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AKIK NEM
HISZIK

Több embertõl is hallottam az utóbbi idõben
(vallásos emberektõl is), hogy õk nem hisznek a
koronavírusban, szerintük ez csak egy kitaláció.
Fönnakadtam a szavaikon. Ugyanolyan képte-
lenségnek tartom, mint amikor valaki azt mond-
ja, hogy nem hisz a holokausztban, vagy nem
hisz abban, hogy a föld kerek. Õk a „hiszem, ha
látom”, vagy úgynevezett empirikus emberek.
Bizonyos helyzetekben teljesen érthetõ és elfo-
gadható, hogy nem mások kárából tanulva, ha-
nem a maga bõrén akar valaki megtapasztalni
valamit, mert ez fontos a szellemi, fizikai elõre-
haladásához. Ahhoz például, hogy megtanuljon
valaki kétkerekû biciklin egyensúlyozni és jól
esni, nélkülözhetetlenek a horzsolások, sérülé-
sek – hogy csak egy egyszerû esetet említsek.
Addig nincs is baj, amíg valaki csak a saját bõ-
rét viszi a vásárra.
Vannak olyan fájdalmak és borzalmak, amiket
ép eszû ember nem óhajt átélni, és másnak sem
kíván. Ha még oly távolinak is tûnik egy-egy há-
ború, a megerõszakolások, a népirtások, kínzó-
kamrák, máglyahalál, éhhalál, pestis a ma em-
bere számára, dokumentumok õrzik a történe-
lem e sötét lapjait, élnek még tanúk, és bizony
vannak helyek, ahol mindezek még e pillanat-
ban is jelen vannak!
Koronavíruson átesett emberek arról írnak,
hogy soha nem voltak ennyire betegek; a
lélegeztetõgéprõl lekerült emberek hetekig, hó-
napokig rehabilitációra szorulnak. És akkor nem
beszéltünk azokról, akik nem élték túl, egészsé-
ges fiatal szervezettel sem…
Az õ kínjaikhoz képest semmi az a „kényelmet-
lenség”, hogy maszkot kell viselnünk, amíg egy
üzletben tartózkodunk!
Akik ágálnak a maszkviselés ellen, fontolják
meg ezeket a sorokat. Attól még, hogy nem lát-
juk, a vírus itt van közöttünk. Ez nem hit kérdé-
se, hanem tény.

Hargitai–Kiss Virág
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Átadták a megújult
Cece–Paks összekötõt

Bruttó 1 milliárd 16 millió forintból újította föl a Cecét és Paksot összekötõ út 8,8 kilométeres szakaszát a Strabag a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából. A beruházás annak a 2018-ban indult országos programnak a része, mely-
nek keretén belül több mint 526 kilométernyi út újul meg teljesen. Fejér megyében 3,148 milliárd forint európai uniós,
vissza nem térítendõ támogatás segítségével valósul meg e cél – 2018-ban több mint 13,263 km, 2019-ben több mint
13,658 km, 2020-ban több mint 23,427 km út újul(t) meg.
A Cece–Paks összekötõ út a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztést és a munkaerõ-mo-
bilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés címû felhívás keretében épült újjá. A beruházás az út teljes Fejér me-
gyei szakaszát érinti, Tolna megye határtól a 61-es fõútig, és tartalmazza a cecei átkelési szakaszát is.

A hivatalos átadási ünnepségen, június
24-én, szerdán, délelõtt Hesz Gábor, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési és
felújítási igazgatója ismertette a beruhá-
zás részleteit:
– A makadám jellegû út erõsen leromlott,
deformált, repedezett állapota indokolta a
felújítást. A meglévõ burkolat profilba ma-
rását és a lokális hibák javítását követõen
két új aszfaltréteg épült a külterületi sza-
kaszon (kötõ- és kopóréteg), míg a belte-
rületi szakaszon egy kopóréteg, a szenny-
vízcsatorna szintbe emelésével. A padkák
is megújultak, az árkokat, átereszeket ki-
tisztították, rendbe tették, az elhasználó-
dott KRESZ-táblák cseréjére is sor került,
tartós burkolati jeleket festettek fel. A bel-
sõ íveken rázóburkolat épült, mely a padka
védelmét és a forgalombiztonságot is szol-
gálja, javítja. A szakaszon található két ki-
sebb hidat is felújították. A kivitelezés ez
év február végén kezdõdött és határidõre
teljesült. Várhatóan ez év augusztus elején
nekilátnak a Tolna megyei szakasz felújí-
tásának is.
Mosóczi László, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium közlekedéspoliti-
káért felelõs államtitkára az útfelújítások
országos jelentõségét méltatta, Varga Gá-
bor térségi országgyûlési képviselõ pedig
arról szólt, milyen haszna van a fejlesztés-
nek megyei, helyi szempontból:

– 1950-51 óta nem történt ezen az úton be-
avatkozás. Az 1970-es évek közepétõl je-
lentõs munkaerõ áramlott ezen az úton ke-
resztül a paksi építkezésre; a 90-es évek
elejéig nagy forgalmat bonyolított, és vár-
hatóan a Paks II. Atomerõmû építésével
ismét forgalmassá válik. Fontos ez az út
Paks és Tolna megye jövõben megvalósuló
gazdaságfejlesztésének szempontjából,
Fejér megye észak–déli irányú determi-
náltságát is megbontja kelet felé, illetve
biztosítja az összeköttetést a kalocsai híd-
dal. Azonban ez az út nem egyirányú, nem-
csak a munkába vezet, hanem hazafelé is.
Kívánom az utat használó embereknek,
hogy biztonságban érjenek haza.
Az út minõségén most már nem múlik…

Hargitai–Kiss Virág
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A 63-as elkészül
nyár végére

A 63-as út Sárbogárd belterületi szakaszán zajló felújítási
munkálatai kapcsán az alábbi kérdésekkel kerestem meg
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztá-
lyát, akik készséggel válaszoltak lapunknak.
A buszöblök felújítása milyen metódussal, anyagokkal
történik? Aszfaltos, vagy térköves zárást kapnak-e
majd?
A nagy autóbusz-forgalomra tekintettel a buszöblök egy-
ségesen bazaltbeton-burkolattal készülnek, ez már be-
vált technológia, a térkõvel és az aszfalttal szemben sok-
kal merevebb a vasalt betonszerkezet, a deformációra
nem hajlamos. 20 centiméter vastag kavicsvédõrétegre
20 centiméter vastag cementstabilizációs alap és 23 centi-
méter vastag bazaltbeton-burkolat épül. Több buszöböl
már véglegesen elkészült, a szilárdulási idõ miatt azon-
ban még nem nyitottuk meg a forgalomnak.
A tervezett ütemben haladnak-e a munkálatokkal? Mi-
korra várható a beruházás befejezése?
A munkálatok a tervek szerint, a tervezett ütemben ha-
ladnak, a vállalkozási szerzõdés szerint a befejezési ha-
táridõ 2020. augusztus 28.
A 63-as mellett futó járdák az útkeresztezõdéseknél
némely esetben (például Mátyás király utca torkolata)
olyan padkát kaptak, mely az akadálymentes közlekedés
szempontjából problémás – jelezték az arra közlekedõ
gyalogosok.
A kiviteli terv szerint minden, a fõúttal párhuzamos járda
útkeresztezésen történõ átvezetése a szegély lesüllyesz-
tésével készül, 2 centiméteres szegélykiállással. Jelenleg
még csak a kötõréteg építése van folyamatban, a kopóré-
teg-építéssel együtt fognak a burkolatkifuttatások is
megépülni. Így a jelenlegi szintkülönbség valóban még
nagynak tûnhet, de a végleges állapot szerint a szegély a
járda vonalában nem lehet magasabb 2 centiméternél.

Hargitai–Kiss Virág

Bírság a kórháznak
A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont (NNK) június 20-ai közlemé-
nye szerint figyelmeztetést és
egészségügyi bírságot kapott a
Fejér Megyei Szent György Egye-
temi Oktató Kórház.
Az NNK a kórházban lezajlott – a
koronavírus-járvánnyal összefüg-
gõ egészségügyi ellátással kapcso-
latos – kivizsgálása eredménye-
ként megállapította, hogy az intézmény az adatszolgáltatási teljesítésének
késlekedése mellett nem teljesítette az NNK körlevélben elrendelt jelen-
tési kötelezettségét, illetve megsértette az infekciókontrollra vonatkozó
elõírást is. A közigazgatási eljárásban a jogi felelõsség az egészségügyi
szolgáltatót terheli, a személyi felelõsség megállapítása a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának és a fenntartónak a feladata. A hatályos jogszabályi
elõírás szerint a gyógyintézet egyszemélyi felelõs vezetõje a fõigazgató.
Mint korábban arról hírt adtunk, dr. Kásler Miklós, az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériumának vezetõje utasítására április 10-én távozott a székes-
fehérvári kórház fõigazgatói posztjáról dr. Csernavölgyi István, aki tíz esz-
tendeig állt az intézmény élén. Az EMMI azzal indokolta döntését, hogy a
fõigazgató a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást
követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát. Hogy mi volt ez a sú-
lyos mulasztás, azt nem részletezték. Dr. Csernavölgyi nyilatkozata alap-
ján a kórház telefonon pontos, naprakész adatokat szolgáltatott, de az
elektronikus adatszolgáltatás (mely nem fõigazgatói hatáskör) egy eset-
ben csúszott, emiatt szüntették meg a fõigazgató munkaviszonyát. Az
NNK mostani döntése is ezt támasztja alá.
Egy napig dr. Reiber István orvosigazgatót állították a kórház élére meg-
bízottként, április 12-én viszont dr. Bucsi Lászlót nevezték ki ideiglenesen
fõigazgatónak, aki addig tölti be e pozíciót, amíg a fõigazgatói pályázat si-
keresen le nem zajlik.
A kórház belsõ vizsgálatot indított a dr. Csernavölgyit ért vád tisztázására.
A vizsgálat szerint a késedelmes járványügyi adatszolgáltatásért dr. Rei-
ber István a felelõs, aki április 17-én lemondott orvosigazgatói posztjáról.
Bízunk benne, hogy hamarosan módunk nyílik közvetlenül is beszélgetni
hazánkfiával, dr. Csernavölgyi Istvánnal a „hogyan tovább”-ról. Hiszen
sokan aggódnak, szorítanak érte.

Hargitai–Kiss Virág

6000 köbméter illegális út menti hulladékkal
kell elbánnia a Magyar Közútnak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak idén, öt hónap alatt mintegy
631 millió forintot költött a kezelésében lévõ közutak mentén és
pihenõhelyeken összegyûjtött hulladék elszállítására és ártal-
matlanítására. Ennek jelentõs része az illegálisan elhelyezett
hulladék, a társaság felmérése szerint jelenleg mintegy 6000 köb-
méternyi, szabálytalanul elhelyezett szemétkupac található a
közutak mentén, melyet folyamatosan számolnak fel, de újra és
újra megjelennek. Az illegális szemétlerakások száma évrõl évre
növekszik, idén már 1420 tonnányi, szabálytalanul kihelyezett
szemetet gyûjtöttek össze és szállítottak hivatalos lerakóhelyekre
a Közút munkatársai.
A társaság nemcsak a kezelésében lévõ 32 ezer kilométernyi bur-
kolatot és az út menti területeket takarítja rendszeresen, hanem a
pihenõhelyeken, parkolókban elhelyezett kommunális és szelek-
tív hulladéktárolókat is üríti. A cég lehetõségeihez mérten jelen-
tõs erõforrásokat fordított arra, hogy a közúti, fõleg gyorsforgal-
mi pihenõk területe rendezett legyen. Ugyanakkor így is napi
probléma, hogy a kihelyezett szeméttárolókba és mellé olyan hul-
ladékot helyeznek ki, melyek nem a közlekedés során keletkez-
nek, ilyen például a háztartási hulladék vagy a lomtalanításra ítélt
szemét. Az is gyakori probléma, hogy a közút melletti, bokros, fás

területre is illegálisan helyeznek ki háztartási szemetet, sittet,
egyes esetekben akár veszélyes hulladékot is. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. mérnökségei átlagosan csaknem 1 hónapot csak
szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentõs
mértékben lefoglalja a humán erõforrás kapacitásait, nem
mellékesen hatalmas költségeket is felemészt.
A társaság saját kampányokkal igyekszik csökkenteni a szemete-
lés mértékét. Idén tavasszal a koronavírus miatt kialakult helyzet
nem tette lehetõvé, de tavaly tavasszal és õsszel is megrendezte
„Jobb, ha el se dobod!” címmel országos szemétgyûjtési akcióját,
melyhez országszerte mindkét alkalommal 12-12 ezer fõ csatlako-
zott, köztük a környezetükért tenni akaró önkormányzatok, isko-
lák, helyi közösségek és egyéni résztvevõk is. Továbbá minden év-
ben csatlakozik a cég az Innovációs és Technológiai Minisztérium
TeSzedd! akciójához is. A társaság a kampányok lebonyolításával
azt reméli, hogy érezhetõ szemléletváltozást ér el a lakosság köré-
ben, hiszen a cég évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm
illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyûjt össze az országos
közutak mellõl. A szemétgyûjtési munkák csak tavaly mintegy 1,5
milliárd forintot emésztettek fel a társaság költségvetésébõl.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály
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Járványügyi készültség
A 285/2020. (VI. 17.) kormányrendelet alapján az érvénybe lé-
pett járványügyi készültségi idõszak védelmi intézkedései a
következõk:
6 év alatti gyermekek kivételével mindenki köteles
– a tömegközlekedési eszközön, valamint
– az üzletben történõ vásárlás során
a szájat ÉS az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk,
sál, kendõ) viselni.
A vendéglátó üzlet belsõ (zárt) részében az ott dolgozók – a
vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az
orrot eltakaró eszközt (orvosi maszk/sál/kendõ) viselni.
Zárt, vagy nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény –
függetlenül annak nyilvános, vagy nem nyilvános, valamint al-
kalmi, vagy rendszeres jellegétõl – abban az esetben tartható
meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévõk létszáma (bele-
értve az ott foglalkoztatott személyeket) egy idõben nem ha-
ladja meg az 500 fõt.

Azoknak, akik nem veszik
komolyan a maszkviselést…
A védelmi intézkedésekrõl szóló 168/2020. (IV. 30.) kormány-
rendelet szerint szabálysértést követ el, aki a rendeletben meg-
határozott védelmi intézkedést – így a maszkviselés szabályait
–, valamint a védõtávolság megtartásához szükséges feltételek
biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege
5.000 forint, legmagasabb összege 500.000 forint.

A helyszíni bírság összege 5.000 forinttól 100.000 forintig, a
szabálysértés ismételt elkövetése esetén 150.000 forintig ter-
jed.

Fontos kiemelni, hogy ez mind az üzletekre, eladókra, mind
pedig a vásárlókra kiszabható.

A szabályok betartását a rendõrség ellenõrzi.

BARBÁR CSONKÍTÁS
Tisztelt Szerkesztõség!
Mélységes felháborodásomban írok Önöknek. Értetlenül állok és
állnak a sáregresi Erkel Ferenc utca lakói azelõtt a barbár rombo-
lás elõtt, amit az utcánk elején látunk.
Nevezett szakasz a Budapest–Pécs vasútvonal mellett található.
Eddig gyönyörû akácos mellett járhattunk el, akár dolgára ment
valaki, akár csak esti sétáján rótta arra a métereket, élvezve a ma-
dárcsicsergést és az akác illatát.
Múlt héten azonban megjelentek a vasúttársaság dolgozói, és
ahogy az általam mellékelt képeken Önök is láthatják, szinte már
vandál módon kiirtották a fasort!

Értem és értjük, hogy bizonyos idõnként kell ezeken a fákon ritkí-
tást végezni, hogy vihar, vagy erõs szél esetén ne tegyék tönkre a
vasúti pálya villamos vezetékeit, természetesen nem ez a baj.
Nem értjük azonban, hogy ezt a ritkítást miért kellett egész fák ki-
törésével megoldani, méteres torz csonkokat hagyva maguk után.
Miért nem lehetett motoros fûrésszel csak azokat az ágakat levág-
ni, amelyek tényleg útban voltak, ha útban voltak egyáltalán?
Vajon a MÁV ezek után rendet tesz a területen maga után? Ül-
tetnek új fákat, hogy egyszer ugyanúgy élvezhessék az arra járók a
madarak hangját és a csodálatos illatot?
Ezek azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják az utca lakót, mert
a jelenlegi állapot nem színesíti Sáregres összképét!

Tisztelettel: Kiss Ferenc
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍRE
TÚL A TETÕN – A HEGYMÁSZÁS

LEGKISEBB BAJNOKA
Kétségbeesett nagymama kérte június 18-án délután a tûzoltók segítségét Hantoson. A
négyéves unokája felmászott a családi házuk tetõszerkezetére. A kisfiú az egyszintes épü-
let sátortetejének csúcsán üldögélve várta meg a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat, akik a
nem mindennapi felfedezõút végállomását látva tüstént cselekedtek. A tûzoltóautóról
egy létrát emeltek le, majd a családi háznak támasztották, felmásztak rajta, és tetõ cserép-
fedését megbontva, egy-egy cserepet kiemelve haladtak felfelé és támaszkodtak meg a te-
tõszerkezeten. Végül kézbõl kézbe, egymásnak átadva hozták le a kisfiút, aki a kalandos
túrát sérülés nélkül megúszta. A gyermek segítségére a sárosdi önkéntes tûzoltók is
kiérkeztek.
A kisfiú nem adott különösebb magyarázatot arra, hogy miért mászott fel a tetõre, egysze-
rûen szeret mászni. Mivel ilyen bátor, tizennégy év múlva várjuk tûzoltónak!

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom az érintett mezõgazdasági ter-
melõket és vállalkozókat, hogy az agrármi-
niszter Gazdaságvédelmi Akcióterv része-
ként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazda-
sági Válságkezelõ Programból nyújtandó át-
meneti támogatás igénybevételének részle-
tes feltételeirõl szóló miniszteri rendeletei a
Magyar Közlöny 148. számában (2020. június
22.) megjelentek.
A támogatás egyszeri, átmeneti, a veszély-
helyzet okozta veszteségek és károk enyhíté-
sét, a termelés folyamatosságát hivatott biz-
tosítani, az esetek többségében kvótaszerû,
illetve területalapú.
Az egyszerûsített támogatás benyújtása
elektronikus úton történhet ágazatonként el-
térõ idõpontokban rövid határidõ – kéthetes
intervallum – kitûzésével.
Az érintett ágazatok az alábbiak:
– élelmiszer-feldolgozást végzõ vállalkozá-

sok támogatása;
– kertészeti termékek elõállítása;
– egyes mezõgazdasági tevékenységet végzõk

támogatása;
– méhállomány megtartása;
– baromfi- és sertéstartás támogatása;
– halgazdálkodási tevékenység támogatása;
– lótenyésztés támogatása.
Minden ágazatra külön szabályok és határ-
idõk vonatkoznak, melyek a támogatás átme-
neti jellegére tekintettel jogvesztõk.
Felhívom az érintett gazdálkodók figyelmét,
hogy a gazdaságuk mûködõképességének
megõrzése érdekében vegyék igénybe a tá-
mogatási lehetõségeket, éljenek az akcióterv
adta lehetõségekkel.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Értesítem a tisztelt Lakosságot,
hogy „a környezet védelmének ál-
talános szabályairól” szóló 1995.
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
e) pontjában és az 51. § (3) bekez-
désében foglaltaknak eleget téve,
Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete jogkör-
ében eljárva, ez évben a „Tájékoz-
tató a környezet állapotáról, és a
város környezetvédelmi helyzeté-
rõl, Sárbogárd Város Települési
Programjának kiegészítése” tár-
gyú elõterjesztés keretében Sár-
bogárd város polgármestere a ko-
ronavírus okozta veszélyhelyzetre
tekintettel a tájékoztatót elfogad-
ta és a 44/2020. (V. 29.) veszély-
helyzeti határozatával meghozta
döntését.

A jogszabályokban elõírtaknak
megfelelõen tudatom, hogy a nyil-
vánosság elõtti közzétételi kötele-
zettségre tekintettel Sárbogárd
Város Települési Környezetvé-
delmi Programja, a program 1.
melléklete, a tárggyal kapcsolatos
tájékoztató (elõterjesztés) teljes
terjedelmében megtekinthetõ
Sárbogárd város honlapján
(www.sarbogard.hu).

A programban és annak mellékle-
tében, továbbá az elõterjesztésben
foglaltakkal kapcsolatosan részle-
tes tájékoztatás kérhetõ munka-
idõben a Sárbogárdi Polgármeste-
ri Hivatal mûszaki osztályán a 06
(25) 520 260-as telefonszámon.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk
a tisztelt Ügyfeleket,

hogy a köztisztviselõk napja
munkaszüneti nap, ezért

2020. július 1-jén (szerdán)
az ügyfélfogadás szünetel
és a polgármesteri hivatal

ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönjük!

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sár-
bogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének hatáskörében eljáró
Sárbogárd város polgármestere elfo-
gadta:
– a 13/2020. (VI. 16.) önkormányzati
rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2020. évi költségvetésérõl
szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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A TEMPLOMÉPÍTÕ
100 évvel ezelõtt, 1920 júniusában hunyt el
Strack Károly, késõbbi nevén: Béldi Károly
sárszentmiklósi evangélikus lelkész, a temp-
lomépítõ. Az alábbi írással rá emlékezünk.
Tolna vármegyében, egy hidegkúti sváb csa-
ládban látta meg a napvilágot, 1834. novem-
ber 16-án, Strack Jakab tanító-jegyzõ fia-
ként. A felcseperedõ ifjú kezdetben édesap-
ja keze alatt tanult, majd átkerült a sár-
szentlõrinci esperesi altanodába. „De mert
Szt. Lõrintzen a tõsgyökeres magyar köz-

ségben 36-40 német ajku tanulótársam közt
magyarul meg nem tanultam – írja önélet-
írásában –, a következõ évben atyám a
gyönki ev. ref. altanodába adott. Szt. Lõ-
rintzen és Gyönkön felváltva 7 évig tanul-
tam…” Ezután a nagykõrösi református fõ-
gimnáziumba és a szarvasi iskolába vezetett
útja, majd Sopron következett, ahol az
evangélikus teológiára iratkozott be. Tanul-
mányai közben Bécsbe is eljutott. 1855-ben
Györkönybe került káplánnak és a helyi lel-
kész, Bergmann Frigyes Gusztáv nevû fia
mellé nevelõnek. 1856. január 8-án tette le
másodmagával a papi vizsgát Rohoncon, s
másnap már lelkésszé is szentelték. Ezt kö-
vetõen 8 évet töltött el a papi szolgálatban
Györkönyben. Innét helyezte át püspöke
Paksra helyettes lelkésznek, de alig foglalta
el új helyét, néhány hónap elteltével a
sárszentmiklósi gyülekezet hívta meg az
üresen álló lelkipásztori tisztbe. „Mivel pe-
dig Sárszentmiklós akkor 5/4 éven keresztül
üresedésben volt, Fõtisztelendõ Haubner
Máté Superintendens (püspök) Úr által
utasítva lettem, hogy a lelkészi állomást
Sárszentmiklóson azonnal foglaljam el s
már az 1863. évi Karátsoni szt. innepe alatt
Uri szt. vacsorát osszam ki a hívek közt. Hi-
vatalomba beigtatva csak 1864 febr. 28 let-
tem néhai Ndõ (Nagytisztelendõ) Udvardy
Jósef fehérkomáromi esperes Úr által.”
Miklósra érkezve hamar munkának látott, s
látszólag lehetetlen vállalkozásba fogott.
Olyanba, amelyet csak a hívõ szem láthat:
tervbe vette, hogy szegény gyülekezetének
templomot építtet. Nemcsak itthon indított
gyûjtést e célra, hanem 1867 januárjában ki-

utazott Németföldre, mégpedig a meck-
lenburgi nagyhercegség területére, hogy
megkeresse kérésével az ott élõ lutheránu-
sokat ez ügyben. Ám épphogy megkezdte
körútját, haza kellett utaznia lábfájása és a
közelgõ böjti idõszak miatt. Ezért német
nyelvû körlevelet nyomtattatott, melyben
felvázolta a gyülekezet helyzetét azok szá-
mára, akikhez nem juthatott el személye-
sen. Ez némi képet ad számunkra a korabeli
sárszentmiklósi gyülekezetrõl:

„Az én gyülekezetem – amit 1792-ben 7 né-
met telepes alapított – az evangélikus hitval-
lást tartja és az összes lutheri iratokat magá-
énak vallja. Az 500 tagból – amennyit jelen-
leg számlálunk – a legtöbben a több óra já-
rásra levõ uradalmakban szolgálnak, mégis
hûen ragaszkodnak a gyülekezet istentiszte-
letihez. Magában a faluban, amely túlnyo-
mórészt katolikus – 22 család tartozik az
evangélikus gyülekezethez. Ezek közül 5
paraszt, míg a többi zsellér vagy napszámos.
Az istentiszteletek – az alapítás óta – egy ki-
csiny, agyagfalú, zsúpfedeles házban tartat-
nak, amely magába foglalja a kis lelkészla-
kot is (valahol a Magyar utca végén, a mai
temetõ környékén állt). Orgona, szószék és
harangok nincsenek. Jelenleg ez a többszö-
rösen aládúcolt imaház közel áll a beszaka-
dáshoz és új Istenházának az építése elke-
rülhetetlenné vált. E célból a katolikus ura-
ság, Zichy gróf eladott a gyülekezetnek egy
telket 800 forintért a valódi érték harmadá-
ért oly módon, hogy ezt az összeget 6 éven
belül fuvarozással és egyéb szolgáltatások-
kal ledolgozzák. Ugyanõ a templom építé-
séhez kíván továbbá köveket, téglákat és
meszet adományozni. De még ezenkívül is
11000 forint szükséges az építéshez. Az én
kicsi és egyébként élõ, keresztyén életben
fejlõdõ gyülekezetem semmi fáradságot és
áldozatot nem sajnált, hogy a lehetõ legha-
marabb elkezdõdhessen az építkezés.”
Leírja továbbá, hogy a tartozásból máris le-
dolgoztak 300 forintot, és dacára a rossz ter-
mésnek, 3 év alatt 1700 forintot gyûjtöttek
össze a hívek.

Ezt a német nyelvû felhívást – ahogy azt egy
záradék tanúsítja – dómlelkészek, a püspök,
az udvari lelkész és más lelkipásztorok tá-
mogatták. Megható olvasni az adakozók
névsorát, akiknek szívéhez utat talált a távo-
li hittestvérek segélykiáltása. Találunk kö-
zöttük grófot, polgármestert, magukat meg-
nevezni nem akarókat, sok lelkészt és gyüle-
kezetet. Dr. Lasius berlini lelkész például
gyülekezete nevében küldött 63 forint 35
krajcárnak, Thomälen Imre schwerini lel-
kész pedig 1118 forintnak megfelelõ össze-
get. Sõt a kis falu felé fordította figyelmét
„Õfelsége Poroszország királya” I. Vilmos
is, aki 500 forintot adományozott. De nem
hagyhatjuk el a „sárbogárdi csizmadia, ta-
káts, lakatos, bognár és kováts czéhek” sze-
rény, ám többször megismételt felajánlását
sem. S íme, az egy akarattal munkálkodó
cselekvõ hit csodát mûvelt, Isten megáldot-
ta az ügyet. 1870 májusában megindult az
építkezés, s alig telt el egy fél év, október
30-án felszentelték a templomot, és mellet-
te birtokba vehették az uradalmi házból ki-
alakított új parókiát. A két épületet nagy
gonddal szépítették, éveken keresztül adtak
dolgot az asztalosoknak és az ácsoknak.
Minden évben tovább léptek a tennivalók
terén. Lassan megérkeztek a harangok, pa-
dok készültek, 1882-ben új helyre került,
négy év múlva megérkezett az oltárkép, rá
egy évre a harmónium, papi szék, majd
1902-ben az orgona. A külsõ építkezések
közben az összefogás által a gyülekezet ben-
sõleg is megerõsödött. Megnõtt az adako-
zók száma, s ebben nemcsak saját dolgaikra
gondoltak, hanem megnyitották erszényei-
ket más egyházi intézmények, gyülekezetek
felé is. A létszám is nõtt, hiszen a 19. század
közepén alig több mint másfélszáz fõt szám-
láló gyülekezet lélekszáma a századforduló-
ra 280 fölé emelkedett.
Mindeközben a lelkész magánéletében is
változások álltak be. Idekerülése után nem
sokkal, 1865-ben megnõsült. Házassága
azonban mindössze 11 hónapig tartott és vá-
lással végzõdött. Már javában készültek a
templomépítésre, mikor 1869-ben másod-
szor is megházasodott, és egy iváncsai refor-
mátus kisbirtokos lányát, Bédy Zsófiát ve-
zette oltár elé. Békés, egyetértõ életet éltek
együtt. Hét gyermekükbõl egy fiú és két lány
maradt életben. A magyarosodó korszelle-
men túl a szeretett nõ iránti tiszteletrõl árul-
kodik, hogy a férj 1883-ban minisztériumi
engedéllyel neje vezetékneve alapján a
„Béldi” nevet vette fel. Így emlegetik ma is a
régiek egykori lelkészüket, akinek nevéhez
a gyülekezet virágkora kapcsolódik. Ami-
kor a miklósi erõs evangélikusságot emlege-
tik, akkor ez az õ lelki munkájában is gyöke-
rezik. Béldi Károly 1909-es nyugdíjazásáig
munkálkodott hívei között. 1920. június
14-én rakta le a földi élet terhét. Két nap
múlva helyezték nyugalomra szeretett falu-
jának földjébe, melynek munkásaiért annyit
fáradozott. Temetésén utódja, Haniffel
Sándor és Eõsze Zsigmond tolnanémedi
lelkész hirdették az igét szolgatársukra em-
lékezve. Felesége 9 év múlva követte férjét.
Közös nyughelyük felett álló sírkövön né-
hány szó tanúskodik az irántuk érzett meg-
becsülésrõl: „Álljon soká ez emlék mint ke-
gyelet jele, Legyen áldott az igazak emléke-
zete.”

J. Z.
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ÕRÜLETEINK
A krónikákból megtudjuk, hogy a nép néha megõrül, és törni-zúz-
ni kezd. Tegnap még béke honolt, a kereskedõk mosolyogva nyúj-
tották az árut a vevõknek, s ma vér folyik az utcákon, agyalják a
rendõröket, sortüzek dörögnek. Derûs napsütésbõl mennydör-
gésbe, jégesõbe. Mitõl van ez? Van, aki érti a történelmet?
Láttuk a tévéhíradóban a nagy kirakatüvegek dörrenését, ahogy a
fékevesztett tömeg betör az áruházba, s viszi, amit lát. Tényleg el-
vesztek a fékek, amelyek eddig összetartották a társadalmat? Ré-
mületes, amikor értelmes emberek tízezer évek alatt alkotott
rendszere, egy jól mûködõ szerkezet hirtelen szétesik, s ijesztõen
kétségbe vonódik, hogy a néptömegek képesek racionálisan
összemûködõ csoportként létezni. Nagyon hittünk a munka és a
pénz gyönyörû körforgásában, egész világnézetünk ezen a hiedel-
men alapult. Mi, bérmunkások, némi pénz ellenében megtermel-
jük az árut, a pénzünkkel elmegyünk az áruházba, és megvásárol-
juk, amit termeltünk. Valamit valamiért.
Az áruházi rablók megzavarták a csodás rendszert, az áruért nem
adtak semmit, csak elvitték. A kereskedõ már nem mosolyog, leg-
szívesebben akár egy egérlyukba is elbújna. Az Értelem helyét az
Õrület vette át. Akármi megtörténhet.
Eszünkbe juthat az 1831-es kolera, amely 250 ezer áldozatot kö-
vetelt, közöttük Kazinczy Ferencet, a magyar nyelvújítás vezérét.
A zárlatok által idegfeszültségbe jutott jobbágyok tízezrei fellá-
zadtak. A visszaemlékezõk borzadva említik, hogy egyes felkelõk
elevenen temették el az urakat. Igen, ilyen eszement esetekre ke-
rült sor. Ugyanis valakik elhitették velük, hogy a hatóságok az õ
megmérgezésükre szórtak bizmutport a kutakba, holott az illeté-
kesek ezzel épp hogy fertõtleníteni akarták az ivóvizet. Kinek volt
az az ötlete, hogy ilyesmit terjesszen? Tudatipar. Új szó, de régi je-
lenséget jelöl. A tudatunkat iparilag állítják elõ, mint akár a hús-
darálót. Nem valami felemelõ tudomásul venni ezt. Az ember sze-
ret büszkélkedni a szellemi integritásával. Egyediségét úgy õrzi a
lelke legmélyén, mint egy különös fényû gyémántot, s egyszer csak
kiderül, hogy mindössze gyári tucatáru, bóvli, mely elborítja az
aluljárói kereskedõk asztalait. Mit látunk most Amerikában? Le-
döntik Lincoln elnök szobrát. Meghülyültek? Nem, csak ipari el-
járásnak vetették alá a tudatukat.
Lehet, hogy a kóros kollektív tudatvesztés összefüggésben van a
járványos betegségekkel? Persze, a feszültség, amely akármikor
kirobbanhat… A hatósági tilalmak. Az ember nehezen tûri a tilal-
mat, zárlatokat. Bekövetkezik a robbanás, kirakatbetörés, rend-
õrgyilkolás. Aztán betoppanhatnak ám a tudatipar nagyüzemi so-
rozatgyártói, és kedvükre garázdálkodhatnak.
Nem ez van ma is a világban?

L. A.

EGYMÁSRA
TALÁLTAK

Nyomtatás alatt volt múlt heti lapunk, s benne Nazarjan Arev tör-
ténete, amikor az örmény származású, Cecén élõ lányra 22 év
után rátalált az édesanyja.
Múlt héten csütörtökön hívott föl izgatottan Arev, s elmesélte,
hogy keddi beszélgetésünket követõen bejelölte õt egy örmény
lány az internetes közösségi oldalon. Párja biztatására elfogadta a
lány megkeresését, akirõl kiderült, hogy anyai ágon a testvére. Így
sikerült kapcsolatba lépni és videohíváson keresztül beszélgetni
az édesanyjával. Édesanyja elmondta, hogy õt is bántalmazta
Arev édesapja; sérülései miatt kórházba került, és miután kien-
gedték, csupán egyszer látta a kislányát, aki aztán nyomtalanul el-
tûnt az apjával együtt. Azóta kereste az édesanyja Arevet, de egé-
szen eddig nem bukkant rá. A sógornõi sem segítettek neki, ám
nemrég egyikük lelkiismerete megszólalhatott, mert végre elárul-
ta, hol és milyen néven találják meg a lányt.
Csodával határos, hogy a cikk megjelenésével egy idõben talált
egymásra anya és lánya. Hiszem, hogy mindez azért történt így,
mert az összetartozó lelkek jeladója egymásra van hangolva, szin-
te mágnesként vonzzák egymást, és végül összetalálkoznak. Arev
végsõ elkeseredése valószínûleg olyan hullámokat generált az
erõtérben, hogy célba ért.
Mivel édesanyjának megvan Arev születési anyakönyvi kivonata,
így a remények szerint rendezõdhet végre a lány állampolgársága
is, és új, szabad élete kezdõdhet szerettei, családja körében.

Hargitai–Kiss Virág

BÚCSÚZUNK
Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel és a családtagok felé közvetített együttérzéssel bú-
csúzik a tragikus hirtelenséggel elhunyt Hérincs Józseftõl. Végakaratát tiszteletben tartva, rövi-
den, néhány mondatban köszönünk el.
Józsi – ahogy mindannyian hívtuk – 2010 óta segítette a képviselõ-testület munkáját a pénzügyi,
városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság külsõs tagjaként.
Tettre kész, aktív ember volt, mindig lehetett rá számítani. Korábbi munkája és az azt követõen
folytatott gazdálkodási tevékenysége során szerzett tapasztalatait szívesen osztotta meg mások-
kal, a helyi közösség aktív tagjaként segítette a lakókörnyezetében élõket.
Emlékét megõrizzük, Isten nyugosztalja!

Tisztelettel: dr. Sükösd Tamás polgármester
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VENDÉGSÉGBEN ITTHON
A Sárbogárd SE szervezésében június
15-étõl zajló focitábor vendége volt csütör-
tökön a MOL Fehérvár ifjú labdarúgója,
Szabó Levente. A sárbogárdi gyökerekkel
rendelkezõ Levente ebben a hónapban ün-
nepelte 21. születésnapját. A focival a
sárszentmiklósi egyesületnél ismerkedett
meg. Már kezdetben kitûnt társai közül és
a Videoton Fõnix csapatának játékosa lett.
2012-ben a Gyõri ETO FC-hez került és
2015-ben igazolt az olasz Atalanta csapa-
tához. Az Atalantában U17-es bajnoksá-
got ünnepelhetett. 2017-ben a Genoa játé-
kosa és a felnõttekkel készült az elsõ be-
mutatkozására a Seria A-ban. Sajnos sérü-
lése akadályozta a csapatba kerülését és
2019 nyarán a MOL Fehérvár FC megke-
resésére igent mondott. A csatárerényeket
felvonultató Levente célja az elsõ csapatba
kerülés mellett a korosztályos válogatott
tagjaként is számításba kerülni.
Kérdések özönével árasztották el Õt a srá-
cok, és szó esett példaképekrõl (Ibrahimo-
vics, Benzema, Ronaldo), emlékezetes
mérkõzésekrõl (bajnokság megnyerése),
barátokról és a vágyakról (Premier Lea-
gue, válogatottság). Az élménybeszámoló
végén megtekintette a tábor focistáinak já-
tékát és a találkozó közös fényképpel zá-
rult.
Köszönjük, Levente! Sérülésmentes, sike-
res folytatást kívánunk Neked!

Szántó Gáspár

Indulásra készenIndulásra készen

Taktikai megbeszélés SóstónTaktikai megbeszélés Sóstón

Ne nézz hátra!Ne nézz hátra!

Vizes edzés az uszodábanVizes edzés az uszodában

Asztali csataAsztali csata
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SÍC – hírek,
eredmények

COVID-mentes
U14 íjászverseny

2020. június 21-e az a nap, amelyen a
COVID-maszk nélküli elsõ U14-es GP I.
verseny megrendezésre került. A verseny
célja a minõsítés és az OB-részvétel meg-
szerzése volt. Az elért helyezéseket tekint-
ve érdemes volt a kitartó edzés, amelyeken
mindvégig a vírus elleni védekezést is fi-
gyelembe kellett venni.

Fekete Zétény továbbra is a gyerek kate-
góriában vitézkedik, és egy igen nehéz ver-
senyen van túl, egy nagyon erõs ellenféllel
kellett az idei év elsõ versenyén küzdenie.
A végletekig kiélezett „aranypárbajban”
csak egyetlen pont döntött Sárszentmiklós
fia részére, így a 2020. év elsõ versenyérõl
aranyéremmel érkezhetett haza.
Lénárt Roland kategóriát váltott, így idén-
tõl már serdülõként vesz részt a versenye-
ken. Az új helyzetben kicsit visszafogottan
kezdett, de a végére magabiztosabban ha-
ladt elõre. Az elõdöntõ is döntetlenre sike-
rült, ami azt jelentette, hogy egyetlen lövés
döntött a továbbjutásról. Rolit most még
legyõzték, de így is a kitûnõ bronzéremmel
térhetett haza Sárszentmiklós másik fia.
Sem az esõ, sem a viharos szél, sem a
COVID nem akadályozhatta meg a fiúkat
az elsõ sikeres versenyre való felkészülés
idején, és ez meg is hozta az eredményt.
Íjászegyesületünkbe változatlanul várjuk a
sportunk iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifja-
kat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-
felszerelést biztosítunk. (Saját barebow, tör-
ténelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai
íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)

Téglás László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Sárbogárdi Nyári Liga

A címvédõ gyõzelmével kezdõdött
a Nyári Liga, nem hibázott

a Szállítók és az Ászok Ásza sem
Csütörtökön 18 órakor útjára indult a lab-
da a 2020-as Sárbogárdi Nyári Ligában.
Rögtön a nyitó mérkõzés egy fordulatos
derbit hozott, ahol a Team Kék Szék a haj-
rában fordítva múlta felül a Szenvedély
BFC-t. Majd a Szállítók aratott magabiz-
tos gyõzelmet az Öregfiúk ellen. Az utolsó
meccsen pedig az Ászok Ásza múlta felül a
vártnál könnyebben a szemtelenül fiatal
Kutyaütõk csapatát.

Az 1. forduló eredményei
(június 18., csütörtök)

Szenvedély BFC–
Team Kék Szék 2-3 (1-1)

A Kék Szék szerzett vezetést az elsõ félidõ
derekán, egy pontrúgás után Vagyóczki P.
talált a hálóba. Nem sokáig örülhetett a ve-
zetésnek a címvédõ, egy kapu elõtti kava-
rodás után Vinczellér P. volt szemfüles és
okosan emelt a kapuba, 1-1. Jobban kezdte
a második félidõt a Szenvedély, a kiváló
napot kifogó Demeter Dánielt többször is
megtornáztatták Borosék. Egy közeli sza-
badrúgás-kombináció után viszont meg-
tört a jég, és Halasi G. révén fordított a
Szenvedély. Azonban ekkor még 10 perc
hátra volt a meccsbõl. Nagy helyzetek itt és
ott is. Három perccel a vége elõtt egy szög-
let után Demeter Dávid egy igazítás után
szépen lõtte ki a hosszú sarkot, 2-2. A gól
után nem telt el sok idõ, egy elõreívelt lab-
dát Gráczer G. vett át, majd a kapus mel-
lett elhúzva azt a hálóba passzolta, ezzel
megfordítva és megnyerve csapatának a
meccset.
Gólszerzõk: Vinczellér P., Halasi G., illet-
ve Vagyóczki P., Demeter Dávid, Gráczer
G.

Öregfiúk–Szállítók
1-6 (0-4)

A Szállítók nagy elánnal kezdték a találko-
zót és Mágocs N. vezetésével 10 perc alatt
berámoltak 3 gólt az elsõ félidõben. A fél-
idõben már 4 góllal vezettek a tavalyi
bronzérmesek, akik most is igen tetszetõs
játékot játszottak.
A fordulás után próbált megtenni mindent
a helytállás érdekében az Öregfiúk csapa-
ta, akik idõnként nagyon szép támadáso-
kat vezettek és Szabó Z. révén össze is jött
a szépítõ találat. Végül magabiztosan hoz-
ta a mérkõzést a Szállítók csapata.
Gólszerzõk: Szabó Z., illetve Mágocs
N.(3), Hamar E.(2), Nagy M.

Ászok Ásza–Kutyaütõk
10-2 (4-1)

A tavalyi ezüstérmes Ászok Ásza sem bízta
a véletlenre a 3 pont sorsát, és az elsõ játék-
részben már 3 gólos elõnyben volt. A Ku-
tyaütõk csapata igen foghíjasan érkezett a
mérkõzésre, ami a második félidõre igen-
csak kicsúcsosodott. Majláth H. tarthatat-
lan volt ezen az estén, végül Bórék 10 gólig
jutottak és könnyedén gyûjtötték be a 3
pontot.
Gólszerzõk: Majláth H. (4), Gráczer B.
(3), László D., Bór J. (2), illetve Gábris R.
(2)

A bajnokság állása

1. Ászok Ásza 1 1 0 0 10 2 8 3
2. Szállítók 1 1 0 0 6 1 5 3
3. Team Kék Szék 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Szenvedély BFC 1 0 0 1 2 3 -1 0
5. Öregfiúk 1 0 0 1 1 6 -5 0
6. Kutyaütõk 1 0 0 1 2 10 -8 0

Góllövõlista:

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 4
2. Gráczer Bence (Ászok Ásza) 3
3. Mágocs Norbert (Szállítók) 3
4. Hamar Erik (Szállítók) 2
5. Bór József (Ászok Ásza) 2
6. Gábris Róbert (Kutyaütõk) 2

A 2. forduló programja
(június 25. csütörtök)

18.00 Kutyaütõk–Szállítók
18.50 Ászok Ásza–Team Kék Szék
19.40 Szenvedély BFC–Öregfiúk

Rehák Tamás
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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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2020. július
július 4-5.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06 (30) 939 8629;
július 11-12.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E.
u. 1/a, 06 (30) 816 1374;
július 18-19.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 993 9404;
július 25-26.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Aszta-
los u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Ká-
loz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

06 (70) 3703 104
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig. Hétfõtõl
csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az
alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.

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

KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

REDÕNYÖS
06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
keresek Cecén.

Hívjanak az alábbi számon:
+36 70 774 0051

CSERÉPKÁLYHA-,
KANDALLÓ-,

KEMENCEÉPÍTÉS, -TERVEZÉS,
teljes körû anyagbeszerzéssel.

06 30 896 3050,
Baranyai József

Egyre melegebb idõ jön elszórt záporokkal, zivatarokkal
Csütörtökön is számíthatunk hosszabb napos idõszakokra, de
elszórtan nyugaton és keleten, északkeleten a megnövekvõ go-
molyfelhõkbõl egy-egy zápor, néhol zivatar kialakulhat. A lég-
mozgás nem lesz jelentõs. Délután 24-29 fokot mérhetünk.

Pénteken a napsütést gyakrabban zavarhatják gomolyfelhõk, és
több tájegységünkön is elõfordulhatnak záporok, zivatarok.
Többfelé élénk lehet a délies szél, de zivatarok környezetében
erõs, viharos lökések is lehetnek. 25 és 31 fok között alakul a
csúcshõmérséklet.

Szombaton a napsütést gomolyfelhõk zavarhatják, szórványo-
san, fõként északon és keleten záporok, zivatarok is kialakul-
hatnak. A kissé szeles idõben 26-33 fokot mérhetünk. Vasárnap
is meleg, kissé szeles idõ lesz, a maximumok elérik a 28-33 fokot.
Sok lesz a napsütés, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat
elõ.

Forrás: idokep.hu
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Rabiné Dr. Szakálas Márta ügyvéd
VÁLLALOM MAGÁNSZEMÉLYEK, VÁLLALKOZÁSOK,

JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA:

jogi tanácsadás, szerzõdéskészítés, cégalapítás,
cégmegszüntetés (könyveléssel együtt is),

peres- és nem peres eljárásokban jogi képviselet
és minden egyéb ügyvédi munkát.

Ügyfélfogadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban
a cecei önkormányzat épületében:

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: +36 30 294 6268

E-mail: mszakalas@gmail.com

Hála, öröm és
boldogság!

Amikor a szomszédos településen, Alapon megláttam a mû-
anyagkupak-gyûjtõt, nagyon megtetszett, így utánajártam, hogy
hol készítették.

Nagy örömömre egy cecei telephelyû cég, a MATPAL Kft. gyár-
totta ezt a szív alakú gyûjtõt. Március elején megkerestem õket, és
kollégájuk, Takács László nagyon segítõkész volt: felajánlotta,
hogy a cég nekünk is elkészíti az alapi mintához hasonlóan a ku-
pakgyûjtõt, INGYENESEN.
Polgármester úrral egyeztetve kitaláltuk a helyét, Kun Zsolt és
kollégái pedig elõkészítették az elhelyezéshez szükséges beton-
alapot.
A napoban hívott László, hogy jönnének is helyére rögzíteni a mi
kis kupakgyûjtõ szívünket!
Köszönet és hála a MATPAL Kft.-nek és kedves munkatársainak,
hogy mától kis falunkban, Cecén is ilyen kulturált gyûjtõbe he-

lyezhetjük el az ásványvizes, üdítõs palackok mûanyag kupakjait,
amiket aztán beteg gyermekek felépülésére ajánlunk fel!

Kérjük, használják szeretettel, óvjuk és védjünk környezetünket,
vigyázzanak rá!

Sebestyén Éva önkormányzati képviselõ


