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AMENNYI SZÕLÕ A FÁN,
ANNYI ÁLDÁS SZÁLLJON RÁD!

Itt, a Bogárd és Vidéke elsõ oldalán szeretnénk köszönteni Édesapánkat, Hargitai La-
jost 76. születésnapja alkalmából. Az Õ életkora ugyan nem kerek, viszont az általa
alapított lap ez év õszén tölti be 30. évét. A rendszerváltás idõszakában a lap alapítá-
sa újjászületés volt édesapánk számára: kultúrigazgatóból a maga ura lett, egyéni
vállalkozó, járatlan utakat kellett kitaposnia, más formában gyakorolni hivatását: a
népmûvelést. De ez nem riasztotta vissza soha, sõt, élvezi a folytonos megújulást,
mely azóta is jellemzi Õt. Ezért igazából kortalan. Születésnapját alföldi kun gyökerei
hatására stílusosan szürettel ünnepelte, koordinálva a szilvafa tetejére kúszott szõlõ
után mászó gyermekeit és unokáit. Szeretünk, Papikánk!

Virág és Balázs

MÉLTÓ HELYMÉLTÓ HELY Írás a 6.Írás a 6.
oldalon.oldalon.
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NAPLÓ
„Maszkabált” rendezett a sárbogárdi kép-
viselõ-testület október 9-ei ülésén. Ezúttal
mindenki, aki a teremben tartózkodott, a
vírushelyzetre tekintettel eltakarta a szá-
ját, és zömében az orrát is. Csak az vette le
a maszkot, aki éppen beszélt. Nedoba Ká-
roly kivételével az összes képviselõ jelen
volt.
Néma felállással emlékeztek a hétvégén
elhunyt Majláth Lászlóra, a roma nemze-
tiségi önkormányzat képviselõjére.
Dr. Sükösd Tamás az elmúlt hónap törté-
nései közül a következõket emelte ki: részt
vettek a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Társulás operatív tanácsá-
nak ülésén, a szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyek kihelyezése második etapjának fel-
adatait osztották le. Megyei szinten 200
ezer edényrõl van szó. A járás lakosságá-
hoz kerülõ edények már Sárbogárdon van-
nak, melyeket 2021 elsõ negyedévében jut-
tatnak el a háztartásokba. Sor került egy
bejárásra a Huszár-temetõ bõvítése kap-
csán. Egyeztettek a közétkeztetés finanszí-
rozásáról és a megoldandó feladatokról.
Az Örökké Nem Eshet Alapítvány egy sú-
lyos betegséggel küzdõ, sárbogárdi kis-
lány, Rus Liliána részére nyújtott támoga-
tásról számolt be a polgármesternek; a csa-
ládot az önkormányzat is segíti, figyelem-
mel kíséri. Megtörtént a legutóbbi felszíni
csapadékvizes pályázat záró ellenõrzése,
az illetékes hatóság rendben talált min-
dent, csak egy-két apró adminisztratív iga-
zítás szükséges. A MÁV-lakótelep víz-
gondjairól egyeztettek a helyszínen a Fe-
jérvízzel együtt. Az M8-as út tervezõi ellá-
togattak Sárbogárdra, nagy szakmai hoz-
záértésrõl tettek tanúbizonyságot, ami bi-
zakodásra ad okot. Szakértõk és Varga
Gábor országgyûlési képviselõ részvételé-
vel lehetséges sportfejlesztésekrõl is
egyeztettek, valamint a kerékpárút terve-
zõje beszámolt az eddig elvégzett munká-
ról. Részére egyéb tervezési megbízást is
adnak majd, ha célba ér a Sport utcai, 150
millió forintos pályázati forrású beruhá-
zás, melybõl a leendõ sportcsarnok alap-
infrastruktúrája (víz, tûzi víz, csapadék-
víz-elvezetés, parkoló, út) valósulhat meg.

Közmûvelõdés
Köszönet illeti a közmûvelõdési intézmé-
nyeket mûködtetõ szervezetek és az ott te-
vékenykedõ szakemberek, dolgozók mun-
káját – mondta a polgármester –, akik –
ahogy részletes beszámolóikból is kiderül
– értékes tartalommal töltik meg a közös-
ségi, kulturális tereket. A József Attila
Mûvelõdési Központot a Sárbogárdi Kul-
turális Egyesület, a rétszilasi klubot a Rét-
szilasért Egyesület, a Sárszentmiklósi
Klubot és könyvtárat az önkormányzat il-
letve az iskola, a Madarász József Városi
Könyvtárat az önkormányzat mûködteti.

A polgármester bízik a további jó együtt-
mûködésben.
Egyúttal újrakötötték a Sárbogárdi Kultu-
rális Egyesülettel a közmûvelõdési megál-
lapodást a mûvház vonatkozásában. A fel-
hívásra egy pályázat érkezett, az eddigi
üzemeltetõtõl.
Dr. Sükösd: – Horváth Istvánnak köszön-
jük az eddigi munkát, és kívánom, hogy azt
az eddigi lendülettel, leleménnyel folytas-
sa.

Óvodai kötelezõk
A Sárbogárdi Zengõ Óvodát érintõen két
napirend került elfogadásra: az intézmény
munkatervének véleményezése, illetve a
járványügyi intézkedési terv módosítása, a
központi szabályozáshoz igazodva.
Az óvodavezetõ kiegészítésként elmond-
ta, hogy három új udvari játék került át-
adásra a Mikes közi székhelyen, melyeket
a gyermekek már birtokba is vettek.
Dr. Sükösd hozzátette: a szülõk többsége
megértette, hogy az óvodai személyzetnek
sem túlzottan jó az átvételi pontos megol-
dás (azaz, hogy a szülõk nem léphetnek az
épületbe, a személyzet kíséri be és ki, vala-
mint öltözteti a gyermeket), de most erre
szükség van. Automata fertõtlenítõk ke-
rültek kihelyezésre, folyamatos a fertõtle-
nítés, szigorú protokollt követnek a gyer-
mekek és a személyzet vonatkozásában,
mert helyettesítéssel nem sokáig lehetne
megoldani a mindennapokat.

Értelem és érzelem

Zászlólobogás

A képviselõk tevékenységérõl szóló beszá-
molók közül dr. Venicz Anita jegyzõ Bor-
bély Sándor anyagához fûzte hozzá szóban
gondolatait: – Amikor egy képviselõ elké-
szít egy beszámolót, akkor meg kell felel-
nie a tényszerûségnek, és tájékozódnia
kell, mielõtt leír bármit is. Ön a beszámo-
lójában megint leírta azt, hogy helytelen
számszaki összefüggések voltak a költség-
vetés tárgyalásakor, illetve hogy több szám
változott a költségvetés véglegessé válása-
kor. Álláspontunk szerint ezek az állítások
nem fedik a valóságot. A kolléganõm is el-
mondta Önnek, hogy nem történtek szám-
szaki hibák a táblázatban, éppen ezért azo-
kat nem javítottuk ki. A második forduló-
nál a képviselõ-testület ugyanolyan formá-
tumban fogadta el a táblázatokat, mint
ahogy az elsõ fordulóban. Ezek a tábláza-
tok kerültek az Államkincstár rendszeré-
be, ahonnan visszajelzést nem kaptunk,
hogy bármiféle probléma lenne. Úgy gon-
dolom, ha egy képviselõ bármilyen meg-
nyilvánulást, vagy nyilatkozatot tesz, jó
lenne, ha elõtte tájékozódna, információt
szerezne. Ön azt írja, hogy a zászlók minõ-

síthetetlenek és több évtizede kint vannak
már. Ez nem igaz. Ha bejött volna hozzám,
elmondtam volna, hogy a zászlókat folya-
matosan pótoljuk, folyamatosan rende-
lünk újakat. A beszerzéssel foglalkozó kol-
léganõ és én szoktam személyesen fel-
ügyelni a zászlókat. Mindig kültéri haszná-
latra alkalmas, fény-, víz- és napálló zászló-
kat rendelünk. Itt van két megrendelés
2015 márciusából és 2018 februárjából. Öt
évre visszamenõen tudok Önnek adatot
szolgáltatni. Az új zászlók is meg vannak
rendelve, amikor megérkeznek, fel lesz-
nek téve, de nem az Ön jelzése miatt. Ha
több évtizede lennének ott azok a zászlók,
akkor nem így néznének ki. Az, hogy a pol-
gármesteri hivatal zászlóinak állapotából
hogyan tud Ön következtetést levonni az
önkormányzat mûködésére vonatkozóan,
és hogyan tudja azt leírni, hogy így mûkö-
dik minden Sárbogárdon, ez számomra
felfoghatatlan, de ez csak az én személyes
megjegyzésem. Végezetül kérem, hogy ha
most a hozzászólásom kapcsán van megje-
gyeznivalója, akkor itt tessék nekem vála-
szolni, ne az újságon keresztül üzengessen.
Borbély Sándor: – Ez is tele van csúsztatás-
sal. Elõírja a rendelet, hogy milyennek kell
lennie a zászlónak. Ha naponta kell cserél-
ni, akkor naponta cseréljük. Lehet, hogy
volt rendelve, nem tudom. Meg lehet néz-
ni, milyen a zászló. Menjünk át Cecére,
nézzük meg az ottani zászlókat.
Dr. Sükösd: – A „lehet, hogy volt rendelve,
én nem tudom” mondatoktól tartózkod-
junk, mert ennek van büntetõjogi megne-
vezése. Itt van két közokirat. Tehát beszél-
jünk tényszerûen. Az, hogy nem látod, az
engem nem érdekel, attól még ott van.
Borbély: – Mindegy, hogy van rendelve,
vagy volt rendelve.
Dr. Sükösd: – Nem mindegy.
Borbély: – Egy a lényeg, hogy a zászló je-
lenlegi minõségében alkalmatlan arra,
hogy a város szimbóluma legyen. A másik
az, hogy ez az én beszámolóm, ez a vélemé-
nyem, akár elfogadják, akár nem.

Állampárt jogutódja

Dr. Sükösd: – Ha a tényszerûségrõl aka-
runk beszélni, akkor tetszik, hogy az állam-
párt jogutódjának a képviselõje azt mond-
ja, hogy valami nem etikus. Leírod a beszá-
molódban azt is például, hogy az oltások
kapcsán majd XY „megszakértõzi”. Ra-
gaszkodtál ahhoz, hogy küldjük el annak a
felügyeleti szervnek, aki a tisztiorvosi szol-
gálat. Február 28-án el is küldtük, a pan-
démiás helyzetre tekintettel nem érkezett
rá válasz. Szóbeli válasz érkezett a fõorvos
asszonytól, de azt nem fogom ismertetni,
mert majd leírja, ha gondolja. A te beszá-
molód az egyetlen, amibõl nem derül ki,
hogy volt világjárvány. Mindenki másnál
látszott, mindenki észlelte: ez más munka-
terhet jelent. Elmondtam többször egy
gyógypedagógus alaposságával, de elmon-
dom most is az általánosságban valamilyen
szintû olvasottsággal rendelkezõknek: a
„sárbogárdi botanikus kert” meg egyéb
viccesnek tûnõ megnevezésekre a közös-
ségi médiában megjelenõ felületeken nem
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fogok válaszolni. Ha valaki akar valamit,
az szóljon, aztán válaszolok neki. Adott
rendszer szerint vágjuk a Hõsök terét, ez
valamikor jól megy, valamikor kevésbé jól.
Hazugság, hogy a Gesztenyesort nem kö-
veztük. A parkolót is mi alakítottuk ki, a
kövezés kiegészítése 2019-ben és 2020-ban
legalább háromszor megtörtént, de lehet,
hogy többször is, vissza lehet keresni, mert
errõl is vannak irataink. Annak ellenére,
hogy nem mi vettük át a 63-ast, 100 fölötti
lakossági problémajelzést kezelt a kollé-
gánk a munkaideje, szabadideje terhére,
ebbõl nagyjából 98 %-os javítási aránynál
vagyunk. Kettõbõl egy lehet, hogy éppen
most történik meg, egy esetben pedig még
vitatkozik a Közút az ingatlantulajdonos-
sal, de szerintem az is rendben lesz. A Hat-
vani útnak semmi baja nincsen. Ha szemé-
lyeskedni akarnék, akkor azt mondanám,
hogy a cím után nem teszünk pontot – álta-
lános iskola 3. osztály –, de nem akarok
ilyet tenni. A tényszerûség fontos, és ezt
ebben a beszámolóban nem látom. Ez va-
lóban vélemény, nem egy beszámoló. A
teljesség igénye nélkül.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Mi az, hogy az
állampárt jogutódjának képviselõje? Mi-
lyen állampártnak vagyunk mi ketten el-
lenzékiek, DK-s képviselõk jogutódjai?
Legyél szíves tartózkodjál az ilyen jellegû
megjegyzéseidtõl!
Dr. Sükösd: – Ez az én véleményem.
Szilveszterné: – Akkor ezt tartsd meg ma-
gadnak, nem vagyunk az állampárt. Mi
sem becsméreljük a Fideszt. De ha azt sze-
retnéd, hogy ilyen stílusba menjen át a tes-
tületi ülés hangneme, akkor megtehetjük.
Azt gondolom, hogy mindig konstruktívak
voltunk, ami ésszerû volt, valamennyi eset-
ben megaszavaztuk. Nagyon kevés alka-
lommal fogalmaztunk meg olyan kritikát,
ami esetleg sértõ lehetett volna.
Dr. Sükösd: – Rendben. A magam részérõl
el tudom fogadni a kritikát, bár én azt gon-
dolom, hogy az érzelem családi körbe való,
nem ide. Én ezeket nem érzelemmel keze-
lem. A véleményemet közöltem, ha ezzel
sértettem valakit, akkor attól elnézést ké-
rek. Te konstruktívan álltál hozzá, Sándor-
nál is néha utol lehet érni a konstruktivitás
jegyeit, de kevesebbszer, mint nálad.
Tíz képviselõ beszámolóját egyöntetûen
elfogadták, Borbély Sándoré azonban csak
2 igen szavazatot kapott 8 nemmel szem-
ben.
A bizottsági beszámolók kapcsán a polgár-
mester mindenkinek megköszönte a rész-

vételt, és megjegyezte, hogy az ülések alap-
vetõen jó részvételi aránnyal zajlanak és
konstruktívak.

Bevezetik
a kommunális adót

Dr. Sükösd: – Habár az önkormányzat el-
sõdleges szándéka, hogy nem szeretné a
közterheket növelni, de jeleztem már ko-
rábban többször is: a kommunális adót
nem biztos, hogy el tudjuk kerülni. Több
környékbeli településen már évtizedek óta
van kommunális adó. Az egyensúly miatt –
fõleg miután a járványügyi védelmi alapba
került a gépjármûadó – szükség van ennek
az adónak a bevezetésére 2021. január
1-jétõl, mely lakóingatlanonként havonta
1.000 Ft, telek esetén 500 Ft/hó, évi kétsze-
ri beszedéssel.
A kommunális adó körülbelül 4500 ingat-
lant érint.
Szilveszterné: – Orbán Viktor miniszterel-
nök úr azt mondta, hogy egész Európa
minket irigyel, mert olyan jól védekezett
Magyarország, és olyan jók az ország gaz-
dasági teljesítményei. Mire kellett akkor a
mi 38 millió forint gépjármûadónk?
Dr. Sükösd: – A gépjármûadó nem helyi
adó, hanem egy átengedett központi adó
volt, aminek 40 %-a maradt itt, ez került
most a járványügyi alapba. Az átengedett
központi források (normatívák) ráadásul
mindig fel vannak címkézve. Mi nem va-
gyunk gazdálkodó szervezet, ezért nem tu-
dunk profitot termelni. De az intézmény-
rendszer teljes spektrumát kell mûködtet-
nünk. Két éve említettem elõször a kom-
munális adót. Ha a járványügyi helyzet
megszûnik, akkor sem tudjuk kivezetni a
kommunális adót, mely nem terheli arány-
talanul a lakosságot, viszont az önkor-
mányzatnak egy jól prognosztizálható be-
vételt jelent, amit jó célokra tudunk költe-
ni.
Az adó bevezetését 2 tartózkodás ellené-
ben fogadta el a testület.

Közterületi szigorítás
A közterületek használatának szabályozá-
sáról és rendjérõl szóló rendelet módosítá-
sa kapcsán Szilveszterné sajnálatának
adott hangot, hogy a rendelet csak a gép-
jármûvek közterületi használatát szabá-
lyozza, a közterületen történõ alkoholfo-
gyasztás korlátozását – melyet az elõzõ cik-
lusban javasolt – nem.

Dr. Sükösd: – Az egy másik rendeletben
szerepel, és azért nem szavazta meg a tes-
tület, mert nincs olyan szervezeti egység,
ami ellenõrizhetné.
Szilveszterné: – Ott van a rendõrség.
Dr. Sükösd: – Habár három tényállást is
tudnék mondani, ami alapján megtehet-
nék, de nem fognak eljárni. A mostani ren-
deletmódosítás azért született meg, mert
több buszos társasággal hiába volt tárgya-
lás, nem sikerült elõrébb jutni, és nem tole-
rálható a végtelenségig a hozzáállásuk.

A testület a következõ
pontokat fogadta el:

– Üzemben lévõ gépjármûvek közterüle-
ten való tárolására engedély kivételesen
indokolt esetben adható, a közút közleke-
désre nem szolgáló részére, ahol a jármû
sem a gyalogos-, sem a közúti forgalmat
nem akadályozza, illetve a környéken élõk
nyugalmát nem zavarja.
– Amennyiben az engedélyezett tárolással
kapcsolatban bejelentés érkezik annak za-
varó hatásáról vagy a forgalom akadályo-
zásáról, úgy a kiadott engedélyt azonnali
hatállyal vissza kell vonni.
– Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, mezõgaz-
dasági, vagy építõipari munkagép és ezek
munkaeszközeinek tárolása közterületen
tilos.
– Tilos a közúti közlekedési szolgáltatás-
ban használt gépjármûvek, pótkocsik,
nyerges vontatók, autóbuszok közterüle-
ten történõ mosása, szerelése, javítása a
KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás
kivételével.

Pénzjutalmak
a közszférában

Pénzjutalomban részesül a Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény minden al-
kalmazottja, mely egyformán illet meg
minden dolgozót. Fejenként 100 ezer fo-
rintot, összesen 5 millió 775 ezer forintot
fizetnek ki e célra.
Dr. Sükösd kijelentette: – Minden dolgozó
tevékenysége egyformán fontos, ha bárki
kiesett volna, nehéz lett volna pótolni. Ez-
úton is köszönöm a munkájukat!
Dienes Katalin, a SESZI vezetõje: – Min-
den dolgozónk nevében hálásak vagyunk,
mert a szociális ágazat elismerés tekinteté-
ben alacsonyan repül kissé. A jutalmat a
takarítónõk is megkapják. A dolgozóink
nagyon megérdemlik ezt a juttatást, mert
ki vannak téve a veszélynek, mégis hõsie-
sen kiálltak, kiállnak. A második hullám-
ban kicsit közelebb került hozzánk a vírus,
nagyobb lelki erõt igényel.
Szintén jutalomban részesülnek a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõi.
Dr. Sükösd: – A járvány alatt a legtöbb kol-
léga dolgozott, az ügyek száma nem csök-
kent, sõt. Megérdemlik a kollégák a jutal-
mat, mely – a vírushelyzetre tekintettel –
az elõzõ évihez képest 20 %-kal alacso-
nyabb.

Folytatás a következõ oldalon.
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Szilveszterné érdeklõdött, hogy minden
dolgozó kap-e jutalmat.
Dr. Venicz: – Különbözõ szempontok
alapján differenciálok, értékelem az éves
munkát. Mindig mindenki szokott juta-
lomban részesülni.

Sárhatvani klub új kézben

Mivel Pluhár István a korára való tekin-
tettel nem vállalja a továbbiakban a sár-
hatvani klub üzemeltetését, ezért egy lé-
legzetvételnyi ideig bizonytalanná vált az
intézmény sorsa. De szerencsére a helyi
közösség egyik motorja, Gyõriné Mariann
vállalta, hogy október 1-jétõl átveszi Pista
bácsitól a stafétát és a mûködtetéssel járó
teendõket.

Bejelentések

Borbély: – A kõbányában minden rendben
van az üzemeltetéssel?
Dr. Sükösd: – Rendben van, de bányászat
nem zajlik. Az üzemi tervre nemet kapott a
cég az illetékes hivataltól, valamint egy fi-
gyelemfelhívó rendelkezést, hogy ott kizá-
rólag bányászati tevékenységet folytathat-
nak, amit én egy telefonhívással is megerõ-
sítettem.
Szilveszterné: – Hozzám is érkezett jelzés,
hogy törmelék meg valami iszap érkezik
oda.
Dr. Sükösd: – Mi nem járultunk ilyenhez
hozzá, tehát ott ilyen jellegû deponálás
nem történhet.
Szilveszterné: – A Burgánál nem kaszáltak
eddig. Az ott lévõ szemétdombot el lehet-
ne tolatni és parkolót kialakítani a helyén,
vagy a temetõt bõvíteni.
Dr. Sükösd: – Ezt mondja Erõs Feri is 2014
óta. Szerencsétlen helyzet, hogy mind-
össze öt emberünk van, aki kaszál a város-
ban. A munkát Majláth Laci koordinálta
azon a részen. Két gazdálkodó fölajánlot-
ta, hogy segítenek a terület rendezésében.

Szilveszterné: – A szelektív hulladékgyûj-
tõ roppant ronda a miklósi ovi mellett és
mindig dugig van. Nincs hely kidobni pél-
dául az üveget.

Dr. Sükösd: – Minden alkalommal szólunk
az üzemeltetõnek, a Vertikálnak; nem sze-
retik, de ettõl még a feladataik közé tarto-
zik a hulladékgyûjtõ ürítése. Sajnos a hul-
ladékgyûjtõ szigeteket nem nagyon támo-
gatja már a jogalkotó. A töbörzsöki sziget
megszüntetésének viszont örültünk, mert
oda még dögöket is hordtak.

Tóth Béla: – A Kossuth utca 38. szám elé
lámpatestet kérnek, hogy ne legyen ott sö-
tét. A Köztársaság 11. szám elõtt keletke-
zett egy gödör, ahova egy kis föld kéne,
hogy ne álljon meg a víz.

Szilveszterné: – Megvan, hova lehet tenni
a Burga földjét!

Tóth: – A Lidl áruházzal szemközti busz-
váró ügye hogyan áll?

Dr. Sükösd: – Megrendeltük még a pandé-
mia elõtt, de a cég egy idõre leállt. Majd ér-
kezik a buszváró.

Dr. Prágerné Topp Erika: – Pusztaegresen
a Kossuth utca 21. alatti romos ház még
mindig gond. Bihar Ferenc szomszédja fe-
káliával öntözi a konyhakertjét. Örömteli
viszont, hogy sikerült egy idõsebb asszony-
csoportot létrehozni, akik elkészítették a
település szüreti dekorációját. Az iskolák-
ban meghirdetett maszkkészítés folyamat-
ban van, a jutalmazáshoz pártfogók,
szponzorok jelentkezését várjuk!

Dr. Sükösd: – Bihar Feri ügye sajnos csak
hatósági eljárással orvosolható.

Ébl Zoltán: – A Hatvani utcából érkezett
panasz, hogy görkorisok vették birtokba az
új aszfaltot, akik hangoskodnak, ezért a la-
kók kérik, hogy tegyenek vissza pár kátyút.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
A tiszteletdíjról

Kérdezték, hogy ha egy önkormányzati
képviselõ rendszeresen nem vesz részt a
testületi ülésen, akkor is jár-e neki a
tiszteletdíj. A polgármester elmondta:
ha igazoltan van távol a képviselõ, pél-
dául a munkájából adódóan, akkor tá-
vollét esetén is jár neki a képviselõi tisz-
teletdíj. Az elöljárók egyébként a
COVID elsõ hullámának idején is meg-
kapták a tiszteletdíjat, amikor a veszély-
helyzet miatt nem lehetett megtartani
az üléseket.

63-as út esõben
Az elmúlt napok esõs idõjárása megmu-
tatta, hogy a felújított 63-as úton hol
szükséges javításokat elvégezni, hiszen
több helyütt nagy tócsákban állt meg a
víz, mert nem megfelelõ a lejtés, vagy a
víznyelõ helye, kialakítása. Számos út-
torkolatnál nem érte el a keletkezett ta-
vacska a rácsos vízelvezetõt. Például a
Túry Miklós utca keresztezõdésében, a
K&H Bank melletti keresztezõdésben
és a vasúti átjáró déli felének kanyarula-
tában is hagy kívánnivalót maga után a
csapadék elvezetése. Az önkormányzat
az észlelt problémákat folyamatosan
jelzi az utat fenntartó Közútnak, és re-
mélhetõleg a Közút kollégái maguk is
észreveszik ezeket, hiszen gyakran látni
a közutas autót végighaladni a városon.

Hargitai–Kiss Virág

Másik
vélemény

A 63-as úttal együtt megújult biciklisáv-
val és a vasúti átjárónál lévõ útszakasz
kerékpár- és gyalogútjával kapcsolat-
ban pozitív véleményt fogalmazott meg
egyik olvasónk, a múlt héten megjelent
„Nem villany, mégis ráz” címet viselõ
lakossági meglátásra reagálva. Olva-
sónk álláspontja szerint a felújított bi-
ciklisávon öröm menni, hiszen simább
és szélesebb, nem kell kerülgetni az ak-
nákat. Nagyon tetszik neki az új kerék-
párút is. „Picit ráz? No és akkor mi van?
Túléljük!” – fogalmazott. Sokkal biz-
tonságosabb, hogy a vasúti kanyarban
nem az autók mellett kell egyensúlyozni
két keréken. Jó ötlet volt attól, aki ezt a
megoldást kitalálta!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Fejen ütötte egy faléccel,
eszméletlen állapotba került

A Sárbogárdi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bûntettének kísérlete miatt vádira-
tot nyújtott be azzal a férfivel szemben, aki 2019. október 31-én Sárkeresztúron a sér-
tettet egy faléccel többször fejen ütötte.
A vádirat szerint a vádlott és az erõsen ittas állapotban lévõ sértett együtt gyalogoltak
az utcán. A vádlott ment elöl, a kezében egy faléccel, mögötte pedig a sértett haladt. A
vádlott hirtelen hátrafordult és a férfit többször nagy erõvel a léccel a fején és a felsõ-
testén megütötte. A sértett pár méter megtétele után az utca szélén a földre ült, majd
eldõlt. A férfit a mentõszolgálat eszméletlen állapotban szállította kórházba.
A sértett a bántalmazás következtében könnyû személyi sérülést, a fej repesztett seb-
zését szenvedte el, azonban figyelemmel a bántalmazás módjára, az alkalmazott esz-
közre, valamint a támadott testtájékra, fennállt súlyosabb sérülés kialakulásának a
veszélye.
Az ügyészség vádiratában a büntetett elõéletû terhelttel szemben tárgyalás mellõzé-
sével, végrehajtásában próbaidõre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítvá-
nyozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra, Fejér Megyei Fõügyészség
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. október 14-én

Járványhelyzet a járás településein
Október 14.

Sárbogárd: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 3 fõ van hatósági házi karanténban.
Alap: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban
lévõ személy.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Igar: lapzártánkig nem érkezett információ.
Káloz: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Mezõszilas: 5 koronavírus-fertõzöttrõl van tudomása az önkormányzatnak, õk és
hozzátartozóik vannak házi karanténban.
Nagylók: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lé-
võ személy.
Sárszentágota: két gyanús, de még nem igazolt eset van, egy óvónõ és egy dada vonul-
tak önként karanténba. Az óvónõ hozzátartozója fertõzött, de õ nem helyi lakos. A
két fõ teszteredményére még várnak.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.

Hargitai–Kiss Virág
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Nagyszülõk zarándoklata Alsószentivánon
Az idei év utolsó búcsúnap ünnepi szentmiséje a rossz idõ miatt
nem a szabadtéri kegyhelyen, hanem bent a templomban került
bemutatásra. Hagyomány szerint a szentmisét Spányi Antal me-
gyéspüspök atya mutatta be, aki október 13-án a nagyszülõket
hívja évek óta zarándoklatra és részesíti õket áldásban a rendez-
vény zárásakor.
A templomot megtöltõ közösséget Helter István plébános kö-
szöntötte. Beszédében nemcsak a megjelenteket szólította meg,
hanem kitért azokra is, akik lélekben voltak ma velünk, s otthon
imádkoztak égi édesanyánkhoz. Kérte a hívõktõl a járványügyi
elõírások betartását, a maszkviselést, illetve az egy háztartásban
élõkön kívül a lehetséges távolságtartásra is felhívta a figyelmet.
A szentmise elõtt elõbb iskolánk két tanulója köszönte meg püs-
pök atyának az iskola és az óvoda közössége nevében mindazt a
törõdést és segítséget, amit a fenntartó Székesfehérvári Egyház-
megyétõl kaptunk és kapunk, majd Cserta Gábor tanúságtételét
és gitárral kísért Mária-énekét hallgathatták meg a hívõk.
Spányi Antal fõpásztor tanításában utalt arra, hogy 103 éve, ami-
kor ugyancsak válságban volt a világ, háború dúlt és kommunista
diktatúra volt kialakulóban, egy kis faluban három egyszerû gyer-
meknek megjelent a Szûzanya, s a jelenések valódiságát a napcso-
da is alátámasztotta. „Imádkozzatok és engeszteljetek!” – kérte a
gyermekektõl égi édesanyánk. Mária élete sem volt mentes a
szenvedésektõl, látta, hogy fiát a hatalmasok támadják és kereszt-
re juttatják, ahogy Simeon jövendölte, fájdalom járta át a lelkét.
Mária emiatt azonban soha nem tett szemrehányást Istennek,
nem aggódott a jövõ miatt és soha nem akarta feladni az élet min-
dennapos küzdelmeit.
Ebben követhetjük mi is Mária példáját. Sokszor és joggal aggó-
dunk családunkért, hiszen ma már mindennapos a családok szét-
hullása, a válások. A család több ezer éves alapfogalmát is táma-
dás éri káros ideológiák formájában, mint a gendertan vagy a libe-
ralizmusnak nevezett eszmék. Az értékek válságának korában
azonban nem adhatjuk fel mi sem. Az ima erejére támaszkodva
kérjük a Szûzanya támogatását és az isteni kegyelmet. Keresztény
értékrendünket és a vele járó kegyelmi állapotot közvetítenünk

kell környezetünknek, meg kell osztanunk másokkal is. S ha
Krisztus tanításaira alapozva sziklára építjük világnézetünket, azt
semmilyen káros ideológia nem döntheti meg. Nekünk kell a
világot átformálni, hitet tenni keresztény értékrendünk mellett és
nem hagyhatjuk, hogy a világ formáljon át bennünket.
A szentmise végén a fõpásztor megáldotta a jelenlévõ és a lélek-
ben itt tartózkodó nagyszülõket egyaránt. Megköszönte a család-
jaik, gyermekeik, unokáik érdekében végzett tevékenységüket, s
kérte, hogy imádkozzanak továbbra is szeretteikért. Külön áldás-
ban részesült két házaspár (Biber György – Vadász Mária és Kiss
Lajos – Vájer Rozália), akik 60 évvel ezelõtt kötöttek házasságot.
Az õ esetük is példa arra, hogy lehetünk ma is hûségesek, kitart-
hatunk jóban, rosszban egymás mellett – ez legyen a követendõ út
a házasok részére.
Köszönjük püspök atyának a tanításokat, lélekben megerõsödve
térhettünk haza a mai napon is. Fõpásztorunknak jó egészséget és
Isten bõséges áldását kívánjuk!

Kép és szöveg: Kiss Attila

Méltó hely emlékezéshez
Rendezett temetõ fogadja azokat, akik szeretteik, hozzátartozóik sírjához látogatnak Sárhat-
vanban. Nemcsak a nyughelyet körülölelõ limbusos fák és a gondozott sorok nyújtanak méltó
környezetet a csöndben emlékezéshez, hanem a helyiek szeretetteli keze munkája is: a lélekha-
rang, az elõtetõs ravatalozó és a kapu.

Pluhár István elkötelezett aziránt,
hogy a kis település e szeglete se ár-
vuljon el, hanem sugározza azt a
családias otthonosságot, amit Sár-
hatvan. Saját anyagi és fizikai erejé-
bõl, segítõivel együtt most megújí-
tották a temetõ bejáratát, kapuját.
Köszönet érte!

Hargitai–Kiss Virág
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ORSZÁGÚTI GEPÁRD
GYÕRI RICHÁRD iránt elfogult vagyok. A szülei miatt is, akiket régóta ismerek és tisztelek kreativitásukért, és amiatt
is, mert országúti kerékpáron teker, ami az én szívemhez is közel áll. Azonban ami nekem csak hobbi, az neki komoly
kihívásokkal járó versenysport. A 16 éves sárbogárdi fiatalember, aki civilben a Székesfehérvári SZC Széchenyi István
Mûszaki Technikum tanulója, egy éve vágott bele a versenyzésbe, de már szép eredményekkel büszkélkedhet. Az is so-
kat mond, hogy õ az elsõ utánpótláskorú versenyzõ a székesfehérvári SZINGO Szabadidõs Sportegyesületnél.

– Mikor szerettél bele a biciklizésbe?
– 13-14 éves koromban, amikor anyai nagyapámmal mentem elõ-
ször nagyobb, 30 km-es túrára, a Sárhatvan–Nagyhörcsök-körre,
akkor még egy mountain bike-kal.
Elsõ versenyén is ezzel a biciklivel indult a Balatonfelvidéken. Az
idõjárás és a sár miatt azonban nem annyira tetszett meg neki ez a
fajta kerékpározás; úgy döntött, kipróbálja az országútit.
– Országúti kerékpárral egy velencei versenyre mentem elõször, a
nadapi, 60 km körüli útvonalon.
– Rákészültél elõtte?
– Annyira nem.
– Nem keserítettek el az emelkedõk?
– Nem, kíváncsi voltam, milyen egy verseny.
Ekkor még a felszerelése sem volt tökéletes, de látta, hogy a többiek
milyen szinten ûzik ezt a sportágat és jobban beleásta magát.
– Most vettünk egy új biciklit. Az elõzõ alumíniumvázas volt,
egy-két karbon résszel, a mostani már teljes karbon.
– A Szingóhoz mikor csatlakoztál?
– Ez év tavaszán.
– Felmérték, milyen szinten vagy?
– Van egy közösségi oldal, ahol fent vannak az országútisok, gon-
dolom, ott utánanéztek, milyen távokat, idõket megyek. Mond-

ták, hogy menjek el egy edzésre. A következõ versenyen már ott
voltam.
– A Szingósokkal mennyit tekersz egy héten?
– Hétvégén van edzés, mindkét nap. Szombaton van a nehezebb
edzés (sok emelkedõ, sokkal nagyobb tempó), és akik ráérnek
hétköznap, azok szoktak összeállni egy edzésre. Sárbogárdon is
vannak bringás barátaim, akikkel edzeni szoktam.
– Ahhoz képest, hogy csupán egy éve versenyzel, nagyon szép he-
lyezéseket értél el.
– Elsõ helyezett lettem a Tour de Csákváron (52 km); ezüstérmet
szereztem egy szekszárdi 30 kilométeres versenyen; a tatabányai
Turul Kupán hasonló távon mentem, de hegyi befutó volt a végén,
10 %-os emelkedõkkel, ami kemény volt, minden erõt bele kellett
adni, de így is 4. lettem.
– Tanulás mellett mennyi idõd van a hétköznapi edzésekre?
– Amikor hazaérek az iskolából, rögtön elmegyek tekerni, és utá-
na tanulok.
– Van-e példaképed a nagyok közt?
– Peter Sagan, Valter Attila és több magyar versenyzõ.
– Most, hogy véget ért az idei versenyszezon, meddig van pihenõ?
– Márciusban kezdõdik a versenyzés, ha a vírus nem szól közbe.
Amíg az idõjárás engedi, kint edzek, rossz idõben pedig bent teke-
rek okosgörgõn.
– Más mozgásformát is ûzöl, ami kiegészítésnek, levezetésnek,
bemelegítésnek jó?
– Nem igazán.
– A bicikli a mindened?
– Hát, igen.
– Hogyan változtál fizikailag a biciklizésben?
– A lábam izmosabb lett és fogytam pár kilót.
– Nem kell másképp étkezned?
– Nem különösebben. Profi szinten viszont már figyelni kell az ét-
kezésre is.
– Az iskolában hogyan állnak ahhoz, hogy országútival verseny-
zel?
– Nem sokan tudják, de az osztályfõnököm és az osztálytársaim
követik, milyen eredményeket érek el.
– A Balaton-kört már megcsináltad?
– A nagyot még nem, csak a kicsit. Viszont olyat már mentem,
hogy Bogárdról elindultam, átmentem a komppal az északi partra
és vissza. Pécsig, Dombóvárig is eltekertem már. Jövõre maga-
sabb korosztályba kerülök, ott már 100-130 kilométereket me-
gyünk a felnõttekkel.
– Mennyi az átlagsebességed?
– Szinttõl is függ, hogy mennyi emelkedõ van. Majdnem sík tere-
pen 38 km/óra az átlagsebességem; ha egyedül megyek, 32; emel-
kedõsebb terepen 33. Emelkedõn 21-es átlaggal szoktunk menni.
– Volt komolyabb sérülésed?
– Nem. Amikor a klipszes cipõ, amit az országúti kerékpáron
használni kell, új volt és nem szoktam még meg, akkor egy-
szer-kétszer álló helyzetben elestem, mert nem tudtam idõben ki-
akasztani. Versenyen az idei utolsó futamon estem elõször, mert
valaki elbukott elõttem.
– Sok szerencsét kívánok Neked a további versenyzéshez és szép
sikereket!

Hargitai–Kiss Virág
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A HÜLYESÉGRÕL ÉS
MÁS EGYÉBRÕL

Bírálat ért, mert nemrég azt találtam leírni, hogy „ma sok-
kal több a hülye ember, mint régen volt”. Honnan tudom
ezt? – kérdezték. Miféle statisztikákat volt lehetõségem
böngészni? Egyáltalán: mi az, hogy hülyeség?
Hülyeség az, ha valaki nem tudja, mi van. Hibásan ítéli meg
a helyzetét, zavaros az önképe, szellemi adottságai folytán
fontos dolgokról nincs valós tudomása.
De ha valakinek például a múltról nincs helytálló tudása,
azt hiba volna hülyének tekinteni. Információhiányban
szenved. Azt mondtam nemrég valakinek, hogy nem tudok
normálisan vitatkozni azzal, aki nem élt a Horthy-korban,
nem élte át a második világháborút, a német és a szovjet
megszállást, az 1945 és 48 közötti „koalíciós” éveket, aztán
a Rákosi-kort, az 56-os forradalmat, Kádár apánk haynaui
hónapjait, majd a kacsintós éveket, végül a rendszerválto-
zás cikk-cakkjait. Akinek mindez nem jutott osztályrészé-
ül, azzal nem tudok rendesen vitatkozni. Szinte szégyellem
kivételes helyzetemet, hogy annyival többet tudok, mint õ.
Mert mit tud a Horthy-korról az, aki nem látta a saját sze-
mével? A tányérsapkás kormányzóról azt tanították, hogy
sikeresen partra vezényelte az ország már-már süllyedésre
indult hajóját. Mondták, hogy Ferenc József szárnysegédje
volt, altengernagy, számos sportágban hadseregbajnok.
Azt tapasztaltuk, hogy nem tud hatásosan szónokolni,
nincs karizmája. Én nem értettem, miért jár fõtiszti egyen-
ruhában, mint Hitler, Sztálin, Mussolini, hiszen kormány-
zó, nem tengerésztiszt, és nincs is háború. Nem mellékes
tényezõ ez! Az angol vagy amerikai államfõk rendesen, ci-
vilben jelennek meg a nyilvánosság elõtt.
Kisiskolás emlékeim pozitívak. Bájos kezdõ tanító néni ta-
nított bennünket írni, olvasni, számolni. Volt, akit nem le-
hetett megtanítani, ezt tudomásul vettem. Az egyik osztály-
társ szeretett hülyéskedni az órán, nagyon zavarta a taní-
tást. A tanító nénink áthívott egy idõsebb férfi pedagógust,
aki ott elõttünk alaposan elnadrágolta a fiút. Nem akarom
propagálni a verést, de a fiúval többé semmi baj nem volt.
Na és a háború! A mai emberek nem tudják azt elképzelni,
milyen érzés, hogy idegen emberek repülõgéppel fölénk
szállnak és bombákat szórnak a fejünkre. Hogy dõljön
össze a házunk. Hogy meghaljunk. Milliók haltak meg. Aki
ezt átélte, annak nem lehet ugyanaz a véleménye az embe-
riségrõl, mint aki nem élte át. 1944 karácsonyán kapott ta-
lálatot a lakásunk. Feljöttünk az óvóhelyrõl, azaz a pincé-
bõl, és azt láttuk, hogy nagyon bedõlt a szobafal. Nem kap-
tam levegõt a látvány hatására. Bejött egy német katona a
lakásba, kért egy lavórt és meleg vizet. Megmosakodott.
Megköszönte, elment. Hagyott ránk egy hatalmas német
fogkrémet. A szovjet katonák hosszabban állomásoztak
nálunk. Õk nem voltak adakozók. Inkább elvenni szeret-
tek. Nem sorolom.
Az itt következõ negyven évrõl egy köztiszteletben álló,
idõs ember nem köntörfalazva szólt. Ha néhány ember
1948-ban összedugta volna a fejét – mondta –, hogy ami jó,
azt rontsák el, akkor körülbelül ugyanazt a politikát foly-
tatták volna, amit Rákosiék mûveltek. Erõsen elgondol-
kodtam. Nem voltak ellenérveim. Mert éltem az adott idõ-
ben. És láttam, mi az, hogy diktatúra. Viszont a honfitársa-
im nagy része nem élt akkor.
Aztán jött, ugye, a forradalom 1956-ban. Aki nem élt még,
nem tudja, mi volt az. Ezért a nemzettudatából hiányzik va-
lami. Talán a legfontosabb összetevõ.
Hát igen… Mint tanárnak, hinnem kell abban, hogy az in-
formációhiány kiküszöbölhetõ. De hogyan?

Leszkovszki Albin

Könyvajánló
Dr. Csing Li:

A fák gyógyító ereje
Az ember része a nagy egésznek, az ökosziszté-
mának nevezett rendszernek, vagyis a termé-
szetnek. Az élõ rendszer minden tagja hat egy-
másra. Dr. Csing Li japán orvos könyve érzéklete-
sen mutatja be a természet, ezen belül az erdõk, a
fák egészségjavító, harmonizáló hatását az em-
beri szervezetre. Nem mellékesen gyönyörû ké-
pekkel illusztrálva segít, hogy ott legyünk az erdõ
világában. Már a szép képeket nézve jobban is
érezzük magunkat. Amikor az erdõben sétálva ráhangolódunk a körülöttünk lévõ ter-
mészeti világra, az érzékszerveinken keresztül tapasztaljuk a növényekbõl áradó nyu-
galmat, szépséget, finom illatokat, az erdõ csendjét, a különbözõ erdõrészek levegõjé-
nek hõmérsékletét, a szellõ fuvallatát. Az erdõ, a fák gyógyító erejét az idõ jelen pillana-
tában lehet megtapasztalni, amikor valóban testben és lélekben jelen vagyunk. Az er-
dei séta közben lecsillapodik gondolataink hullámzása, érezhetjük, ahogy kisimul az
idegrendszerünk. A testünk az ingerek milliónyi impulzusát kénytelen elviselni. Orrunk-
ban a kipufogógáz kellemetlen szaga, fülünkben a közúti közlekedés zaja, az állandó
emberi beszéd, szemünk elõtt a gyorsan mozgó jármûvek, gyalogosok hullámzása, az
állandóan villódzó neontáblák vibrálása mind-mind egészségünket károsító tényezõk.
Dr. Csing Li könyvében jól érthetõen és szemléletesen mutatja be a szervezetünkben
lejátszódó folyamatokat, amelyek egy erdei sétán, vagy egy szép parkban eltöltött idõ
alatt történnek a szervezetünkben. Megérthetjük az író orvostanhallgatók segítségével
végzett megfigyeléseibõl, a szervezet séta elõtti és a séta utáni állapotfelméréseibõl a
természet egészségjavító szerepét. Ez a könyv segít tudatosítani a mesterséges vilá-
gunk egészségromboló hatásának következményeit, amelyektõl szenved a testünk és
egy idõ után betegségként jelenhet meg nálunk. A könyvben olvasható kutatási ered-
mények elismerését jelzi, hogy Japánban már az orvosok úgynevezett zöld receptre
felírhatják az erdõgyógyító sétát a betegek számára.
Ajánlom ezt a könyvet minden önmagáért tenni akaró embernek, aki felelõsséget érez
az életéért és mások életéért is. Az önmagáért való panaszkodás, a szenvedésben való
állandó tocsogás nem visz elõre minket. Meg kell találnunk azokat a kapaszkodókat,
amelyek segítenek átvészelni a mély pontokat az életünkben. Segítsünk magunkon,
akár a természet erejével, hogy boldogabbá és egészségesebbé váljunk.

Oliver Luke Delorie:
SHINRIN YOKU

Az erdõ gyógyító ereje
Az erdõ gyógyító hatására hívja fel ez a könyv is
a figyelmünket. Amiben különbözik az általam
ajánlott másik könyvtõl, az a gyönyörû képek so-
kasága és az érzékletesség. A könyv szerkeszté-
se jól átlátható, azonnali hatást vált ki az olvasó-
ból. A képek hitelesen adják vissza az erdõ at-
moszféráját, az érzékszervekre gyakorolt hatá-
sát, a sokféle benyomást, amelyet az erdõ gya-
korol ránk. A könyv egyik oldalán képek, a másik
oldalon pedig rövid, lényegre törõ, érzékletesen
megfogalmazott gondolatok segítenek a ráhangolódásban. Amikor elkezdtem a köny-
vet olvasni, vagy inkább megtapasztalni, úgy éreztem magam, mintha egy képzeletbeli
erdei élményben lenne részem. Ezt a könyvet használtam óvodai csoportomban, és a
gyermekeket is megérintette a képek kisugárzása. A könyv lapozgatása jó alkalmat te-
remtett a beszélgetésre, a gyermekek saját élményeinek a felidézésére. Ez a könyv in-
kább az érzelmek, a szépség nyelvén szól hozzánk, arra ösztönözve bennünket, hogy
menjünk és tapasztaljuk meg a természetben ránk váró élményeket. A megtapasztalás
a legjobb tanító az életünkben, mert amit egyszer átélünk, az a dolog attól fogva már a
miénk és nem valaki másé. A gyermekeknél még fontosabb, hogy élmények által is-
merjék meg a világunkat. Ebben a folyamatban a felnõtt mutatja a példát. Az óvodai ne-
velés szûk kereteken belül tudja biztosítani a természet megszerettetéséhez szüksé-
ges tapasztalatokat. A szülõké a felelõsség, hogy õk milyen mintát mutatnak gyerme-
kük számára, hiszen a kisgyermek utánozza a körülötte lévõ felnõtt világot.
A szerzõ így szól hozzánk: „Ha hátrahagyod a nyüzsgést, és az összes érzékeddel fel-
szívod a látványt, a hangokat és a csöndet, akkor nemcsak jobban fogod tisztelni a
környezetedet, hanem máskor is hajlandó leszel arra, hogy kikapcsold a világhálót, és
részesülj abból, amit a japánok az ’erdõben tartózkodás gyógyhatásának’ hívnak.”

Horváth Katalin
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KARD ÉS TÉRKÉP
Megjelent dr. Plihál Katalin „Kard és tér-
kép – Hadi események és propaganda a
Magyarországról megjelent térképeken
1528–1718” címû könyve, melynek bemu-
tatójára október 5-én, hétfõn került sor a
szerzõ szülõföldjén, Sárbogárdon, a dísz-
teremben, a Madarász József Városi
Könyvtár szervezésében.

A szerzõt dr. Sükösd Tamás polgármester
mutatta be, a könyvet pedig dr. Mihalik Jó-
zsef ny. á. mérnök–õrnagy, a HM Zrínyi

Közhasznú NKft. Térképész Ágazat szol-
gáltató osztályvezetõje, ágazati igazgató-
helyettese.
„A középkori Magyar Királyság a mohácsi
vereség után megsemmisült, pár évtized
alatt hosszú idõre három részre szakadt:
Habsburg-uralom alatt a Magyar Király-
ságra, oszmán oltalom alatt az Erdélyi Fe-
jedelemségre, a török által elfoglalt terüle-
teken pedig az oszmán hódoltságra. Ma-
gyarország hódítók elleni harca a keresz-
ténység kora újkori közös ügyének számí-

tott, így volt érdeklõdés a másfél évszázad
alatt idõrõl idõre fellángoló hadi esemé-
nyek hírei iránt, aminek kielégítésére a
legalkalmasabb tájékoztató kiadványok a
térképek voltak.
A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent
kötetben közel 100, hazánkról készült tér-
kép kapott helyet. Ezek a térképek egyben
feltárják azt a korabeli rendszert is, amely-
ben az információk áramolhattak, így se-
gítve a mûvek szerkesztõit.
A térképek felvázolják a múltat, a törté-
nelmi dimenziók pedig hozzásegítenek
bennünket a jelen megértéséhez és a jövõ
elgondolásához.”
Fotók: könyvtár

HKV

BRAVÚR LETT VOLNA A GYÕZELEM,
NEM BÍRUNK EL ENNYI HIÁNYZÓT

Kisbér KC–VAX KE Sárbogárd 34-24 (18-10)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Felnõtt Kézilabda-
bajnokság, 3. forduló
Vezette: Horváth G.–Krupánszki K.
Kisbér: Róth (kapus) – Krcsma 6, Kovács 4, Bajcsai, Andrási 3,
Imre 10, Jáki 7, Tamtom, Németh, Seres, Tóth A., Tóth G. 1, Láz-
ár 1, Mocher 1,
Játékos–edzõ: Róth Lajos
Sárbogárd: Németh I., Marosi (kapusok) – Goldberger 6, Rehák
8, Szabó J. Zs. 3, Kaló 1, Suplicz 1, Németh II. 2, Holló, Vá-
rady–Szabó 1, Bögyös–Vitéz
Játékos–edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 14, illetve 6 perc, hétméteresek: 4/2, illetve 8/4
Rengeteg hiányzóval érkeztünk a bajnokság egyik legjobb játék-
erejét képviselõ Kisbér csapatához. Nem tartott velünk Horváth
István, Bodoki György, Aranyos Attila és Pluhár Tamás sem, így
egy igen tartalékos és felforgatott csapattal vágtunk neki a mérkõ-
zésnek.
Lendületesebben kezdte a találkozót a hazai csapat, és Imre Ba-
lázs vezetésével 10 perc alatt megléptek 4 góllal (8-4). Védekezé-
sünk nem igazán bírt a nagy termetû belsõ emberekkel, akik óriási
fizikai fölényben voltak velünk szemben. Támadásban még elju-
tottunk helyzetekig, de a befejezésekbe sokszor hibák csúsztak. A
félidõ végéig szépen építgette elõnyét a Kisbér és a szünetig 8 gó-
los hátrányba kerültünk.
A fordulás után hamar kialakult a 10 gólos különbség, ami állan-
dósulni is látszott. A hazaiak játszották a saját játékukat, amivel
mi nem igazán tudtunk mit kezdeni továbbra sem védekezésben.
Támadójátékunkra ebben az összeállításban nem lehetett komo-

lyabb panasz, hiszen a lehetõségeink megvoltak. Az ellenfél kapu-
sát viszont sikerült naggyá tennünk, valamint a technikai hibák
megpecsételték a sorsunkat. A második félidõt csak 2 góllal buk-
tuk el, ami elfogadható, de így sem sikerült elkerülni a kétszámje-
gyû vereséget.
Ennyi hiányzó játékossal gyakorlatilag nem volt sanszunk Kisbé-
ren. Egy fél kezdõ csapat hiányzott, valamint variációs lehetõsé-
günk sem volt igazán a mérkõzés folyamán. A hazaiak komoly fi-
zikális fölényben voltak a belsõ posztokon, ami az 1-1 elleni játé-
kokban erõteljesen kicsúcsosodott. Támadásban még megvoltak
a helyzeteink, voltak pozitív teljesítmények a pálya ezen oldalán.
Azonban a befejezéseknél felelõtlenek voltunk, aminek meglett a
negatív eredménye. A hétvégén szeretnénk megszerezni az elsõ
pontjainkat a bajnokságban a Tópart Team ellen, hazai pályán.
Október 18. (vasárnap) 18 óra, Simontornya: VAX KE Sárbo-
gárd–Tópart Team Handball

Tabella

1. Martonvásári KSE 2 2 0 0 60 40 20 4
2. Tópart Team Handball 2 2 0 0 36 21 15 4
3. Kisbér KC 2 2 0 0 64 50 14 4
4. Rácalmás SE 2 2 0 0 56 49 7 4
5. Móri KSC 2 0 0 2 25 41 -16 0
6. VAX KE Sárbogárd 3 0 0 3 63 80 -17 0
7. Bicskei TC 3 0 0 3 72 95 -23 0
A 3. forduló további eredményei:
Martonvásár–Bicske 39-25 (17-9), Rácalmás–Mór 31-25 (12-12)

Rehák Tamás
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Szentiváni suliszemle: fenntarthatósági témahét
Október 5-e és 9-e között került sor a ta-
vasszal a járvány miatt elmaradt fenntart-
hatósági témahét bepótlására. A program
célja a madarak és fák napja üzenetének, a
fenntarthatóságnak a széles körû elter-
jesztése iskolai keretek között. Fontos,
hogy a diákok figyelmét koncentráltan rá-
irányítsuk a fenntarthatóság fontosságára,
az õ személyes érintettségükre, hiszen kis
odafigyeléssel õk is sokat tehetnek a Föld
védelméért. Ökoiskolánkban ezen a héten
minden napra jutott valamilyen foglalko-
zás a témában.
Hétfõn Assisi Szent Ferencrõl és az állatok
világnapjáról emlékeztünk meg, amelyhez
kötõdõen egyénileg rajzversenyen, osztá-
lyonként pedig feladatlapok kitöltésével
mérhették össze tudásukat a tanulók.
Kedden szemétszedést végeztünk az iskola
környékén és a sportpályán, illetve a kiseb-
bek a suli elõtti mogyoróbokrok alól is be-
gyûjtötték a termést.
Szerdán a szelektív hulladékgyûjtés jegyé-
ben a folyosón elhelyeztük PETit, akinek
(mint a neve is mutatja) mindennapi ele-
dele a PET-palack, amit összegyûrve
könnyebben meg tud emészteni, valamint
Kupakevõ Kuka Benõ is szeretettel várja a
palackok mûanyag kupakjait. A szünetek-
ben az osztályok hulladékfajtákat válogat-
hattak szét játékos formában.
Csütörtökön az iskolatejes flakonok újra-
felhasználható voltát kellett igazolniuk a
diákoknak, s számos kreatív mûalkotás
született.
Pénteken délelõtt a felsõ tagozatosokkal
megtekintettük a településen kialakított
napelemparkot Husvéth Imre polgármes-
ter úr engedélyével. Itt a munkásoktól
megtudtuk, hogy egy lakóház energiaszük-
ségletét már 20-22 elem fedezni tudja. Itt
ennél jóval több került kialakításra, két
500 Gigawattos egység termeli a megújuló
energiát. Megtudtuk, hogy a legmoder-
nebb technikával elõállított elemek stra-
pabírók (ütésállóságukat készséggel szem-
léltette a szakember), s már akkor is ter-

melni kezdenek, ha a mobiltelefonunk-
kal világítjuk azt meg. Holdfényes éjsza-
kák alatt is szép teljesítményt lehet elér-
ni, így a beruházás 7-10 év alatt már meg-
térülhet. (A napelempark a Solar FM
Kft. kivitelezésében valósult meg, az ün-
nepélyes, hivatalos átadására 2020. ok-
tóber 15-én kerül sor.)
Pénteken délután összeszerelésre került
egy komposztáló láda, ahol környezet-
barát módon, hulladékégetés nélkül tud-
juk majd feldolgozni az iskola udvarán
felhalmozódó faleveleket és egyéb növé-
nyi hulladékot. Ezzel egyben egyik öko-
iskolai vállalásunkat is teljesítettük.
Összességében igencsak programdús
hetet zártunk, bízunk benne, hogy az él-
mények egyben a tudatos környezetvé-
delmi szemléletet is erõsítették diákja-
inkban.

Kiss Attila
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ÚT A JÖVÕBE
OTP BANK BOZSIK-PROGRAM

Vasárnap délelõtt ismét gyerekzsivajtól
voltak hangosak a sárbogárdi focipályák.
Sárszentmiklóson az U11-es, Sárbogárdon
az U13-as korosztályosok mérték össze tu-
dásukat a Bozsik-tornán. A torna házigaz-
dája, a Sárbogárd SE fogadta a Cece PSE,
a Káloz SE, a Sárosd NKSC csapatait.

Az õszi harmadik tornát ifj. Pajor László, a
Sárbogárd SE utánpótlás-vezetõje, prog-
ramvezetõ így értékelte: – Általánosan el-
mondható, hogy a gyerekek (lányok és fiúk)
mindent megtesznek a sikerért, így alkalom-
ról alkalomra izgalmas, szoros meccseket
láthatnak a nézõk. A sárbogárdi csapat ed-

zõjeként pedig dicséret illeti a játékosaimat,
hiszen jó teljesítménnyel rukkoltak ki, és a
rendszeres edzésre járásnak köszönhetõen
láthatók a fejlõdés jelei a csapaton. Gratu-
lálok a résztvevõknek!

A csapatvezetõk értékelése alapján a ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó játékosok
különdíjban részesültek.

Cece PSE: Nyikos Gábor Balázs (U11),
Bognár Gábor Dominik (U13),

Káloz SE: Kovács Máté (U11), Lakatos
Valérió Dzsinó (U13),

Sárosd NKSC: Lucai Dávid (U11), Né-
meth Donát (U13),

Sárbogárd SE: Bartók Brendon Tibor
(U11), Lengyel Dávid (U13).

Veletek ugyanitt a következõ tornán!

Szántó Gáspár

Hol esik, hol elõbújik a nap
Csütörtökön ismét megnövekszik a felhõzet, napközben
délnyugat felõl egyre többfelé számíthatunk újabb esõre,
záporokra. A szél azonban veszít erejébõl. Hajnalban -1,
+7, napközben az ország nagy részén 10-16, délkeleten
17-21 fokot mérhetünk.
Pénteken nyugaton, északnyugaton kisebb esõ, északon
és keleten záporos csapadék fordulhat elõ, egy-egy ziva-
tar sem kizárt. Fõként keleten azonban már szakadozot-
tabb lesz a felhõzet. A többfelé szeles idõben délután
10-18 fok valószínû.
Szombaton 9-14 fokra, a Dunántúlon szeles idõre szá-
míthatunk. Kisebb esõ, zápor fõként keleten, északkele-
ten fordulhat elõ. Hosszabb-rövidebb idõszakokra a leg-
több helyen elõbújik a nap. Vasárnap keleten felhõs idõ,
helyenként még kisebb esõ, máshol napos, a Dunántúlon
szeles idõ várható, 9-13 fokos maximumokkal.
Forrás: idokep.hu

U11

U11

U13

ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd területén tervezett áramszünet lesz.

Az áramszünet ideje:
2020. november 12-én

várhatóan 7.30–19.30 óráig tart.

Érintett terület:
Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások,
Fûtõmû, ABC, Fõtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár,
Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék,
Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.), Asztalos utca, Csík utca, Is-
kola köz 2., 3. sz., Kígyó köz, Kovács köz, Nyíl utca, Simon utca, Si-
mon köz, Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.
Az áramszünet oka: szolgáltatásunk minõségének javítása, transz-
formátorállomás cseréje.
Köszönjük az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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MONDOTTAM EMBER:
KÜZDJ, ÉS BÍZVA BÍZZÁL!

KIHAGYOTT BÜNTETÕ
BÛNHÕDÉS NÉLKÜL

SÁRBOGÁRD–FÕNIX FC
2-1 (1-0)

Sárbogárd: Barabás József – Gráczer Ben-
ce, Kókány Péter, Kindl Zalán, Roden-
bücher Tibor, Demeter Dávid, Luczek Ro-
land, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél,
Mayer Dávid, Vagyóczki Patrik
Cserék: Farkas Zoltán, Horváth Zsombor,
Magda Máté, Németh Kristóf, Horváth
Bálint, Sükösd Gergõ, Gráczer Bálint
Fõnix FC: Barsch Gábor – Tölgyesi Péter,
Sarok Zsombor, Knausz Tamás, Adorján
Gergõ, Kertész Attila, Szegedi Szabolcs,
Zoboki Álmos, Krán Attila, Jófejû Sándor
Balázs, Bognár Imre
Cserék: Romsics Dávid, Zoboki Levente,
Marsó Dávid, Mayer Martin, Papp Kriszto-
fer, Meszlényi Balázs, Patkós Kevin
Vezetõ edzõ: Pavlik József
A középmezõnyhöz tartozó csapatok mér-
kõzésén kiegyenlített játékot láthattak a
„korlátozott” számban megjelent szurko-
lók. A hazaiak kezdtek jobban, és a félidõ
feléig a fölényt a kihagyott helyzetek és a
szögletek száma jelezte. Gráczer Bence
szöglet utáni fejese a felsõlécet érintve
hagyta el a játékteret, majd Máyer D. kö-
zépre emelt labdáját Demeter D. kecseg-
tetõ helyzetben fejelte a kapu fölé. A ven-
dégek szervezett védekezése a 26. percig
sikerrel verte vissza a hazai rohamokat.
Közben a 23. percben a lekészített labdát
Zoboki Á. 17 m-rõl lõtte a kapufára. Az el-
lentámadásból megszerezte a Sárbogárd a
vezetést. Bal oldali bedobás után Mayer D.
a kaputól háttal állva magasan emelte a ka-
pu elé a labdát és az érkezõ Gyuricza K. 8
m-rõl a jobb alsó sarokba helyezett, 1-0.
Még tartott a vezetés megszerzése utáni
öröm, amikor a vendégek lehûtötték a ha-
zai publikumot is. A 28. percben a bal ol-
dalról beívelt szögletet a védelem kifejelte
és a labda Zoboki Á.-hoz került és a lövés-
re tálalt átadást Tölgyesi P. 18 m-rõl a jobb
felsõ sarokba emelte, 1-1. A félidõ végéig a
mezõnyjáték jellemezte a mérkõzést. A
szünet után a vendégek jöttek ki frisseb-
ben, és veszélyesebb támadójátékot bemu-
tatva dolgoztak ki gólszerzési lehetõsége-
ket. Barabás J., a hazai kapus több esetben
védéseivel és a kapuból a kilépéseivel hárí-
tott és kétszer a kapufa is segítségére volt.
Meszlényi B. lövését a léc alól tolta szög-
letre. A hazaiak kijöttek a kezdeti szorítás-
ból és átvették a mérkõzés irányítását. A
cserékkel feljavult a Sárbogárd támadójá-
téka és a 70. percben Horváth Zs. elvihar-
zott a jobb oldalon, a középre passzolt lab-
dát Rodenbücher T. átvette, egy igazítás

után 18 m-rõl védhetetlenül lõtte a bal fel-
sõ sarokba, 2-1. Továbbra is a hazaiak kez-
deményezései okoztak izgalmat a vendé-
gek védelmének. A 86. percben a minimá-
lis vezetést megnyugtató elõnyre lehetett
volna váltani. Magda M. a jobb oldalon in-
dította Horváth Zs.-t, aki betört a büntetõ-
területen belülre és a kapujából kilépõ
Barsch G. szabálytalanul állította meg. Az
elmúlt héthez hasonlóan a büntetõ ismét
kimaradt, ezzel a vendégeknek sikerült
„felajánlani” a pontszerzés lehetõségét. A
mérkõzés utolsó perceiben a Fõnix csapa-
ta ezt igyekezett kihasználni, de újabb
találat már nem esett. A fiatalokkal felálló
vendégek jó benyomást keltettek és a
hazaiak küzdelmes mérkõzésen gyûjtötték
be a három pontot.
Jók: Barabás J., Rodenbücher T., illetve
Zoboki Á.
A szakmai igazgató, Pajor László a mérkõ-
zésrõl: – Tudtuk, hogy a fõképp fiatalokból
álló FÕNIX lendületes, gyors focit játszik.
Fontos volt, hogy a kontráikat lassítsuk,
megállítsuk. A mérkõzés jelentõs részében a
mi akaratunk érvényesült, ha a helyzeteinket
jobban értékesítjük, akkor a mérkõzés vége
nem lett volna ennyire izgalmas. Gratulálok
a srácoknak a gyõzelemhez!

Tabella

1. Sárosd 9 6 2 1 37 9 28 20
2. Mór 8 6 1 1 28 15 13 19
3. Martonvásár 8 6 1 1 13 5 8 19
4. Maroshegy 7 6 0 1 18 3 15 18
5. Bodajk 8 5 0 3 13 11 2 15
6. Kápolnásnyék 8 4 0 4 12 12 0 12
7. Fõnix FC 9 3 2 4 18 16 2 11
8. Sárbogárd 8 3 2 3 13 14 -1 11
9. Ercsi Kinizsi 8 3 1 4 15 13 2 10
10. Tordas 9 2 2 5 16 23 -7 8
11. Lajoskomárom 8 2 2 4 11 19 -8 8
12. Enying 7 2 1 4 9 22 -13 7
13. Kisláng 8 1 4 3 11 15 -4 7
14. DUFK 7 1 1 5 7 30 -23 4
15. Mány 8 0 1 7 12 26 -14 1

AZ AKARÁSNAK
GYÕZELEM A VÉGE

SÁRBOGÁRD U16–
LMSK COBRA SPORT U16

2-1 (1-1)
Sárbogárd: Horváth Máté – Simon Lóránt
István, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zol-
tán, Lakatos Benjámin, Már Zétény, Ke-
szei Dávid, Szabó Dominik Zoltán, Csõgör
Dávid, Gereny Marcell, Kiss Csaba And-
rás
Cserék: Fenyvesi Bálint, Csõgör Dániel, Né-
meth Nagy Gábor, Baráth Barnabás

LMSK Cobra Sport: Kemény Benjámin –
Jónás Bence, Bognár Bence, Holbig Gá-
bor, Vajda Zoltán Levente, Mészár Sza-
bolcs, Szente Attila, Tóth Martin, Baracs-
kai Kevin, Szabó Levente, Potesz Bálint
Cserék: Sötét József Kevin, Molnár Csaba
Boldizsár, Horváth László József, Peresztegi
Ádám László
Nagyon lelkesen és jó iramot diktálva
kezdték a csapatok a mérkõzést. A hazaiak
többet és veszélyesebben támadták a ven-
dégek kapuját. Hollósi B. a jobb oldalon
néhányszor megkeverte a vendégek bal ol-
dali védelmét. A 18. percben egy szép össz-
játék után a labda a lepsényiek kapujában
pihent meg. Szabó D. Z. indította a jobb
szélen Hollósi B.-t, aki a védõt átjátszotta
és pontos begurítását Szabó D. Z. 6 m-rõl
helyezte a kapuba, 1-0. A mezõnyfölényt a
félidõ további részében nem sikerült ered-
ményesen kihasználni; egygólos hazai
elõnnyel vonultak pihenõre a csapatok. A
szünet után változott a játék képe és a ven-
dégek néhány ordító helyzetet elpuskáz-
tak. Az 56. percben egy bedobás után a lab-
da átkerült a bal oldalra, a lövést Horváth
M. kiütötte. A labda az érkezõ Tóth M. elé
került, aki közelrõl emelt a hálóba, 1-1. A
sokat hibázó hazaiak játéka kissé szétesett
és a vendégek támadásai okoztak fejtörést
a sárbogárdi védelemnek. A kontratáma-
dásokra építõ hazaiak a 60. percben sza-
badrúgáshoz jutottak. A kaputól 22 m-re
letett labda mögé Már Z. állt és jól eltalált
lövése a jobb alsó sarokba vágódott, 2-1. A
vendégek nem adták fel a pontszerzés le-
hetõségét, de a hazaiaknak sikerült háríta-
ni a gólszerzési kísérleteket. Nagy küzde-
lemben sikerült a három pontot itthon tar-
tani a helyzeteit elpuskázó vendégek ellen.
Az edzõi értékelés Kovács Attilától: – Az elsõ
félidõben a mi akaratunk érvényesült. A má-
sodikban bent maradtunk az öltözõben. Jött
is a hideg zuhany, majd sikerült összekapni
magunkat és megérdemeltük a gyõzelmet.
Jók: Már Z., Hollósi B., Simon L. illetve
Kemény B.

Tabella

1. Kápolnásnyék 6 6 0 0 61 7 54 18
2. Enying 7 6 0 1 54 17 37 18
3. DUFK 7 5 0 2 73 33 40 15
4. Videoton B. K. 6 5 0 1 39 18 21 15
5. Sárvíz 7 4 0 3 28 36 -8 12
6. Mezõfalva 6 3 1 2 25 12 13 10
7. Sárbogárd 6 3 1 2 22 21 1 10
8. LMSK 5 2 0 3 13 25 -12 6
9. Polgárdi 5 1 1 3 12 15 -3 4
10. Cece 7 1 1 5 16 38 -22 4
11. Sárosd 5 0 2 3 10 46 -36 2
12. Kisláng 5 0 0 5 7 32 -25 0
13. Lajoskomárom 6 0 0 6 9 69 -60 0
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ELMARADT A GIGÁSZI
KÜZDELEM

SÁRBOGÁRD U19–
SÁROSD KRONOS SPORT

U19 0-4 (0-2)
A hatodik fordulóból elhalasztott mérkõ-
zést szerdán pótolták a csapatok. A tabel-
lán elfoglalt pozíciók jó mérkõzést és küz-
delmes csatát ígértek. A vendégek a fizi-
kai, technikai, taktikai fölényüket nagysze-
rûen érvényesítették. A 28. percben Ta-
kács M. Z. a 20 m-rõl megítélt szabadrú-
gást a kapu jobb oldalába lõtte, 0-1. To-
vábbra is mezõnyfölényben játszottak a
sárosdi fiatalok és a 42. percben ismét Ta-
kács M. Z. volt eredményes. A középen ka-
pott átadással a védõt maga mögött hagyta
és a bal alsó sarokba gurította a labdát, 0-2.
A szünet után a hazaiak részérõl Gábris R.
fejese jelentett kisebb veszélyt, a labda a
felsõ kapufán csattant. A 74. percben Kû
D. cselezte át magát több védõn, szabályta-
lanul sem sikerült megállítani és átadását
Tóth D. kisodródva a kilépõ kapus mellett
a jobb alsó sarokba lõtte, 0-3. A 80. perc-
ben Kû D. állította be a végeredményt. A
védõ átadását a középpályán lefülelték és a
középre passzolt labdát Kû D. higgadtan
értékesítette, 0-4. Meggyõzõ fölény a ven-
dégek részérõl a kevés veszélyt jelentõ ha-
zaiak ellen.

KÜZDELEM HELYETT

BARACS N–SÁRBOGÁRD N
8-0 (5-0)

Baracs: Szabó Zsófia – Miskovicz Kitti,
Mosonyi Boglárka, Pasker Renáta, Somo-
gyi Edina, Sraj Bernadett, Bozsik Brigitta,
Csõke Nikolett, Rauf Patrícia
Cserék: Goman Melánia, Jásper Karina,
Grõb Nikolett, Huszta Karolina, Héder Nó-
ra Blanka, Gomán Viola, Koncz Krisztina,
Foltán Viktória
Vezetõ edzõ: Körmendi Zsolt
Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Kiss Alexandra, Buzsik Regina, Vájerné
Szakács Szabina, Farkas Dóra, Deák Réka
Fanni, Aranyos Nelli, Pécsi Petra Rebeka
Cserék: Jakubekné Buzsik Beáta, Májerné
Husvéth Edit, Rába Bernadett, Kilinkó Kíra
Kata

Alig indult útjára a labda és az erõfitogta-
tás és felmérés után a 7. percben mindkét
csapat csökkentett létszámmal folytatta a
mérkõzést. A kevesebb ember kevesebb
gond érvényesülése után a hazaiak találtak
magukra. A 11. percben a bedobás után
megszerzett labdát Pasker R. kapta és a
jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. Beindult a
baracsi henger és a 13. percben Mosonyi B.
talált a kapuba, 2-0. A vendégek nem jutot-
tak levegõhöz és a 19. percben a belõtt
szögletett Pasker R. továbbította a hálóba,
3-0. A kezdés után azonnal a hazaiak birto-
kába került a játékszer és a 21. percben
Pasker R. növelte az elõnyt, 4-0. A zavaro-
dottság jeleit a 26. percben Csõke A. hasz-
nálta ki és a vendégek megkapták az ötöst,
5-0. A szünet után gyors bal oldali támadás
végén a középre lõtt labdát Deák R. F. a
saját kapujába helyezi, 6-0. Rövid ideig fel-
lélegezhettek a vendégek, mert a bara-
csiak a „mindenki gólt szeretne lõni” stádi-
umba kerültek és ez az 58. percben Foltán
V.-nek (7-0) és a 61. percben Sraj B.-nek
sikerült, ezzel kialakult a végeredmény,
8-0.
Az emberelõnyt sikerült azonnal letudni a
vendégeknek és ez hozzájárult a hazaiak
ilyen arányú gyõzelméhez.
Kovács Attila edzõ a mérkõzés után: – Ismét
egy erõs csapathoz látogattunk. Sajnos fejet-
lenségbõl lett a kiállítás és a csapat teljesen
megzavarodott. A hazai csapat ilyen különb-
séggel is megérdemelte a gyõzelmet.

HAZAI SIKER AZ ÖREGEK
KÜZDELMÉN

MEZÕSZILAS ÖREGFIÚK–
SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK

3-1 (1-0)

Mezõszilas: Fekti Csaba – Szepesi Sándor,
Szilágyi Tamás, Varga László, Bognár
Zsolt, Juhász Gábor, Nagy László, Sebes-
tyén Norbert, Varga János, Kovács Zol-
tán, Kristóf Gábor
Cserék: Tücsök Zsolt, Nagy Zoltán, Lakatos
Sándor, Kozma Zoltán, Lakos Attila Gyula

Sárbogárd: Deák Miklós – Kiss János,
Borza István, Csomai Zoltán, Csendes Ist-
ván, Killer Gábor, Kelemen Béla, Deák
Géza, Tórizs Attila, Csizmadia Krisztián,
Szabó András

A dobogón helyet foglaló hazaiak szoros
és küzdelmes mérkõzésen gyûjtötték be a
gyõzelemért járó pontokat. A 2. percben
szerzett Varga L.-góllal sikerült a vezetést
megszerezni (1-0) és a vendégek kísérlete-
it a félidõ végéig hárítani. A szünet után is-
mét egy gyors hazai gól nyugtatta a kedé-
lyeket. A 44. percben Nagy L. volt eredmé-
nyes, 2-0. Csoma I. az 57. percben betalált
a hazaiak kapujába, ezzel felcsillant a
pontszerzés reménye, 2-1. A hajrában a
hazaiak újabb találata eldöntötte a mérkõ-
zést. A 63. percben a sárbogárdi gyökerek-
kel rendelkezõ Bognár Zs. kialakította a
végeredményt, 3-1.
Sportszerû mérkõzésen megérdemelt szi-
lasi siker.

Tabella

1. Soponya 7 6 0 1 32 7 25 18
2. Enying 7 6 0 1 34 14 20 18
3. Mezõszilas 7 6 0 1 32 13 19 18
4. LMSK 7 4 2 1 20 10 10 14
5. Szabadbattyán 7 4 1 2 30 23 7 13
6. Tác–Csõsz 7 3 1 3 11 16 -5 10
7. Sárbogárd 7 2 3 2 17 16 1 9
8. Kisláng 7 2 1 4 14 29 -15 7
9. Sárvíz 7 1 2 4 15 17 -2 5
10. Polgárdi 7 1 0 6 12 22 -10 3
11. Lajoskomárom 7 1 0 6 6 27 -21 3
12. Sárszentágota 7 1 0 6 14 43 -29 3

A hétvége sportmûsora

2020. október 17. (szombat)

10.00 óra: Velence U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Velence)
14.30 óra: Sárszentágota Öregfiúk–Sárbo-
gárd Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport,
Sárszentágota)

2020. október 18. (vasárnap)

13.00 óra: Sárbogárd U14–Fõnix Gold
(U14, Déli csoport, Sárszentmiklós)
14.30 óra: DUFK–Ercsi Kinizsi (megyei I.
o. felnõtt, Sárbogárd)
9.00 óra: U7-es és U9-es korosztály, õszi
fesztivál (Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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ALMÁRIUM
Mivel erõsen vonzódom az egyedi kézmûvesremekekhez és a levendulához, rég dé-
delgetett tervem volt, hogy a könyvmûhelyünkben elõállított értékes kötetek mellett
berendezzek egy olyan sarkot, ahol helyi, környékbeli és ide kötõdõ termelõk, alkotók
minõségi termékeit kínálhatjuk – így teremtve kapcsot a mesterek és vásárlók kö-
zött, könnyen és folyamatosan elérhetõvé tenni az itt élõk számára a Dél-Mezõföld
kincseit. A most polcainkra került darabok egy picit a mi digitális nyomdánk gyerme-
kei is, hiszen a címkéiket mi terveztük és nyomtatjuk. Hargitai–Kiss Virág
Jelenleg a következõkbõl válogathatnak a Hírház Almáriumában:

* MÉZEK (hárs, repce, vegyes virág)
Kiss András fiatal sárbogárdi méhésztõl

* LEVENDULÁS ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES LEKVÁROK
(körte/körte–õszibarack–fahéj/füge–fahéj vagy levendulás cseresz-
nye/meggy/õszibarack/sárgabarack/õszibarack–fahéj/szilva–fahéj)
Horváth Istvánné simontornyai termelõtõl

* 100 %-OS BIO FRANCIA LEVENDULAOLAJ
háromféle kiszerelésben (csepegtetõs, pumpás, golyós)
Horváth Márta simontornyai birtokáról

* REDPOWER EGÉSZSÉGJAVÍTÓ ITALOK
(98 % alma, 2 % gyógynövény) allergiára, immunerõsítõnek,
energiapótlásra Alapon préselt gyümölcsbõl

* LEVENDULAVÍZ
a sárkeresztúri kertészettõl

* PIROSPAPRIKA
a nagylóki kertészettõl

A palettát folyamatosan bõvíteni fogjuk levendulás kozmetikumokkal, valamint kü-
lönleges ajándéktárgyakkal, hozzájuk illõ csomagolással.

Térjenek be hozzánk!

HÍRHÁZ KFT. – 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8.30–16.30 óráig

ÕSSZEL IS LEGYENEK
KÖRÜLTEKINTÕEK

A KÖZLEKEDÉSBEN!
Õsszel a megváltozott idõjárási és útviszonyok nemcsak a gépjár-
mûveket teszik próbára, hanem a jármûvezetõket, kerékpároso-
kat, gyalogosokat is. Kérjük, fogadják meg a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság ajánlásait!

Az õszi hónapokban a megváltozott idõjárási viszonyok és közle-
kedési feltételek nagyobb odafigyelést követelnek a közlekedés
valamennyi résztvevõjétõl. A párás idõ, vagy a nagy esõzés miatti
látótávolság-csökkenés és csúszóssá vált útfelület nehezíthetik
meg a közlekedõk dolgát, ezért ilyen esetben javasolt a sebesség
jelentõs csökkentése, a nagyobb követési távolság tartása. A víz-
átfolyásoknál, õszi munkálatoknál az úttestre került sár, valamint
a lehulló és átnedvesedett falevelek is mind veszélyforrások le-
hetnek, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek!
Az idõjárási viszonyok megváltozása következtében megnõ a me-
netidõ, ezért lehetõség szerint korábban induljanak el otthonról!
A gumiabroncsok állapotának vizsgálata, a fényjelzõ berendezé-
sek rendszeres ellenõrzése nagyon fontos ezen idõszakban. Köd
esetén használjanak ködlámpát! A szélvédõ párátlanítása, jégte-
lenítése is elengedhetetlen a balesetmentes közlekedés szem-
pontjából, ezért elindulás elõtt a megfelelõ kilátást biztosító meg-
elõzõ tevékenységre mindig szánjanak kellõ idõt. Emellett ellen-
õrizzék rendszeresen az ablaktörlõ állapotát és az ablakmosó fo-
lyadék meglétét is!
A gyalogosok észlelése esõs, ködös idõben még nehezebb, fõ-
ként akkor, ha nem a zebrán kelnek át. A gyalogosoknak is fontos,
hogy saját testi épségük, biztonságuk érdekében láthatóak legye-
nek. E célt szolgálják a különféle fényvisszaverõ eszközök a ruhá-
zaton.
A balesetek többségében súlyos szabályszegés áll a háttérben,
de kisebb hiba, akár másodpercnyi figyelemkihagyás is okozhat
tragédiát. A közlekedési szabályok betartásával, fokozott óvatos-
sággal, türelmes és körültekintõ közlekedéssel a baleseti kocká-
zat minimálisra csökkenthetõ.
Balesetmenetes közlekedést kíván a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság!
… hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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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

Gyakorlattal rendelkezõ
ÜZLETKÖTÕT KERESEK KÖNNYÛFÉM

FELNI FORGALMAZÁSÁHOZ.
Fényképes önéletrajzokat várom

az alábbi e-mail-címre:
gtrfelni@gmail.com.

Hívjanak az alábbi számon:
+36 70 3636 325
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