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Szálak
Voltak nemzedékek, akiknek földi éle-
te a honfoglalás, államalapítás korára
esett. Voltak, akik a török idõket érték
meg, mások az 1848-49-es forradalmat
és szabadságharcot, s élnek még köz-
tünk, akik az elsõ, második világhábo-
rút és 56-ot. Mert úgy hozta a sorsuk,
hogy ilyen idõkbe születtek.

Nem mi választjuk meg a születésünk
pillanatát, hogy melyik korban szeret-
nénk érkezni és élni. Ez a privilégium
felsõbb hatalomé, melynek sakktáblá-
ján a lépések logikáját mi, piciny bábuk
nem érthetjük, csak „elszenvedjük”.
Mindenki megkapja a maga súlyos ke-
resztjét, szükséges szenvedéscsomagját,
amivel meg kell birkóznia, ez a fejlõdé-
se egyetlen útja. Ebben a batyuban ben-
ne vannak olyan terhek is, amiket az
elõdeinktõl örökültünk. Mert aki pél-
dául Magyarországon látja meg a napvi-
lágot és itt cseperedik fel, az itt élõ nem-
zet tagjaként, abba beoltódik az õt kö-
rülvevõ környezet, kultúra, társadalom
múltja és jelene is, kimondott és kimon-
datlan szavak révén. A szülõk, nagy-,
déd- és ükszülõk ereinkben csorgó sor-
sán, elmorzsolt könnycsepp-emlékein,
suttogásfoszlányain, elharapott fél-
mondatain, családi anekdotáin keresz-
tül.

Van, amire hiába kérdezünk az elõt-
tünk járóktól, nem kapunk választ, ma-
kacs hallgatás övezi. Mélyen eltemetett
fájdalmak, személyes titkok, „szégye-
nek”, amikrõl nem akarnak, képtele-
nek, vagy nem mernek beszélni, s ezért
nem hibáztathatók. A társadalmat ösz-
szefonó emberi kapcsolatok hálójába
azonban ezek a szálak is bele vannak
szövõdve, ugyan néma, de létezõ tudás-
ként.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2-3.Írás a 2-3.
oldalon.oldalon.

MegtöMegtört a jért a jég...g...
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NAPTERMÉS
Ugyanannak az utcának az egyik oldalán zöldségek termesztésén keresztül, a másik oldalán napelemek segítségével
takarítják be az emberi élet számára is nélkülözhetetlen napsugarakat Alsószentivánon. A hagyományosan learatott
termés az emberi szervezetben kamatozik, a naperõmû gyûjtötte energia pedig a korunk lételemét jelentõ áram-
ellátásban. Az alsószentiváni napelemparkot október 15-én, csütörtökön délelõtt adták át ünnepélyesen a Zedregi
utcában. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Lakics Péter, a beruházó Solar FM Kft. tulajdonosa, valamint Varga
Gábor országgyûlési képviselõ, Alsószentiván Község Önkormányzatának képviselõi és Husvéth Imre polgármester.

– A napenergia hasznosítása hatalmas fel-
lendülésben van az utóbbi években Ma-
gyarországon – mondta Lakics Péter ava-
tóbeszédében. – Ennek elsõdleges oka az,
hogy Magyarország kormánya a naperõ-
mûvekben termelt áram kötelezõ átvételé-
re biztosított lehetõséget. Ebbe a folya-
matba kapcsolódik most bele Alsószent-
iván is. Ennek a két 0,5 megawattos, össze-
sen 1 megawattos naperõmûnek a beruhá-
zója a Helios cégcsoport volt, kivitelezõje
pedig a Solar FM Kft. Mind a beruházó,
mind a kivitelezõ szignifikáns tapasztalat-
tal rendelkezik a napelemparkok vonatko-
zásában. Több tíz megawattnyi napelem-
park épült már fel (köztük a sárbogárdi is)
ebben a cégcsoportban. Ez biztosítja a par-
kok biztonságos, megfelelõ mûködését és
a szakmai színvonalat. A beruházó és a ki-
vitelezõ meglévõ tapasztalata mellett leg-
alább olyan fontos volt az az együttmûkö-
dés, amit az elmúlt idõszakban sikerült ki-
alakítani Alsószentiván önkormányzatá-
val. Maximálisan támogatták a beruházás
teljes folyamatát, amiért köszönettel tar-
tozunk. Hosszú távú befektetõként több
évtized múlva is szeretnénk ezt a napelem-
parkot üzemeltetni.
A nemzeti szalag átvágását követõen a pol-
gármesteri hivatalban nyílt módom beszél-
getést folytatni LAKICS PÉTERREL, aki
öccsével együtt vezeti az édesapjuk által
1985-ben alapított, kaposvári székhelyû
Lakics Gépgyártó Kft.-t illetve a hozzá
kapcsolódó cégeket. Példaértékû, aho-
gyan egyszemélyes vállalkozásból nagyvál-
lalattá fejlõdött, mégis családi maradt a
cég.
– Miért Alsószentivánra esett a választá-
suk?
– Korlátozott az a kapacitás, amit az E.ON
egy-egy villamos ágra megújuló energia-
forrásból – adott esetben napelemparkból
– feltermelni enged. Itt volt egy lehetõség
betermelésre 1 megawatt formájában. Fel-
vettük polgármester úrral a kapcsolatot, és
az elsõ pillanattól nagyon támogató hozzá-
állást tapasztaltunk.
– Alsószentivánnak mi az ebbõl származó
elõnye, az iparûzési adón kívül?
– A beruházó bérleti díjat fizet a terület-
használat után, emellett intenzív együtt-
mûködésre törekszünk az önkormányzat-
tal. Megállapodtunk arról, hogy a terület
karbantartását megfelelõ ellentételezés
mellett a helyi erõk végzik. Igyekszünk
megtalálni a további együttmûködési lehe-
tõségeket is.

– Hogyan jött a Lakics Kft.-nél a napele-
mek gyártása, telepítése? Hiszen alapve-
tõen fémmegmunkálással foglalkozik a
cég.

– Szélerõmûvek alkatrészeinek gyártásá-
val foglalkozunk. Már akkor is voltak errõl
a területrõl vevõink (olyan nagy nyugati
multinacionális cégek, mint a Siemens,
ABB, General Electric stb.), amikor az
öcsémmel beléptünk a cégbe, de akkor
született egy tudatos döntés, hogy speciali-
zált gyártója szeretnénk lenni a szélenergi-
ához kötõdõ acélszerkezeteknek.
– Ez volt a fiatalos hullám a családi vállal-
kozásban?

– Édesapámat nem kellett sokat gyõzködni
ezzel kapcsolatban; õ egy nagyon pozitív
szellemiség, könnyen fogadja az újításo-
kat. Máig azt gondoljuk, hogy a hosszú tá-
vú sikeresség kulcsa az, hogy egy specifikus
területen igazán kiváló, nemzetközileg is
versenyképes, vagy a legjobb legyél. Így vá-
lasztottuk ki a szélerõmû-acélszerkezet
gyártásának területét. A nagyobb vezetõ
multicégek beszállítója lett a cégünk, és je-
lentõs tapasztalatot halmozott fel a szél-
erõmû-technológia kapcsán. 30, illetve 50
kW-os, önálló, kisüzemi szélerõmûveket
építettünk, fejlesztettünk, ami elsõsorban
ipari, önkormányzati hasznosításra alkal-
mas. Ezekbõl a termékekbõl futnak is pro-
totípusok, viszont mire ezzel a fejlesztéssel

elkészültünk, egyértelmûvé vált, hogy Ma-
gyarországon ez nem támogatott. Viszont
sok olyan – engedélyezéssel, hálózatra kö-
téssel, szerkezetépítéssel kapcsolatos – ta-
pasztalat halmozódott föl, amelyet csak
egy lépés volt a napelemes területre alkal-
mazni. 2017 óta mûködtetünk önálló be-
ruházócégeket, illetve kivitelezõ- és üze-
meltetõcéget ezen a területen.
– Nem volt nehéz megbirkózni azzal, hogy
az új feladatok megnövelték nemcsak a cég
bevételeit, hanem az egész struktúrát, az
alkalmazottak számát, azaz egy nagyobb
szervezetet kell irányítani?
– A családi tulajdonú acélszerkezetgyár
300 fõs szervezet, az új üzleti egységek
csatlakozása – a létszám, komplexitás
szempontjából – alapvetõen nem forgatta
föl a cég mûködését. A menedzsment-
struktúra viszont módosult. Ennek az lett
az eredménye, hogy a családi tulajdonú cég
vezetésébõl kiléptem, az öcsém vette át az
irányítást, és az én feladatom lett az alapte-
vékenység mellé csatlakozó, megújuló
energiai projektek és ingatlanfejlesztések
irányítása.
– A Solar FM Kft. mellett mennyi cég al-
kotja a cégcsoportot?
– Körülbelül harminc, de ez abból a szem-
pontból megtévesztõ információ, hogy a
legtöbb napelempark önálló cégben való-
sul meg. A cégcsoportnak három párhuza-
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mos lába van: az acélszerkezet-gyártás és a
hozzá tartozó acéllemez-kereskedelem; a
napelempark-kivitelezés, -üzemeltetés és
-befektetések (ehhez csatlakozott az utób-
bi idõben elektromosautó-töltõ állomások
telepítése); a harmadik láb pedig az in-
gatlanberuházás és -fejlesztés. Nagyon
fontos számunkra, hogy a három láb egy-
mást kiegyenlítve, segítve fejlõdjön és

hasonló mértéket képviseljen a családi
portfólióban.
– Eredetileg mi a végzettsége?
– Közgazdász vagyok. Édesapám, aki a cég
alapjait építette föl, mûszaki végzettségû
és gondolkodású ember, de van az a válla-
latméret, melyet sokkal inkább szervezési
ismeretekkel, tapasztalattal érdemes ve-
zetni.

– Egyértelmû volt, hogy a családi vállal-
kozásban tevékenykedjen, vagy más terü-
let is érdekelte?
– Jártam más utakat korábban. Az egye-
tem után pénzügyi szektorban dolgoztam,
de gyorsan jött a felismerés, hogy sokkal
nagyobb értéket tudok képezni azzal, ha az
édesapám által már lerakott alapokra épít-
ve próbálunk közösen egy még nagyobb
értéket létrehozni. Ezzel együtt jött az a
felismerés is, hogy – talán neveltetésembõl
is fakadóan – nagyon erõs a függetlenség
iránti vágyam, az önálló mûködés, döntés-
hozatal. Ez nagyon nehezen volt össze-
egyeztethetõ a nagycéges kultúrával, ami
nem az én világom.
– Nagyon szimpatikus volt számomra,
hogy a beruházó cég tulajdonosaként sze-
mélyesen tisztelte meg jelenlétével a mai
eseményt.
– Nem általános gyakorlat, hogy ennyire
pozitív a hozzáállás, együttmûködés egy
település részérõl, mint amit Alsószent-
ivánon megtapasztaltunk. Ezért gondol-
tam, hogy így is megköszönöm a testület és
a polgármester úr támogatását.
– Mennyi ideig tartott a park kialakítása?
– A kivitelezés nagyjából 3-4 hónapos tevé-
kenység, de ennél sokkal hosszabb, 1-1,5
évig tart az a folyamat (a teljes engedélyez-
tetés, tervezés, alapanyag-beszerzés stb.),
ami az elsõ kapavágást megelõzi.

Hargitai–Kiss Virág
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Levélváltás
Tisztelt Hargitai–Kiss Virág!
Az Ön által szerkesztett újság XXXI. évf. 42. szá-
mában közölte a jegyzõ asszony állítását a beszá-
molómról, amely a mellékletem (Sárbogárd Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete 1.
számú mellékletének január 17-ei és február 14-ei
táblázata) szerint nem fedi a valóságot. Még febru-
ár 14-én ezt nyilvánossá is tettem az alábbi szöveg
kíséretével:
„Táblázat az önkormányzat költségvetésébõl. A
február 14-ei táblázat sárga cellák értékei nem
egyeznek a januári azonos cellák értékeivel. Mivel
ezt a táblázatot a február 6-ai újságcikkem után
adták ki, akkor csak igazam volt, vagy igazam volt.
A januári költségvetés hibás számokat tartalma-
zott. De lehet, az a fránya nyomtató a hibás?
Ahányszor nyomtatják, annyiszor változik?”
Mint mondtam a képviselõ-testületi ülésen, hogy
ez a véleményem és a „gumiszobában” nem vitat-
kozok, csak elmondom, amit gondolok. Nincs
kommentem feleslegesen, amirõl már vitáztunk.
Kérem és szeretném, ha az Ön újságja is a pártat-
lanság jegyében foglalna állást a késõbbiekben.
Tisztelettel:

Borbély Sándor képviselõ

***

Tisztelt Borbély Sándor!
A lapunkban havonta megjelenõ Napló címet vi-
selõ képviselõ-testületi tudósítások – a cikk mûfa-
jának megfelelõen – tényszerûen arról tudósíta-
nak, ami az ülésen elhangzik a hozzászólók részé-
rõl. A nyilvános kijelentések valóságtartalmáért a
felszólalók tartoznak mindennemû felelõsséggel.
A tudósításban újságírói vélemény/állásfoglalás
nem közölhetõ, e fõ szabályt tartjuk, ennek fényé-
ben a levelében szereplõ utolsó mondat (miszerint
szeretné, ha a Bogárd és Vidéke is a pártatlanság
jegyében foglalna állást) értelmezhetetlen. Mind-
emellett azért is értelmezhetetlen a szóban forgó
mondata, mert a januári és februári, valamint a
mostani testületi tudósításaimban a költségvetés-
sel kapcsolatosan megfogalmazott kifogásai, kriti-
kái megjelentek.
Önnek mint képviselõnek lehetõsége van a testü-
leti ülésen kifejteni meglátásait, álláspontját és
föltenni a kérdéseit. Elmondtam Önnek akkor is,
amikor a választások után megkeresett engem
szerkesztõségünkben a DK részérõl cikkek megje-
lentetésével kapcsolatban: mivel Ön képviselõ és a
választásokon való indulásával vállalta az ezzel já-
ró feladatokat, úgy korrekt, ha az önkormányzati
témákkal kapcsolatos hozzászólásait, felvetéseit
annak fórumán, a testületi üléseken teszi meg,
nem pedig külön újságcikkekben. Hogy Ön ennek
ellenére az erre nyitott Sárréti Híd címû lapban te-
szi közzé gondolatait, véleményét az az Ön dönté-
se. Két okból nem foglalkozom az Ön ott megje-
lentetett anyagaival: egyrészt a fent vázoltak mi-
att, merthogy képviselõként a testületi üléseken
szabadon megnyilvánulhat; másrészt etikailag
összeférhetetlen egy másik lapban közölt véle-
ményre a Bogárd és Vidéke hasábjain reagálni.
Üdvözlettel:

Hargitai–Kiss Virág

A táblázatok
értelmezése

A Borbély Sándorral folytatott levélváltás kapcsán úgy gondoltam, ha már a kép-
viselõ úr – habár a lehetõség adott volt és most is adott számára – nem fáradt be
január óta a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályára tisztázni a 2020-as városi
költségvetés általa megkérdõjelezett rubrikáit, számait, akkor megteszem he-
lyette én.
Az osztályvezetõ asszony és kolléganõje elmondták, hogy az államháztartási
számvitel nem összehasonlítható a vállalkozói számvitellel. Éppen ezért a szóban
forgó táblázatok értelmezését szöveges magyarázat, valamint további részletes
táblázatok is segítik a képviselõk elé került és kerülõ anyagokban.
Fõ szabály, hogy hiányt nem lehet tervezni. A januárban testület elé kerülõ költ-
ségvetés-tervezet csak egy koncepció, amely azért kerül a testület elé, hogy elõze-
tesen információkat kapjon a testület az adott év várható feladatairól számszerû-
sítve. A költségvetési koncepció készítése nem kötelezõ. A kialakult gyakorlat
mégis az, hogy két fordulóban tárgyalja a testület, mert az elsõ forduló után elõ-
fordulhat olyan információ, amely miatt a változtatás indokolt, vagy éppen a
testület kér/javasol olyan feladatot, ami miatt változtatni kell.
Ha egy laikus összeveti a januári és februári táblázatot, akkor az egyik eltérés a
bölcsõde személyi juttatások valamint munkaadókat terhelõ járulékok sorában,
illetve a Zengõ Óvoda és önkormányzat dologi kiadásainál tûnik fel. A bölcsõde
esetében 191.013 Ft-tal kevesebb a februári táblázatban szereplõ összeg a janu-
árban felvázoltnál, a Zengõ Óvodánál 1.848.000 Ft-tal több, az önkormányzatnál
343.013 Ft-tal több, mert a már megkezdõdött költségvetési év januárban terve-
zett számait idõközben fölülírta a realitás – mint ahogy hónapról hónapra is emi-
att igazítanak a költségvetési rendeleten a városatyák már évtizedek óta. Fontos
kiemelni azonban, hogy a költségvetési fõösszeg viszont nem változott.
Az önkormányzatnál a finanszírozási kiadások rubrikája a kapott állami norma-
tíva összegébõl a költségvetési szervek (óvoda, bölcsõde, könyvtár, hivatal) mû-
ködéséhez szükséges hozzájárulást (intézményfinanszírozást) mutatja, mely a
bevételi oldalon a város által mûködtetett intézményekre leosztva jelenik meg.
Ezt az összeget nem vehetik figyelembe a költségvetési fõösszeg számításánál,
sem a kiadásnál, sem pedig a bevételnél, mert akkor már duplán jelenne meg az
intézményfinanszírozás, ami nem a valós kiadást/bevételt jelentené. Emiatt a fi-
nanszírozási kiadások összesen rubrikája csak a hiteltörlesztés összegét tartal-
mazza. Ez az összeg azért lett 2 millióval kevesebb a februári táblázatban a januá-
rihoz képest, mert egy hitel lejárt.
A finanszírozási bevételek soron, mind az önkormányzati, mind az összesen osz-
lopban (szintén a halmozódás miatt, a hiány finanszírozására) 150 millió Ft sze-
repel a 2019. évrõl várható maradványként.
A táblázatnál egyébként a kiadások/bevételek összesen rovat mellett is ott áll út-
mutatóként (K1-9 és B1-8 jelöléssel), hogy föntrõl lefelé (nem jobbról balra!)
melyik sorok az összeadandók.
Az osztályvezetõ kiemelte, hogy a havi rendszerességgel a testület által kifogások
nélkül elfogadott költségvetési rendeletmódosításoknál is ugyanez a táblázat
szerepel a képviselõk elé kerülõ anyagokban.

Hargitai–Kiss Virág

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, Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz, Kovács köz, Nyíl utca, Simon utca, Simon köz, Wesselé-
nyi utca, Tinódi utca 125. sz.

Az áramszünet oka: szolgáltatásunk minõségének javítása, transzformátorállomás cseréje.

Köszönjük az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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ROSSZALKODÓ SOROMPÓ
Többen jelezték és magunk is tapasztaltuk, hogy a Sárszentmik-
lóstól Örspuszta–Pusztaegres–Mezõszilas felé vezetõ úton lévõ
vasúti átjárónál az utóbbi idõben bizonytalan a vasúti lámpa és so-
rompó mûködése. Volt, hogy félig lement, aztán megállt és vissza-
ment a sorompókar. Máskor lecsukódott a sorompó, piros volt a
lámpa hosszú percekig (volt negyedóra, 20 perc is), jelentõs kocsi-
sor torlódott fel, aztán mégsem jött vonat. Ezzel kapcsolatban tet-
tünk jelzést a MÁV-nak, egyúttal tájékoztatást kérve a probléma
okáról.
Az alábbi válasz érkezett levelünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatóságától.
„A vasúti átjárót biztosító sorompó-berendezés mûködésében
szeptembertõl négy alkalommal regisztráltunk hibát, melyek
megjavítása minden esetben az elõírt hibaelhárítási idõn belül
megtörtént. A berendezés átfogó vizsgálatát október 13-án végez-
ték, a berendezés megfelelõen mûködik.

A biztosítóberendezések, sorompók üzemzavarát az állomáso-
kon érzékelik, arról a vonatok mozdonyvezetõit elõírás szerint ér-
tesítik. Ekkortól a mozdonyvezetõk a vonatokkal fokozott figye-
lemmel, max. 15 km/h sebességgel érkezhetnek az átjáróhoz,
hogy idõben meg tudjanak állni. A KRESZ és az elõírások betar-
tása mellett ilyen helyzetekben sem alakul ki vészhelyzet, illetve
nem történhet baleset.
Mivel a biztosítóberendezés állandó felügyelet alatt áll, a meghi-
básodásról azonnal, a bekövetkezés pillanatában értesül a forgal-
mi személyzet, és értesíteni tudja a diszpécsert. A biztosítóberen-
dezési szakértõk a lehetõ leghamarabb elvégzik hibaelhárítást.
Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása
olyan, hogy meghibásodás esetén üzemzavar-állapotba kerül. Ez
azt jelenti, hogy a közút felé nincs fényjelzés (a készülék sötét), –
ahol van – a csukott állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másod-
perc alatt) felnyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a csapó-
rudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjá-
rón akkor is, ha a fénysorompó meghibásodott, s ne okozzon tar-
tós fennakadást a keresztezõ úton.
A közúti közlekedés szabályai szerint a vasúti átjárót megközelí-
teni csak fokozott óvatossággal szabad. Az átjáró megközelítése-
kor, illetve az áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biz-

tosítására szolgáló közúti jelzéseknek. A vasúti átjárón való át-
haladásnál a KRESZ szabályai mindenkor érvényesek.
A gépjármûvezetõknek minden esetben meg kell gyõzõdniük ar-
ról, hogy nem tart vasúti jármû a sorompó felé, illetve biztosított a
folyamatos áthaladás. Az átjáró elõtt meg kell állni, ha bármely
irányból vasúti jármû közeledik. Tilos az elõzés a vasúti átjáróknál
és közvetlenül elõttük.
A KRESZ elõírja, hogy ha a fénysorompó piros jelzést mutat, az
útátjárón nem szabad áthaladni. Csak akkor lehet elindulni a sí-
neken keresztül, ha sorompó esetén a karok már teljesen felnyíl-
tak és fehéren villog a lámpa.
Ha a fénysorompó jelzõk sötétek, azaz egyik lámpa sem villog, ak-
kor a sorompó-berendezés nem mûködik, és a vonatkozó
KRESZ-elõírások szerint kell eljárni: a sötét fénysorompójelzõ a
közúton közlekedõket fokozott figyelemre készteti; a KRESZ
szerint ez nem jelent szabad jelzést a közúti jármûvek részére.
A fénysorompó formája egyezik az elsõbbséget szabályozó jelzõ-
tábla csúcsán álló háromszög alakjával, ezzel is felhívva a figyel-
met arra, hogy a közúton közlekedõnek elsõbbséget kell biztosíta-
nia a vonatok számára.”

Szerkesztõség

FEKÁLIÁS KERTEK
PUSZTAEGRESEN

A legutóbbi testületi ülésen a bejelentéseknél említésre került ismét a pusztaegresi
szennyvízprobléma. Ugyanis a településen nincs vezetékes szennyvízelvezetõ rendszer,
hanem a régi módon, emésztõgödörben gyûjtik a lakók a szennyvizet. Jobb esetben szi-
várgásmentesre kialakított derítõben, de sajnos nem ez a jellemzõ. Sokan (sajnos a több-
ség) még arra is sajnálják a pénzt, hogy a gyûjtõhelyet bizonyos idõközönként kiüríttes-
sék a szippantós vállalkozóval, inkább a kertbe eresztik a fekáliát. Az idén márciusi testü-
leti ülésen hangzott el az a döbbenetes tény, hogy 2019-ben egész évben mindössze HÁ-
ROM szippantás történt. Pedig a településen körülbelül 400 ingatlan van…!
Nemcsak a terjengõ szag problémás, hanem az is, hogy ugyanazokban a kertekben, amik-
nek talajába beleszivárog a szenny, vagy amiket salakanyaggal „öntöznek”, zöldséget,
gyümölcsöt termelnek, amit megesznek, esetleg másnak odaadnak, eladnak, és azzal
táplálják a jószágaikat is, amiket szintén elfogyasztanak. Meleg idõben különösképpen,
de most is, vírus idején ez a helyzet még hajmeresztõbb képet mutat és közegészségügyi
kérdéseket vet fel.

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2020. október 9-ei ülé-
sén elfogadta:

– a 20/2020. (X. 22.) önkormányzati
rendeletet a magánszemélyek kommu-
nális adójáról;

– a 21/2020. (X. 22.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról;

– a 22/2020. (X. 22.) önkormányzati
rendeletet a közterületek használatá-
nak szabályozásáról és rendjérõl szóló
35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. október 21-én

Járványhelyzet a járás településein
Október 21.
Sárbogárd: 2 koronavírus-fertõzött van, õk és családtagjaik vannak házi karanténban.
Alap: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Alsószentiván: 1 koronavírus-fertõzött van, 2 családtagja van karanténban.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Hantos: lapzártánkig nem érkezett információ.
Igar: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Káloz: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, õk és családtagjaik vannak karanténban.
Mezõszilas: múlt heti tájékoztatásunk szerint 5 koronavírus-fertõzöttrõl van tudomá-
sa az önkormányzatnak, õk és hozzátartozóik vannak házi karanténban. Újabb infor-
máció lapzártánkig nem érkezett.
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: 2 dada és egyikük hozzátartozója, tehát összesen 3 fõ igazolt korona-
vírusos (rajtuk kívül egy óvónõ is, aki viszont nem helyi lakos). Járványügyi megfigye-
lés alá vonták az óvoda összes dolgozóját és a gyermekeket, akik otthon vannak karan-
ténban. Értelemszerûen rendkívüli szünetet rendelt el a hatóság az óvodában október
26-áig.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.

Hargitai–Kiss Virág
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Ingyenes képzések a NYITOK-ban
A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
nevû szervezet tartott tájékoztatót a NYI-
TOK hálózat szolgáltatásairól, tevékeny-
ségeirõl, képzéseirõl október 21-én, szer-
dán délelõtt a sárbogárdi mûvelõdési köz-
pontban található Nyitott Tanulási Köz-
pontban.
Hódi Nóra röviden ismertette a NYITOK
központok azon fõ célkitûzését, hogy a fel-
nõtt (16–64 éves) munkavállalókat, állás-
keresõket segítsék megfelelõ kompetenci-
ák ingyenes elsajátításával, fejlesztésével
beintegrálódni a helyi gazdaságba és társa-
dalomba. Innovatív képzési formáik és a
„tantárgyak” sokrétûsége hasznos tovább-

képzés nemcsak az egyének, de a munkál-
tatók, vállalkozások számára is, akik akár
tréning formájában is kérhetnek alkalma-
zottaik számára képzést. Nagy elõnye a
rendszernek, hogy országosan 52 tanulási
központban hagyományos tantermi okta-
tás keretében is lehet tanulni, de a mobil
oktatásnak köszönhetõen úgymond ház-
hoz is megy a NYITOK, vagy ha valakinek
a szabad idõbeosztású online oktatás a leg-
praktikusabb, azt is választhatja.
Lepár Sarolta képzési szakértõ hangsú-
lyozta, hogy a rugalmas képzés az egyéni
igényekhez igazodik, és tanúsítványt ad.
Országos szinten a legnépszerûbb az orosz
nyelv és az Excel-táblázatok kezelésének
elsajátítása.

Huszár Sándorné tanulási tanácsadó, a
Sárbogárdi Nyitott Tanulási Központ ve-
zetõje hozzátette: Sárbogárdon az angol és
a német nyelv a legkedveltebb, tantermi
oktatás keretében, az Excel pedig online
oktatás formájában. 2018 óta 368 hallgatót
regisztrált a sárbogárdi iroda, ebbõl 281-
en szereztek tanúsítványt.
Megtudhattuk még, hogy 4-6 hetes, 20
órás képzéseken lehet részt venni. Egy
„tantárgyból” pedig maximum 120 óra vé-
gezhetõ el.
Az érdeklõdõket sok szeretettel várják a
NYITOK sárbogárdi központjában, vagy
annak elérhetõségein.

Hargitai–Kiss Virág

Útfelújítás
A Nagylók, Hantos felé vezetõ erdõmajori
út rossz minõségû útszûkülete végre meg-
szûnt. Az utóbbi hónapok közutas felújítá-
sainak részeként ez a szakasz is tisztessé-
ges, kellõ szélességû aszfaltot kapott.
Ugyancsak rendbe tették ennek az útnak az
északi torkolatát és az onnan Nagylókra ve-
zetõ szakaszt.

HKV

Õsz egyenlõ
füst

Látványosan és más érzékszerveink számára is jól
érzékelhetõen megkezdõdött az õszi fûtési, tüze-
lési szezon. Október 19-én egy fõút melletti lakó-
ház udvaráról tört a magasba egy, a kislóki domb
tetejérõl is jól látható füstoszlop. Hát igen, ilyen,
ha nedves kerti hulladékot gyújtanak meg: sajnos
nagyobb a füstje, mint a lángja, aminek biztosan
örültek a tágabb környék lakói.

HKV
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OKTÓBERRÕL,
REMÉNYTELENÜL

Reménytelen vállalkozásba kezdek most. Elmondani a maiaknak, mi volt
1956 októbere végén Magyarországon. Miért akarom elmondani, bár tu-
dom, hogy nem lehet? Nos azért, mert ha ez az ország elveszíti 56 emlékét,
épp a saját lényegét veszíti el. Vannak filmek az emlékezetüket vesztett
emberekrõl. Kódorognak az utcákon néha a saját házuk elõtt, eszükbe
sem jut benyitni, hogy „szerbusztok, megjöttem”, nem tudják, kik õk, nem
ismerik föl a saját feleségüket, gyermekeiket, iszonyatos! Tudni kell, kik
vagyunk!
Tehát ebben az országban akkor forradalom volt. Mi a forradalom? A
történelemkönyvekbe kitörülhetetlenül beírt, szörnyû, félelmetes ese-
mény, amely néha új irányt ad a világnak is. A társadalom véres erõszakot
is vállalva ledobja magáról a hatalmat. 56-ban azt a hatalmat dobta le,
amelyet egy állig felszerelt, erõs hadsereg, mindenre elszánt államvéde-
lem, funkcionáriusok, besúgók hada védett. Reménytelen dolog volt ki-
húzni a gyufát ez ellen. Ma sem értem, hogy volt erre bátorsága a népnek.
Mert elegük volt abból, hogy itt beadásba lesöpörték a padlást néha egy
búzaszemet sem hagyva, a háziasszonynak be kellett adnia a tojást, amit
az õ tyúkja tojt. Értelmetlen tilalmak, értelmetlen utasítások feszítették
az idegeket. Egy háztatásban csak egyetlen disznót volt szabad vágni, a
gazdák a padláson darabolták a titokban levágott sertés húsát, közben a
gyerek az utcán leste, nem jön-e a hatóság. El kellett menni a gyûlésekre,
felvonulásokra, ütemesen tapsolni kellett, ha elhangzott Sztálin vagy Rá-
kosi neve. Engedély nélkül egy betû sem jelenhetett meg nyomtatásban.
De szörnyûbb dolgok is voltak. Pincehelyiségekben embereket kínoztak,
letépték a körmüket, számosakat holtra vertek. Olykor bizony a saját
barátaikat. El nem követett bûnöket kellett bevallaniuk, hogy aztán fel-
akasszák õket. Volt ilyen foglalkozás, hogy „verõlegény”.
Miért volt mindez? Valahogy nem szoktunk errõl beszélni, de a szovjet
szocializmus nem volt mûködõképes rendszer. Jó szándékú elméletírók
által alkotott könyvek, brosúrák alapján hozták létre, mintegy lombikban.
Nem szerves, hanem erõszakolt képzõdmény volt, az istennek sem akart
rendesen mûködni. Sehol sem. A természetnek, életnek, társadalomnak
volt egy folyamatos közegellenállása. Talán Sztálinnak vagy a munkatár-
sainak volt erre egy receptje hasonlóan a fizikai képletekhez: ha rendet
akarsz, ölnöd kell. Mennél nagyobb a baj, annál több embert. Öltek is ren-
desen, százakat, ezreket, milliókat. Igen, milliókat. Ezt nehéz elhinni, pe-
dig tény. És még nehezebb szellemileg feldolgozni. Hogyan lehetséges,
hogy a legemberségesebb elmélet, a nyomorultak felemelésének tana
eredményezi a világtörténelem legnagyobb hullahegyeit?
A rendszert, mint tudjuk, a világháború után Magyarországra is exportál-
ták. A néptömegeknek nem tetszett ez. Miért tetszett volna egy olyan vi-
lág, amikor milliókat fosztottak meg a tulajdonuktól? Az emberek nyíltan
mesélték egymásnak a Rákosi-vicceket, azt hiszem, a világon senkirõl
nem gyártottak több viccet. Ha az államvédelemnél megtudták, az illetõ
nyomban rácsok mögé került.
Sztálin halála után (1953) valami megroppant. Magunk elõtt is titkolva
tudtuk, hogy lesz valami. Vannak pillanatok. 1956. október 23-án az egye-
temisták Debrecenben elindultak a pontjaikkal a pártbizottsághoz. Este-
felé pár embert már agyonlõttek az utcán. De Pesten már ledöntötték
Sztálin toronymagas bronzszobrát, megostromolták a rádiót, elkezdõd-
tek a forradalom harcai. A hadsereg átállt, a rendõrség átállt, mindenki
átállt. Országos ujjongás, optimizmus. Az államvédelmiek csináltak egy-
két vérfürdõt, de ez nem változtatott azon, hogy hatalomváltás történt.
Magyarország a világon minden újságban a címlapra került, divat lett
imádni az országot. Igen, volt ilyen. Sosem szûnik meg bennem a büszke-
ség, a csodálat azon srácok iránt, akik odadobták az életüket is. Most is
megdobban a szívem, ha felidézõdik bennem 56 csodálatos légköre.
Állítólag kétezer idegen tank és kétszázezer idegen katona kellett vissza-
csinálni az egészet. Megvédték az magyarságot önmaga ellen. Hogy ekko-
ra haderõ kellett ehhez, mutatja a forradalom erejét.
Mit tegyetek, ha hûek akartok lenni ötvenhathoz? Ne higgyetek senki-
nek! Csak a szemeteknek. Ha jó.

Leszkovszki Albin.

Színész-
emberek

Gaál Tamás XX. századi magyar színészlegendákról me-
sélt az egybegyûlteknek hétfõn este a Madarász József
Városi Könyvtárban. Az elõadó – aki gyermekkorában
szerette meg a színház világát – korábban különbözõ la-

pokban publikálta interjúit és kritikáit, ma pedig már sa-
ját blogján ír. Fotók és egy filmbejátszás kíséretében ér-
dekességeket és személyes élményeket osztott meg olyan
korszakalkotó színészekrõl, mint Felföldi Anikó, Galam-

bos Erzsi, Medgyesi Mari, Szabó Gyula, Sinkovits Imre és
családja, Bánfalvi Ágnes, Tordy Géza, Molnár Piroska,
Latinovits Zoltán és féltestvére, (Frenreisz) Bujtor Ist-
ván, Básti Lajos és lánya, Básti Juli, Salamon Béla s a vele
jó barátságot ápoló Karinthy család, Jávor Pál és Földes
László.

Hargitai–Kiss Virág
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Harmónia 5.

Az otthonunk
rendezettsége

Az õsz jelenléte csalhatatlan jeleket küld nekünk. A
reggelek és az éjszakák hidegebbek, a napos idõszakok
rövidebbek. Egyre hamarabb sötétedik, ilyenkor jól
esik visszahúzódni meleg lakásunkba. Ahogy közeledik
a tél, ezt egyre gyakrabban tapasztaljuk magunkon. A
lakás, amely otthont nyújt nekünk, fontos része az éle-
tünknek, ide húzódunk vissza a külvilág nyüzsgésébõl.
Az otthonunk tere meghatározza hangulatunkat, de
még a családtagok egymással való kapcsolatát is befo-
lyásolja. Ha belépünk egy térbe, rögtön érezzük, hogy
hatással van ránk. Nem mindegy, hogy egy rendezett
térbe lépünk be, vagy rendezetlenség, káosz vár ránk.
Sajnos a mai kor embere hajlamos felhalmozni a tár-
gyakat. Sok felesleges dolgot gyûjtögetünk, és ha nem
figyelünk, elboríthat bennünket a ruhák, berendezési
tárgyak, eszközök, halmaza. Ha benézünk szekrénye-
inkbe, bizonyára találunk olyan ruhadarabot, amelyet
évek óta nem vettünk fel. A fiókjaink olyan iratokkal,
jegyzetekkel vannak teli, amelyek már régen nem aktu-
álisak. A velünk együtt élõ emlékek, tárgyak akadályai
lehetnek az életünk változásának, megújulásának. Ta-
lán van igazsága annak a bölcsességnek: „Az életben
egy dolog van, ami állandó, és ez maga a változás.”
Az emberi természet egyik sajátossága, hogy az állan-
dót, a biztonságot adót keresi és ebbe kapaszkodik.
Tárgyaink is lehetnek ilyen kapaszkodók, ezért gyara-
pítjuk állandóan õket. Azonban életünk állandó válto-
zásban van, és életterünknek is követnie kell ezt a folya-
matot. Ha harmonikusabb, átláthatóbb, szellõsebb tér-
ben szeretnénk élni, akkor meg kell válnunk a már fe-
leslegessé vált tárgyainktól. Én azt tapasztalom, túl sok
mindennel zsúfoljuk tele otthonainkat, hisz annyira
nagy a csábítás a vásárlás terén. Túl sok az inger ezen a
területen is. Egy dologból nagyon sok féle van, hisz ez a
piaci kereslet–kínálat, a gazdasági versenyszemlélet.
Egyre több idõt kell azzal tölteni, hogy a túlkínálatból
megtaláljuk az éppen nekünk megfelelõt. Ha ez nem
sikerül, akkor gyarapítjuk a nem használt, vagy alig
használt tárgyaink sokaságát.
A régi dolgok megmozdításához bátorság és elszántság
szükséges, de megéri az erõfeszítést, mert így helyet
adunk az új dolgok beáradásának. A rendrakás végén
megkönnyebbült, felszabadító érzés jár át bennünket, a
közérzetünk is jobb lesz. Úgy érezhetjük, hogy végre
kapunk levegõt, gondolataink szabadabban áramlanak,
új ötleteink születnek. A lakásunk rendbetételével tisz-
tább, rendezettebb lesz környezetünk. Ezután tovább-
gondolhatjuk, hogy mivel tehetjük még igazi otthonná
lakásunkat. Hisz az otthon maga a melegség, meghitt-
ség, biztonság, megnyugvás, szeretet, egymásra figye-
lés, gondoskodás. Az õszi, téli hideg napokban meleg-
séget varázsolhatunk magunk és családtagjaink köré
sok apró dologgal. Egy finom, meleg fürdõvel, mécse-
sekkel, gyertyákkal, finom, puha takarókkal, párnák-
kal, illatokkal, finom ízekkel, szeretõ családtagokkal és
kedves barátokkal.
Bármilyen zord odakint az idõ, vagy kellemetlen sok-
szor a világ, idebent, a magunk teremtette melegségben
jól esik felengedni és megpihenni. Életünk széppé válá-
sa néha ilyen apró örömökön múlik.

Horváth Katalin

Könyvajánlók
Marie Kondo:

REND A LELKE MINDENNEK
Marie Kondo egy fiatal japán hölgy, akit gyer-
mekkora óta érdekel a háziasszonyok mun-
kája. Különösen a szép, rendezett terek von-
zották. Tizenöt évesen elhatározta, hogy el-
sajátítja a rendrakás mûvészetét. Kezdetben
a szûkebb környezetében szerezte tapaszta-
latait, késõbb mások is kérték a segítségét. A
sajátos, egyedi rendrakás szemléletét Kon-
Mari-módszerként sok embernek átadta Ja-
pánban. Engem megérintett ennek a fiatal
hölgynek a bátorsága, hogy a saját megérzé-
seit követve gyakorlati tapasztalatai alapján
rátalált a saját módszerére. Annak ellenére,
hogy a keleti kultúrákban a kínai Feng Shui
és a japán térrendezés is õsi tudáson alapuló
hagyomány. Õ ezektõl elvonatkoztatva képes
volt a mai élet kihívásaira reagálni és a káosz-
ból rendet teremteni. Könyvében felteszi a kérdést: „A gyerekeknek megta-
nítjuk-e, hogyan tartsanak rendet, mire figyeljenek?” Elõször nekünk, felnõt-
teknek kell magunkba néznünk, milyen példát mutatunk a gyerekeknek.
Ez a könyv a pörgõs, túlhajszolt életünkben megállásra késztet. Nem csoda-
szer, nem egy azonnal ható technika a KonMari-módszer. Ez egy nagyon jó
önfejlesztõ lehetõség, amely arra késztet bennünket, hogy vizsgáljuk felül
szokásainkat, az életszemléletünket, a rendrõl alkotott elképzelésünket.
Segít ráhangolódni a bennünket körülvevõ környezetre. Az, hogy mi mit tu-
dunk megvalósítani a saját életterünkben, milyen változtatásokat indítunk
el az életünkben, az már rajtunk múlik, a mi felelõsségünk.

Hygge:
A DÁN ÉLETÉRZÉS,

AMELY BOLDOGGÁ TESZ

Ez a könyv és a többi „hygge” dán szóval fém-
jelzett könyv az otthon melegségének a meg-
teremtésérõl és az élet otthonossá tevésérõl
szól. Számomra ezekben a könyvekben
visszaköszöntek azok a dolgok, amelyekkel a
saját és családom életét tettem szebbé, de sok
új ötletet is kaptam általuk. Különösen fon-
tos ez, amikor hullámvölgyben érezzük éle-
tünket. Amikor nehéz pillanataink vannak,
akkor is vannak eszközök, amelyekkel meg
tudjuk támogatni magunkat. Az önsajnálat,
vagy a másik emberre való támaszkodás
hosszú távon nem jó megoldás. Az önsegítõ,
támogató megoldások tárházai is a Hygge-
könyvek.
Az ENSZ Világboldogság-jelentésében
hosszú évek óta a dán emberek, a dán nemzet a listavezetõ. Az õ életmódju-
kat, életszemléletüket tanulmányozzák sokan, hogy mi az oka a dánok jó
közérzetének. Sokféle oka van ennek. Én inkább a „hygge” dán szóval jelölt
életérzést szeretném kiemelni, amely nemcsak Dániában valósítható meg,
hanem bárhol a világban. A könyv így ír errõl az életérzésrõl:

„A hygge inkább szól a hangulatról és élményrõl, semmint a dolgokról. Arról,
hogy együtt vagyunk a szeretteinkkel, az otthon érzésérõl. Hogy biztonságban
vagyunk, védve a világtól egy olyan helyen, ahol elengedhetjük magunkat.”

Egyszóval fel kell ismernünk, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy ottho-
nosan érezzük magunkat. Aki már ezt felismeri, az már másokra is rá tud
hangolódni, és segíteni tud abban, hogy családtagjai, barátai, ismerõsei is
megérezzék az otthonosság, melegség, biztonság körbeölelõ érzését.

Horváth Katalin
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Cirkuszi elõadás ajándékba
Örömünkre szolgál, hogy a sárbogárdi
gyermekotthonban lakó közel negyven
gyermeket és kísérõiket lephettük meg egy
élménnyel: a 100 éves Eötvös Cirkusz elõ-
adásával, melyre tiszteletjegyeket ajándé-
kozott nekik szerkesztõségünk, Eötvös Ti-
borral régóta ápolt jó kapcsolatunk révén.
A gyermekeknek nagyon tetszett a prog-
ram, melyrõl alábbi soraik is tanúskodnak:

„Nagyon jól éreztem, magam. Látványos,
izgalmas, szép volt az elõadás. Bízom ben-
ne, hogy lesz még ilyen a városunkban. Kö-
szönjük szépen!” B. V. 16 éves
„Nagyon jó volt, szépek voltak az állatok:
elefánt, oroszlánfóka kettõ is volt, kecske,
liba és lúd. Az tetszett a legjobban, amikor
az elefánt rálépett a libikókára, és az artista
több szaltó után az elefánt hátára erõsített
szivacsra érkezett, valamint az idõs bácsi,
aki bohóckodott. Köszönöm, hogy elme-
hettem.” A. Á. 13 éves
„Nekem nagyon tetszett a cirkusz. Sokat
nevettem, vicces volt az elõadás. Köszön-
jük!” B. Sz. 13 éves
„Nagyon jól éreztem magam, sokat nevet-
tem, jól szórakoztam. Az volt a kedvencem,
hogy a bohóc felszólított a színpadra és si-
került ellene nyernem! Köszönöm, hogy
láthattam az elõadást!” H. K. 16 éves

„Nagyon jó volt ez a cirkusz, nekem a kedvenceim az állatok vol-
tak, a fókák és az elefántok! Köszönöm szépen!” P. A. 13 éves
„Nagyon jó volt a cirkusz, sok érdekes dolgot láttam és különleges
állatokat is. Soha nem voltam még cirkuszban, csodálatos volt, kö-
szönöm!” T. K. 11 éves
„Nekem a cirkuszban a fókák tetszettek a legjobban, aranyosak
voltak, jó trükköket tudtak. Az egyiket Scoobynak, a másikat
Teddynek hívták. Köszönöm szépen, hogy megnézhettem az elõ-
adást!” K. Á. 12 éves
„Nagyon tetszett az egész elõadás, nagyon látványos volt, izgal-
mas dolgokat láthattam. Nekem a táncos lányok tetszettek a leg-
jobban, szívesen táncolnék én is velük a cirkuszban. Köszönöm
szépen a jegyeket!” Cs. B. 15 éves
„Nekem nagyon tetszett, mert vicces és érdekes volt. A fókák és az
elefántok nagyon aranyosak voltak, csak az elefántok mindig a fe-
neküket mutatták nekünk. Jó, hogy elmehettem, köszönöm a le-
hetõséget!” K. A. 13 éves
„Elõször is IMÁDTAM az egészet. Nagyon hangulatos volt, iz-
galmas, alig vártam merev szemekkel, hogy mi fog történni, a vilá-

gítás, a zene mind nagyon jók voltak. Az állatok meg valami fan-
tasztikusak voltak, fõként az oroszlánfókák, „szerelmes” is lettem
beléjük. A tornászok is nagyon jók voltak, el is sírtam magamat
rajta, mert rögtön az ugrott az eszembe, hogy mennyi szép dolog
van az életben. A fiúk is nagyon jók voltak. A bohócokon szakad-
tunk. És amikor a Magyarország dal megszólalt az elõadás végén,
megint könnyeztem. Ez a cirkusz volt a legjobb. És 100 éves lett az
Eötvös Cirkusz, le a kalappal!” Pintér Liliána

„Elõször is nagyon szépen köszönöm ezt a csodás élményt! Én na-
gyon jól éreztem magam, és sokat nevettem! Még sosem voltam
állatkertben, ezért örülök, hogy élõben láthattam fókát és elefán-
tot! Tehetséges emberek vannak a cirkuszban! Büszkék lehetnek
magukra! Még egyszer köszönöm!” Fridrich Friderika Mónika
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MEGTÖRT A JÉG,
MEGVAN AZ ELSÕ GYÕZELEM

VAX KE Sárbogárd – Tópart Team Handball 25-20 (13-7)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
4. forduló
Vezette: Bíró B.–Koronczai L.
Sárbogárd: Németh I., Marosi (kapusok), ifj. Bodoki 2,
Goldberger 6, Aranyos 1, Rehák 8, Kaló 1, Suplicz, Németh II. 5,
Várady–Szabó 1, Bögyös–Vitéz, Holló 1
Játékos–edzõ: Suplicz István
Tópart: Sütõ, Bali (kapusok), Busi 7, Pintér, Saibán, Róth 1, Rep-
csik, Egervári 2, Németh 1, Gyebnár 2, Szabó 4, Gyõrffy 3
Játékos–edzõ: Gyõrffy Gergely
Kiállítások: 10, illetve 12 perc
Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3
Vasárnap hazai pályán a Velence utódjaként létrejövõ Tópart
Team Handball csapatával mérkõztünk meg hazai pályán. Ellen-
felünk hibátlan mérleggel várhatta a találkozót, míg mi az elsõ
gyõzelmünket szerettük volna begyûjteni a szezon során.
Lassabb tempóban kezdték a csapatok a meccset, 10 perc játék
után 2-3-as vendégvezetést mutatott az eredményjelzõ. Aztán egy
3-0-s rohammal sikerült meglógni ellenfelünk elõl. Jó védekezé-
sünknek köszönhetõen ezt az elõnyt szinte az egész félidõben si-
került is tartanunk. Az utolsó 5 percben Goldberger vezetésével
ismét csináltunk egy 3-0-ás periódust, amivel magabiztos 6 gólos
elõnnyel mehettünk az öltözõbe pihenni.
A folytatásban is inkább a mi akaratunk érvényesült, támadásban
megvoltak a lehetõségeink, de a védekezésünk volt, ami igazán
hozta az eredményt. 10 perccel a vége elõtt, Goldberger és Rehák
gyors góljával már 9-cel mentünk, és eldõlni látszott a 2 pont sor-
sa. A hajrára Suplicz István mindenkinek megadta a lehetõséget,
a felforgatott csapat picit pontatlanná vált a végére, így tudott fel-
jebb kapaszkodni a Tópart. Azonban a gyõzelem egyetlen percig
sem forgott veszélyben.

Utoljára a hosszú kényszerû szünet elõtt, március elején sikerült
gyõznünk. Ez a mostani siker úgy hiányzott már, mint egy falat ke-
nyér. A találkozó nagy részében mi irányítottuk a játékot, ennek is
köszönhetõen gyakorlatilag 45 perc alatt sikerült eldönteni a 2
pont sorsát. Védekezésünk jól mûködött, sikerült távolt tartani a
kaputól az ellenfél veszélyes játékosait. Támadásban pedig volt
néhány jó egyéni teljesítmény, ami döntõnek bizonyult. Beálló já-
tékunk végig jól mûködött, szép számú hétméterest harcoltunk ki.
Reméljük, sikerül állandósítani az elsõ 45 percben mutatott jó
formánkat. Az elõttünk álló hétvégén a még nyeretlen Mór ottho-
nába látogatunk. Mindenképpen szeretnénk gyõzni, amivel felka-
paszkodhatnánk riválisaink mögé.

Október 25., vasárnap, 17 óra:
Móri KSC–VAX KE Sárbogárd

1. Kisbér KC 3 3 0 0 93 75 18 6

2. Rácalmás SE 3 3 0 0 80 70 10 6

3. Martonvásári KSE 2 2 0 0 60 40 20 4

4. Tópart Team Handball 3 2 0 1 56 46 10 4

5. VAX KE Sárbogárd 4 1 0 3 88 100 -12 2

6. Móri KSC 3 0 0 3 50 70 -20 0

7. Bicskei TC 4 0 0 4 93 119 -26 0

A 4. forduló további eredményei:

Kisbér – Mór 29-25 (13-12), Bicske – Rácalmás 21-24 (8-11)

Rehák Tamás

Római játszótér a Cella Septichorában
Az õszi szünetben a gyerekek beszállhatnak egy képzeletbeli
idõgépbe, ami visszarepíti õket az ókori római idõkbe, és kipró-
bálhatják, hogy milyen volt akkoriban gyereknek lenni, ugyanis
a pécsi Cella Septichora Látogatóközpont október 29-én római
játszótérré változik!
Az õszi szünetben is izgalmas élményekre szomjazó, 9 és 12 év
közötti gyerekeket egész napos program várja a pécsi Szent Ist-
ván téren álló Cella Septichora Látogatóközpontban. Az
UNESCO világörökségként is elismert ókeresztény sírépítmé-
nyeket a délelõtt során a résztvevõk egy expedíciós kalandjáték

keretében ismerhetik meg, bejárva a különleges, föld alatti vilá-
got.
Délután a kézügyességé lesz a fõszerep, az ifjú kalandorok ró-
mai kori épületeket tervezhetnek és építhetnek, majd római
gyerekek bõrébe bújva próbálhatják ki a szórakoztató, néha
ügyességet igénylõ antik játékokat. A korabeli játékok között
szerepel például a deltajáték, az orea, a csont-elkapó, valamint
olyan római táblajátékok, mint a malom és 12 pont.

A részvétel elõzetes regisztrációhoz kötött:
info@pecsorokseg.hu

Jelentkezési határidõ: október 26.

Részvételi díj: 1.000 Ft/fõ.

A program október 29-én reggel 8 órától kezdõdik,
de már 7.30-tól érkezhetnek a gyerekek.

Egy napi élelemrõl, kérjük,
mindenki önállóan gondoskodjon.

További részletek:
https://www.pecsorokseg.hu/programok/

romai-jatszoter-a-cella-septichoraban
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A CSAPATOK FELE VOLT PÁLYÁN
A MEGERÕSÍTÉS SEM

VOLT ELÉG

VELENCE U19–SÁRBOGÁRD U19
5-3 (3-2)

Velence: Sági Dávid – Szilágyi Roland Ri-
chárd, Vaskó Botond, Horváth Ferenc
Áron, Horváth Flórián, Felde Márk,
Orisek Milán, Kovács–Szántó Zsolt, Mo-
csári Csongor Lajos, Török Orion Alexan-
der, Kocsis Vilmos Gábor
Cserék: Barabás Zoltán, Kovács–Szántó
Bence, Bencze Zoltán, Papp László István
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Horváth
Zsombor, Biró Bence, Vagyóczki Patrik,
Õri Dániel, Gábris Róbert, Suplicz Barna-
bás, Bögyös Bendegúz Géza, Tóth Patrik
Krisztián, Deák Soma, Horváth Bálint
Cserék: Szepesi Balázs, Szabó Olivér, Bruzsa
Tamás, Kisari Kevin István, Már Zétény,
Suhajda Martin, Boda Armand
A listavezetõhöz látogatott el a Sárbogárd
együttese. A csapatban helyet kapott Va-
gyóczki P. és Horváth Zs. is, akik a felnõtt
csapat „pihenése” miatt álltak Lajtos And-
rás edzõ rendelkezésére. Már az 1. perc-
ben sikerült az alvó oroszlán bajuszát meg-
ráncigálni. A jobb oldalon vezetett ven-
dégtámadás végén a középre passzolt lab-
dát Horváth Zs. közelrõl emelte a hálóba,
0-1. A hazai támadásokat az elsõ negyed-
órában sikerrel verte vissza a sárbogárdi
védelem. A 16. percben Horváth F. a vé-
dõn átemelt labdát 16 m-rõl a bal alsó sa-
rokba lõtte, 1-1. A kontratámadásokra
építõ vendégek a 22. percben ismét meg-
szerezték a vezetést. Az elõreívelt labdával
Tóth P. K. elviharzott a jobb oldalon és egy
szép csel után 10 m-rõl a jobb alsó sarokba
helyezett, 1-2. A hazai rohamok a 30. perc-
ben meghozták az egyenlítést. A bal oldal-
ról belõtt szöglet a rövid felszabadítás után
Mocsári Cs. L. elé került, aki 18 m-rõl a ka-
puba talált, 2-2. A félidõ hajrájában meg-
fordította az eredményt a hazai csapat. A
40. percben a 22 m-rõl ellõtt szabadrúgást
Brúzsa B. lábbal hárította és a berobbanó
Kocsis V. Cs. 4 m-rõl emelt a hálóba, 3-2.
A szünet után a vendégek okoztak nehéz
pillanatokat a hazaiak kapuja elõtt és az
58. percben büntetõbõl sikerült az egyenlí-
tõ gól megszerzése. A 68. percben a több-
ször kísérletezõ Horváth Zs. betört a bün-
tetõterületre és a védõ szabálytalanul aka-
dályozta. A megítélt 11-est a sértett a kapu
bal oldalába lõtte, 3-3. A velencei fiatalok
újabb erõket mozgósítottak és a 75. perc-
ben a védõ hibáját kihasználva Horváth F.
Á. elõnyhöz juttatta csapatát. A megszer-
zett labdát 14 m-rõl a jobb sarokba helyez-
te, 4-3. A 85. percben a három pont meg-
szerzésének biztosítékául Kovács–Szántó
B. a jobb oldali szögletet juttatta a hálóba,
5-3. A csúszós és egyenetlen talajhoz a
hazaiaknak sikerült jobban alkalmazkodni

és a vendégek riogatása nem vezetett pont-
szerzéshez.
Lajtos András edzõ a mérkõzés után: – Az
esõs idõ, a csúszós, elvétve füvet tartalmazó
pálya nem nekünk kedvezett, mivel ez in-
kább a birkózós, ívelgetõs foci táptalaja. Az,
hogy három gólt szereztünk a listavezetõ ott-
honában, becsülendõ, viszont az öt kapott
gól rengeteg. Ismét csak a szimpatikus vesz-
tes szerepe jutott nekünk.

Tabella
1. Velence 10 9 1 0 52 18 34 28
2. Sárosd 9 5 1 3 31 13 18 16
3. Enying 9 5 0 4 21 23 -2 15
4. Videoton B. K. 8 4 1 3 33 16 17 13
5. Ercsi Kinizsi 8 3 1 4 21 31 -10 10
6. Siófoki Bányász 7 3 0 4 14 15 -1 9
7. Sárbogárd 7 2 2 3 17 22 -5 8
8. Martonvásár 8 2 2 4 13 18 -5 8
9. Kisláng 7 2 1 4 27 26 1 7
10. Szár 6 2 0 4 11 35 -24 6
11. Lajoskomárom 7 1 1 5 15 38 -23 4

A LEGFIATALABBAK IS
LISTAVEZETÕT

FOGADTAK

SÁRBOGÁRD U14–FÕNIX-GOLD
1-4 (1-4)

Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Csõgör Dániel, Tóth Márk,
Németh Nagy Gábor, Zvezdovics Gábor
Bence, Mezõ Brendon, Baráth Barnabás,
Hollósi Géza
Cserék: Németh Levente, Papp Dániel,
Juhász Ferenc Dominik, Nagy Kristóf
Fõnix–Gold FC: Detki Gergely Gábor –
Szakács Gergõ János, Fülöp Tamás, Kis-
falusi Máté, Csipak Csongor, Loósz Bo-
tond, Berkei Bálint, Zalatnai Péter Ödön,
Szaniszló Mihály
Cserék: Szücs Máté, Szulimán Marcell
Áron, Trampler Levente, Hollósi Bence Jó-
zsef, Tóth András Csanád
A félelmetes gólkülönbséggel (4 mérkõzés
97-1) érkezõ vendégek az elsõ félidõben
ezt a jelzõt tovább erõsítették és a hazai
csapat megilletõdöttségét kihasználták.
Már a 4. percben megszerezték a vezetést.
A hazai védelem bizonytalanságának kö-
szönhetõen a jobbra átkerült labdát Szûcs
M. 8 m-rõl lõtte a hálóba, 0-1. A bekapott
gól után a vendégek örömét a 6. percben
Zvezdovics G. B. egyenlítõ találata lehû-
tötte. Gyors hazai támadást vezetve a kö-
zépen kilépõ Zvezdovics G. B. a kapus
mellett elhúzott labdát a bal alsó sarokba
gurította, 1-1. A félidõ közepéig mezõny-
fölényben játszó vendégek sokpasszos já-
téka közben a hazai kontrák veszélyeztet-
ték Detki G. G. kapuját. A 18. percben a
baloldalról átívelt labdát a hazai védõ leké-

szítette Zalatnai P. Ö. elé, aki a bal alsó sa-
rokba lõtt, 1-2. A 23. percben Szakács G. J.
a jobb oldali indítást középre teszi, és az ér-
kezõ Szulimán M. Á. egy csel után kilõtte a
jobb alsó sarkot, 1-3. A félidõ utolsó ese-
ménye a 34. percben megszerzett vendég-
találat. Zalatnai P. Ö. jobbról érkezõ
szögletét a visszafejelés után Loósz B. 10
m-rõl küldte a bal alsó sarokba, 1-4.
A szünetben ifj. Pajor László edzõnek si-
került felrázni a fiúkat. A második játék-
részben a védelem hatékonyan állította
meg a vendégek gólszerzési kísérleteit és
Szûcs M. L. is több alkalommal nagyszerû-
en hárított. A mérkõzés jelentõs részében
fölényben játszó Fõnix csapata igazolta jó
hírét és egy félidõ is elégnek bizonyult a
gyõzelem megszerzéséhez. A hazaiak
szünet utáni játéka biztató a jövõre nézve.
A mérkõzést ifj. Pajor László így értékelte:
– A teljes mezõnybõl kiemelkedõ székesfe-
hérvári csapatot fogadtuk vasárnap délután.
Ellenfelünk eddigi négy meccsén 97 rúgott és
1 kapott góllal rendelkezett. Ettõl függetlenül
mi nem feltartott kézzel léptünk pályára, és
dicséret illeti a fiúkat, hiszen bátran, fegyel-
mezetten játszottak. Volt 1-1 is, azonban né-
hány egyéni hiba miatt kaptuk a gólokat, így
bár végig meccsben voltunk, sajnos vereséget
szenvedtünk az ennyivel erõsebb ellenfe-
lünkkel szemben. Gratulálok mindkét csa-
patnak!
Jók: mindkét csapat.

Tabella

1. Fõnix–Gold FC 5 5 0 0 101 2 99 15

2. DUFK 6 4 0 2 31 21 10 12

3. Ercsi Kinizsi 4 3 1 0 24 7 17 10

4. Sárbogárd 5 3 1 1 22 14 8 10

5. Kulcs 4 2 0 2 19 31 -12 6

6. Baracs 5 1 0 4 18 20 -2 3

7. Kápolnásnyék 4 1 0 3 22 25 -3 3

8. Mezõfalva 5 1 0 4 6 43 -37 3

9. Elõszállás 4 0 0 4 0 80 -80 0

TARTALÉKOSAN IS
MAGABIZTOS SIKER

SÁRSZENTÁGOTA ÖREGFIÚK–
SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK 2-4 (0-2)

Sárszentágota: Plézer Imre – Kiss József,
Szauervein Tibor, Márton József, Huszár
Lajos, Fövenyi Imre, Virágh Zsolt, Hor-
váth József Tibor, Czeiner Péter, Fánczi
Zsolt, Németh Zsolt
Cserék: Apolczer Balázs, Berta Mihály, Szi-
getvári Csaba, Czövek Tamás, Molnár Zsolt
Sárbogárd: Deák Miklós – Kiss János,
Borza István, Csendes István, Killer Gá-
bor, Kelemen Béla, Kiss Gábor, Salamon
József, Csizmadia Krisztián, Kovács Dé-
nes, Szabó András
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Cserék: Simon János, Horváth Zoltán, De-
recskei József
Az elsõ percben Derecskei J. fiatal korát
idézõ megmozdulásával és kapufán csatta-
nó lövésével indult a mérkõzés. A Vanya
L., Tórizs A. és Simon J. nélkül felálló ven-
dégek a 6. percben megszerezték a veze-
tést. A jobb oldalról érkezõ labdát a hazai
kapus Killer G. elé ütötte, aki 5 m-rõl a há-
lóba gurított, 0-1. A félidõ hajrájáig mind-
két csapat a kihagyott helyzetekben jeles-
kedett, amíg a 38. percben a vendégeknek
sikerült megduplázni góljaik számát. Ko-
vács D. középen kiugratta Borza I.-t és 14
m-rõl a bal alsó sarokba helyezett, 0-2. A
második félidõ hazai találattal kezdõdött.
A 43. percben egy megszerzett átadást
Czeiner P. 20 m-rõl lõtt a bal alsó sarokba,
1-2. A 46. percben ismét kétgólos a vendé-
gek elõnye. A hosszú indítással Salamon J.
kilépett a védõk között és 12 m-rõl gurított
Plézer I. mellett a bal alsó sarokba, 1-3. Az
ágotai próbálkozások az 53. percben siker-
rel jártak. A Deák M.-rõl kipattanó labdát
két lépésrõl Virágh Zs. passzolta a kapuba,
2-3. A fölényben játszó vendégek a 74.
percben Kovács D. góljával beállították a
végeredményt. Kelemen B. jobb oldalról
érkezõ begurítását Kovács D. átvette és
laposan a jobb alsó sarokba lõtte, 2-4.
Helyzetek sokaságát kihagyó csapatok
mérkõzésén a vendégek nagyobb arányú
gyõzelme sem lett volna meglepetés.

A HÉTVÉGE
SPORTMÛSORA

2020. október 24. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Videoton B. K.
U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)
10.00 óra: Mezõfalva N–Sárbogárd N (nõi
felnõtt, Mezõfalva)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Tác-Csõsz
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2020. október 25. (vasárnap)

10.00 óra: DUFK U16–Sárbogárd U16
(U16, Déli csoport, Dunaújváros, Radar
Sporttelep)
13.30 óra: Tordas Fész Zrt.–Sárbogárd
(megyei I. o., felnõtt, Tordas)
14.00 óra: OTP Bank – Bozsik-program
U11 – Sárszentmiklós, U13 – Sárbogárd

2020. október 27. (kedd)

10.00 óra: Kulcs U14–Sárbogárd U14
(U14, Déli csoport, Kulcs)

2020. október 28. (szerda)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Kisláng U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
13.30 óra: Szár U19–Sárbogárd U19 (me-
gyei I. o., U19, Szár)
18.00 óra: Sárbogárd N–Baracs N (nõi fel-
nõtt, Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

ÚT A JÖVÕBE
OTP BANK – BOZSIK-PROGRAM

Vasárnap ismét fesztiválhangulat uralkodott a sárbogárdi sportpályán. Az U7-es és az
U9-es csapatok már a harmadik fordulót játszották a program keretein belül. A 3. õszi
fesztivál résztvevõi a Cece PSE, a Sárosd NKSC és a Sárbogárd SE csapatai voltak.

A fesztivál hangulatáról ifj. Pajor László
csoportvezetõ jelenti: – Vasárnap reggel
újra a legkisebbektõl volt hangos a bogárdi
sportpálya. Élmény nézni, mennyire nagy
örömmel játszanak a gyermekek, és edzõi
szemmel jó látni, hogy fesztiválról fesztiválra
egyre több tanított dolgot lehet felfedezni a
játék során.

A kiemelkedõ teljesítményt nyújtó ifjú
sportolók külön díjazásban részesültek:

Cece PSE: Szabó Bence (U7), Asbóth Jó-
zsef (U9)

Sárosd NKSC: Berényi Konrád (U7),
Sztupa Benett (U9)

Sárbogárd SE: Hajdú László (U7), Takács
Zsombor (U7), Baki Rikárdó János (U9)

Találkozzunk a következõ megméretteté-
sen!

Szántó Gáspár

ÉSZAKON KÖDÖSEBB IDÕ,
DÉLEN VÉNASSZONYOK NYARA

Csütörtökön napközben az északi országrészben, elsõsorban Sopron környékén kell
tartósan ködös, párás, alacsony szintû rétegfelhõzettel borított területekre számítani.
A szelesebb déli, délnyugati tájakon lesz zavartalanabb a napsütés. Délután délen,
délnyugaton 20 fok körül, máshol 13-18 fok között alakul a hõmérséklet.
Péntek reggel az ország északi felén többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, ami
helyenként tartósan megmaradhat. Napközben ismét a szeles déli tájakon számítha-
tunk több napsütésre, csapadék nem valószínû. A legmagasabb hõmérséklet 13 és 21
fok között alakulhat.
Szombatra megnövekszik a felhõzet és elszórtan esõ, zápor kialakulhat, de délután
északnyugaton már szakadozottabb lehet a felhõzet, kisüthet a nap. Helyenként feltá-
mad az északnyugati szél. Napközben 13-20 fok valószínû.
Forrás: idokep.hu
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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

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛTÉS-SZERELÉS
06 30 229 0267, 06 30 233 5863

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A HÍRHÁZ ALMÁRIUMÁNAK KÍNÁLATÁBÓL:
* MÉZEK (hárs, repce, vegyes virág) Kiss András fiatal sárbogárdi méhésztõl

* LEVENDULÁS ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES LEKVÁROK (körte/körte–õszibarack–fa-
héj/füge–fahéj vagy levendulás cseresznye/meggy/õszibarack/sárgaba-
rack/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, kiegyensúlyozottsághoz
Alapon préselt gyümölcsbõl

* LEVENDULAVÍZ a sárkeresztúri kertészettõl

* PIROSPAPRIKA a nagylóki kertészettõl

A palettát folyamatosan bõvíteni fogjuk levendulás kozmetikumokkal,
valamint különleges ajándéktárgyakkal, hozzájuk illõ csomagolással.

Térjenek be hozzánk!

Hírház Kft. – 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8.30–16.30 óráig
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