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AZ ÓRÁS

ÚJ ÜZEM NYÍLIK
SÁRBOGÁRDON

Az idõ bábui

Az idõ idõtlen. A hegyek, fák, állatok élnek bele a nagyvilágba,
belesimulnak a múlás folyamába. Az ember képtelen meglenni anélkül, hogy ne mérné ezt a megfoghatatlan valamit. Ennek eszközei, az óra és a kalendárium szervesen hozzánõttek a
mindennapjainkhoz; a percek, órák, napok, hetek, hónapok,
évek köré szervezõdik a mögöttünk és elõttünk álló idõ, még
némely testi folyamat is, mint a felkelés, vagy evés. Kikapcsolódás esetén egészen idõzavarba lehet kerülni, de aztán újra
föl kell venni a ritmust, mert különben megáll a föld. A nagyszülõktõl azt tanultuk, hogy minden perc, ami nem kerti, házivagy egyéb munkával telik, haszontalan. Ezért sokáig lelkiismeret-furdalás gyötört, ha tétlenkedni mertem egy kicsit.
Igyekszünk bezsúfolni egy csomó dolgot (fontosakat elodázva
fölöslegeseket is) az idõnkbe, pedig (vagy éppen azért, mert)
nem tudjuk, mennyi adatott. Mintha egy láthatatlan játékossal
szemben sakkoznánk.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 3. oldalon.

Sakktábor

Írás a 7. oldalon.
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ÚJ ÜZEMET NYIT SÁRBOGÁRDON
a MAGYARMET Finomöntöde Kft.
A magyar tulajdonú középvállalat ügyvezetõje
augusztus elején írta alá a telephely bérleti szerzõdését
– Évente akár több tízezer öntvény kerülhet kikészítésre
– A munkaerõ toborzása már augusztus végén megkezdõdik
– A térség gazdaságára komoly hatással lesz a modern technológiával dolgozó, bicskei székhelyû vállalat megjelenése
– Több hónapig tartott a megfelelõ helyszín kiválasztása
– Az ipari beruházás új színt hozhat a mezõgazdasági gyökerekkel
rendelkezõ város életébe
Az új üzemcsarnokban a legkülönbözõbb iparágak, köztük az élelmiszeripar, jármûipar, szivattyúgyártás, repülõgépipar, vegyipar,
gyógyászati gépgyártás számára fognak nagy pontosságú és speciális
ötvözetû öntvényeket kikészíteni, hegeszteni és kiszállításra kész állapotra elõkészíteni – mondta el Gyõri Imre ügyvezetõ igazgató.
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. több mint 35 éves tapasztalatra
tekint vissza. 1981-es alapítása óta alkalmazza a
viaszkiolvasztásos precíziós öntési eljárást,
mellyel Magyarország vezetõ finomöntödéjévé
vált. Beépítésre kész alkatrészei az ipar legkülönbözõbb ágazataiban
kerülnek felhasználásra.
A mai MAGYARMET öntödét az MMG Automatikai Mûvek alapította
1981-ben és korszerû berendezésekkel, nyugateurópai gyártási technológiával látta el. A folyamatos technológiai fejlesztés és az 1980-as évek alatt kialakult több bel- és külföldi vevõi
kapcsolat kölcsönhatása eredményeképpen az öntöde neve ismertté vált a nyugati piacokon is. Az öntödét 1993-ban a német Schmidt +
Clemens cég vásárolta meg, mellyel jelentõs piacok nyíltak meg a
MAGYARMET elõtt. Az öntödét igazgató Gyõri Imre kohómérnökként már az üzem építésekor is az MMG-nél dolgozott, majd vezetésével olyan színvonalra emelte a céget, amely lehetõvé tette, hogy
kiemelkedõ minõségû termékeket szállítsanak a világ minden pontjára. Tíz év együttmûködés után, 2003-ban kivásárolta a céget a német tulajdonostól, és azóta további jelentõs beruházásokat, technológiai és piacfejlesztéseket valósított meg.

részek gyors utángyártása a feladat, a MAGYARMET a legkülönbözõbb felhasználásokra és ipari szektorba gyárt prototípus öntvényeket. Az egyik leggyakoribb alkalmazása a jármûiparban van.
A cég a Porsche és az Audi beszállítójaként kipufogócsonkokat, a
DTM-futamok autóihoz leömlõ rendszereket, egy stuttgarti cég
számára turbófeltöltõ-házakat szállít Németországba. Emellett
3D prototípusgyártással indult a már szériagyártássá növekedett
BMW-alkatrészek gyártása is a vállalatnál. Az ipari alkalmazások
mellett az innovatív technológia egy nem várt új piacot is megnyitott a MAGYARMET elõtt: a mûvészeti alkotások, szobrok egy speciális prémium piacát. A 3D-nyomtatott, majd magasan ötvözött
nemesacélból leöntött, végül tükörpolírozott szobrok a világ legkülönbözõbb pontjain és kiállítótermeiben nyûgözik le a látogatókat.
A jelenleg 210 fõt foglalkoztató cég folyamatosan növekszik. Az elmúlt években
jelentõs beruházásokat végeztek, több száz millió forintért vásárolt korszerû gépekkel újították meg gépparkjukat, automatizálták a
gyártást, innovatív technológiákat vezettek be.
A kapacitásbõvítés újabb
lépcsõje egy új, kihelyezett
üzem megnyitása Sárbogárdon. A felújított csarnokban nagy pontosságú,
speciális ötvözetekbõl készült öntvények vevõi elõírásoknak megfelelõ utómunkálatai fognak folyni: csiszolás, kikészítés, hegesztés, tisztítás. A gépek hatékony mûködtetéséhez természetesen képzett
szakemberek kellenek, akik egy ilyen világszínvonalú cégnél elsõ
kézbõl szerezhetnek képzettséget és tapasztalatot a mai modern
gyártástechnológiából. Az új üzem a tervek szerint az elsõ idõszakban 10-15 fõt fog foglalkoztatni, de ez a létszám a felfutásnak
megfelelõen jelentõsen bõvülni fog. Az elsõként felvett dolgozóknak a MAGYARMET a bicskei központi gyárban fog képzést tartani, amelyre az eljutást a cég biztosítja számukra. Itt a munkatársak
megismerkedhetnek Magyarország vezetõ precíziós öntödéjének fejlett technológiájával.

A korábbi tulajdonos Schmidt + Clemens máig fontos partnere a vállalatnak, de a függetlenedésnek köszönhetõen a portfólió folyamatosan bõvülhetett.

A bicskei központi gyárában rend és tisztaság uralkodik, melyet a
világ minden tájáról érkezõ vendégek is rendszerint kiemelnek (és
amelyet a nemzetközi tanúsítványok szakmailag is alátámasztanak), automatizált gyártás folyik, robotok segítik a munkát, modern felszerelés áll a dolgozók rendelkezésére. Az új sárbogárdi
üzem ugyanezt a szemléletet, a modern, de mégis családias légkört fogja tükrözni.

A cég mindig is elkötelezett volt a folyamatos fejlesztés stratégiája
mellett. Ezt az elvet követve kezdett bele 2014-ben a cégvezetõ fia,
ifj. Gyõri Imre ügyvezetõ igazgató egy olyan fejlesztésbe, amely Magyarországon is egyedülálló gyártástechnológiával ötvözte a
MAGYARMET sok évtizedes öntészeti tapasztalatát. A 3D nyomtatás
és az erre a technológiára épülõ rapid prototípusgyártás lehetõvé teszi, hogy a vevõ akár két-három héten belül beszerelésre kész alkatrészt kapjon kézhez. Az eljárás során lézerszinteres 3D nyomtatással
elkészítik a termék modelljét polisztirol anyagból. A mintanyomtatás
után a gyártás a precíziós öntészet hagyományos technológiai lépéseivel folytatódik (bokrosítás, héjképzés, kiégetés, öntés, tisztítás,
megmunkálás, mérés, szállítás). Akár új termék bevezetése, akár
prototípusöntvények gyors legyártása és tesztelése, vagy pótalkat-

A folyamatos fejlesztések, a nagy összegû beruházások és a
Magyarmetre jellemzõ jövõbe tekintés eredményeképpen a cég
évrõl évre egyre eredményesebben mûködik. Ezzel nemhogy
megõrizni, de tovább erõsíteni is képes azt a megszerzett piaci pozíciót, amely nemcsak Magyarország, de egész Európa meghatározó precíziós finomöntödéjévé tette.
Az álláslehetõségekrõl (lásd 16. oldal) érdeklõdni
az alábbi elérhetõségeken lehet:
hr@magyarmet.hu * +36 22 566 321
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KÖZÜGYEK / AJÁNLÓ

NAPLÓ
Augusztus 10-én nyári létszámmal, 7 fõvel ülésezett a sárbogárdi
képviselõ-testület. A hiányzók Gerlai Zsolt, Érsek Enikõ, Erõs
Ferenc és Juhász János voltak. A melegben kissé bágyadtabbnak
tûntek a városatyák, ennek ellenére, vagy éppen ezért egy óra
leforgása alatt döntöttek a hónap napirendi pontjairól.
Dr. Sükösd Tamás összefoglalta a legutóbbi ülés óta történt legfontosabb témákat. Megkötötték a szélessávú hálózatra vonatkozó szerzõdést a Tarr Kft.-vel, a cég ki is fizette a vételárat az önkormányzatnak. Az összeget teljes egészében a bölcsõde most
zajló felújítására fordítják. A bölcsõde két héttel késõbb, szeptember közepén nyit majd elõreláthatólag, ugyanis a körülbelül
150 éves épület tartogatott meglepetéseket a kivitelezõknek, tervezõknek és az önkormányzatnak. Számos elõre nem látott mûszaki probléma merült föl, és mivel mûemlékrõl van szó, e státusz
lassítja a dolgok menetét.

2018. augusztus 16. Bogárd és Vidéke

Most teljes egészében az épület belsõ és szerkezeti korszerûsítésére koncentrálnak, a külsõ megújulásra majd késõbb kerül sor. A
megyei közgyûlésen lezajlott a kollégiumi helyek elbírálása; egy
sárbogári igénylõ volt, neki is biztosított a kollégiumi hely.

Helyi busz – emelt hozzájárulás
A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatást a Régió 2007 Kft. végzi már régóta Sárbogárdon közmegelégedésre. Az önkormányzat a szolgáltatáshoz eddig havi bruttó
1.139.000 Ft-tal járult hozzá. Az üzemanyagárak és bérek emelkedése miatt a társaság bruttó 200 ezer Ft-tal kérte megnövelni ezt
az összeget, melyet a testület elfogadott. A jegyek és bérletek árát
nem kívánja emelni a cég.

Sportfejlesztések
Jóváhagyták a Sárbogárd SE fejlesztési terveit a sárbogárdi sporttelepre vonatkozóan, melyeket az egyesület és a testület TAO-s
forrás megpályázásával kíván megvalósítani, ahogy a korábbi fejlesztések esetében is tették. A pályázat már benyújtásra került, a
nyári ülésszünet miatt került csak most a testület elé az anyag. A
fejlesztési tervek között szerepel a kis mûfüves pálya karbantartása, a nagy füves pálya rekonstrukciója, és cél egy nagy mûfüves pálya kialakítása is, mely más települések csapatainak télen is edzési
lehetõséget biztosítva jövedelmezõ lenne az egyesület számára.

Telekhatár-rendezés
Korábban hírt adtunk arról, hogy az önkormányzat a Zöld város
pályázat keretében nyert pénzbõl, parkoló kialakítása céljából
megvásárolta az Ady Endre úti lakótelep garázssorával szemben,
a Mikes közi óvoda mellett lévõ kukoricást. Mivel a megvásárolt
terület magában foglalja egy lakóház 33 négyzetméteres elõkertjét is, mely parkolónak nem használható, telekhatár-rendezés
szükséges. Az érintett lakónak az önkormányzat a területért fizetett vételár szerinti négyzetméteráron értékesíti a szóban forgó
földdarabkát.

Szelektív remények
A szilárd hulladékra vonatkozó rendelettel kapcsolatos, jogszabályváltozás miatti napirendi pontnál szóba kerültek a szelektív
hulladék gyûjtésének kérdései is.
Szilveszterné Nyuli Ilona szorgalmazta, hogy a szelektív hulladékot gyakrabban szállítsa el a megbízott cég.
Dr. Sükösd kifejtette, hogy a központilag befagyasztott díjak miatt rendkívül, körülbelül tizedére csökkent a szolgáltatók száma.
Mindenképpen jelzik a gyakoribb szállítás igényét a szolgáltató
felé. Az lenne a legjobb, ha kapna a lakosság szelektív kukákat,
ahogy más településeken is, ami sokat tud javítani a szelektív gyûjtés jelenlegi állapotán.
Szilveszterné kifogásolta, hogy számtalanszor nem viszik el a szelektív hulladékot a meghirdetett idõpontban, és marcangolják a
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zsákokat a kutyák, viszi a szél a szemetet
szerteszét.
Dr. Sükösd: – Már nem a Dészolg szállít; a
Vertikál a Dunanettet bízta meg a feladattal. Évek óta vívom a harcot azért, hogy az
a rendszer, ami másutt jól mûködik, itt is
kialakuljon.
Szilveszterné: – A szelektív kukákat a lakosság fizeti?
Dr. Sükösd: – A szolgáltatónak kellene
biztosítania azokat. Látok esélyt a változásra. A Vertikál élén váltás történt, mivel
a nemzeti hulladékgazdálkodási holding
vezérigazgatója lesz Ferencz Kornél (korábbi sárbogárdi önkormányzati képviselõ), és talán jobban tudunk nála lobbizni.
Egyébként is meg kell oldania ezt a társaságoknak.

Büdös a víz
Elfogadták a Sárbogárd közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati
tulajdonban lévõ ivóvíz-, szennyvízelvezetõ és -tisztító víziközmûrendszerek 2019–
2033 közötti idõszakra szóló Gördülõ Fejlesztési Tervét, mely egy középtávú felújítási koncepció. Ennek kapcsán Szilveszterné megfogalmazta: – Jó lenne, ha a szolgáltató olyan vizet tudna nyújtani nekünk,
ami nem büdös és sárga.
Dr. Sükösd: – Akkor van ilyen, ha a kúttal,
vagy a hálózattal van gond. Ezt vegyszerekkel kompenzálják, attól büdös, amit kioldott, attól meg sárga. Nagyon örültem,
amikor önálló cégünk volt, de forintálisan
a Sárrét-Víz Kht. nem volt eleresztve, kevés összeg jutott karbantartásra, ennek levét isszuk még mindig. Miklóson ez egyébként is mindig romantikus volt. Tinódon
rengeteg vasbekötést cseréltek, ami miatt
most gyakoribb az említett jelenség.

Közvilágítás – kivárás
Az önkormányzat korszerûsíteni szeretné
a közvilágítást. Ennek érdekében még
márciusban ajánlattételi kiírást tettek közzé, melynek lett is egy nyertese, akivel
azonban végül nem kötöttek szerzõdést,
mert az új információk a különféle technológiákat és azok költségeit illetõen kivárásra ösztönöznek.
A közvilágítás karbantartását egyébként
2018. június 1-jétõl az E.ON végzi, mivel õk
tették a legkedvezõbb ajánlatot. A szerzõdés 4 évre szól, sorcserével.

Megújuló kultúrház,
miklósi rendelõ
Egy úgynevezett CLLD-pályázat (az angol
rövidítés magyarul: közösségvezérelt helyi
fejlesztés) keretében 85 millió forintból
újul meg a József Attila Mûvelõdési Központ. A színházteremben levegõcserélõ
rendszer kerül kiépítésre, felújítják a színpadot és az aljzatot, kicserélik a székeket,
megszépül a nõi mosdó.

KÖZÜGYEK
Dr. Sükösd hozzátette: – A CLLD nagy
pályázatot megnyertük, az összes pénz
rendelkezésre áll, ezen belül kisebb pályázatokat kell benyújtani. A mûvelõdési házra az önkormányzat pályázik, más projektekre pedig a programban részt vevõ civil
közösségek. A régi könyvtár rendbetétele
is ennek keretében valósul meg, ahol helyet kaphat a helyi múzeum.
A mûvházas beruházásra közbeszerzés útján választják ki a kivitelezõt.
A sárszentmiklósi orvosi rendelõ energetikai korszerûsítése 40 millió forint pályázati támogatásból valósul meg, erre meghívásos közbeszerzést írnak ki.
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Új árkok
a víznek

Bejelentések
Szilveszterné a jelenleg zajló út-, árok- és
csatornaépítéssel kapcsolatban tolmácsolt
lakossági észrevételt, miszerint a burkolat
és a csatorna ellenkezõ irányba lejt.
Dr. Sükösd: – Mindkét laphoz megérkezett az ezzel kapcsolatos névtelen levél.
Nem igaz, hogy másfelé lejt. A mélységet
nem mi határoztuk meg, hanem Sárbogárd
vízjogi engedélyes terve, mely 2008-ra lett
kész. Nagyon örülök, hogy annak idején az
a testület ezt megcsináltatta és ki is fizette.
A terv akkor közszemlére volt téve. Volt,
aki betemette az árkot a lakók közül építkezés közben. A Vágóhíd utcában két helyen van tócsa, az érintett lakó maga is
megoldhatná egy kis zúzalékkal, ennek ellenére viszünk neki követ.
Szilveszterné: – Probléma még, hogy esténként ott marad az aszfalton a földkupac.
Dr. Sükösd: – Ezt a mûszaki ellenõr és a
mûszaki osztályunk is szóvá tette a kivitelezõnek.
Szilveszterné: – Az Árpád-lakóteleprõl jelezték, hogy önkormányzati területen van
lyuk egy bebetonozott kút mellett.
Dr. Sükösd: – Nincs az Árpád-lakótelepen
kút önkormányzati területen. Lehet, hogy
egy akna, megnézzük.
Szilveszterné: – Az Árpád-lakótelepen a
24-es lépcsõház felõli részen nem volt kaszálás az idén. A kantin felõli részen letört
egy nagy faág és lóg; szóltak az ÁFÉSZnek, de nem történt semmi. A Túry Miklós
utcai járda használhatatlan. A miklósi
buszmegálló járdája mikor készül?
Dr. Sükösd: – A miklósi buszmegálló akkor kerül sorra, amikor végeztek az azt
megelõzõ munkával. A lakótelepieknek
üzenem, hogy minden lakóközösségtõl azt
várjuk el, amit a családi házasoktól is: tartsák rendben a környezetüket! Nekik hivatásos közös képviselõjük van, nem járt az
önkormányzatnál problémával.
Aranyos József: – A Videotonnál népes
gyerekcsapat lakik. Mivel gyorsan mennek
ott az autók, sebességkorlátozási táblát
kérnek a szülõk. Az Árpád utcán, az uszodával szemben van egy áteresz, aminek be
van omolva a két széle.

Rekkenõ meleg van. Kánikulában ki gondol ároképítésre? Sárbogárdon a Tinódy
úton most épül a csapadékvíz-elvezetõ
árok. Mi az utcában ennek nagyon örülünk, mert nem felejtettük még el az
1999-2000-es nyári felhõszakadásokat,
amikor itt minden hónapokig vízben állt,
és az árkok nem tudták elvezetni az irdatlanul sok csapadékot.

Hargitai–Kiss Virág

Hargitai Lajos

A Szegletkõ dolgozói nagy odafigyeléssel,
a helyi lakosok véleményére is figyelve dolgoznak, és amennyire lehetséges, igyekeznek ezt a nagy munkát minél kisebb fennakadással végezni. Ezzel párhuzamosan az
önkormányzat közmunkásokkal a volt
KTSZ telekhatárán a nagylóki önkormányzat közmunkásbrigádja által készített betonelemekbõl épít egy árkot, amely
a belsõ kertekben felgyûlõ vizet vezeti ki a
Tinódy úti árokba.
A Nagy Lajos utca másik oldalán lévõ házak lakóinak is mindig gondot okozott a
belvíz. Összefogással ott is megépülhetne
hasonló árok, ami a legmélyebb ponton a
Nagy Lajos utcára vezetné ki a vizet. Ezzel
véglegesen megoldódna a volt KTSZ-tõl a
Tinódy útig a belvizek elvezetése. Reméljük, rövidesen erre is sor kerülhet.
Köszönjük az önkormányzatnak az új árkokat!
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AZ ÓRÁS
Huszár József cégérének számlapján pillanatnyilag a negyvenedik vonásnál jár a nagymutató. A kismutató
már bõven háromszázötvenezer körön van túl – 40 éves jubileumát ünnepli ugyanis a mûhely: Huszár órás,
avagy Cana óra- és ékszerkereskedése, mely 1978. augusztus 1-jén nyitott meg. Ennek történetét, az eltelt
idõ emlékeit idéztük fel beszélgetésünkben. Csatlakozott hozzánk Cana felesége, Babi is, aki 36 éve társa
férjének nemcsak a magánéletben, de az üzletben is.
– Emlékszel-e a nyitás napjára, izgultál-e?
Cana: – Izgultam. Egy pici sarokban tudtam megnyitni az üzletet, 5-6 négyzetméteren, amit nehezen tudtunk visszaszerezni az ÁFÉSZ-tól, mely a háború után bérelte az épület frontját. Egy idõben könyvtár mûködött itt, majd a leértékelt áruk
boltjának raktára volt. El szoktam menni
az ÁFÉSZ-irodába (a ládagyárral szembe,
illetve a mai Friss pékség épületébe), és
hol az egyik, hol a másik fõnökkel beszéltem az ügy érdekében, de mindegyik tovább küldött más elvtársakhoz. Hónapokba telt, mire nagy nehezen sikerült visszaszerezni a helyiségeket.
– Pedig eredetileg a családé volt az épület.
Cana: – Édesapám vette ezt a házat 1952
körül. Én ide születtem 1953-ban (a szülõotthont csak késõbb nyitották meg). Volt
itt egy órásdinasztia, Királyék, akik 1920
körül kezdték a tevékenységüket, és azelõtt zártak be, hogy én kinyitottam, így
hozzám irányították a kuncsaftokat. Úgyhogy már az elsõ napon nagy forgalom
volt.
– Szerencsés dolog, hogy megörököltél egy
ügyfélkört. Hogyan kerültél a szakmába?
Cana: – A székesfehérvári óra- és irodagépmûszeri szövetkezetnél tanultam, ott
dolgoztam jó pár évig, majd a szakmában
profi székesfehérvári Kovács Jenõ javasolta, hogy váltsam ki az ipart.
– Inaskodtál a sárbogárdi dinasztiánál?
Cana: – Nem, a szövetkezetnél voltam inas
és segéd, illetve nagynéném órás volt Budapesten, tõle is sokat tanultam, sok kapcsolatra tettem szert. Gyakran jártam
Pestre, mindig bementem egy-egy üzletbe,
elismert szakemberekhez tanácsot kérni.
– Most is ingáztok Sárbogárd és Budapest
között. Ott is van üzletetek?
Cana: – Volt, de már nem csináljuk. Megterhelõ volt két helyen dolgozni. Rengeteg
odafigyelést, munkát igényel egy üzlet.
Mindenki azt szeretné, jogosan, hogy maximálisan ki legyen szolgálva. Nekünk is az
a cél, hogy mindenki elégedetten távozzon. Sajnos sok gyenge minõségû árut
vesznek az emberek mostanában, használják néhány hónapig, aztán eldobják.
– Hoznak hozzád ilyeneket javíttatni?
Cana: – Igen, de silány anyagból nem lehet
csodát kihozni.
Babi: – Mi csak olyan termékeket árulunk,
amikre egy év jótállást vállalunk.
– Nagy szerencse, hogy kolléganõtök, Kiss
Józsefné (szintén Babi) régóta megbízható segítségetek, amikor nem vagytok itthon.

Cana: – Õ már 28 éve van nálunk.
– Gyerekkorodban bütykörésztél-e órákkal?
Cana: – Király Ferenc (Puci) óráshoz jártam, aki édesapám barátja volt, ott szoktam játszadozni, tekergetni a satut egészen
icipici gyerekként.
– Mikor kaptad az elsõ karórádat, az elsõ
órát, ami értéket jelentett számodra?
Cana: – Hetedikes lehettem; egy használt,
orosz Poveda órát kaptam, aminek a számlapjára egy orosz katona õrtornyot festett.

óra mint cégér messzirõl látható a fõutcán.
Cana: – Érdekesség, hogy egy Sárbogárdról elszármazott órás, Arany Dezsõ ágyában alszom, aki Budapesten az órások szövetkezeténél dolgozott hosszú éveken keresztül. Profi szakember volt, Kádár János
óráit is õ javította. Tõle van egy faliórám is.
– Az üzletben nemcsak órákat értékesítetek, javítotok, hanem számos ékszert is.
Mikor egészült ki ezzel a tevékenységgel a
vállalkozás?

Jól mûködött, szép volt. Egyik vasárnap
felöltöztem elegáns kis gatyába, fölvettem
az órát, és irány a bogárdi strand (a régi
Nyárfás vendéglõnél, a vasút mellett). Az
öltözõben fölakasztottam az órát a fogasra. Mikor vége lett a fürdõzésnek, kerestem az órát, de nem találtam. Rá 10-15 évre behozták hozzám javíttatni, megismertem a számlapról.
– Az üzletben és a lakásban sok szép régi
faliórát õrzöl, és mindegyik jár.
Cana: – Gyûjtögettem a régi darabokat.
Volt Agárdon egy nagyon ügyes asztalos,
Gyula bácsi, aki szépen rendbe tette még
azt a tokot is, amire azt mondták, hogy el
kell tüzelni. Én meg a szerkezetet javítottam meg. Nagyrészt a környékrõl származnak az órák, ezért néhányat a leendõ sárbogárdi múzeumnak szánok.
– Látható az üzleten is, hogy lokálpatrióták vagytok, igyekeztek az épület eredeti
stílusát visszaadni régi fotók alapján, az

Babi: – 1990-91 körül.
Cana: – Amikor megengedték. Mert a
rendszerváltás elõtt a jogszabály szerint
édesapám mint ajándékkereskedõ árulhatott órát, ékszert, én mint szakmabeli viszont nem.
Babi: – El kellett végezni egy ékszerbecsüsi
tanfolyamot, utána kaptunk engedélyt az
értékesítésre.
– Budapestre mostanában leginkább a lányaitok, Eszter és Zsófi miatt jártok?
Cana: – Meg áruért, összekapcsolva a kellemeset a hasznossal.
– A lányok milyen területen dolgoznak?
Babi: – Eszter közgazdász és államigazgatásit végzett, Zsófi pedig építészmérnök.
Eszter két éve elvégezte az ékszerbecsüsi
tanfolyamot; Zsófi is meg szeretné csinálni, de õt inkább az ékszertervezés érdekli.
Aztán majd ki tudja, folytatják-e…

Bogárd és Vidéke 2018. augusztus 16.
– Mik voltak a nehezebb idõk, és mi az,
amit sikerként könyveltek el a vállalkozás
életében?
Cana: – Mindig egy kicsit elõrébb léptünk,
visszaforgattuk a jövedelem egy részét a
vállalkozásba. Ebben része van a nejemnek és a kolléganõnknek is.
Babi: – Hogy 40 évig mûködik egy üzlet, az
valamit bizonyít. Igyekeztünk becsületesen, hosszú távon gondolkodva kielégíteni
a vevõi igényeket. Mindig az volt a lényeg,
hogy elégedett legyen és visszajöjjön a vevõ.
– Még nem említettük, de fülbelövéssel is
foglalkoztok.
Cana: – 1982-ben másodszor jártam Svájcban és Németországban. Az elsõ alkalommal szerszámokat, kisebb gépeket hoztam.
Háromévenként lehetett nyugatra menni,
50 dollárt adtak egy hónapra, abból tudtam hozni a füllyukasztót és fülbevalókat.
Babi: – Amikor megjelentek a kvarcórák,
akkor is Svájcba mentél elvégezni a tanfolyamot.
Cana: – Rengeteg munka volt a mechanikus órákkal, de az volt a szép a szakmában.
Most ismét kezdenek visszajönni a divatba
a mechanikus órák – azok az értékesebb
darabok.
– Mert tartósabbak és nem mellékesen
javíthatók.
Cana: – Az itt látható faliórák 100 éves darabok és mûködnek. Amit rendesen megcsinálnak, az hosszú ideig szolgál.
– Milyen órát hordotok?
Cana: – Egy svájci Certina órám van.
Babi: – Én egy Seiko automatát kaptam
Józsitól, ami már 35 éves.
– Kívánok Nektek jó egészséget, hogy még
sokáig mûködjön az üzlet; s hogy legyen,
aki tovább viszi majd, kívánok sertepertélõ unokákat is!
Hargitai–Kiss Virág
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Sakktábor gyermekeknek
A hét folyamán, hétfõtõl csütörtökig zajlik 13 gyermek részvételével az elsõ sakktábor a
Sárbogárdi Sakk Egyesület szervezésében a József Attila Mûvelõdési Központban. A
Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, Nagylókról és Székesfehérvárról verbuválódott, hasonló tudásszintû, 8–14 éves fiatalokat dr. Kovács Imre oktatja a sakk rejtelmeire, fogásaira délelõttönként, délután pedig kreatív, mozgásos, a sakkhoz is kötõdõ foglalkozásokon kapcsolódik ki az aprónép Lepsényi Izabella vezetésével. A jó megoldásokért zsetonokat kapnak a gyerekek, amiket különleges dobozokban gyûjtenek, és beválthatnak
apróbb ajándékokra.

A megfelelõ energia-utánpótlásról a szülõk gondoskodnak, illetve a TS Gastro révén a
Mészöly éttermében biztosítanak a sakkozók számára ebédet.
Nagy köszönet illeti Imre bácsit, aki saját idejét, energiáit nem sajnálva egész évben segíti
az egyesületet tudásával, jelenlétével.
Köszönet Nagy Attilának is, aki a gimnázium sakktábláival egészítette ki az egyesület
táblaállományát a tábor idejére.
A Sárbogárdi Sakk Egyesület sok szeretettel várja a szellemi sport iránt érdeklõdõket!
Foglalkozásaikat minden héten csütörtökön tartják a mûvházban, 17 órától gyermekek,
fiatalok számára, 18 órától 20 óráig pedig felnõtteknek.
Elérhetõségeik: sbgsakk@gmail.com, Lepsényi Izabella +36 30 444 5525, és
megtalálhatók a facebookon is.
Hargitai–Kiss Virág

SÍC – hírek, eredmények
Az egri „UNICORNIS” íjászegyesület rendezésében Felsõtárkány település
adott otthont a kétnapos Terepíjász Országos Bajnokságnak. Egyesületünkbõl
három fõ versenyzõ vett részt az olimpiai íjászok között.
Eredményeink
A veterán íjászoknál Gilicze Ferenc íja a második napon eltörött, így összesítésben a 4. helyen tudta befejezni a versenyt. Gilicze László harmadikként került az
elõdöntõbe. Az elõdöntõt sikerrel vette. Következõ versenyét az aranyért azonban a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó Péter Zsolttal (Kapos Íjász E.) szemben
elveszítette, így a 2. helyen végzett.
Katona Alex 4. helyet szerzett a felnõtt olimpiai terepíjász mezõnyben, pályaíjász létére nagyon érzi a terepet, nagy tehetség itt is! Két nap összesítése után Õ
is harmadikként került az elõdöntõbe, ahol a késõbbi bajnok Gajdos Márk Csabától, a MALÉV SC többszörös bajnokától kapott ki. Alex számára vigaszul a
bronzért vívott mérkõzés maradt hátra, ahol a hosszabb távot jobban teljesítõ
Kiss Attilától (Ráckeve Serege ÍE) 3 körrel maradt alul.
Egyesületünkbe változatlanul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi,
longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk számára is lehetõséget adunk.)
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Fatimai búcsúnap emlékezéssel és
aranymisés lelkészek köszöntésével
A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi
búcsújáróhelyén, Alsószentivánon májustól októberig minden hónap 13-án, a
fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei negyedik búcsúnapon
Horváth József bodajki plébános tartotta
az ünnepi szentmisét.
Elõtte azonban megemlékeztünk az idén
februárban elhunyt Kolbert Mátyás atyáról, a közeli Németkér egykori lelkészérõl,
mivel hagyománnyá vált az utóbbi években, hogy az augusztusi búcsúnapokon õ
tartotta a szentmisét. Nem véletlen, hogy
ma is sok zarándok érkezett Németkérrõl
is, valamint a németkéri kórus is közremûködött.
Mellettük a Nagykarácsonyi Világjárók
Egyesülete is megszervezte zarándoklatát
a kegyhelyre. A menet a nagykarácsonyi
templomtól indult 6 órakor. A résztvevõk
a híres Mária-út ezen a területen átvezetõ,

földes szakaszán haladtak, a távolság körülbelül tizenkét kilométer.
A Mária-út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelõ, gyalogos zarándokés turistaút-hálózat, amely körülbelül két
hónap alatt járható be. Kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltõl az erdélyi
Csíksomlyóig vezet, mintegy 1.400 km-es
távon, mely gyalogosan 60 nap alatt bejárható.
A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli
útvonal is tervezett a lengyelországi Czechostowától (itt õrzik a híres Fekete Madonna-ikont, amely a lengyel katolicizmus
jelképe) a boszniai Medjugorjéig. Ha a térképen nézzük a kelet-nyugati és az északdéli tengely útvonalát, egy Közép-Európát
átívelõ keresztet kapunk.
Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan, vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsõsorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések
és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes za-
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rándokkalauz készül. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet
kapnak, amelybõl a saját rózsafüzérüket
fûzhetik fel az egész út végigjárása folytán.
A Mária-út Nagykarácsonytól Alsószentivánig terjedõ szakaszán érkeztek tehát a
világjáró zarándokok.
Prédikációjában Horváth József felidézte
életútjának állomásait esztergomi gyermekéveitõl, Székesfehérvár–Vízivárostól
Pilisszentivánon, Tökölön, Szigetcsépen,
Csákváron keresztül egészen Bodajkig.

Elmondta, hogy amióta tudomást szerzett
az elsõ magyarországi fatimai kegyhelyrõl,
azóta mindig törekedett és törekszik arra,
hogy a Fatimai Szûzanya tiszteletére buzdítsa a híveket. Ma is vannak megtérések,
ma is történhetnek velünk csodálatos ese-

mények, megoldhatjuk életünk válságos
idõszakait. Ehhez követnünk kell Isten
akaratát, útmutatását, amit kijelöl számunkra és kérnünk kell a Szûzanya közbenjárását, aki mindig meghallgatja a hozzá fordulókat.
Az ünnepi szentmise végén a körmenetet
követõen Helter István köszönetet mondott mindazoknak, akik a búcsú méltó lebonyolításában, illetve elõkészületeiben
részt vettek, jelenlétükkel a kegyhelyet

megtisztelték. Egy-egy virágcsokorral köszöntötte Horváth József bodajki és Simon
János pincehelyi plébánost, mivel mindkettõjüket 1968-ban, vagyis 50 évvel ezelõtt szentelték pappá.
A búcsú végül szentségimádással zárult, s a
jelenlévõk minden bizonnyal lelkiekben
megerõsödve tértek haza ezen az augusztusi délelõttön is.
Szöveg és képek: Kiss Attila
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A legszebb kenyér
„Szegjük meg az áldott új kenyeret, részesüljünk belõle közösen, és osszuk meg egymás között
a kenyér mellett a bennünket éltetõ felismeréseket, krisztusi gondolatokat, hogy épüljön és
erõsödjön közöttünk az összetartozás!” – Török Zoltán ünnepi írása
„A szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” – István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmei közül ezekben a napokban leginkább a
fenti gondolatok foglalkoztatnak. Õszintén örülök, hogy intelmeiben Krisztus szavát idézte:
„Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.” (Mt
9,13)
István mûve üzenet és kérés, áldás és feladat mindenkor. A történelmi és sorsfordító esemény ma is élõ és éltetõ örökség. Ma is ünnepi örömmel emlékezem I. Istvánra, államalapító királyunkra,
aki szigorú szeretettel ölelte bele népünket a nyugati keresztyénség közösségébe, és a Kárpátokkal koszorúzott medencében alapított hazát az idetelepült magyarságnak. Isten után neki köszönhetjük a hont. Vándorló népünket letelepítette, hogy elfoglalja,
birtokba vegye a hazát, sajátjaként õrizze, mûvelje földjét és orcája verejtékével egye kenyerét. A nemzet életét és jövendõjét krisztusi alapokra helyezte. A Megváltó útmutatását követte, aki a
mennyek országát alapító „trónbeszédét” ezekkel a szavakkal fejezte be: „Aki tehát hallja tõlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kõsziklára építette a házát. És
ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dõlt össze, mert kõsziklára volt alapozva.” (Mt 7,24–25) Évrõl évre megerõsödhetünk abban a hitünkben, hogy honalapító királyunk Isten akaratának engedve a lehetõ legjobb alapra építette a hazát. Az elmúlt évezredben számtalanszor kellett megtapasztalni, hogy jöttek árvizek és tomboló
szelek, de mindezek ellenére könnyekkel szépült orcával kimondhatjuk: „És annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán.”
Mindannyiunk elõtt ismeretes a mindenkori világbirodalmak sorsa, amelyek megalapításuk pillanatától magukban hordozták az
elkerülhetetlen véget. Mindegyik elbukott, a régi dicsõségnek
csak szégyene maradt. Ez a mi kis hazánk pedig – I. István örökségeként – él, azért, mert jó alapra: krisztusi alapra helyeztetett.
Amikor ezeket a gondolatokat megfogalmazzuk, akkor nemzetünk keresztyén múltjáról beszélünk. Vállaljuk, hogy sok nehézség, leverettetés ellenére nincs magyar múlt keresztyénség nélkül,
de a hit alázatával és bátorságával valljuk: keresztyénség nélkül

nincs áldott jelen és nincs boldog jövendõ, amely után „buzgó
imádság esedez százezrek ajakán”. Amikor államalapító királyunkra emlékezünk, nem elégedhetünk meg a dicsõ vagy megrendítõ múlt felidézésével! Becsüljük meg örökségünket és teljesítsük krisztusi küldetésünket: építsük e hazát, és épüljünk
egymást megbecsülõ közösséggé!
Az ünnep alkalmával oltárra, úrasztalára, otthonunk asztalára új
kenyér kerül. Széles e világon nincs olyan szép kenyér, mint a magyar. Benne látjuk a Kárpátokkal koszorúzott hazát, otthonunkat, a földünket, amelybõl vétettünk. Körvonalaiban felfedezzük
az államiságunkat kifejezõ Szent Koronát, fölötte ott látjuk megváltásunk jelét, a keresztet. Szegjük meg az áldott új kenyeret, részesüljünk belõle közösen, és osszuk meg egymás között a kenyér
mellett a bennünket éltetõ felismeréseket, krisztusi gondolatokat, hogy épüljön és erõsödjön közöttünk az összetartozás! Tegyünk meg mindent, hogy méltó örökösei legyünk István király
hont alapító mûvének! Mondjunk dicséretet az Úr Istennek, és
valljuk boldogan: „Tégedet illet, Uram, Mi tiszteletünk, háladásunk, A mi gyülekezetünk, Ünnepet szentelésünk.” Én személy szerint hálás vagyok, hogy I. István országában: Magyarországon élhetek szeretteimmel együtt. Itt kaptam mindent, ami
igazán fontos: életet, családot, hivatást, hazát, házat, egyházat,
szülõföldemet, a szépséges Balaton-felvidéket, az alkonydombos
zalai tájat. Itt szerethetem Istent és embertársaimat, amely elvezet a legfõbb boldogsághoz. Itt kérhetem irgalmas szívû mennyei
Atyánkat: „Isten, áldd meg a magyart!”
Török Zoltán
A szerzõ zalaegerszegi lelkipásztor.
A cikk megjelent a Reformátusok Lapja
2015. augusztus 16-ai számában.

Bogárd és Vidéke 2018. augusztus 16.

A MI VILÁGUNK / HÍREK, ESEMÉNYEK

MONOLÓG
Sokféle szakma van. Az asztalos megfelelõ deszkákat válogat, fûrészel, gyalul, illeszt. Csavart, pláne
szöget nem használ, inkább elbujdosna a szégyentõl. Igazi asztalos csak fával, csakis fával dolgozik,
ez szakmai büszkeség. Amikor aztán kész az az asztal, amelyen akár egy csûrdöngölõt is el lehet járni,
olyan stabil, akkor jólesõ sikerélmény járja át az
asztalos szívét. Ugyanilyet érez a sebész egy sikeres
mûtét után, amikor talán megmentette valakinek
az életét, vagy mondjuk egy költõ, ha jó verset sikerült alkotnia. A sikerélmény fontos dolog. Nélkülözhetetlen alkotórésze az identitástudatnak, megadja az embernek azt a biztonságot, amely szükséges a kiegyensúlyozott lelkiállapothoz. „Tudsz valamit, amit kevés ember tud, létrehoztál valamit,
nem élsz hiába a Földön” – mondja magának az az
asztalos, sebész, költõ vagy más szakma képviselõje.
Én a szakmámban inkább sikertelenség-élményre
vagyok kárhoztatva, akárcsak kollégáim többsége.
Ugyanis tanár vagyok. Tudniillik társadalmi megbízatásunk szerint mi oktatjuk és neveljük az ifjúságot. Se oktatás, se nevelés. Az oktatás eredetileg ismeretek átnyújtását jelentette. Tehát fel szeretnénk ruházni a gyereket a világmindenség mibenlétének ismeretével, azon belül megvilágítani a
Földünknek, benne kis hazánknak elhelyezkedését, domborzati viszonyait, az itt lakó emberek testi-lelki sajátosságait, a magyar múlt és jelen lényegét, a kultúránk és nyelvünk minden más kultúrától
és nyelvtõl eltérõ vonásait. Szeretnénk átadni növendékeinknek a mennyiségtan és a természettudományok alapismereteit, a számítástechnika
készségeit. Mi, tanárok délelõttönként és kora délután tanítási órákon elmagyarázzuk ezeket az ismereteket, és meghatározzuk, hogy otthoni tanulás, feladatok megoldása segítségével hogyan mélyíthetik el tudásukat.
Tény, hogy diákjaink nem érzik magukat érdekeltnek az ismeretek elsajátításában. Nem mutatnak
érdeklõdést. Otthon pedig egy-két kivételtõl eltekintve egyáltalán nem tanulnak, az írásbeli feladatokat eszükben sincs elkészíteni. Hiányzik a motiváció, meg talán az akaraterõ.
De ez már átvezet a nevelés területére. Nevelni
annyit tesz, mint felnõtté alakítani a fiatalt. Növelni! Tudjanak beilleszkedni a társadalomba, társas kapcsolatba lépni, késõbb családot alapítani,
gyerekeket nevelni és eltartani, azaz bizonyos munkákat elvégezni, jövedelemhez jutni. Legyen meg
ehhez a fizikai képesség, erkölcsi, pszichikai alkalmasság.
Diákjainkat ismerve elszomorodom. Nehezen tudom õket elképzelni felelõs családapáknak, családot fenntartó anyáknak. Nincs bennük céltudat, hiányzik az ambíció. Csak élnek bele a világba. Becsöngetés után késve futnak be az órára. Nem teremtõdik meg a munkalégkör.
Van kivétel, de nem sok. Ezeket a többség „pedálnak” nevezi, kigúnyolja. Ahelyett, hogy saját magát
gúnyolná ki. Lehet sajnálni õket. Mindent megkaptak, de nem kell nekik semmi. Élnek a virtuális világukban, a gombnyomogatásban.
Szóval nem adatott meg a szakmánkban a sikerélmény, nem éljük át a harmóniát. Lehet, hogy pályát
kellene változtatni? De akkor mi lesz az országgal?
Ki kéne találni valamit.
L. A.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Fákat döntött ki a szél Fejérben

A zivatarral érkezõ erõs szélben fák dõltek ki a megye déli részén augusztus
14-én, kedden délután. A viharral összefüggésben nyolc alkalommal avatkoztak
be a tûzoltók. A 6-os fõút forgalmát egy földbõl kifordult, negyven centiméter
átmérõjû, tizenkét méter magas fa akadályozta Dunaújvárosnál. Ugyancsak
lombkoronás fák dõltek az útra Cece és Rétszilas között, Vajta közelében,
Nagyvenyimnél, Kulcson, valamint a Polgárdit Kislánggal összekötõ úton.
Nagyvenyimen egy almafa parkoló személyautóra dõlt, amelynek szélvédõjét is
megrongálta. A fákat a dunaújvárosi és a sárbogárdi hivatásos, valamint a polgárdi önkormányzati tûzoltók motoros láncfûrésszel feldarabolták, és a letört
ágakkal együtt félrerakodták. (Fotó: dunaújvárosi és sárbogárdi hivatásos tûzoltóság.)

Templom gyulladt ki Pálfán

A református templom tetõszerkezete kapott lángra augusztus 14-én, kedden
este a Tolna megyei Pálfán. A Kossuth Lajos utcában az épület hátsó, félköríves
tetõszerkezete a csúcsdísz alatt körülbelül két négyzetméteren égett. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a lángokat kívülrõl két vízsugárral elfojtották, majd légzõkészülékben mentek fel a padlástérbe, ahol a tetõszerkezet átizzott részeit is
eloltották. A munkálatokban a simontornyai önkéntes tûzoltók segítették a
hivatásos egységeket. (Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság.)
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Utánpótlástorna Sárszentágotán
A Sárszentágotai Sportegyesület augusztus 10-én U9-es tornát
rendezett Alap, Sárbogárd és Sárszentágota részvételével. A nagy
meleg ellenére igen jó volt a kedv, a fiatal focistapalánták harsá-

nyan mondták egymásnak a jobbnál jobb taktikai elképzeléseket.
Szép számban érkeztek szurkolók is a tornára. Nagy örömmel
nyugtázták anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák a remek
cseleket, a fantasztikus gólokat.
Ezen a tornán csak gyõztesek vettek részt, minden gyerek érmet
kapott a jó teljesítményért. Néhányan üdítõt kortyolgatva számolgatták, hogy hány érmet zsebeltek már be. Miután jóízûen elfogyasztották az uzsonnát, vidáman indult haza mindenki.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult, hogy a kisgyerekek jól érezzék magukat!
Tavaly az U19-es csapatunknak szerveztük meg ezt a tornát, most
az U9-nek. Szeretnénk mindegyik csapatnak ebbõl hagyományt
teremteni.
Megragadva a lehetõséget: támogatókat keresünk Sárszentágota
csapatának. Ha például vesz valaki egy garnitúra szerelést, vállalkozása nevét rányomtatjuk a mezekre, valamint a pálya köré
kihelyezzük a reklámtábláját.
Kiss József és Szabó Attila

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
egészségügyi és szociális bizottsága pályázatot hirdet 2018. évre

a Sárbogárdon mûködõ egyesületek
és nonprofit szervezetek részére
gyógyászati és fejlesztési eszközök,
segédeszközök vásárlására
A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezeteken keresztül
gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a fogyatékosságban
élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit szervezetek – kivétel
közalapítványok –, amelyek alapító okiratuk szerint fogyatékos embereket,
csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell:
– az adatlapot;
– alapszabály, alapító okirat másolatát;
– bírósági bejegyzés másolatát;
– az adatlap II. pont szerinti mellékletét;
– közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségrõl;
– nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
A nyilatkozat nem csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem használható fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetõség van. A korábban már hasonló támogatásban részesült és határidõre el nem számolt
szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell benyújtani (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2018. október 31-éig.
Telefon: 06 (25) 520 260
Web: www.sarbogard.hu
Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Tisztelt gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri támogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formában
kell nyújtani a 2018. augusztus 1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. augusztus 1-jén
fennáll, augusztus hónapra tekintettel alapösszegû (6.000 Ft/fõ) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve,
hogy a gyermek, fiatal felnõtt a fenti idõpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minõsül a 67/A §-ban foglaltak szerint hátrányos,
vagy halmozottan hátrányos helyzetûnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 2018. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel
emelt összegû (6.500 Ft/fõ) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Utalványok kiosztása az alábbi helyen és idõben történik meg.
Helyszín: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., földszint, ügyfélszolgálati iroda.
Idõpontok:
2018. augusztus 28. (kedd) 8–11.30-ig, 12.30–15.30-ig (A-tól L-ig)
2018. augusztus 29. (szerda) 8–11.30-ig, 12.30–15.30-ig (M-tõl Zs-ig)
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján a jelzett – saját családi nevének kezdõbetûjét tartalmazó – idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdõbetûkhöz tartozó személyek Erzsébet-utalványai állnak rendelkezésre.
A személyesen át nem vett gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok postai
úton történõ kikézbesítése 2018. szeptember 3. napjától kezdõdik.
Sárbogárd város jegyzõje
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MINDEN KEZDET NEHÉZ?
BARACS–SÁRBOGÁRD 3-2 (1-1)
Baracs: Boldog Zoltán – Fülöp Attila, Rezes János, Badi Benjámin, Lázár Dávid,
Nagy Dániel, Bartók S. Barnabás, Szili
Szabolcs, Németh Tamás, Mazán Balázs,
Éliás Zsolt, Badi Kristóf, Ásványi Norbert.
Cserék: Parádi Erik, Sebestyén Gergely, Idei
Szabolcs, Topp Bence, Badi Benjámin, Rezes János, Kiss Norbert, Nagy Dániel, Lázár
Dávid.
Sárbogárd: Matócza Dániel – Kakas József, Gulyás–Kovács Géza, Kókány Péter,
Kállai Bence Mihály, Bezerédi Ádám, Gál
Dániel, Gráczer Gergõ, Szalai Pál Viktor,
Luczek Roland, Kindl Zalán.
Cserék: Farkas Zoltán, Gráczer Bence,
Nagy Ármin, Gráczer Bálint, Õsz Patrik,
Gyuricza Kornél, Oláh Dániel.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A bajnokság elõtt egy héttel Magyar Kupa-mérkõzést játszott a két csapat. A Sárbogárd csapata az elsõ akadályon már elvérzett és a nem várt vereség a kupából
történõ kiesést jelentette. A mérkõzés elsõ
percei a tapogatózás jegyében teltek és a
10. percben a hazaiak góllal kecsegtetõ
helyzetét Kindl Z. a gólvonal elõl szögletre
hárította. A vendégek fokozatosan átvették a játék irányítását és többet birtokolták
a labdát. Gulyás–Kovács G. szögletei jelezték a sárbogárdi fölényt. A 38. percben Kakas J. jobb oldalról elvégzett bedobását

Boldog Z. – a hazaiak kapusa – Kakas
J.-hez ütötte vissza. Az élesen kapu elé lõtt
labda a védõrõl Bezerédi Á. elé pattant.
Bezerédi Á. 6 m-rõl a bal alsó sarokba helyezett, 0-1. A 43. percben váratlanul
egyenlítettek a hazaiak. Németh T. bal
oldalról, az alapvonaltól 25 m-rõl elvégzett
szabadrúgása a hosszú sarokban kötött ki,
1-1.
A szünet után bátrabb támadójátékkal
kezdett a Baracs csapata és az 51. percben
megszerezte a vezetést. A hazai térfélrõl
elõreívelt szabadrúgás után a vendégek védelmét átjátszva a begurított labdára
Mazán T. érkezett és közelrõl a kapuba talált, 2-1. A gól megzavarta a kissé visszafogottan játszó vendégeket és az 56. percben
kétgólosra növelte elõnyét a Baracs. A tért
ölelõ átadást Kakas J. elvétette és a büntetõterületen belül lerántotta Bartók S. B.-t.
A játékvezetõ 11-est ítélt és Kakast J.-t kiállította. Bartók S. B. élt a lehetõséggel és a
büntetõt értékesítette, 3-1. A tíz fõre fogyatkozó Sárbogárd erõlködve, a 89. percben szerzett találattal közelebb került a
hazaiakhoz. A hosszan elõre küldött labdára a kapujából kilépõ hazai kapus Kindl
Z. elé ütötte a labdát. Kindl Z. 17 m-rõl az
üresen hagyott kapuba emelt, 3-2. A mérkõzés utolsó perceiben elkeseredett
rohamokat vezetettek a vendégek, az

egyenlítés azonban nem sikerült, így a
vereséggel már a bemutatkozás után
elbúcsúzott.
Sem a meleg, sem a pálya talaja és mérete
nem lehet kifogás erre a teljesítményre. A
helyzetkihasználás nagyon alacsony szintjét és a védelem megingásait lehet a
vereség rovására írni.
A kupaszereplést a Fejér Megyei Kupa-sorozatban folytatja a Sárbogárd csapata.

A hétvége sportmûsora
2018. augusztus 18. (szombat)
10 óra: Martonvásár U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Martonvásár)
2018. augusztus 19. (vasárnap)
17 óra: Martonvásár–Sárbogárd (megyei I.
o., felnõtt, Martonvásár)
17 óra: Sárbogárd II.–Aba-Sárvíz (megyei
II. o., felnõtt, Sárbogárd)
2018. augusztus 22. (szerda)
17 óra: Dég–Sárbogárd (Fejér Megyei Kupa, Dég)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Megkezdõdött a szüret, forr a must – legyünk óvatosak!
Az áprilisi és a májusi meleg idõnek is köszönhetõen idén a megszokottnál jóval korábban kezdõdött a szüret. Már a móri borvidék több pincéjében is
forr a must. A szõlõ levének erjedéskor keletkezõ szén-dioxid veszélyérõl azonban még a rutinos borászoknak sem szabad megfeledkezniük. Ez a színtelen, szagtalan, a levegõnél másfélszer nehezebb gáz zárt térben kiszorítja a levegõt, ezáltal rosszullétet és fulladást okozhat.
A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen egyszerû szén-dioxid, amely a szõlõ levének erjedése, vagyis cukortartalmának alkohollá
alakulása során keletkezik. A szén-dioxid színtelen, szagtalan, 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, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellõztetésével, illetve szén-dioxid-érzékelõk telepítésével megelõzhetõk. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenõrzi a pince biztonságát. Fontos azonban, hogy a gyertyát ne a vállmagasságban, elõre kinyújtott kézben tartsa a pincébe igyekvõ, hanem eressze derékmagasság alá. A legegyszerûbb megoldás egy lapátra – vagy más kerti szerszámra – helyezett mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng kialszik, akkor nincs elegendõ oxigén a pincében, azonnal el kell hagyni
a helyiséget.
A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sûrített levegõs légzõkészülékben lehet biztonságosan bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet
észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók segítségét!
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és 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: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs,
Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 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: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. 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: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869
Otthoni munka! Különbözõ termékek összeállítása, egyebek: 06 (90) 603 905 (audiopress.
iwk.hu, 635 Ft/min, 06 (1) 2228 397, 06
(20) 496 3980)
Sárbogárd központjában, négylakásos társasházban lakás eladó. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is érdekel értékegyeztetéssel. 06 (20) 405 7366
3 szobás, azonnal beköltözhetõ családi ház, Sárbogárd központjában, csendes helyen eladó. Telefon: 06 30 864 1333
Boroshordót vennék, 150 literes körül. 06 (25)
461 754
Otelló szõlõ, kb. 5 q, Sárbogárdon eladó megegyezés szerint. Telefon: 06 30 476 6815

a Bogárdi TV-ben is látható!

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT keresünk
SÁRBOGÁRDI AUTÓSZERELÕ MÛHELYBE.
Telefon: 06 30 853 4977
BIANCA FEHÉR BORSZÕLÕ ELADÓ. 06 20 9445 087
KÉT LAKÁS EGYBEN ELADÓ Sárbogárd-Kislókon
nagy kerttel, gazdasági épületekkel, csendes helyen.
Telefon: 06 25 464 955
ELADÓ SÁRBOGÁRDON, Honvéd utcában,
kétszer egyszoba-konyhás PARASZTHÁZ,
nagy telekkel, komfort nélkül. Irányár: 3,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 20 929 8716

Vasárnapig kevesebb
lesz a zápor, zivatar
Csütörtökön már csak néhol fordulhat
elõ kisebb, jelentéktelen csapadék. Helyenként hûvös lesz a hajnal, mindenütt
napos, gomolyfelhõs idõjárás ígérkezik.
Fõként keleten élénkülhet meg az északias szél. Napközben 26-31 fok között
alakulhat a csúcshõmérséklet.
Pénteken a napsütésé lesz a fõszerep.
Csak helyenként növekedhet meg a gomolyfelhõzet, elvétve záporokra, zivatarokra is lehet számítani. Gyenge,
mérsékelt lesz a szél. Délután 29-33 fokot mérhetünk.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze
hivatalosan is életük fonalát
Sárbogárdon:
RIGÓ ANGÉLA polgárdi lakos és
KOLLER ISTVÁN ZSOLT
polgárdi lakos július 21-én;
MÉSZÁROS RENÁTA
sárbogárdi lakos és SZABÓ LÁSZLÓ
sárbogárdi lakos július 21-én;

A Fiorács Kft. sárbogárdi munkavégzési
hellyel pályázatot hirdet

ZENTAI KATALIN hantosi lakos és
BOGNÁR JÁNOS hantosi lakos
augusztus 1-jén;

SERTÉSTELEPI
SZAKDOLGOZÓ

PACAI BRIGITTA sárbogárdi lakos
és JANCSÓ GÁBOR pásztói lakos
augusztus 10-én;

(fiaztató) munkakörben.

ZÁMBÓ ADRIENN sárbogárdi lakos
és OLÁH RICHÁRD dégi lakos
augusztus 11-én.

Elvárások: az állatokkal történõ foglalkozásban való elkötelezettség, befejezett általános
iskolai tanulmányok, hosszú távra tervezés
és önálló munkavégzés.
Mit nyújtunk: hosszú távú munkalehetõséget, bejelentett, stabil, biztos állást, versenyképes jövedelmet.
Jelentkezz még ma!
Jelentkezés a pozíció megjelölésével
és önéletrajz küldésével az

Szombaton is alapvetõen napos idõre
van kilátás 28-33 fokos maximumokkal.
Északon megélénkülhet az északias
szél. Csapadék csak elvétve alakulhat
ki. A vasárnap feltámadó északi széllel
már többfelé várható zápor, zivatar,
26-33 fokig melegszik fel a levegõ.

info@fioracs.bonafarm.hu
e-mail-címen.

Forrás: idokep.hu

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

Bogárd és Vidéke 2018. augusztus 16.
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK
SÁRBOGÁRDON
HEGESZTÕ / LAKATOS /
ÖNTÖDEI KIKÉSZÍTÕ
álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit Sárbogárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be, hogy friss munkaerõt keresünk.
Munkakörök:
Hegesztõ / lakatos / öntödei kikészítõ munkakörök ellátása Sárbogárdon

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem
Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó, utazási támogatás)
Teljes munkaidõs alkalmazás
Határozatlan idejû munkaszerzõdés 3 hónapos próbaidõ után
Hosszú távú, biztos munkalehetõség
Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása
Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk:
Általános iskola / érettségi megléte, a hegesztõ és a lakatos
munkakörökhöz szakirányú iskolai végzettség
Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés
Megbízhatóság, rugalmasság

Elõnyök:
Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:
Helyben keresel munkát
35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban lévõ
vállalkozásnál akarsz dolgozni
Hosszú távra tervezel velünk
Szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdésed, ne habozz,
jelentkezz most!
Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu * telefon: 06 22 566 321
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