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KÉZCSÓK
Kézcsók, Kezicsókolom, Csók –
ezek a foszlányok maradtak
meg mára a „Kezét csókolom,
kisasszony/nagyságos
asszony!” köszönési formából,
melyet a boka finom összeüté-
se, meghajlás és a szóban el-
hangzó cselekedet kivitelezése
kísért. Az úr szertartásosan
megfogta az elõtte álló hölgye-
mény kecses kacsóját, s mé-
lyen a szemébe nézve, fölé ha-
jolva csókot lehelt, vagy merész
puszit nyomott a kesztyûbe búj-
tatott kézfejre.

Manapság kuriózum, ha valaki
ezzel a régi habitussal tiszteleg
egy hölgy személye elõtt, pedig
ettõl a gáláns, férfias üdvözlés-
tõl kifejezetten ellágyul és iga-
zán megbecsültnek érzi magát
egy nõ.

Hogy az én hétéves kislovagom
honnan vette föl ezt a kedves
gesztust, mellyel (egyelõre)
csak engem tüntet ki az esti bú-
csúzásnál, azt nem tudom, de
mindig bátorítom, hogy tartsa
meg e jó szokását.

Igaz, hogy még tart a járvány, de
– a mihamarabb remélt – elmúl-
tával a férfinem többi tagját is
biztatom, hogy élesszék fel e ré-
gi hagyományt.

Hargitai–Kiss Virág
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Részletek a 2-3. oldalon.Részletek a 2-3. oldalon.



2 KÖZÉLET 2020. augusztus 27. Bogárd és Vidéke

MÉLTÓNAK LENNI
Hónapok óta az államalapítás ünnepe volt az elsõ hivatalos közösségi rendezvény, ahol együtt emlékezhet-
tünk magyar gyökereinkre, s gondolhattuk át Szent István király cselekedeteinek fényében a mi teendõin-
ket, céljainkat. Nem könnyû, de lehetséges méltónak lenni az értékteremtõ örökséghez – természetesen fa-
kadó elkötelezõdéssel, elhivatottsággal, lelkesültséggel, kitartással, alázattal. Valahogy úgy, ahogy Remé-
nyik Sándor „Mindennapi kenyér” címû versében is áll:

„Amit én álmodom
Nem fényûzés, nem fûszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevõ falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhezõ szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
…
Az álmom néha kemény, keserû,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erõ, –
De benne van az élet.”

A költemény Huszárné Karnis Eszter
nagyszerû elõadásában hangzott el teljes
egészében a Himnuszt követõen az au-
gusztus 19-én este megtartott sárbogárdi
ünnepségen a mûvelõdési ház színházter-
mében, ahová szép számmal érkezett a vá-
ros lakossága.

Dr. Sükösd Tamás polgármester a követ-
kezõ gondolatait osztotta meg a jelenlé-
võkkel ünnepi beszédében: – Fontos az
együvé tartozás, a nemzettudat, amely át-
hidal felekezeti különbségeket, és fontos
megemlékezni a dicsõ múlt meghatározó
eseményeirõl, hogy érteni tudjuk helyün-
ket és feladatunkat a világban. A mai világ-
ban szükségünk van szövetségesekre, egy-
fajta rendszerhez tartozásra, amelyet ma
Európai Uniónak hívnak. Ez azonban sem
szolgalelkûséget, sem az egészben való fel-
oldódást nem jelent. Tanuljuk meg István
királytól, hogy képesek vagyunk önálló
hozzájárulásra, önálló teljesítményre Eu-
rópa és a világ dolgaiban. Igenis elõállha-
tunk olyan megoldásokkal, amelyek talán
szokatlanok, de amelyek a mi problémá-
inkra vannak szabva és aztán türelmes
munkával elismertethetjük õket. De mégis
új egyensúlyra van szükség, egyrészt a
megszokott mintákhoz való alkalmazko-
dás, másrészt pedig a jól megalapozott sa-
ját kezdeményezések között. Szent István
a magyar állam megalapításával arra taní-
tott bennünket, hogyan teremthetünk ma-
gunknak otthont Európában. Otthont,
amely védelmet és biztonságot ad. Teret a
kiteljesedésre. Otthont, amely bár képes
változni velünk az idõben, mégis állandó.
Történelmi sikerünk, hogy volt és mindig
lesz a földnek egy szeglete, egy önálló eu-
rópai állam, amelyre minden magyar a ha-
zájaként gondol, amelynek neve: Magyar-
ország, és ezen belül lakókörnyezetünk, ha
úgy tetszik szûkebb hazánk: Sárbogárd.
Felelõsségünk abban áll, hogy tényleg át-
adjuk a következõ generációnak az igényt
a családalapításra, a fenntartásra, az emlé-
kezésre, a magyarságtudat megtartására.
Az államalapítás ünnepén kitüntetett díja-

zottak példájából megtanulhatjuk: ha ott
állunk teljes akaratunkkal, hitünkkel, éle-
tünkkel a mögött, amit teszünk, amit csi-
nálunk, ami a munkánk, ami a szenvedé-
lyünk, akkor abból hiteles alkotás lesz, ak-
kor az megragadja a körülöttünk élõket,
akkor annak hatása lesz a világra, akkor
annak hatása lesz a közösségünkre, a vá-
rosra, melyben élünk. Többet kell tennünk
a világért, az országunkért, a városunkért,
mint amennyit a világunk, az országunk,
városunk tesz értünk. A haza mi vagyunk a
hétköznapokban és az ünnepi pillanatok-
ban is. Akkor is, amikor elbizonytalano-
dunk, mert nem kapunk visszaigazolást a
munkánkról a közösségtõl, de akkor is,
amikor a közösségünk elismeri a tevékeny-
ségünket.
Ez alkalomból vehette át aranydiplomáját
RAUSCH GYÖRGYNÉ óvodapedagógus,
a sárszentmiklósi óvoda nyugalmazott, so-
kak által szeretett és tisztelt vezetõje.
Díszpolgári címmel tüntették ki DR. NE-
MES MÁRIA háziorvost, aki gimnáziumi
tanulmányait Sárbogárdon végezte. Az
egyetem elvégzése után 11 évig Balassa-
gyarmaton dolgozott, bõrgyógyászatból
szakvizsgázott, majd belgyógyászaton ké-
pezte magát. Három évig tartó mezõszilasi
háziorvosi tevékenységét követte Sárbo-
gárd, ahol életmûve kibontakozott, s ahol
a mai napig hûen gyakorolja hivatását. Két
fia közül sajnos négy éve elveszítette kiseb-
bik gyermekét, szeretett férje pedig három
éve távozott az élõk sorából. E fájó veszte-
ségek ellenére töretlen lendülettel látja el
kislóki és sárbogárdi betegeit, a reformá-
tus otthon lakóit, valamint két éve (helyet-
tesként) a sárszentmiklósi körzet pácien-
seit. Õ sem hátrált meg a koronavírus-jár-
ványtól, sõt munkáját példamutatóan vé-
gezte mindvégig.
Sárbogárd Város Szolgálatáért FEHÉR
MIHÁLYNÉ részesült elismerésben, aki
1994 szeptembere óta dolgozik a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatalban vagyon-
gazdálkodási ügyintézõként. Az ott eltöl-
tött csaknem 26 év alatt rendkívüli szakmai
rutinra tett szert, melybõl nemcsak az ügy-
felek, de kollégái is profitáltak. Munkáját
mindig szorgalmasan, becsületesen és
szakszerûen végzi. Az ügyfelekkel segítõ-
készen, empatikusan, ha kell, határozot-
tan viselkedik, de mindenkinek ott segít,
ahol tud. Az évek során folyamatosan al-
kalmazkodnia kellett a jogszabályváltozá-
sokhoz, a számítástechnika robbanásszerû
fejlõdéséhez, illetve az egyre nagyobb te-
ret nyerõ elektronikus ügyintézéshez, de
kitartásának és lelkiismeretességének kö-

Köszönetnyilvánítás
Sárbogárd Város Önkormányzata ez-
úton fejezi ki köszönetét a Friss Pékség-
nek a felajánlott új kenyerekért, melye-
ket az államalapítás alkalmából augusz-
tus 19-én megrendezett ünnepségre ké-
szítettek a kitüntetettek részére.
Köszönjük a Fõtéri Cukrászdának a
rendezvényre felajánlott város-tortát.
Szeretnénk köszönetet mondani továb-
bá mindazoknak, akik a rendezvény
szervezésében, lebonyolításában bár-
milyen formában részt vettek.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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szönhetõen sikerült minden akadályon
túllendülnie. Munkájából adódóan na-
gyon sok emberrel került kapcsolatba, te-
vékenységét a város lakossága is elismeri.
Személyét tisztelet övezi. A közszolgálatá-
ban ellátott munkáját a lakosság és a min-
denkori vezetés megelégedésére, magas
színvonalon végzi.

Sárbogárd Gazdasági Fejlõdéséért díjat
vehetett át NAGY DEZSÕ kertész, aki
több évtizedes munkájával méltán szerzett
ismertséget nemcsak magának, hanem
Sárbogárd városának is. Szakmai tudását
kecskeméti és budakeszi kertészeti isko-
lákban alapozta meg. Ifjúkorában volt egy
rövid ideig bányász is, de igazi valóját ker-
tészként találta meg. Ez irányú tevékeny-
ségét a sáregresi (cecei) termelõszövetke-
zetben kezdte. Hatalmas mennyiségû tu-
dást összegyûjtve vágott bele az önálló kis-
termelõi létbe a nyolcvanas években, kez-
dett saját maga gazdálkodni, s nyitott vetõ-
magboltot házának alagsorában, ahova az
egész járásból érkeztek a vevõk. Büszke le-
het arra, hogy számos növényfajta kör-
nyékbeli meghonosítása az õ nevéhez fû-
zõdik (paprikából a Sobor nevû fajta, az
óriás fehér padlizsán, a kanadai csíkos
dinnye, vagy számos paradicsomfajta ter-
mesztését kezdte meg fóliasátraiban). Új-
fajta technológiákat vezetett be, a csepeg-
tetõs öntözéstõl kezdve a káposztasavanyí-
tás módszerein át a palántanevelésig. Tu-
dását soha nem tartotta meg magának, szí-
vesen segített, tanított másokat is. Több
kertészeti diplomamunka elkészítésénél
bábáskodott, mint ahogyan szaktudásával
segítette számos település kertészeti prog-
ramjának elindítását, vagy mûködtetését
(pl. Sárbogárd, Alap, Alsószentiván, Sár-
egres, Mezõszilas, Káloz, Csõsz, Sárszent-
ágota, Sárkeresztúr, Nagylók, Tolna me-
gyében Udvari, Kisszékely). Különbözõ
fórumokon szívesen tartott elõadásokat,
oktatásokat. Közremûködött a zöldségfé-
lék feldolgozásában is (pl. alapi présüzem,
nagylóki paprikaszárító stb.). A közmun-
kaprogramok oktatói feladatait is szívesen
vállalta, akár egyszerre dolgozott és okí-
tott saját fóliasátraiban. A megtermelt ter-
ményeket a helyi vagy környékbeli kony-
hák dolgozták fel örömmel, hiszen mindig
megbízható, jó minõségû zöldségfélékkel

látta el a konyhákat. Igazi közösségi em-
berként nagyon szívesen vesz részt külön-
bözõ fõzõeseményeken.
Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés-
ben részesült TAKÁCS LAJOS és REHÁK
SÁNDOR TIBOR
Takács Lajos a sárbogárdi VAX Kézilab-
da Egyesület társedzõje volt éveken át,
Bodoki Györggyel közösen. Gyuri vissza-
vonulása után egyedül felvállalta az edzõi
munkát egy rövidebb idõre, de nem kis si-
kerrel. Az edzések, amelyeket Lajos irá-
nyított, kemények, következetesek, pro-
fesszionálisak voltak. A figurákat begya-
korolták, a labdafogás természetessé vált,
a kondíció növekedett, irányítása alatt a
csapatjáték magas szintre került és az is
maradt. Edzõi munkájában NB I-es spor-
tolói múltja jól tükrözõdött. Fiatalokat
megszégyenítõ robbanékonysággal, gyor-
sasággal, technikával rendelkezett. Még az
50-es éveinek végén is az edzések legtöbb-
jét végighajtotta, példát mutatva a fiata-
loknak, teljes technikai tudását szemléltet-
ve és átadva a csapatnak. Ilyen nagy tudá-
sú, elhivatott edzõt kívánhatunk Sárbogár-
don minden sportágba, egy olyan embert,
akit a játékosai szerettek, tiszteltek és
nagyra becsülnek a mai napig!
Rehák Sándor Tibor a sporttal a Sárszent-
miklósi Általános Iskolában ismerkedett
meg. Bruzsa Miklósnál kezdte labdarúgói
pályafutását. Csatári Gábor figyelt fel atle-
tikus képességeire és válogatta be az iskola
4x100-as váltócsapatába. Ugyanakkor Jar-
meczki István az elsõ lépésekre tanította
meg sakkban. Középiskolai tanulmányait
Székesfehérváron a Jáky József Építõipari
Szakközépiskolában folytatta. Kiss Szilárd
híres kézilabdaedzõ felfigyelt adottságaira
és a Szondi SE ifjúsági csapatához igazol-
ta. Már másodikosként tagja volt az iskola
válogatott kézilabdacsapatának, és edzõje
– aki késõbb a Veszprémhez igazolt –, ma-
gával vitte õt új klubjához. Azonban itt
csak pár hónapot töltött, mivel 1981-ben
leérettségizett és visszakerült Sárbogárd-
ra, ahol a helyi Videoton mûszaki osztá-
lyán kezdett dolgozni. Mellette a Sárszent-
miklós SE csapatában focizott, többnyire
az ifjúsági csapatban, de felkerült pár mér-
kõzésre az akkor megye kettes felnõttcsa-
patba is. A 80-as években a helyi sakkegye-

sület igazolt játékosa lett. Sorkatonai szol-
gálat után a Videoton üzemi bajnokságban
(férfi labdarúgás, nõi kézilabda) játékos-
ként és játékvezetõként is szerepelt. 1987-
tõl a Sárbogárdi Videoton Nõi Kézilabda-
csapat technikai vezetõje lett. A csapat
edzõje Sárközi László volt, NB II-es baj-
nokságban is szerepeltek. A Szántó Gás-
pár és Barabás Dezsõ vezetésével szerve-
zett kispályás labdarúgó-bajnokságban is
részt vett játékosként, majd a 90-es évek
végétõl játékvezetõként. 2008-ban a Suzu-
ki Barta Kézilabda Kupából – ahol játszott
és játékot is vezetett – kialakult egy mag,
amely Sárközi László elnökségével, Bodo-
ki György edzõvel és Rehák Sándor szak-
osztályvezetõvel benevezett a megyei fel-
nõtt férfi bajnokságba VAX KE Sárbo-
gárd néven. A második évben már meg-
nyerte a sárbogárdi fiatalokból álló csapat
a bajnokságot. Ennek a csapatnak 2015-tõl
az elnöke. 2018-ban elindították az után-
pótlásnevelést is. Rehák Tamás és Gold-
berger Marcell edzõkkel karöltve ma 4
korosztályos fiúcsapattal, valamint egy fel-
nõtt férficsapattal büszkélkedhet a VAX
KE Sárbogárd. Rehák Sándor és a két
edzõ eltökélt abban, hogy Sárbogárdon a
kézilabda még magasabb szintre jusson.
További céljai között szerepel, hogy a lá-
nyoknál is elindítsa az utánpótlás-nevelést.
Fiával évek óta szervezi a Sárbogárdi Szil-
veszteri Kispályás Kupát és további nyári
egynapos kupákat. Emellett rendszeresen
kerékpározik.

Az elismerések átadását követõen Vikidál
Gyula lépett a színpadra zenés válogatásá-
val, megénekeltetve a sorokban ülõket.

Hargitai–Kiss Virág
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Az Ápoló–Gondozó Otthon
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
ményt és telephelyeit bemutató cikksoro-
zat következõ témája az Ápoló–Gondozó
Otthon. Aki elmegy az Ady Endre út
39-41. szám elõtt (volt szülõotthon), látva
a szépen gondozott parkot és a régi, elavult
épületet, az nem is sejti, hogy milyen szép
és nehéz munka folyik az épületen belül.
Ahogy belépünk, az intézményben rend,
tisztaság, barátságos légkör uralkodik, a
falakon, az asztalokon minden a dolgozók
szépérzékének kétkezi munkáját dicséri.
Az otthon intézményvezetõ–ápolója Bíró
Sándorné Ildikó, aki 1995-tõl dolgozik az
otthonban, 10 éve pedig mint vezetõ látja
el feladatait. Az intézményben folyó mun-
káról, a mindennapokról õ mesél. Úgy ér-
zi, hogy a szociális szakmát lenézik, azt
gondolják nincs benne perspektíva, fejlõ-
dési lehetõség. Ezt a sztereotípiát szeretné
megváltoztatni, igazolva azt, hogy az ott-
honban elvégzendõ szociális munka szak-
mailag milyen összetett és sokrétû tudást
igényel.
Az otthon intézményvezetõ–ápolója elõ-
ször annak adott hangot, mennyire fájlalja,
hogy az emberek csak az elavult épületet
látják (még ma is elõfordul, hogy elfekvõ-
nek titulálják a városban élõk). A régi falak
között viszont emberek dolgoznak, élnek,
laknak, éreznek. Az intézményt belülrõl és
az ott folyó munkát bármikor meg lehet te-
kinteni.
Ildikó elmondta, hogy az intézmény fel-
adata a gondozás és a szakápolás. Mit is je-
lent ez a két szó valójában? Munkájuk so-
rán mindenfajta egészségügyi problémá-
val találkoznak, amit meg kell oldaniuk.

Ugyanazokat a feladatokat látják el a szak-
ápolás keretein belül, mint a kórház. Szak-
mailag naprakész tudással kell rendelkez-
niük. Sokan nem is tudják, milyen felada-
tokat, problémákat kell nap mint nap meg-
oldaniuk (pl. infúzió lefolyatása, branül
behelyezése, injekció adása, katéter felhe-
lyezése, szondás táplálás, sztóma kezelése,
gégekanül ápolása, sebkezelések, EKG
készítése, vérvétel, gyógyszerek kiosztása).
Az otthon orvosának utasításait folyama-
tosan kísérik és végrehajtják. Az ápolók
két mûszakban (éjjel-nappal 12 óra, nincs
hétvége, nincs ünnepnap) látnak el szolgá-
latot. Minden nap minden ellátottat meg-
fürdetnek; reggel 6 órakor a nehezen moz-
gatható, este pedig a fennjáró, részben ön-
ellátásra képes ellátottakat. A nappalos
mûszak rendje a fürdetés után az etetés,
öltöztetés, kiültetés, napi szakápolási fel-
adatok, higiénés szükségletek kielégítése,
ebédeltetés, vetkõztetés, fektetés, csendes
pihenõ, majd újra kiültetés, a még a meglé-
võ szakápolási feladatok végrehajtása, va-
csora, fektetés, végül a mûszakátadás ágy-
tól ágyig, emberrõl emberre mûszaknapló
megírását követõen. Az éjszakai mûszak
átvétele utáni feladatok az éjszakai gyógy-
szerek kiosztása, higiénés szükségletek ki-
elégítése, éjszakai mûszakban írt feladatok
elvégzése (pl. kezelõkocsi elõkészítése,
nõvérszoba rendbetétele, ágynemûk elõ-
készítése), hajnalban fürdetés, elõsegítés a
nappalos mûszaknak. Reggel ugyanúgy
váltás ágytól ágyig, emberrõl emberre.

Az intézmény dolgozói folyamatos fizikai
megterhelésnek vannak kitéve (pl. min-
dennapi fürdetés, emelés, mozgatás, ágy-

nemû húzása). A sárbogárdi szakrendelõ-
vel, a háziorvossal és a körzeti nõvérrel va-
ló jó kapcsolat (amiért hálásak az otthon
dolgozói) megkönnyíti mindennapi mun-
kájukat.
Az intézmény és a fenntartó nagyon sok
mindent megtesz az ott lakókért, bár az
épület elavult, a gyógyászati segédeszkö-
zöket (legyen az testközeli, pl. pelenka,
kötszer, vagy testtávoli, pl. kerekesszék, já-
rókeret, decubitus matrac) az intézmény
állja a lakóknak. Ildikó elmondta, hogy so-
kat dolgoznak azon mind szakmailag,
mind fizikálisan, hogy az ellátottak min-
dennapjait szebbé és könnyebbé tegyék.
Ezt sokan nem látják, vagy nem így képze-
lik (nem ismerve munkájukat). A dolgo-
zók minden „Köszönöm” szóért (legyen az
akár gondozotté, akár hozzátartozóé)
büszkék. A lakók az utolsó éveiket töltik az
otthonban. A dolgozók utolsó útjukra kí-
sérik el õket, folyamatosan velük vannak,
fogják a kezüket. Sokszor a hozzátartozó is
inkább úgy dönt, hogy itt menjen el, ne a
kórházban. Minden segítséget próbálnak
megadni a lakóknak, viszont a hozzátarto-
zókat nem pótolhatják, s a lakók is nagyon
ragaszkodnak családtagjaikhoz. Minden
„utolsó út” lelkileg megviseli õket, ráadá-
sul munkájukat továbbra is úgy kell elvé-
gezniük, hogy a többi lakó ezt a „sérülést”
ne vegye észre.
Ildikó munkatársaival kapcsolatban kifej-
tette, hogy jó csapattal rendelkezik és hogy
büszke emberi, erkölcsi hozzáállásukra,
szakmai tudásukra. Munkájuk során folya-
matos kihívásnak kell megfelelniük. Nem
szakmaspecifikusak, nem egyfajta felada-
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tot végeznek el, hiszen mindenre tudniuk
kell azonnal a megoldást és azt elvégezni.
Mindig tisztaság van náluk, aki belép az
épületbe, megjegyzi, hogy ide öröm bejön-
ni. A környezetüket próbálják otthonosab-
bá tenni. A lakók személyes tárgyaikat be-
hozhatják az otthonba. A lakók ottlétét
ünnepnapokkal színesítik (pl. születésnap,
névnap, Mikulás, karácsony). A COVID-
19 miatt még inkább összetartottak mind a
dolgozók, mind a lakók és hozzátartozóik.
Simán, flottul vették az akadályt az összes
törvény, rendelkezés betartásával. Ildikó
örömét fejezte ki, hogy ennek eredménye-
képpen nem történt fertõzés.
A térítési díjak összege kevés ahhoz, hogy
a felmerülõ költségeket fedezze. A hozzá-
tartozók többsége figyelemmel kíséri az
otthonban lakó szerettét, rendszeresen lá-
togatja, segíti, amiben tudja. Sajnos, ez
nem minden családtagról mondható el. A
fenntartó (önkormányzat) a szûkös kere-
teken belül is mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a mindennapi munka elvég-
zéséhez szükséges feltételek meglegyenek.
Évek óta az egyik dolgozó párja festi ki az
épületet, melyhez az anyagköltséget az ön-
kormányzat biztosítja. Ildikó elmondta,
hogy a dolgozók továbbtanulását, képzé-
sét támogatják (pl. tanulmányi szabadság,
mûszakbeosztásnál figyelembevétel). Úgy
érzi, mindenki fordulhat hozzá bizalom-
mal. A COVID-19 miatti elismerés hiánya
rosszul érintette az ágazatban dolgozókat,
ennek ellenére továbbra is ugyanolyan in-
tenzitással végzik munkájukat, mint a jár-
vány elõtt.
Jövõképük az, hogy Sárbogárdon legyen
egy uniós szabványnak megfelelõ épület
korszerû berendezésekkel, ahol vannak
olyan betegmozgató eszközök, amelyek
nem terhelik meg fizikálisan a dolgozókat,
s amelyek egyben az ellátottak komfortér-
zetét is nagymértékben javítják. Az intéz-
mény dolgozói minden olyan adakozást,
adományt, önkéntes munkát szívesen
vesznek, ami segítheti a bennlakók életét.
Az otthonról készülõ következõ cikkünk-
ben egy lakóval készített interjút olvashat-
nak majd.
Az Ápoló–Gondozó Otthon telefonszá-
ma: 06 25 460 071
– Az otthonban 6 szoba (1 kétágyas, 2 há-
romágyas, 2 négyágyas, 1 hatágyas) és be-
tegszoba (egyágyas) található. A bejárat
mellett van a nõvérszoba, mely egyben or-
vosi szoba is, ahol a mûszereket, gyógysze-
reket elzártan, elõírásnak megfelelõen
tartják. A szobák a folyosóról nyílnak. Az
ellátottak részére rendelkezésre áll még
egy étkezõ, egy tálalókonyha, egy öltözõ,
három fürdõ és mellékhelyiségek – külön a
személyzetnek – és egy mosoda.
– A gondozottak (ellátottak) létszáma 23
fõ, melybõl 7 férfi és 16 hölgy. A 23 fõbõl
teljes ellátásra szorul 13 fõ, a többi lakó
részlegesen önellátó.
– Az Ápoló–Gondozó Otthon dolgozói
létszáma 13 fõ. Munkájukat jelenleg 6 fõ
közmunkás segíti.

Tósoki Erzsébet

Elismerés a szociális
dolgozóknak

Az iskolások után ezúttal – augusztus 17-én
– Sárbogárd környékének szociális dolgo-
zóit ajándékoztuk meg 50 darab táblagép-
pel, elismerésül és köszönetképpen az ed-
dig – nem csupán a koronavírus-járvány el-
sõ hulláma alatt – végzett pótolhatatlan
munkájukért.
Sokszor a hírekbõl kimaradó, azonban na-
gyon-nagyon értékes és becsülendõ hivatás
képviselõi õk az állam mindennapi feladat-
ellátása során. El kell ismerni, hogy a szoci-
ális ágazatban dolgozók felé adós még a
kormány egy megfelelõ életpálya modellel
– dolgozunk rajta, hogy ez a terület is miha-
marabb megkaphassa a neki járó (pénzbeli)
elismerést.
Hálás köszönet még egyszer az Önök mun-
kájáért!

Varga Gábor országgyûlési képviselõ
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Bizonyára sokakat elgondolkodtat majd ez
a kaput idézõ emlékmû a Radnóti utca ke-
resztezõdésében. Az erre járók megállnak,
olvasgatják a talapzaton a már elkészült
írásokat, nézegetik a timpanon-torzón lát-
ható szimbolikus tárgyakat, találgatva
azok jelentését. Mit üzen az egyik oldalán
a Dávid-csillag, a Krisztus-fej, a reformá-
tus csillag, a másik oldalon egy bronzkori
edény, egy Zocskár-féle kerámia címer-
pajzs, színházi maszk, a két oszlopot össze-
kötõ kovácsoltvas kerítés? Nincs egységes
hatása az egésznek, ezért nyugtalanító. De
hát ez az összhang nélküliség jellemzõ Sár-
bogárdra, a találomra épült, vagy a világ-
égésekbõl megmaradt település-töredé-
kekbõl összeálló alig-városra is.
A kapu szomorúan mereng a hajdani vá-
rosközpontra, az Úri utcára, a sarkon a
vármegyei alispán, Huszár Ágoston kúriá-

jára, ahol egykor Kossuth Lajos sógorával,
testvére, Zsuzsánna férjével, Meszlényi
Rudolffal és a nemesi vármegye itt össze-
gyûlõ jeleseivel hajnalig tartó beszélgeté-
sekben készítették elõ 1848 forradalmát. S
tekint a kapu Bogárd társtelepülése, Tinód
felé, a világháború poklában koncentráci-
ós táborokban elhamvadt bogárdi zsidóság
temetõjére, melynek kövei évrõl évre egy-
re mélyebbre süllyednek a föld méhébe.
Megvan még a temetõbe vezetõ szolgalmi
út is, amit talán rendbe kéne hozni még
akkor is, ha ide halottat temetni már lassan
két évtizede nem hoztak.
És a keresztutak, ahol e…
„Kapu birodalmak romjain áll, összeköti a
város múltját, jelenét és jövõjét. Itt kereszt-
utak találkoznak, melyeken népek vándorol-
tak keletrõl nyugatra. Az erre vonuló római
légiók, hun, tatár, török, német, orosz hódító

seregek csontjait e föld magába zárta. E ke-
resztutak ma pusztákat, falvakat várossá,
népeket nemzetté egyesít.” – olvasható az
egyik lépcsõn, s mellette egy másikon az is-
mert dal sorai:
„Sárbogárd! Dombóvár! Vadvirágos vidék,
Napsütött Hortobágy, visszavártok-e még?!
Százszínû délibáb csókja csábít engem.
Sárbogárd! Dombóvár! Ringasd el a lel-
kem!”
(A dal zeneszerzõje: Robert Stolz, szöveg:
Mihály István. Eredetileg a Bolváry Géza
rendezte „Ein Tango für Dich” címû film
betétdalának készült. A sárbogárdi Hu-
szics Vendel Kórus számára kórusmûvet
komponált belõle: ifj. Leszkovszki Albin.)
Egy kövön pedig, a kapu mellett, Kossuth
Lajos levelének egy részlete olvasható,
melyet testvéréhez, Zsuzsánnához írt, akit
e levélben a szabadságharcban a tábori
kórházak megszervezésére kért fel:
„Szelíd keblednek nemes ösztönét követve
sérült vitézeinknek kórházi ápolása körül
akként intézkedj, mint egy anyától, s honunk
hû leányától méltán elvárhatni!”
És a kerítés-töredékek – bár egy hajdani
nemesi temetõ sírkerítésének maradvá-
nyaiból valók – mégsem a múlt dicsõségét
vannak hivatva siratni. Azok a kapuk a je-
lenre nyílnak, amelyben a múlt tanulsá-
gokkal teljes adottság, amibõl a jövõ kitel-
jesedik.
Komoly társadalmi összefogással készült
ez az emlékmû augusztus 20-ára, köszön-
hetõen Hüvely István áldásos szervezõ-
munkájának.
Nem volt csinnadratta, átadási ünnepség,
csak elkészült a köz javára.

Hargitai Lajos

KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK
Köszönetemet fejezem ki mindazon személyeknek, akik a Keresztútkapu építéséhez tevõlegesen és
anyagilag hozzájárultak.
Külön köszönet illeti Huszár Péter kõfaragómestert és segítõit: fiát és Bíró Zsoltot a kõmunkálatok elké-
szítéséért!
Tevõlegesen közremûködtek (alapozás, gépi földmunka, felépítményi munkák, térkövezés, fémoszlo-
pok homokszórása): Arany Gábor, Horváth István, Horváth János és Bodoki György.
A betont és csõátereszt a Szegletkõ Kft. biztosította.
A Szakács tüzép, Molnár Zoltán, Viczena Balázs kõzúzalékkal, sóderral, cementtel, valamint munka-
géppel segítettek.
A kivitelezést támogatták: Fodor és Molnár Kft., Hargitai Lajos, Botka István, Rehák család, Gábris Ist-
ván, Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, FAIR Bútorház, Gázmodul-Weisz Kft., Hírház Kft., Révész Árpád,
Pluhár István, Harasztiáné Terner Irén, Varga Ferenc, Rostás Péter, Kukucska Sándor, Szabó Ferencné,
Berkei Zoltán, Szabó László, Orova József, Huszár Gyöngyi, Máté János, Forster család, Szõnyegi Jó-
zsef, Alpekné Sárközi Ilona, Szilágyi Béla, Szénássy Ferencné, Paczona István, Kadlecsik és társa Kft.
Köszönet az összefogásért!

Hüvely István

Elkészült a keresztút kapujaElkészült a keresztút kapuja
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Mint az állatokat
Alighogy elhallgattak Európában a második világháború
fegyverei, az apám több tízezernyi fogolytársával már Ausch-
witzban dekkolt, az egyik barakkban. 1945. május 12. „Nagy
botokkal hajtottak bennünket, mint az állatokat – mesélte
évtizedek múlva. – Aki kimozdult a sorból, kapott a bottal.”
A füzeteim között megtaláltam a jegyzeteimet, amelyeket a
visszaemlékezései alapján készítettem. Feltételezem, hogy a
holokauszt nyomait kellett eltakarítania a fogolytömegnek,
rendbe hozni a területet. „Láttam a krematóriumot” – mond-
ta, de többet nem mesélt a látottakról. Annyit elmondott,
hogy a magyar brigádokat nagyon keresték az orosz tisztek,
mert jól tudtak dolgozni. Napi 15-18 könyvelt fogoly halottat
vett át a szolgálatvezetõ. Egyszer egy halott hiányzott. Micso-
da hajsza, futkosás kezdõdött! Kiderült, hogy az illetõ
visszamászott az élõk közé, magához tért. Másnap az egyik test
leesett a hordágyról, amelyen a gödörbe vitték. A hullaszállí-
tó hatalmas pofont kevert le neki. Aki halott, haljon meg ren-
desen!
Bádogdobozokba löttyentettek nekik valami levesfélét, egy
szem borsó forgott a közepén. Akinek nem volt konzervdo-
boza, az meghalhatott. Vagy tízen összefogtak, egy malteros
ládába öntötték a közös adagot. Amikor a ládát fel akarták
emelni, leszakadt a feneke. Majd megõrültek.
Az apám jó két évig élvezte a szovjet birodalom vendéglátá-
sát. Modern rabszolgaság. Semmivel sem volt finomabb,
mint az ókori. Sztálinék ezzel akarták jóvátetetni és meg-
bosszulni az országuk háborús pusztítását, a sok halottat. A
magyar foglyok létszámát nyolcszázezerre becsülik, egy har-
maduk sosem jött haza, elpusztult. A családunk mitológiájá-
ban tábornevek röpködnek. A legtöbb történet Zsitacsevrõl
szólt, ahol vagy huszonkét hónapot szenvedett át a család-
fõnk. Századparancsnoknak nevezték ki õt, hogy legyen kit
állandóan Szibériával fenyegetni. Egy papírgyár felépítését
akarták a szovjetek elvégeztetni a foglyokkal. A szervezetlen-
ség, nemtörõdömség alapjaiban meghatározta a munkát.
Kora õsszel egy tehervonat meghozta egy leszerelt német pa-
pírgyár modern gépeit. Már ahogy kirakták ezeket a vago-
nokból, az is megdöbbentett mindenkit. Reccsentek a precí-
ziós alkatrészek. Ám a gépek még télen is ott rozsdásodtak,
belepte õket a hó. Ugyanis nem volt hova beállítani ezeket.
Egy bolond mérnök rosszul tájolta be a betonalapot, muszáj
volt feltörni az egészet. Egy másik bolond egy sávos utat ter-
vezett, nem lehetett közlekedni. A munka állt, a foglyok vára-
koztak, az orosz munkavezetõk semmivel nem törõdve kö-
rülültek egy tüzet, köpködték a tökmaghéjat, s mindegyikük
csak azt leste, hogy az anyagokból mit fog hazalopni mûszak
után.
Valamikor 1947 õszén a kollégiumi nevelõtanár odaszólt ne-
kem: „Az udvaron vár az édesapád.” Ha azt mondta volna,
hogy az udvaron vár rám Szent Mihály arkangyal, az sem lett
volna elhihetõbb számomra. Megszoktam, hogy nincs apám,
eltûnt valahol a háború zûrzavarai között.
Az udvaron ott állt egy ismeretlen ember. Kopaszra nyírt fej,
elgyötört arcbõr. Eltartott egy ideig, amíg elhittem, hogy
tényleg apu az ott az udvaron. Egy másodperc alatt intuitíve
belém vágódott a felismerés, hogy ez az ember, az én apám
miféle gyötrelmek gyötrelmeit élte át idegen világokban, mi-
közben mi anyámmal minden este imádkoztunk érte.
Nem tudom, lesz-e idõ, amikor megnyugodhat az emberiség,
hogy nem õrültek irányítják a sorsát.

L. A.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BERECZK ATTILA
2020. augusztus 15. napján,
életének 53. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait
2020. augusztus 31. napján, 11 órakor

a Varga-temetõ ravatalozójából, polgári szertartás
szerint helyeztetjük örök nyugalomra.

Utolsó útjára egy szál virággal kísérjük.
A gyászmisét a sárbogárdi katolikus templomban

2020. szeptember 6-án tartjuk.
Drága emléke szívünkben él!

Gyászoló család

Gratulálunk!
KOVÁCSNÉ PÁZMÁNDI ÁG-
NES okleveles könyvtáros,
református lelkész értékes
munkáját a könyvtárosoknak
adható legmagasabb állami
kitüntetéssel, a Szinnyei Jó-
zsef-díjjal ismerték el, melyet
az államalapítás ünnepe al-
kalmából rendezett díjátadón
vett át augusztus 19-én a Pesti
Vigadóban.

A Dunamelléki Református
Egyházkerület Ráday Gyûjte-
ménye Ráday Könyvtár sárbo-
gárdi származású munkatársa
1979-ben érettségizett a Deb-
receni Református Kollégium Gimnáziumában, majd 1985-ben lelké-
szi diplomát szerzett a Budapesti Református Theológiai Akadémián.
1985-86-ban tanulmányi ösztöndíjjal a franciaországi Montpellierben
folytatott teológiai tanulmányokat. Könyvtárosként 1992-ben végzett
az ELTE-n.

A Ráday Könyvtárban 1980–1984-ig exmisszus–segédkönyvtáros,
1985–1992-ig könyvtáros–segédlelkész, 1992-tõl feldolgozó könyvtá-
ros–beosztott lelkész. 1992–1994-ig a sárbogárdi Madarász József Vá-
rosi Könyvtár munkáját is segítette (gyes mellett, napi négy órában)
mint tájékoztató könyvtáros. A könyvtári teendõk mellett kiállítások
szervezõje, kiadványok, online oldalak szerkesztõje, elõadások aktív
résztvevõje. Egyik munkatársa a következõ szavakkal jellemzi Õt az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) honlapján: a kegyelem – meg-
bocsátás, felmentés, feloldozás, feltétel nélküli elfogadás – és a
békesség – nyugalom, kiegyensúlyozottság, harmónia, meg- és kibékü-
lés – kulcsszavak életében. Szakmai útja egy folyamatosan tevékeny
életrõl tanúskodik, melyben a szolgálat adja meg a hétköznapok és ün-
nepek ritmusát.
Szívbõl gratulálunk Ágnesnek a kitüntetéshez!

Hargitai–Kiss Virág
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Gazdasági adottságaink az 1850-es évek táján
Sár-Bogárd fekszik Fehérvármegye alsó részén a Fehérvár Szeg-
szárdi országutban. Sár-Bogárdot és Tinódot éjszakról határozza
alsó Körtvélyes puszta, éjszaknyugotról alsó Töbörzsök puszta,
délnyugotról Hatvan és Örs puszták, délkeletrõl szent Miklós
hellység és keletéjszakról Szarvas és Kis-Loók puszták. Piarczai
Dunaföldvár, melytõl 3, és Fehérvár, melytõl 4 és fél mértföldnyi-
re fekszik.
Felsõ Bogárdon 1831-ben, Alsó Bogárdon 1841-ben végeztetett
be a tagosztály. A Bogárddal egy községet képezõ Tinód pedig
még most is csak az õsi családi elágazás szerinti elaprózottság álla-
potában van. Felsõ Bogárdon egy tagban ugyan, de az egész határ
szélességét átmetszõ alakban hasittattak ki a birtokok; minek kö-
vetkeztében egyes birtokok alakja, mint egy hosszú kinyujtott sza-
lag tûnik a szem elé. Alsó Bogárd szerencsésebben van tagositva,
ha bár az illetõk minden igyekezete sem volt képes az egy tagba
hasitást keresztül vinni. Illy módon a házhelyek után a helységtõl
délre házhely pótlékok két és fél annyi mennyiségben adattak, s
ezek után hasittattak ki a szántóföldek gyönyörû alakban, ugy
hogy ez osztályban 60-70 holdnyi terület a rendes négyszeg alakját
meglehetõsen megközelítve, 20-25 holdnyi birtokok is igen szép
és használható alakkal, a száz holdas birtokok pedig a lehetõ
legkivánatosabb kinézéssel birnak. A tagositás után természete-
sen, minthogy az egész határ tagosittatott, a helységnek közlege-
lõje nem maradt, minél fogva az itteni gazda közönség egyeteme-
sen a barmok istállón tartására s gazdaságában a váltó gazdasági
rendszer alkalmazására volna utalva, hanem ennek temérdek
akadálya lévén, azt még egyetlen gazda sem vette gyakorlatba. A
tagosítás a föld értékére tetemesen hatott ugyan, a mennyiben a
kezelés és megõrizhetés könyebbsége, valamint a legeltetés ké-
nyelmessége által a birtok becse sokat nyert elõbbi állapotához
képest; de mind a mellett 1850-ig csekély áron, nagyobb mennyi-
ségben holdja csak 45-tõl 55 pgõ ftig kelt, mig 1850 óta annyira fel-
magasodott, hogy már a mult évben 120 pgõ forintjával fizették a
jó minõségû földnek holdját. Minõségre nézve a határ nagyobb
része fekete agyag, néhol csaknem tisztán, több helyen kevés fe-
kete homok résszel keverve. Általában ezek a legjobb minõségû
85-95 fontos tiszta buzát termõ földek. A helység irányában
éjszaknyugot és délkeletre nyuló pótlék házhelyek általában kova
földdel kevert homok földek, mik szintén igen szép és sikeres ro-
zsot, kevés tavaszit teremnek. A határ keleti széle egyenes vonal-
ban az úgynevezett bolondvári, mély völgyet képezõ, gyönyörû
szemû buzát termõ dombon nyulik el, mellyen belõl a helység felé
esõ, régidõktõl fogva szántóföldnek használt birtokok különösen
és kiválólag tiszta buzát, jól jutalmazó kukoriczát és zabot terem-
nek. Árpa a falu hosszában elnyúló, tagositás elõtt közlegelõnek
használt részeken ád jutalmazó termést. Rétje a bogárdi határnak
kevés, leginkább egy a határon keresztül vonuló esõ és hóviz fo-
lyás mellékein van; de valamint termésre, úgy minõségre nézve is,
legjobbak közül való, mit ha a féktelen juhászok bitangolás he-
lyett megkímélnének, minõségében még igen sokat nyerne. A rét-
hiány mesterséges takarmánnyal pótoltatik ugyan, melly czélra
trágyázott ugarban árpát és zabot összekeverve termelnek; de
minthogy a váltó gazdasági rendszer szerinti gazdálkodáshoz, s az
e mellett termesztetni szokott mesterséges takarmány elõállításá-
hoz még úgy szólván az anyagi tehetség hiányzik, ugyanazért házi-
állataikat nyáron igen sokan az ugaron és tarlón legeltetik, né-
mellyek költséges takarmánnyal istállón tartják, a téli takarmá-
nyozásnál pedig a szalma nagy szerepet játszik.
Általában a három nyomású ugar rendszer van elterjedve, ámbár
már találkoznak a birtokosok közt, kik ennek hátrányos voltát, s a
váltó rendszernek elõnyét dicséretesen elösmerik, de minthogy ez
utóbbinak életbeléptetésében elõször is a szükséges állatok hiá-
nya, s ebbõl származó trágya hiány, a szántóföldeknek a helység-
hez távolléte, s az ezekhez vezetõ útaknak csaknem minden télen
használhatatlan állapota, valamint a felszereléshez okvetetlen
megkivántató tõkének hiányzása, akadályúl szolgálnak, még nem
támadott úttörõ, ki e tekintetben másoknak például állana. Ez ok-
ból a barom tenyésztés alant fokon áll, nem számítván ide egyes
kivételeket, kik dicséretes buzgalommal iparkodnak jó fajú álla-

tokat szaporítani, s e szaporítás által másoknak ösztönt és példát
adni. Az ökrök magyar, a tehenek magyar és schveizi fajúak. Lo-
vakat a jó módú birtokosok részint nemesített, részint egésséges,
erõs magyar fajúakat tartanak, míg a köznép kezében azok elalja-
sulása szemlátomást észrevehetõ. A birka gyapjúra nézve közép-
szerû, egésséges ép faj. Sertés tenyésztés csak a helybeli szükséget
pótolja.
Tinód délnyugoti határán folyik keresztül a Nádor vagy Sárviz-
csatorna, melly 1810–1820-ig készült el, s a tinódi birtokosság
40,000 pftig vett részt költségeiben. E csatorna építése által elére-
tett ugyan a czél a vizenyõs helyek tökéletes kiszárítására nézve,
de e helység baromtenyésztésére nézve megbecsülhetetlen hátrá-
nyul szolgál, a mennyiben építésénél s vezetésénél nem lévén te-
kintet a rétek öntözhetésére, egyedül a viz lefolyása lett eszközöl-
ve, s rétet nem, csak legelõt csináltak ollyant, mellyen szárazabb
idõben a marha tengeni sem képes, míg a lecsapolás elõtt e hely-
ség baromtenyésztése virágzott.
A múlt 1854-dik évben rendeltetett a hatóság által a helységen ke-
resztül futó Fehérvár Szegszárdi, a folyó évben pedig a Földvári és
Loókba vezetõ utaknak élõ fákkali beültetése. Az egész helység
határában alig látni másutt néhány fát, innen van, hogy a helység
környéke, bár igen szép fekvésû, és kellemes levegõjû, tágas, csak-
nem egy mértföldnyi területû völgyületet képez, igen sokat veszt
szépségébõl, s levegõje nyáron által rekkenõ.
A keleti határon lévõ dombok szerencsés fekvése okozta, hogy a
körülményeket rendesen jobban méltányolni tudott, s a reális va-
gyont inkább becsülõ régiebbek által szõllõvel beültettetett, melly
szõllõ mennyiségére és minõségére nézve egyaránt kitûnõ, jó za-
matú bort termett, de melly szõllõskert – fájdalom – az utódoknak
indolentiája, rosz kezelése, s a mindenben szigorúan megkivánta-
tó rend hiánya miatt elhanyagoltatott, s most már parányi részét
kivéve, tökéletesen elpusztúlt.
Gyümölcsfák, néhányak kertjeit kivéve, igen parányi mennyiség-
ben tenyésztetnek, melly körülmény okozza, hogy a szomszéd
Tolna és Somogymegyéknek e részben gazdag helységei lakosai-
nak sok pénzt, még több gabonát ad ki évenként a helység.
Részlet Galgóczi Károly „Magyarország, a Szerbvajdaság s Temesi
bánság mezõgazdasági statistikája” c. kötetének harmadik részébõl –
Egyes gazdaságok leírása (Pest, 1855)
Forrás: arcanum.hu

Kép: illusztráció
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Visszatért a piacra a FuturAqua
MTI – 2020. augusztus 11.
A FuturAqua Nyrt. újraindította július végén, több mint egyéves elõkészítést
követõen ásványvíz-kitermelését alapi üzemében, a nettó 140 millió forintos
beruházásnak köszönhetõen a fenntarthatóság jegyében visszaváltható,
0,33 literes üvegpalackokban kerülhetnek piacra prémiumkategóriás ás-
ványvizei – közölte a vállalat.
Hajnal Zsolt András, a FuturAqua Nyrt. igazgatóságának elnöke ismertette:
tavaly megkezdett beruházása során a cég bõvítette az alapi palackozóüze-
met, valamint megújította külsõ környezetét. Így a terület kamionok fogadá-
sára is alkalmassá vált, valamint megújult a csarnok vasszerkezete.

Emellett felújították, illetve átalakították, üvegmosó és -öblítõ rendszerrel,
valamint szaturáló géppel szerelték fel a palackozó gépsort, ezáltal a vállalat
környezettudatos gyártóként visszaváltható, 0,33 literes, egyedi üvegpalac-
kokba tölti szénsavas és szénsavmentes ásványvizeit. A termékeket szintén

egyedi és visszaváltható fa vagy mûanyag rekeszekben juttatja el vásárlóik-
hoz – tájékoztatott az elnök.
„A társaság az alapi palackozóban naponta nyolc óra alatt 10 100 üveg ás-
ványvizet tud elõállítani” – tette hozzá.
A FuturAqua ásványvizeket a vállalat elsõsorban a magyarországi kis- és
nagykereskedelemben, hazai áruházláncokban, továbbá a vendéglátásban
értékesíti majd.
A FuturAqua Nyrt. árbevétele tavaly 16 millió forint volt, az azt megelõzõ év-
ben meghaladta a 23 millió forintot. Adózott eredménye 2018-ban 11 millió
forint volt, ezzel szemben 2019-ben 44 millió forint veszteséggel zárt. A cég-
csoport egyszerûsítése és átláthatóbbá tétele érdekében a FuturAqua Nyrt.
konszolidációjából 2020. június 30-ai dátummal kivezették a veszteséges
társaságokat, a HUMAN Goods Kft.-t és az EcoPay Zrt.-t. A társaság
2021-ben osztalékfizetést tervez teljesíteni részvénytulajdonosainak.
A FuturAqua részvényeivel a BÉT standard kategóriájában kereskednek. Az
elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 125,6 forint, a leg-
alacsonyabb 41,1 forint volt.
(Forrás: Világgazdaság online hírportál)

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. augusztus 22-én:

HOPKA KITTI MÓNIKA
abai lakos és

HORVÁTH PATRIK
sárbogárdi lakos.

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

Szerkesztõség
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Amikor azt látjuk, hogy akivel éppen beszélgetünk, másfelé fi-
gyel, elméláz, vagy a telefonjára pillantgat, ezt a kérdést tesszük
fel neki: – Te most itt vagy?
A kutatások szerint a nyugati társadalmak felnõtt emberei éb-
renlétük csaknem felében másra figyelnek, másra gondolnak,
mint amit éppen csinálnak. Ez egy fontos emberi képesség, de ha
az itt és most helyett fõleg a múlttal, az elképzelt jövõvel, vagy
nagyon távoli dolgokkal foglalkozunk, akkor mindez elégedet-
lenséget és stresszt okoz, gyakran lehangoltsághoz és depresszi-
óhoz vezet. Ilyen esetekben segít, ha jelen tudunk lenni abban,
amit éppen csinálunk, vagy ami történik velünk, mégpedig ott,
ahol éppen vagyunk. Ha ez a hely egy szép természeti környezet,
a maga teljességével, akkor olyan új érzések szabadulhatnak fel
bennünk, amelyek az életrõl, így önmagunkról is mélyebb meg-
értést tesznek lehetõvé.
A megfelelõ helyszín kiválasztásával és a figyelem fókuszálásá-
val segítjük programjaink résztvevõjét abban, hogy valóban je-
len tudjon lenni a természetben, képes legyen megélni a termé-
szetben zajló folyamatokat, és így önmaga létét is tudatosítsa a
valóságban. Megtapasztalhatja, hogy a természet szépsége és
harmóniája (és benne önmaga) minden virtuális világot felül-
múl.

Út a természethez – út önmagunkhoz

Az ember a természet szerves része. Génjeink magukban rejtik
az élõvilág genetikai örökségét, szervezetünk a természet szabá-
lyai szerint mûködik, lelkünk mélyében õrizzük az elõdeink által
a vadonban töltött évezredek emlékeit. Alapvetõ igényünk a
természetben való tevékenység és a természeti folyamatok meg-
élése. Testi és lelki egészségünk megõrzése vagy visszanyerése
érdekében ezért fontos, hogy elegendõ idõt töltsünk el termé-
szeti környezetben úgy, hogy lélekben is jelen vagyunk, és a ter-
mészet történéseinek befogadóivá válunk. Ha ezt az utat követ-
jük, nemcsak a természethez kerülhetünk közelebb, hanem ön-
magunkhoz is.
Ennek az útnak a megtalálásában szeretnénk segítséget nyújtani
annak is, aki csak egy kellemes gyalogtúrára vágyik szép táji kör-
nyezetben (vezetett túrák), vagy szeretne elmélyedni a termé-

szet rejtelmeiben (tematikus túrák), és annak is, akinek jobb ön-
ismeretre van szüksége (pszichológiai foglalkozások), vagy tár-
saival való kapcsolatait szeretné tovább építeni (outdoor trénin-
gek). Programjaink résztvevõi megtapasztalhatják, hogy a ter-
mészet és az emberi élet harmóniája mélyen összefonódik egy-
mással.

Természet és ember

Programjaink egy részében az ember hangsúlyosabb, a másik ré-
szében a természet, de minden programunk valamiképp érinti a
természet és az ember kapcsolatát. Az önismereti, párkapcsola-
ti, gyermeknevelési kérdések, illetve gyerekeknél a viselkedési
problémák megoldásához nyújtott tanácsadást a természetben
zajló foglalkozásaink segítik elõ. Ha feszült, túl sok megoldatlan
feladat elõtt áll, vagy kiegyensúlyozottabb életvitelre vágyik, lel-
ki támogatásunk szerves részeként ráirányítjuk a figyelmét,
miként tud erõt meríteni a természetbõl.
De nem kell ahhoz különösebb lelki probléma, hogy az ember
vágyjon a természetben való jelenlétre, hiszen életünknek alap-
vetõ feltétele a szép természeti környezet ugyanúgy, mint a friss
levegõ, vagy a rendszeres mozgás. Programjaink között azok is
megtalálják a számukra megfelelõt, akik egyszerûen csak élvez-
ni szeretnék a kintlétet, gyönyörködnének a természet csodái-
ban, élményekre vágynak hazánk páratlan szépségû természeti
tájait járva.

Aktuális programok:

Augusztus 29. Gyermeknevelési tanácsadás szülõcsoportban
Augusztus 30. Tolnai-hegyhát gyalogtúra (Simontornya – Kis-
székely)
Szeptember 12. Tolnai-hegyhát gyalogtúra (Belecska – Tolna-
némedi)
Részletek és jelentkezés:
Honlap: jelenletatermeszetben.hu
E-mail: jelenletatermeszetben@gmail.com
Telefon: +36 30 432 8244, +36 30 320 8324

Apró Etelka pszichológus és dr. Horváth András ökológus kutató

Jelenlét a természetben
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EZ A HÉTVÉGE IS
EGYPONTOS LETT

FELTÁMADÁS
A SZÜNET UTÁN

SÁRBOGÁRD U19–
MARTONVÁSÁR

MUSTANG 2-2 (0-2)

Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Deák Soma,
Gábris Róbert, Lengyel Szabolcs, Suhajda
Martin, Suplicz Barnabás, Tóth Patrik, Õri
Dániel, Horváth Bálint, Boda Armand,
Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Bruzsa Tamás, Tóth László, Sáf-
rány Alen Zoltán, Már Zétény, Morvai
Zsombor
Martonvásár Mustang: Somogyi Máté –
Gábor Donát, Gábor Ákos, Gutyina Atti-
la, Rácz Olivér, Waller Arthur Edwárd,
Horváth Ádám, Kovács Patrik, Halenár
Gergely, Dezsõ Zalán Csongor, Pintér
Olivér
Cserék: Morvai Benjámin, Szõcs Géza Ernõ
Álmosan és kedvetlenül kezdett a hazai
csapat. A fizikálisan jó felépítésû vendé-
gek sorozatos támadásait a kapuban pará-
dézó Brúzsa B. védéseinek köszönhetõ,
hogy az elsõ 30 percben érintetlen maradt
a háló. A 34. percben a jobb oldalról érke-
zõ szögletrúgást Gutyina A. 5 m-rõl emelte
a kapuba, 0-1. A félidõ lefújása elõtt, a 42.
percben Bögyös B. G. eladott labdájával
Waller A. E. középen kilépett és a kifutó
kapus mellett megduplázta a martoni gó-
lok számát, a jobb alsó sarokba helyezett,
0-2.
A szünetben a hazai edzõnek, Lajtos And-
rásnak sikerült felébreszteni a srácokat.
Felfrissülve érkezett a hazai csapat a má-
sodik játékrészre és az 55. percben meg-
született a szépítõ találat. Suplicz B. bal ol-
dalról elvégzett szögletét Õri D. közelrõl
bólintotta a bal alsó sarokba, 1-2. Tovább-
ra is a Sárbogárd uralta a játékot a fáradni
látszó vendégek felett. A 78. percben ismét
szögletrúgás után került Somogyi M. ka-
pujába a labda. Lengyel Sz. belõtt labdáját
a kapus kitenyerelte és a kaputól 10 m-re
helyezkedõ Tóth P. a jobb felsõ sarokba
emelt, 2-2. Felcsillant a gyõzelem remé-
nye: az utolsó percben a jobb oldalról be-
passzolt labdát Suhajda M. közelrõl fölé
emelte.
Ellentétes félidõk után igazságos pontosz-
tozkodás.
Lajtos András edzõ értékelése a látottakról:
– A siralmas bajnoki rajtot követõen újabb
nehéz feladat várt ránk, ezúttal hazai pályán.
Az elsõ félidõ úgy telt el, mintha a siófoki
mérkõzés harmadik félideje lett volna,
ugyanis lélektelenül, hitetlenül, játék nélkül

kerültünk kétgólos hátrányba. A szünetben
sikerült rendet tennem a fejekben, tudomá-
sára adtam a játékosoknak, hogy az ellenfél
lábában sincs több edzésóra (ezáltal az aka-
rati tényezõk döntenek az ilyen meccsen),
mert ugyanolyan fiatalok alkotják a ven-
dégek csapatát is, mint a miénket, inkább
nyaralnak, buliznak, jó esetben dolgoznak,
mintsem a nyári felkészülési edzéseket láto-
gatják. A második játékrész teljes mértékben
ellentéte volt az elsõnek, az történt a pályán,
amit mi akartunk, odakerültünk a kapujuk
elé, több lehetõséget dolgoztunk ki. Góljain-
kat szögletek után értük el. A meccs végén
kettõs emberfölénybe kerültünk (egy kiállí-
tás, valamint egy sérülés, de nem volt már
cserelehetõség), és a 93. percben, szépen ki-
játszott akció végén a visszagurított labda
sajnos a lövés pillanatában megpattant, így a
gyõztes gól a lábunkban maradt. Alapvetõen
büszke vagyok a fiúkra, mert három ilyen
félidõt követõen összekapták magukat, hit-
tek magukban és nem utolsósorban elkezd-
tek focizni és célratörõen játszani.
Jók: Brúzsa B., Horváth B., Lengyel Sz., il-
letve Somogyi M., Horváth Á.

EGY PERCIG
TARTOTT

A MEGLEPETÉS

SÁRBOGÁRD–MÓR
1-2 (0-0)

Sárbogárd: Boldog Zoltán – Lajtos And-
rás János, Gráczer Bence, Kókány Péter,
Kindl Zalán, Rodenbücher Tibor, Luczek
Roland, Magda Máté, Gráczer Gergõ,
Gráczer Bálint, Gyuricza Kornél
Cserék: Mayer Dávid, Demeter Dávid, Sü-
kösd Gergõ, Krajcsovics Péter, Farkas Zol-
tán
Mór: Nagy Márk – Radács Milán, Pataki
Dániel, Végvári Ádám, Kosztolányi Ben-
ce, Lattenstein Norbert, Fodor Máté Osz-
kár, Ferencz Bálint, Klémán Máté, Varga
Balázs, Tar Bálint
Cserék: Kiss Máté, Osgyán Máté, Cseh Attila
A második forduló slágermérkõzésén – a
nagy meleg ellenére – szép számú közön-
ség elõtt került sor a két csapat összecsapá-
sára. A kezdés után a vendégek magukhoz
ragadták a kezdeményezést a tudatosan
visszahúzódó hazaiak ellen. A Mór me-
zõnyfölénye állandósult, de a zárt és fe-
gyelmezett védekezés ellenszerét nem
találta. Az elsõ félidõ gólnélküli döntetlen-
nel zárult.

A szünet után az örökmozgó Rodenbüc-
her T. a támadó térfél közepérõl az ellene
elkövetett szabálytalanság ellenére (a já-
tékvezetõ elõnyszabályt alkalmazott) a
jobb oldalra továbbított. Gyuricza K. a
megkapott labdát a kapu elé ívelte és a
hosszú oldalon érkezõ Gráczer Bence a vé-
dõ mellett a jobb alsó sarokba fejelt, 1-0.
Szép támadás, szép gól. A kezdés után az
50. percben azonnal sikerült az egyenlítés
a vendégeknek. A kapura ívelt labdát Bol-
dog Z., a hazaiak kapusa maga elé ütötte,
majd néhány méter labdavezetés után fel-
vette. Domak Á. játékvezetõ közvetett
szabadrúgást ítélt a kaputól 12 m-re. A vil-
lámgyorsan elvégzett szabadrúgást legurí-
tás után Kosztolányi B. passzolta a kapuba,
1-1. Amatõr gól! Az egyenlítés után alább-
hagyott a csapatok lendülete és a játék ké-
pe alapján az eredmény megtartása lát-
szott. A 86. percben a csereként beálló
Krajcsovics P. jobbról befelé cselezve bal
lábbal kapura lõtt. A lövést Nagy M. lábbal
védte és a kipattanó labdával a vendégek
bal oldali kontratámadást indítottak. A
fellazuló hazai védelem mellett Osgyán M.
kilépett és a jobb alsó sarokba lõtt, 1-2.
A játék képe alapján a labdát többet bir-
tokló Mór sikerrel vette a sárbogárdi aka-
dályt. A hazaiak egyéni hiba miatt marad-
tak pont nélkül és a két hazai mérkõzésen
elmaradt a sikerélmény.
Jók: Rodenbücher T., Gráczer Bálint, il-
letve Nagy M., Ferencz M.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés
után: – A mérkõzés jelentõs részében fegyel-
mezetten és nagy akarattal játszott a csapat.
Keveset hibáztunk, de azt az ellenfél kegyet-
lenül kihasználta. Ismét gólokat ajándé-
koztunk, ráadásul a legrosszabb pillanatok-
ban.

A HÉTVÉGE
SPORTMÛSORA

2020. augusztus 29. (szombat)

10.00 óra: Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd
U19 (megyei I. o., U19, Ercsi)
17.00 óra: Sárbogárd–Martonvásár (me-
gyei I. o., felnõtt, Sárszentmiklós)
17.00 óra: Kisláng Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Kis-
láng)

2020. augusztus 30. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Kisláng U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Sz=Csak szombati napokon közlekedik, ünnepnap
nem.

A védekezés fontos, hordj Te is maszkot!

Kötelezõ a maszk!
A vasúttársaság arra kéri a vonaton köz-
lekedõket, hogy továbbra is tartsák be a
kötelezõ egészségvédelmi rendelkezése-
ket. A maszkhasználati kötelezettségre
az állomási és a fedélzeti hangos, vala-
mint szöveges utas-tájékoztató eszkö-
zök, a vonatok ajtaján pedig figyelmezte-
tõ táblák hívják fel az utasok figyelmét.
A koronavírus-járvány terjedésének
megakadályozása érdekében a tömeg-
közlekedési eszközökön, így a vonato-
kon is kötelezõ a száj és az orr eltakarása.
Amennyiben az utason nincs maszk, a
jegyvizsgáló megkéri, hogy takarja el a
száját és az orrát. A vonattal utazók álta-
lában együttmûködõk, van náluk maszk
és kérésre fel is veszik.
A nyári, meleg idõszakban romlott a
maszkhordási fegyelem, ezért a vasút-
társaság szúrópróbaszerû ellenõrzése-
ket hajt végre. Az elmúlt három hét alatt
a Készenléti Rendõrséggel, a polgárõr-
séggel és a vagyonõrökkel közösen több
mint 2000 vonaton tartottak ellenõrzést
és figyelmeztették a maszk nélkül utazó-
kat.
Az érintett munkavállalói – jármûvezetõk és jegyvizsgálók – számára a vasúttársaság fo-
lyamatosan biztosítja a szükséges védõfelszerelést, és kötelezi õket a maszkviselésre,
hogy se magukat, se az utasokat ne tegyék ki fertõzésveszélynek.

MÁV Zrt. KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Sárbogárd város la-
kosságát és az ügyben a hatásterületen
érintetteket, hogy a Sárbogárd, külterü-
leti 0637 hrsz-ú ingatlanon tervezett,
nem veszélyes hulladékot hasznosító te-
lep elõzetes vizsgálata tárgyában az
Inert-Tech Kft. (8097 Nadap, Béke u.
21.) kérelmére, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Székesfehérvári Járási Hi-
vatala Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Fõosztály (8000 Székes-
fehérvár, Hosszúsétatér 1. (a továbbiak-
ban: Környezetvédelmi Hatóság) 2020.
július 2-án közigazgatási hatósági eljá-
rást indított.
Az eljárás a „a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati enge-
délyezési eljárásról” szóló 314/2002.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekez-
dés a) pontja alapján került megindítás-
ra.
A Környezetvédelmi Hatóság az elõzetes
vizsgálat megállapításai tárgyában az
FE/KTF/96-30/2020. eljárást lezáró hatá-
rozattal meghozta döntését.
Az elõzetes vizsgálati eljárást lezáró ha-
tározat másolati példánya a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján

2020. augusztus 24-én, 30 nap idõtarta-
mig kifüggesztésre került.
A határozat hirdetõtábláról történõ levé-
telére 2020. szeptember 23-án kerül sor.
A határozat kifüggesztett példánya a hi-
vatal nyitvatartási ideje alatt megtekint-
hetõ hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 órá-
ig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatos határozat, doku-
mentációk, okiratok a Sárbogárdi Pol-
gármesteri Hivatal mûszaki osztályán
(emelet 7. számú irodahelyiség) is megte-
kinthetõk.
Ügyintézés a fent megnevezett környe-
zetvédelmi hatóságnál az ismertetett cí-
men történik.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.30–12.00
óráig, szerdán 8.30–12.00 óráig és
13.00–15.30 óráig, pénteken 8.30–12.00
óráig.
Ügyintézõk neve és hivatali elérhetõsé-
ge: Kleiber-Bujdosó Julianna és dr.
Majer Andrea.
Telefon: 06 (22) 514 300. Hivatali Kapu:
FMKHKOTE, 733602766

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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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. szeptember
szeptember 5-6.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u.
1/a, 06 (30) 816 1374;
szeptember 12-13.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404.
szeptember 19-20.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asz-
talos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
szeptember 26-27.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rá-
kóczi u. 62., 06 (30) 939 8629.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhat-
van, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza.

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 órá-
tól 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

ALBÉRLETET KERESEK HOSSZÚ TÁVRA
SÁRBOGÁRDON 06 70 431 9925

Szeptember 1-jétõl
ÚJRA NYIT A SÁRBOGÁRDI PÁLINKAFÕZDE!

Telefonszám: +36 30 221 0984
#szívügyünkapálinkád

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
keresek CECÉN.

Hívjanak az alábbi számon: +36 70 774 0051

PECSENYEKACSA ELADÓ
06 20 575 3033

Kedves Vásárlóink!

Nagyon sok szeretettel várunk
mindenkit a Fõtéri Cukrászda

30 éves születésnapján,

2020. szeptember 1-jén,
kedden.

Ezen a különleges napon

MEGLEPETÉSSEL VÁRUNK
minden hozzánk betérõ

kedves vendéget!

A Fõtéri Cukrászda dolgozói

A Fiorács Kft. sárbogárdi
sertéstelepére pályázatot hirdet

sertéstelepi segédmunkás
munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok
iránt, valamint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbe-
csülést, hosszú távú munkalehetõséget,
bejelentett, stabil, biztos állást, vala-
mint versenyképes jövedelmet egy mû-
szakos beosztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon: +36 30 411 2873

KARATEEDZÉSEK INDULNAK
KEZDÕK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE

Németh Attila 6° danos mester
vezetésével a sárbogárdi

Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében szeptember 7-étõl.

Érdeklõdni a helyszínen vagy
telefonon: 06 (20) 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!

VASÁRNAPIG KITART A NYÁR,
HÉTVÉGÉN KÁNIKULA JÖN

Csütörtökre hidegfront érkezik, feltámadó, helyenként viharos északnyugati széllel,
pár fokos lehûléssel. Sokat fog azonban sütni a nap, számottevõ csapadék nem
valószínû.
Pénteken fátyolfelhõs, napos, száraz idõ várható. A szélirány déliesre fordul, a Du-
nántúlon feltámad, Sopron és a Fertõ-tó környékén erõs lökések kísérhetik. A friss
hajnalt követõen a maximumok 25 és 31 fok között alakulnak.
Szombaton sok lesz a napsütés, egy-egy frissítõ zápor, zivatar legfeljebb néhol nyuga-
ton, északnyugaton alakulhat ki. Az országszerte feltámadó délies szélben 30-35 fokig
melegszik a levegõ, délen 36-37 fok is lehet. Vasárnap napközben nyugatra markáns
hidegfront hozhat fordulatot záporokkal, zivatarokkal, feltámadó széllel. Nyugat ki-
vételével azonban még 30 fok fölött alakulnak a maximumok.
Forrás: idokep.hu
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HAZAFIAS NÉP
FRONTMUNKÁBAN


