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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Õszi elégia
Harminc fok árnyékban. Nyári meleg van, bár
szeptember közepén jár az idõ. A természet órája,
úgy tûnik, mégis pontos. Jövõ héten lesz az õszi
napforduló, s utána már hosszabbak az éjszakák,
mint a nappalok.
Az alkonyatban öreg diófánk alatt zörgõ avarban
járok. Kerengve hullnak rám a megfáradt, sárguló
levelek. Még nyarat idézõ virágillatot sodor felém
az esti szellõ, de ez csak szemfényvesztés. Egy da-
rázs mohón csap le a vesszõn maradt szõlõfürtre.
Mintha tudná: napjai vannak csak hátra, hogy fel-
töltse energiaraktárait a téli álom elõtt. Elégikus
hangulatban járom a kertet. Hol van már a harsogó
tavasz virágos ígérete, s hol a nyár gyümölcstõl
roskadozó fái! Lám, temetkezik ott a kerti út szélén
álló vén szilvafa is és a meggyfán se a gyümölcs,
csak a néhány napja még zöld levélsátor váltott pi-
rosra.
Paul Verlaine sorai dalolnak bennem:

„Õsz húrja zsong,
Jajong, busong

A tájon,
S ont monoton
Bút konokon

És fájón.”
De nincs bennem szomorúság, mert elfogadom az
Idõ szent ritmusát. No, lám csak! Most meg Ba-
bits „…különös hírmondója” zenél bennem, mi-
közben már a holnapi teendõkön jár az eszem. Elõ-
készítem magvetéshez a földet, szamócapalántá-
nak az ágyást és a lehullott lomb védi majd a mál-
natöveket a téli fagyban. Vesszõt vágok a lugas-
ról, hogy belõle új szõlõtõt gyökereztessek, aztán
jöhet a tél, „a fehér tigris”…
Leheveredek a fûbe. Nem fázom, bár lenyugodott
a nap, száll le a harmat, s egymás után pislákolnak
föl a tiszta õszi égre a csillagok.

Hargitai Lajos
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A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium új osztályai

5. c – Osztályfõnök: Horváthné Szabó Judit

Ambrózi-Nagy Emma, Baki Luca, Balogh Zétény, Berkei Amanda, Bugyik Dominik, Cseszneki Daniella, Derecskei Áron András, Deres Dávid Gergõ,
Dobrádi Luca, Fábián Viola, Huszti Andrea, Juhász Ferenc Dominik, Juhász Viktória Panna, Kis Hajnalka, Kovács Amina, Nagy Alexandra, Németh-Nagy
Gábor, Nyikos Barnabás Tamás, Örkényi Benjámin, Palotás Panna, Pápai Boglárka Mária, Pintér Csenge Márta, Plancon Eszter, Rohonczy Lilla, Simon
Lili, Somogyvári Vivien, Szabó Péter, Szalai Vanda, Szeip Réka Amira, Tóth Maja, Vámosi Réka Zsófia, Varga Hanna

9. a – Osztályfõnök: Horváth Veronika

Althammer Klára Margit, Baricz Lóránt, Bihary Stefánia, Buzsik Regina, Csik Nikoletta, Dávid Dániel, Gál Fanni, Gógán Ádám, Horváth Bálint, Jencski
Gergõ, Jobban Márton, Juhász Zsolt, Kaszás Dorina, Kellner Kristóf József, Kertész Bálint, Lakatos Péter, Mádi Dorina, Mészáros Tamás, Németh Sza-
bolcs, Németh Vanda Petra, Rostás Jázmin, Szabó Dorka, Szajkó Márk, Szakács Zsanett, Szilágyi Orsolya, Tóth Evelin Roxána, Varga Doroti Valentina,
Zámbó Ádám Zoltán

5. c5. c

9. a9. a



NAPLÓ
Szeptember 14-én ülésezett a sárbogárdi
képviselõ-testület. Igazoltan volt távol: Ér-
sek Enikõ, Erõs Ferenc és Ébl Zoltán.
Dr. Sükösd Tamás havi jelentésében emlí-
tést tett a következõkrõl: az oktatási bizott-
ság elbírálta a társadalmi szervezetekre vo-
natkozó mûködési és sportcélú pályázato-
kat. Minden jelentkezõ megkapta legalább
a tavalyi mértékû támogatást. Zajlottak
egyeztetések az elmúlt idõszakban az ipari
park, a foglalkoztatási paktum és az úgyne-
vezett CLLD-s közösségi fejlesztések kap-
csán, melynek része a kultúrház felújítása
is. A járási hivatallal az együttmûködés le-
hetõségérõl beszélgettek a közmunka te-
rén. A megyei közgyûlés döntése alapján az
összes elsõ éves sárbogárdi egyetemista ka-
pott kollégiumi helyet. Szeptember 3-án a
foglalkoztatási fõosztállyal ültek le újra-
gondolni a közmunkaprogram jövõjét, mi-
vel a bevonható emberek száma drasztiku-
san esik, és a szakmával rendelkezõk száma
gyakorlatilag nulla. A közfoglalkoztatottak
részére már elindult a következõ tanfo-
lyam. A polgármester mindenkinek a fi-
gyelmébe ajánlotta a szemétszedési akció-
kat, melyek lehetõséget kínálnak arra,
hogy a közösségi oldal helyett a gyakorlat-
ban tegyünk valami hasznosat a városért.
Már annyi is elég lenne indulásnak, ha min-
denki összeszedné a szemetet a háza elõtt.
Tárgyaltak az óvodások uszodai oktatásá-
ról is, melynek költsége nem terheli a szü-
lõket. Rendkívüli ülést tartottak a bölcsõ-
dei férõhelyek emelése miatt. Az intéz-
mény felújításának, átalakításának köszön-
hetõen már 40 kisgyermeket tudnak fogad-
ni. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde be-
járása a hatóságokkal megtörtént, várható
nyitás: szeptember 17.

Óvodai helyzetkép

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolójá-
hoz kiegészítésképpen dr. Sükösd elmond-
ta: – A felmerülõ infrastrukturális problé-
mákat kezeljük. Minden óvodaépület meg-
felelõ szinten van hõtechnikailag. A nyár
folyamán elkészült a tervezett új csoport-
szoba a Mikes közi épületben. Feszültséget
teremtett a beiratkozást követõen, hogy
néhány gyermeket nem tudnak a sárszent-
miklósi óvodában elhelyezni, ezért az ön-
kormányzat a Sárbogárdi Egyesített Szoci-
ális Intézmény 9 személyes buszával oldja
meg az érintettek szállítását, a megyében
egyedülálló módon. A beszoktatás ideje
alatt néhány szülõ maga viszi a gyermekét
az intézménybe. Köszönöm az intézmény-
vezetõ valamint az összes óvodai dolgozó
munkáját. Öröm, hogy számos településsel
ellentétben itt nõ a gyermeklétszám és 100
%-os az intézmény kihasználtsága.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Állítólag stati-
kust kellett hívni a sárszentmiklósi óvodá-
ba, mert probléma van a falakkal.
Dr. Sükösd: – Erre egy repedés miatt volt
szükség, mely egy régi hozzáépítés miatt
keletkezett, de kiderült, hogy nem statikai

probléma. Ahhoz képest, hogy mekkora
volt a beavatkozás, elég sokba került a javí-
tás. A sárszentmiklósi óvoda tetõszerkeze-
te rendben van, viszont a héjazat mihama-
rabbi cserére szorul, melyre nyertünk
EFOP-pályázaton forrást, már folyik a mû-
szaki elõkészítés.
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
megköszönte a testületnek az egész éves
támogatást.

Bursa

Minden évben terítékre kerül rutinszerûen
a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj-
pályázat, melynek van egy önkormányzati
és egy alapítványi része. Az igénylést az ön-
kormányzathoz kell benyújtani. Most azt
hagyták jóvá, hogy 2019-ben is csatlakoz-
nak a programhoz és támogatják a sárbo-
gárdi diákokat a megszokott, elégségesnek
bizonyult, 800 ezer Ft-os keretbõl. A támo-
gatás összegének meghatározása megsza-
bott pontrendszer alapján történik. A havi
maximum önkormányzati támogatás 5.000
Ft, az alapítványi szintén, tehát legjobb
esetben 10.000 Ft havi támogatást kaphat
egy diák. A kifizetés az iskolákon keresztül
történik.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ha a je-
lentkezési határidõt elmulasztja valaki, ak-
kor a Bursa nem áll vele szóba.

Renitens tartozók

Az önkormányzati lakások bérleti díját
nem kívánja emelni a testület, mivel két re-
nitens tartozót leszámítva a bérlõk többsé-
gével nincs gondjuk, a testületek munkájá-
nak eredményeképpen a hátralékosok je-
lentõs része törlesztette az elmaradásait. A
két renitens tartozó esetén a bérleti jogvi-
szony megszüntetésérõl döntöttek. Ahogy
lejár a moratórium, az egyiket mindenkép-
pen kiköltöztetik, mert az adóssága veri az
ingatlan értékét.

Ingatlanértékesítés

A Rétszilas 6615 hrsz-ú, 1.829 négyzetmé-
teres önkormányzati ingatlant a szomszé-
dos két terület tulajdonosának, Suba-Falu-
végi Szabolcs Györgynek adja el a város 200
Ft-os négyzetméteráron. A vállalkozó a je-
lenlegi telkein mezõgazdasági és méhésze-
ti tevékenységet folytat.

Bejelentések

Juhász János: – A Honvéd utcáról a Kato-
na utcára, valamint az Esze Tamás utcáról
a városközpont felé történõ kanyarodásnál
bokrok akadályozzák a kilátást. Az Esze
Tamás utca széle több helyütt komoly da-
rabokban leszakadt. A Hantosi úton szin-
tén tapasztalható ez a probléma, amit már
májusban és júniusban is jeleztem. A nagy
teherautók, buszok megtették a hatásukat.
Május 1 majorba is kérünk kátyúzást.

Kocsis Dóra: – Megrendeltem az aszfaltot,
de három hónapja nem kapunk. Kétheten-
te telefonálok, várólistán a tizedikek va-
gyunk. Legutóbb októberre ígérték az asz-
faltot. Amint megjön, megcsináljuk a kért
javításokat.
Nedoba Károly: – Minden szép, minden jó.
Szilveszterné: – Akkor nem egy városban
lakunk. Az Ady Endre úti lakótelepen la-
kók kerestek meg, hogy a Tarr Kft. szolgál-
tatása sok kívánnivalót hagy maga után.
Dr. Sükösd: – Nem állunk a céggel szerzõ-
désben, magánszolgáltató. Közvetlenül
hozzájuk kell fordulni.
Szilveszterné: – Milyen jogszabály szabá-
lyozza a közterületi alkoholfogyasztást?
Dr. Sükösd: – Nincs ilyen rendeletünk.
Szilveszterné: – Kérem a jegyzõ asszonyt,
hogy alkossunk egyet, mert minõsíthetet-
len, ami a dohányboltok környékén van.
Dr. Sükösd: – Ezért nincs pad a Kereske-
delmi és Hitelbank elõtt, de ez sem befo-
lyásolja az alkoholt fogyasztókat, az ablak-
párkányon ülnek.
Nedoba: – Az rendben van, hogy alkotunk
jogszabályt, de be is kell tartatni. Közterü-
let-felügyelõnk nincs.
Dr. Sükösd: – Ebben a rendõrök járnak el.
Juhász: – Azért meg nem megy a rendõr.
Szilveszterné: – A sárszentmiklósi busz-
megálló lebetonozásának, a járda rendbe-
tételének örülök. Kérem, hogy a maradék
sódert terítsék el a kisköznél.
Dr. Sükösd: – Markáns pénzért kitisztította
a vízelvezetõt a vízmû, de hiába van mellet-
te kuka, mégis újra beledobálják a szeme-
tet.
Szilveszterné a padkanyesést is szorgal-
mazta városszerte még a nagy esõzés elõtt.
Dr. Sükösd: – Mivel idén kevesebb, mind-
össze 9 emberünk kaszál az egész városban,
nem értünk még el mindenhova, ahova sze-
rettünk volna.
Tóth Béla kátyúzást kért és a járdák rend-
betételét a Vágóhíd utcától a Kinizsi utcá-
ig. Az egyik dûlõút mellett kéri levágni a ki-
lógó ágakat, melyek zavarják a közleke-
dést.
Dr. Sükösd: – A Vágóhíd és Kinizsi közötti
járda rendezése a kerékpárutas projekttel
együtt fog megtörténni.
Szilveszterné: – Dunaújváros és Rétszilas
között vonatpótló buszok járnak; az utasok
kérése az, hogy hadd szálljanak föl Mikló-
son.
Gerlai Zsolt: – A Légió környéki két busz-
megállóhoz kellene szemeteskuka.
Aranyos József: – Az Ifjúság utca két vé-
gén, közepén kellene kátyúzni.

Hargitai–Kiss Virág
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PUSZTAEGRES TÁNCOL
A hétköznapokban oly csendes utcák meg-
teltek élettel szombaton Pusztaegresen: a
szüretet, mustot és bort ünneplõk serege
kígyózott végig az utcákon, meg-megállva
táncot ropni.
A szõlõ beérését jelezte már korábban is a
település szívében, a klub elõtti villanyosz-
lopnál egy garatra felöntött bábucsoport.
A klubban pedig próbák zajlottak, hiszen
kötelezte a szervezõket a tavaly nagy sikert
aratott koreográfia. Idén sem vallottak
szégyent.
A felvonulásra Sárbogárdról is érkeztek
fogatok szép számmal, úgyhogy húsznál is
több alkalomhoz öltözött kocsi szállította
a táncosokat, zenészeket. A menet élén a
csikósok pattogtatták az ostort. Köztük
egyetlen lányként vezette lovát a 14 éves
Varga Krisztina, akit már 5 éves korában is
megörökített lapunk lovon ülve egy szüreti
felvonuláson.

Most mintha minden autó Pusztaegresen
át akart volna menni úti célja felé, a tánc
alatt szépen feltorlódtak az autók, de a leg-
többen türelmesen vártak. Csak egy kis-
busz akadt, mely belerondítva a táncba
majdnem ráhajtott a lányok lábára.
Elõször a kisgyermekek táncát csodálhat-
ták meg az út szélén összesereglett lakók,

majd a fiatalok és felnõttek adták elõ a jól
betanult lépéseket. A megállót követõen a
szüretisek fegyelmezetten foglalták el he-
lyüket ismét a kocsikon, és haladtak to-
vább, a következõ állomásig.
A kisbírói szerepben Dudar Krisztiánt lát-
hattuk, a bírói párt Salamon Zsolt és fele-
sége alkotta. A talpalávalót a kislángi Hor-
váth Gellért és Juhász József biztosította.
Köszönet a polgárõröknek és rendõrség-
nek a menet felügyeletéért!

Hargitai–Kiss Virág
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Fogatos döntõ Sárkeresztúron
Kiváló helyszínen, ragyogó idõben, a sárkeresztúri önkormányzat
és a Sárkeresztúri Vihar Lovas Egyesület remek szervezésében
került sor szeptember 15-én, szombaton a XIV. Fejér megyei
CAN-C kettesfogat-hajtó bajnokság idei utolsó, döntõ fordulójá-
ra.

A pár éve kialakított pálya és hozzá kapcsolódó kiszolgáló-épület
kellemes környezetet biztosítottak mind a versenyzõk, mind a ki-
látogató nézõsereg számára. A felállított nagysátor menedéket
nyújtott a napsütés és esetleges esõ ellen (ami szerencsére távol
maradt ezen a napon), és itt fogyaszthatták el a fogatosok, vendé-
gek a rendezõk által készített ebédet is. A szünetekben lovas ki-
egészítõket, sárkeresztúri – levendulából, tökmagból, vesszõbõl,
textilbõl készült – termékeket, valamint vásárfiát lehetett vásárol-
ni, de szakmai kiállítók is kiköltöztek a rendezvény idejére. A
biztonságról a helyi polgárõrség gondoskodott.
A versenyigazgatói tisztet Kovács Zoltán töltötte be. A versenybí-
róság elnöke Kollár Károly, tagja Fülöp István volt, aki egyúttal a
pályát is építette. A versenyirodai teendõket Spekkerné Kollár
Beatrix látta el.
Eredmények
A sárkeresztúri fordulón akadályhajtásban (35 indulóból) 1. lett
Semjén Attila (Mezõszilai LSE), 2. Gasparovics László (Dél-
Szlovákia), 3. Magyar Zoltán (Marcali Város Szabadidõ SE), 4.
Bodnár Csaba (Sárbogárdi LE), 5. Vida Filus István (Orgoványi
Lovas Klub), 6. Kiss Olga (Nagylóki LE).
Vadászhajtásban (24 indulóból) 1. helyezést ért el Semjén Attila
(Mezõszilai LSE), 2. Magyar Zoltán (Marcali Város Szabadidõ
SE), 3. Vida Filus István (Orgoványi Lovas Klub), 4. Völgyesi Ba-
lázs (Vörösberényi LE), 5. Nánai Zoltán (Bácska Lovas
NLNHE), 6. Csuti Péter (Vihar LE, Sárkeresztúr).

S nem csak ez bizonyítja, hogy döntõ házigazdái a versenyben is
kitettek magukért.
A 2018. évi Fejér megyei bajnokság összetett végeredménye sze-
rint 1. lett Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 2. id. Semjén Attila
(Mezõszilasi LSE), 3. Csuti Péter (Vihar LE, Sárkeresztúr) – õk
hárman képviselik majd az októberi országos döntõn Fejér me-
gyét; 4. Csontos Gyula (Mezõszilasi LSE), 5. Taligás Menyhért
(Sárbogárdi LE), 6. Kiss Olga (Nagylóki LE), 7. Tóth Roxána
(Sárbogárdi LE), 8. Vadócz Zsolt (Kálozi LE), 9. Bodnár Csaba
(Sárbogárdi LE), 10. Kiss Nándor (Nagylóki LE).
A dunántúli megyék és Dél-Szlovákia döntõjére szeptember
29-én kerül sor, szintén Sárkeresztúron.
Gratulálunk a szervezõknek és a hajtóknak! További sikeres ver-
senyzést kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Ezúton is hálás köszönetet mondok mindazok-
nak, akik a pusztaegresi szüreti felvonulás és
bál megrendezésében, lebonyolításában a se-
gítségemre voltak.

A tombola-felajánlásokért köszönet a követke-
zõknek: dr. Sükösd Tamás, Patkó Csárda, Óra–
ékszer, Seszták Optika, Fagyöngy Virágbolt, Fõ-
téri Cukrászda, Fruzsi Bizsu, Sudár Ablakrend-
szer, Atlanta Sport, Juhász Györgyné, Módi Di-
vat, Fenstherm, Irka papírbolt, Amadeus étte-
rem, Lottózó, Roberto Hajstúdió, Delta Testépí-
tõ Klub, Center Fitnesz, Kristály szépségszalon,
Tom Market, Kaszáné Szászi Edit, Batári Andrea
és Marosváriné Gyöngyi, Szilvia Presszó, Fésû
Erzsébet, Szabó Andra, Érsekné Erika, Weisz
Gázmodul, Gazdabolt Sárbogárd, Vagyóczki
Gyula.

Érsek Enikõ

CONCERTO
Sztahura Ágnes orgonamûvész és

Szurasenkó Dániel
magyar blockflõte rekorder

koncertsorozata

2018. október 21. 17 óra

Sárbogárd,
római katolikus templom

(Sárbogárd, József A. u. 18.)

Mûsor: Bach és Vivaldi versenymûvei

A koncertre belépõjegy nincs,
adományaikkal támogathatják

a koncert létrejöttét.

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

szeretettel meghívja Önt

ZOCSKÁR ANDRÁS
KERAMIKUS ÉS RAJZTANÁR

70. születésnapja alkalmából rendezett
kiállításra, ahol megtekinthetõk rajzai,

festményei, kollázsai és kerámiái.
A kiállítást megnyitja:

Leszkovszki Albin

2018. szeptember 29-én 17 órakor
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.

Közremûködik a Huszics Vendel
Kórus és Makkos Norbert.
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NEM ÉRTEM
Egy barátom videót küldött Katarról, ott is egy terve-
zett (vagy már elkészült?) hídról. Katar a világ egyik
leggazdagabb országa. „Olajsejkség”, annyi olajuk
van, hogy egész Európát el tudnák látni. Nem vicc: az
egy fõre jutó nemzeti jövedelem legalább ötszöröse a
magyarnak. Ötször jobban élnek. Lehetséges ez? Úgy
látszik, igen. Minden pénzt el lehet költeni. Csak
akarni kell.
Ez a híd egy tengeröblöt szel át. Hatsávos út. A híd
karcsú, nagyon elegáns, hófehér. Olyan ívelések van-
nak benne, hogy gyönyörûség nézni. Néha az egész
pálya lemegy a víz alá, a tenger mélyébe. A videó be-
lülrõl mutatja a ragyogó, hófehér alagutat. Nem igaz,
hogy a tervezõi képzelet mire képes, ha nincs anyagi
korlát! Luxus a luxus kedvéért. Egy idõ után a hídpá-
lya megint feljön a víz fölé. Itt aztán egy szakaszon
kétszintes, majd egy darabon három szintes lesz. A
második szintet gyalogosoknak szánják, mondani
sem kell, hogy végig léghûtéses, ugyanis Katarban
nyaranként ötven fokra is fölmegy a hõmérséklet,
senki nem megy ki a szabadba. Errõl a szintrõl remek
kilátás nyílik, a peremén fák, virágok virítanak.
A harmadik szint megint az autóké, de ez olyan, mint
a hullámvasút, hadd élvezze a vezetést az az autós.
Minden pazar, minden az élvezetet szolgálja, ez az
egész arról szól, hogy az ember olyan lény, amely nem
ismer határt, ha élvezkedhet. Ha egyesek korlátozni
tudnák az élvezethajszájukat, talán háborúk sem len-
nének. Mert mi a háború? Sokaknak vér és halál a lö-
vészárokban, könnyek otthon az asszonyoknak, gye-
rekeknek. Másoknak pedig tengeri utak, briliáns a
nõciknek, kimeríthetetlen fényûzés. Képletszerûen
megjelenik itt az ember és ember közötti viszony ab-
szurditása.
Az interneten rákerestem beszámolókra olyanoktól,
akik magyar létükre Katarban dolgoztak. Az idegeik-
re ment a klímaberendezések szüntelen duruzsolása,
a vakító napfény, a sárga épületek, a dõzsölés, az ide-
genek lenézése, rabszolgaként kezelése. Szívrepesve
számolta az egyik hazánkfia, hány nap van hátra még
ebben az izzó börtönben, míg lejár a szerzõdés, és né-
mi megtakarított pénzecskével hazajöhet. Hétszáz-
ezer forintnak megfelelõ fizetést kapott, ez ott kol-
dusalamizsna.
Íme, az érem másik oldala! A Paradicsom csak akkor
mûködhet, ha vannak rabszolgák, akik mûködtetik.
Itt a másik képlet, amely megrajzolja éltünk koordi-
nátáit. Tehetsz valamit, te rabszolga? Húzod az igát,
ennyit tehetsz.
Ha az az alagúttal kombinált híd létrejön, büszkesé-
get jelent majd az egész emberiségnek. Mint a pirami-
sok vagy a kínai Nagy Fal. Gondol a rabszolgák ho-
mok alatt porladó csontjaira, aki ma felnéz a fenséges
kõgúla csúcsára?
És van valami, ami a mi tájainkon élõ emberben fel-
merül. Nincs gyötrelmes ellentmondás Katar fantasz-
tikus pompája és az Európa határvidékein tolongó
rongyos vándorok között? Ott a szó szoros értelmé-
ben már nem tudnak mit tenni a gazdagságukkal, ön-
célú luxuslétesítményekkel kápráztatják el az embe-
riséget. Itt meg betevõ falatokért nyújtogatják a te-
nyerüket amazok hitsorsosai. Nem ugyanazt az Alla-
hot imádják mind a két helyen? Csodahíd helyett
nem kellene a világ koldusainak valami kegyelemke-
nyeret adni? Nem értjük, ezt sem értjük.
Sok minden érthetetlen ezen a világon!

L. A.

KONCERTRE KÉSZÜLVE
KOSKA GYÖRGY és SZUMMER ÁDÁM elsõ ízben ad önálló koncertet a
sárszentmiklósi evangélikus templomban szeptember 23-án, vasárnap, 16
órakor. A két fiatalember gyermekkora óta játszik együtt. Habár más-más te-
rületen helyezkedtek el felnõttként – Ádám rendõr, Gyuri pedig a Dészolg és
az Alisca-Mag Kft. után a Köfémnél vállalt munkát –, egy közös maradt ben-
nük: a zene.

– Hány éve zenéltek?
Szummer Ádám: – 10
éves koromban kezd-
tem tanulni, tehát 17
éve.
Koska György: – Én is.
– Egy osztályba járta-
tok?
Koska Gy.: – Ádám egy
évvel felettem járt.
– Hogyan kerültetek
össze mint hangszeres
duó?
Koska Gy.: – Én egy
évet trombitáltam.

Szummer Á.: – Én két évet furulyáztam. Murai Sándornál tanultunk mindket-
ten, így elkerülhetetlen volt, hogy összetalálkozzunk.
Koska Gy.: – Mivel furcsa volt számomra a trombita, nem állt a kezemre, kü-
lönféle hangszerekkel próbálkoztunk, így esett a választásom végül a tenor-
kürtre.
– Amíg diákok voltatok, ha akartátok, ha nem, akkor is kiállítottak titeket a
színpadra, tanáraitok bátorítására játszottatok. Ritka, hogy az iskolai évek
után is együtt marad egy hangszeres páros, még ha volt is kihagyás a tanul-
mányaitok miatt.
Szummer Á.: – Amikor elkezdtem trombitán játszani, úgy gondoltam, hogy
rögtön abba is hagyom, mert nehezen ment. Volt pár szereplés az elején, amik
nem igazán jól sikerültek.
Koska Gy.: – Volt, hogy lógtunk az órákról. De amikor elmentünk középisko-
lába, majd elkezdtünk dolgozni, egyszerre hiányozni kezdett a zenélés.
Szummer Á.: – Játszottunk a Sárbogárdi Fúvószenekarban is.
– Mennyi volt a kihagyás, amíg teljesen félretettétek a hangszert?
Koska Gy.: – Az utóbbi 3 év.
Szummer Á.: – Ahogy iskolába jártam, elkezdtem dolgozni, a napi gyakorlás-
ból lett heti, havi, aztán alkalmi. De örülök, hogy újra elkezdtünk játszani.
– Mi adta az ötletet, hogy önálló koncertet adjatok?
Koska Gy.: – Mindent Jákob Zoltánnak köszönhetünk.
– Rábeszélni csak azt lehet, akiben ott van valami mag, amit ki lehet csíráz-
tatni.
Szummer Á.: – Gyuri vett egy saját hangszert, és mondta, hogy próbáljunk.
Ahogy egyre többet gyakoroltunk, lett jó pár darab, amikbõl érdemes volt mû-
sort összeállítani.
– Gondolom, Jákob Zoltán sokat segített a darabválasztásban. De nektek is
volt kedvenc, ami nagyon megfogott benneteket?
Koska Gy.: – Mind kedvenc.
Szummer Á.: – Van, amit régebben is játszottunk, és most elõvettük, leporol-
tuk. Gyurinak van egy meglepetése is.
– Milyen szerzõktõl válogattatok a koncertre?
Szummer Á.: – Többek között Mozart, Purcell.
– Mekkora a repertoár?
Koska Gy.: – Körülbelül 8-10 darabból áll, és lesz ráadás is.
– Nagyon izgultok, vagy már szereztetek kellõ rutint a fellépések során?
Koska Gy.: – Ez másabb, mint egy zenekar. Ha ott rontottunk, nem nagyon
hallották.
Szummer Á.: – Én mindig izgulós voltam. Most azért izgulok, hogy bárcsak
már ott lennénk; várom, hogy eljöjjön a szereplés napja.
– Kéz- és lábtörést nem kívánok, nehogy ne tudjatok játszani a hangszeren.
Inkább jó lelket kívánok, hogy szárnyalni tudjatok.

Hargitai–Kiss Virág
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Olvasónapló

A közönséges ember diadala
Ryszard Legutko lengyel katolikus filozófus és poli-
tikus fenti címmel ez évben megjelent könyve ele-
mi erejû hatást gyakorolt rám. Néhány hete fejez-
tem be az olvasását. Azóta ülök rajta, hogy egyszer
írjak már róla az újságban. Úgy tûnik, ennek most
jött el az ideje.
Elõször is pontosítani kell, hogy mit ért közönséges
ember alatt a szerzõ. Nem az egyszerû embert,
nem a falusit, nem a kevéssé iskolázottat, nem a
kétkezi munkást, nem a szegény embert, nem a
kispolgár alkalmazottakat stb. E fogalom nincs te-
hát mûveltséghez, társadalmi álláshoz kötve. Ez
egy új kategória, amit Alexis de Tocqueville A de-
mokrácia Amerikában címû szociológiai mûvében
írt le elõször: „…olyan egymáshoz hasonló és
egyenlõ emberek tömegét látom, akik szüntelenül
önmaguk körül forognak, hogy kicsinyes és közön-
séges örömöket szereznek maguknak, s ez betölti
lelküket.” (Bp., 1983, 519. old.). Európában az ez-
redforduló hozta el az 1968-as diáklázadások nem-
zedékeibõl kisarjadó liberális demokrácia, s vele a
közönséges ember diadalát.

A tömegember magánya

A terroristák robbantásának egyik helyszínén ké-
szül egy kép Franciaországban. A helyszínt gyer-
tyák, virágok tömege borítja, emlékezve a halálos
áldozatokra. Körülötte bámészkodó katasztrófatu-
risták ezrei tolonganak. A kép elõterében nagyda-
rab szõke asszony fölkapaszkodva valamire szelfit
készít. E szenzációsztoriban való megörökítésével
teszi magát az esemény s egy pillanatnyi közösség
részesévé. E képen mindenki magányos. Egyenlõ-
képpen magányos. E pillanatnyi közösségnek
nincs semmiféle célja. Viszont szolgál rajta kívül lé-
tezõ célokat: a terroristák célját, a kommunikációs
eszközök üzemeltetõinek, a virágárusoknak, gyer-
tyaárusoknak, az utazási irodáknak stb. gazdasági
érdekeit. A képen látszólag mindenki szabad. A
rendszeren kívül állóban viszont fölmerül a csaló-
dott kérdés: ez a szabadság?

A rendszer mûködése

Mi a rendszerváltás elõtt a kommunista uralom
alatt vágyakozva tekintettünk a nyugati államok li-
beralizmusára, az abban tapasztalt korlátlan de-
mokráciára. Aztán idõvel megtapasztaltuk annak a
rendszernek a valóságát. Ma már azt is látjuk, s en-
nek a meghökkentõ ténynek az igazát bizonyítja
Legutko könyve, hogy lényegében semmi különb-
ség nincsen a kommunista és a liberális politikai
berendezkedés között. Ez a hasonlóság tette lehe-
tõvé, hogy Kelet-Európában a volt politikai elit pilla-
natok alatt liberális demokratává tudott válni.
Ahogy Lengyelországban, úgy Magyarországon is
a kommunista utódpárt minden aggályoskodás
nélkül lépett koalícióra a liberálisokkal.
Legutko hat terület – történelem, utópia, politika,
ideológia, vallás, ember – összehasonlító vizsgála-
tán keresztül mutatja be a két rendszer mûködésé-
nek hasonlóságát. Ennek részletes kifejtését a
könyvben olvashatják. E vizsgálat eredményét
összegezve kimondja, hogy mindkét rendszer lát-
szólag a dolgozó népet állítja a középpontba. Való-
jában egyenlõsített, lebutított, korlátolttá tett, arc-
talan tömeg az ideája a kommunista és a liberális
ideológiának is. Mindkét ideológia irtózik, fél a
múlttól, sutba dobja az általános társadalmi erköl-

csöt, értékeket, vadul vallásellenes, családellenes,
nemzetellenes és összemos mindent mindennel,
de közben szemernyi kritikával sem él az uralkodó
eszmével, politikai renddel szemben, sõt, a kritikát
a totálissá váló tömegkommunikáció birtokában el-
nyomja minden téren, gazdaságban, jogban, társa-
dalmi erkölcsben, mûvészetben egyaránt. A jelszó
mindkettõben ugyanaz: aki nincs velük, ellenük
van. A sorból kilógást könyörtelenül, gondolkodás
nélkül megtorolják. Akire például rasszista, popu-
lista, homofób bélyeget ragasztanak, azt kirekesz-
tik, páriává teszik, miközben állandóan a toleranci-
áról papolnak. Legutko rámutat, hogy a tolerancia
önmagában semmit sem jelent, a mércévé emelé-
se pedig ostobaságokhoz vezet.
Legutko a nyugati liberális demokráciával kapcso-
latban kifejti, hogy a liberalizmus eredetileg egy in-
tézményrendszert, a semleges, demokratikus jog-
államot jelentette, amivel nincs semmi gond. Ezzel
szemben áll a nyugati világban napjainkra eluralko-
dó, túlhajszolt, a demokrácia intézményrendszerét
felülíró ideológiai utópiává tett liberalizmus, amely
öncélú kulturális háborút vív és valójában semmi
köze a demokráciához. Ez egy autokrata forradalmi
ideológia nagyon merev doktrínarendszerrel. Min-
dent szabványosítanak az iskolától az uborka gör-
bületéig, hogy megfeleljenek ideológiájuknak. Fa-
natikus harcosai elvakult hittérítõk, akik egyesítik
magukban a komisszárt és a feljelentõt, fegyver-
ként forgatják a tolerancia érvét, a homofóbia vád-
ját, a nemi identitást, fegyverként használják a jo-
gosultság, kirekesztés, elismerés, emancipáció
szavakat. E liberális ideológia „államvallássá” ne-
mesülve a kommunista pártállam ideológiájának
mûködési mechanizmusaival mutat hasonlóságot.
Ez a fajta ideológiai liberalizmus fel- és kiforgatja az
erkölcsöt, elsekélyesíti a gondolkodást, és miköz-
ben a sokszínûségre hivatkozik, kockaembereket
termel. És végtelenül intoleráns mindennel, min-
denkivel szemben, ami/aki megkérdõjelezi a néze-
teit, az igazát és a mindenekfelettiségét.
Ennek a ma kiteljesedõ orwelli világnak mutat tük-
röt hatalmas tárgyi tudáskészlettel Legutko. Azért
alapmû ez a könyve, mert bár nem ad megoldási ja-
vaslatokat, csak elõítéletek nélkül felmutatja az el-
fedett valóságot, de tudjuk, hogy ami fogalmakkal
megismerhetõ, az már megváltoztatható is.
Ryszard Legutko (1949) lengyel filozófus, a krakkói
Jagelló Egyetem professzora. A kommunizmus
idejében az Arka címû szamizdat szerkesztõje volt.
A rendszerváltás után megalapította az Osrodek
Mysli Politycznej nevû agytrösztöt. 2005-tõl a Jog
és Igazságosság párt színeiben képviselõ a lengyel
szejmben. 2007-ben oktatásügyi miniszter, 2007
és 2009 között Lech Kaczynski elnök kancelláriájá-
nak államtitkára. Jelenleg az Európai Parlament
tagja, az Európai Konzervatívok és Reformisták
frakciójának társelnöke. Legutko értékalapú gon-
dolkodó. Példaképei a XX. század vízióját, az
1984-et közreadó Orwell, a világégés elõzménye-
ként A tömegek lázadását leíró Ortega, Vojtyla, II.
János Pál lengyel pápa s a fentebb már említett To-
cqueville.
És meg kell említenünk, hogy õ volt az, aki az Euró-
pai Parlamentben ékesszólóan védelmébe vette
Magyarországot a hazánkat elítélõ Sargentini-je-
lentés kapcsán.
Ajánlom könyvét, amely a sárbogárdi könyvtárban
is megtalálható.

Hargitai Lajos

A Tom Lantos Intézet tisztelettel
meghívja Önt az

„Emlékeink a térben –
Az eltûnt sárbogárdi

zsidóság nyomában” címû
kiállítás megnyitójára.

A megnyitó 2018. október 4-én
17.30-kor kerül megrendezésre
az Izraeli Kulturális Intézetben.

Részletes program

17.30–17.45 megnyitó:
Lakk Norbert történész, a kiállítás készítõje
Félix Anikó, a Tom Lantos Intézet Zsidó Élet és
Antiszemitizmus programjának programveze-
tõje
Büchler Tamás, az Izraeli Kulturális Intézet prog-
ramigazgatója
17.45–18.45 Újragondolt emlékezet – kerek-
asztal-beszélgetés a vidéki és azon belül a sár-
bogárdi zsidóságról, emlékezetpolitikáról, elha-
gyott zsinagógákról:
Alpern Bernadett Anna fotómûvész, a Used
Stones projekt mûvésze
Mélyi József mûvészettörténész
Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár igazgatója
18.45–19.00 szünet
19.00–20.30 Újrajátszás – Történeteink az
együttélésrõl
Playback színház, Pepita Playback Társulat
és Barátai
A playback-színház a világ egyik legfontosabb
közösségi kortárs színháza. Interakcióra és imp-
rovizációra épülõ történetmesélõ színházi mû-
faj, mely a közösség bölcsességét, erejét, illet-
ve a színház mûvészetének alapgondolatát egy-
aránt mûködteti. Ma már több mint 60 ország-
ban mûködnek playback-társulatok.
A közönség tagjai személyes élményeiket me-
sélik el, s a társulat tagjai azokat ott helyben
visszajátsszák. Minden történetnek helye van,
mindennapi pillanatoknak és életünk forduló-
pontjainak, el nem mondott és meg nem hallga-
tott történeteknek is teret adunk. Minden egyes
történet egyedi és mindegyikben benne van a
közös emberi. Közelebb hoz egymáshoz minket,
ahogy meglátjuk és megéljük a másik élményé-
ben a sajátunkat is.
A playback színház után kötetlen beszélgetés.

Szeptember 23-án (vasárnap)
16 órai kezdettel

ZENÉS ÁHÍTAT
lesz a sárszentmiklósi evangélikus
templomban, melyen két lelkes

zenész, Szummer Ádám (trombita)
és Koska György (tenorkürt)

szolgálnak.

Õk mindketten saját munkájuk mellett,
szabad idejükben szorgalmasan gyakorolnak

hangszerükön. Ezen az alkalmon
ebbõl szeretnének egy kis ízelítõt adni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Igei köszöntõt mond:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész,

közremûködik: Jákob Zoltán orgonán.
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Szentiváni suliszemle
Zánkafürdõi élménybeszámoló

Iskolánk idén két Erzsébet-táborra adott be és nyert pályázatot: a
nyár folyamán Mátyás király udvarába tettünk idõutazást egy
kézmûvestábor segítségével. Szeptember 12-e és 14-e között pe-
dig iskolánk 26 tanulóját vihettük el Zánkafürdõre, a Balatonhoz.
A tanulók ezt a kirándulást osztályfõnökeik javaslatára jutalom-
ból kapták, csak az útiköltséget kellett vállalniuk, a szállás, étke-
zés és a programok belépõi a pályázatnak köszönhetõen nem je-
lentettek számukra külön kiadást.
Zánkafürdõn a szállás elfoglalását és az ebédet követõen le is
teszteltük, alkalmas-e a Balaton vize szeptemberben is fürdésre.
Szerencsére alkalmasnak bizonyult: gyönyörû idõben, 29-30 fo-
kos melegben kifejezetten kellemesnek bizonyult a tó vize, csak
az elsõ percet kellett megszokni, s egy megmártózást követõen
már többen ki sem jöttek a vízbõl a strandolás végéig. Akik mégis
hûvösebbnek érezték egy idõ után a vizet, a parton napfürdõzve
élvezhették a pihenést, nem is szólva a fagyi, jégkása vagy pizza ál-
tal nyújtott örömökrõl.

Másnap délelõtt a tábori trambulinon vezették le energiájukat a
diákok, majd ebéd után megtekintettük a haditechnikai kiállítást.
A 2010-ben megnyílt parknak az a rendeltetése, hogy igazi felfe-
dezõútra indítson bennünket, hiszen az embereknek a sorkötele-
zettség megszûnése óta egyre kevesebb alkalmuk van arra, hogy a
katonasággal, annak lényegével és eszközeivel kapcsolatba kerül-
jenek. Többek között megtekinthetõ a 152 mm-es D-20 ágyúta-
rack, a 85 mm-es D-44 hadosztályágyú. Valódi különlegesség az
SZM-63 típusú légvédelmi rakéta indítóállványa a V-755 Volhov
rakétával. A légierõ gépei iránt érdeklõdõk figyelmébe a MiG-
21MF vadászrepülõt, a MI-24D harci helikoptert és a MI-8T szál-
lítóhelikoptert figyelhetik itt meg. A kiszolgált katonai jármûvek
és eszközök egyaránt szolgálják a katonai múlt megismertetésé-
nek és a honvédelmi nevelésnek a céljait. Tanulóink pedig öröm-
mel fedezték fel és próbálták ki játékból a kiállított jármûveket:

ahol lehetett, felmásztak a jármûvek belsejébe, beültek a helikop-
ter pilótaüléseibe, illetve szembesülhettek azzal, mekkora is a
valóságban egy tank kilövõcsöve, vagy egy helikopter rotorja.
A napot ismét strandolással zártuk, ahonnan egy „kisvonattal”
tértünk vissza vacsorázni, majd egy kis szabadtéri játék után a
szállásra. A nagyobbak ezután még tehettek egy kis bátorságpró-
bát is éjszakai sétán. Takarodó után hamar álomba merült a társa-
ság, a fiúknak még altatódalt is énekelt ennek érdekében a fel-
ügyelõ tanerõ.

Harmadik nap reggeli után az útra adott hidegcsomaggal búcsúz-
tattak el bennünket vendéglátóink. Egy kis pihenõre megálltunk
a hajókikötõnél, majd a hazafelé tartó vonatúton többen már el-
kezdték kipihenni a fáradalmakat.
Összegzésként mindenképpen szeretném kiemelni a tábor csa-
patépítõ hatását. Eddig is büszkék voltunk családias légkörünkre
és e gyerekek közötti összetartásra. Mindennek meglétét a tábor-
ban is tapasztalhattuk: a nagyobbak törõdtek a kisebbekkel, oda-
figyeltek rájuk, ha kellett, a jármûvekre tették fel õket, ha kellett,
a csomagjaikat segítették vinni. Jól elszórakoztatták egymást a
programokon is, ahol a kisebbek igényelték is a nagyok társasá-
gát. A nyolcadikos nagyfiúk pedig kifejezetten kellemes meglepe-
tést szereztek a kísérõ nevelõk számára a tábor alatt nyújtott se-
gítségükkel.
Mi mást mondhatnánk ezek után? Tavasszal újra pályázunk, s re-
méljük, minél több diákunk igyekszik majd munkájával és maga-
tartásával kiérdemelni a következõ jutalomkirándulást is – még
ha 3 napig nem is jöhet majd emiatt iskolába.

Kiss Attila igazgató
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Õszi kirándulások a gimiben

A hagyományokhoz híven idén is kirándulni indultak diákjaink a tanév elsõ napjaiban,
hogy utána könnyebb legyen visszazökkenni a szürke, dolgos hétköznapokba.

Az új osztályok a Petõfi-túrán vettek részt, illetve isko-
lánkkal és a környékkel ismerkedtek, míg a többiek az
ország számos pontján töltöttek két-három szép õszi
napot változatos programokkal. Esztergom, Zirc, Ba-
latonfüred, Tihany, Patca, Zamárdi, Budapest és a Ve-
lencei-tó kínált tartalmas kikapcsolódást diákjaink-
nak. A múzeumlátogatások mellett volt sárkányhajó-
zás, paintball, túrázás, fõzés, állatkerti séta, buborék-
foci, íjászat, fürdés, és több osztály is körbekerékpá-
rozta a Velencei-tavat.
Egyvalamiben mindenki egyetértett: gyönyörû, napsü-
téses idõben jó társasággal kirándulni ideális tanévkez-
dés.

PSG

Játssz kisautó helyett
igazi gépekkel! –

NYÍLT NAP
a Magyar Közútnál
Idõpont: 2018. szeptember 22.,
szombat, 10 és 15 óra között

Helyszín: Székesfehérvári
Mérnökség

(Székesfehérvár, Palotai út 145.)

Minden kisgyerek tátott szájjal nézi az óriási gé-
peken dolgozó embereket, akik az utakat építik,
javítják. Ezen a különleges napon az álmok való-
ra válhatnak, és bárki bemehet a társaság
egy-egy megyei mérnökségére és felülhet egy
hókotróra, beülhet egy útellenõri autóba, meg-
ismerheti és láthatja a világot a közutasok sze-
mével. A Székesfehérvári Központi Megyei
Igazgatóság dolgozói várják szeretettel a láto-
gatókat, hogy bemutassák munkájukat. A gye-
rekeknek további különleges programokkal is
készülnek a közutasok, lesz például arcfestés,
falmászás és óriási aszfaltfelületre is lehet majd
rajzolni.

Pattanj fel egy hókotróra, izzítsd be a fûkaszát,
vagy kukkants be gigantikus sótárolóinkba!
Fogd kézen szüleidet és gyertek el nyílt napunk-
ra, mi pedig bemutatjuk azokat a gépeket, ami-
ket eddig csak távolról láthattál!

Székesfehérvári Mérnökségünkön az alábbi
programokkal várunk titeket:

– a mérnökség megismertetése, beszélgetés a
közutas mindennapokról;

– garázs-, sótároló- és mûhelybemutató;

– ismerkedés az adapterekkel ellátott traktorral,
burkolatjelfestõ géppel, rakodógéppel és hóma-
róval;

– ugrálóvár;

– arcfestés.

Várunk minden kedves érdeklõdõt sok szeretet-
tel!

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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Árokba borult egy autó a 61-es fõúton

Lesodródott az útról és kidöntött egy jelzõtáblát egy személygépkocsi szeptember 14-én,
pénteken délután a 61-es fõúton Alsószentiván és Cece között. Az autó a vízelvezetõ
árok partfalának csapódott, majd a tetejére borult. A jármûben a sofõr egyedül utazott, a
balesetben nem sérült meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók az autót kerekeire állították
és áramtalanították, majd félrevontatták az útról.

Karambol a 61-es fõúton
Két személygépkocsi ütközött össze szeptember 16-án, vasárnap délben a 61-es fõúton,
Cece és Alsószentiván között. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították, majd a
mûszaki mentés részekként lehúzták a jármûveket az útról. A mentõszolgálat tájékozta-
tása szerint három embert könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.

Gázrobbanás Dégen

Propánbutángáz-palackból szivárgó gáz robbant be egy nyári konyhában szeptember
16-án, vasárnap délután Dégen. A detonáció következtében tûz nem keletkezett, de a
melléképület egyik fala megdõlt, a födém egy része beszakadt, a tetõszerkezetrõl a csere-
pek elmozdultak, lerepültek. A gázrobbanás után a nyári konyhában tartózkodó nõ az
ablakon keresztül mászott ki az épületbõl, õt a mentõk megvizsgálták, nem sérült meg,
kórházba szállítására nem volt szükség.
A 11,5 kilogrammos propánbutángáz-palackot a helyszínre elsõként kiérkezõ dégi ön-
kéntes tûzoltók hozták ki a megrongálódott melléképületbõl. A sárbogárdi hivatásos
tûzoltók az átvizsgálást követõen az életveszélyessé vált nyári konyhát körbekerítették.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK HÍREK

MIKLÓSI
AUTOMATA

Ezúton szeretném tájékoztatni a
sárszentmiklósi lakókat, hogy a bankau-
tomata ügyében megkerestem az OTP
és KHB bankokat elektronikus levél-
ben a lakossági igénnyel. Egyelõre vá-
rom a bankok válaszát, a fejlemények-
rõl mindenképpen hírt adunk.

Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Áruházból
loptak

A rendõrök három sárbogárdi lakost hall-
gattak ki gyanúsítottként.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság lo-
pás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat büntetõeljárást egy
34 éves, egy 38 éves és egy 21 éves sárbo-
gárdi lakos ellen. A megalapozott gyanú
szerint Cs. Melinda és társai 2018. szep-
tember 12-én a kora délutáni órákban Szé-
kesfehérváron, egy Holland fasoron talál-
ható bevásárlóközpontból ruházati termé-
keket tulajdonítottak el úgy, hogy azokról
az áruvédelmi eszközöket eltávolították. A
három személy néhány órával késõbb is-
mételten visszatért az áruházba, és további
ruhanemûket tulajdonítottak el, majd
megpróbáltak fizetés nélkül távozni, de a
biztonsági szolgálat munkatársai feltartóz-
tatták õket. A helyszínre érkezõ rendõrök
a két nõt és férfi társukat igazoltatták,
majd elfogásukat követõen elõállították a
rendõrkapitányságra, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki õket.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

ÁRAMSZÜNET

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálóza-
tunkban. A munkánk biztonságos elvégzése ér-
dekében elengedhetetlen az áramszünet. A
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kér-
jük megértésüket!

Tájékoztatjuk, hogy hálózat-karbantartás miatt
2018. október 15-én 8 órától várhatóan 15
óráig Sárbogárdon a Vágóhíd utca, Kinizsi
utca, Tinódy út 1–45., 2–48., Gázmodul Kft.,
Plastobo Kft., Sárrét-Plast Zrt., Pálinkafõzõ
területén áramszünet lesz.

E.ON-hálózat
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NMHH: méltányosabbá válik õsztõl
a Telekom fizetési felszólítási gyakorlata

Novembertõl módosítja általános szerzõdési feltételeit a Magyar Telekom, és – a média- és hírközlési biztos javaslataival össz-
hangban – enyhíteni fogja az elõfizetõk fizetési felszólításokkal összefüggõ terheit. A szolgáltató számlalevelekben értesíti ügyfele-
it szeptemberben folyamatosan arról, hogy ezentúl az SMS-ben küldött elsõ fizetési felszólítás díjmentessé válik. A Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hasonlóan elõremutató, az elõfizetõkkel együttmûködõ, méltányos megoldásokat vár a piac
többi szereplõjétõl is.

Sokféle szolgáltatói gyakorlat létezik
a fizetési felszólítási díjak megállapítására

A telefon-, internet-, illetve kábeltévé-elõfizetéseket kínáló hír-
közlési szolgáltatók gyakorlata nagyon eltérõ abban, hogy a fize-
tési késedelembe esett elõfizetõiknek – levélben, SMS-ben, vagy
e-mailben – kiküldött, akár többszöri felszólítás díját hogyan és
milyen mértékben állapítják meg. Van szolgáltató, amely a fel-
szólításért díjat számít fel – ami hozzávetõleg bruttó 50 és 300 fo-
rint közötti összeg a piacon –, és azt az elõfizetõk következõ havi
számlájára terheli, mások az elsõ felszólításért nem, vagy csak
alacsonyabb mértékû díjat számláznak. Arra is akad példa, hogy
az elõfizetõ a közelgõ fizetési határidõrõl ingyenes elõzetes ér-
tesítést kap, vagy a szolgáltató akár meg is hosszabbítja a befize-
tési határidõt. A Magyar Telekom általánosságban bruttó 750
forintos fizetési felszólítási „eljárási” díjat számít fel alkalman-
ként – ami méltánytalanul magas a piac többi szereplõjéhez vi-
szonyítva –, és ezt már az elsõ felszólítás esetében is kiszámlázza.
Az általános szerzõdési feltételekbõl, illetve a honlapján talál-
ható tájékoztatóból ugyanakkor nem egyértelmû, hogy a kése-
delem hányadik napjától, milyen gyakorisággal küldhet felszólí-
tásokat, ahogy az sem, hogy milyen feltételek mellett kerülhet
sor a díj felszámítására, annak mellõzésére, illetve utólagos jó-
váírására.

Van mód a kirívóan drága vagy
méltánytalan díjszámítás elleni fellépésre

Bár kifejezetten a kiküldött felszólítás díjáról jogszabály nem
rendelkezik, van jogi lehetõség a kirívóan magas díjak vagy a
méltánytalan díjszámítási gyakorlat megváltoztatására. Ha nem
is jogsértõ egy gyakorlat, azaz egy vizsgálat eredményeként a
hírközlési hatóság nem kötelezheti az adott szolgáltatót gyakor-
latának megváltoztatásra, de több fogyasztót érintõ méltányta-
lanság, jelentõs súlyú érdeksérelem esetén akkor is fordulhat
bárki a média- és hírközlési biztoshoz mint az NMHH önálló ha-
táskörrel rendelkezõ intézményéhez. A Magyar Telekom fizeté-
si felszólítási gyakorlata miatt a biztosi hivatalhoz tavaly október
óta több panasz érkezett, ezek a méltánytalanul magas díjat és a
tájékoztatás módját kifogásolták.
A panaszok nyomán a biztos egyeztetést kezdeményezett, és ja-
vaslatokat fogalmazott meg a Telekomnak egy ügyfelei számára
egységes, méltányos gyakorlat kialakítására. A biztos indítvá-

nyozta, hogy a Telekom – más szolgáltatók gyakorlatához ha-
sonlóan – tegye ingyenessé az elsõ fizetési felszólítást, másrészt
szorgalmazta, hogy a szolgáltató átláthatóbb módon tájékoztas-
sa az elõfizetõit annak érdekében, hogy a fizetési felszólítási gya-
korlat és a lehetséges következmények kiszámíthatóbbá válhas-
sanak. A szolgáltató egy ezzel párhuzamosan az ügyészség által
indított per nyomán végül vállalta, hogy a biztos javaslatai sze-
rinti, méltányosabb díjszámítási gyakorlatot vezet be õsztõl: az
SMS-ben küldött elsõ fizetési felszólításért november elejétõl
nem számít fel díjat, másrészt úgy módosítja az általános szerzõ-
dési feltételeit, hogy azok átláthatóbbak és kiszámíthatóbbak le-
gyenek. Ezekrõl a változásokról szeptemberben számlalevélben
is értesíti elõfizetõit.

Több szervezet is eljár
a méltányos díjszámítási gyakorlat

érvényesítése érdekében

Az elõfizetõknek természetesen idõben eleget kell tenniük fize-
tési kötelezettségeiknek, a szolgáltatóktól viszont elvárható,
hogy megfelelõ tájékoztatással együttmûködjenek az elõfize-
tõkkel ezek teljesítésében. Ehhez a szolgáltatók kötelesek vilá-
gos, egyértelmû tájékoztatást nyújtani a fogyasztóknak általá-
nos szerzõdési feltételeikben, közleményeikben, illetve teljesít-
hetõ elvárásokat kell támasztaniuk. Kifejezetten a felszólítási
díj túlzott mértéke miatt indult már eljárás fogyasztóvédelmi
szervezetek kezdeményezésére, panasz nyomán a Budapesti
Békéltetõ Testületnél, illetve közérdekû ügyészi kereset alapján
bíróságon is.

A szolgáltatóknak a kiküldött felszólításban minden esetben fel
kell hívniuk az elõfizetõ figyelmét a fizetés késedelmének, elma-
radásának lehetséges következményeire: a szolgáltató az elõfi-
zetõi szolgáltatást korlátozhatja, a szerzõdést felmondhatja, a
késedelem miatt szerzõdésszegésbe esõ elõfizetõkkel szemben
a követelést jogi úton érvényesítheti, akár behajtási, vagy végre-
hajtási eljárást is kezdeményezhet.

Az NMHH bízik abban, hogy a Telekom által a méltányos díj-
számítás érdekében bevezetett módosítások követendõ példa-
ként szolgálnak majd a piac többi szereplõjének is, akikkel szin-
tén folyamatos a biztosi egyeztetés és a párbeszéd.
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A fiatalok szombati sikerei kevés gyógyír
A Kisláng is a „zsebben”

Kisláng-Telmex U19–Sárbogárd U19
1-3 (0-1)

Kisláng–Telmex: Szolga – Jánosi, Kassai
Cs. Gy., Kassai J. L., Vigházi, Tury-Nagy,
Molnár, Erdei, Varga, Kassai D., Szabó.
Cserék: Pajor, Maráczi, Jakab, Horváth.
Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Gábris, Sükösd, Morvai, Mol-
nár, Husvéth, Demeter, Bögyös.
Cserék: Biró, Horváth B., Bruzsa, Erdélyi,
Kisari.
Az elsõ félidõ feléig egyenlõ erõk küzdel-
mét hozta a mérkõzés a hazaiak enyhe fö-
lényével. A 37. percben szögletrúgás után
kialakult helyzetet Horváth Zs. értékesí-
tette, és a vendégek megszerezték a veze-
tést, 0-1. A szünet után az 54. percben
egyenlített a hazai csapat. Varga P. talált a
kapuba, 1-1. A bekapott gól után a Sárbo-
gárd nagyobb sebességre kapcsolt, és en-
nek eredményeképpen a 69. percben Mor-
vai K. góljával ismét elõnyhöz jutottak, 1-2.
A kislángi próbálkozásokat sikerült a ven-
dégvédelemnek visszaverni, és a szervezett
játék ellen nem sikerült az egyenlítõ gól
megszerzése. A mérkõzés lefújása elõtt, a
87. percben Morvai K. második góljával
eldõlt a mérkõzés, 1-3. Szép siker a megyei
II. o. U19 tavalyi bajnoka otthonában meg-
szerzett gyõzelem.

Tabella

1. Sárbogárd 5 5 0 0 20 2 18 15
2. Bicske 5 4 1 0 35 3 32 13
3. Baracs 5 4 0 1 14 6 8 12
4. Kisláng 5 3 1 1 20 12 8 10
5. Mór 5 3 1 1 9 4 5 10
6. Flavus Velence 5 2 1 2 15 12 3 7
7. Ercsi Kinizsi 5 2 1 2 14 12 2 7
8. LMSK 5 2 1 2 16 17 -1 7
9. Enying 5 2 1 2 13 23 -10 7
10. Martonvásár 5 2 0 3 13 12 1 6
11. Perkáta 5 3 1 1 11 9 2 5
12. Felcsút 5 1 1 3 12 12 0 4
13. Szár 5 1 1 3 8 16 -8 4
14. Mezõfalva 5 0 1 4 4 29 -25 1
15. Lajoskomárom 5 0 1 4 11 18 -7 0
16. Polgárdi 5 0 0 5 8 36 -28 0
Perkáta csapatától -5, Lajoskomárom csapatától
-1 pont levonva.

A Dég is kapott egy ötöst

Sárbogárd U14–Dég U14 5-0 (2-0)
Sárbogárd: Derner – Zvezdovics, Hollósi
B., Sáfrány, Már, Szalai, Szabó, Csõgör,
Gereny.
Cserék: Hollósi G., Kocsis, Lakatos, Papp.
Dég: Horváth – Harangozó, Peller, Kizlin-
ger Z., Csillag, Takács István, Sörös, Bacsi,
Kizlinger D.
Csere: Steigervald.
Az elmúlt heti Polgárdi elleni 5-2-es gyõze-
lem után magabiztosan készült a csapat a
hazai bemutatkozásra. Már az elsõ perc-

ben Szalai Á. góljával vezetéshez jutottak a
hazaiak. Zvezdovics G. B. a védõvel tör-
tént ütközése után a labda Szalai Á.-hoz
került, aki 8 m-rõl a kapu jobb oldalába
lõtt, 1-0. A gól után helyzetekig jutottak a
csapatok. Kizlinger B. lövését védte Der-
ner P., Szalai Á. 12 m-rõl a felsõ lécet talál-
ta telibe. A 29. percben változott az ered-
mény. Szabó D. Z. és Lakatos B. összjátéka
után a labdát Már Z. a kaputól 3 m-re kap-
ta és a bal alsó sarokba helyezett, 2-0. A
második játékrész továbbra is a hazaiak fö-
lényében zajlott. A 45. percben egy szép tá-
madást vezetve megszületett a harmadik.
Már Z. átadását Szalai Á. a jobb oldalon
felfutó Sáfrány A. Z. elé tálalta. Sáfrány A.
Z. 12 m-rõl a kapuba talált, 3-0. Az 53.
percben Zvezdovics G. B. az elõre törõ
Hollósi B. átadását a kaputól 5 m-re kapta
és a hálóba továbbította, 4-0. Az 55. perc-
ben a dégi védelem hibáját kihasználva
Hollósi G. találatával kialakult a végered-
mény. Hollósi G. jól eltalált 10 m-es lövé-
sét nem tudta Horváth M. hárítani, 5-0.
Magabiztos gyõzelem a hazai bemutatko-
záson.

Vereséggel felérõ döntetlen

Kisláng-Telmex–Sárbogárd 0-0 (0-0)
Kisláng–Telmex: Ányos – Juhász M., Ger-
gely, Árki, Dudar K., Dudar E., Simon, Ju-
hász J. B., Komlós, Balogh, Kovács.
Cserék: Willerding, Koszorús, Lévai, Varga,
Kassai, Jánosi.
Vezetõ edzõ: Rehák Viktor.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Gulyás-Kovács, Kókány, Kállai,
Bezerédi, Gráczer G., Lajtos, Szalai,
Kindl.
Cserék: Farkas, Gráczer Bálint, Gál, Gyu-
ricza, Luczek.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A bajnokság eddig lejátszott mérkõzésein
még pontot sem szerzõ Kislánghoz látoga-
tott a Sárbogárd. Az alacsony színvonalú
mérkõzést csak a sárga lapok tették színes-
sé. Pekker B. játékvezetõ mindkét oldalra
5-5 sárgát mutatott fel a kissé paprikás
hangulat csillapítása érdekében. A hazai-
ak elsõ félidõben lõtt gólját a leshelyzet mi-
att érvénytelenítette a játékvezetõ. A me-
zõnyben gyûrték egymást a csapatok és a
végeredmény a hazaiak számára pontot je-
lentett. A vendégek idegenbeli játéka csa-
lódás.

Tabella

1. Mór 5 5 0 0 18 4 14 15
2. Bicske 4 4 0 0 16 3 13 12
3. Ercsi Kinizsi 5 3 1 1 10 4 6 10
4. Sárosd 4 3 0 1 9 3 6 9
5. Ikarus–M.hegy 5 3 0 2 10 5 5 9
6. Fõnix 5 3 0 2 9 6 3 9
7. Mezõfalva 5 2 2 1 9 8 1 8
8. Sárbogárd 5 2 1 2 11 11 0 7
9. Gárdony–Agárd 5 2 0 3 10 9 1 6
10. Tordas 4 1 1 2 12 9 3 4

11. Baracs 4 1 1 2 4 6 -2 4
12. Lajoskomárom 5 1 1 3 6 10 -4 4
13. Martonvásár 5 0 2 3 4 17 -13 2
14. Kisláng–Telmex5 0 1 4 2 16 -14 1
15. Enying 4 0 0 4 2 21 -19 0
16. Polgárdi kizárva

Ez volt a harmadik hazai zakó

Sárbogárd II.–Seregélyes 1-2 (1-0)
Sárbogárd II.: Brúzsa – Juhász, Vagyócz-
ki, Horváth, Molnár, Fauszt, Õsz, Deme-
ter, Vámosi, Emperger, Pajor.
Cserék: Sebestyén, Pap, Rigó, Palásti, Si-
mon.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Seregélyes: Závotka – Benczik, Miklós,
Princz, Szurovcsják, Kû, Rapai, Zsilovics,
Benczik, Kovács, Ihász.
Cserék: Dezsõ, Hamburger, Németh, Helbig,
Dancsa.
A mérkõzésen az elsõ félórában esemény-
telenül teltek a percek, némi seregélyesi
fölénnyel. A 32. percben jobb oldalról, a
16-os vonalában bedobást végzett el a ha-
zai csapat. Vámosi G. bedobását Emper-
ger B. megcsúsztatta és a középen érkezõ
Molnár M. 4 m-rõl a kapuba passzolt, 1-0.
A szünet után a vendégek meddõ mezõny-
fölényben játszottak és a Sárbogárd II. sta-
bil védekezéssel az eredmény tartására tö-
rekedett. A 80. percben a hazai kontratá-
madás végén Horváth Zs. átadását Deme-
ter D. a védõ mellõl a felsõ lécre lõtte. A
88. percben egyenlített a Seregélyes. A
jobb oldalról elvégzett szögletrúgást a vé-
delem röviden szabadította fel és a kifejelt
labdát Helbig A. W. 8 m-rõl a jobb felsõ pi-
pába emelte, 1-1. A góltól megtáltosodott
vendégek a mérkõzés 91. percében meg-
szerezték a gyõztes találatot. Jobb oldali
támadást vezetve Hamburger P. beadását
Benczik Cs. a kaputól 14 m-re lekezelte és
a védõk között a kapu jobb oldalába lõtt,
1-2. A Sárbogárd II. már a harmadik hazai
mérkõzését – a félidei vezetés után – vesz-
tesen fejezte be.
Jók: Õsz P., illetve Závotka E., Szurovcsják
L.

Tabella

1. Vajta 5 5 0 0 16 5 11 15
2. Seregélyes 5 3 2 0 15 8 7 11
3. Perkáta 5 3 1 1 18 7 11 10
4. Szabadegyháza 5 3 1 1 10 6 4 10
5. Szabadbattyán 5 3 0 2 16 11 5 9
6. LMSK 5 2 1 2 13 12 1 7
7. Nagykarácsony 5 2 1 2 10 11 -1 7
8. Aba–Sárvíz 5 2 1 2 13 17 -4 7
9. Ráckeresztúr 5 2 0 3 11 11 0 6
10. Sárbogárd II. 5 2 0 3 11 12 -1 6
11. Sárszentágota 5 2 0 3 13 19 -6 6
12. Pusztaszabolcs 5 1 1 3 14 16 -2 4
13. B.–Iváncsa II. 5 1 1 3 7 12 -5 4
14. Káloz 5 1 1 3 9 15 -6 4
15. Elõszállás 5 1 1 3 10 17 -7 4
16. Adony 5 1 1 3 9 16 -7 4
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A szomszéd fûje zöldebb

Sárbogárd Öregfiúk–Cece Öregfiúk
1-4 (0-1)

Sárbogárd: Sipõcz – Lakatos, Kiss, Vanya,
Csendes, Kelemen, Horváth, Tóth, Deák,
Simon, Tórizs, Németh, Derecskei.

Cece: Fodor – Kiss, Killer, Csányi M., Ko-
vács, Klazer, Csányi K., Salamon, Németh,
Király László, Csányi Á., Kun, Évinger,
Csonka, Menyhárt.

A mérkõzés hazai támadásokkal és a Cece
védekezésével kezdõdött. A 37. percben
jutott vezetéshez a vendégcsapat. Salamon
J. a jobb oldalról kapott átadást 15 m-rõl a
jobb felsõ sarokba lõtte, 0-1. A szünet után
a vendégek az 53. percben megszerezték
második góljukat. Kovács N. elhúzott a bal
oldalon, és a hosszú sarokba helyezett, 0-2.
A kezdés utáni támadásból megszületett a
szépítés. Vanya L. a megkapott labdát
nagyszerûen ívelte a bal felsõ sarokba, 1-2.
A 62. percben a cecei védelem vonalából
elõre ívelt labdával Kovács N. kilépett a vé-
dõk között és a kifutó Sipõcz A. mellett a
jobb alsó sarokba gurított, 1-3. A 74. perc-
ben Kovács N. mesterhármasával 1-4-re
módosította az eredményt. A kapus kirú-
gásával egyedül tört kapura és 10 m-rõl a
hálóba talált. A mérkõzés utolsó momen-
tuma a 76. percben a Tórizs A. elleni sza-
bálytalanságért megítélt büntetõt Deák G.
a kapufára lõtte. A hosszabb cserepaddal
rendelkezõ vendégek sikere megérdemelt.

A hétvége sportmûsora

2018. szeptember 21. (péntek)

16 óra: Enying U14–Sárbogárd U14
(Enying)

2018. szeptember 22. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Baracs U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)

16 óra: Sárbogárd–Fõnix (megyei I. o., fel-
nõtt, Sárszentmiklós)

16 óra: Szabadbattyán Öf.–Sárbogárd Öf.
(Szabadbattyán)

2018. szeptember 23. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Szabadbattyán
U16 (Sárbogárd)

16 óra: Besnyõ-Iváncsa–Sárbogárd II.
(megyei II. o., felnõtt, Besnyõ)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Megbeszélésre hívjuk a SÁRBOGÁRDI TEREMFOCI-BAJNOKSÁG
iránt érdeklõdõket

2018. szeptember 21-én, pénteken, 18 órára a sárbogárdi mûvelõdési házba.

Érdeklõdni a 06 (30) 425 9736-os telefonszámon lehet.

SÍC – hírek, eredmények

Nem termett babér

Az idén is a tápiószentmártoni Kincsem
Lovaspark területén rendezte a Magyar
Íjász Szövetség a 2018. évi pályaíjászok or-
szágos bajnokságát.

Talán egyesületünk mûködése alatt, ami-
kor már felnõtt íjászaink is résztvevõi vol-
tak az országos bajnokságoknak, még nem
történt ilyen, hogy íjászaink ne hozzanak
dobogós helyezést. Az idei pályaíjász
OB-n sajnos megtörtént. Az egyesületen
belül reméljük, hogy ez csak egy kis rövid-
zárlat, kisiklás volt, és jövõre nem ismétlõ-
dik meg. Az bizonyos, hogy a dobogós he-
lyekre kerüléshez nagyon keményen meg
kell dolgozni. Nem elég a rangsoroló ver-
senyen elért jó helyezés, eredmény, ami-
kor azt kieséses 8-ad, 4-ed és éremdöntõk
követik, és az ezeken elért eredmény adja a
végsõ helyezéseket.

Eredményeink

A gyermek olimpiai íjászok mezõnyében
egyetlen íjászunk, Csik Levente a dobogó
3. helyét szerezte meg, rangsorolón II. osz-
tályú minõsítést ért el.

Serdülõi fiaink közül Jászter Botond egy
héttel az OB elõtt karját törte, így távol
maradt az OB-tól. Batári Szilárd a rangso-
roló 4. helyezését követõen a kiesésesben
nem került az éremdöntõbe, 5. helyen zárt,
III. oszt. minõsítést ért el.

A rövid távú olimpiai felnõttek versenyé-
ben a nõk között nevezett kadet verseny-
zõnk, Csik Nikoletta a 3. helyet érte el.
Ugyanitt, csak a felnõtt férfiak mezõnyé-
ben induló kadet Jászter Zsombor a 4. he-
lyen, Téglás László felnõtt ffi. pedig az 5.
helyen végzett.
A hosszú távú, olimpiai kadet fiúk mezõ-
nyében mérettette meg magát Szénási Be-
nedek, a rangsorolón a 8. helyet, a negyed-
döntõben a 7. helyet szerezte meg.
Az olimpiai felnõtt férfiak között Katona
Alex a 10. helyet, Széplaki Zoltán a 11. he-
lyet érte el, nem kerültek negyeddöntõbe.
Master férfiak között Gilicze Ferenc a he-
tedikként, Gilicze László harmadikként
került a negyeddöntõbe, melybõl nem ju-
tottak tovább. Végül Gilicze Ferenc a 8.
helyen, Gilicze László a 7. helyen III. oszt.
minõsítéssel zárta a versenyt.
Olimpiai íjászegyesületünkbe változatlanul
várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket”
és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai
reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját törté-
nelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai
íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.
net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben, olcsón kapható. 06 (30) 9497 934

Eladó 800-as szalagfûrészgép és 400-as abrikter. Ár megegyezés szerint. Érdeklõdni: 06 (25) 460
615

Képcsöves tévé eladó. Telefon: 06 (70) 398 2307

Otelló szõlõ eladó 100 Ft/kg. 06 (25) 461 753

Eladó két kicsi hordó, két nagy hordó, két szüretelõ kád, háromajtós (kisméretû) szekrény, hûtõláda.
Érdeklõdni: 06 (20) 577 0706

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN
LAKÁS ELADÓ. Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is

érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERELÉS 06 30 703 4427

3 szobás, azonnal beköltözhetõ CSALÁDI HÁZ, SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN ELADÓ. Telefon: 06 30 864 1333

ÜZLETKÖTÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
budapesti munkavégzéssel, B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre:
uzletkoto17@gmail.com, +36 70 363 6325

Traktorost keresünk Sárbogárd–Sárhatvanba
CASE-IH és MTZ traktorra. Szerelõi végzettség és gyakorlat

elõnyt jelent. Versenyképes fizetés, bejelentett munkaviszony.
Telefon: 06 30 340 0224, 06 30 938 1681

VAGYONÕRÖKET KERESEK havi 200 órás õrzésre,
bejelentés mellett. 06 70 421 3900

Nagylóki Csicsergõ Óvoda – Bölcsõde és Konyha
ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁST HIRDET.

Jelentkezni: 06 70 387 1929, szeptember 27-ig.

50x140 cm-es Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ, 15.000 Ft.
Érdeklõdni: +36 30 3483 320

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

URAIM!

2018. szeptember 25-én
(kedden) 8–13 óráig

az EURÓPAI PROSZTATASZÛRÉSHEZ
kapcsolódva a Fejér Megyei

Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézete

megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS címû

programot

Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és
munkatársai várják

a 40 év feletti férfiakat urológiai
szûrésre a sárbogárdi rendelõintézet

2. emeletének 202. számú rendelõjében.

(Beutaló nem szükséges.)
Megjelenésükre számítunk!

ÉPÍTÕIPARI
SEGÉDMUNKÁRA

B-kategóriás
jogosítvánnyal

rendelkezõ
munkatársat keresünk.

Telefon:

06 20 3538 534

Péntek estig tart
a nyári idõ

Csütörtökön sok napsütésre, kevés felhõre,
csapadékmentes idõre készülhetünk. Nem lesz
jelentõs a légmozgás. A friss hajnalt követõen
27-31 fokot mérhetünk.

Pénteken is sokat fog sütni a nap, többfelé za-
vartalan lesz a napsütés, csapadék ezen a na-
pon sem várható. Többfelé megélénkülhet a dé-
lies szél. A legmagasabb hõmérséklet 27 és 31
fok között alakul.

Szombat reggel északnyugat felõl egy hideg-
front érkezik feltámadó északnyugati széllel,
esõvel, záporokkal. A front hatására napközben
az ország északi, északnyugati területein a 20
fokot sem érheti el a maximum hõmérséklet,
míg délen, délkeleten 25 fok közeli maximu-
mokra van kilátás. Vasárnap õszies idõre szá-
míthatunk többfelé 20 fok alatti csúcshõmér-
séklettel.

Forrás: idokep.hu
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