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Egy kicsit távolabbi kirándulási úti célt szeretnék a figyelmükbe ajánlani, mely az utóbbi idõ-
ben magával ragadott engem. Az innen mintegy száz kilométerre fekvõ, Tihanyhoz tartózó
Sajkodról van szó, mely rejtett kincsként bújik meg a félsziget nyugati oldalán, és turisták által
kevésbé látogatott, mivel legszebb oldalát a keresztül-kasul futó, kalandra csalogató túraút-
vonalakon, gyalogszerrel, vagy terepre alkalmas biciklivel mutatja meg. A 71-es útról kissé
viseltes mûút vezet a piciny településig, melynek házait, nyaralóit dús lombok takarják. Az
aszfalt a strand és eldugott, limbusos fürdõhelyek után, az erdõben ér véget, onnan már csak
földutakon lehet Tihany felé átjutni. Az étterem mellett fölkaptathatunk az Õrtorony-kilátóhoz,
ahonnan mesés panorámában gyönyörködhetünk, vagy a házak közt északnak tartva egy-
szerre tárul elénk a füredi öböl vitorlásokkal tarkított szelete, a levendulamezõ, a külsõ tavak
pazar látványa, ennek hátat fordítva pedig Örvényes és Balatonudvari fehér templomtornyai,
a távoli hegyvidék, a széles víztükör. És az a csönd, a növényekrõl fölszáradó hajnali pára nap-
fûszeres illata!

Az utcákon baran-
golva fedeztem fel
egy kapu mellett a
környékünkhöz, Szi-
lasbalháshoz
(Mezõszilashoz) kö-
tõdõ Németh László
író emléktábláját,
aki 1956-tól itt élte
utolsó alkotói kor-
szakát, és itteni be-
nyomásait a Sajkó-
di esték címû esszé-
kötetébe foglalta.

Hargitai–Kiss VirágElsõ helyezettekElsõ helyezettek
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. október 28-án

Járványhelyzet
a járás településein

Október 21.

Sárbogárd: továbbra is 2 koronavírus-fertõzött van, illetve egy Sárbogárdon dol-
gozó, de nem itt élõ betegrõl van tudomásuk. A fertõzöttek családtagjai vannak
házi karanténban, valamint egy kontaktszemély miatt érintett család.

Alap: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, õ és családtagjai hatósági házi karan-
ténba kerültek.

Alsószentiván: a korábbi egy nem igazolt koronavírus-fertõzött elhunyt, de nincs
róla hivatalos információ, hogy a vírus okozta a halálát, vagy más betegség. Nincs
senki karanténban.

Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.

Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.

Igar: lapzártánkig nem érkezett új információ.

Káloz: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, õk és családtagjaik vannak karantén-
ban.

Mezõszilas: a gondozóotthonban – dr. Práger Péter orvos tájékoztatása szerint –
körülbelül 30 pozitív beteg van elkülönítve.

Nagylók: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lé-
võ személy.

Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lé-
võ személy.

Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karantén-
ban lévõ személy.

Sárszentágota: mindenki meggyógyult, az óvoda mûködik, nincs egy fertõzött
sem a településen.

Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.

Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték
LYUK HÁTÁN LYUK

A Tinódról nyíló kis utcák állapotát
kifogásolták ott lakók és arra közle-
kedõk. A Mányoki utcát pár éve
mart aszfalttal javították fel, de saj-
nos nem bizonyult hosszú életûnek
ez a megoldás, mert az út széle szó
szerint elkopott, és megint tele van
az utca kátyúkkal, fõleg a keleti
felén.
A Dörögdi köz, de különösen a Ti-
nódy köz is lyuk hátán lyuk, képte-
lenség anélkül kerülni a gödröket,
hogy másikba bele nem mennénk. A Tinódy köz felének kátyúiba raktak ugyan
most követ, de mivel elég durva „szemcséjû” az anyag, nem kellemesebb menni a
domborulatukon, mint a homorulatokban.
Örömmel vennék a lakók, ha pozitív változás következne be belátható idõn belül
az utcák állapotában.

DIMBES-DOMBOS JÁRDA
A Töbörzsökre vezetõ út átalakult
torkolatánál nehezen lehet közle-
kedni a járdán – jelezte egy lakó. Az
Abai út mellett vezetõ járda déli vé-
génél hepehupásak a járdalapok, és
néhány kapubejáró miatt dim-
bes-dombos is a gyalogút, ami fõleg
az idõsebbeknek nehezíti meg a
közlekedést, biciklivel pedig veszé-
lyes és járhatatlan. Ezen felül a tor-
kolatnál, ahol járdalapok már nin-
csenek is, meredek emelkedõ (egy
kapubejáró) vezet fel az úthoz, ahol
át lehet kelni a város felé az új ke-
rékpáros–gyalogos útra. A széle-
sebb torkolat miatt egyébként is na-
gyon körültekintõnek kell lenniük a
gyalogosoknak. A balesetek elkerü-
lése érdekében jó lenne figyelmez-
tetõ táblákkal, vagy más megoldá-
sokkal segíteni a biztonságos közle-
kedést és átkelést a szóban forgó
szakaszon.

UFO-KÖR A KÖZPONTBAN

Néhány vagány legény csikorgó autógumikkal varácsolt UFO-kört a Hõsök terei
parkoló aszfaltjára. Éjjelente jól hallatszik majd’ az egész városban a mûvelet. Jó
lenne már leállítani ezt a magát poénosnak gondoló egyént, vagy társaságot.
Hogy az ûrlények vinnék el õket egy másik galaxisba!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

GONDOLATOK
A MASZKRÓL

A vírus nyomorúságában az ember, mint ugye a
maximálisan alkalmazkodni képes faj egyede,
próbál igazodni a változásokhoz. Az utcai járóke-
lõk, de a parlamentben a képviselõk, a templo-
mokban a hívõk úgy néznek ki a maszkjaikkal,
mint valamely horrorfilm szereplõi. Maga Ameri-
ka jelenlegi (és várhatóan következõ) elnöke ha-
tározott léptekkel megy a szónoki emelvényhez,
az arcán ott a maszk. Népes kíséret követi, szintén
maszkosan, és nem röhögik el magukat. Kicsit
olyan a helyzet, mintha hülyéskedne az egész em-
beriség. Az emberben elhatalmasodik a kizökkent
idõ kellemetlen érzése, keres valami fogódzót,
hogy stabilizálja a lelkiállapotát. Mert ilyen még
nem volt a történelemben, hogy az emberiség sza-
bálykövetõ része úgy lép ki a világba, hogy az arca
alsó részét eltakarja. Csecsemõkorunk óta meg-
szoktuk, hogy számunkra a legfontosabb látnivaló
a másik ember arca. Már a kis pólyás is a föléje haj-
ló anyja arcára függeszti a tekintetét. Milyen
elragadó élmény tud lenni, ha az anyuka arcán
feltündöklõ mosoly visszhangjaként a baba arcán
is megjelenik egy mosoly!
Az arcok ugyanis beszélgetnek egymással, sokkal
bonyolultabban, mint a szavak, mert ki merné még
csak megkísérelni is szavakba foglalni egy kisbaba
mosolyát? Két arc egymással szembefordulva sor-
sokat dönt el, életeket fordít lehetetlen irányokba,
háborúkat indíthat. Van a betörõknek, gyilkolók-
nak egy nagyon hatásos önvédelmi eszköze, a tel-
jes arc eltakarása. A fekete álarcon csak két luk
van: a szem számára. Miért fekete az álarc? Hogy
ijesztõ legyen, dermedjen meg, aki látja. Az elta-
kart arc rémületes. „Hozzáférhetetlennek nyilvá-
nítom magam. Semmit nem akarok elárulni ma-
gamról, és így akármit megtehetek.” Az ilyen
látványhoz természetszerûleg kapcsolódik a gép-
pisztoly.
A gyógyászati célú maszk csak az arc alsó felét ta-
karja el, nincs bûnügyi célja. Mégis nyomasztó kis-
sé, mert nem engedi látni, aminek a látásához, úgy
érzem, természetes jogom van. Van olyan mondás
hogy „a szem a lélek tükre”. A száj, amelyet a
maszk eltakar, sokkal inkább tükre a lélek rezdü-
léseinek. Milyen megközelíthetetlen a mozdulat-
lan, zárt ajak! És amikor ellágyul, az olyan, mintha
kisütne a nap. Aztán a mosolynak ezer árnyalata
van: lehet önfeledt, mámoros, boldog, de lehet
szomorú is. Amikor az ajak megremeg, az már a sí-
rás küszöbe, de milyen messze van ettõl még a tra-
gikus zokogás! És az ajak tud gyûlölni, tud undo-
rodni, de tud gyilkolni is. Amit ez a testrészünk
mûvel, az kész regény. De most eltakarjuk. Kuká-
vá válik az emberfaj.
Még szerencse, hogy az otthon négy fala közt fel-
oldódik az átok. Persze az is lehet, hogy szerencsés
körülmény, ha ott a maszk, és nem kerülnek nyil-
vánosságra kellemetlen rejtélyek. Ámde az ember
szeretné azt hinni, hogy a maszk levételének bol-
dog ünnepén átszakadnak a gátak, és átadjuk az
arcunkat a beszédnek, vallomásnak, eddig elhall-
gatott titkok kibeszélésének. És eljön a nyíltság,
õszinteség paradicsomi világa. A hazudozókat pe-
diglen örök boldogtalansággal bünteti a sors.

Leszkovszki Albin

HÚSZ ÉVE SZOLGÁLATBAN
A katasztrófavédelem hivatásos állományában húsz éven át töltött szolgálata és
eredményes munkája elismeréséül Magyarország belügyminisztere Szolgálati
Jelet adományozott a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság állományából
Petrovics József tûzoltó zászlós szerparancsnoknak, Seres István tûzoltó fõtörzs-
õrmester beosztott tûzoltónak és Barabás Tibor tûzoltó fõtörzsõrmester gépjár-
mûvezetõnek.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, katasztrófavédelmi szóvivõ
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CSALÁDI SPORTNAP
Ingyenes immunerõsítõ, egészségfejlesztést szolgáló családi sportnapot szervezett a
Veszprémi Egyetem Sárbogárd szívében szombaton délután. Az „Aktív Sárbogárd”
címet viselõ program részleteirõl Németh Zsolt szakmai vezetõt kérdeztem.

– Megyei szintû a programjuk?
– Egy nyertes pályázatnak köszönhetõen a
közép-dunántúli régió, Veszprém, Komá-
rom és Fejér megye területén szervezünk
olyan sportnapokat, ahol az egészséges
életmódot próbáljuk népszerûsíteni. Kü-
lönféle mozgásformákkal és sporteszkö-
zökkel ismertetjük meg az érdeklõdõket.
Kimondta a WHO is, hogy a legjobban az
immunrendszer erõsítésével lehet véde-
kezni a különféle betegségek ellen, az im-
munerõsítés leghatékonyabb formája pe-
dig a sport. Hogy társaságban, vagy egye-
dül, az mindegy. Mi a sportválasztásban
kívánunk ötleteket kínálni.
– Mi alapján választották ki a települése-
ket, ahová ellátogatnak?
– Elsõdlegesen hátrányos helyzetû térsé-
gekbe megyünk. Fejér megyében Sárke-
resztúron és még két helyen voltunk au-
gusztusban, valamilyen eseményhez, falu-
naphoz kötõdõen. Holnap Enyingre me-
gyünk. Most egy kicsit nehezebb mozgósí-
tani az embereket a vírus miatt.

– Késõn is derült ki, hogy lesz ez a sport-
nap.
– Sajnos az idõjárás nagyon befolyásolja,
hogy mikor tudunk menni, hiszen ez elsõ-
sorban szabadtéri program. Próbálunk
olyan sportágakat, tevékenységeket bemu-
tatni, amiket a helyiek is végeznek. Éppen

ezért megkerestük a településen és a kör-
nyéken az összes fitnesztermet, klubot,
egyesületet, hogy hozzák ki a saját csoport-
jaikat, ismerõseiket.
Sárbogárdon a Panic Crew Hip Hop Tánc-
iskola, a gymstick-edzõ Szilka, valamint
Farkasné Tálai Gabriella Zumba instruktor
kapcsolódtak be a programba.
– Antal Miklós Fit-Ball tréner–oktató is
tart edzéseket, mint például Nordic Wal-
king, Power Walking, Fit-Ball, emellett

megmutatja a különféle eszközök (TRX,
Battle Rope, hasizomroller stb.) helyes
használatát. Hoztunk harminc kerékpárt,
köztük tandembicikliket is, és testösszeté-
tel-mérést is végzünk, mely a zsír, folya-
dék, izom arányát méri fel magasság, élet-
kor, testsúly figyelembevételével. A részt-
vevõknek energiaszeletet és izotóniás italt
adunk.
– Ön milyen sportot ûz?
– Hosszútávúszó voltam, most SUP-ozok:
deszkán állva evezek. Ez most a legnépsze-
rûbb sportág. Világbajnokság is lesz, me-
lyen két nagyon jó magyar versenyzõ is
szerepel majd.
– Mennyien regisztráltak a mai sárbo-
gárdi eseményre?
– Eddig 90 fõ körül. 150 fõs létszámra ké-
szültünk.
– Idõsebbek is jöttek?
– Ketten-hárman igen, de jellemzõen in-
kább a fiatalabb korosztályok. Viszont jö-
vünk még vissza két-három hét múlva.

Hargitai–Kiss Virág
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CSÜTÖRTÖKTÕL VÁLTOZÉKONYABB, HÛVÖSEBB LESZ AZ IDÕ
Csütörtökön szinte országszerte párás, ködös lesz a reggel, majd napközben hidegfront érkezik, helyenként feltámadó és északnyugatira forduló széllel. Elein-
te a Dunántúlon, majd délutántól egyre többfelé esõre, záporokra kell készülni. 11-18 fokot mérhetünk.
Pénteken fõként északon, északnyugaton várható több helyen kisebb esõ. A nap hosszabb idõszakokra keleten süthet ki. A szél idõnként megélénkülhet. Dél-
után 10-15 fokot mérhetünk.
Szombaton eleinte még elszórtan lehet esõ, zápor, majd délutántól szakadozni kezd a felhõzet, megszûnik a csapadék. A szeles idõben délutánra 11-18 fokig
emelkedik a hõmérséklet. Vasárnap a pára, köd helyenként tartósan megmaradhat. Itt napközben sem lesz több 8-10 foknál. Máshol sok napsütés várható, és
11-17 fok is lehet.
Forrás: idokep.hu

ÍGY FUTUNK MI
A RunBogárd futóközösség két csapata is indult az idei, XIV. Ultrabalatonon. A Bala-
tont megkerülõ versenyt – mely egyúttal Közép-Európa leghosszabb futóversenye is –
egyéniben, váltóban, futva, vagy bringával teljesíthetik a résztvevõk Balatonfüredrõl
nyugati irányba indulva.

A csapatok október 22-én, csütörtökön es-
te tartották jó hangulatú, sok-sok humor-
ral fûszerezett, képes élménybeszámolóju-
kat a Patkó csárdában.
Az összejövetelre egybegyûlt érdeklõdõ-
ket Kovács Evelin köszöntötte, s egyben
röviden bemutatta a csapatok tagjait, akik
már nem elõször vettek részt ezen a meg-
mérettetésen.

Varga Katalin és Már László ketten alkot-
tak egy csapatot, nekik így nagyobb kihí-
vással, fejenként több kilométerrel kellett
megküzdeniük. A Kun Szabolcs, Hollósi
Kata, Már Nóra, Vámosi Milán, Horváth-
né Szöllösy Zsuzsanna és testvére, Judit
alkotta csapat tavalyhoz képest egy fõvel
gyarapodott.
A szót elsõként Már László kapta meg: –
Testvériesen felosztottuk Katával a távot.
14,6 km volt a leghosszabb, 7 körül pedig a
legrövidebb szakasz. Közel 25 óra alatt tel-
jesítettük a távot. Biciklis kísérõként Adri
tartotta bennünk a lelket. Voltak nehéz
pillanatok, például amikor a balatonaligai

meredek emelkedõn fölfelé kellett futni,
és az éjszakai lámpafényes futás sem volt
kellemes. Viszont a váltópontokon fel-
emelõ volt, hogy zene és hajrázás fogadott
minket. Út közben több molinó is motiváló
gondolatokkal segítette a versenyzõket, és
gyönyörû tájakon vezetett az út. Az idõjá-
rás mindvégig kegyes volt hozzánk. Jó ér-
zés volt azt a sok kedves üzenetet olvasni,
amit kaptunk a verseny elõtt és után. Ha-
bár közvetlenül az Ultrabalaton után azt
mondtuk, soha többet nem indulunk (én
4,5 kilót fogytam), jövõre megint megcsi-
náljuk.
Kérdésként elhangzott a jelenlévõk részé-
rõl, hogy mennyi kilométerrel a lábukban
indultak ezen a versenyen. Laci idén 2200
kilométert tudhat maga mögött, Kata
nagyjából a felét, mert sérülés miatt két
hónapig nem edzhetett.
S hogy miért kezdtek el futni?
Varga Kata erre a kérdésre így válaszolt: –
2015-ben fogyókúrás jelleggel kezdtem
futni, mert az orvos azt javasolta, hogy na-
ponta 30 percet kell mozogni. Elõször két
kört tudtam csak lefutni a Mészöly-pályán.
Aztán késõbb már azt vettem észre, hogy
ha nem futok, hiányzik.
Laci világéletében sportolt. Egyszer aztán
rátalált a futásra, és – hasonlóan Katához –
azóta sem tudja abbahagyni.
A hatfõs csapat tapasztalatairól Kun Sza-
bolcs számolt be. Õk egy nappal késõbb in-
dultak, Magdika biciklikíséretével, a távot
8-10 kilométeres szakaszokra osztva föl
egymás között. Idõjárás tekintetében nem

voltak olyan szerencsések, mint a másik
csapat. Fülledt levegõ, bogarak, vihar, vil-
lámok, esõ, szél nehezítette a dolgukat.
Ennek ellenére mindannyian nagyon jól
érezték magukat.
Sok-sok nevetés kísérte az est meglepetés-
vendége, a szintén sárbogárdi Soós Ákos
beszámolóját, aki a Csehországban rende-
zett Spartan Ultra versenyen vett részt,
mely 50 kilométernyi, akadályokkal nehe-
zített futás hegyvidéken. Ákos azért vállal-
ta a valóban spártaian kemény küzdelmet,
mert célkitûzésként szerepelt a bakancslis-
táján. A Mészöly pályáján, a dunaújvárosi
lejtõkön–emelkedõkön, valamint bicikli-
zéssel készült a rendkívüli fizikai s ugyan-
akkor lelki igénybevétellel is járó viadalra.
Ilyen messze az otthonától, és ilyen maga-

san nem volt még életében – mondta. A
verseny elõtt ráadásul leszakadt az ég, iná-
ba szállt a bátorsága. Csak a kedvese bizta-
tásának köszönhetõ, hogy nem futamodott
meg az utolsó pillanatban. A pályát 13 és
fél óra alatt teljesítette. Úgy fogalmazott:
az elõtte tornyosuló akadályokon félig az
ereje, félig pedig az akarata vitte át. Nagy
katarzis volt számára, hogy saját magát is
legyõzve becsülettel állta a sarat mindvé-
gig, s miután kiállta a próbát, megkérte a
mit sem sejtõ barátnõje (immár meny-
asszonya) kezét.

Hargitai–Kiss Virág
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Egy forradalom elfeledett emlékei
Hol is kezdjem a lassan már a történelmi múltba veszõ forrada-
lom emlékeinek fölidézését? Úgy szeretnék errõl írni, mintha me-
sét mondanék az unokáimnak egy csodáról, egy magyar forrada-
lomról, amely megrengette az egész világot, fõként azt a kommu-
nista birodalmat, a Szovjetuniót, amely akkoriban megszállva tar-
totta Magyarországot is. A meséknek mindig jó vége van, amikor
a rossz elnyeri büntetését, a jó pedig a jutalmát. Ez nem egy ilyen
mese. Itt a jó elnyerte büntetését, a rossz pedig a jutalmát, s min-
denki élt boldogtalanul, amíg meg nem halt. A forradalmat pedig
szinte meg nem történtként igyekezett mindenki elfelejteni.
Ez a forradalom alig két hétig tartott: 1956. október 23-ától no-
vember 4-éig, amikor a szovjet birodalmi hadsereg sok ezer tank-
kal és katonával elözönlötte az országot, és vérbe fojtotta az alig
kibontakozó szabadságharcot. Ezután a megtorlások majd két év-
tizeden át folytak. A bírói ítélet nélkül lelõtt, vallatások, kínzások
során agyonvertek száma több ezer fõt tesz ki. Errõl azonban
nincs semmilyen kimutatás. S nincs kimutatás arról sem, hogy az
ítélettel, vagy ítélet nélkül meghurcoltak és családtagjaik hányan
voltak, akik közül még élõk máig viselik a következményeket.
Méray Tibor kutatásai alapján 2.000-2.500 fõre, Krassó György
ennek felére teszi a végrehajtott halálos ítéletek számát (Méray:
Nagy Imre élete és halála, München 1978, Bp. 1989). A hivatalos
iratok szerint bírósági eljárással 235 fõt ítéltek halálra. Az utolsó
56-os elítéltet, Nickelsburg Lászlót 1961 augusztusában végezték
ki. De a forradalom kapcsán elítéltek közül még 1970-ben is ültek
börtönben.
A forradalom emlékét a kommunista hatalom kriminalizálta és
még az emlékét is igyekezett kitörölni. Sárbogárdon is az volt a
köztudatban, hogy itt 1956-ban nem történt semmi. A rendszer-
váltás után a Bogárd és Vidéke lap szerkesztõjeként számtalan in-
terjút készítettem a forradalmi események résztvevõivel. Az ez-
redforduló táján körvonalazódott számomra, hogy itt a „semmi-
nél” valóban jóval több történt. Az egyik interjúalanyom, Ángyán
József szorgalmazására nekiálltam, hogy a helyi eseményekkel
kapcsolatos vallomásokat, tényeket, dokumentumokat kötetbe
rendezzem. Így született meg 2001-ben a Sárbogárd 1956 címû,
220 oldalas munka, amelyben a forradalom résztvevõinek emlék-
iratai, a bírósági jegyzõkönyvek, tanúvallomások, ítéletek mellett
olvasható számtalan interjú a megtorlások áldozataival, a verõle-
gényekkel, volt pufajkásokkal, és egy drámai interjú a Fejér me-
gyei ’56-os perek ítélkezõ bírójával, dr. Tóth Istvánnal. Ezt a
könyvet többször kiadtuk, ma is kapható a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. De hol vannak már azok az évek, amikor október
23-án százak emlékeztek a Hõsök terén és gyújtottak gyertyát a
forradalom emlékére?
Múlt héten Dunaújvárosban jártunk feleségemmel, s megnéztük
az Intercisa múzeum régészeti és helytörténeti kiállítását. Tud-

tuk, hogy nagyon jó az õstörténeti tárlat, s a múzeum Magyaror-
szág egyik legnagyobb római kori gyûjteményét õrzi. Nem csalód-
tunk. Valóban gazdag, mélységében is alapos ez a kiállítás, kö-
szönhetõen elsõsorban az itteni ásatásoknak. Meglepõen nagy az
õskori gyûjteménye. Órákat elidõztünk a szöveges tájékoztató
táblákat is végigolvasva. Az újkori, pentelei néprajzi anyag is ér-
dekes. Igazából azonban a Sztálinváros–Dunaújváros várostörté-
netre voltam még kíváncsi. Ebben viszont csalódtam. Megmaradt
a korabeli Szabad Nép, Népszabadság dicsõségtáblájának, a taná-
csi, pártbizottsági jegyzõkönyvek szintjén ez a várostörténet. Hol
van ebben az a valós szenvedéstörténet, ami itt az 1950-es,
1960-as években végbement? Hol van az a történet, hogy ezt a vá-
rost Budapestrõl kitelepített osztályidegenekkel, prostituáltak-
kal, stricikkel, elítélt rabokkal kezdték építeni, akiket lágerrabok-
ként fegyveres smasszerek õriztek. Nincs szó arról sem, hogy ez a
hatalmas építkezés hány emberáldozattal járt, milyen õrületes
erõpazarlással épült meg egy nehézipari központ a puszta köze-
pén, a Duna szakadó löszpartján szovjet mintára egy olyan iparvá-
ros, ahová minden nyersanyagot sok száz, sok ezer kilométerrõl
kell ideszállítani, amelynek a villamosenergia-ellátása nem bizto-
sított. A csalódottságom a kiállítást végigjárva még inkább nõtt.
Különösképpen, amikor idõrendben 1956-hoz érkeztünk. Mint-
ha Dunaújvárosban nem történt volna semmi. Egy sarokban, egy
oszlopon látható kis anyag róla egy-két képpel, újságkivágással,
aztán Kádár János nagy fotója következik a lelkes dunaújvárosi
tömegtõl körülvéve, és végezetül napjaink városképei.
Így, október huszonharmadika táján ez különösen érzékenyen
érintett bennünket. Hiszen tudom, hogy Budapesten már novem-
ber 4-én leverték a forradalmat, itt még november 7-én délután is
szólt a Pentelei Rákóczi Szabad Rádió, hogy a magyar tüzérlakta-
nya alakulata is a forradalmárok mellé állt, hogy az önmagát sza-
bad várossá nyilvánított település férfi lakosságának 80 %-a fegy-
vert ragadott. Olvastam az interneten egy beszámolóból, hogyan
árulták el az oroszoknak a forradalmárnak beöltözött ávósok a
védekezésre berendezkedõ forradalmárokat. Persze, talán jobb
is, hogy így szinte vér nélkül foglalták el az oroszok a várost –
mondhatnánk. De arról végképp nincs szó sehol, hogy hány em-
bert gyilkoltak meg, hányan lettek a megtorlás áldozatai ezt köve-
tõen itt. Annál többet arról, hogy itt nevetséges hõzöngésen kívül
semmi nem volt 1956-ban.
Dunaújváros egyébként gyönyörû helyen van. A löszpartról pazar
a panoráma, sok a fa a városban, s a hajdani pártbizottság épületé-
ben nem a munkásõrök és a régi kommunista káderek székelnek,
hanem termeiben ma az Intercisa Múzeum kiállításai láthatók.
Egyszer talán az újkori részt is újrarendezik.

Hargitai Lajos

EMLÉKEZZÜNK BIZTONSÁGBAN!
A napokban egyre többször riasztják országosan a tûzoltókat kegyeleti mécsesek, vagy gyertyák
okozta tüzekhez. A gyertyák és mécsesek nemcsak a temetõkben, hanem otthon is veszélyes
helyzetet teremthetnek. Minden évben elõfordul, hogy egy mindenszentek vagy halottak napja
alkalmából meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. Ahhoz, hogy megelõzzük a temetõ-
tüzeket, az alábbiakra érdemes figyelni.

– Tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz
avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert
ezek könnyen lángra kapnak!

– Csak tartóban lévõ mécsest gyújtsunk meg a
szabadban!

– A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében
ne legyen éghetõ anyag, és ne tudjon felborulni!

– Ne dobjunk a temetõben kihelyezett hulladék-
gyûjtõbe forró mécsestartókat!

– Tûzvédelmi szempontból akkor járunk el helye-
sen, ha a mécsestartóban égõ mécsest a sírtól va-
ló távozás elõtt eloltjuk.
– Ha azt szeretnénk, hogy távollétünkben is égjen
az emlékezés lángja, akkor néhány száz forintért
vásárolható esõ- és szélálló LED-mécsest helyez-
zünk a sírra!
Sokan nemcsak a temetõben, hanem otthon is
gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikért. Az ezzel
összefüggõ lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az
égõ mécsest, gyertyát gyúlékony anyagok köze-
lében helyezik el, a keletkezõ lángok pedig a füg-

gönyön, asztalterítõn keresztül átterjednek a lakás
más helyiségeire. Ha a gyertyát, vagy mécsest
egy tûzálló tálra tesszük, akkor az nem forrósítja át
a környezetét, és nem vezet lakástûzhöz a meg-
emlékezés. A meggyújtott gyertyát soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül, azt olyan stabil helyre kell
rakni, ahol nem tud eldõlni, a közelében pedig ne
legyenek éghetõ anyagok.
Nálunk is egyre jobban terjed a töklámpás készíté-
sének szokása. Ha ilyet helyezünk el, gyõzõdjünk
meg róla, hogy a lámpás közelében ne legyen
semmilyen éghetõ tárgy, ha pedig a kertbe
tesszük a lámpást, gyertya és mécses helyett ele-
mes LED-izzót tegyünk bele.
Ha valaki a temetõben tüzet észlel, értesítse a
temetõ biztonsági személyzetét, és hívja a
112-es segélyhívó számot.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados,
katasztrófavédelmi szóvivõ
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Isten dicsõítésére épült és áll 150 éve…
„…1870-ben Május hó 2-án kezdtük e temp-
lomunk alapját ásatni, és Isten megkoronáz-
ta a munka folytatását, és megengedte ér-
nünk azon örömöt, hogy már 1870-ben Ok-
tóber 30-án Fõtisztelendõ Karsay Sándor
Superintendens úr megbízása folytán Nagy-
tiszteletû Schleiningen Károly úr, egyházme-
gyénk esperese – az Isten dicsõítésére épült
templomunkat felszentelhette és a közhasz-
nálatnak átadhatta. A templomunk felszen-
telésénél még közremûködtek Nagytiszteletû
Horváth Sándor paksi, Apáthi Károly bikátsi
lelkész urak és Tisztelendõ Bergmann Gusz-
táv györkönyi segédlelkész úr...” (Béldi
(Strack) Károly, templomépítõ lelkészünk
tollából)
„Örömünnepet ültök, templomotok száz
éves fennállásának és felszentelésének ma-
gasztos ünnepét. A harangok messze hangzó
ércnyelve hívott benneteket az Úrnak szent
házába. Örömtõl repesõ szívvel, buzgó lélek-
kel léptétek át annak küszöbét, így szólva a
zsoltáríró szavaival. „Nyissátok meg az igaz-
ság kapuit, hogy azokon bemenjek és dicsér-
jem az Urat. Ez az Úrnak kapuja, igazak
mennek be azon.” (118. Zsoltár 19-20. ver-
sek) „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák
az igazságot, mert õk megelégíttetnek.” (Máté
evangéliuma 5,6) De vajon tudjátok-e, átér-
zitek-e, hogy mi is tinéktek a templom, az Úr-
nak szent háza? Többek között nem más,
mint egy kiaknázhatatlan bánya. Nem elég,
hogy büszkén rámutassatok e templomra,
amelyet hitelõdeitek áldozatkészséggel, nagy
fáradsággal, hitbuzgósággal építettek. Nem
elég az, hogy azt most közös erõvel, munká-
val Isten dicsõségére megújítottátok, hanem
legyen e templom néktek továbbra is az a bá-
nya, melybõl a hitbuzgóság, istenfélelem
színaranya, ékkövei mind gazdagabb mér-
tékben kerüljenek napvilágra. Legyen lelki
kincstartó, melybõl a földi vándor minden al-
kalommal felüdülést, kitartást, lelkesedést
merít az élet küzdelmeihez. Ha ezeket mind
szem elõtt tartjátok, szívetekben forgatjátok,
így éltek és cselekedtek, úgy tapasztaljátok
majd, hogy jó az Úr hozzátok és örökkévaló
kegyelme.” (Haniffel Sándor lelkészünk év-
fordulós köszöntõ levelébõl részlet 1970.)
„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek
Ura! Sóvárog, sõt eleped a lelkem az ÚR ud-
varai után. Testem és lelkem ujjongva kiált
az élõ Istenhez.” (84. Zsoltár 2-3. versek)
Amikor Dávid ezt a zsoltárt írta, bujdosnia
kellett, messzirõl vágyódott a lelke: – Bár-
csak még egyszer eljuthatnék, jobban meg-

becsülném a drága lehetõséget…! Az elsõ
két idézett részlet szerzõi, valamint koráb-
ban magam sem gondolhattuk, hogy ben-
nünket, ma élõket, ehhez hasonló sóvárgás
fog majd el, éppen a 150. évforduló idején,
a március közepétõl egyelõre június elejé-
ig tartó nélkülözés hatására. „Áll az Úristen
temploma, háza a Mindenhatónak…” – ol-
vashatjuk Evangélikus Énekeskönyvünk
288. énekének kezdõ sorait, ám közösség-
ként mégsem léphettünk be kapuin. Mie-
lõtt beköszöntött ez az idõszak, egyre több
templomépület „gazdát és funkciót cse-
rélt” világszerte, Európa-szerte. Túlmére-
tezett lakótérként, uszodaként, szórako-
zóhelyként kezdték folytatni kérdéses pá-
lyafutásukat. Észrevétlenül nem aggasz-
tott bennünket ez a tendencia. Azonban
maroknyi méretû gyülekezetünk családjá-
nak tagjaiként különös hála és öröm fogott
el bennünket 2020. június 7. vasárnapján,
amikor elõször léphettünk ismét az isme-
rõs hívogató harangszóra kitárt kapukon
át az Isten dicsõítésére épült templomtér-
be. Jézus Krisztus örökérvényû szavai a
filadelfiai gyülekezethez: „Íme, nyitott ajtót
adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert
bár kevés erõd van, mégis megtartottad az én
igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.”
(Jelenések könyve 3,8) Mára különös mó-
don kitágul templomterünk, a 150 éve beil-
lesztett kõ, fa, és a templom falai, a virtuá-
lis térbe továbbítva istentiszteletek felvé-
teleit. Egyszerre otthonaink válhatnak is-
tentisztelet helyszíneivé. Nemcsak emlé-
kezni szeretnénk ezúttal hálás szívvel, ha-
nem elõre is tekinteni. A Szentírás össze-
függésében a nyitott ajtó új lehetõséget je-
lent, a ki- és belépés, az érintkezés, a kap-
csolódás kockázatát, lehetõségét tárja
elénk. Jézus Krisztus: „Íme, az ajtó elõtt állok
és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat,
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok, õ pedig énvelem.” (Jelenések
könyve 3,20) Õ itt elkötelezõdésünkrõl, szí-
vünkrõl, személyiségünk középpontjáról
szól, életközösségben Jézus Krisztussal.
Jelképezze most a 150 éves sárszentmik-
lósi evangélikus templom ajtaja a lelki
megújulásunk és küldetésünk ajtaját, Jé-
zus Krisztus követésének és szolgálatának
az ajtaját! Annak észrevétele, hogy nyitva
áll az ajtó, még nem jelenti feltétlenül azt,
hogy gyülekezeti közösségként egy szívvel
és egy lélekkel be is lépünk rajta. Talán
megdobban a szívünk, ahogy visszaemlé-

kezünk. Itt részesültem a keresztségben.
Konfirmációm alkalmával elsõ úrvacso-
rám helyszíne. Isten színe elõtt hitvestár-
sammal itt kötöttük össze életünket.
Urunk vigasztaló szava itt hangzott szá-
momra, amikor Szeretteimtõl kellett bú-
csúznom. Esetleg egy lelkésziktatáson, hit-
tantáborban, gyermekdélutánon, nyárkö-
szöntõ iskolai hangverseny alkalmával lép-
tem be azon a nyitott ajtón. 150 év eltelté-
vel ez a templomépület még valóban tanú-
ja lehet Isten dicsõsége kibontakozásának
életünkben. Pontosan tudjuk, hogy van-
nak vissza nem térõ alkalmaink, idõszaka-
ink. Ezeket az ajtókat nem mi nyitjuk és
zárjuk. Isten szólít bennünket. Õ készít elõ
és zár le lehetõségeket. Ezek a falak tanúi
lehetnek örömeinknek, vívódásainknak,
tisztulásainknak, gyógyulásainknak, vi-
gasztalódásainknak. Szívbõl kívánom, és
imádkozom azért, hogy felismerjük a szá-
munkra elkészített nyitott ajtót, és Vele át-
lépjük a küszöböt, életünk, megújulásunk,
majd közös szívvel-lélekkel való szolgála-
tunk útja felé!

„…4.vsz. S élõ kövekbõl épít már templomot
itt a Szentlélek. Kegyelem és új élet vár:
megváltott, szolgáló élet. S hol kettõ-három
Rá figyel, mit ígért, nem felejti el: jelen van
Jézus közöttünk. 5. vsz. Bármerre járunk, ó,
Urunk, legyen otthonunk szent házad! Töltse
meg mindig templomunk dicséret, hála,
imádat! S ha szívünk itt már nem dobog,
táruljon égi templomod, hol néped örökké
áldhat!” (EÉK: 288.)

Rendszeres alkalmainkat, istentisztelete-
inket gyermekfoglalkozással a fûtéssze-
zon ideje alatt Sárbogárdon az Evangéli-
kus Gyülekezeti Központban (Baross u.
2.) vasárnaponként 10 órakor tartjuk. A
felvételt feltöltjük facebook-oldalainkra,
ahol a korábbiakkal együtt visszanézhetõ.
Keddenként 18 órakor bibliai beszélgeté-
sek alkalmain közösen sajátíthatjuk el Is-
ten igéjének hozzánk szóló üzenetét.
Nagylókon minden hónap 1., 2., 4., 5. va-
sárnapján 14 órakor a református ima-
házban (József A. u. 5.) lehetünk istentisz-
teleti közösségben.

További lehetõségeinkrõl folyamatosan
szeretnénk majd idõben tájékoztatni az ér-
deklõdõket, olvasókat. Ugyanakkor szere-
tettel ajánljuk figyelmükbe facebook-ol-
dalainkat, illetve a telefonos megkeresés,
kapcsolattartás lehetõségét is.

Facebook-elérhetõségeink:
https://www.facebook.com/
orsolya.varaljainemelis és

https://www.facebook.com/
evangelikusegyhazkozseg.
sarbogardsarszentmiklos

ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!

Váraljainé Melis Orsolya lelkész –
06 (20) 824 6763

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

HEIDINGER KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak, és ezzel is enyhíteni igyekeztek
mély fájdalmunkat.

Külön köszönet a Részvét Bt. dolgozóinak.

Gyászoló család
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Harmónia 6.

AZ ELENGEDÉS
Az õsz mindig magával hozza az elmúlás
szomorú érzését. Talán azért is olyan erõs
ez az érzés, mert a halottak napja erre az
idõszakra esik. Az élet körforgásában a ha-
lál is egy állomás. A természetben a négy
évszak váltakozása, a növények átalakulá-
sa jól mutatja az egyes szakaszok végét, az
újak kezdetét.
Modern korunkban a halál tabu. Nem be-
szélünk róla, igyekszünk kerülni, hogy ne
kelljen szembesülnünk vele. A régi magyar
népi világban mindennek meg volt a helye
az emberek életében, így az elmúlásnak is.
Voltak olyan hagyományok, rítusok, ame-
lyek segítették a halál elfogadását és fel-
dolgozását. Ezekbe a hagyományokba a
kisgyermekek is belenõttek, természetessé
vált számukra hogy a halál az élet része. Az
élet és a halál értelmezése is a személyes
érintettség által jöhet létre. Vannak olyan
személyek, akik a klinikai halál állapotába
kerülve úgynevezett „halálközeli élményt”
éltek át, és errõl az életbe visszatérve be is
tudtak számolni. Ennek az élménynek a
kutatása nagyon széles körû, hisz sok egy-
bevágó tény szól mellette. Ezeket a kutatá-
sokat, magyarázatokat lehet hinni vagy
nem hinni, mivel nem mi tapasztaltuk meg.
Általánosabb az, hogy szeretteink, hozzá-
tartozóink elmenetele által kapunk közve-
tett információkat az élet utolsó állomásá-
ról. Mindenki a saját hite, felfogása, isme-
retei, tapasztalatai által tud véleményt
mondani errõl a témáról.
Sokféle módon bekövetkezethet a halál.
Én az idõskorban bekövetkezõ hirtelen
halált és a test elgyengülésével járó hosszas
folyamatot kísértem végig a szüleimnél,
nagyszüleimnél. Ez a fajta elmenetel a leg-
általánosabb megtapasztalás. A hirtelen
halál a váratlanságával okoz traumát a csa-
ládtagok számára. A szellemileg, testileg
leépülõ családtaggal való törõdés sokszor
hosszú éveket vesz igénybe. Ha a családon
belül történik a gondozás, akkor ez nagy
igénybevételt jelent mind fizikailag, mind
lelkileg az egész család számára. Szeren-
cse, ha a családtagok ezt õszintén meg tud-
ják beszélni egymással és közös erõvel, a
terheket elosztva végzik az idõs hozzátar-
tozójuk ápolását. Sajnos, sok esetben
aránytalanul egy emberre terhelõdik ez az
élethelyzet. A szociális hálón keresztül igé-
nyelhetõ támogatás segíthet az idõs, beteg
ember utolsó életszakaszában. Sokféle
megoldás létezik, az otthonápolástól, az
átmeneti gondozáson keresztül a bent la-
kásos intézményekig. Mindenki a helyzet-
nek megfelelõ legjobb megoldást tudja vá-
lasztani, és ezt megítélni kívülrõl nem le-

het. Az otthonápolás a szoros együttlét, a
testi gondozás miatt nagyon mély érzelmi
állapottal jár együtt. Az egymásra utaltság
és az elesett, gyenge ember kapaszkodása
a még életerõben lévõ másik emberbe a
közöttük lévõ szeretet ellenére fájdalmat
és szenvedést is okozhat. Nagyon megvi-
selheti mindkét felet ez a függõségi álla-
pot. Ha valaki idõs családtagját az utolsó
lélegzetvételig elkíséri, akkor az elenge-
dést testközelben éli meg.
A test elengedése után a lélek elengedése,
az érzelmek feldolgozása már egy hosz-
szabb folyamat. Gyakori jelenség, hogy
amikor meghal a szerettünk, feltámad az
önvád, a lelkiismeret-furdalás, hogy meg-
tettünk-e mindent érte, jól szerettük-e õt,
hisz ez a helyzet már állandó, meg nem vál-
toztatható. A szeretett ember fizikai hiá-
nya a szívben kiüresedett érzést okoz,
mintha nem is velünk történt volna meg ez
az egész. A hosszú idõn keresztül történõ
gondozás során tartós stresszállapot ala-
kulhat ki. A túlfeszített idegrendszer miatt
felborulhat a hormonháztartás, alvásza-
var, étkezési zavarok, hangulatingadozá-
sok és egyéb más testi tünetek is felléphet-
nek. Sok idõre van szükség ahhoz, hogy az
ápolás és hozzátartozónk elmenetele
okozta traumát kiheverje a lelkünk és a
szervezetünk újra kiegyensúlyozottan,
harmonikusan mûködjön. A halál akár
hosszas betegség után vagy akár hirtelen,
tragikus módon történik, megviseli érzel-
mileg a családtagokat. A gyász feldolgozá-
sának komoly pszichológiája van. Hisz ha
nem sikerül egy egészségesnek elfogadott
folyamatban elengedni az elhunythoz kö-
tõdõ érzelmi szálakat, annak komoly tes-
ti-lelki megbetegedés lehet a vége. A gyá-
szoló embernek segíthet a feldolgozásban,
az elengedésben a környezete. Ha belelé-
pünk egy ilyen helyzetbe, csak nagyon fi-
noman, a gyászoló emberre való ráhango-
lódással tegyük, hisz mindenki másképp éli
át ezt a folyamatot. Van, akinek az a jó, ha
mesélhet elhunyt családtagjáról. Van, aki-
nek elég egy érintés, egy ölelés, egy kézfo-
gás, amely érezteti vele a törõdést. Van,
aki a csendet igényli, és magában szeretne
lenni.
Halottak napján a figyelem azokra irányul,
akik már elmentek, akik már nem éreznek
és talán jó helyen is vannak. Azonban az el-
távozottal kapcsolatos érzések, emlékek,
újra élénken feljöhetnek, fõleg ha még na-
gyon frissek. Figyeljünk ezen a napon még
jobban az itt maradottakra.

Horváth Katalin

Könyvajánló
Polcz Alaine:

Ideje a meghalásnak

Dr. Polcz Alaine magyar pszichológus, író,
a tanalógia (a halál és a gyász kutatása)
magyarországi úttörõje, a Magyar Hospice
Mozgalom, majd alapítvány életre hívója.
Ebben a könyvében a tabunak számító ha-
lál kérdését járja körül. A haldoklók ellátá-
sát modern korunkban nem tanítják sem
orvosi egyetemeken, sem más egészség-
ügyi intézményekben, csak érintõlegesen
kerül elõ ez a téma. „Ügyetlenül küszkö-
dünk mindnyájan, hogy aztán magunk is
egyedül maradjunk, mikor szembesülnünk
kell.” – írja Polcz Alaine. Az írónõ a halál-
lal kapcsolatos gondolatokat nagyon ér-
zékletesen, a valós életbõl vett történetek-
kel támasztja alá. Ezek az õ környezetébõl
származó példák jól mutatják, hogy nincs
egységes kultúrája a halállal kapcsolatos
kommunikációnak még azokban az intéz-
ményekben sem, amelyekben a halál min-
dennapos dolog. Polcz Alaine jól érthetõ-
en mutatja be a ma emberének zavartságát
a halállal kapcsolatban, miközben együtt
gondolkodásra késztet bennünket ebben a
mindenkit érintõ témában. Aki szeretne
kicsit többet tudni ezekrõl a kérdésekrõl,
kicsit a felszín mögé látni, vagy saját ta-
pasztalatát feldolgozni, az segítséget kap-
hat ettõl a könyvtõl. Nehéz téma, de egy
sokat tapasztalt ember nagy szakmai tu-
dással és mély empátiával megírt gondola-
tai kapaszkodók lehetnek egyéni kérdése-
inkben. Polcz Alaine így jellemzi a hospice
mozgalmat. „Célja visszaadni a halál méltó-
ságát, segíteni a családot és a beteget utolsó
napig teljes életet élni, szembenézve a ha-
lállal, biztosítani a szabad kommunikációt,
segíteni a felkészülést és átlépést a másik di-
menzióba, és aztán a gyászolókat segíteni.”
Polcz Alaine úttörõmunkát végzett egy új
halálszemlélet kialakításában, amely össz-
hangban van mai életünkkel. Rendkívüli
akaraterejét és elkötelezettségét mutatja,
hogy utolsó könyvében a „Nem trappolok
tovább”-ban, mint saját halálnaplójában,
az utolsó életszakaszának megélését rögzí-
ti diktálással az utókor számára.

Horváth Katalin
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Szentiváni suliszemle
Tökfesztivál

Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási napunkat hagyományosan
tökfesztivállal zártuk.
A reggeli ima során Kanyóné Somogyi Tünde elmondta, hogy a
szünetben mindenszentek napján azokat ünnepeljük, akik már
üdvözültek. Halottak napján viszont elhunyt szeretteinkre emlé-
kezünk, akikért azért gyújtunk mécsest, hogy közelebb kerülje-
nek a mennyországhoz, ha még nem nyerték el az üdvösséget:

„Hát ragyogjatok, tündököljetek, apró kicsi lángok,
nem feleslegesen veszítitek életetek.
Hisz mind valakiért imává váltok,

s ezzel megmentitek a bûnös lelkeket.”

Halloween helyett ezért tartunk tökfesztivált, s a töklámpásokba
rejtett mécses lángja, amikor majd meggyújtjuk október végén,
halottainkért világít. Voltak, akik ezen a délutánon hagyományo-
san tököt faragtak, többen viszont a tökfestést próbálták ki a fara-
gás helyett. (Ezúton is köszönjük a felajánlott tököket Boros
Batuéknak.) A keletkezett hulladékot már a komposztálóládába
vitték ki a gyerekek, így a lefaragott darabokból és a nyers
tökbelsõbõl hasznosítható anyag válik majd.
Akinek nem jutott tök, annak sem kellett kétségbeesnie: lehetett
készíteni kreatív papírfigurákat, színezõket kifesteni, üvegmécse-
seket gyártani saját elképzelés, vagy választott minta után meg-
festve.
Hetedik osztályosaink a tök helyett narancsoknak szabtak arcot
és fazont (a szín ugyebár megegyezik), a nyolcadikosok pedig sü-
tõtök színû golyókat gyúrtak és festettek ki. Miután elkészült a
tálca sütemény, sokáig nem foglalták ott a helyet, mivel a legna-
gyobbak tanáraikat és diáktársaikat is megkínálták a maguk által
készített sütivel.
A délután folyamán csak azt sajnáltuk, hogy a járványügyi elõírá-
sok miatt sajnos most nem alkothattak úgy a gyerekek a szüleik-
kel, ahogy az mindig is megszokott volt ezeken a rendezvényeken,
reméljük, ez jövõre már nem lesz akadály.
Jöhet az õszi szünet, amelyben mindenkinek jó pihenést kívá-
nunk!

1956 emlékezete

Az 1956-os forradalom hõseirõl iskolánkban a hagyományokhoz
híven a 8. osztályosok emlékeztek meg. Köszönjük nekik a méltó
megemlékezést!

Településünkön sem maradhatott el az ünnepi megemlékezés, itt
iskolánkat Husvéth Nóra képviselte a Mi volt 1956? címû vers fel-
olvasásával, illetve püspöki biztosunk, Helter István atya szentel-
te fel azt az emléktáblát, amelyet – mint Husvéth Imre polgármes-
ter úr beszédébõl megtudhattuk – az ‘56-os Szövetség pályázatán
nyert az önkormányzat és ma méltó helyére kerülhetett az ünnep
részeként.

Alsószentiván – ahogy én látom

Önkormányzatunk képviselõ-testülete idén õsszel rajzpályázatot
hirdetett „Alsószentiván – ahogy én látom” címmel. Az ünnepé-
lyes díjátadóra az 1956-os megemlékezést és emléktábla-szente-
lést követõen került sor a polgármesteri hivatal dísztermében.
Természetesen a versenyre tanulóink közül is többen adtak be
pályamûveket.

A helyezettek:
Óvodás kategória – I. Fekete Emma, II. Pekács Angelika, III.
Domonyik Alex István
Alsós kategória – I. Enyedi Kitti Laura, Segesdi József; II. Csögör
Krisztián, Novák Bence, Punk Alexandra; III. Suplicz Kamilla,
Õsz Auróra; különdíj: Szabó Líviusz, Balogh Krisztofer
Felsõs kategória – I. Rabóczki Ildikó, II. Husvéth Nóra, III.
Dancz Zoltán
Felnõtt kategória – I. Vargáné Agócs Martina, II. Kanyóné So-
mogyi Tünde, III. Varga Valéria
Gratulálunk valamennyi résztvevõnek! Köszönjük a verseny ötle-
tét és a szervezést Nagy Orsolyának, jövõre veletek ugyanitt!

Kiss Attila igazgató
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. november

november 7-8.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 30 639
3977;
november 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 30 939
8629;
november 21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 30 993 9404;
november 28-29.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 30 816
1374.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

GYÓGYSZERTÁRAK
Rézkígyó Gyógyszertár, Sárbogárd, Ady E. út 147., tel.: 06 25 508 230
Korona Gyógyszertár (BENU) Sárbogárd, Ady E. út 127., tel.: 06 25 460
520
Patika Plus Gyógyszertár, Sárbogárd, Ady E. út 19., 06 25 508 815
Örs Gyógyszertár, Sárbogárd, Köztársaság út 179., 06 25 460 194

(Forrás: sarbogard.hu)

FOGÁSZATI ELLÁTÁS
1. sz. körzet: dr. Marosvölgyi-Szõke Luca

7000 Sárbogárd, Ady E. út 79-83., tel.: 06 25 461 997
Rendelési idõ: H 8–10 (iskolafogászat), 10–15, K 10–16, Sze 8–14, Cs
10–16, P 8–13

2. körzet: dr. Branis Edit

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 222., tel.: 06 25 460 104
Rendelési idõ: H 8–14, K 8–14, Sze 8–14, Cs 12–18, P 7–13

3. körzet: dr. Furják Mónika

7000 Sárbogárd, Ady E. út 222., tel.: 06 25 463 466
Rendelési idõ: H 8–14, K 12–18, Sze 8–14, Cs 12–18, P 7–13

(Forrás: sarbogard.hu)

GYERMEKJÓLÉTI,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Hársfavirág Bölcsõde

7000 Sárbogárd, Ady E. út 126., tel.: 06 25 460 158

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény iroda

Sárbogárd, Ady E. út 164., tel.: 06 25 461 306

Ápoló–gondozó otthon

7000 Sárbogárd, Ady E. út 39–41., tel.: 06 25 460 071

Hajléktalanszálló

7000 Sárbogárd, Tury M. u. 2., tel.: 06 25 461 037

Idõskorúak gondozóháza

7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 7., tel.: 06 25 508 188

Család- és Gyermekjóléti Központ

7000 Sárbogárd, József A. 14., tel.: 06 25 508 970
(Forrás: sarbogard.hu)
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 22 593 010

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 70 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 25 234 841
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

KÖZPONTI ÜGYELET H-Cs: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan

Ady Endre út 79-83., 06 70 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
1. sz. – Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06 25
460-013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

2. sz. – Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 25 462-641. H: 8-11, K: 13-15, Sze: 8-10, Cs: 8-11, P: 8-11.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00. Terhestanácsadás csütörtök: 12-14

3. sz. – Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 25 466-597. H: 11.30-15.00, K:
11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs: 11.30-14.30, P: –. Szerdán terhes-
tanácsadás 14.30-tól.

4. sz. – Dr. Oláh Henrietta háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 25 467-339, 06 20 228 8075 H:
9-12, K: 8-11, Sze: 8-11, Cs: 11-14, P: 8-11

4. sz. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT – Gombos Tímea
Csecsemõtanácsadás: Cs: 8-10 óráig, terhestanácsadás: 10-12 óráig.
Tel.: 06 70 3366 984

5. sz. – Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 25 460 165. H-K-Sze: 8-11, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

6. sz. – Dr. Práger Péter Andor háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Telefon 06 25 470-007. Rendelési idõ:
H: 10-13, K:13-16, Sze.: 10-12, terhestanácsadás: 12-13, Cs: 10-13, P: 9 -12

Dr. Nemes Mária háziorvos (területi ellátási kötelezettség nélkül)

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 25 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 25 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 25 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 25 468 214. H: 8-11.30, Cs:
9.-11.30, tanácsadás: Cs: 8-9. Tel.: 06 30 573 4908. Sárbogárd, Ady E.
út 79., tel.: 06 25 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K:
10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: 8-11.

Tájékoztatás étkezési
térítési díjak befizetésérõl

Tájékoztatom a tisztelt Szülõket, Gondviselõket, hogy a járványügyi hely-
zetre való tekintettel az étkezési térítési díjak oktatási intézményben törté-
nõ befizetésére nincs lehetõség. A 2020. október havi térítési díjak befize-
tése a következõ módon lehetséges:
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál, CSAK ÉS
KIZÁRÓLAG a következõ idõpontokban: 2020. november 11., szerda,
8.00–11.30, 12.30–15.30 óráig, 2020. november 16., hétfõ, 8.00–11.30
óráig, 2020. november 18., szerda, 8.00–11.30, 12.30–15.30 óráig.
Ettõl eltérõ idõpontban a térítési díjak befizetésére nincs lehetõség!
Felhívom a tisztelt Szülõk/Gondviselõk figyelmét az alábbi szabályok betar-
tására! A hivatalba való belépés csak MASZK (orrot is eltakaró) viselése, a
kihelyezett kézfertõtlenítõ használata, és testhõmérséklet ellenõrzése után
lehetséges! Az ügyfélfogadó térben egyszerre 5 fõ tartózkodhat, a többi
ügyfél a bejárat elõtt várakozhat a szükséges távolság megtartása mellett.
A fenti intézkedések az alábbi oktatási intézményekre vonatkoznak:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola Szent István Tagiskolája, Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Kész-
ségfejlesztõ Iskola és EGYMI.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola tekintetében 2020. október havi térí-
tési díj befizetésére a következõ idõpontban lesz lehetõség az iskola terüle-
tén, a szokásos helyiségben:
2020. november 10-én, kedden, 7.45–16.00 óráig.

Jászter Szilvia

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Sárbogárd szerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv

módosítása, lakossági véleményezés

Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gaz-
dálkodó szervezeteket, valamint a településen mûködõ egyházakat, mint
partnereket, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján tárgyalásos eljárással módosí-
tani kívánja a város településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és
szabályozási tervét az Ady Endre út, Árpád út és a Kislóki út mentén 4-6 tel-
ket érintõen. A tervezési feladatra kidolgozott egyeztetési dokumentáció
elkészült.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkor-
mányzati rendelete alapján értesítjük a tisztelt Partnereket, hogy lakossági
fórumot tartunk, melyen az alábbi témakörökben véleményt nyilváníthat-
nak: 1. terület: Ady Endre u. 34. (1067 hrsz), Ady Endre u. 36. (1066 hrsz) és
Ady Endre u. 40. (1065 hrsz) (Tescoval szemközti terület) átsorolása kert-
városi lakóterületbõl (Vt) településközpont területbe. 2. terület: Az Árpád út
melletti 1107, 1103; 1102; 1092/3; 1092/2; 1092/1 hrsz átsorolása kertvá-
rosi lakóterületbõl kereskedelmi–gazdasági területbe. 3. terület: Sárbogárd
0522/5 hrsz-ú ingatlan besorolása jelenleg Má-1 övezet. A tulajdonos kis
létszámú állattartó telepet szeretne létesíteni, ezért különleges mezõgazda-
sági üzemi területbe kerülne átsorolásra.
A lakossági fórum ideje: 2020. november 5. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 1.) Az elkészült dokumentáció- és rendeletmódosítás a honla-
pon megtekinthetõ (www. sarbogard.hu). A partnerek a rendeletmódosí-
táshoz kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a lakossági
fórumon személyesen, vagy papíralapon, Sárbogárd Város Önkormányzata
címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) történõ megküldéssel, személyes
leadással, vagy elektronikus levélben történõ megküldéssel a
muszak@sarbogard.hu e-mail-címre 2020. november 13-ig.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott településrendezési
eszköz tervezésével érintett településrészén tulajdonnal, lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, adott településren-
dezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképvi-
seleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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A SIKEREK FÉNYE ELHOMÁLYOSULT
FEJJEL ÉS FEJBEN IS

FELÜLEMELKEDTÜNK

Tordas Zrt.–Sárbogárd
1-2 (1-1)

Tordas FÉSZ Zrt.: Bátyi Gergõ Attila –
Csányi Dávid István, Kerényi Tamás,
Kanyó Richárd, Király János, Pongrácz
Péter, Szilágyi Imre Roland, Almási Áron
Zoltán, Berki Roland, Hernádi Ádám At-
tila, Cservenka Gergõ
Cserék: Varga László Csaba, Farkas Zsolt,
Havass Balázs Ábel, Teszár Vilmos
Vezetõ edzõ: Korolovszky Gábor
Sárbogárd: Barabás József – Gráczer Ben-
ce, Kindl Zalán, Rodenbücher Tibor, Laj-
tos András János, Luczek Roland, Magda
Máté, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél,
Mayer Dávid, Vagyóczki Patrik
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Gráczer
Bálint, Horváth Zsombor, Németh Kristóf
A középmezõnyhöz tartozó csapatok mér-
kõzésén szép idegenbeli sikert ért el a Sár-
bogárd a rapszodikus Tordas otthonában.
Ezzel a gyõzelemmel továbbra is az élme-
zõny sarkában a Sárbogárd és a vesztett
pontok alapján a dobogósok üldözése to-
vább tart. Az esõs idõ és a mély talaj nem
kedvezett a játéknak, és ehhez elõbb a ven-
dégek alkalmazkodtak. A 12. percben Ma-
yer D. góljával megszerezte a vezetést a
Sárbogárd, 0-1. Nem tartott sokáig az
öröm, mert a 13. percben már egyenlítet-
tek a hazaiak. Cservenka G. találata egali-
zálta az eredményt, 1-1. A vendégek táma-
dásai sokszor okoztak fejtörést a hazai vé-
delemnek és a 61. percben Kindl Z. góljá-
val a Sárbogárd ismét vezetéshez jutott,
1-2. A mérkõzés végéig már nem született
újabb találat, a vendégeknek sikerült szer-
vezett, harcos játékkal a gyõzelmet meg-
szerezni.
Pajor László szakmai igazgató így értékel-
te a látottakat: – A mély talajú pályán nem
alakulhatott ki folyamatos játék, sok volt az
ívelés. A légi párharcok jelentõs részét
megnyertük, fejben ott voltunk végig. Több
helyzetet alakítottunk ki, mint a hazai csa-
pat. Taktikusan, nagy akarattal játszva érté-
kes három pontot hoztunk el Tordasról.
Gratulálok a csapatnak! A gyõzelmet Imre
bának ajánljuk.

Tabella

1. Sárosd 10 7 2 1 38 9 29 23
2. Mór 10 7 1 2 36 17 19 22
3. Ikarus 9 7 1 1 21 5 16 22
4. Martonvásár 10 7 1 2 16 9 7 22
5. Bodajk 10 6 1 3 15 11 4 19
6. Kápolnásnyék 10 5 0 5 15 14 1 15
7. Sárbogárd 9 4 2 3 15 15 0 14
8. Ercsi 10 4 1 5 20 17 3 13
9. Tordas 11 3 2 6 23 26 -3 11
10. Fõnix FC 11 3 2 6 20 25 -5 11
11. Enying 8 3 1 4 12 23 -11 10
12. Kisláng 10 2 4 4 16 23 -7 10

13. L. komárom 10 2 2 6 12 25 -13 8
14. DUFK 9 2 1 6 9 33 -24 7
15. Mány 9 0 1 8 12 28 -16 1

ZVEZDOVICSNÁL VOLT
A KULCS

Kulcs U14–Sárbogárd U14
3-10 (2-2)

Kulcs: Holtner Ámon Attila – Tamási
Ádám, Szabó Máté Martin, Csernák Atti-
la, Lemler Róbert, Antal Máté Ferenc,
Iványi Zoltán Noel, Tóth Márk Viktor,
Mészáros Róbert
Cserék: Harmath János, Fejes Koppány
Balázs, Kohon Kevin, Lukács-Nagy Ákos,
Ecsõdi Kálmán, Biró Zsolt
Sárbogárd: Hollósi Géza – Simon Lóránt
István, Baráth Barnabás, Tóth Márk, Né-
meth Nagy Gábor, Papp Dániel, Zvez-
dovics Gábor Bence, Mezõ Brendon, Csõ-
gör Dániel
Cserék: Németh Levente, Juhász Ferenc Do-
minik, Nagy Kristóf
Az október elejérõl elhalasztott mérkõzé-
sen a második félidõben nyújtott teljesít-
mény meghozta a nagy gólarányú gyõzel-
met. Jól kezdett a vendégcsapat és a 9.
percben Mezõ B. a kiharcolt labdát közép-
re tette és az érkezõ Zvezdovics G. B. 6
m-rõl a jobb alsó sarokba helyezte, 0-1. A
10. percben Zvezdovics G. B. átadását a
balról érkezõ Papp D. a jobb alsó sarokba
lõtte, 0-2. A szórványos hazai támadások
után a 25. percben bal oldalról szögletet
végzett el a Kulcs. A belõtt labdát a rövid
oldalról Antal M. F. juttatta a hálóba, 1-2.
Rövid kihagyás a sárbogárdi védelemben
és a 27. percben Harmath J. a léc alá lõtt,
2-2. A szünet után beindult a vendégek
hengere és Zvezdovics G. B. kioldozta a
gólzsákot. A 48. percben Tóth M. bedobá-
sa után Zvezdovics G. B. kilépett a védõk
között és közelrõl helyezett a jobb alsó sa-
rokba, 2-3. A 49. percben a szöglet után ki-
alakult fejpárbajban Simon L. kapura tar-
tó fejesét Antal M. F. a kapuba segítette,
2-4. Rövid szünet a gólok sorában és az 58.
percben a kirúgás után Baráth B. megsze-
rezte a labdát, átadását Zvezdovics G. B.
gurította a hálóba, 2-5. Egy perc és nyersz!
Az 59. percben Csõgör D. emelt Zvezdo-
vics G. B. elé, aki elhúzta a játékszert a ka-
pus mellett és a gólvonalon túlra vezette,
2-6. A 61. perc ismét Csõgör D. és Zvez-
dovics G. B. összjátékáról szólt. A jó üte-
mû átadás után a labda a kapu jobb oldalá-
ban pihent meg, 2-7. A 62. percben Mezõ
B. is beköszönt és a védelmen áthámozta
magát, majd 5 m-rõl nem hibázott, 2-8. A
64. percben Zvezdovics G. B. már féltu-
catnál, a csapat a kilencedik vágányra állt.
A jobb oldali támadás végén talált Holtner
Á. A. kapujába, 2-9. A kulcsiaknak sikerült
még egyszer megtalálni a vendégek kapu-
jának kulcsát és a 67. percben Harmath J. a

bal alsó sarokba lõtt, 3-9. A 68. percben
Csõgör D. emelését Zvezdovics G. B. át-
emelte a kapuson és a labda a hálóban lan-
dolt, 3-10. Ezzel ért véget a móka mára és
zárult Zvezdovics G. B. góltára.
Ifj. Pajor László vezetõ edzõ értékelése a
mérkõzés után: – Gyorsan kétgólos vezetés-
re tettünk szert, majd az elsõ félidõ hátralévõ
részében érthetetlenül gyengén játszottunk,
nulla kommunikációval és akarattal. A fél-
idei eligazítást a srácok megfogadták, maga-
sabb fokozatra kapcsoltak, és ha végig úgy
játszik a csapat, ahogyan a második játék-
részben, még szebb gyõzelmet arathattunk
volna. A jövõben a teljes meccsen ilyen telje-
sítményt szeretnék látni. Gratulálok!
Jók: Zvezdovics G. B. és a Sárbogárd csa-
pata

KESERÛ SZÁJÍZ
A MÉRKÕZÉS VÉGÉN

Sárbogárd U19–Videoton
Baráti Kör U19 3-3 (2-0)

Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Deák Soma,
Vagyóczki Patrik, Morvai Zsombor, Õri
Dániel, Gábris Róbert, Lengyel Szabolcs,
Tóth Patrik Krisztián, Biró Bence, Hor-
váth Zsombor, Horváth Bálint
Cserék: Szabó Olivér, Bruzsa Tamás, Suhaj-
da Martin, Suplicz Barnabás, Tóth László,
Már Zétény, Szepesi Balázs
Videoton Baráti Kör: Nagy Tamás – Szabó
Gergõ, Csákány Bence, Madarász Do-
minik, Sztankovics Mihály, Molnár Tamás
Attila, Tóth Péter János, Molnár Kristóf,
Juhász Gábor Botond, Forró Máté Zoltán,
Pál Milán
Cserék: Boros Olivér
Folytatódott a hazaiak több hete tartó nye-
retlenségi sorozata és így az elõrelépésre is
várni kell. A minden kezdet nehéz ellenére
ismét, az elmúlt héthez hasonlóan, gyor-
san vezetést szerzett a hazai csapat. A 7.
percben Tóth P. K. jobb oldalról elvégzett
szögletét Forró M. Z. a saját kapujába fe-
jelte, 1-0. A félidõ 26. percében növelte
elõnyét a Sárbogárd. Horváth Zs. bal ol-
dalról beívelt szögletrúgását Õri D. 2 m-rõl
a bal alsó sarokba fejelte, 2-0. A vendégek
a második félidõben hatékonyabb táma-
dójátékkal rukkoltak elõ és a 66. percben
Madarász D. váratlan 22 m-es lövése a ka-
pu bal alsó sarkába került, 2-1. A 68. perc-
ben a hazai támadást a büntetõterületen
belül szabálytalanul állította meg a vendé-
gek kapusa. A kilépõ Gábris R. átvette a
labdát és az érkezõ Nagy T. elütötte. A
megítélt büntetõt a sértett a jobb alsó sa-
rokba helyezte, 3-1. A kezdés után, a 69.
percben Tóth P. J. bal oldalról beemelt
labdáját Juhász G. B. a jobb alsó sarokba
csúsztatta, 3-2. Már a mérkõzés végét jelzõ
sípszót várták a hazaiak, amikor a kapu
elõtti kavarodásban Brúzsa B. kétszer is
bravúrral hárított, de a védelem nem tu-
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dott felszabadítani, és egy szabálytalanság
után a játékvezetõ büntetõt ítélt. A 91.
percben Pál M. élt a lehetõséggel és a kapu
bal oldalába lõtt, 3-3.
A hazaiak kétszeri kétgólos vezetése sem
volt elég a gyõzelemhez és a vendégek har-
cos játéka pontot eredményezett.
Lajtos András edzõ így értékelte a csapat
teljesítményét: – Véleményem szerint ismét
sikerült egy „agyonnyert” meccsen pontot
veszítenünk. Kétszer is két gól elõnyünk volt
és mindkétszer elherdáltuk azt. Pontrúgá-
sainkat kiemelném: háromból két gólunk is
szöglet után esett, és ez több hete tenden-
ciának is nevezhetõ. Amennyiben összeszá-
molnám azt, hogy hány fontos pontot buk-
tunk az eddigi nyolc mérkõzés során, va-
lószínûleg dobogóközelben tanyáznánk, de
így csak három csapat áll mögöttünk a ta-
bellán.

Tabella

1. Velence 10 9 1 0 52 18 34 28
2. Enying 10 6 0 4 28 23 5 18
3. Sárosd 10 5 1 4 31 15 16 16
4. Videoton B. K. 9 4 2 3 36 19 17 14
5. Ercsi 9 4 1 4 23 31 -8 13
6. Siófok 9 4 0 5 16 17 -1 12
7. Szár 8 3 1 4 14 37 -23 10
8. Sárbogárd 8 2 3 3 20 25 -5 9
9. Martonvásár 9 2 3 4 15 20 -5 9
10. Kisláng 8 2 1 5 27 33 -6 7
11. Lajoskomárom 8 1 1 6 16 40 -24 4

VERESÉG AZ UTOLSÓ
PERCBEN

Mezõfalva N–Sárbogárd N
2-1 (1-1)

Mezõfalva: Horgosi Zsuzsanna – Meister
Xénia, Kabai Éva, Tóbiás Fanni Dorina,
Majer Felícia, Rafael Laura Tünde, Papp
Alexandra, Horváth Erzsébet, Horváth Il-
dikó
Cserék: Horváth Dorina
Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita, Pé-
csi Petra Rebeka, Tóth Virág Leila, Vá-
jerné Szakács Szabina, Deák Réka Fanni,
Aranyos Nelli, Sebestyén Réka, Kilinkó
Kíra Kata
Cserék: Jakubekné Buzsik Beáta, Rába Ber-
nadett, Buzsik Regina, Májerné Husvéth
Edit
A harci kedv az elmúlt összecsapás után
alábbhagyott és a lányok a labdával foglal-
koztak. Az elsõ félidõ változatos játékot
hozott, és egyenlõ küzdelem után egyenlõ
állással zárult. A 20. percben Sebestyén
Réka góljával a vendégek jutottak elõny-
höz, 0-1. A félidõ 33. percében Horváth
Erzsébet egalizálta a mérkõzés eredmé-
nyét, 1-1. A szünet után mindkét oldalon
adódtak gólszerzési lehetõségek, ezeket
azonban sikerült elpuskázni. A mérkõzés
utolsó (70.) percében a Mezõfalva meg-
szerezte a gyõztes találatot. Rafael Laura
Tünde góljával megszületett a végered-
mény, 2-1.
Kovács Attila edzõ a mérkõzésrõl: – Jól
kezdtük a mérkõzést. A sérülés után teljesen

szétestünk. Bátortalanok vagyunk, félünk
ütközni. Mindenfelé rúgjuk a labdát, csak
azt nem csináljuk, amit gyakorlunk és meg-
beszélünk. Elkeseredés van bennem egy
agyonnyerhetõ meccs után.

EZ GOMBÓCBÓL IS SOK

Dufk U16–Sárbogárd U16
9-3 (4-3)

DUFK: Bognár Zsombor – Zsiga Marcell
Péter, Kenyér Dávid, Bába Alex, Horváth
Tamás Zalán, Jánvári Noel Dominik, Koz-
ma Bálint, Demeter Róbert, Törõ Ádám
Zsolt, Balogh Ákos Bátor, Virág Tamás
Cserék: Krizsán Balázs, Berki Attila, Morva
Olivér, Kanalas Attila, Paróczi Dános Attila
Sárbogárd: Horváth Máté – Simon Lóránt
István, Hollósi Bence, Lakatos Benjámin,
Már Zétény, Zvezdovics Gábor Bence,
Sáfrány Alen Zoltán, Csõgör Dávid, Ke-
szei Dávid, Gereny Marcell, Szabó Domi-
nik Zoltán
Cserék: Baráth Barnabás, Fenyvesi Bálint,
Kiss Csaba András
A gyõzelmi esély és remény köddé vált az
enervált, sok hibát tartalmazó vendégcsa-
pat játékát látva és hiú ábránd maradt a si-
ker megszerzése. A 3. percben a kiugró Vi-
rág T. góljával 1-0. A 6. percben ismét Vi-
rág T. mattolta a vendégek védelmét és 6
m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt, 2-0. Az
álomból ébredés jele: a 16. percben Hol-
lósi B. indítását Zvezdovics G. B. a kapuba
emelte, 2-1. A 18. percben Zvezdovics G.
B. emelését Szabó D. Z. fejjel megcsúsz-
tatta és Hollósi B. az elé került labdát egy
szép csel után 5 m-rõl passzolta a hálóba,
2-2. A 21. percben a védõtõl megszerzett
labdát 16 m-rõl a léc alá emelte, 3-2. Ki-
egyenlített játékot hozó percek után a 35.
percben Már Z. szabadrúgásból szerzett
góljával ismét egyenlõ, 3-3. A félidõ utolsó
említésre méltó mozzanata a 42. percben a
megállíthatatlan Virág T., aki a kimozduló
kapus mellett talált Horváth M. kapujába,
4-3. A szünet után a 47. percben megkez-
dõdött a vendégek vesszõfutása. Virág T.
kilépett a védõk között és átadását Hor-
váth T. Z. a bal alsó sarokba passzolta, 5-3.
Álom, álom, édes álom… A vendégeknél
és az 50. percben a játékvezetõ labdaejté-
sét követõen Horváth T. Z. 22 m-rõl a ké-
sõn ébredõ kapus mellett a bal alsó sarok-
ba lõtt, 6-3. Reklámnyi szünet, és az 56.
percben Horváth T. Z. a védõket maga
mögött hagyta és 14 m-rõl lõtt a hálóba,
7-3. Az 58. percben még egy vendéggól, de
a saját kapuban. A jobb oldalról belõtt
szöglet után a labda Hollósi B. lábáról
került a jobb alsó sarokba, 8-3. A gólarány
javítását célul tûzõ hazaiak a 85. percben
Morvai O. találatával magabiztosan telje-
sítették, 9-3.
A hazai csapat kihasználta a vendégek fut-
ballra csak nyomokban emlékeztetõ játé-
kát.
Kovács Attila edzõ így nyilatkozott: – Elke-
serítõ, ahogyan játszunk hétrõl hétre. Sorra
egyéni hibák után kapjuk a gólokat. Sajnos
pár játékos úgy jön ki a mérkõzésre, hogy

nincs kedve. Ez felháborító. Edzésen folya-
matosan gyakoroljuk a dolgokat és ebbõl
semmi nem jön ki a mérkõzéseken. Le kell
szállni a magas lóról, és el kell kezdeni fociz-
ni. A héten két mérkõzésünk lesz, és ebbõl
hat pontot kell szereznünk.

SIMON VISSZATÉRÉSE
SEM SEGÍTETT

Sárbogárd Öregfiúk–
Tác-Csõsz Öregfiúk 0-2 (0-1)

Sárbogárd: Deák Miklós – Simon János,
Kiss János, Csendes István, Killer Gábor,
Kelemen Béla, Kun Zsolt, Salamon József,
Csizmadia Krisztián, Szabó András, De-
recskei József
Cserék: Lakatos György, Takács Károly An-
tal, Csomai Zoltán, Deák Géza, Tórizs Atti-
la
Tác–Csõsz: Bodó Tamás – Lantos Zoltán,
Kovács József, Nagy Richárd, Stivi Zoltán,
Forgács László, Mukrányi Zsolt, Kovács
Attila, Almási Csaba, Pajor József,
Schmidt László
Cserék: Mukrányi István, Balázs Péter,
Ivánszki Zsolt, Szabó József
A középmezõnyben elhelyezkedõ csapa-
tok mérkõzésén a szervezettebb, fiatalabb
játékosokkal felálló vendégek mindkét fél-
idõben lõtt egy-egy góllal megszerezték a
gyõzelmet. A többhetes sérülésébõl fel-
épülõ Simon J. sem tudta megakadályozni
a vendégek sikerét. A 38. percben, Csizma-
dia K. szabálytalan szerelése után megítélt
büntetõt Mukrányi Zs. értékesítette, 0-1.
A szünet után a vendégek a mérkõzés 50.
percében kétgólosra növelték az elõnyü-
ket. A kaputól 40 m-re megítélt szabadrú-
gás átszállt a védõk felett és Nagy R. 6
m-rõl fejelt a hálóba, 0-2. A gólra törõ játé-
kot bemutató vendégek a helyzeteket el-
puskázó hazaiak ellen megérdemelt sikert
arattak.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2020. október 30. (péntek)

13.30 óra: Sárbogárd U14–Elõszállás U14
(U14, Déli csoport, Sárbogárd)

2020. október 31. (szombat)

13.30 óra: Sárbogárd–TÓVILL-Kápol-
násnyék (megyei I. o., Sárszentmiklós)
13.30 óra: Sárvíz Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (öregfiúk, Déli csoport, Aba)

2020. november 1. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Sárvíz U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
13.30 óra: Sárbogárd N–Csákvár N (nõi
bajnokság, Sárszentmiklós)
13.30 óra: DUFK–Mór (megyei I. o., Sár-
bogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Út Európa élvonalába
OTP BANK – BOZSIK-PROGRAM

Az U11-es és U13-as korosztály részére immár a 3. õszi torna ke-
rült lebonyolításra a sárbogárdi és a sárszentmiklósi focipályá-
kon. Az esõs idõ ellenére a cecei, a kálozi, a sárosdi és a sárbogárdi
ifjú focisták küzdelmes, gólokban gazdag mérkõzéseket játszot-
tak az õket elkísérõ szülõk, nagyszülõk örömére.

Ifj. Pajor László, a Bozsik-program vezetõje a következõképpen
értékelt: – Szemerkélõ esõben, nedves pályán, a körülményekre jel-
lemzõ harcos, gyors játékot láthattunk a tornákon, minden csapat ki-
tett magáért. A sárbogárdi U13-as csapat edzõjeként nagyon jó érzés
volt látni, hogy a társaság kapott gól nélkül hozta le a tornán a négy
mérkõzését. Gratulálok!
A csapatvezetõk ismét megne-
vezték a kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó játékosokat, akik
külön díjazásban részesültek.
Cece PSE: Dömök Róbert
(U11), Szeder Márk (U13)
Káloz SE: Pál Máté (U11), Pap
Dominik (U13)
Sárosd NKSC: Keszei Zétény
Dominik (U11), Kálmán Flóra
(U13)
Sárbogárd SE: Szalai Noé (U11), Klán Dávid (U13)

Szép volt lányok, szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

Kiszenvedett
gyõzelem Móron

Móri KSC–VAX KE Sárbogárd
23-27 (15-12)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Felnõtt Kézilab-
da-bajnokság, 5. forduló
Vezette: Farkasné P. P.–Kynsburg N.
Mór: Kertész (kapus) – Négele 8, Pallag 2, Látos 1, Kosárszky 2,
Straszburger 2, Jónás 8
Játékos–edzõ: Pallag Róbert
Sárbogárd: Németh I., Marosi (kapusok) – Goldberger 5, Rehák
9, Szabó J. Zs. 1, Kaló 3, Suplicz, Várady–Szabó 1, Bögyös–Vitéz
2, Horváth 6, Aranyos, Zádori
Játékos–edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 4, illetve 8 perc, hétméteresek: 5/4, illetve 6/5
A bajnokság 5. fordulójában a még pont nélkül álló Mór otthoná-
ba látogattunk.
Nem kezdtük igazán jól a találkozót, beleültünk abba a tempóba,
amit a 6 mezõnyjátékossal küzdõ hazaiak produkáltak. Termé-
szetesen ez nem nekünk feküdt és kapkodóvá vált a játékunk,
aminek köszönhetõen pontatlanná is váltunk. Rengeteg ziccert
hagytunk kihasználatlanul, ami nem is maradt büntetlenül. Szinte
az egész félidõben a móriak vezettek, a szünetre is 3 gólos hát-
ránnyal vonulhattunk.
A fordulás után egy picit sikerült magasabb tempóra kapcsolni,
aminek köszönhetõen pár perc alatt sikerült felzárkóznunk 1 gól-
ra. Továbbra is nehezen ment a gólszerzés, elõször fordítani egy
4-0-ás szakasszal tudtunk a játékrész közepén. Ekkor megtörni
látszott a hazai csapat. Viszont lerázni nem tudtuk õket, hiszen hi-
ába mentünk 2 góllal is, a hibáinkat kihasználva ki tudtak egyenlí-
teni. Az utolsó 10 percre 22-22-es állásnál fordulhattunk. A hajrá
viszont nekünk sikerült jobban. Németh Tomi a kapuban a leg-
jobbkor tudott hozzátenni védéseket, valamint elöl is sikerült
pontosabban célozni. Végül, ha szenvedõsen is, de elhoztuk a kö-
telezõ 2 pontot Mórról!
Nem a mi napunk volt ez, ellenfelünk azzal, hogy csere nélkül állt
ki a mérkõzésre, elhitette velünk, hogy simán gyõzhetünk. A mér-
kõzés lassú tempója nekik kedvezett, amivel majdnem sikerült is
élniük. Sok következtetést nem lehet levonni a mérkõzésbõl, in-
kább örülünk, hogy túlvagyunk rajta és megvan a 2 pont. Pozití-
vum, hogy balkezes átlövõnk, Horváth István felépült betegségé-
bõl és újra pályára léphetett, vele mindenképpen erõsödünk
hosszú távon. Folytatás 2 hét múlva hazai pályán Bicske ellen.
November 8., vasárnap, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Bicske TC
Az 5. forduló további eredményei:
Martonvásár–Rácalmás 33-24 (14-8), Kisbér–Tópart Handball
44-26 (20-13)

A bajnokság állása:

1. Kisbér KC 4 4 0 0 137 101 36 8
2. Martonvásári KSE 3 3 0 0 93 64 29 6
3. Rácalmás SE 4 3 0 1 104 103 1 6
4. VAX KE Sárbogárd 5 2 0 3 115 123 -8 4
5. Tópart Team Handball 4 2 0 2 82 90 -8 4
6. Móri KSC 4 0 0 4 73 97 -24 0
7. Bicskei TC 4 0 0 4 93 119 -26 0

#sbghandball
Rehák Tamás

Keszthely-kupa
2020. október 24-én Keszthelyen 10 egyesület részvételével közel
100 fõvel korcsoportok karateversenyt rendeztek, melyen a sár-
bogárdi klub is képviseltette magát két korosztályban Németh
Attila vezetésével.
A 15 éveseknél Palotás Péter 7 kyu, a 18 éveseknél Erlich Róbert
1 dan fokozatot ért el.
Mindkettõ versenyzõ remekül vette az akadályokat, szép találato-
kat láthattunk a küzdelmek során, példát mutatva csapattársaik
és a szurkolók részére.
Végeredmények: Palotás Péter 1. hely, Erlich Róbert 1. hely
Gratulálunk a helyezetteknek, további sok sikert.
OSS.
Honlap: www.sarbogardikarate.hu

Németh Attila, a Nihon Karate Kyokai SE elnöke
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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

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

SZÁLAS KRIZANTÉM ELADÓ
Tósokiéknál Nagyhörcsökön, 14 óra után

06 30 493 3758

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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKBÓL
LOPTAK

A rendõrök két férfit vettek szabálysértési õrizetbe 2020. október 20-án este. A sárbo-
gárdi és az alapi lakosok Sárbogárdon lévõ bevásárlóközpontokból loptak különféle
termékeket, azonban a biztonsági szolgálat munkatársai tetten érték õket, és értesítet-
ték az egyenruhásokat. A két férfit a rendõrök gyorsított eljárásban bíróság elé állítják.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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MEGNYITOTTA KAPUIT
A BOGLÁRKA VIRÁGBOLT

HORVÁTH ZOLTÁNNÉ BETTI virágkötõ régi álma vált valóra azzal,
hogy októberben megnyitotta saját virágüzletét Sárszentmiklóson a
Köztársaság út 87. szám alatt. Ide költözött át a már régebb óta
mûködõ zöldséges standjuk is, melyet azelõtt pár házzal odébb mû-
ködtettek családi vállalkozásban, mint õstermelõk.

– Mivel eladóvá vált ez a ház a kerttel együtt, adódott a lehetõség, hogy tel-
jesüljön a régi vágyam és virágboltot nyissak. Minden virágkötõnek meg-
van a maga stílusa. Szeretném ezt belevinni a munkáimba. Korábban a
miklósi virágboltban dolgoztam, aztán jöttek a gyerekek.
– Õk most mekkorák?
– Van egy 16 éves, egy 7 és egy 4 éves. A kisebbek most kezdték az iskolát,
óvodát. Fontos volt számomra, hogy õket is el tudjam látni munka mellett.
– Vannak az üzletben saját termesztésû virágok?
– Igen, az árvácska, ami a kertünkben, fóliában nevelõdik. Szintén saját ter-
mesztésû a dísztök és az itt árusított zöldségfélék, mint például a sütõtök,
hagyma, krumpli.
– Pontosan mikor nyitott a bolt?
– Október 5-én indultunk.
– Amióta megnyitottál, sokan betértek már?
– Igen, vannak érdeklõdõk. Van, aki nagyon örült, hogy több év után újra ta-
lálkozik velem.
– Kaphatók itt szobai dísznövények, ajándéktárgyak, kaspók is többek
között.
– Mindent kínálunk, ami beletartozik egy virágüzlet termékpalettájába: vi-
rágbokszokat selyem-, vagy élõ virágból ajándékba, vagy asztali dísznek;
alkalmi csokrokat, táldíszeket, virágkosarakat, mécseseket, sírdíszeket,
koszorúkat, sírcsokrokat, kiszállítással.
– Elektronikus formában is fogadtok megrendelést?
– A Boglárka virágüzlet facebook-oldalán megtalálhatók vagyunk, keres-
hetnek ott is minket bizalommal, vagy telefonon a +36 30 298 8524-es te-
lefonszámon. A virágüzlet hétfõtõl péntekig 8–17 óráig, szombaton
8–12 óráig tart nyitva.


