresünk nyerges szerelvényre,

BELFÖLDI MUNKAVÉGZÉSRE.

06 70 453 0509

AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT keresünk

SÁRBOGÁRDI AUTÓSZERELÕ MÛHELYBE.

Telefon: 06 30 853 4977

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Kánikula, majd
péntek este

hidegfront érkezhet

Csütörtökön is túlnyomóan napos idõ
várható. Számottevõ csapadék nem va-
lószínû, csupán néhol északkeleten le-
het egy-egy futó zápor. A délkeleti szél
ismét többfelé megélénkülhet. A leg-
melegebb órákban 33 és 37 fok közötti
maximum hõmérsékletre van kilátás.
Pénteken folytatódik kánikula, de a ké-
sõ délutáni órákban egy hidegfront ér-
heti el a nyugati, északnyugati ország-
részt feltámadó északnyugati széllel, zá-
porokkal, zivatarokkal. Hajnalban 19-
24, délután 32-37 fok valószínû, de a
front által érintett területeken már ki-
csit visszaeshet késõ délután a hõmér-
séklet.
Szombaton több helyen, vasárnap csak
helyenként alakulhat ki zápor, zivatar.
Szombatra a Dunántúlon és északon ki-
csit mérséklõdhet a hõség, de vasárnap
ismét az ország nagy részén 30 fok felett
alakulhat a hõmérséklet.

Forrás: idokep.hu
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