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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ÁLOMESKÜVÕ
Álomesküvõre készül … – kezdi a
„szenzációs” hírt a tévébemondó, de a
kapcsolóval beléfojtom a szót, a képer-
nyõ és a szoba sötétségbe burkolózik, én
meg a takaróba. Szunnyadó szuszogá-
somat éghasadás akasztja meg. Ferge-
teges menyegzõt ülnek fölöttünk a fel-
hõóriások, csapra verték a hordókat,
ropják vad táncukat, csizmáik sarka
alatt recseg-ropog a boltozat, sarkan-
tyúikból szikrák pattannak. A földi élõ-
lények – akiknek ez az esküvõ rémüle-
tes égi háború – elbújva, összekuporod-
va rimánkodnak, nehogy õket találja
elpusztítani valamely aláhulló fénycsó-
va.

Na, de nékem milyen párom akadt!
Megrettentem tõle elõször magam is.
Fekete pofájának, hegyes füleinek, éles
fogainak és termetének látványa meg-
ugrasztottak, de nem engedett engem
szabadulni. Ám nem bántott, hûsége-
sen követett végig az utamon, a kerék-
párom mellett – eljegyzett engem (ide-
iglenes) gazdájának. Erre szokás mon-
dani, hogy a marcona külsõ érzõ szívet
takar. A kutya, melyrõl szó van, s a ké-
pen látható, szeretõ, gondoskodó, fele-
lõs gazdáról álmodik a gyepmester
menhelyén, komoly szándékú „kérõ-
ket” várva!

Hargitai–Kiss Virág
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VADÁSZOK ÜNNEPE
Minden év kiemelt eseménye Alapon a pár éve megyei szintûvé
avanzsált Vadásznap, mely nem csak a vadászattal foglalkozók-
nak lehetõség baráti, szakmai találkozásra, beszélgetésre. Tar-
talmas kikapcsolódás a helybéli és környékbeli, valamint távo-
labbról érkezõ vendégek számára is, akik közelebbrõl megismer-
hetik ezáltal a vadászmesterség lényegét és gyakorlóit. Az árnyas
lombok alatt még a nagy kánikulában is kellemesen telt az idõ au-
gusztus 10-én, szombaton.
Meglepve, örömmel konstatáltam, hogy a vadászházhoz vezetõ út
építés alatt áll. Egyelõre csak kavicson lehet haladni óvatosan, de
késõbb majd szilárd burkolatot kap az út.
Az ünnep a Bakony Vadászkürt Egylet kürtöseinek nyitányával
vette kezdetét, majd díszkísérettel terítékre került egy õzbak, s
felcsendült a Vadászhimnusz. Ünnepi köszöntõt mondott Méhes
Lajos, a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság elnöke, Oláh Csaba,
az Országos Vadászati Kulturális Egyesület elnöke, és Bögyös
Zsolt, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Fõosztály vezetõje. Mészáros János címzetes apát va-
dásznapi áldását követõen kitüntetések átadására került sor.

Nimród érem kitüntetésben részesültek:
Fekete Tamás, a Velencei tó és környékének Matula bácsija, aki
horgász-, vadász-, madarászmúltjával a természeti értékek gaz-
dag ismerõje. Életét, gondolkodását több mint 5 évtizeden ke-
resztül a természet formálta. Emberi kapcsolatai túlnyúltak kör-
nyezetén; Magyarországon és Európa több országában ismert
sokoldalú vadászati gyakorlatáról.

Kálmán Gyula, a Mezõföld–Sárrét ismerõje. Sok munkát fektet a
vadgazdálkodás alapjainak megteremtésébe. Élõhely, ragadozó,
etetés a filozófiája. Kiváló kutyáival segíti az apróvadvadászato-
kat, és eredményes utánkereséssel hozza terítékre a sebzett va-
dat. Idejét nem sajnálva részt vesz a kamarai szakmai rendezvé-
nyeken, jó kapcsolatot tart környezetével. Kimondhatatlan örö-
mét leli fiának felnövekedésében, vadásszá válásában és eredmé-
nyeiben.
Sebestyén János, a „Szívember”, aki a természet és a vad szerete-
tével tûnik ki a hivatásos vadászok közül. Több mint negyven éve
alázatos szolgálója a magyar vadgazdálkodásnak. A VADEX Me-
zõföldi Zrt. területén szeretõen gondoskodott az apróvad- és
nagyvadállományról. A vadászatot a szükséges cselekedetnek éli

meg, a minõségi és mennyiségi állományszabályozás eszközeként.
A vadászetikai alapelvek szerint él és tanítja a laikusokat.
Schmidt József, a Gurgyal völgye Vadásztársaság elnöke, aki so-
kat tett a vadásztársaság vadgazdálkodásának fejlesztéséért a
Vadgazdálkodási Alap pályázati lehetõségeit kihasználva. Foly-
tatta az elõdök apróvad-gazdálkodását, és szigorúan, következe-
tesen kezelik a terület õzgazdálkodását, melyet bizonyítanak a
trófeabírálati eredmények. Részt vett és aktívan közremûködött
a Vadászkamara szervezésében megrendezett Jótékonysági va-
dászaton.
Szintén ez alkalomból jutalmazták a madarak és fák napjához
kapcsolódó rajzpályázatra érkezett alkotásokat.
Huszárok, kürtösök, vadászok és fából faragott vadak sorfala kö-
zött vonultak aztán az elöljárók a vadászháznál lévõ emlékfalhoz
elhelyezni tiszteletük jeléül koszorúikat.
A hivatalos részt aztán a szórakozás váltotta. Megcsodálhattuk a
solymászok madarait és öltözékét, megismerkedhettünk vadász-
kutyákkal, akiknek jellemzõit Bíró Tamás mutatta be a kört alko-
tó érdeklõdõknek. A fák és felállított sátrak alatt családok, baráti
csapatok fõzték a legkülönfélébb eledeleket csak úgy a maguk
kedvére, vagy a Sági Szilárd mesterszakács által felügyelt verseny-
re. Ez utóbbi megmérettetésen I. lett a Polgárdi Vadásztársaság,
akik vaddisznópörköltet alkottak, II. az alapi Bertuchi vaddisznó-
ból készült gombás tokánnyal, III. pedig a Diana Vadászhölgy
Klub fürjlevessel. A legkülönlegesebb étel címet az Alapi vador-
zók szarvaspörköltje érdemelte ki.

Unatkozásra nem volt lehetõség, inkább a bõség zavara fogta el az
embert. A gasztronómia kedvelõi Vári Dávid látványkonyhájába
feledkezhettek bele, a munka után koncertekre érkezõk pedig a
változatos mûfajok közül biztosan találtak kedvükre valót. Fellé-
pett a színpadon slágerkoktéllal Bokányi Zsolt és Grasics Anita, a
Silver Sea rapcsapat, a Mezõföld Népi Együttes, Szandi, a dunaúj-
városi Vasas Néptáncegyüttes, Szabó Ádám harmonikás, a sárbo-
gárdi Control Five zenekar, illetve Nyári László és cigányzeneka-
ra Szárolovics Gabriella és Csuti Csaba közremûködésével, aki
színpadra hívta egy közös vadásznóta erejéig Méhes Lajost is!
Mindezek mellett egy perc sétára a vadászháztól koronglövészet
zajlott, de meg lehetett csodálni a vadásztársaság fácánosát is.
Másutt íjászat, ugrálóvár, veterán autók, népi játékok, vásár,
egészségügyi mérések, fotó- kép- és trófeakiállítás várta a közön-
séget.

Hargitai–Kiss Virág
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Fatimai búcsúnap
lélekerõsítõ gondolatokkal

A Fatimai Szûzanya elsõ magyarországi bú-
csújáróhelyén, Alsószentivánon májustól
októberig minden hónap 13-án, a fatimai
jelenések napjain tartanak zarándoknapot.
Az idei negyedik búcsúnapon Kispál
György csepeli plébános, címzetes esperes
tartotta az ünnepi szentmisét, aki nem szá-
mít ismeretlennek környékünkön, hiszen
1986 és 1992 között Alap, 1992 és 2000 kö-
zött pedig Sárbogárd plébánosa is volt.
Prédikációjában a sokak által csak Gyuri atyának nevezett lelkész két személyes él-
ményét osztotta meg a szépszámú hallgató- ságával. Egyik élményét 2018 szeptemberé-
ben élte meg, amikor lehetõsége volt elza- rándokolni a portugáliai Fatimába, s volt
szerencséje meglátni azt a bokrot, amely fe- lett a Szûzanya megjelent a pásztorgyerme-
keknek, s amely napjainkra igen terebélyes- sé cseperedett. Elmondta, hogy ez a búcsú-
járóhely úgy került kialakításra, hogy kö- zéppontban az egyszerûség és az ima áll.
Megadja a Szûzanyának a tiszteletet, de nem túldíszített, a külsõségek helyett a
bensõnkre helyezi a hangsúlyt: „Fatimában csak imádkozni lehet.”
György atya másik élménye a Havas Bol- dogasszony emléknapjához kapcsolódik,
de nem a római, hanem a történelmi Ma- gyarország Pétervárad nevû településéhez
kötõdõen, ahol egy hónapja volt lehetõsége szentmise bemutatására.

Amikor 1716-ban Pétervárad alatt több mint 200 ezer emberrel
megjelent a török, Savoyai Jenõ csak feleannyi embert tudott a
csatába fölvonultatni. A zentai csata gyõztes hadvezére azonban
nem futamodott meg: hívõ emberként a Szûzanyához fohászko-
dott segítségét. A péterváradi ütközet 1716. augusztus 5-én, ép-
pen Havas Boldogasszony ünnepén zajlott le, és a keresztények
fényes gyõzelmével végzõdött. A törökök teljesen szétverve,
eszeveszett futásban kerestek menedéket.
Erre a két személyes élményére építve tolmácsolta a lelkész Fati-
ma ma is aktuális üzenetét: ha úgy érezzük, hogy megoldhatatlan
probléma elé kerültünk, ha valami szerintünk lehetetlen, bátran
forduljunk a Szûzanyához. Az ima erejében bízva kérjük égi
édesanyánk közbenjárását, s Mária segíteni fog!
Az ünnepi szentmise végén Helter István plébános megköszönte
Kispál György atyának a lélekerõsítõ gondolatokat, majd a kegy-
tárgyak megáldását követõen került sor a megszokott körmenet-
re. A búcsú végül szentségimádással zárult, s a jelenlévõk minden
bizonnyal lelkiekben megerõsödve tértek haza ezen az augusztu-
si délelõttön is.

Kiss Attila
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Sárszentmiklósi Evangélikus
Gyermek- és Ifjúsági Hét

NOMÁD TÁBOR
Augusztus 5-e és 9-e között naponta bené-
pesült a templom, a gyülekezeti ház, vala-
mint azok udvara gyermekekkel, fiatalok-
kal, felnõttekkel. Helybeliek és távolabb-
ról érkezõk táborozhattunk idén is együtt.
Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, Nagy-
lókról, Rétszilasról, Csesztvérõl, Biator-
bágyról, Szákszendrõl, Dunaharasztiból
voltak jelen segítõkként és résztvevõkként.
A délelõtti bibliai tanítások: A bábeli
nyelvzavar (Isten hatalma – Az ember lá-
zadása), Isten elhívja Ábrahámot (Isten
hívása), Isten fiút ad Ábrahámnak (Isten
végtelen hatalma), Isten elkéri Izsákot Áb-
rahámtól (Isten iránti bizalom), Isten fele-
séget ad Izsáknak (Isten terve a házasság-
gal). Központi igazságokat járhattunk kö-
rül egy-egy napon: Isten az Úr. Isten hív a
Vele való kapcsolatra. Istennek még a le-
hetetlen is lehetséges. Isten jó. Istennek jó
terve van veled. Örömmel énekelhettünk
együtt. Egy-egy aranymondást elsajátítva
pedig már arra készülhettünk, hogy majd
késõbb, Isten adott élethelyzetben emlé-
keztessen bennünket olyan bibliai igever-
sekre, amelyekkel segítségünkre lesz. Két
ilyen a héten elénk került igevers: Zsoltá-
rok 37,5: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál ben-
ne, mert õ munkálkodik.” és Zsoltárok
139,24: „Nézd meg, nem járok-e téves úton,
és vezess az örökkévalóság útján!”

Szabad játék során folyamatosan birtokba
vehettük az udvari és benti játékokat. Kéz-
mûves-foglalkozások keretében hálako-
rong, sátormakett, szív, faragott ivócsanak
készült. Közös, nagyméretû alkotásaink a

fonott fûzfavesszõsátrak, társasjáték, a
színdarabunk vászonra festett háttere.
Délutánonként külön a kisebbekkel, kü-
lön a nagyobbakkal, majd közösen is ké-
szültünk idei színdarabunk elsõ elõadásá-
ra: Sztehlo Gábor, a gyermekmentõ cím-
mel.

Szerdán Kislõdre kirándultunk a Sobri
Jóska Élményparkba. Csütörtökön este a
fiataloknak lehetõségük nyílt szalonnasü-
tésre és sátorozásra. Másnap pedig, a töb-
biekkel ismét kiegészülve, a szokott prog-
ramtól eltérõen egy akadályversenyt szer-
veztünk. Délután a táborzáró alkalmon a
szülõk, hozzátartozók és érdeklõdõk el-
sõkként tekinthették meg színdarabunkat
a templomban. Majd az udvaron palacsin-
ta és lángos körüli beszélgetésben, játék-
ban lehettünk együtt.

Ezúton köszönjük a gyermekek és fiatalok
nevében is az idei tábor megvalósításában
tevékeny segítõink, szülõk, valamint gim-
nazisták önkéntes közösségi szolgálatát!
Isten áldjon meg továbbra is mindenkit a
Vele való életútján!
Ebben segíthetnek bennünket istentiszte-
leti alkalmaink és a gyermekfoglalkozások
vasárnaponként 10.30-tól Sárszentmikló-
son, hittanóráink, valamint a szeptember-
tõl induló ifjúsági alkalmaink Sárbogár-
don (Baross u. 2.).
Szeretettel hívunk mindenkit a neki meg-
felelõ alkalmakra!
Információ: 06 (20) 824 6763, omelis@
freemail.hu, vagy Melis.Orsolya@luthe-
ran.hu.

Váraljainé Melis Orsolya lelkész
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KÉT MESE
– Akarok mesélni valamit.
– Na, mesélj!
– Az unokaöcsém a bíróság elé kerül, lehet, hogy ki-
rúgják az állásából, a baráti köre elhatárolódik tõle.
– Mit követett el a szerencsétlen?
– Elnadrágolta a kisfiát, az ötéves Bubókát.
– Miért?
– A gyerek banánízû Cappy Plusz gyümölcsitalt kért,
de az apa narancsízût adott neki. Erre a gyerek ott a
kocsiban szétöntözte az egészet, lelocsolta a padlót
meg a kocsi ülését, mindent. Mit tehetett szegény
unokaöcsém? Behajolt az autó utasterébe, és három
vagy négy nadrágost kiosztott Bubókának. Sajnos ar-
ra ment egy csapat srác, lefotózták az egész akciót és
kitették a világhálóra. Világbotrány. Még New
Yorkból is tiltakozó nyilatkozatok jöttek, a fél világ
követeli a szadista apa példás megbüntetését. Itt sze-
mélyiségi jogok vannak, kérlek szépen. Ha a tanító
néni dicsérõleg megsimítja az ügyes kislány fejét, az
helytelen behatolás az intim szférába, ha az úszóbaj-
nok kedvesen rápaskol a pincérnõ kecses popójára,
láncon viszik el, mert molesztált, ha elõre engedsz
egy hölgyet a bejáratnál, szexista vagy. Van otthon
értelmezõ szótáratok? Abban, ugye, meg lehet talál-
ni szépséges anyanyelvünk általánosan használt sza-
vait. Magyar vagy, a magyar szavakat olyan termé-
szetességgel használhatod, ahogy levegõt veszel.
Ámde valahol ismeretlen emberek úgy döntöttek,
hogy ennek a szótárnak bizonyos szavait nem hasz-
nálhatod. Miért? Mert rasszista vagy, kirekesztõ
vagy, ha használod. Itt, kisapám, szabadság van, je-
gyezd meg! Nyugodtan rablónak, gengszternek ne-
vezheted az államférfit, akit a nép túlnyomó többsé-
ge a bizalmával tüntet ki, teljes lelki nyugalommal
„bajuszos faszinak” titulálhatod a köztársaságunk
elnökét, a hajad szála sem fog meggörbülni. Mert a
szent szabadság országában van szerencsénk élni, és
elõfordulhat, hogy az idézett, épp leérettségizett le-
ány országunk törvényhozó testületének lesz a tagja.
Továbbá ha nem mutatsz kellõ megértést az azonos
nemûek szerelme iránt, netán kritizálni mered azt a
természetes követelésüket, hogy a „meleg” pár
igenis fogadhasson örökbe, nevelhessen gyereket,
megkapod a magadét. De attól óva intelek, hogy
kritizálni merd a szabadság itt jellemzett rendjét,
amelynél nem lehet és nincs jobb a kerek világon.
Ugye, benned is fölmerül a kérdés, hogy ez a Bubóka
miért volt ennyire pimasz, hogy az apja által neki tu-
lajdonképpen ajándékul adott itókát szétlocsolta, és
ezzel fölösleges munkát, okozott, bekoszolta az au-
tót, mely nem az övé, de az õ kényelmét szolgálja? A
gyerek mindent megkap, amit a szeme, szája megkí-
ván. Emiatt olyan érzés alakult ki benne, hogy a vi-
lág, s fõleg benne az apuka arra való, hogy az õ sze-
szélyeit kielégítse.
Másik mese következik. Nem sokkal voltam idõ-
sebb, mint Bubóka, mikor az apám azt az utasítást
adta, hogy másnap a bátyámmal menjünk el a világ
végére, ahol volt egy darabka földünk, és azt szántás-
hoz készítsük elõ. Mellig érõ gazok éktelenítették el
ezt a földdarabot, azokat kellett kitépni, felhalmoz-
ni. Meleg volt. Volt a közelben egy mezei kút, jó hi-
deg volt a vize, nagyokat ittunk. Erre a munkára má-
ig emlékszem. Egy mai gyerek nem volna képes erre,
nem is vállalná. Gondolkozhatunk, hogy mi lett a
világból.

L. A.

Régi üzlet új
kézben–helyen–formában

Kíváncsian figyeltem, mi alakul az Ady End-
re út és Radnóti utca sarkán Sárbogárdon.
Mikor megláttam, hogy a Hüvely család tag-
jai serénykednek a volt Remember bár, majd
cukrászati üzem épületének felújításán, már
volt sejtésem arról, hogy a Gilice közbõl ide
költözik a padlóburkolatokkal és gépekkel
foglalkozó vállalkozás, mely – a tulajdono-
sok, Hüvely István és felesége korára tekin-
tettel – némiképp átalakult. Mikor bekopog-
tattam az új üzletbe, kiderült, hogy a házas-
pár harmadik, legkisebb gyermeke, Balázs és
felesége, Nelli viszik tovább a stafétát, új te-
vékenységekkel kiegészítve.

Balázs eredetileg informatikus. 15 évig a szakmájában dolgozott rendszergaz-
daként, programozóként, fejlesztõként – elõször az IBM-nél, majd a Fejér Me-
gyei Szent György Kórháznál, az Aranypontynál, a KeyTecnél, az Alba-
compnál, s legutoljára az Invitelnél, ahol a tervezési osztály kiemelt ügyfelek-
kel foglalkozó mérnöke lett. Nelli a NAV-nál dolgozott Székesfehérváron. Sok
munkahelyi és magánéleti tényezõ játszott közre abban, hogy úgy határoztak:
váltanak, és átveszik Balázs szüleitõl a vállalkozást. Meghatározó volt a dönté-
sükben az, hogy a munkahelyük miatt keveset volt együtt a család, reggel men-
tek, este jöttek, 6 éves fiukra addig a mama vigyázott. Ráadásul a véletlen úgy
hozta, hogy visszalépett a vevõ, aki megvásárolta volna Hüvely Istvánék cégét.
Balázs egy éve váltotta ki a vál-
lalkozóit, aztán a Hüvely csa-
lád megvette a központi, jól
látható és könnyen elérhetõ
helyen álló épületet, melyet a
környezetével egyetemben
alaposan rendbe szedtek, esz-
tétikailag és minõségileg is al-
kalmassá téve új funkciójára.
Az üzletben szõnyegeket,
PVC-padlókat, padlóburkola-
tokat, munka- és terepruháza-
tot, bakancsokat árusítanak,
és folytatják a gépkereskedést
is. Fontos hangsúlyozni, hogy
a gépkölcsönzõt viszont elad-
ták másnak, azzal õk már nem foglalkoznak! Ehelyett Balázs saját affinitásai-
val egészül ki a paletta: informatikai szolgáltatásokkal, mûtermi fotózással
(mert fotográfusként is végzett), fotótermékek árusításával, kamera- illetve
biztonsági rendszerek forgalmazásával és konfigurációjával, íjászati felszerelé-
sek értékesítésével (õ maga csigás íjász).
Térjenek be hozzájuk bátran! Nelli és Balázs sok szeretettel várja az üzlet régi
és új ügyfeleit!

Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ
Augusztus 9-én, pénteken 10 képviselõ ült tárgyalóasztalhoz Sár-
bogárdon. A sorból Nedoba Károly hiányzott.
Dr. Sükösd Tamás polgármester közel két hónap eseményeire te-
kintett vissza bevezetõjében. Elmondta, hogy részt vett a Fejér
Megyei Közgyûlés területfejlesztési döntéseinek meghozatalá-
ban, valamint több egyeztetésen: a CLLD- és más futó pályázatok
kapcsán; a helyi orvosokkal; a tankerülettel az iskolaépületek
fenntartásáról; az Emberi Erõforrások Minisztériumában a fel-
hagyott Ady Endre úti családotthon sorsáról. Megtörtént a
sárszentmiklósi óvoda megújult tetejének átadása. A hulladék-
társulás beszerzésének eredményeként a polgármester már talál-
kozott egy gyári új állapotú kukásautóval. Két külhonban szüle-
tett magyar tett állampolgársági esküt Sárbogárdon. A KITE és a
benzinkutat üzemeltetõ társaság az elõttük vezetõ út problemati-
káját kérik megoldani az alapi útig.

Tûzoltók izzásban

A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tájékoztatóját
megelõzõen dr. Sükösd megköszönte a tûzoltóság munkatársai-
nak azt a munkát, melyet évrõl évre végeznek. Van dolga a tûzol-
tóságnak. Hatékonyan mûködik az önkéntesek bevonása, õk segí-
tettek a Sárbogárdi Napokon a tûzijáték lebonyolításában is. Bí-
zik benne, hogy az eddigi jó együttmûködés az önkormányzat és
tûzoltóság között a jövõben is megmarad.

Kõvágó Dezsõ alezredes, tûzoltóparancsnok számokban is részle-
tezte az idei félévhez képest nyugalmas tavalyi évet: – A
vonulásszám tavaly az egész év folyamán 345 volt a körzetünkben,
jelenleg 392-nél tartunk. Sárbogárdra vetítve ez tavaly 60 volt, az
idén 74. A tûzesetek száma tavaly 30, idén 51, a mûszaki mentés
tavaly szintén 30, idén 23. Tavaly 5 ember életét kellett megmen-
teni és 5 sérült volt, idén 12 sérült volt két nagy balesetnek „kö-
szönhetõen”. Tûzesetben senki sem sérült, haláleset nem volt se
2018-ban, se 2019-ben, ahogy kéménytûz sem. Azonban a lakos-
ság tudatosságát e téren növelni kell, mert tavaly országosan 40
szén-monoxid és tûz miatti halál következett be, most pedig ez a
szám 80 körül van. Hamarosan jön a fûtési szezon, végeztesse el
mindenki a tüzelõberendezések vizsgálatát. A tûzoltóság felada-
tai közé tartozik az is, hogy erõsítsük az ifjúság jogkövetõ maga-
tartását.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Egy tûzeset után az igazolást, jegyzõ-
könyvet hogyan kapják meg az érintettek?
Kõvágó: – A tûzoltásvezetõ tájékoztatja a tulajt a teendõkrõl, és
van egy nyomtatvány, amit illetékbélyeggel ellátva kell leadni Du-
naújvárosban, vagy Sárbogárdon a tûzoltóságon, ez alapján kap-
nak hatósági bizonyítványt a lakók, amivel a biztosítóhoz lehet
menni. Ettõl függetlenül a biztosító kimegy a helyszínre felmérni
a károkat. Kérelem alapján nem indul tûzvizsgálat, hogy mi okoz-
ta a tüzet, csak hivatalból, haláleset, nagy értékû kár miatt.
Dr. Sükösd megemlítette, hogy az utolsó sárbogárdi esetnél, ami-
kor egy melléképület égett le, krízistámogatást nyújtott az önkor-
mányzat a lakónak.

A SESZI-rõl

A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás tevékenységérõl szóló tájékoztató kapcsán dr. Sükösd
elmondta: – A hajléktalanszállót kivéve telt házzal üzemelünk,
várólisták is léteznek. Régi terve az önkormányzatnak, hogy le-
gyen a volt szülõotthon mögött egy komolyabb bõvítés. Az unió
szerint viszont sok kicsi intézményt kell létrehozni. Azért a tervet
nem adjuk fel. Köszönöm az intézmény dolgozóinak a szakmailag
eredményes munkát, fontos szegmens feladatait látják el. Kisebb
felújítások is elérik egyik-másik intézményt. A legjobb az lenne,
ha a Tompa utcai épület más funkciót kapna, de ez addig nem
lehetséges, amíg nincs, ami kiváltsa.
Szilveszterné: – Két számadat fölkeltette a figyelmemet: a textil-
és szõrmemosás a bevételi oldalon kétszázvalahányezer forint, a
kiadási oldalon milliós.
Dienes Katalin, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény ve-
zetõje kifejtette, hogy a magyar állam csak meghatározott önkölt-
séget fizet, ami nem fedezi e tétel kiadási oldalát. A SESZI a saját-
jai mellett az orvosi körzetek azon textíliáit is mossa, melyeket 90
fokon kell fertõtleníteni és vasalni. Az intézmény lakói által fize-
tett térítési díjba nincs beépítve ez a költség, erre vonatkozóan
majd javaslattal szeretne élni.

Zártkert Program

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Zártkert Program néven
meghirdetett forrásra. Már az elmúlt esztendõben is igényelték
ezt a támogatást, formailag és tartalmilag meg is feleltek a kiírás-
nak, ám a jelentkezõk magas száma miatt hamar kimerült a keret,
és Sárbogárdnak már nem jutott pénz. Most újra nekifutnak; út-
fejlesztésre, valamint (a Rádi-dûlõben, az antenna közelében)
kútfúrásra szeretnék költeni a megcélzott közel 10 millió forintot.
A polgármester reméli, hogy talán figyelembe veszik majd a
pályázat elbírálói, hogy kik kaptak már támogatást az elsõ körben
és kik nem.

Ügyelet szûk lehetõségek közt

Az év végén jár le az ügyeletet ellátó Országos Orvosi Ügylet
Nonprofit Kft. szerzõdése, mely – a megállapodásban foglaltak
szerint – 24 hónappal meghosszabbítható, ám ezt sem a cég, sem
az önkormányzat nem szeretné. Tekintettel az õszi önkormány-
zati választásra, 3 hónappal toldják meg az együttmûködési idõt.
A polgármester úgy fogalmazott: vélhetõen novemberben kiala-
kulnak olyan viszonyok, hogy egészségesebben lehet üzemeltetni
az orvosi ügyeletet.
Szilveszterné: – A bogárdiaknak is az az érdeke, hogy ne ez az
ügyelet maradjon, hanem más cég lássa el a feladatot.
Dr. Sükösd: – Inkább az ügyeleti ellátóval veszekedek, mint hogy
az ÁNTSZ a helyben dolgozó háziorvosokat kötelezze ügyeletre.
A házi gyermekorvosok nem kötelezhetõk, aki idõs, az azért nem
vállalja, és van, akinek papírja van arról, hogy éjjel nem dolgozhat.
Szûk a lehetõségek tára. Felelõsen kell a következõ testületnek
foglalkoznia az ügyeletre vonatkozó közbeszerzési kiírással.

Kiegészítés az inkubátorházhoz

14,6 % kiegészítõ forrást igényelnek az inkubátorházas projekt-
hez, mely a volt szovjet laktanya mellett valósul meg, ugyanis a
négy évvel ezelõtt készült költségvetéshez képest az árak emelke-
dése miatt ma több a bekerülési költség. Már több bérlõ is jelent-
kezett, akik helyet szeretnének kapni az inkubátorházban.

Lassú víz partot mos

Az új mentõállomás számára az önkormányzat részérõl az Orszá-
gos Mentõszolgálatnak ingyen fölajánlott terület odaadományo-
zásáról csak most jön létre szerzõdés a magyar állammal. Az új
rendõrség kapcsán mindez már rég lezajlott, ott már a kivitelezés
megkezdése várható. Remélhetõleg a mentõknél is begyorsulnak
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a szerzõdéskötés után az események. Mint júliusban megírtuk: a
mentõállomás tervezõje kiválasztásra került, aki fölvette az ön-
kormányzattal a kapcsolatot. Annyit már tudni lehet, hogy a
mentõautók garázsa alul lesz a leendõ épületben.

Több finanszírozás a helyi buszra

A helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozási
összegét kérte megemelni a szolgáltatást végzõ Régió 2007 Kft.,
mivel az elmúlt idõszakban történt sajnálatos haláleset után nem
találnak olyan megbízható és képzett gépjármûvezetõt, aki az ed-
digi bérért dolgozna. Ezért szükséges megemelni a bért nemcsak
az új embernek, hanem egységesen az összes sofõrnek. Mivel a je-
gyek és bérletek árát nem tervezik drágítani, a cég az önkormány-
zati hozzájárulást havi bruttó 1.339.000 Ft-ról 1.704.000 Ft-ra
kérte növelni. A testület jóváhagyta a kérést.

Óvodai alapítvány támogatása

A helyi alapítványok részére kiírt rendezvényi és mûködési támo-
gatásra egy igény érkezett a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány
részérõl. 108 ezer Ft-ot kért és kapott a szervezet.

Bejelentések

Juhász János: – Kaszálás tekintetében a Katona utca már egész
szép, a Tüzérnél az árok is, de az északi végeken vannak még fel-
adatok, amiket kérnék szépen beütemezni. Május 1 major tekin-
tetében a terület tulajdonosától intézkedést kellene kérni, mert a
csalán gyönyörû, botanikai ritkaság.

Dr. Sükösd: – Öt fûkaszás emberünk van, akiknek van papírja is.
Kénytelenek vagyunk kiadni a szabadságokat, most 1 fõ van sza-
bin, 4-en vágnak. A Dészolgtól is veszünk szolgáltatást, de az õ ka-
pacitásuk is véges. Más külsõ szolgáltatók ára nem partiképes.
Ütemezve van, hogy mikor és hol kaszálunk. Ha valakit az önkor-
mányzat szociálisan támogat, és ott ép kezû és lábú hozzátartozók
vannak, akkor kötelességük rendet tartani. Nem sportszerû, hogy
a közösségi média oldalain éppen az a vezérkommentelõ, akinek
ez lenne a dolga. Csoportos közösségi oldalakon ezután sem fo-
gok válaszolni, mert ez nem vezet sehova. Megtalálható az önkor-
mányzat, a mûszaki osztály munkaidõben, és én is elérhetõ va-
gyok telefonon, személyesen, messengeren.

Szilveszterné: – Örülök, hogy látom megvalósulni a javaslatai-
mat: a miklósi temetõ elõtti útszakasz javítását, a Fasor utcai jár-
dát. A papföldi játszótér is szépen rendben van tartva.

Tóth Béla szintén köszönte a járdaépítést, melyet egy cég végez
megelégedésre.

Gerlai Zsolt: – A helyi buszok le lettek cserélve, már csak az állag-
megóvásra kell figyelni.

Aranyos József: – A nincsnél a rossz is jobb. Az orvosok kapcsán
annyit jegyeznék meg, hogy ha egy orvos 4 órát rendel napközben,
este pedig 12 órát ügyel, akkor 20 év alatt teljesíti a kötelezõ óra-
számát. Hamar „elhasználódnak”, ezért nehéz orvost találni az
ügyeletre.

Dr. Sükösd: – Plusz az utazások.

Érsek Enikõ megköszönte a pusztaegresi útfelújítást, mely 28 mil-
lió forintból valósult meg.

Erõs Ferenc: – A Tisza utca és Álmos vezér utca sarka le van sza-
kadva. Az Álmos vezér utca és Rákóczi utca keresztezõdéséhez
tükör kellene. Van, ahol növényzet miatt nem lehet belátni az
útkeresztezõdést.

Ébl Zoltán megköszönte a körzetében elvégzett munkát, és szor-
galmazta az utak javítását.

Hargitai–Kiss Virág

Pályázati kiírás
Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testületének
egészségügyi és szociális bizottsága pályázatot hirdet 2019.
évre a Sárbogárdon mûködõ egyesületek és nonprofit szerve-
zetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédesz-
közök vásárlására.
A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezeteken ke-
resztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a fo-
gyatékosságban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit szervezetek
– kivétel közalapítványok –, amelyek alapító okiratuk szerint
fogyatékos embereket, csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlapot; alapszabály, alapí-
tó okirat másolatát; bírósági bejegyzés másolatát; az adatlap
II. pont szerinti mellékletét; közzétételi kérelmet; nyilatkoza-
tot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, il-
letve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (a nyilatkozat
nem csatolása kizáró ok).
A kapott támogatás más célra nem használható fel.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékletet nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
egyszeri lehetõség van. A korábban már hasonló támogatás-
ban részesült és határidõre el nem számolt szervezetek nem
vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.
A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázót írás-
ban értesítünk 2018. október 31-éig.

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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A KENYÉR
„Én vagyok az az élõ kenyér, amely a
mennybõl szállt le: ha valaki eszik ebbõl a
kenyérbõl, élni fog örökké, mert az a kenyér,
amelyet én adok oda a világ életéért, az az én
testem.” (Jn 6,51)
Általában az életszükségleti dolgokat ke-
nyérnek szoktuk nevezni. Ami kell ahhoz,
hogy életben maradjunk, sõt, hogy teljes
emberi életet éljünk, az a kenyér.
Jézusnak mindig gondja volt az emberek
kenyerére. A Mi Atyánkban a testi szüksé-
geink közül ez az egyetlen, amiért külön
könyörgött: a mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma. És mielõtt a mennyei
kenyérrõl szóló részletes tanítását el-
mondta, ami ebben a fejezetben olvasható,
elõtte jól tartott kenyérrel egy többezres
éhes sokaságot. És összeszedette velük a
maradék darabokat, mert Jézus számára a
kenyér szent volt. Azt nem lehet eldobni,
azon nem lehet taposni, abból nem lehet
szemét. A kenyér Isten ajándéka, nélkü-
lözhetetlen feltétele az életünknek.
Ugyanakkor a Biblia gyakran hangsúlyoz-
za, hogy legyen mindannyiunknak fontos a
másik ember kenyere is. Ne tudjon senki
jóízûen eszegetni úgy, hogy mellette éhe-
zik valaki. Tanuljuk meg Istentõl kapott
ajándékainkat megosztani egymással.
Amikor Isten Ezékiel prófétán keresztül
Samária bûneit ostorozza, akkor a legsú-
lyosabbnak ezt tartja, amit mindenekelõtt
említ: azért jön az ítélet, és az a bûne
Samáriának, hogy „kenyérbõségben volt,
de a nyomorultat és a szegényt mégsem tá-
mogatta”. Neki volt bõven, és akinek szû-
ken volt, vagy semmi sem volt, annak nem
adott. Ez mindig súlyos bûn Isten ítélete
szerint. (Ez 16,49)
A kenyér szentségének a tudata elhalvá-
nyulóban van. Ma sokan turkálnak a ke-
nyérben, válogatnak, kidobják a szemétbe,
és elfelejtjük azt, hogy egy milliárd ember
ma este is éhesen fog lefeküdni. Percen-
ként tíz kisgyermek hal éhen vagy szomjan.
Nem azért, mert ma nem tudott eleget en-
ni–inni, hanem mert napok óta semmit
nem tudott enni vagy inni.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy az idén
is a fagy és aszály ellenére megadta a ke-
nyérnek valót, ha szûkebben is, mint a ko-
rábbi esztendõkben, és minden alkalom-
mal hálaadással vegyük kezünkbe és te-
gyük a szánkba a mindennapi kenyeret.
A XXI. századi jóléti társadalmak emberét
az jellemzi, hogy kenyér helyett sokszor
zsemlére vágyik, tápláló kenyér helyett
csipszeket majszol, és az jellemzi, hogy
egészséges búza- vagy rozslisztbõl készült
kenyér helyett mindenféle adalékokkal és
festékekkel tömnek bennünket.
Régen a kenyér lisztbõl és kovászból ké-
szült, néha egy kis krumplit is tettek bele,
és hagytak elegendõ idõt arra, hogy meg-
keljen, megsüljön. Mióta a kenyérgyárak
ontják a kenyeret, hogy gyorsabban és ol-
csóbban lehessen elõállítani, azóta jöttek

divatba kovász helyett az ún. adalékanya-
gok. Elõször 100 kilónyi kenyérhez legfel-
jebb 10 dekányi adalékanyagot volt szabad
keverni, ma már ennek a tízszeresét teszik
bele: 100 kilóhoz 1 kilót, néha többet is.
Pedig ma is érvényes az, amit egy olyan pék
mondott, akinek az apja, nagyapja, dédap-
ja is pék volt, hogy a jó kenyérhez három
dolog szükséges: kovász, szív és lélek.
Mi olyan kenyeret eszünk, amibõl sokszor
mind a három hiányzik. Nincs mit választa-
nunk, megvesszük és megesszük azt, ami
van. A Biblia arra figyelmeztet minket: az
a fontos, hogy legyünk hálásak a kenyerün-
kért, legyünk készek mindig megosztani
másokkal, és legyünk elégedettek azzal és
annyival, amennyit éppen kaphatunk,
mert nagy nyereség az istenfélelem meg-
elégedéssel.
Alapigénk azonban arról szól, hogy Jézust
elszomorította az, hogy azok az emberek,
akik részesedtek az öt kenyér megsokasí-
tásában, akiket Õ megvendégelt azon a je-
les napon, utána is csak azért keresték Õt,
hogy kenyeret kapjanak tõle. Ennek kap-
csán Jézus két nagyon fontos igazságra fi-
gyelmeztette õket, és figyelmeztet ma min-
ket is.
1. Nem csak kenyérrel él az ember. Az em-
bernek lelke is van, és a lelkét is táplálnia
kell, ha emberi életet akar élni. Így olvas-
suk ezt ennek a fejezetnek a közepén: „Bi-
zony, bizony, mondom néktek, nem ezért
kerestek engem, mert jeleket láttatok, ha-
nem azért, mert ettetek a kenyerekbõl és
jóllaktatok. Ne veszendõ eledelért fára-
dozzatok, hanem az örök életre megmara-
dó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd
nektek, mert Õt pecsétjével igazolta az
Isten.” (Jn 6,26)
2. A másik, amit Jézus mond, hogy nem az
lesz igazán gazdag, aki valamit kér tõle, ha-
nem aki Õt magát akarja, kész elfogadni,
befogadni. Vele jut olyan közösségbe, ami
egyre mélyül, gazdagodik és gazdagítja õt
is. Az élõ Krisztussal lesz lelki egysége.
Olyan egység, mint amilyen a megevett ke-
nyér meg a között van, aki azt megette.
Amit megeszünk, az a mienkké válik. Az
nem külön életet él tõlünk, az eggyé lesz
azzal, aki megette. A Biblia ezt nevezi hit-
nek, ezt a valóságos kapcsolatot az élõ
Krisztussal, ami mindig a neki való enge-
delmességet is jelenti.
Nézzük meg egy kicsit közelebbrõl Jézus-
nak ezt a két figyelmeztetését.
Az egyik tehát az, hogy nemcsak kenyér a
test táplálására, hanem minden Istentõl kí-
nált táplálék a lélek erõsítésére is. Ne csak
a testtel foglalkozzunk, hanem a lelkünk-
kel is. A léleknek is szüksége van ennivaló-
ra, mosdatásra, a vele való foglalkozásra,
karbantartásra. Ellenkezõ esetben lélekte-
lenné válik az ember és a társadalom, ami-
nek szomorú tanúi lehetünk. A lelkünkkel
való foglalkozás nem olyan fényûzés, amit
fontosabb feladatok híján ráérõ emberek
megengedhetnek maguknak, hanem ez

ugyanolyan életszükségleti feladat, mint a
testünk táplálása.
Jellemzõ, hogy mennyi idõt és gondot for-
dítunk a test táplálására és a lélek táplálá-
sára. Egyszer valakit, aki többször büszkél-
kedett azzal, hogy milyen egészséges élet-
módot folytat és mennyire vallásos ember,
megkérdeztünk, hogyan szokott indulni a
napja. Egészen lázba jött és kezdte részle-
tesen mondani: idejében fel kell kelni, tor-
nászni, utána tisztálkodni, fogat mosni –
részletesen elmondta, hogyan, miképpen.
Õ szerényen él, nincs sok ruhája, de mindig
ad arra, hogy tiszta, rendes öltözete le-
gyen, aztán fontos nyugodtan megregge-
lizni, és úgy menni a munkába.
Aztán késõbb szóba jött, hogy ki mit olva-
sott aznap a Bibliából. És mint a legtermé-
szetesebb dolgot mondta, hogy õ semmit, a
gondos elõkészület mellett erre nem ma-
rad ideje az embernek. De õ nagyon vallá-
sos ember.
A testünk karbantartására sok idõt és gon-
dot fordítunk, a lélek karbantartására na-
gyon keveset, sok ember semmit.
Jézus hangsúlyozza, hogy teljes emberi
életet csak az él, aki ugyanúgy törõdik a lel-
kével, mint a testével. Jó lenne, ha mától
kezdve tudatosan kigyógyulnánk ebbõl a
kóros, beteges egyoldalúságból, és adnánk
enni naponta a lelkünknek. A lélek táplá-
léka az ige, a lélek tápláléka az Istennek
való engedelmesség. Aztán lelki mélylég-
zést is végeznénk az imádság által, és a
lelkünk is magához térne, megerõsödne.
A másik panasza Jézusnak az, hogy csak
tõle akarnak sokan kapni ajándékokat, de
Õt magát elutasítják. Kenyér kell, de Jézus
nem kell. Az Üdvözítõ ajándékaira szüksé-
günk van, és azt gondoljuk, hogy az Üdvö-
zítõre magára nincs. Jézus gondolatait,
gondoskodását, alkalmi segítségét szíve-
sen veszi sok ember, de vele magával nincs
kapcsolata. Kevesen vannak – ezt pana-
szolja itt Jézus –, akik feltétel nélküli, okos-
kodás nélküli hittel elfogadnák Õt annak,
akinek mondta magát, aki Õ valójában: Is-
ten Fiának, a világ Megváltójának, az éle-
tünk Urának, és így a vele való életközös-
ségben folytatnák tovább az életüket. Ezt
jelenti a Biblia nyelvén: hinni. Ezt érti Jé-
zus ezeken a furcsa kifejezéseken, amiket
itt olvastunk, hogy aki nem eszi az Ember-
fiának a testét, nincs élete. „Aki eszi az
Emberfiának a testét, annak örök élete
van, és én feltámasztom azt az utolsó
napon.”
Nyilvánvaló, hogy nem kannibalizmusról
van itt szó. Még az úrvacsoráról is csak át-
tételesen. Semmiképpen nem tanít Jézus
valamiféle átlényegülésrõl, hogy a kenyér
az Õ valóságos testévé válna bármiféle cso-
dálatos folyamat révén. Egyszerûen az a
bibliai gondolat jelenik itt meg, hogy vala-
mit megenni azt jelenti, hogy vele eggyé
válni, vele azonosulni.
Amikor Isten Ezékiel prófétát a nehéz kül-
detésébe elküldi, és rábízza az üzenetet,
akkor azt mondja: edd meg ezt a könyvte-
kercset. Ott Ezékielnek nem papiruszt kel-
lett elkezdeni rágni, hanem a könyvte-
kercsben leírt isteni akarattal kellett egé-
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szen azonosulnia. Úgy kell hirdetnie azt a
népnek, mint amivel õ egyetért, mint ami
az övé is, mint aki lenyelte azt a kemény
üzenetet, amit Isten reá bízott. Többször
szoktuk ezt átvitt értelemben is mondani:
lenyelni valamit.
Amikor Jézus arról beszélt, hogy az Õ tes-
tét enni, akkor erre a nagyon mély belsõ
azonosulásra, erre a teljes lelki egységre
gondol. Amikor valaki alárendeli a maga
akaratát Jézusénak. Amikor feladja a Jé-
zustól való különállását, különösen a vele
szembenállását, és egészen kész arra, hogy
azt tegye, amit Õ mond neki. Jézus testét
enni azt jelenti: eggyé válni vele, azonosul-
ni az Õ akaratával. Annyira, ahogyan a ke-
nyér azzal, aki megeszi, annyira, hogy
Jézus kezdi élni a maga életét az ilyen hívõ-
ben.
Pontosan úgy, ahogy Pál apostol errõl szá-
mot adott: élek, de többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus. Ez nem valami meg-
foghatatlan üres szólam, hanem ez hús-vér
valóság a hívõ ember életében. Ezt a har-
cot folyamatosan megharcolja, újra és újra
igent mond Jézus akaratára, mint aki az õ
Megváltója és parancsoló Ura, és hálás
azért, hogy vezeti õt, parancsol neki, és
meg van gyõzõdve arról, hogy Jézus
akarata mindig jobb, mint a saját akarata.
Ebben a fejezetben Jézus azt mondja: „Aki
hisz énbennem, örök élete van annak.”
Néhány mondattal késõbb: „Aki eszi az én
testemet, örök élete van annak.” Ez azt je-
lenti: aki hisz Õbenne. De a hit itt szemé-
lyes kötõdést, azonosulást jelent, és mint a
legtöbb esetben a Szentírásban, engedel-
mességet is.
Alapigénkben azt olvastuk, hogy Jézus fel-
áldozta az Õ testét azért, hogy mi életet,
sõt, örök életet kaphassunk. „Én vagyok az
az élõ kenyér – mondja a mi Urunk –,
amely a mennybõl szállt le. Ha valaki eszik
ebbõl a kenyérbõl, élni fog örökké, mert az
a kenyér, amelyet én adok oda a világ
életéért, az én testem.”
Õ a szó szoros értelmében a testét is felál-
dozta, mert csak ilyen áron kaphattuk
vissza az elveszített életet, az elveszített
örök életet. Aki viszont ezt komolyan ve-
szi, hiszi – ez jelenti azt, hogy eszi az Õ tes-
tét –, az részesedik ennek az áldozatnak az
erejébõl, az áldásaiból. Annak örök élete
lesz.
Nem kell ezt csûrni-csavarni, inkább ko-
molyan kellene venni. Mert ez azt jelenti,
hogy a Biblia nem tud mûkedvelõ keresz-
tyénségrõl. Nem tud olyan szalonkeresz-
tyénségrõl, ami majdnem az igazi, csak ép-
pen a veleje hiányzik. A keresztyénség a
Jézusban való hit. Az Õ tanítványaként az
Õ követése azt jelenti, hogy ilyen közös-
ségben él a hívõ vele. Vele, akit soha nem
láttunk, akivel egészen másként jön létre
ez a közösség, mint egymással, két egymást
ismerõ vagy együtt élõ ember között, mert
egészen a hit talajára kell helyezni.
Aki hiszi, hogy Õ van, hogy Õ az, akinek a
Szentírásban mondja magát, hogy Õ an-
nak kínál életet, és mindazt, ami a teljes
élethez szükséges, az megtapasztalja, hogy
milyen ez a Jézussal való lelki közösség.
Aki így belsõleg azonosul vele, aki látatlan-

ban igent mond az Õ akaratára, aki úgy ké-
ri az Õ tanácsát egy döntése elõtt, hogy
„Uram, akármit mondasz, ha azt megér-
tem, azt fogom tenni, még ha azt, amit
most nem szeretnék, akkor is” – ezt jelenti
Õbenne hinni és vele közösségben élni.

A Jézussal való lelki közösség nem az Õ ta-
nításainak a megismerése vagy elfogadása
csupán, és végképp nem valamiféle visel-
kedés, amit megtanulhat az ember. A Jé-
zusban való hit, vagyis az, hogy valaki evett
az Õ testébõl, vele szíve szerint eggyé vált
és azonosult, az egyfajta életvitel, újfajta
gondolkodás, egy sajátos világszemlélet. A
Jézusban való hit erkölcs, jellem, állandó
magatartás, nem alkalmi viselkedés, ha-
nem olyan magatartás, ami nem külsõ pa-
rancsra jön létre, hanem ami belsõ készte-
tésre folyamatosan jellemzi a hívõt. A Jé-
zusban való hit státusz, állapot. Isten gyer-
mekévé lett valaki, és az is marad mind-
örökre. Így a Krisztus örököstársa és Isten
örököse is. (Róm 8,17).

Ezt a közösséget tette lehetõvé a mi Urunk
az Õ önmaga feláldozása által a benne hí-
võk számára, és ez a közösség az, ami mi-
nõségileg más életet jelent már itt, és ami
azt az örök életet is jelenti, amirõl itt Jézus
beszélt.

Akinek nincs ilyen közössége Õvele, lehet
akár ma. Maga Jézus mondta, hogy az ajtó
elõtt áll és zörget, ha valaki kinyitja elõtte
az ajtót, bemegy ahhoz, és mindenét meg-
osztja vele. Közösségre lép vele. Amikor az
ige hangzik, mindig az élõ Krisztus kopog-
tat az életünk ajtaján. Akár ma kinyithatja
valaki és elmondhatja: Uram, eddig gya-
korlatilag nélküled éltem, legalábbis ez a
fajta azonosulás és közösség számomra
ismeretlen, de szeretném, ha ezt létrehoz-
nád.

Akinek pedig van már közössége a mi
Urunkkal, az ne felejtse el, hogy ennek a
közösségnek a halálunk pillanatáig mé-
lyülnie, tisztulnia, gazdagodnia lehet és
kell. Akkor lépjünk elõre ebben! Jézus
többször mondta ezt a felszólítást: „növe-
kedjetek”. A keresztyén élet, az Õ követé-
se dinamikus életforma. Nem statikus,
hogy elmélkedem, vagy egyre több ismere-
tet gyûjtök. A fejem egyre nagyobb lesz, a
végtagjaim meg elcsökevényesednek, mert
nem használom õket. Jézus azt mondta:
„aki én utánam akar jönni” vagyis lépeget,
szépen használja a lábát, halad elõre, „az
tagadja meg magát, vegye fel az õ kereszt-
jét” – tehát használja a kezét is. Az egész
ember erõsödik, és folyamatosan erõsödik
ebben, és úgy „kövessen engem”.

Boldog ember az, akinek az életében be-
következik ez a minõségi változás. Eddig
nélküle, mostantól Õvele, és boldog hívõ
az, akinek folyamatosan növekszik az élõ
Krisztusba vetett bizalma, reménysége, és
elmondhatja minden nagyképûség nélkül,
alázatosan, de a valóságnak megfelelõen:
„mindenre van erõm a Krisztusban, aki
engem megerõsít”.

Pasarét, 2007. augusztus 19.

Cseri Kálmán

TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON
Barangolás egy jelenkori

és hajdanvolt
mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK A FALBAN
címû kötete kapható
a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.
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ARCKÉPCSARNOK
A tavasszal elkezdett „Régi idõk focistái Sárbogárdon” folytatása. Visszaemlékezések a
helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel, játékosokkal sportpá-
lyafutásról, a labdarúgásban eltöltött évekrõl az arcképcsarnokban.

A Sárbogárd SE elnökével, ifjabb Nagy
Lászlóval beszélgettem a múltról, jelenrõl
és jövõrõl. Mint minden miklósi gyerek, így
Laci esetében is Bruzsa Miklós tanár bácsi-
nál kezdõdött a focival a megismerkedés a
serdülõcsapat tagjaként. Az iskolai évek
után sérülések és más egyéb elfoglaltságok
miatt a „hivatásos” idõszak rövid ideig tar-
tott. A Sárszentmiklós Öregfiúk csapatá-
ban játszott még néhány évet, és 40 évesen
az aktív labdarúgást felváltotta a csapat-
nál, az egyesületnél a vezetõi munka segí-
tése. Édesapja, Nagy László elnöki mun-
kájában segédkezett és a 2012-ben indult
TAO-támogatások irányítását végezte a
Szegletkõ Kft.-nél. 2015-ben a Sárszent-
miklós SE elnökének választották. Közéle-
ti tevékenységét a labdarúgáson keresztül
fejti ki, és a város sportéletének aktív sze-
replõje. Fiúgyermekei, Ármin, Krisztián
és Kristóf a sárbogárdi focicsapat tagjai.
Az elnöki teendõk egyik fontos feladata az
infrastruktúra megteremtése, fejlesztése,
a támogatási rendszer kiépítése, bõvítése
támogatók bevonásával, segítségével a mi-
nõségi sport nélkülözhetetlen eleme. El
kell érni a városnak, a járási központnak
megfelelõ struktúra felépítését és a hosszú
távú minõségi sport biztosítását. Ebben se-
gítõ partner Sárbogárd város önkormány-
zata, dr. Sükösd Tamás polgármester és
Varga Gábor, az 5. választókerület ország-
gyûlési képviselõje. Fõ feladat további tá-
mogatók szerepvállalásának kiszélesítése
a helyi sportban, a labdarúgásban.

Néhány gondolat az elmúlt évrõl, a csapa-
tok elért eredményeirõl. Az utánpótlás-
csapatoknál sikeres évet zárt az egyesület.
A Bozsik-programban minden korosztály-
ban van csapat. Az U14 csoportbajnok-
ként zárta a szezont, az U16 második he-
lyezést ért el, az U19 pedig a megyei I. osz-
tályú bajnokságban bronzérmet szerzett.
A felnõttcsapatok szereplésénél hiányér-
zete volt a szurkolóknak is és személy sze-
rint az elnök úrnak is.
A jövõkép biztatóbb, és a célkitûzések
megfogalmazásánál a lehetõségeket és a
képességeket figyelembe véve eredménye-
sebb szereplés került megfogalmazásra. A
Bozsik-programban és az utánpótláscsa-
patoknál a megfelelõ létszám elérése és a
gyerekek megtartása a labdarúgásban a
cél, és természetesen az elõzõ év/évek
eredményeinek elérése. A felnõtteknél,
megyei I., a középmezõnybõl a dobogóra
esélyes csapat vegye fel a küzdelmet, sze-
rezzen örömöt a kilátogató szurkolóknak.
A megyei II. osztályban szereplõ csapatnál
a tisztes helytállás fogalmazódott meg. A
2019/2020-as bajnokságban fontos még a
nõi labdarúgás népszerûsítése és játékle-
hetõség biztosítása a lányok részére, a nõi
csapat elindítása a pontvadászatban.
Az öregfiúk csapata minden dicséretet és
elismerést megérdemel; Derecskei József
labdarúgás iránti szeretetével összetartja a
csapatot, és évek óta eredményesen szere-
pelnek a bajnokságban.

A mûfüves pálya megépülésével további
lehetõség nyílik a bevételek növelésére,
hasonlóan a kisbusz mûködtetéséhez.
A szakmai stáb, edzõk és a kiszolgáló sze-
mélyzet munkája adott az eredményes sze-
repléshez. Sallai Attila távozásával a szak-
mai munkát Gulyás–Kovács Géza látja el
az utánpótláskorú gyerekeknél. Bezerédi
Ádámot a kispadon az U19-es csapatnál if-
jabb Pajor László váltotta. A szakmai mun-
ka irányítását és a felnõttek edzõi tevé-
kenységét Pajor László koordinálja, végzi.
Köszönet azoknak, akik a háttérben végzik
segítõ munkájukat! A rendezõi csapatnak,
a pályagondnoki teendõk elvégzéséért
Heiczinger Imrének, a tisztaságot biztosí-
tó Iván Tiborné Katinak és Szántó Gáspár-
nak, az egyesület híreinek, eredményeinek
széles körû megjelenésében végzett mun-
kájáért.
A beszélgetést megköszönve felkértem az
elnök urat az Ercsi elleni hazai mérkõzés
kezdõrúgásának elvégzésére.

Szántó Gáspár
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MAGYAR KUPA

Ismét egy ötös – Ercsiben
Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 1-5 (1-3)

Ercsi Kinizsi: Ivacs Gábor – Holentoner Edvin, Tolnai Péter Ri-
chárd, Tóth Krisztián, Gróf András, Kondreska Roland, Bálint
Ábel, Horváth Balázs, Hoffmann Roland, Szalánczi Gergõ,
Schön Dániel
Cserék: Hodula Krisztián, Góman Márk, Jerzsabek Botond, Sábics
Patrik
Sárbogárd: Matócza Dániel – Kindl Zalán, Gráczer Gergõ, Ro-
denbücher Tibor, Kókány Péter, Bezerédi Ádám, Majláth Hen-
rik, Gulyás–Kovács Géza, Gráczer Bence, Paget Olivér Alger-
non, Buzás Attila
Cserék: Farkas Zoltán, Laták Bertold, Luczek Roland, Gráczer
Bálint, Horváth Zsombor, Nagy Ármin, Demeter Dávid
A kupasorozat második fordulójában Ercsiben lépett pályára a
Sárbogárd csapata. A nagy meleg ellenére jó iramú mérkõzést ját-
szott a két csapat. A vendégek kezdtek jobban és a 2. percben
Bezerédi Á. került helyzetbe, de a hazai kapus bravúrral szögletre
hárított. A 4. percben Majláth H. a bal oldalon átjátszotta magát a
védõn és beadását a jobbról érkezõ Búzás A. Bezerédi Á. elé
passzolta, aki közelrõl a hálóba továbbította a labdát, 0-1. A veze-
tõ gól után továbbra is a Sárbogárd vezetett lendületes támadáso-
kat. A 11. percben a védelem megingását használták ki a hazaiak.
Ivacs G. a jobb oldalon megkapott átadást középre emelte és a té-
továzó védõk között Holentoner E. 6 m-rõl lõtte a kapuba, 1-1. Az
egyenlítõ gól után nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek és a
18. percben Gráczer G. a védõvonalból indította a jobb oldalon
Bezerédi Á.-t. Középen Majláth H. érkezett és 15 m-rõl laposan
lõtt a hálóba, 1-2. A kezdés után megszerzett labdával sakk-matt
helyzetet alakított ki a sárbogárdi támadósor, Schön D. azonban
ismét bravúrral szögletre hárított. A 35. percben Bezerédi Á. a
jobb oldalon kapott átadást megtolta maga elõtt és 14 m-rõl kilõt-
te a jobb felsõ sarkot, 1-3.
A szünet után állandósult a vendégek fölénye és az 56. percben
már háromgólos volt az elõny. Matócza D. kirúgását Búzás A.
Majláth H. elé fejelte. A bal oldalról begurított labdát Bezerédi
Á. a gólvonalon túlra passzolta, 1-4. A hazaiak kísérleteit már a
középpályán megállították a vendégek és Matócza D. kapuja nem
került veszélybe. A 74. percben mintaszerû támadás végén Maj-
láth H. beállította a végeredményt. Gráczer Bence a jobb oldalon
a védõk mögé beemelt labdával indította Bezerédi Á.-t. A begurí-
tást Majláth H. lõtte a hálóba, 1-5.
A vendégek gólra törõ játéka meglepte a hazaiakat és a magabiz-
tos siker a dicséretes teljesítmény eredménye.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: Jó csapat otthonában arattunk
magabiztos gyõzelmet. Fegyelmezettek és egységesek voltunk.
Gratulálok a srácoknak!

A megyei bajnokságban a hétvégén megkezdõdik a pontvadászat
és pályára lépnek a csapatok.

A hétvége sportmûsora

2019. augusztus 17. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–DUFK U19 (Megyei I. o., U19, Sárbo-
gárd)
17 óra: Sárbogárd–Ercsi Kinizsi (Megyei I. o., Sárszentmiklós)

2019. augusztus 18. (vasárnap)

17 óra: Sárbogárd II.–Szabadegyháza (Megyei II. o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Hírek az oldalvonalon kívülrõl
A júliusban elkezdett felkészülési idõszak végére értek a csapatok
és a hétvégén már a tudást, a csapategységet kell megmutatni a
labdarúgás színpadán, a pályán. A Sárbogárd megyei I. osztályban
szereplõ csapatához négy játékos érkezett. Kállai Bence Mihály
visszaigazolt Seregélyesre és távozott Lajtos András Vajtára.
Az érkezõk: Paget Olivér Algernon – Mezõfalva, Buzás Attila –
Tolna VFC, Majláth Henrik – Vajta, Rodenbücher Tibor – Paks
FC.

Balról jobbra: Rodenbücher Tibor, Majláth Henrik, Buzás Attila,
Paget Olivér Argernon.

Szántó Gáspár

LABDARÚGÓ-UTÁNPÓTLÁS TOBORZÁSA
Kedves Szülõk!

Szeretettel várjuk a 2011-ben és 2012-ben született gyermekeitek jelentkezését
az U9-es focicsapatunkba. Az elsõ edzés jövõ hét pénteken,

augusztus 16-án lesz 17 órakor a sárbogárdi sportpályán.

Pajor László utánpótlásedzõ folyamatosan várja a lelkes kis focisták jelentkezését
facebook-üzenetben, vagy az alábbi elérhetõségek bármelyikén:

Telefon: +36 (20) 256 3367

E-mail: pajorlaszlo921024@gmail.com

Hajrá Bogárd!
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Bajnok a Team Kék Szék
Az utolsó fordulóban bukta el a bajnoksá-
got az FDL a Sárbogárdi Nyári Kispályás
Mûfüves Labdarúgó-bajnokságban.
Augusztus 1-jén a 10. fordulóval befejezõ-
dött városunkban a Nyári Kispályás Mûfü-
ves Labdarúgó-bajnokság. Az utolsó for-
dulóra is maradtak nyitott kérdések a baj-
nokságban. Az FDL hibázott a Szállítók
ellen, ami a bajnoki címébe került, míg a
Szállítók bebiztosították sikerükkel a 3.
helyet. Az utolsó mérkõzésen a Kék Szék –
kihasználva riválisa botlását – bajnok lett.
Elõször került megrendezésre ilyenfajta
nyári bajnokság Sárbogárdon. Elsõ nekifu-
tásra egyáltalán nem sikerült rosszul, volt
sok izgalmas mérkõzés, és ami a legfonto-
sabb: sportszerû játék zajlott a pályán. A
csapatoknak külön kihívást okozott a kere-
tek kialakítása, hiszen nyáron a kikapcso-
lódás és a nyaralás kerül elõtérbe. Nem
egyszerû összeszedni úgy 12 játékost, hogy
abból minden mérkõzésen ott legyen leg-
alább 6-8 ember. Hiszen csere nélkül ne-
héz sikeresnek lenni kispályán is.
Az utolsó forduló utáni napon, pénteken,
a fõszervezõ, Bór József a sárbogárdi
sporttelep aulájába várta a csapatokat a
díjátadóra. A szûk létszámban megjelenõ
csapatok vezetõi egyöntetûen megköszön-

ték a szervezést, és részvételükkel támo-
gatják, hogy jövõre is megrendezésre ke-
rüljön a bajnokság. Bór József megköszön-
te a csapatok részvételét és azt, hogy végig
sportszerûen játszottak. Ezzel nagyban se-
gítették az õ, valamint a játékvezetõk mun-
káját. Elmondta azt is, hogy jövõre is sze-
retné megrendezni a bajnokságot és szá-
mít az eddigi csapatok részvételére, vala-
mint bízik benne, hogy még tovább bõvül a
létszám.
Jómagam is megköszöntem a kezdemé-
nyezést, és gratulációmat fejeztem ki, hogy
belevágott a bajnokság megszervezésébe,
lebonyolításába. Jövõre is a segítségére le-
szek!
A különdíjak átadásánál minden kategóri-
ában az elsõ három helyezett lett díjazva,
valamint a csapatoknál az elsõ három he-
lyezett kupa- és éremdíjazásban részesült,
egyedi oklevelét pedig minden résztvevõ
csapat megkapta.

A díjazottak
A bajnokság legértékesebb játékosai: 1.
Gráczer Bence (FDL Ászok Ásza), 2.
Koncz Károly (FDL Ászok Ásza), 3. Nagy
Márk (Szállítók)

A bajnokság legjobb góllövõi: 1. Hamar
Erik (Szállítók, 16 gól), 2. Bór József (FDL
Ászok Ásza, 15 gól), 3. Koncz Károly
(FDL Ászok Ásza, 15 gól)

A bajnokság legjobb kapusai: 1. Goldber-
ger Marcell (Szenvedély BFC), 2. Farkas
Attila (FDL Ászok Ásza), 3. Kimiti Zoltán
(Szállítók)

A bajnokság végeredménye:

1. Team Kék Szék 10 7 2 1 49 30 19 23

2. FDL Ászok Ásza 10 7 1 2 53 34 19 22

3. Szállítók 10 6 1 3 42 23 19 19

4. Szenvedély BFC 10 4 2 4 31 35 -4 14

5. NTMCS 10 2 0 8 29 55 -26 6

6. Légió–Agronatur 10 1 0 9 23 50 -27 3

A góllövõlista végeredménye:

1. Hamar Erik (Szállítók) 16

2. Bór József (Ászok Ásza) 15

3. Koncz Károly (Ászok Ásza) 15

4. Rigó László (Team Kék Szék) 10

5. Ifj. Bór József (Ászok Ásza) 9

6. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 9

7. Gábris Tibor (Kék Szék) 8

8. Mágocs Norbert (Szállítók) 8

9. Kovács Andor (Szállítók) 7

10. Vagyóczki Patrik (Team Kék Szék) 7

Gratulálunk mindenkinek, és köszönjük
szépen a részvételt! Jövõre, reméljük, újra
találkozunk a pályán!

Rehák Tamás



Bogárd és Vidéke 2019. augusztus 15. HÍREK, ESEMÉNYEK 13

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
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Motorvonattal ütközött
egy autó Vajtán

Egy fénysorompóval ellátott vasúti átjáróban motorvonattal ütközött egy személygépko-
csi augusztus 10-én délután Vajtán, a vasútállomás közelében. A sárbogárdi hivatásos
tûzoltók kiérkezésekor a mentõk az autó vezetõjét ápolták. A mûszaki mentés során a
tûzoltók áramtalanították a személygépkocsit, majd csörlõvel húzták félre.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fokozatosan
visszamelegszik

az idõ

Csütörtökre kitisztul az ég, napközben
kevés felhõ lesz felettünk, északkeleten
eshet még néhol kevés esõ. Az ország
keleti harmadán élénk marad az északi
szél. Csípõs lesz a hajnal, 8-15 fokig hûl
a levegõ. Délután 21-26 fokos csúcshõ-
mérséklettel számolhatunk.
Pénteken mérsékelten meleg, gomoly-
felhõs idõre van kilátás helyenként ki-
alakuló záporokkal, zivatarokkal, feltá-
madó északnyugati széllel. A minimu-
mok 9-16, a maximumok 23-28 fok kö-
zött alakulnak.
Szombaton változóan felhõs idõre szá-
míthatunk, számottevõ csapadék sehol
nem várható. A délies szél északnyuga-
ton feltámadhat. Erõsödik a felmelege-
dés, 23-29 fok ígérkezik. A hosszú hét-
vége hátralévõ részében napos, száraz,
egyre melegebb idõre van kilátás észak-
nyugaton kissé élénk széllel.
Forrás: idokep.hu
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SÁREGRESI FALUNAP

2019. augusztus 24.
Programok (helyszín: a sportpálya)

8.00–12.00 pörköltfõzõverseny (az elkészült ételeket 12.00
órakor várjuk zsûrizésre)

9.00–12.00 Sáregres Kupa – kispályás foci

10.00–14.00 ugrálóvár, arcfestés, fazekas-foglalkozás, gokar-
tozás, népi játékok

12.00–14.00 mindenki ebédel

14.00–14.20 köszöntõ, eredményhirdetések

14.20–14.30 a Sáregresi Tagóvoda mûsora

14.30–15.00 Bíró Kriszti – Varázsmuzsika (interaktív gyermek-
mûsor)

15.00–15.45 Márió, a harmonikás fellépése

15.45–16.00 a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccso-
port mûsora – Györköny

16.00–16.15 Surnyák–Asbóth Veronika és Vajai–Kovács Vik-
tória fellépése

16.15–16.30 a Sáregresi Népdalkör mûsora

16.30–17.15 az Alapi Mezõföld Népi Együttes mûsora a Szed-
tevette zenekar közremûködésével és táncház

17.15–17.30 a Sáregresi Csipet-Csapat Tánccsoport mûsora

17.30–17.45 Surnyák–Asbóth Veronika és Vajai–Kovács Vik-
tória fellépése

17.45–18.00 a Zorica Tánccsoport mûsora – Ercsi

19.00 órától Retro Disco Dj. Jámbor közremûködésével

A fõzõ-, és fociversenyre a nevezéseket Sáregres Község Ön-
kormányzatához kérjük jelezni!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja.

MEGHÍVÓ
Alsószentiván Község Önkormányzata ezúton tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját az

„ALSÓSZENTIVÁN–VAJDASZENTIVÁNY
TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ”

címû nemzetközi rendezvényére, melynek
helyszíne és idõpontja: Alsószentiván, 2019. augusztus 17.
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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

GÉPKOCSIVEZETÕT keresek BELFÖLDI MUNKÁRA.
06 70 4530 509

5 HEKTÁR FÖLD egyben eladó
SÁRSZENTMIKLÓSON 06 70 940 1639

DINNYEVÁSÁR a Tesco parkolóban és a papföldi
buszmegállónál. Varga Dinnyészet, Sárbogárd

VEGYES KEMÉNY TÛZIFA konyhakészen kapható
3.200 Ft/mázsa, AKÁC TÛZIFA KAPHATÓ

konyhakészen 3.800 Ft/mázsa. 06 70 636 0017

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT KERESEK
Cece és környékérõl. Hívjanak az alábbi telefonszámon:

+36 70 774 0051

KONYHAI és PULTOS MUNKATÁRSAT keres
a Cosa Nostra Pizzéria. 06 70 542 6731

Adonyi környéki MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS
ÁLTALÁNOS ADMINISZTRÁTOR MUNKAKÖRBEN

munkatársat keres. Jelentkezés e-mailben az
ujmunkatarsduna@gmail.com címen.

SIMONTORNYÁN régi típusú, részben felújított
CSALÁDI HÁZ csendes környéken, nagy telekkel

kedvezõ áron ELADÓ. 06 70 379 6980

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Szilva eladó 06 (30) 255 9806

Tûzifa konyhakészen korrekt mennyiségben, valós minõségben kapható!
06 (30) 9497 934

Otthoni munka! Különbözõ termékek összeállításai, egyebek. Érdeklõdni:
06 (90) 603 905 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 06 (20) 496 3980)

Boroshordó eladó 100 literes. 06 (20) 544 9382

Dunaújvárosban mûködõ

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
az alábbi munkakörökre munkatársat keres:

NEHÉZGÉPKEZELÕ

LAKATOS

TEHERGÉPJÁRMÛ-VEZETÕ

SEGÉDMUNKÁS B-kategóriás jogosítvánnyal

Érdeklõdni lehet munkanapokon 8-15 óra között

a 06 30 848 7390-es telefonszámon.

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2019. augusztus 17-én, szombaton.

A vasúti menetrendet is érinti
az augusztus 20-ai hosszú hétvége

A pihenõnap-áthelyezés, illetve az augusztus 20-ai ünnep miatt
változik a vonatok közlekedési rendje. Augusztus 18-án és 19-én
az ünnepnapra, 20-án a vasárnapra, 21-én pedig a hétfõi munka-
napra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. A
várható nagy utasforgalom miatt érdemes néhány nappal elõbb
megváltani a menetjegyeket.

A MÁV-START a megnövekedett utasforgalom függvényében bizo-
nyos forgalmasabb InterCity vonatokat több kocsival közlekedtet. A le-
hetõségekhez mérten – az üzemképes kocsik felhasználásával – növe-
lik meg a vonatszerelvények kocsimennyiségét, a helyjegyvásárlások
figyelembevételével. A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére –
egyes népszerûbb utazási idõpontokban – gyorsan megtelhetnek az
InterCity vonatok, ezekre érdemes elõvételben megvenni a menet- és
helyjegyeket.

A helybiztosítással közlekedõ vonatok foglaltságának adatai péntektõl
lesznek megtekinthetõk a MÁV honlapján. A tájékoztató jellegû adato-
kat naponta többször is frissíti a MÁV-START. Az utasok egy letölthetõ
táblázatban megnézhetik, hogy hol tart a kötelezõ helybiztosítással köz-
lekedõ vonatok foglaltsága az egyes napokra vonatkozóan, és azt, hogy
a kiválasztott induló járatra van-e még szabad hely.

Elõvételi és kedvezményes
jegyvásárlás

A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt
javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket – lehetõ-
ség szerint már az ünnep elõtt néhány nappal – elõvételben váltsák
meg. Érdemes kihasználni a jegyértékesítõ automaták és az internetes
jegyvásárlás adta lehetõségeket. A MÁV-alkalmazásból, vagy online
megváltott e-vonatjegyek a vonatokon elektronikusan is bemutatha-
tók.

Az ünnepi idõszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybe-
vétele esetén nyújtott kedvezmények: automatából vásárolt, vagy
online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyek-
re 10 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-START. Az utasok az ünne-
pi idõszakban is csaknem napi 150 csúcsidõn kívüli, kevésbé kihasz-
nált járatra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvezménnyel, amennyi-
ben 100 kilométer feletti utazásukhoz online, e-vonatjegy formájában
vásárolják meg azt.

A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkezõ – fiatalok az au-
gusztus 16-án 10 órától augusztus 20-án éjfélig tartó idõszakban igény-
be vehetik a hétvégi, 33 százalékos kedvezményû menetjegyet. A gyer-
mekek, családosok, tanulók, diák- és felnõttcsoportok, nyugdíjasok
stb. is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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ÉVA NYOMÁN TEREM
AZ ÉDENI KÁLA

Egy régi legenda szerint, amikor Éva elhagyta az Édenkertet, a
kálák azokon a helyeken nyíltak, ahová sajnálkozó könnyei po-
tyogtak. A Zantedeschia egy nagyon elegáns és finom virág, mely a
legismertebb lakberendezõk és dizájnerek portfóliójában
megtalálható. (Forrás: www.edenkert.hu)
Ennek a növénynek tekinthettem meg a nem mindennapira
nõtt példányát az egyik kedves Olvasónk udvarán, Cecén. Sze-
retettel invitáltak be udvarukba, hogy közelebbrõl megcsodál-
hassam, lefotózhassam a különleges színû és méretû kálát. Az
idei évben 8 virágot is hozott a szemet gyönyörködtetõ növény.

M. A.


