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JEGESKÁVÉ
Életünk egyik nagy eseményére készülünk a kórussal: jú-
nius 28-án este a MÜPA-ban lépünk fel több kórussal és a
MÁV Szimfonikusokkal, Dénes István karmester és Karl
Jenkins zeneszerzõ vezényletével. A koncert miatt Buda-
pest szívében volt próbánk szombaton délután.
Mivel a korai indulás miatt ebéd után nem volt idõm elfo-
gyasztani szokásos desszertemet és kávémat, és fél órá-
val elõbb odaértünk a próba helyszínére, elsétáltam egy
közeli kávézóba, melynek terasza a Nemzeti Múzeum cso-
daszép parkjára nézett. Amíg kivártam a soromat egy sze-
let süteményért és jegeskávéért, körülfuttattam tekintete-
met a kellemes, vendégekkel teli helyiségben. Emitt har-
mincas pár, amott két idõsebb asszony, három ifjú, ki cso-
korban, ki egyedül; mindenféle korosztály jelen volt az asz-
taloknál. Ám mindahány ember a telefonját, vagy a laptop-
ját nyomkodta elmerülten, némán, egymással szemben
ülve a társasági életnek szánt színtéren.
Lehûtött a látvány, mint a kezembe nyomott jeges kávé. A
Pilvaxból annak idején forradalom indult! Egy mai kávézó-
ból maximum virtuális fortyogás, ami mellett kihûl, vagy a
felolvadt jégkockától ízetlen lesz az asztalon a kávé …
meg a kapcsolatok is.
Ráadásul kifelejtették a cukrot, úgyhogy keserûen távoz-
tam.
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Írás a 2. oldalon.

Írás a 7. oldalon.
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A hatnapos, összesen 890 kilométeres, 40. Tour de Hongrie utolsó (168 km-es, sík, Kecskemét és Székesfehérvár
közötti) szakasza Sárbogárdon, a kiürített 63-as úton vezetett keresztül június 16-án. Szép számmal biztatták az út
mentén a kerékpárosokat, akik az elõirányzott idõhöz képest úgy negyedórával késõbb szelték át tempósan a várost
motoros, mentõs, autós és helikopteres kísérettel. A bringások nagy szerencséjére a vihar csak azután érkezett meg,
hogy befejezõdött a Magyar Körverseny. A bajnoknak járó sárga trikót az ígéretes, 24 esztendõs lett Krists Neilands
nyerte el, aki mellé büszkeségünkre két magyar állt a dobogó második és harmadik fokára: Dina Márton és Valter Atti-
la.

Gombkötõ Roland, a Tour de Hongrie Szervezõiroda médiafele-
lõse adott összegzést az eseményrõl lapunk kérdéseire.
– Kétféle létszám szerepelt az indulóknál a Tour de Hongrie hon-
lapján. Pontosan mennyi versenyzõ indult?
– Összesen 19 csapat 133 versenyzõje indulhatott volna. A neve-
zési listán 132 kerékpáros szerepelt, de a kerékpársportban egy-
mást érik a versenyek, elõfordulnak bukások, sérülések, így a ver-
seny elsõ napján hat kontinens harmincegy országának 129 ver-
senyzõje állt rajthoz a 40. Tour de Hongrie siófoki prológján. Ez
volt tehát a hivatalos indulói létszám. Ebbõl 106 versenyzõ ért be a
székesfehérvári célba.
– Volt-e komolyabb baleset, sérülés, illetve bármilyen forgalmi
akadály, probléma (ide értve a vehemensebb, zavaró szurkolói
megnyilvánulásokat is) a verseny folyamán?
– Jó néhány bukás volt a verseny során, a kerékpársportban sajnos
gyakran elõfordulnak ilyen esetek. Egy bukás járt komolyabb sé-
rüléssel, a hajdúszoboszlói szakaszgyõztes, a cseh Alois Kan-
kovsky kórházba került, s a kivizsgálás törést állapított meg, vár-
hatóan meg is kell operálni az Elkov-Author versenyzõjét. Eisen-
krammer Károly fõszervezõ elmondta: minden lehetséges segít-
séget megadnak a sportoló számára a felépüléshez.
Zavaró szurkolói megnyilvánulásokkal nem találkoztunk, sõt, so-
ha még ilyen sokan nem szurkoltak az utak mellett a Magyar Kör-
versenyen szereplõ kerékpárosoknak, akik az óriási hõségben is
remekül szerepeltek.

– A szervezõk és a résztvevõk milyen tapasztalatokkal, benyomá-
sokkal zárták a 2019-es Tourt?
– Minden tekintetben sikerült felülmúlni az eddigi Magyar Kör-
versenyeket, az eddigi legerõsebb nemzetközi mezõnyt köszönt-
hettük Magyarországon, az eseményrõl több mint 150 országban
láthattak élõ közvetítést vagy összefoglalót a televíziónézõk, s a
versenyt fogadó településeken is óriási figyelmet kapott az ese-
mény. Ezen felül ragyogóan szerepeltek a magyar kerékpárosok
is az erõs mezõnyben; Lovassy Krisztián szakaszgyõzelme, az
összetett versenyben pedig Dina Márton második és Valter Attila
harmadik helyezése kiemelkedõen jó eredménynek számít. Ter-
mészetesen akadtak olyan területek a Tour de Hongrie során,
amelynek szervezõi szempontból javítani kell, a tapasztalatokat
és észrevételeket értékeljük, s igyekszünk a következõ versenyre
kijavítani az esetleges hibákat.
– Egy nézõi észrevételt, kérdést is tolmácsolok: Alsószentiván,
Alap és Sárbogárd nem szerepeltek az élõ közvetítésben. Valahol
megtekinthetõk az itt készült felvételek?
– A verseny közvetítésének minden órája horribilis összeget
emészt fel, mûholdas kapcsolat, motoros kamerások, helikopter,
jeltovábbító repülõgép, s mindehhez több tucatnyi televíziós
szakember közremûködése szükséges. A költségvetésünkbõl eb-
ben az évben a napi kétórányi közvetítést tudtuk az MTVA támo-
gatásával bevállalni. Reméljük, hogy az évek során egyre koráb-
ban mutathatjuk majd a versenyt!
Természetesen azokon a településeken is jártak kamerás motoro-
sok és fotósok, amelyek nem kerültek be az élõ közvetítésekbe;
érdemes böngészni a weboldalunkon található fotógalériákat, il-
letve megtekinteni a televíziós összefoglalókat.

Hargitai–Kiss Virág

A „szökevények”

KERÉKPÁRKÍGYÓ A 63-ASONKERÉKPÁRKÍGYÓ A 63-ASON



Bogárd és Vidéke 2019. június 20. KÖZÜGYEK 3

NAPLÓ
A június 14-ei sárbogárdi képviselõ-testületi ülésen 8 képviselõ
jelent meg. 3-an maradtak igazoltan távol: Nedoba Károly, Novák
Kovács Zsolt, Ébl Zoltán. A civil szervezetek beszámolói kapcsán
jelentõs számban képviseltették magukat az egyesületek.
Dr. Sükösd Tamás a két ülés közti történésekrõl hírt adva emlí-
tette, hogy megtörtént a negyedéves egyeztetés az orvosokkal, a
nyári szabadságolás rendjét és helyettesítést állították össze. Az
év utolsó negyedében a lakossághoz kerülõ szelektív kukákkal
majd meg kell tanulni együtt élni, mert nem fogják elvinni, ha
mást raknak bele. Mivel az úgynevezett „Zöld város” pályázathoz
elnyert forrás nem elég arra, hogy a mûemléknek számító régi
községházát felújítsák, ezért a régi könyvtár múzeummá, közös-
ségi térré alakítására fordítják az összeget. A Magyarmet Kft.
egyelõre telephelyet bérel a városban, de szeretnének az ipari
park egyik csarnokába költözni. A polgármester gratulált a jegyzõ
asszonynak és stábjának az uniós választás zökkenõmentes lebo-
nyolításához. Ülésezett a vízitársulat, mely – mivel nem szedhet
érdekeltségi hozzájárulást –, valószínûleg elõbb utóbb ki fog ürül-
ni és megszûnik. Egy fitneszpark kerül kialakításra az Ifjúsági
parkban, melynek kivitelezését egy állami cég, a BMSK Zrt. végzi.
Óvodaátszervezésrõl döntöttek: az óvodás gyermekek nagy lét-
száma miatt egy új csoportot nyitnak Sárszentmiklóson belsõ
átalakítással. Az elõkészületeket megkezdték.
Szilveszterné Nyuli Ilona kérdezte, hogy megszûnnek-e ezzel az
átirányítások.
Dr. Sükösd azt válaszolta: volt olyan szülõ, aki kifejezetten kérte,
hogy a gyermeke maradjon Bogárdon, és az utaztatást a szülõ
megoldja.
Huszárné Kovács Márta óvodavezetõ arról tájékoztatta a képvi-
selõt, hogy ha nem állt volna módjukban elhelyezni minden óvo-
daköteles gyereket, akkor szóba került volna ismét az átirányítás,
de erre a 2019-2020-as nevelési évben nem lesz szükség, mert
megoldott a gyermekek elhelyezése.

Hiánypótló civilek
Dr. Sükösd a civilek beszámolóihoz annyit fûzött hozzá, hogy
mindegyik szervezet katonás rendben, határidõben adta le az
anyagát. Köszöni valamennyi egyesületnek, alapítványnak, kö-
zösségnek, hogy mûködnek, dolgoznak, saját szabad idejük rová-
sára, ingyen szervezik a polgárok életét, a kultúrát, közbiztonsá-
got javító, hiánypótló tevékenységet végeznek. Reméli, kitart a
lendületük a következõ években is.
Az ülésen döntöttek alapítványok részére a szokásos sport- és
mûködési célú támogatás kiírásáról, illetve az oktatási, kulturális
és sportbizottság ugyanezt a fajta támogatást egyesületek részére
bonyolítja.

Folytatódik a miklósi rendelõrenoválás
Közbeszerzést írtak ki a sárszentmiklósi orvosi rendelõ felújításá-
nak második szakaszára, azaz a tetõ cseréjére és mûszaki beavat-
kozásokra, mely 40 millió Ft pályázati támogatásból valósul meg,
akárcsak az elsõ szakasz. A nyitásra azonban csak késõbb kerül
sor, mert körbe kell állványozni az épületet. Igyekeznek gyorsan
lebonyolítani a közbeszerzést és a munkálatokat, hogy mielõbb
használatba vehessék orvosok és páciensek a megszépült és kor-
szerû rendelõt.

Iparterület-fejlesztés és „Zöld város”
Szintén közbeszerzést írnak ki iparterület fejlesztésére, melyre
573.295.055 Ft-ot nyertek 2017-ben. A gázvezeték kiváltásáról le-
mondtak, mert az E.ON a rendelkezésre álló pénz négyszereséért

vállalná el a munkát, ami vérlázító. Más megoldást kerestek
inkább.
A „Zöld város” pályázat munkálatai is közbeszerzés révén zajla-
nak majd. E célra 499.426.037 Ft-ot nyertek ugyancsak 2017-ben,
ebbõl valósul meg az óvoda melletti parkoló is.

Újra beadott kerékpárút-pályázat

2016. január 22-én pályázatot nyújtott be TOP-forrás elnyerésére
kerékpárút kialakítására, melyet 2017-ben el is nyertek.
409.387.500 Ft került ennek értelmében az önkormányzat e célra
elkülönített számlájára. A 2018. december 17-ei rendkívüli ülésén
a testület úgy döntött, hogy visszaadja a támogatást (ahogy más
települések is), mivel a közbeszerzés keretében beérkezett aján-
latok összege lényegesen meghaladta a projektben rendelkezésre
álló fedezetet (a pályázat benyújtása óta ugyanis 3 esztendõ telt el,
és az árak fölfelé mentek), az önkormányzati büdzsé pedig nem
tudta volna fedezni a kerékpárút építési költségeit. Most újból
megjelent a pályázat, melyre ugyanazzal az összeggel, újragon-
dolt mûszaki tartalommal ismét pályáznak. Ha nyer a pályázat,
akkor van lehetõség 15 %-os kiegészítést igényelni, és alternatív
megoldásokkal is csökkenthetõ a bekerülési költség.

Bejelentések

Juhász János: – Május 1 majorban külterületen parlagfûnyírás-
ban kérek közbenjárást. A vasúti átjáró elõtt ott a tábla, hogy
megújul a 63-as. Mikor?
Dr. Sükösd: – Az igazgató azt mondta, nem a tábla szerint valósul
meg, nyilván, mert 2019 van, nem 2018. Késõn volt a tervegyezte-
téses szakasz, ez lezárult. Nagyon várjuk a megvalósítást. Ettõl el-
különül a vasúti átjáró. Az ingatlan-kisajátítások véget értek,
megvolt a kifizetés.
Juhász: – Ez abból is látszik, hogy van, aki már nem kaszálja az ud-
vart.
Szilveszterné: – A Széchenyi utca elején lakók kérték, hogy né-
hány 80 év fölötti, idõs embernél jó lenne, ha az önkormányzat
tudna kaszálni.
Dr. Sükösd: – Többször kaszáltunk, de 6 ember van az egész vá-
rosra. Egyénileg be kell jelenteni az igényt.
Szilveszterné: – A miklósi temetõben térdig érõ a gaz. Az esõk mi-
att a temetõkbe nehéz bejutni, a Huszár-temetõben gödör van a
ravatalozó mellett.
Dr. Sükösd: – A temetõüzemeltetésért felelõs cégnek jelezzük.
Szilveszterné: – Kisebb falvakban térköves, aszfaltos, kulturált
úton lehet bejutni a ravatalozóig.
Dr. Sükösd: – A Varga-temetõ bekerítése elodázhatatlan, parko-
lót csináltunk ott is, az utak kérdése lesz a következõ.
Szilveszterné: – A sárbogárdi büdös ivóvízre többen panaszkod-
nak. A vastalanítót nem tudja megépíteni a szolgáltató?
Dr. Sükösd: – Nem ez a víz baja. Nálunk Sárhatvan és Pusztaegres
akadt csak fönn a vízminõség-ellenõrzésen, amit átvert az állam a
szolgáltatókon. Felvetjük a problémát a szakembereknek. Sok-
szor probléma az is, hogy megfelelõ fogyasztás kell ahhoz, hogy
meg tudjon újulni a víz.
Szilveszterné sürgette a padkanyesést.
Dr. Sükösd: – Csináljuk, de rengeteg a hely és horror drága. Kézi
padkanyesésre meg nincs annyi emberünk. (A legtöbbnek olyan
papírja van, hogy pormentes helyen foglalkoztassam.)

Hargitai–Kiss Virág
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Stílushûen, ízlésesen újították fel azt az épületet, melyben a T-Mobile üzlete, az Elite Fashion divatüzlet és a Mezõföld Gimnázium
mûködik a kollégiummal szemben, a fõúton. Az állagmegóváson túl esztétikailag is hasznos volt a beruházás (melyet értesüléseink sze-
rint a T-csoporttal kapcsolatban álló ingatlanfejlesztõ cég bonyolított), hiszen a közel régi pompájában tündöklõ épület a szemet is job-
ban vonzza, s ezáltal remélhetõleg a vevõket is az itt helyiséget bérlõ üzletekbe.
Az épület egykoron Stampfer József vendéglõje volt, majd a Reich családé lett. Az államosítás után 1957-ig itt mûködött a járási hivatal
mûvelõdési osztálya és pedagóguslakásként is szolgált. 1957 után a Földmûves Szövetkezetek Járási Központja foglalta el a helyet,
1966-tól pedig az ÁFÉSZ pénzügyi osztálya. Ma több tulajdonos (a magyar állam, a T-csoport és magánszemélyek) kezében van az
ingatlan.
Követendõ a felújítás példája!

Hargitai–Kiss Virág

DICSÉRETES FELÚJÍTÁSDICSÉRETES FELÚJÍTÁS

Könyvcserebere
Érdekes kezdeményezést indított a sárbogárdi Elite Fashion di-
vatüzlet: ahogy betoppanunk az ajtón, jobbra egy kis szekrényke
áll könyvekkel. Aki visz magával és otthagy egy könyvet, az vá-
laszthat egy másikat helyette. Ha például van a könyvespolcun-
kon otthon olyan kötet, ami nekünk nem annyira tetszik, vagy
több is van belõle, vagy szívesen elajándékoznánk, akkor ily mó-
don van rá lehetõség, hogy másnak örömet szerezzünk, a saját
könyvtárunkat pedig felfrissítsük.

Az üzletben kupakokat is gyûjtenek egy beteg kisgyermek megse-
gítésére, melynek plakátját közöljük lapunkban. Ez sem kerül
semmibe az adományozóknak, de nagy segítség egy kis életnek.

Hargitai–Kiss Virág
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Reflektor
Gödrök

A Táncsics és a Gárdonyi Géza utca lakói
jelezték, hogy az önkormányzat kezdhetne
már végre valamit a két miklósi utcában ta-
lálható gödrökkel. A helyszíneken arról
gyõzõdtem meg, hogy a murvás Gárdonyi
Géza utca még istenes például a Tinódy
közhöz képest (de van még jó pár hasonló
a város településrészein), ahol tényleg gö-
dörbõl–gödörbe hajt az ember biciklivel és
kocsival is. A Táncsicson viszont alatto-
mos, kis méretû, de mély gödrök vannak az
aszfaltban fõleg az út két szélén; középen
ki lehet kerülni õket, de ha két autó megy
el egymás mellett, akkor nincs menekvés.

Zsákok a keresztnél

A Huszár-temetõhöz vezetõ út közelében
álló Szentháromság-szobor környéke szé-
pen ki lett tisztítva. Valakinek azonban
semmi és senki sem szent, dögöket és sze-
metet hordott oda fehér zsákokban, amik-
re elõszeretettel mennek a köpõlegyek. Az
illetõ azonban nem volt eléggé körültekin-
tõ az illegális hulladék elhelyezésekor,
ugyanis egy levelet találtak az egyik zsák-
ban, amin szerepel a neve és a címe. Üdv. a
rendõrségen!

Hargitai–Kiss Virág

Romjaiból éled újjá

Rá sem ismerni a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermére, ugyanis darabjaira
szedték belül. Hogy valami történik, azt zsákok, mobilvécé és konténer jelzik, no, meg a
bontókalapács zúgása, munkások sürgés-forgása.

Egy CLLD-pályázaton nyert, 80 millió forin-
tos támogatásnak köszönhetõen újul meg a
színházterem. Fölszedték a széksorokat, eltá-
volítják a linóleumot, a betonaljzat egy részét
és a betonba épített régi fagerendákat, amik-
hez a székeket erõsítették. Újrabetonozás
után fa mintázatú PVC-padlót fektetnek le,
melyre új zsöllyéket helyeznek. A Hõsök tere
felõli falról lekerülnek a radiátorok, és egy
szellõztetõrendszert építenek ki, mely tempe-
rálja a levegõt. A meglévõ fa falburkolatokat
és a falfelületeket átfestik, kicserélik hangszi-
geteltre a színházterem aula felõli bejárati
ajtaját, valamint modernizálják a nézõtéri
világítást. A pályázat keretében a nõi mosdót is
korszerûsítik.
Lenne még mire költeni a mûvházban, de a ke-
ret, nyilván, korlátozott. Már ez is nagyon nagy
minõségi lépés, hiszen a színházterem külcsíne
nem sokat változott megépülése óta, azaz több
mint ötven éve.

Hargitai–Kiss Virág
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„ELLEN-
FORRADALOM”

Nem tudom, ki találhatta ki (gondolom 57-ben),
hogy az 56-os forradalmat ezután ellenforradalom-
nak kell nevezni. Ez olyan, mintha kormányutasítás-
ra a tüzet ezután víznek kellene hívni. Tény, hogy a
forradalmat kétezernyi tankkal leverõ vadállati bru-
talitás hivatalosan a „forradalom” nevet kapta, és az
akciót levezénylõ szovjetbérenc csoport a „forradal-
mi munkás-paraszt kormány” elnevezést vette föl.
Döbbenten fogtuk a fejünket, amikor az egyetemi
kollégium szobájában a falon függõ vezetékes rádió-
ból megtudtuk ezt. „Miért kell ilyen nyilvánvalóan
hazudni?” – kérdeztük értetlenül. A maiak talán
nem tudják, hogy aki a forradalom véres leverése
után a forradalmat forradalomnak merte nevezni,
még börtönbe is kerülhetett. A tévében, újságokban,
rádióban, iskolákban, óvodákban eszelõsen ismétel-
gették az „ellenforradalom” szót. Már fájt a hasam
ettõl a szótól, mint akivel mérget itattak. Én – remé-
lem – nem ejtettem ki még a katedrán sem, ügyesen
kikerültem a használatát, de nem mertem forrada-
lomnak nevezni a forradalmat. Nem akartam, hogy
kirúgjanak az állásomból, gyermekeim voltak.
Olyan betonkeményen beékelték a nemzet tudatába
ezt a valósággal ellentétes minõsítést tartalmazó
fõnevet, hogy talán még ma is ott vannak a törmelé-
kei.
Miért kellett ilyen nyilvánvalóan hazudni? Hát
azért, mert azt a rendszert a hazugság tartotta össze,
mint a kévét a kötél.
Kezdjük az elején! A szovjet rendszer vallási alapja a
forradalom, Jézus Krisztus helyébe õk a forradalmat
helyezik, ezért zárják be, robbantják fel a templomo-
kat. Õk marxista forradalmárok. Az 1917. november
7-ei hatalomátvételüket elnevezték Nagy Októberi
Szocialista Forradalomnak. A valóságban nem volt
itt az egész társadalmat megrázó tömegmozgalom,
hanem egy jól irányított fegyveres csoport akciója,
konkrétan puccs. Itt kezdõdnek az alaphazugságok.
A nép egy részének büdös volt ez az egész, szembe-
fordultak a puccsistákkal. Itt jön a hazugság második
szakasza: mindent megígértek a népnek: békét, jólé-
tet. Ezt nem lehetett teljesíteni egy háborúban tönk-
retett, elmaradott birodalomban; nõtt az elégedet-
lenség, a fegyveres ellenállás. Leninék úgy látták,
van esélyük, „a forradalmár nem alkuszik”, durván
visszavágtak. Kirobbant a történelem talán legna-
gyobb polgárháborúja, a birodalom végtelen térsé-
geit hullák borították.
Ha valaki egyszer elkezd hazudni, nehéz kilépni eb-
bõl. A véres szörnyûséget diadalmas hõsköltemény-
nek hazudták, rendszerüket a Föld legkiválóbb
rendszerének. „Nincs a Földön gazdagabb, szebb
ország, – Minden ember érzi, hogy szabad” – énekeltük
mi is a Szovjetunióról, amelyben néhol olyan éhezés
volt, hogy a szülõk megették halott csecsemõik hú-
sát, és a birodalom tele volt rabszolgatáborokkal.
Meg lehet szokni a hazugságokat. Úgy lepergett ró-
lunk, mint az esõvíz. Számosan voltak, akik vakon
hitték például az „ellenforradalom” hazugságát.
Már Hitlerék rájöttek, hogy amit sokszor mondunk,
azt elhiszi a nép. Lenin fekete márvány mauzóleuma
ma is a fõ kegyhely odaát. Nem irigylem Putyint,
szinte megoldhatatlan a feladat, amit meg kellene
oldania. Ha ugyan van ilyen szándéka.

L. A.

Nyár van
Nyár van. Szünet, szabadság, függetlenség. Mindez jó dolog, hiszen az a kisdiák
(vagy akár „nagy diák”), aki egész évben szorgalmasan dolgozott, az bizony el-
fáradt, s megérdemli a pihenést. Ha õszinték vagyunk, elfáradunk mi, felnõttek
is, s nekünk is jólesik, ha idõnként „lazíthatunk” egy kicsit. Egyébként ez nem
bûn, hiszen még Isten is megnyugodott, miután bevégezte a teremtés nagy
munkáját. Baj csak akkor van, ha a pihenés egyben „teljes kikapcsolás” is.
Nem kikapcsolódás, hanem kikapcsolás, amikor mindent kikapcsolok. Kikap-
csolom az önkontrollomat, kikapcsolom a józan eszemet, s még az Úrral való
kapcsolatomat is, s úgy viselkedek, mintha teljesen kifordultam volna magam-
ból. Sajnos sokan így képzelik, s így is gyakorolják a pihenést. Isznak, mulatnak,
nagyszájúskodnak, s tesznek meg olyan felelõtlen lépéseket, melyeknek a kö-
vetkezményeit, akár egész hátralevõ életükben kénytelenek hordani. Kár,
hogy így van, és nemcsak azért, mert a megtörtént dolgokat utólag nem lehet
nem megtörténtté tenni (bármennyire is szeretné az ember), hanem azért is,
mert ezzel Mennyei Édesatyánkat is megszomorítjuk.
Érdekes élményünk volt néhány éve. Éppen szabadságra utaztunk Svájcba, is-
merõseink meglátogatására, s amikor átléptük a határt, a határõr udvariasan
felhívta a figyelmünket az autópálya-matrica szükségességére. Nyomban le is
parkoltunk, hogy elintézzük a formaságokat, s míg férjemmel bent voltunk az
üzletben, a gyerekek kiszálltak, hogy egy kicsit megmozgassák a hosszú út alatt
elgémberedett tagjaikat, tornáztak, beszélgettek. Miután visszaértünk a fér-
jemmel az autóhoz, egyszer csak megszólítottak bennünket, legnagyobb cso-
dálkozásunkra magyarul, egy svájci rendszámú autó mellõl, ráadásul a nevün-
kön. Csak néztünk döbbenten, s persze azért udvariasan fogadtuk a köszöntést.
Valószínûleg észrevették értetlenségünket, mert elárulták, hogy honnan is-
mernek bennünket. Soltvadkertrõl. Õk ott laknak, mi pedig jártunk már ott
szolgálni, csak éppen bennünk nem maradtak meg az arcok, nevek, hiszen sok
embert nehezebb megjegyezni, mint néhány elõadót. A svájci rendszám rejté-
lyére is hamarosan fény derült, ugyanis egy svájci hölgy tanyát vett a közelük-
ben, s miután Magyarországon összebarátkoztak, meghívta õket egy kis svájci
kirándulásra, s még azt is felajánlotta, hogy a fuvart is megoldja a saját kocsijá-
val.
Ennyi a sztori, ami túl azon, hogy „Hiába, kicsi ez a Föld, alig tudjuk, mi magya-
rok betölteni.”, azzal a tanulsággal is szolgál, hogy a lehetõ legváratlanabb
helyzetben s helyen is lehetnek olyanok, akik figyelik az életünket, s bizony a mi
viselkedésünket látva vonnak le következtetéseket rólunk, magyarokról és ró-
lunk, keresztényekrõl. S baj van, ha éppen úgy találtatunk, hogy nem Krisztust
képviseljük, mert akkor bizony Krisztusról, Istenrõl gondolnak és mondanak is
olyanokat, amiket most inkább nem idéznék. Nem lenne méltó ugyanis. Rá-
adásul ha senki emberfia nem látja helytelen viselkedésünket, Isten akkor is
tud róla, mivel elõtte semmi nem marad rejtve. Így olvashatunk errõl a Márk
evangéliuma 4. részének 22. versében: „Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki
ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.”
Nyár van. Szabadság, pihenés… Élvezzük, ha van rá lehetõségünk, de ne feled-
jük, Isten a legeldugottabb helyen is velünk van, s kár lenne megszomorítanunk
szeretõ Édesatyánkat, hiszen Õ pontosan tudja, hogy mikor mit teszünk, s
bántja, ha „elfelejtkezünk” Róla. Ráadásul akinek idõnként sikerül elfelejte-
nie, hogy ki is a Mennyei Édesapja, annak félõ, hogy ez máskor is sikerülni fog.
S a lejtõn, mint tudjuk, nincs megállás…

Kulcsár Anikó

Forrás: Antenna, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány kiadványa, 2008/3. szám

MEGHÍVÓ
1944–2019

Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környékbeli zsidó áldozatairól való megemlékezésre, melyet

2019. június 30-án, vasárnap 16.00 órai kezdettel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.

A programot a mûemlék zsinagóga elõtt rövid zenés–verses mûsorral, majd
a mûvelõdési házban kerekasztal-beszélgetéssel folytatjuk, ahová szeretet-
tel várjuk az elszármazottakat és helybelieket.

Emlékezzünk együtt!
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Bál Pusztaegresen az óvodásokért
Május 18-án rendeztük bálunkat a
pusztaegresi óvodás gyermekek javára. Ér-
sek Enikõ, Pusztaegres önkormányzati
képviselõje segítségével az esemény hely-
színéül a kultúrház szolgált. A zenét a
pusztaegresi származású Takács Gábort
biztosította, fizetség nélkül, amit ezúton is
köszönünk neki! A büfét Marosváriné Ta-
tai Gyöngyiék üzemeltették; Pusztaegre-
sen elõször volt koktélozásra lehetõség,

Gyöngyiék nagyon finom italokat készítet-
tek. Néhányan vállaltuk a terem díszbe öl-
töztetését. Készült egy díszfal is, ami elõtt
a bál folyamán bárki fényképezkedhetett.

A körülbelül százfõs vendégsereggel zajló
bált a sárhatvani nyugdíjasklub csapata
nyitotta meg humoros mûsorral. Fergete-
ges hangulatot teremtettek!
Volt, aki személyesen ugyan nem tudott je-
len lenni a rendezvényen, de támogatással
segítette a jó ügyet. Összesen 219.370 Ft
jött össze a belépõbõl, az eladott a tombo-
lajegyekbõl, magánszemélyektõl és a két
pusztaegresi boltban kihelyezett ado-
mánygyûjtõ dobozokból.

Támogatóinknak köszönjük az önzetlen
segítséget: Sárbogárd Város Önkormány-
zata, töbörzsöki fagyizó, Évi fagyizó (Sár-
bogárd), Miklósi Gazdabolt, Fruzsi-bizsu
ajándékbolt, Szivárvány papír–írószer, Pil-
lantás Optika, Jégvirág ajándék- és virág-
üzlet (Töbörzsök), Seszták Optika Kft.,
Óra–Ékszer (Cana és Társa Kft.), Atlanta
Sport, Mergl István – Center Sport, Kris-

tály szépségszalon, Aranyorsó, Seaside
szépségszalon, Irka papír- és játékbolt
(Sárbogárd), Viki boltja (Sárszentmiklós),
Csillag-Virág Ajándék, Tom Market,
Amadeus, Cosa Nostra, Varázs-Ajándék,
Gazdabolt kertcentrum (Sárbogárd), Sa-
vanyús (Tesco), Áruház (Sárbogárd köz-
pont), Fagyöngy virágbolt, Szépségkuckó
(Sárbogárd), Horváth Lajosné Kocsi Ibo-
lya, Kétkerék kisáruház és szerviz, Kutya-
és macskaeledelbolt, Roberto Hajstúdió,

Family Center, Molnár Zoltán zöld-
ség–gyümölcs, Delta Testépítõ Klub, Lot-
tózó–Bio Sarok (Rehákné Szontág Ró-
zsa), Levendula szalon, Pöttöm cukrászda,
Steel Trapéz Kft., Módi Divat, Érsekné
Erika masszázs, magánszemélyek, Takács
Gábor, Kuti Miklós.

Szervezõk
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Szentiváni suliszemle
Június 11.: Akadályverseny

Diákheti rendezvényünk II. felvonásaként
a hagyományos akadályversenyünket tar-
tottuk meg. Tavaly az esõ miatt beszorul-
tunk az iskola falai közé, idén azonban
nem kellett ettõl a problémától tartanunk:
közel 30 fokos melegben teljesíthették ta-
nulóink a különbözõ kihívásokat. A 11
akadály leküzdését követõen a szülõk által
készített bográcsos paprikás krumpli és
fánk segített visszapótolni a leadott kalóri-
ákat. Az akadályversenyen vendégül lát-
tuk a sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola 4. osztályosait is, akik Bodokiné
Szakács Beáta tanárnõ meghívását elfo-
gadva látogattak el hozzánk.

Június 12.:
VIII. Alsószentiváni

Kosárlabdakupa

Iskolánkban hét éve hagyományt terem-
tettünk egy körzeti kosárlabdatorna éven-
kénti lebonyolításával, mivel elég kevés az
olyan kosárlabdaverseny, ahol a környék
iskoláinak csapatai ebben a szép sportág-



Bogárd és Vidéke 2019. június 20. ISKOLA 9

ban összemérhetik tudásukat. Örömünkre szolgált, hogy a VIII.
Alsószentiváni Kosárlabdakupa rendezvényét környékünkrõl is-
mét megtisztelte két sárbogárdi csapat, valamint az érdi Ma-
rianum két csapata is.
Azok, akik eljöttek, nem bánták azt meg, hiszen ezen a szép nap-
sütéses tavaszi délutánon játszhattak egy jót, nemcsak a kosárlab-
dapályán, hanem a tavaly átadott játszóterünkön is.
A tornát a lányoknál és a fiúknál egyaránt a Sárbogárdi Kosárlab-
da Club csapata lendületes játékkal nyerte meg, egyénileg és csa-
patként is szépen játszva hódították el a kupát. Mindkét nem ese-
tében a második helyen végeztek a Marianum tanulói, az
alsószentiváni fiúk pedig a dobogó III. fokára állhattak fel. Helye-
zéstõl függetlenül a torna minden csapata kapott oklevelet, ap-
róbb ajándékokat, frissítõt, illetve a tornagyõztes csapatok a tró-
feákat is begyûjtötték.

Minden csapatnak ezúton köszönjük a részvételt, a kitartó küz-
delmet a 30 fokos hõségben, s bízunk benne, hogy jövõre ismét
színvonalas összecsapásokat láthatunk, akár még több csapat
részvételével és még értékesebb díjakkal.

Június 13.: Fatimai búcsúnap

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi búcsújáróhelyén,
Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a
fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei máso-
dik búcsúnapon Horváth József bodajki plébános tartotta az ün-
nepi szentmisét, aki hálát adott a jó Istennek azért, hogy ismét,
ebben az évben is megkapta azt a kegyelmet, hogy szónok
lehessen a Fatimai Szûz búcsújáró helyén.
Természetesen iskolánk ta-
nulói is részt vettek a szent-
misén, közremûködtek a fel-
olvasásban és a ministrálás
során, valamint a körmenet-
ben is. Nem mi voltunk azon-
ban az egyetlen katolikus is-
kola a misén: a Tamási Béri
Balogh Ádám Katolikus
Gimnázium, Kollégium, Ál-
talános Iskola és Óvoda gyer-
mekei közül is eljöttek töb-
ben a mai zarándoklatra.
Prédikációjában Horváth Jó-
zsef felidézte Jézus szenve-
déstörténetét, aki nem vetet-

Folytatás a következõ oldalon.
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te le a keresztjét, hanem felment vele a Golgota hegyére, ahol
meghalt értünk, hogy megváltsa a bûneinket, s feltámadásával
számunkra is lehetõséget adjon az örök élet elnyerésére. Nekünk
is türelemmel kell hordoznunk keresztünket, Isten nem hagy el a
bajban bennünket. Ma is történhetnek velünk csodálatos esemé-
nyek, megoldhatjuk életünk válságos idõszakait. Ehhez követ-
nünk kell Isten akaratát, útmutatását, amit kijelöl számunkra és
kérnünk kell a Szûzanya közbenjárását, aki mindig meghallgatja a
hozzá fordulókat.
A prédikációt hallgatva akaratlanul eszembe jutott a következõ
történet:

Lábnyomok

A történet egy férfirõl szól, aki azt álmodta, hogy elérkezett élete
végéhez. Visszatekintve úgy látta életét, mint egy tengerparti sé-
tát Jézussal. Ahogy visszatekintett az életére, két pár lábnyomot
látott a homokban az út java részén – az egyik az övé, a másik Jé-
zusé. Észrevette azonban, hogy élete útján sokszor csupán egy pár
lábnyom volt a homokban. Azt is felfedezte, hogy ezek az útsza-
kaszok voltak élete legnehezebb, legszomorúbb idõszakai.
Ez nem hagyta nyugodni a férfit, és megkérdezte felõle az Urat:
– Uram, Te azt ígérted, hogy soha nem maradsz el tõlem, sem el
nem hagysz engem. Azt mondtad, hogy ha egyszer úgy döntök,
hogy követlek Téged, Te velem jössz végig az úton. De most,
ahogy visszatekintek életemre, a legnehezebb idõszakokban csak
egy pár lábnyomot látok. Nem tudom megérteni, miért van az,
hogy amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád, éppen akkor
hagytál magamra!
Jézus így válaszolt:
– Fiam, szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek téged, és sosem
hagynálak el. Nézd csak meg még egyszer azokat a lábnyomokat:
A nehézségeid és szenvedéseid idején enyémek voltak azok a láb-
nyomok. Én hordoztalak téged.”
Az ünnepi szentmise végén a körmenetet követõen Helter István
köszönetet mondott mindazoknak, akik a búcsú méltó lebonyolí-
tásában, illetve elõkészületeiben részt vettek, jelenlétükkel a
kegyhelyet megtisztelték. A búcsú végül szentségimádással zá-
rult, s a jelenlévõk minden bizonnyal lelkiekben megerõsödve tér-
tek haza ezen a júniusi délelõttön is.

Kiss Attila igazgató



Bogárd és Vidéke 2019. június 20. ISKOLA 11

Búcsúzási forgatag
a Cecei Általános Iskolában

Az idei évben is sok programmal készültek a végzõs diákok, hogy
emlékezetessé tegyék a cecei iskolából való „távozásukat”.
Május közepén három napot Zánkán töltöttek tavaszi Erzsé-
bet-kirándulás keretében, kicsit még hûvös hangulatban, de nagy
odaadással.
Ezután gõzerõvel készültek a hagyományos búcsúelõadásukra,
ahol Ludas Matyi történetét adták elõ vicces változatban a diák-
társaknak és a hozzátartozóiknak egyaránt. Kicsit sírtunk, sokat
nevettünk a zenés, énekes, táncos elõadáson, ahol már „megcsa-
pott” bennünket a „távozás szele”, vagyis hogy ennek a sok fára-
dozásnak, mókázásnak az az oka, hogy valami lassan-lassan véget
ér.
Az utolsó tanítási héten aztán tényleg egymást követték az esemé-
nyek! Csütörtökön, gyermeknapon, játszottunk a 8. évfolyamo-
sokkal, akik a többiekkel fabatkagyûjtés során gyakorolhatták a
pénzügyi tudatosság alapjait. Sok-sok szép ajándékot vásárolhat-
tak maguknak a gyerekek a diákönkormányzat jóvoltából.
Csütörtökön este aztán útra keltek a végzõsök, hogy amint illik,
szerenáddal is elbúcsúzzanak a tanáraiktól. Sok szép énekkel kö-
szönték meg az eltelt 8 évet.
Pénteken reggel aztán cifra ruhába öltöztek és bolondozva, éne-
kelve, táncolva járták végig a község utcáit.
A búcsúzkodás zárása az esti bankett volt, amikor az iskola aulájá-
ban köszöntek el egy finom vacsora kíséretében egymástól és a
nevelõktõl a 8. évfolyamos diákok a cecei iskolában. A bankettet

hatalmas vigasság zárta, énekléssel, tánccal, mulatozással, hogy
ezzel az emlékkel induljanak el a szombati ballagásra, a valódi bú-
csúzásra, ahol már szeretteik körében vonulnak végig az iskola
falai között a végzõs diákok Cecén.

Köszönjük, hogy velünk voltatok, széppé tettétek a napjainkat,
gazdagítottátok az iskola hírnevét!

Visszavárunk benneteket!

Szabóné Várady Katalin igh.
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR

A bajnoki szezon értékelése a számok és a
tudósító szemével a Viszló Trans megyei I.
osztályban szereplõ Sárbogárd felnõtt és
U19 csapatainak szereplésével folytató-
dik.

Viszló Trans, megyei I. osztály,
felnõtt bajnokság

Hely Csapat M GY D V Gólarány P
8. Sárbogárd 28 13 6 9 66-52 45
Az elõzõ évekhez hasonlóan hurráhangu-
latban indult a bajnokság 2018. augusztus-
ban. Az elsõ hideg zuhany – a Magyar Ku-
pában Baracson elszenvedett vereség, ami
a kiesést is jelentette – a csapat, a vezetõk
és nem utolsó sorban a jó teljesítményt el-
váró szurkolók hangulatát lehûtötte. A
bajnokságot a Mezõfalva elleni hazai si-
kerrel (5-2) indította az együttes, ám a
folytatásban Ercsiben egy kiadós zakó
(5-1) után itthon a Mór elleni 2-1-es vere-
ség, majd az újonc Kisláng otthonában egy
gól nélküli döntetlen és a Fõnix elleni ha-
zai pályán elszenvedett 6-0-ás vereség az
addigi edzõ, Viktor Ferenc távozását is
eredményezte. A csapat edzéseinek irányí-
tását Pajor László vette át, és az õszi szezon
további részében négy gyõzelem, két dön-
tetlen és két vereség után a tabella 9. he-
lyén zárt.
A tavasz megkezdése elõtt a felkészülés je-
gyében a téli mûfüves bajnokságban a Ra-
dar csoportot megnyerve indult a bajnoki
pontokért a küzdelem. Ismét bizakodó
hangulat és szép remények a csapat háza
táján. Az indulás katasztrofális, hiszen ha-
zai pályán Martonvásár ellen 2-2, Mezõfal-
ván vereség (3-0), az Ercsi elleni hazai
mérkõzés után az ellenfél éneke töltötte
be az öltözõt, 3-1 a vendégeknek. Átérté-
kelõdtek a tervek és a csapatot sikerült fel-
rázni. A Móron és a Fõnixnél idegenben
megszerzett gyõzelmek közé a Kisláng el-
leni döntetlen után a rapszodikus szerep-
léssel nem sikerült a tabellán a feljebb ka-
paszkodás. A tavasz 14 pillanatából még

visszamaradt hét mérkõzésen négy gyõze-
lem, egy döntetlen és két vereség a mérleg.
Nagyszerû, látványos játékkal Enyingen
6-1-es gyõzelem, a Sárosd itthon kiütéssel
hagyta el a játékteret (5-0), a Lajoskomá-
rom szintén fél tucattal távozott (6-2), a
Tordast pedig befejezésként 5-3-mal sike-
rült térdre kényszeríteni. A tavasszal a
több gyõzelem és kevesebb vereség is csak
a nyolcadik hely megszerzéséhez volt ele-
gendõ.
A csapat házi gólkirálya Bezerédi Ádám 27
találattal a dobogó legfelsõ fokán, társbér-
letben a megyei góllövõlistán Killer Máté
Viktor (Sárosd) és Móri Tamás (Bicske)
társaságában is az elsõ helyen végzett.
Gráczer Bence és Gyuricza Kornél 7-7 gól-
lal a második, míg a télen távozó Szalai Pál
Viktor 6-szor volt eredményes.
A középmezõnyben végzett csapat nem
középszerû játékosai: Matócza Dániel,
Farkas Zoltán, Kindl Zalán, Kókány Pé-
ter, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Gyu-
ricza Kornél, Krajcsovics Péter, Gráczer
Bálint, Gráczer Bence, Kállai Bence Mi-
hály, Nagy Ármin, Luczek Roland, Lajtos
András, Demeter Dávid, Vagyóczki Pat-
rik, ifj. Pajor László, Laták Bertold, Gu-
lyás–Kovács Géza, Németh Kristóf, Oláh
Dániel, Szalai Pál Viktor, Gál Dániel, Õsz
Patrik, Brúzsa Sándor Patrik, Simon Csa-
ba, Juhász Gábor, Sükösd Gergõ, Horváth
Zsombor, Kovács Attila, Molnár Márk,
Nyúl István.
A csapat fizikai és mentális erejének fej-
lesztõje Pajor László edzõ, a szakmai mun-
ka irányítója.

Viszló Trans, megyei I. osztály,
U19-es bajnokság

Hely Csapat M GY D V GólarányPont
3. Sárbogárd 28 22 2 4 103-38 68

Nagyszerû évet zárt ismét az ifjúsági csa-
pat. Évek óta az élmezõnyben végzõ és a
bajnoki címre aspiráló együttes a 2018/

2019-es bajnokságban az utolsó fordulóig
esélyes volt az aranyérem megszerzésére.
Az õszi szezont a tabella élén fejezte be a
csapat a Perkátán elveszített mérkõzés
(2-0) és a Bicske (2-2), valamint a lajos-
komáromi (3-3) döntetlen ellenére. Bízva
a hasonló folytatásban indult a bajnokság a
tavasszal. A 19. fordulóig sikerült az élen
tartózkodni, a Móron elszenvedett 3-1-es
vereség után változott a helyzet az élen. A
következõ fordulóban a Mór botlásával is-
mét az elsõ helyre került a csapat. A ba-
racsi vendégség viszont 5-2-es hazai gyõze-
lemmel zárult és a Bicske otthonában el-
szenvedett 5-1-es vereség sokkolta csapa-
tot. A bajnokság további mérkõzéseit vi-
szont talpra állva, meggyõzõ játékkal hoz-
ta a csapat és hat gyõztes mérkõzéssel fe-
jezte be a bajnokságot.
A csapat gólfelelõse ebben az évben is De-
meter Dávid volt és 23 góljával a házi gólki-
rály cím tulajdonosa. A második a képze-
letbeli dobogón Sükösd Gergõ 14 találat-
tal és a bronz Horváth Zsomboré, aki
13-szor volt eredményes.
A nagyszerû eredmény elérésében elévül-
hetetlen érdemeket szerzett: Deák Zala,
Õri Dániel, Horváth Zsombor, Vagyóczki
Patrik, Gábris Róbert, Sükösd Gergõ,
Husvéth Tamás, Demeter Dávid, Simon
Csaba, Bögyös Bendegúz Géza, Bíró Ben-
ce, Morvai Kristóf, Brúzsa Sándor Patrik,
Lengyel Szabolcs, Erdélyi Adorján, Kiss
Roland Bence, Suhajda Martin, Horváth
Áron Máté, Brúzsa Tamás, Horváth Bá-
lint, Horváth Attila Roland, Kisari Kevin
István, Horváth István, Molnár Márk,
Márkovics Dániel.
A csapatot a bajnokságban Bezerédi
Ádám és a tavaszi szezon közben a Puskás
Akadémia stábjához távozó Bezerédi
Ádám helyett ifj. Pajor László edzõk vezet-
ték a dobogó harmadik fokára.

Szántó Gáspár

A bronzérmes csapat
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Ezüstérem Pomázról
Az elõzõ hétvégén a sikeres tordasi U10-es focitorna után ezen a hétvégén Pomázon szerepelt a Sárbogárd SE U10-es csapata.
Résztvevõ csapatok: Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE, Dunakanyar SE, Budakalász MSE, Sárbogárd SE
Minden csapat három mérkõzést játszott az elsõ körben, majd egy hosszabb pihenõ után jöttek a visszavágók. Jól kezdtük a tornát, de
sajnos a folytatásban megbomlott a csapategység és ennek két vereség lett a következménye.

Sárbogárd SE–Dunakanyar SE 2:0
Pomázi EHFSE–Sárbogárd SE 3:0
Sárbogárd SE–Budakalász MSE 0:3
Nagyon jót tett a szünet, tudtuk rendezni a
sorokat és a dobogó harmadik fokáról si-
került fellépni a második fokra.
Sárbogárd SE–Dunakanyar SE 3:2
Pomázi EGFSE–Sárbogárd SE 1:1
Sárbogárd SE–Budakalász MSE 2:1
Az utolsó mérkõzésen – idézve a budaka-
lászi edzõt – „Mi jobban akartuk a gyõzel-
met”.
Gratulálok, szép volt fiúk!
A tornán résztvevõ U10-es csapattagok:
Rostás Bence, Bór Dávid, Ihász Benedek,
Huszár Dávid, Tóth Dávid, Farkas Bálint,
Nemes Benedek, Nagy Barnabás, Vinc-
zellér Levente

Sallai Attila korosztályos felkészítõ edzõ

FOCI-
TÁBOR

Hétfõn 27 gyermek érkezett a sárbogárdi
sportlétesítményhez a táborkezdéshez és a
ragyogó napsütésben útjára indult a labda.
Birtokba vették a srácok a pályákat.
Továbbra is van lehetõség a napközis rend-
szerben zajló tábor életébe bekapcsolódni.
Hív a pálya, vár a labda!

CSALÁDI SPORTNAP – SÁRBOGÁRD SE
2019. június 29-én 9 órától

a 2018/2019. bajnoki évet a Sárbogárd SE családi sportnappal zárja.
Az egyesület szeretettel meghívja a sportolókat, a sportbarátokat a
sárbogárdi sportpályán tartandó családi napra.
A nap programja:
Régi idõk focistái Sárbogárdon – kiállítás megnyitása
Megesszük, amit megfõztünk – fõzõverseny korosztályok között
Az álmok megvalósítása – légvár, ugrálóvár
Kötélidegek helyett – kötélhúzóverseny
Így is megy ez nekünk – vízifoci, buborékfoci
Ettõl gyorsabbak vagyunk – zsákban futás
Korosztályok csatája – gyermek–szülõ mérkõzés
Egész nap büfé!

Mindenkit szeretettel vár a Sárbogárd SE!

SPORT, JÁTÉK, SZÓRAKOZÁS!
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Mûfüves bajnokság
Az elmúlt héten a 3. fordulót rendezték a
Sárbogárdi Nyári Kispályás Mûfüves Lab-
darúgó-bajnokságban. Ez a forduló is egy
izgalmas mérkõzéssel indult, ahol a Kék
Szék kiváló elsõ félidejének köszönhetõen
értékes gyõzelmet aratott. A Szenvedély
hátrányból fordítva múlta felül a Lé-
gió–Agronatur csapatát. Az utolsó talál-
kozón meglepõen könnyedén gyûjtötte be
a 3 pontot az Ászok Ásza az ennél azért
többre képes NTMCS ellen. Az Ászok
Ásza továbbra is hibátlan teljesítménnyel
vezeti a bajnokságot a Szenvedély elõtt. A
nagy gyõzelmet arató Kék Szék pedig
feljött a 3. helyre.

3. forduló
(június 13., csütörtök)

Szállítók–Team Kék Szék
2:3 (0:3)

Szállítók: Kimiti Z. – Nagy I., Nagy M.,
Kovács A., Hamar E., Mondovics Z., ifj.
Mondovics Z., Simon J.
Kék Szék: Somogyi L. – Hegedüs Gy., Rigó
L., Lajtos A., Horváth Zs., Vagyóczki P.
A Gráczer G., Pajor T. és Gábris T. nélkül
pályára lépõ Kék Szék kiválóan kezdte a
találkozót. A bajnokságban elõször pályá-
ra lépõ Vagyóczki P. nem tétlenkedett rög-
tön két góllal vette ki a részét, köztük egy
szépségdíjas bombával a gólgyártásból. Az
elsõ félidõben még Rigó is betalált egyszer
így, 3-0-nál következhetett a térfélcsere. A
szünet után kapaszkodott a Szállítók, elõ-
ször Mondovics Z. szépített. Nyomás alá
került a Kék Szék, azonban jól állták a sa-
rat Hegedüsék. Kovács A. révén feljött
egyetlen gólra a Szállítók, azonban ennél
többre már nem futotta. A foghíjas Kék
Szék bravúros, értékes gyõzelmet aratott,
amivel feljöttek a 3. helyre a bajnokság-
ban.
Gólszerzõk: Mondovics Z., Kovács A., il-
letve Vagyóczki P.(2), Rigó L.

Szenvedély BFC–
Légió-Agronatur 5:1 (1:1)

Szenvedély: Goldberger M. – Nagy T., Hu-
szár D., Lakatos Á., Szabó Z., Horváth Á.,
Szabó E., Rehák T.
Légió: Horváth I. – Kelemen B., Virág Zs.,
Dombi Z., Dombi V., Nyúl I., Palotás P.,
Sebestyén Zs.
A Légió az elsõ pontokért ment, míg a
Szenvedély csapata a tabella élére vágyott.
A találkozó elsõ fele kiegyenlített játékot
hozott, helyzetek itt-ott. Az elsõ találat
Dombi V. nevéhez fûzõdött, ziccerhely-
zetbõl vette be Goldberger M. kapuját. Pár
perccel késõbb Horváth Á.-t találták meg a
kapu elõtt, aki sarokkal, kicsit kisodródva
szép góllal egyenlített. A szünet után pró-

bálta érvényesíteni akaratát a Szenvedély.
Szabó Z. maradt üresen a kapu elõtt és egy
lecsorgó labdát szintén sarokkal pöckölt a
kapuba, 2-1. Próbálkozott az egyenlítéssel
tisztesen a Légió, azonban Sebestyénnek
nem volt szerencséje a befejezésekkel,
Goldberger M. több alkalommal is háríta-
ni tudott. Majd a félidõ derekán jött Laka-
tos Á. és kétgólos elõnyhöz juttatta csapa-
tát. Eldõlni látszott a mérkõzés. Az utolsó
8-10 percre elfáradt a Légió, amit Szabó E.
egy kontra végén okosan használt ki. Majd
a legvégén Rehák T. is betalált közelrõl.
Hozta a 3 pontot a Szenvedély, amivel to-
vábbra is tapad a listavezetõ Ászokra, míg
a Légió továbbra is vár elsõ pontjaira.
Gólszerzõk: Horváth Á., Szabó Z., Laka-
tos Á., Szabó E., Rehák T., illetve Dombi
V.

NTMCS–FDL Ászok Ásza
2:10 (0:5)

NTMCS: Bognár I. – Kacz S., Kisari M., ifj.
Simon J., Halasi G., Kovács D., Berta J.,
Szabó J.
Ászok Ásza: Bognár I. – Kacz S., Kisari M.,
ifj. Simon J., Halasi G., Kovács D., Tóth I.
Az NTMCS szeretett volna javítani az el-
múlt fordulóban kapott pofon után, míg az
Ászok célja továbbra is az elsõ hely megõr-
zése volt. Komoly helyzetekkel kezdett az
NTMCS, azonban a befejezésekbe hiba
csúszott. Ezt megbosszulva Bórék kétszer
is betaláltak, így hamar kétgólos elõnybe
kerültek. Az NTMCS megtörni látszott a
két bekapott góltól. A kiváló napot kifogó
Koncz K. vezetésével jöttek elõre az
Ászok, amihez az NTMCS csak asszisztál-
ni tudott. A félidõre már 0-5 állt az ered-
ményjelzõn. A fordulás után sem változott
igazán a játék képe, Bór J. révén gyorsan
jött a 6. gól. Majd megtört a jég és Simon
szépített egy szépen kijátszott támadás vé-

gén, 1-6. Az Ászok nagyszerû kontrákat
vezetett, amelyek révén több alkalommal
is üres kapus gólokat tudtak szerezni, Bór
J. másodszor volt eredményes ilyenbõl és
ezzel már 1-7. Pár perccel késõbb Halasi
érkezett jól egy beadásra és sikerült begyö-
törnie csapata második gólját, 2-7. Az utol-
só 5 percben még jött két Bór J. gól és Ma-
gyar F. is szerzett egy szemfüles találatot,
2-10 a vége. Az NTMCS ismét érthetetlen
nagyságú vereségbe szaladt bele, az Ászok
pedig okosan játszva gyûjtötte be a 3
pontot amivel továbbra is 100 %-os és õrzi
elsõ helyét.
Gólszerzõk: Simon J., Halasi G., illetve
Bór J. (4), Koncz K. (3), ifj. Bór J. (2), Ma-
gyar F.
A mérkõzéseket Boros Zoltán vezette.

Tabella a 3. forduló után

1. FDL Ászok Ásza 3 3 0 0 18 5 13 9
2. Szenvedély BFC 3 2 1 0 14 8 6 7
3. Team Kék Szék 3 1 1 1 10 12 -2 4
4. Szállítók 3 1 0 2 11 9 2 3
5. NTMCS 3 1 0 2 8 20 -12 3
6. Légió–Agronatur 3 0 0 3 5 12 -7 0

Góllövõlista

1. Bór József (Ászok Ásza) 6 gól
2. Koncz Károly (Ászok Ásza) 6 gól
3. Huszár Dávid (Szenvedély) 4 gól
4. Hamar Erik (Szállítók) 4 gól
5. Kovács Andor (Szállítók) 4 gól

A 4. forduló párosítása
(június 20., csütörtök)

18.00: Szenvedély BFC–FDL Ászok Ásza
18.50: Légió-Agronatur–Szállítók
19.40: Team Kék Szék–NTMCS

Rehák Tamás
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SÍC-hírek, eredmények

2018/2019 SÍB országos döntõ

Véget ért a 2018/2019-es tanév, ezzel egy idõben Budapes-
ten került megrendezésre a Suli Íjász Bajnokság országos
döntõje is június 16-án. Az országos döntõt selejtezõverse-
nyek elõzték meg. A versenyzõk a selejtezõkön elért leg-
jobb eredményeiket vitték magukkal, ezzel jogot szereztek
az országos döntõben való indulásra, A vitt eredmény
összesítésre került a döntõben elért köregységekkel, ami
alapján végleges helyezéseket hirdettek. Egyesületünkbõl
6 tanulónk vett részt a 148 fõs mezõnyben, ahol részükrõl
nagyon elõkelõ helyezések és szép köreredmények
születtek.
Eredmények:
Gyerek fiú: Fekete Zétény 6., Lénárt Roland 7. helyezett.
Serdülõ fiú: Jászter Botond 3., Batári Szilárd 4. hely
Kadet fiúk között Szénási Benedek 2. hely, Jászter Zsom-
bor 4. helyen végzett.
A gyerek és a serdülõ versenyzõinknek sok idejük nem ma-
radt a pihenésre, mert június 23-án újabb megmérettetés
következik, kezdõdik az U14-es bajnokság.
Egyesületünkbe továbbra is szeretettel várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõket. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk!

Katona Alex, Sárréti Íjász Club Sárbogárd



16 FELHÍVÁS 2019. június 20. Bogárd és Vidéke

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az ál-
lamháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete
szerint

I.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályá-
zatot hirdet 2019. évre

HELYI ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE

A) SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ELNYERÉSÉRE

Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET SPORT
PÁLYÁZAT 2019.

B) MÛKÖDÉSI ÉS RENDEZVÉNYI
TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE

Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET CIVIL
PÁLYÁZAT 2019.

II.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének okta-
tási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2019.
évre

A) HELYI SPORTSZERVEZETEK
RÉSZÉRE SPORTCÉLÚ

TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE

Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORT PÁLYÁZAT 2019.

B) HELYI CIVIL SZERVEZETEK
RÉSZÉRE MÛKÖDÉSI ÉS

RENDEZVÉNYI TÁMOGATÁSOK
ELNYERÉSÉRE

Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2019.

***

A pályázatok célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon
mûködõ, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2019.
évi mûködését és rendezvényeit.
Támogatásban részesíthetõk: sárbogárdi székhelyû, telephelyû,
bíróság által nyilvántartásba vett szervezetek, amelyek a sárbo-
gárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékeny-
séghez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, to-
vábbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést
megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn
Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy
valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfele-
lõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nél-
kül a támogatási céltól eltérõen használták;

e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;

f) összeférhetetlenség fennállása esetén.

A sportcélú pályázatok keretösszege: 3.400.000 Ft.

A mûködési és rendezvényi pályázatok keretösszege: 1.650.000
Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati
adatlapot:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószá-
mát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre
jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok
számát;

b) a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a
pályázó számlaszámát;

c) a pályázat nevét;

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igé-
nyelt összeget;

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámí-
tást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját forrás összegét;

f) a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.

2. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesí-
tett másolata;

b) a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú
szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott
bírósági igazolás;

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet
a támogató ellenõrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszer-
zett, 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket
nyilvántartásba veszi;

d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CXCV. törvény (Knyt.) 6. § (1)
bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról;

e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerin-
ti érintettségrõl.

A kapott támogatás nem használható fel:

– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;

– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállí-
tott, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.

A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.

Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 16., 16.00
óra.

A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni 1 példányban:
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.

A pályázatok elbírálásának határideje: az OKSB, illetve a kép-
viselõ-testület következõ rendkívüli ülésének idõpontja.

A pályázatok eredményének értesítési határideje: a rendkívüli
ülést követõ 8 nap.

A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést
köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját,
feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható
költségeket és az ellenõrzés módját.

Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot át-
vehetik a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.).



Bogárd és Vidéke 2019. június 20. KÖZÉRDEKÛ 17

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: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. 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

Hasznos tippek az M7-es autópályán
közlekedõknek a nyári hónapokra

Pénteken vége a tanítási idõszaknak, ezzel együtt beindul a nyári
idegen- és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként.
A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezetõ
gyorsforgalmi úton, az üzemeltetõ Magyar Közút Nonprofit
Zrt. ezért több hasznos tippel is szolgál a közlekedõknek, hogy
az utazásuk kellemes és stresszmentes legyen.
A magyarországi autópályákon a nyári hónapokban a legna-
gyobb a forgalom, köszönhetõen az idegenforgalmi szezonnak.
Nyáron az M7-es autópálya forgalma is nagyságrendekkel na-
gyobb, mint más hónapokban. Június közepétõl augusztus végé-
ig fõleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométer/órára csökken-
het le a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem bal-
eset, sem egyéb rendkívüli esemény. Így akár 15-20 perccel is
hosszabb lehet az út a Balatonig.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól körbehatárolható, hogy
mely idõszakokban használják a Balaton felé autózók az M7-es
autópályát. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13
óra között indulnak el a legtöbben Budapestrõl. Vasárnap pedig
a fõváros felé vezetõ oldalon 12 órától egészen az esti órákig telí-
tettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de
sokszor még 22 órakor is erõs a forgalom.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt a jelölt csúcsidõ-
szakokban csak halaszthatatlan esetekben végez beavatkozáso-
kat, egyébként az üzemeltetési és fenntartási munkákat is igye-
keznek úgy ütemezni, hogy azok a lehetõségekhez mérten a le-
hetõ legkisebb mértékben zavarják a közlekedõket.
Az állami kezelésben lévõ autópályákat üzemeltetõ Magyar
Közút Nonprofit Zrt. ezért az alábbiakat javasolja a Balatonra
igyekvõknek, hogy úti céljukat optimálisan és kiszámíthatóan
érjék el:
– Ha teheti, kerülje el a csúcsforgalmi idõszakokat! A legtöbben
pénteken délután és szombat délelõtt indulnak el a fõvárosból
és vasárnap este, hétfõn reggel érkeznek vissza. Hétfõn ráadásul
a kamionstop után jelentõs a teherforgalom is. Ezekben az idõ-
szakokban egy kisebb koccanás is elegendõ a jelentõs torlódás
kialakulásához.
– Közvetlenül indulás elõtt informálódjon az aktuális forgalmi
helyzetrõl a társaság Útinform szolgálatánál (+36 1 336 2400),
illetve a www.utinform.hu weboldalon. Vagy használjon online
navigációs szoftvereket, közösségi autós alkalmazásokat.
– Ha az autópályán jelentõs torlódás van – például baleset miatt
–, érdemes kerülõutat választaniuk. Igénybe vehetõ az M6-os
autópálya is, amelyrõl több csomópontnál is vissza lehet jutni az
M7-es autópályára például a 62-es, 64-es fõutakon. A Balaton
északi partjára tartók Székesfehérvártól a 8-as fõutat is
használhatják.
– Fontos kiemelni, hogy az M7-es autópálya Székesfehérvártól
Budapestig, a fõváros felé vezetõ oldalon három sávos, de a kül-
sõ sávot alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni
lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre al-
kalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sûrûn ki-

helyezett táblák is felhívják a figyelmét. Ha ezt betartják az autó-
sok, akkor az autópálya kapacitása sokkal egyenletesebb lesz,
így a torlódások nagysága is érdemben mérsékelhetõ.
– Hosszabb útra csak elegendõ üzemanyaggal induljon útnak,
legyen a kocsiban ásványvíz, frissítõ, ha például egy baleset miatt
torlódás alakulna ki, vagy útzár lépne életbe.
– Erõs forgalomban különösen figyeljen a követési távolság be-
tartására! Ezt a sebesség függvényében válassza meg; ha két má-
sodperccel követi az Ön elõtt haladót, akkor váratlan esetben is
meg tud állni.
– Ha torlódást, a jármûoszlop jelentõs lassulását észleli, akkor a
fokozatos fékezés mellett kapcsolja be a vészvillogót, hogy az
Ön mögött érkezõket is figyelmeztesse!
– Ha eltévesztett egy lehajtót, vagy huzamosabb ideig kell állnia
a pályán, semmiképpen se forduljon vissza az autópályán, ne to-
lasson! Az ilyen manõverek életveszélyesek és természetesen
szabálytalanok is!
– Torlódásban segítse a mentésben résztvevõ jármûvek elõre ju-
tását a külsõ forgalmi sávban jobbra, a belsõ forgalmi sávban
balra húzódással (biztonsági folyosó kialakítása)!
– A leállósávot csak és kizárólag mûszaki meghibásodás esetén
használja, tilos haladni rajta, ha a forgalom megáll, vagy lépés-
ben halad! Ez szintén szabálytalan és életveszélyes!
– A mûszaki okból megállásra kényszerült, vagy balesetet szen-
vedett gépjármû utasainak tanácsos haladéktalanul a szalagkor-
lát mögé húzódni
– Ha baleset helyszíne mellett halad, ne „bámészkodjon”, sok
esetben emiatt is jelentõsen lelassulhat a forgalom.
– A nyári idõszakban többször elõfordulnak záporok, zivatarok,
ilyenkor egyes esetekben nagyobb mennyiségû csapadék kerül a
burkolatra, ezzel egy idõben a látótávolság is csökken. Fontos,
hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelõen válassza meg a
sebességét. A vizes útfelület és a lecsökkent látótávolság
nagyobb odafigyelést igényel.

További információ: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS 06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kõmûvest felvennék, napi 15.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364 9408

Eladó Sárbogárd-Alsótöbörzsökön (Szent István út 40.) egy 3556 m2-es
építési telek. Villany, gáz a telken, víz, csatorna a telek elõtt. Ár: 2,5 m Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 977 1118

Segédmunkást felvennék napi 10.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364
9408

Alkalmaznék állandó bejelentett munkára megbízható 1 fõ szakképzett
kõmûvest és 2 fõ segédmunkást. Telefonszám: 06 (30) 621 1238

NYÁRI IDÕ FUTÓ
ZÁPOROKKAL, ZIVATAROKKAL
Csütörtökön a változóan napos, felhõs idõ mellett futó zápo-
rok, zivatarok ismét elõfordulhatnak, de napos idõszakokra
mindenhol számíthatunk. A szél csak zivatarok környezetében
és északkeleten támadhat fel kissé. A legmelegebb órákban
28-33 fok várható.
Pénteken folytatódik a nyári idõ, melyet helyenként záporok,
zivatarok szakíthatnak meg átmenetileg. A szél csak viharok
környezetében erõsödhet meg. Délutánra 27 és 33 fok közé
melegszik a levegõ.

A hétvégén is folytatódik az idõnként záporokkal, zivatarokkal
tarkított nyári idõ, délutánonként 25-30 fok közötti maximu-
mokra van kilátás. Vasárnap sokfelé zivataroktól függetlenül
is élénk, erõs lehet az északias szél.
Forrás: idokep.hu
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A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása:
recepció, táp- és

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

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

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

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652
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