
2020. november 5. - XXXI. évf. 45. szám
16 oldal, 300 Ft

JÁRVÁNYHELYZET .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3

KISBUSZ AZ ALAPI POLGÁRÕRSÉGNEK . 4

IDÕSKORÚAK GONDOZÓHÁZA.   .   .   .   . 5

SÁR AZ UTAKON .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6

SZÁGULDOZÓ TRAKTOR .   .   .   .   .   .   . 6

TÛZBEN FORMÁLT IDÕTLEN KÖZDÍSZEK 9

ÖRÖM ÉS BÁNAT .   .   .   .   .   .   .   .   . 12-13

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

A 32 GÓLOSOK!A 32 GÓLOSOK!

BOLDOG SZÜLINAPOT
MAGUNKNAK

Harminc esztendeje, 1990. október 29-én, haj-
nali 4 órakor hozta el a dunaújvárosi nyomdából
a Bogárd és Vidéke független közéleti hetilap el-
sõ számának példányait Hargitai Lajos, a lap
alapítója és szerkesztõje, civilben az édesapám.
A 3000 darab, 12 oldalas, kézzel szerkesztett
lap 12 stócba volt csomagolva, és 22.500 Ft-ot
fizetett érte, az utolsó havi, még kultúrigaz-
gatóként keresett bérét. Akkora kuriózum volt
akkoriban e helyi lap, hogy a nyomdában dolgo-
zók ötven darabot ott fogtak maguknak, Sárbo-
gárdon és térségében pedig egy család több új-
ságot is vett, ahol meg csak egy „Lajoskát” vá-
sároltak, ott szétszedték, úgy olvasták. A 15 fo-
rintért értékesített lapot nagyanyánk az ABC
elõtt árulta, amit egy óra alatt elkapkodtak. Har-
gitai Lajos – jogosítványa még nem lévén – ke-
rékpáron hordta a lapot.
Ki gondolta akkor, hogy pár éven belül saját
nyomdát teremt e sajtóorgánum, ma pedig már
nem feltétlenül szükséges bicikli, elég egy
gombnyomás, és virtuális úton egy pillantás
alatt ott van a Bogárd és Vidéke az elektronikus
postaládákban! S ki gondolta volna, hogy az
1990-es lapban kiszerkesztett sárbogárdi maf-
fia meg keresztúri bõrfejûek kismiskák a 2020-
as Covidhoz képest.
November folyamán lapunk 30 évére emléke-
zünk. E lapszámunkban néhai Sztari Béla szösz-
szenetét olvashatják a 8. oldalon.

Hargitai–Kiss Virág

ILLEGÁLISILLEGÁLIS
MIGRÁNSOK DÉGENMIGRÁNSOK DÉGEN

Írás a 12. oldalon.Írás a 12. oldalon.

Írás a 6. oldalon.Írás a 6. oldalon.

TURULMADÁRTURULMADÁR
Írás a 8.Írás a 8.
oldalon.oldalon.
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. november 4-én

INFORMÁCIÓK, AKTUALITÁSOK
A VÍRUSHELYZETRÕL

Tisztelt Sárbogárdiak!

Továbbra is fontos, hogy mindenki õrizze meg a nyugalmát és a
méltóságát.
Továbbra is kérek mindenkit, hogy tartsa be az érvényes magatar-
tási szabályokat, különösen a maszk viselésére, a távolságtartásra
vonatkozóakat. Látható, hogy a koronavírus mindenhol jelen van
az országban, a terjedés sokkal intenzívebb, mint az elsõ hullám-
ban.
Az önkormányzat intézményeiben – például a Zengõ Óvoda vala-
mennyi oktatási helyén, a bölcsõdében és polgármesteri hivatal-
ban – a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
szerint dolgozunk. Ennek a következménye, hogy a szülõk to-
vábbra sem mehetnek be az intézményekbe illetve, hogy a polgár-

mesteri hivatalban az elsõdleges ügyintézés az ügyfélszolgálaton
történik.
A szociális intézményekben továbbra is látogatási tilalom van. A
gondozottak között ismereteink szerint továbbra sincs fertõzött.
Városunkban ismereteink szerint jelenleg 20-30 közötti számú
személy van hatósági házi karanténban.
Információink szerint az elmúlt héten legalább nyolc személy
COVID-19 tesztje lett pozitív.
Mielõbbi gyógyulást kívánunk nekik!
Kérem, hogy továbbra is mindenki tartsa be a szabályokat és mû-
ködjünk együtt a helyzet kezelése során, köszönöm!

Tisztelettel: dr. Sükösd Tamás polgármester

JÁRVÁNYHELYZET
A JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN

November 4.

Alap: 4 fertõzött van a településen, és tesztre várnak többen. A szociális otthon is érintett.
Alsószentiván: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, egy fõ teszteredményre vár.
Cece: körülbelül 4 fõ fertõzött van a településen a polgármester tudomása szerint (a hatósá-
gok által meg nem erõsítetten). A Fejér megyei hírportálon jelent meg, hogy Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ koronavírus gyanúja miatt önkéntes karanténba vonult, de a tipikus
tünetektõl eltekintve jól van.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.
Igar: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.
Káloz: 6 igazolt koronavírus-fertõzött van, õk és családtagjaik vannak karanténban.
Mezõszilas: körülbelül 4 fertõzött van a településen, õk és családtagjaik vannak karanténban.
A gondozóotthonban a múltkori 30 betegbõl 12-en kerültek kórházba, de közülük 6-an már
meggyógyultak és hazajöhettek, 1 fõ meghalt, az otthonban elkülönített betegek közül pedig
8-an meggyógyultak.
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: lapzártánkig nem érkezett új információ.
Sárszentágota: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ sze-
mély.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karanténban lévõ személy.

Hargitai–Kiss Virág
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Kisbusz az alapi polgárõrségnek
Az Országos Idegenrendészeti Fõigazgatóság négy Volkswagen mikrobuszt
adományozott az Országos Polgárõr Szövetségnek. A jármûveket az idegen-
rendészeti fõigazgatóság részérõl dr. Kiss Attila rendõr dandártábornok, az
OPSZ részérõl pedig dr. Túrós András elnök adta át október 27-én a Puskás
Arénában az arra érdemesnek talált polgárõrszervezetek képviselõinek, köz-
tük (Fejér megyébõl egyedüliként) az Alapi Polgárõr Egyesület elnökének,
Rompos Mihálynak.

Jó alkalmat kínált e jeles esemény arra,
hogy ellátogassak az alapi polgárõrség fõ-
hadiszállására, mely a kultúrházzal szem-
ben található. Az épületet két éve adta
használatba a polgárõrség számára az ön-
kormányzat. Korábban itt kaptak helyet a
helytörténeti tárgyi emlékek, melyek aztán
egy tájházzá alakított régi épületben leltek
otthonra.
A polgárõrség épületét helyi vállalkozók
közremûködésével szépen rendbe tették,
kicserélték az ereszcsatornát, egybenyitot-
ták a két utcafronti helyiséget, tágas teret
kialakítva összejövetelek céljára, ízlésesen
bebútorozták, és a meglévõ konvektor
mellé a hatékonyabb fûtés érdekében egy
cserépkályhát is beraktak a helyiségbe. Az
épület egykori funkcióját hivatott képvi-
selni a konyhában mûködõ sparhelt, mely

egy helyi lakó padlásáról került ide egy kis
felújítás után.
A munkálatokból kivették a részüket:
Körmendi István asztalos, Suplicz Attila,
Matyej Pál, Idei József, Kaszás István,
Nagy Ferenc, Bruzsa Gyula, ifj. Szabó Já-
nos, Kiss Benedek Róbert, Hajnal Zsolt
András, Takács István, Szemler Aranka,
Jéga-Szabó Norbert, Major József és a pol-
gárõrség tagjai. Nagy könnyebbséget je-
lent, hogy a könyvelés terheit Balogné
Gyökér Szilvia vette le a polgárõrség vállá-
ról. A segítõknek október 5-én egy kis ven-
dégség keretében, ajándék kíséretében
mondtak köszönetet. Az összejövetelen
Márton Zoltán képviselte a megyei polgár-
õrszervezetet, és eljöttek a képviselõk, va-
lamint a polgármester is.

Rompos Mihály és felesége – akik az im-
már 15 éve mûködõ polgárõrséget 9 éve
vezetik – kérdésemre elmondták, hogy je-
lenleg 22 fõt számlál az alapi polgárõrség;
a legfiatalabb tag 25 év körüli, a legidõsebb
71 éves. A tagok munkarendjéhez igazod-
va osztják be a szolgálatot, melyet ingyen,
önkéntesen, a községért való elhivatott-
ságból, szabad idejükben látnak el. Jó kap-
csolatot ápolnak a lakossággal, intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel. Mindent
megtesznek azért, hogy õrizzék a települé-
sen élõk biztonságát a hétköznapokon,
rendezvények, ünnepek idején. Munká-
jukhoz rendelkezésükre áll egy Suzuki Vi-
tara személyautó, egy robogó, két kerék-
pár, két elektromos bicikli és egy utánfutó.
Mivel hat tanya tartozik Alaphoz, jó szol-
gálatot fog tenni a most kapott, 9 éves, tö-
kéletes mûszaki állapotú, 9 személyes mik-
robusz, mellyel a település lakóinak (idõ-
sek, gyermekek stb.) karitatív jellegû szál-
lításában kívánnak részt vállalni.

Hívnak, várnak soraikba ifjakat is! Jelent-
kezni a 06 30 698 7544-es telefonszámon,
vagy személyesen Rompos Mihálynál le-
het.

Hargitai–Kiss Virág

Nyertes falvak
A Magyar Falu Program keretében
újabb környékbeli települések nyertek
forrást:

szolgálati lakás fejlesztésére Mezõszilas
5 millió Ft-ot;

óvodaépület felújítására Káloz 32,3 mil-
lió Ft-ot, Sárkeresztúr 18,1 millió Ft-ot;

faluház felújítására Mezõszilas 50 mil-
lió Ft-ot, Hantos 3 millió Ft-ot, Igar 30
millió Ft-ot;

óvodai tornaszoba fejlesztésére Igar 15
millió Ft-ot.

HKV

Falugondnoki jármû Sáregresnek
Tanya- és falugondnoki busz beszerzésére nyert 13,1 millió forintos támogatást Sáregres a
Magyar Falu Program keretében. Albertné Tiringer Mária polgármester lapunk érdeklõ-

désére elmondta, hogy nagy
örömmel fogadták a nyertes pá-
lyázatról szóló hírt. Körülbelül
két hete érkezett meg a támoga-
tási szerzõdés, melyet decembe-
rig kötnek meg, és azt követõen
történhet meg a jármû tényleges
beszerzésének folyamata. Egy-
elõre nem tudni, mikor, de re-
mélhetõleg hamar kézzel fogha-
tó formát ölt a pályázat, és be-
gördülhet a kisbusz Sáregresre.

HKVA kép illusztráció
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BEMUTATJUK AZ
IDÕSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁT

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit
csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”

A Sárbogárdi Egyesített Szociális intéz-
ményt és telephelyeit bemutató cikksoro-
zatunkban az Idõskorúak Gondozóháza
(7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 7., telefon:
06 25 508 188) kerül bemutatásra.
Ahogy belépünk a kapun, szépen gondo-
zott park tárul a szemünk elé. A park vé-
gén található a gondozóház épülete, mely
kívül-belül felújításra szorul. Az épületen
belüli munkáról, mindennapi életükrõl,
gondjaikról Turi János telephelyvezetõ
mesél.
Turi János több mint egy éve vezeti az in-
tézményt. Kollégái közül többen vannak,
akik már legalább 15 éve itt dolgoznak.
Munkatársait elhivatottság, szociális érzé-
kenység jellemzi. Szakmai munkájukat ki-
magaslóan végzik. Örül, hogy velük dol-
gozhat, sokat tanulnak egymástól. Eltérõ
látásmódok, elégedetlenségek elõfordul-
nak, de ezeket mindig megbeszélik, a he-
lyén kezelik. Munkakapcsolatuk ismérve
az együttmûködés, a segítõkészség. A
Covid-19 még nagyobb kihívás elé állította
a dolgozókat. Nemcsak a munkájukban,
hanem magánéletükben is fegyelmezettek
(figyelnek arra, kikkel találkoznak, mi mó-
don, hova mennek stb.). Eddig nem volt
koronavírusos beteg a gondozóházban. A
folyamatos fertõtlenítéssel, a higiéniai sza-
bályok betartásával remélik, nem is lesz.
A gondozóházban dolgozók létszáma 8 fõ,
munkájukat 4 fõ közmunkás segíti (pl. ker-
tészkedés, takarítás). A kollégák közül 5
nõvér van, akik 12 órás megfeszített mun-
kában váltják egymást (éjjel-nappal). A la-
kók számára társalgó, három szoba és egy
betegszoba áll rendelkezésre. A járványve-
szély idejére izolációs szobát kellett elkü-
löníteni, amit, ha nehezen is, de sikerült
megoldaniuk. Az intézmény feladatköré-
be háromféle szolgáltatás tartozik. A jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás, a nap-
pali és az átmeneti ellátás. A jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtáshoz 50 db készülék
áll rendelkezésre. Fontos, hogy aki igény-
be veszi ezt a szolgáltatást, az a készüléket
kezelni tudja. A készülék használata az
érintettek számára megkönnyíti, hogy mi-
nél tovább, biztonságban élhessenek saját
otthonukban. Minden jelzés a diszpécser-
szolgálathoz (24 órás felügyelethez) fut be.
E szolgáltatás igénybevételére még van
hely, bátran hívják a részletekért az intéz-
ményt, ahol bõvebb információt kapnak az
ellátottak körérõl is (pl. ki jogosult). A
nappali ellátásban résztvevõk a Covid-19
miatt egyelõre nem mehetnek be az intéz-
ménybe. Az õ mindennapjaikat a gondo-

zó–ápolók otthonukban segítik pl. gyógy-
szerek kiváltásával, bevásárlással, szemé-
lyes, hivatalos ügyek intézésével. Ameny-
nyiben véget ér a járványveszély, újra elér-
hetõ lesz számukra a közösségi tér haszná-
lata, a közösségi együttlét, vagyis látogat-
hatják nap mint nap az intézményt.
A telephelyvezetõ elmondta, hogy a nap-
pali ellátás igénybevételére is lehet még je-
lentkezni. A nappali ellátásnál nincs térí-
tési díj, csak az étkezésért kell fizetni. Az
átmeneti ellátásban résztvevõk létszáma
13 fõ. Ez az ellátási forma teljes kihasznált-
sággal mûködik, emiatt sajnos a várólista is
hosszú. Az ellátottak többsége részben, il-
letve teljes mértékben gondozásra szorul.
Az átmeneti ellátásban résztvevõ egy évre
vehetõ fel, amely idõ egy évvel meghosz-
szabbítható. Átmeneti gondozás azt jelen-
ti, hogy a megállapodás lejárta után a gon-
dozottak tartós bentlakásos intézménybe
kerülnek. A gondozottak teljes étkezést és
ellátást kapnak.
A létszámot tekintve családias a légkör. A
dolgozók munkája itt is nagy figyelmet,
hozzáértést, türelmet, szakmai alázatot kí-
ván. A nappali mûszakos kollégák munka-
körébe tartozik többek között a fürdetés
(aki nem tud önállóan mozogni, ott a kise-
gítõ személyzet is segíti a gondozottat (pl.
a fürdetõszékbe való beültetésre), étkezte-
tés (van olyan is, akit az etetésben is kell se-
gíteni), felöltöztetés, gyógyszerek kiosztá-
sa, adminisztrációs feladatok elvégzése.
Az elszigeteltség megakadályozása érde-
kében fontos a közösségi tereken való lét
biztosítása, úgymint a társalgóban a tévé-
nézés, vagy az udvaron való levegõzés. A
mûszakátadásoknál a kollégák megbeszé-
lik, mi történt az elmúlt 12 órában. Az éj-
szakai mûszakban lévõ feladatai közé tar-
tozik a mozgásukban kevésbé korlátozot-
tak fürdetése, a gyógyszerek adagolása, a
konyha rendberakása, folyamatos ellenõr-
zése annak, hogy az éjszaka folyamán min-
den rendben legyen. Mentálhigiénés mun-
katárs hetente több alkalommal beszélget
a gondozottakkal, foglalkozást vezet ré-
szükre. Különbözõ programokkal emlé-
keznek meg például az ünnepekrõl, a szü-
letésnapokról. Mind a gondozottak, mind
a családtagok is úgy érzik, hogy a bentla-
kók biztonságban vannak. Bár kicsi az épü-
let, korlátozottak a lehetõségek, de meg-
tesznek mindent annak érdekében, hogy a
gondozottak minél otthonosabban érez-
zék magukat.
A fenntartó önkormányzat segítségére is
számíthatnak. A gondozóháznak a rende-

lõintézettel és a háziorvossal is jó az
együttmûködése. A jelenlegi kijárási és lá-
togatási tilalom megviseli lelkileg mind a
lakókat, mind a hozzátartozókat. Ezen
idõszak alatt két digitális eszköz segíti a
kapcsolattartást az otthon lakói és család-
tagjaik között. Az intézmény dolgozói –
bármennyire igyekeznek a lakók számára
minél otthonosabb körülményt biztosítani
– a családot nem tudják pótolni.

János, bár több mint egy éve vezeti a gon-
dozóházat, a szociális szakmában 15 éve
dolgozik. Megszerette ezt a hivatást, ahogy
õ fogalmaz: „bedarálta” a rendszer. A szo-
ciális munka szerinte a járványveszélytõl
függetlenül is folyamatos készültséget kí-
ván, méghozzá mentálisan, fizikailag, szel-
lemileg egyaránt.

A telephelyvezetõ jövõképe elszomorító,
elgondolkodtató. Azt mondja, hogy a szo-
ciális szakma száz sebbõl vérzik. Kevés fia-
tal választja ezt a szakmát, amely nemcsak
a folyamatos lelki, fizikai megterhelésnek
köszönhetõ, hanem az anyagi elismerés hi-
ányának is. Az intézményben dolgozók
többsége 50 éven felüli, a megüresedett ál-
láshirdetésekre sem jelentkezik fiatal. A
szakmában csak a legelhivatottabbak ma-
radnak. „Mi lesz így a szakmával, mi lesz
így a szociális ágazattal, a szociálisan rá-
szorulókkal, a kiszolgáltatottakkal 15-20
év múlva?” – teszi fel a kérdést.

Ezen kérdések megválaszolása, illetve
ezen problémák megoldása túlmutat egy-
egy szociális intézmény munkáján, lehetõ-
ségein. A szociális szféra dolgozóinak
anyagi és erkölcsi elismerése mellett elen-
gedhetetlen mindannyiunk empatikusabb
hozzáállása, és az ítélkezés nélküli megér-
tés. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy ebben
az évben a sárbogárdi önkormányzat a szo-
ciális munkánk elismerésének jutalmaként
100.000 Ft béren kívüli juttatást adott az in-
tézmény minden dolgozójának. Köszönjük!

Tósoki Erzsébet
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Kérdezték
Sár az utakon

Öröm látni, hogy a mezõgazdasági terme-
lés, betakarítás zavartalanul zajlik. Az
azonban sajnálatos tény, hogy minden asz-
faltút tele van balesetveszélyes sárfelhor-
dásokkal, akármelyik égtájnak vesszük az
irányt: Sárszentmiklóson Pusztaegres felé
tartva a vasúti átjáró elõtt, majd a bukkanó
utáni szakaszon; Pusztaegres elõtt az egye-
nes útszakaszon; a Töbörzsökrõl Nagyhör-
csök felé vezetõ úton; a Kislók felé vezetõ
úton – a teljesség igénye nélkül.
A belterületi részen is lehetne példákat so-
rolni. Ezek közül az egyik a Tinódy út Rad-
nóti utcai torkolata közelében lévõ, határ-
ba kivezetõ földút csatlakozása, melynek
állapota kritikán aluli! A földutat haszná-
lók a mezõgazdasági jármûveikkel egyre
vályúsabbra dagasztják az földutat, de azt
sose látni, hogy elegyengetnék, vagy követ
hordanának rá, tehát rendeznék maguk
után, ahogy illene. Ráadásul a földútról az
aszfaltra hordják a sarat, ami teljesen bete-
ríti az utat. Felelõtlenségrõl és igénytelen-
ségrõl tanúskodik, hogy senkinek nem jut

eszébe föltakarítani maga után a mocskot,
pedig ennek elmulasztása büntetést, pénz-
bírságot von maga után feljelentés esetén.

Száguldozó traktor
A Petõfi utcán tapasztalták kerékpárral
közlekedõk, hogy egy vadonatúj traktorral
szó szerint száguldozik a vezetõje, szinte ki

sem kerüli a bicikliseket, pár centivel megy
el mellettük és az arcukba csapja nagy ke-
rekeivel a port, sarat. Jó lenne megállítani
valahogy ezt az ámokfutó traktorost!

Sport a kultúrházban
Egyik olvasónk kérdezte, hogyan lehetsé-
ges az, hogy a felújított sárbogárdi torna-
csarnok helyett a kultúrházban zajlik az
utóbbi idõben több sportedzés is, például
kézilabda és karate, és a futballisták nem
bérelhetik ki a csarnokot.
Az érintett csoportok vezetõitõl megtud-
tam, hogy október 1-jétõl a súlyosbodó ví-
rushelyzet miatt, tehát higiéniai, egészség-
ügyi megfontolásból nem vehetõ igénybe
külsõsök számára a terem, ahol az iskolá-
sok tornaórái zajlanak.

Eldobált
cigarettacsikkek

Egyik Olvasónk ezúton arra szeretné fel-
hívni a dohányzók figyelmét, hogy a szana-
szét dobált cigarettacsikkek nemcsak lát-
ványra rondák, de károsak is a környezet-
re, ugyanis a filterek a talajban mintegy
13-14 év alatt bomlanak csak le, és a belõ-
lük kioldódó mérgezõ vegyi anyagok gátol-
ják a növények fejlõdését, beszivárognak a
talajba, élõ vizekbe, ezáltal az állatok, em-
berek szervezetébe is. Ugyanakkor a kis-
gyermekek és állatok közvetlenül is a szá-
jukba vehetik, lenyelhetik kíváncsiságból a
csikket. Annyi kuka van a városban! Dob-
ják inkább oda, vagy vigyék haza és otthon
dobják ki a szemetesbe!

Lejegyezte:

Hargitai–Kiss Virág

12 illegális migránst fogtak a rendõrök Dég térségében
A magukat afgán állampolgárnak valló
személyeket a rendõrök elõállították.

A rendõrök 2020. november 4-én 10 óra 20
perckor Dég külterületén, a 64-es számú
fõút 15-ös kilométerénél található üzem-
anyagtöltõ állomás területén 12 személyt
tartóztattak fel, akik magukat afgán állam-
polgárnak vallották. Az illegális migrán-
sokat, akik sem személyazonosságukat,
sem magyarországi tartózkodásuk jogsze-
rûségét hitelt érdemlõen nem tudták iga-
zolni, a rendõrök – meghallgatásukat kö-
vetõen – a hatályos magyar jogszabályok-
nak megfelelõen visszakísérik az ideigle-
nes biztonsági határzárhoz.

Ittas vezetõ
A rendõrök Alapon, a Fõ utcán ellenõriz-
tek 2020. október 30-án késõ délelõtt egy
62 éves helyi gépjármûvezetõt, akivel
szemben a helyszínen alkalmazott alko-
holszonda pozitív értéket jelzett, ezért to-
vábbi mintavételre elõállították, vezetõi
engedélyét pedig a helyszínen elvették. A
férfi ellen jármûvezetés ittas állapotban
vétség elkövetésének gyanúja miatt indult
büntetõeljárás.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A kép
illusztráció!



Bogárd és Vidéke 2020. november 5. ISKOLA 7

PETÕFI GIMI
Anyanyelvû segítség

az angol nyelv oktatásában a gimiben

John Withers, a Pannon Egyetem angol–informatika szakos ta-
nárjelöltje évek óta visszatérõ vendégtanárként színesíti az angol
nyelvórákat a Petõfi gimiben. Szeptember óta 12 hetes nyelvi kur-
zust tart több csoportban, az õszi szünetben pedig 3 napon át a ta-
nulóink számára már ismerõs Zoom online nyelvórákat adott ki-
lencedikes tanulóknak. A digitális órák tapasztalatairól Vámosi
Nikol Boglárka és Orsós Liliána 9. d osztályos tanulók így nyilat-
koznak:
„Az elsõ napon még kicsit meg voltunk lepõdve. Attól féltünk,
hogy ez „vérre megy”, és mi lesz, ha elrontunk valamit. Aztán
gyorsan rájöttünk, hogy nem kell aggódni, mert nincs olyan, hogy
elrontani.
Nagyon barátságos volt John, a kurzus vezetõje, aki ausztrál szár-
mazású. Különleges érzés volt egy anyanyelvûvel beszélgetni.
Más, mint egy nyelvtanárral, ami már megszokott számunkra. Ez
a kurzus segített abban, hogy átültessük az eddigi tudásunkat a
gyakorlatba, habár kezdetben nehéz volt összefüggõ mondatokat
alkotni.
A három nap alatt sok érdekes információhoz juthattunk, termé-
szetesen angolul. A kahoot-okból tanulhattunk Ausztráliáról, ze-
nei tudásunkat is letesztelhettük, a kiselõadások készítésébõl ál-
latokat ismerhettünk meg, és megtapasztalhattuk, hogy milyen a
csoportos munka interneten keresztül. Emellett volt véleményki-
fejtõs feladat, mondatalkotás új kifejezésekkel, brit–amerikai

szinonimák keresése. Nem úgy éreztük magunkat, mintha tan-
órán ülnénk.
A három nap után úgy gondoljuk, hogy könnyebben fejezzük ki
magunkat angolul. Összességében a Johnnal töltött nyelvgyakor-
lás igazán hasznos és pozitív élmény volt.”
A járványhelyzetre való tekintettel idén novemberben elmarad-
nak a hagyományos nyílt napi bemutató órák és tájékoztatók.
A 4 és 8 évfolyamos képzés esetén az írásbeli felvételi vizsgára
jelentkezés határideje: 2020. december 4.
A 8. osztályos diákok jelentkeztetését az általános iskolák szerve-
zik meg, a 4. osztályos tanulók esetén a szülõknek kell kitölteni a
jelentkezési lapot, amely a gimnázium honlapjáról letölthetõ:
www.psg.hu
Szeretettel várjuk leendõ diákjainkat!

PSG

KOSSUTH-MORZSÁK
Az októbert iskolánkban a sokszínûség jel-
lemezte. Hagyománnyá vált programjaink
rendhagyó módon kerültek megrendezés-
re, a digitális eszközök nyújtotta lehetõsé-
gek kihasználásával. Tanulóink játékos
feladatok megoldásával nemcsak élmé-
nyeket gyûjtöttek, de új ismereteket, ha-
gyományokat ismerhettek meg, melyek
által személyiségük, szociális kompetenci-
ájuk tovább fejlõdhetett.
Október 1-jén Németh Lászlóné szervezé-
sében a zene világnapjáról emlékeztünk
meg. Yehudi Menuhin kezdeményezésére
1975-ben nyilvánította az ENSZ ezt a na-
pot a zene világnapjává. A világhírû hege-
dûmûvész szerint „meg kell becsülnünk a
csöndet, … az ezerarcú muzsikát megis-
mernünk azért fontos, mert közelebb hoz-
za egymáshoz az embereket és a kultúrá-
kat.” A zene közös nyelv, melyet mind-
annyian értünk. Tanulóink számára az ön-
kifejezés egyik leghatékonyabb eszköze. A
gyerekek megismerkedhettek a különbözõ
hangszerek hangjaival, majd próbára is te-
hették tudásukat a hangszerfelismerõ játé-

kokkal, puzzle kirakásával, s maguk is ké-
szíthettek hangszereket különbözõ anya-
gokból.
Október 4-én az állatok világnapján tanu-
lóink plakátokat készítettek. Minden osz-
tály egyénileg választott téma és technika
segítségével hívta fel a figyelmet az állatvé-
delem fontosságára, s arra, hogy mi ma-
gunk mit tehetünk ennek érdekében.
Október 6-án az aradi vértanúkra emlé-
keztünk, az osztályfõnökök közremûködé-
sével. Célunk, hogy a gyerekek meglévõ is-
mereteikre építve, életkori sajátosságaikat
figyelembe véve ismerjék meg a múlt ese-
ményeit, hogy megértsék annak fontossá-
gát, üzenetét.
Október 23-a üzenetét Vámosi János kol-
légánk tolmácsolta tanulóink számára. A
szabadságharc eseményeit rövid videó-
részletek elevenítették fel, melynek segít-
ségével a történelem már-már kézzelfog-
hatóvá vált, s kicsit mi is a részesei lehet-
tünk. A megemlékezés ezen formája lehe-
tõséget teremtett arra, hogy az osztályfõ-

nökök segítségével a gyerekek beszélges-
senek a témáról, s interaktív feladatokkal,
rejtvényekkel mélyítsék el ismereteiket.
A múltidézés mellett ezek a programok
hozzájárulnak a gyermekek érzelmi szoci-
alizációjának fejlõdéséhez, saját identitá-
suk kialakításához, erkölcsi normáik meg-
erõsítéséhez.
Október 19-20-án iskolánkban „Tök jó na-
pokat” tartottunk. Kreatív foglalkozás ke-
retében a gyerekek kukoricababákat ké-
szítettek. A program nem múlhatott el tök
nélkül. Minden osztály tetszõlegesen vá-
lasztott technika segítségével, különbözõ
alapanyagokból csinált tököket, de megje-
lentek a faragott tökfigurák és rongyször-
nyek is.
Az õsz kincseinek felhasználásával gyü-
mölcssaláta, gyümölcskompozíció készíté-
se színesítette a programot a gyerekek
nagy örömére. Az egészséges táplálkozás
fontosságának tudatosítása mellett megta-
pasztalhatták, hogy a gyümölcsök nem-
csak finomak, de kreatív módon tálalhat-
juk õket, mely még nagyobb kedvet csinál a
fogyasztásukhoz.

Pap Erika
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TÖRTÉNELMI TÉNYEKRÕL SZÁRAZON
Biztosra veszem, hogy ennek az országnak sok lakója egyáltalán
nem tudja, milyen országban él. Megpróbálom a lehetetlent: tö-
mören, tárgyilagosan összefoglalni.

1900 táján ez az állam erõs fejlõdésnek indult középhatalom volt.
Hegyek koszorúzták tele bányakincsekkel, erdõkkel, történelmi
városokkal. Középütt tágas alföld jó termõfölddel, legelõkkel, fo-
lyókkal, tavakkal. A társadalmi berendezkedés elavult volt. Leg-
fölül a kivételezett helyzetét természetesnek, megváltoztathatat-
lannak tekintõ ezerholdas arisztokrácia állt, legalul a mezítlábo-
sok, tüdõbajosok, analfabéták, de dolgozni a megszakadásig ké-
pesek milliói éltek. Ne felejtsük el a lakosságnak több mint felét
kitevõ idegen ajkú lakókat! Sok ország parlamentje egy nagyobb-
fajta gimnázium külsejét viseli, de nézzék meg a magyar parla-
mentet! Ez egy ezeréves múltjára, törökverõ vitézségére a hival-
kodásig büszke államalakulat országháza volt. Ausztriával állam-
közösségben európai kihatású képzõdmény, Osztrák–Magyar
Monarchia. Épp ez a sógorság vezetett arra, hogy az államvezetés
1914-ben ostoba módon hagyta magát belesodorni az elsõ világ-
háborúba. Mert ugye a vitézi magyarság nem tûrhette, hogy a ma-
gyargyûlölõ trónörököst egy szerb diák megölte. Brávó! Ered-
mény: vagy félmillió halott, tönkrement gazdaság és Trianon, az
ország kétharmadának elrablása. Erdély volt, nincs, Kárpátok ko-
szorúja volt, nincs, Délvidék volt, nincs. Vége valami tündérálom-
nak, marad a kétségbeesés.

Na de a harmincas években diplomáciai döntések: Pozsony, Ko-
lozsvár, Szabadka megint magyar, maga Hitler Adolf az egyik jó-
tevõ. Bár ne lett volna! Mert az ára belépés a második világhábo-
rúba az eleve vesztes oldalon. A Don-kanyar százezer halottja, a
városok, fõleg Budapest lerombolása, nem tudni, hány nõ meg-
erõszakolása, nyolcszázezer sovány, rongyos fogoly szovjet kény-
szermunkatáborokban. Köztük e sorok írójának az édesapja.
Egyharmaduk nem tért vissza. További „ajándék”: szovjet kato-
nai megszállás, a csak véres diktatúra által fenntartható szovjet
gazdasági, politikai rendszer ráerõszakolása Magyarországra.
Néhány év a szovjet csizma talpa alatt. Aztán 1956-ban valami
csoda: a kis puli nekiment az elefántnak. Aki akkor élt itt, megíz-

lelte a szabadságot, amely oly lenyûgözõ, hogy csakis az égbõl jö-
het, az Istentõl.
Két hét után egy szovjet hadsereg ment neki egy szegény kis vaco-
gó, a szabadság mámorában élõ országnak. Ahogy mondom: egy
hadsereg. Katonák százezrei, tankok ezrei. Van, aki ma sem hiszi
el, annyira hihetetlen. Most van az évfordulója (november 4.).

Megtörtént. Budapestet hidegvérûen rommá lõtték. Másodszor!
De mindenütt durrogtattak az ágyúikkal. Még a szerencsétlen
Sárbogárdot is méltónak ítélték egy-két ágyúlövésre. És az egész
világ tétlenül nézte ezt a bestialitást. Ahogy a pesti srácok kopo-
nyáját a tank csikorgó hernyótalpa beletaposta az aszfaltba. Sze-
gény hazánkat egyedül hagyták. Ezt a szégyent nem tudják
lemosni magukról. Lehet, hogy nem is akarják?
Nem tudja, milyen országban él, akinek a felsorolt tényekrõl nin-
csenek világos ismeretei. Vannak, akik nem tudják, hogy ma is le-
het a tankok oldalán állni. Sokan nem is sejtik, hogy õk is ott
állnak.
Isten legyen velünk!
Nemzeti gyásznap, 2020. november 4.

Leszkovszki Albin

TRIANONI EMLÉKMÛ
SÁRSZENTÁGOTÁN

A sárszentágotai képviselõ-testület négy férfi tagja fogott össze, és a trianoni békediktátum 100
éves évfordulójára megtervezték és társadalmi munkában, anyagköltségen fölállították a képen
látható, turulmadaras emlékmûvet a polgármesteri hivatal melletti parkban, Fövenyi József sírkö-
ves és képviselõ hathatós közremûködésével. Az emlékmûvet az évforduló alkalmából egy kis ün-
nepség keretében avatták föl még a nyáron. Az emlékmûvet egyik olvasónk örökítette meg, kö-
szönjük!

HKV

Kép forrása: korkep.sk
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Tiringer Album

TÛZBEN FORMÁLT IDÕTLEN KÖZDÍSZEK
Az egykori Nagy-Kecskemét s a sajátos
történelmû „Háromváros” emberének táj-
formáló település-rendszerérõl, az azokat
reprezentáló építmény típusokról számos
kitûnõ tanulmány, önálló monográfia szü-
letett már eddig. Hasonlóképpen jó ideje
folyik a térség településeit mai nap is jel-
lemzõ, olykor már emblémává nemese-
dett, jobbára a 18-20. században emelt
épületek s azok tervezõinek szisztemati-
kus bemutatása.
Mindezek jóvoltából kiváló lehetõség nyí-
lik arra, hogy elhivatott lokálpatrióták, ön-
kéntes gyûjtõk, nem hivatásos kutatók
munkája révén is feltáruljon egy-egy ke-
vésbé ismert idõszak, a publikációk által
formált köztudatba át még nem került
igyekvõ iparoscsalád vagy szakmacsoport,
gazdálkodó, alkotó és befolyásos értelmi-
ségi, felsõ- és középosztálybeli cívis, vagy a
távoli múltban is már jövõt tervezõ „ko-
vász-emberek” életútja, tevékeny példája.
A mindennapi élet különbözõ területén
tevékenykedõ polgárok újabb összefogá-
sa: a Tiringer Album így egészíti ki maga
módján és eszközeivel a Duna-Tisza kö-
zén, jelesül Kecskeméten mûködõ köz-
gyûjteményi, építész, tervezõi mûhelyek
hivatásszerû küldetését.
Néhány éve még csak vágyott terv volt, de
az utóbbi két esztendõ elszánása révén má-
ra beérett:
180 oldalon sorjázó több mint kétszáz fotó
ismeretanyagával a 145 évvel ezelõtt szüle-
tett Tiringer Ferenc aranykoszorús mûla-

katos mester életútját és alkotó mûhelyé-
nek válogatott remekeit adja közre az al-
bum.
Kecskemét, a térség, valamint a két hábo-
rú közötti Budapest és Közép-Európa
épületeinek külsõjét és belsõ tereit díszítõ,
azoknak a szépség mellett biztonságot is
nyújtó megoldásait szemlélheti nemsoká-
ra élvezettel az olvasó.
A legendás Mester odaadó leszármazottai,
így például a térség iparosmúltját kutató
Füléné Gábor Ildikó, vagy a lelkes gyûjtõ
Baranek-testvérek mellett mintegy har-
minc lokálpatrióta, számos helyi és orszá-

gos intézmény nyújtott e munkához nagy-
szerû segítséget, önzetlen együttmûkö-
dést. A szakmai hitelesség érdekében is-
mét olvasható a Mesterrel eddig legrészle-
tesebben foglalkozó Dr. Bánszky Pál ta-
nulmánya (CUMANIA, 1985), amelyet
szöveghûen, ám ahol szükségesnek mutat-
kozott, kritikai megjegyzéssel ellátva közöl
a felelõs utókor. A munka örök motorja s
az értelmezõ elõszó alkotója: Dömötör Ti-
bor Attila címzetes fõiskolai adjunktus,
okleveles gépészmérnök volt. Az albummá
fejlesztés és a vizuális arculat Benedek
György mûvészeti vezetésének köszönhe-
tõ. Munkájukat mindannyian a váratlanul
ránk tört vírusveszély ideje alatt is állhata-
tos szorgalommal végezték, hogy sokak-
nak teljen öröme abban.
A kiadást vállaló és a megjelenéshez szük-
séges elsõ jelentõsebb összeget biztosító
Kecskeméti Városszépítõ Egyesülettel kö-
zösen azt gondoljuk, hogy e kötet számos
érdeklõdõt, olvasót, sõt: követõt vonz ma-
gához.
„Talán nem hiú ábránd azt is remélni: a je-
len és a közeli jövõ építtetõi maguk is merí-
tenek az itt látható mesteri, magyaros és
míves díszítményekbõl maguk és környe-
zetük gyönyörûségére!” – így szól a szer-
kesztõ elõszava, amelyet Dr. Kriston-Vízi
József jegyez.
A Tiringer Ferencz (1875, Sárbogárd –
1947, Kecskemét) emlékére kiadott Ész-
nek hódol az érc… címû album várhatóan
november 9-étõl kapható a Hírházban.

SIMONTORNYAI ÉREMLELET
A török hódoltság kezdetén elrejtett éremlelet került elõ Simontornyán

2020 szeptemberében simontornyai lako-
sok bejelentették a szekszárdi Wosinsky
Mór Megyei Múzeumnak, hogy a telepü-
lés belterületén kerámiaedénybe rejtett
éremleletre bukkantak. A kis méretû, fü-
les korsó a mai talajfelszínhez közel, az ol-
dalán feküdt.
Az edény a földben töltött évszázadok
alatt összeroppant, így a törött edénydara-
bok eltávolítása után az érmék könnyen
hozzáférhetõek voltak. Az éremleletet a
szekszárdi múzeumban laboratóriumi kö-
rülmények között restaurátorok és régé-
szek bontották ki, numizmata szakember
részvételével. Mivel sok érmét csak egy-
máshoz tapadva lehetett kiszedni az
edénybõl, így restaurálás nélkül csupán
elõzetes darabszámot közölhetünk: a lelet
körülbelül 1625 darab érmét tartalmaz. Az
éremkincs csaknem kizárólag – magyar,
osztrák és török – ezüstérmékbõl áll, több-
ségük Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. La-
jos és I. Ferdinánd ezüstdénárja (valami-
vel kevesebb, mint 1500 db), de néhány ki-
sebb értékû hazai ezüst obolus, és mintegy

40 osztrák és német területrõl származó
ezüstveret is van benne (passaui és salz-
burgi batzenek, krajcárok), továbbá 100
török akcsét is tartalmaz. A pénzlelet leg-
értékesebb darabja az az öt aranyforint,
amelyeket utoljára helyeztek az edénybe:
kettõ Hunyadi Mátyás, három pedig Sza-
polyai János verete. Az edényben az érmé-
ken kívül mindössze egyetlen további tárgy
volt, egy borostyánból készült gyöngy.
A kincset az érméken található legkésõbbi
évszám alapján 1542 elõtt nem rejthették

el. Buda 1541-es elfoglalása és Simontor-
nya 1545. évi eleste között számos olyan
hadi esemény történt, amelyek során egy-
kori tulajdonosa – talán egy gazdagabb pa-
raszt, vagy kereskedõ – biztonságba kény-
szerült helyezni vagyonát, amelyhez azon-
ban már nem jutott hozzá újra.

A lelet tudományos feldolgozása megkez-
dõdött, amelynek eredményeirõl mihama-
rabb tájékoztatni fogjuk mind a nagykö-
zönséget, mind a szakmai nyilvánosságot.
Az érmék meghatározása, értékének fel-
becsülése nemcsak szakmai szempontból
fontos, de ez alapján nyílik majd rá lehetõ-
ség, hogy a becsületes megtalálók megkap-
hassák a számukra járó beszolgáltatói ju-
talmat. Köszönet illeti azokat a törvény-
tisztelõ állampolgárokat, akiknek köszön-
hetõen szakszerûen kerülhetett feltárásra,
s így csaknem 30 év után került be újabb ré-
gészeti korú éremlelet a szekszárdi múze-
umba.

Forrás:
http://wmmm.hu/simontornyai-eremlelet/
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Harmónia 7.

AZ ÚJ ÉLETÜNK
ELINDÍTÁSA

Vannak az életünkben olyan szakaszok,
amelyek véget érnek és ki kell lépnünk be-
lõlük. Nehezen engedjük el a biztonságot
jelentõ régit, ragaszkodunk hozzá, hisz ed-
dig ez volt az ismerõs számunkra. Az új, az
ismeretlen az emberi elmének veszélyes-
nek tûnik, hisz nem látja át, nem tudja el-
lenõrizni, és nem tudja összehasonlítani
eddigi megélt helyzeteivel. Az emberi el-
me olyan, mint egy számítógépes rendszer,
sokféle program van benne. Vannak olya-
nok, amelyeket mi írtunk születésünk óta a
programozórendszerünkbe, és vannak
olyanok, amelyeket megörököltünk elõde-
inktõl. Ezek a programok meghatározzák
az élethez való viszonyulásunkat, félelme-
inket, szorongásainkat, vagy épp a szabad-
ságvágyunkat. Amikor változás áll be az
életünkben, fõként, ha külsõ körülmények
hatására, mûködésbe lép bennünk a riasz-
tórendszer: Vigyázat, veszély közeleg!
Ilyenkor lép be a félelem az életünkbe. Ha
tudatosak vagyunk, akkor fülön tudjuk
csípni saját félelmünket. Ha bátran szem-
benézünk vele, akkor meg tudjuk vizsgál-
ni, honnan jön ez a félelem. Az elme által
generált félelem olyan képzeteket kelt
bennünk, amelyek még meg sem történ-
tek. A legtöbb ember nem a jelenben él.
Vagy a múlton rágódik és emészti magát
olyan dolgokon, amelyeknek híre-hamva
sincs már. Vagy a jövõtõl retteg, amely
csak a fejében létezik. Ezt az elmemûkö-
dést használja fel a világ, hogy befolyásolja
az emberi életet, és arra terelje, amerre
épp az érdeke tartja. Ha nem állunk meg és
nem csendesítjük le az elménk folyamato-
san zakatoló gondolatait, akkor a mókus-
kerék visz tovább bennünket.
Meg kell állnunk egy pillanatra, hogy rá-
nézzünk önmagunkra és megkérdezzük:

mi is történik most velem? Már a megállás
sem egyszerû, mert a pörgõ világból nehéz
kiszállni. Olyan, mintha a mozgó körhintá-
ból kellene kiugrani. Veszélyesnek és fé-
lelmetesnek tûnik, de néha nincs más meg-
oldás, ugranunk kell. A körhinta forog, de
mi döntöttünk, nélkülünk megy tovább.
Amikor a régi életünkbõl kiszállunk, gya-
kori, hogy még nem alakult ki az új létünk,
és egy köztes állapotban vagyunk. Ilyenkor
fontos, hogy új dolgokra figyeljünk, új im-
pulzusokat kapjunk. Ebben segíthetnek
támogató családtagok, barátok, ismerõ-
sök, szomszédok. A környezetünkbõl ér-
kezhetnek olyan információk, amelyek se-
gítenek bennünket a továbblépésben. Sok-
kal többen vagyunk egymásnak, mint gon-
dolnánk. Ne féljünk egymástól, hanem
nyissunk egymás felé! Lehet, hogy éppen
attól érkezhet segítség, akire nem is gon-
doltunk eddig. A sors útjai kifürkészhetet-
lenek, adjunk neki egy esélyt, hogy bebizo-
nyíthassa ezt.
Mi is gondoljuk át, mit tehetünk magun-
kért. Milyen új szokásokat vezethetünk be
az életünkbe, mi az, amit szívesen kipró-
bálnánk, ami örömet okozna nekünk. Le-
het, hogy eddig nem mertük megtenni,
vagy féltünk, mit szólnak hozzá mások.
Életünket bekorlátozza a mások vélemé-
nyétõl való félelem. Ha másoknak nem tet-
szik, amit csinálunk, mi történik? Semmi.
Mindenkinek joga van úgy élni, másokat
nem bántva ezzel, hogy örömet teremtsen
magának.
Új szokás és örömforrás lehet akár mozgás
is. Elhatározhatjuk, hogy ezentúl többet
mozgunk, fõként a szabadban. A kirándu-
lás, a természetjárás a vesszõparipám, de
ezt nem tehetjük állandóan. Nézzünk kö-
rül a környezetünkben, hol van alkalmas

hely egy kis mozgásra. Bár én imádom a
kerékpározást, de rá kellett jönnöm, hogy
a gyaloglás is klassz dolog. Más élményt ad
és másféle jótékony hatása van. A gyalog-
lás során a jobb és a bal kar és láb ellentétes
mozgása a jobb és a bal agyféltekét harmo-
nizálja. Ha egy tempós gyaloglás során fi-
gyelünk a kar és a láb ellentétes mozgásá-
ra, a testünk és agyunk felfrissül. A kényel-
mes séta is egészségjavító hatású. A sárbo-
gárdi mellékutcákban most a házak elõtti
virágoskertekben nyíló õszi virágok szín-
pompájában gyönyörködhet az, akinek sé-
tálni támad kedve. Nekem a kedvencem a
Tompa Mihály utca és az Ifjúság utca, ahol
az ott lakók szép környezetben laknak, és
ezzel másoknak is örömet adnak. Ne csak
kutyafuttában szemléljük a virágokat, ha-
nem merüljünk el a színek és formák ára-
datában.
Én mostanában fedeztem fel az Ifjúsági
park területén épült futópályát, és öröm-
mel láttam, hogy nem vagyok egyedül ez-
zel. Ez a futópálya nem csak a fiatalok
edzési terepe. Az idõsebbek is bátran ki-
próbálhatják. A tempós gyaloglás, esetleg
a lassú futás egyéni odafigyeléssel idõsebb
korban is jó mozgásforma. Amikor én vol-
tam a parkban, láttam a pályán hölgyeket
beszélgetve sétálni. Láttam nagymamát
unokájával tempósan gyalogolni, és vol-
tak, akik futottak is. Békésen megfért egy-
más mellett a sokféle korosztály és moz-
gásforma. Az idõsebbek, a lassabban hala-
dók, hallva a futók lépteit, elõzékenyen
elengedték õket.
Az park fái szép õszi színekben pompázva
várják a sárbogárdi embereket egy kis
mozgásra. A fák között, a zöld nyugalmá-
ban kitágul a látóterünk. Néhány kör után
vidámabbak leszünk és egyre több szépsé-
get veszünk észre. A fák ismerõsen kö-
szöntenek, hisz örülnek az embernek. Õk
már sokkal elõbb itt voltak a Földön, ben-
nünket várva. Az utóbbi évtizedekben az
ember elfeledkezett az õt támogató termé-
szeti világról, mert a mesterséges világ kü-
tyüivel van elfoglalva és a mókuskerékbe
szállva hagyta magát (meg)vezetni.
Az életünk átgondolása, új létünk elindítá-
sa kezdõdhet akár egy szép környezetben
történõ sétával, gyaloglással, futással. Raj-
tunk múlik, megtesszük-e az elsõ lépést
ebbe az irányba.

Horváth Katalin
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Könyvajánló
Almási Kitti: Bátran élni

Dr. Almási Kitti pszichológus
ebben a könyvében a félel-
mek, szorongások leküzdésé-
nek témáját járja körül. Sok-
oldalúan, rengeteg valós élet-
bõl vett példával, megtörtént
események által mutatja meg
az életünket megbénító félel-
meink csapdáját. Közvetlen
stílusban szólít meg bennün-
ket Almási Kitti, mintha csak
egy jó barátunkkal találkoz-
nánk. A jól érthetõ, szaksza-
vaktól mentes, könnyen befo-
gadható lélekelemzésben
mindenki megtalálhatja azt
az iránytût, amely õt felismerésekhez jutathatja. Nagyon
fontosak a felismeréseink. A felismerés már fél siker.
Amikor azt érezzük, hogy felvillan a fény a fejünkben és
eltölt a „megvan” és az „igen, ez az” érzés, akkor már jó
úton járunk. Ez a könyv a tudatosodásban segít, hogy ké-
pesek legyünk kicsit távolabbról rálátni magunkra. Ami-
kor a félelmeink foglyai vagyunk, beszûkül a tudatunk és
szó szerint nem látunk ki magunkból. Ilyenkor kell valaki,
aki kimozdít bennünket ebbõl az állapotból. A pszicholó-
gia, mint segítõ hivatás, ezt a kimozdítást és irányváltást
képes megtenni a bajban lévõ embernél. Ma már annyi
minden kelthet félelmet és szorongást bennünk, hogy
képtelenség lenne állandóan pszichológushoz járni, meg
kell tanulnunk valamennyire segíteni magunkon. Az éle-
tünkben való továbblépésnél nem kerülhetjük meg saját
magunkat. Aki változást szeretne az életében, felvállalva
önmagát, cselekednie is kell. Az önsegítõ könyvek nem
kész receptek és varázsszerek gyûjteményei. Azonban se-
gítenek abban, hogy olyan dolgokra figyeljünk fel önma-
gunkkal kapcsolatban, amelyeket esetleg már rég elfelej-
tettünk. A pörgõ, „mindent gyorsan” világ épp a magunk-
ra figyelést vette ki a kezünkbõl.
Almási Kitti könyvét ajánlom mindazoknak, akik változ-
tatni szeretnének beragadt életükön, és tudatosabban sze-
retnének létezni ebben a világban. Ez a közérthetõ könyv
nem igényel semmilyen pszichológiai szakértelmet, csak
egyszerûen teremtsünk idõt arra, hogy leüljünk négy-
szemközt Almási Kittivel, akár egy baráttal egy kávéra.

Horváth Katalin

Az elkészült futópálya
Körülbelül egy hónapja készült el az Ifjúsági parkban a 400 méteres futó-
pálya gumiõrleményes (rekortán) borítása, amit a száradás után rögtön
birtokba is vettek a futók. Az õszi, sárga lombú fák között különösen han-
gulatos a piros utacskán róni a köröket. A nap minden szakában vannak,
akik éppen hódolnak ott a mozgás jótékony hatású örömeinek.

Mivel most hamarabb sötétedik, az öt óra után futók lámpával világítják
meg maguk elõtt az utat. Éppen ezért ha lenne rá valamilyen gazdaságos
megoldás, jó lenne a színpad mögötti szakasz mellé elhelyezni néhány
napelemes lámpát. Ez némi biztonságot nyújtana abból a szempontból is,
hogy sajnos olykor tartózkodnak a parkban helyi „vagányok”, akik csa-
patba verõdve erõsebbnek, bátrabbnak érzik magukat, és beszólogatnak
a futóknak, fõleg a szebbik nem tagjainak. Érdemes tehát lehetõleg pár-
ban futni.
Másrészt egyes kerékpárosok figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy a
futópálya nem bicikliút!

Hargitai–Kiss Virág

ISMÉT GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT HIRDET A MAGYAR KÖZÚT
Immár hetedik alkalommal hirdeti meg országos gyermekrajzpályázatát a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. általános iskolás gyerekeknek. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan a nyertes alkotások az utakat pásztázó útellenõri autók oldalát
díszítik majd egy évig, továbbá a legjobb rajzok készítõi jövõre osztálykirán-
dulást is nyerhetnek a társaság interaktív kiskõrösi Úttörténeti Múzeumába.
A szervezõk a korábbi évek gyakorlatához képest ezúttal elektronikus formá-
ban várják a rajzokat, melynek témája az úthoz, munkagépekhez, közlekedés-
hez, úton dolgozókhoz kapcsolódik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút”
címû gyermekrajzpályázatára ezúttal is öt kategóriában várják a pályamûve-
ket: 1-2. osztály; 3-4. osztály; 5-6. osztály; 7-8. osztály; gyógypedagógiai
vagy speciális fejlesztõ iskolába járó 1–8. osztályos, sajátos nevelési igényû
gyermekek. Kategóriánként egy gyõztest hirdetnek a szervezõk, a legjobb-
nak választott pályamûvekbõl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. facebook-olda-
lán szervezett közönségszavazás alapján különdíjat is bezsebelhet az az álta-
lános iskolás, aki beküldi alkotását. A kategória- és a közönségszavazás
gyõztese egy-egy osztálykirándulást nyer jövõre a társaság kiskõrösi Úttör-
téneti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyûjteményébe. A

nyertes osztálytársaival együtt utazhat busszal Kiskõrösre, ahol elleshetik az
útépítés fortélyait, igazi úthengert vezethetnek, belekóstolhatnak a közleke-
dési hírszerkesztésbe, múzeumi tárlatvezetésen vehetnek részt, interaktív
formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a
legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó gépek-
kel, eszközökkel. Az osztálykiránduláson kívül a gyõztesek mûvei egy éven
keresztül láthatóak lesznek a társaság útellenõri autóin, illetve 150 darab
10.000 forint értékû ajándékutalvány is gazdára talál. A társaság díjazza a
gyerekeket felkészítõ pedagógusokat is.

Nevezni kizárólag elektronikusan, az alkotásról készített fotó feltöltésével le-
het a társaság honlapján, egészen 2021. január 15-éig. A nevezés részletei
és a pályázat letölthetõ plakátja ezen a linken érhetõ el: https://internet.koz-
ut.hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2020-2021/

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a rajzpalyazat@kozut.hu
e-mail-címen lehet.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály
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ÖRÖM ÉS BÁNAT
A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN

A GYÕZELEM ÍZE

SZÁR U19–SÁRBOGÁRD U19
2-3 (1-1)

Szár: Franta Ákos – Sashegyi Dániel,
Ágoston Csaba Jonatán, Tóvári Krisztián,
Tóvári Milán, Farkas Bence, Házenfratz
Márk, Nyári Márió, Metláger Balázs, Lau-
rencsik Ádám, Maschek Bálint
Cserék: Horváth Benjámin Kristóf
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Deák Soma,
Vagyóczki Patrik, Õri Dániel, Gábris Ró-
bert, Morvai Zsombor, Tóth Patrik Krisz-
tián, Biró Bence, Lengyel Szabolcs, Hor-
váth Bálint, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Bruzsa Tamás, Szabó Olivér, Kisari
Kevin István, Suplicz Barnabás, Szepesi
Balázs, Horváth Áron Máté, Boda Armand
Még a 7. fordulóból elmaradt mérkõzést
pótolták a csapatok a hét közepén. A ven-
dégeknek égetõen szüksége volt a három
pontra, mert a vereség a kiesési zóna köze-
lébe süllyeszti a csapatot. Ennek tudatá-
ban nagy elszántsággal kezdtek a sárbo-
gárdiak és a 36. percben Horváth B. góljá-
val megszerezték a vezetést, 0-1. Nem tar-
tott sokáig az öröm, mert a 39. percben
Laurencsik Á. találatával kiegyenlítettek a
hazaiak, 1-1. A szünet után nem a szép já-
ték jellemezte a mérkõzést. Mindkét csa-
pat sok hibával játszott. A 69. percben a
csereként beálló Boda A. ismét vezetéshez
juttatta a vendégeket, 1-2. A 85. percben
Boda A. góljával már 1-3, és közel került a
vendégcsapat a gyõzelemhez. A 88. perc-
ben a hazaiak támadása góllal végzõdött,
Nyári M. találatával felcsillant a remény-
sugár a döntetlen eredmény eléréséhez,
2-3. A mérkõzés véghajráját sikeresen át-
vészelték a vendégek és az elõzetes vára-
kozásnak megfelelõen gyõzelemmel tér-
tek haza a fiúk.

A CSAPAT ÉS
ZVEZDOVICS IS KITETT

MAGÁÉRT

SÁRBOGÁRD U14–
ELÕSZÁLLÁS U14 32-0 (10-0)

Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Németh Levente, Csõgör
Dániel, Németh Nagy Gábor, Papp Dáni-
el, Zvezdovics Gábor Bence, Mezõ Bren-
don, Tóth Márk
Cserék: Hollósi Géza, Takács Bence, Juhász
Ferenc Dominik, Nagy Kristóf
Elõszállás: Osváth Roland Tamás – Mik-
lós Máté Mihály, Tóth Balázs Gábor, Pé-
ter Botond, Mészáros Áron, Nagy Tibor

Ádám, Puskás Dániel, Pál Csongor, Szabó
Bálint
A végtelenül szimpatikus vendégeknek az
elsõ félidõben még sikerült 10-zel megúsz-
ni a befejezéseknél kissé figyelmetlen ha-
zaiak ellen. Szünet után már nem volt „ke-
gyelem” és folyamatosan hullott a gólesõ
az elõszállásiak kapujába.
A csoport góllövõlistáját az Elõszállás el-
len szerzett 13 góljával, 35 találattal Zvez-
dovics Gábor Bence vezeti a 18 gólos Füre-
di Barnabás (Fõnix–GOLD FC) elõtt.
Góllövõk: Zvezdovics G. B. 13 gól (3., 19.,
21., 23., 29., 36., 41., 50., 52., 57., 60., 63.,
68., perc), Nagy K. 5 gól (32., 33., 45., 64.,
69. perc), Papp D. 3 gól (11., 53., 59. perc),
Takács B. 3 gól (37., 38., 49. perc), Mezõ B.
2 gól (55., 65. perc), Németh L. 2 gól (12.,
46. perc), Simon L. I. 1 gól (26. perc),
Csõgör D. 1 gól (61. perc), Németh Nagy
G. 1 gól (67. perc), Hollósi G. 1 gól (39.
perc)
Ifj. Pajor László vezetõ edzõ a mérkõzés-
rõl: – Az elsõ 15-20 percben egyéniesked-
tünk, aztán a félidõ közepétõl rájöttünk,
hogy alázattal és gólokra éhesen kell ját-
szanunk, ami kitartott a meccs végéig. En-
nek köszönhetõ a rengeteg lõtt gól. Egy mér-
kõzésünk még van az õsszel, szeretnénk jól
zárni. Gratulálok a csapatnak!

Tabella
1. Fõnix–Gold FC 7 7 0 0 130 2 128 21
2. Ercsi Kinizsi 7 6 1 0 47 8 39 19
3. Sárbogárd 7 5 1 1 64 17 47 16
4. DUFK 7 4 0 3 31 39 -8 12
5. Mezõfalva 7 2 1 4 16 45 -29 7
6. Kulcs 6 2 0 4 23 51 -28 6
7. Kápolnásnyék 6 1 1 4 23 28 -5 4
8. Baracs 6 1 0 5 18 31 -13 3
9. Elõszállás 7 0 0 7 1 132 -131 0

KISZENVEDETT,
DE MEGÉRDEMELT

GYÕZELEM

SÁRBOGÁRD U16–SÁRVÍZ U16
3-2 (1-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Simon Lóránt
István, Hollósi Bence, Zvezdovics Gábor
Bence, Lakatos Benjámin, Már Zétény,
Keszei Dávid, Sáfrány Alen Zoltán, Csõ-
gör Dávid, Gereny Marcell, Szabó Domi-
nik Zoltán
Cserék: Baráth Barnabás, Örkényi Benjá-
min, Fenyvesi Bálint, Kiss Csaba András,
Csõgör Dániel
Sárvíz: Gálfi Alex Zoltán – Rácz Kristóf,
Hegedüs Ádám, Galambos Bence, Koloh
Gergõ, Varga Tamás, Kovács Kevin, He-

gyi Péter, Bácsi Benedek Ferenc, Huszti
József, Gómann Ronald
Cserék: Pataki Ákos, Varjú Dávid, Koloh
Roland
A szomszédvárak találkozóján már az elsõ
hazai támadás óriási kimaradt helyzettel
kezdõdött. Szabó D. Z. átadásával Sáfrány
A. Z. kilépett a védõk között és a kapus
mellett elgurított labdával nem talált a há-
lóba. Jó iramú mérkõzés kerekedett a fél-
idõ további részében és a 38. percben veze-
téshez jutottak a hazaiak. Hollósi B. a bal
oldalon a védelem mögé cselezte magát, a
visszagurított labdával Zvezdovics G. B.
becsapta a védõt és 10 m-rõl a hálóba lõtt,
1-0. A félidõ lefújása elõtt a 45. percben
egyenlítettek a vendégek. A jobb oldalról
beemelt labdát Gómann R. lõtte a jobb al-
só sarokba, 1-1. Szünet után a 49. percben
Szabó D. Z. a bal oldalon futó támadás vé-
gén a megkapott átadást átvette és egy iga-
zítás után 17 m-rõl a léc alá lõtte, 2-1. Meg-
ismétlõdött az elsõ félidõ eseménye. A ha-
zai gól után az 52. percben ismét egyenlõ
volt az állás. Hegedûs Á. betört a védõk kö-
zött, és a szabálytalan szerelés után a játék-
vezetõ büntetõt ítélt. Gómann R. maga-
biztosan lõtt a jó irányban mozduló Hor-
váth M. mellett a jobb alsó sarokba, 2-2. A
kimaradt hazai gólszerzési lehetõségek
közben egy 20 m-rõl elvégzett abai szabad-
rúgást Horváth M. óriási bravúrral a jobb
felsõ sarokból hárított. A 71. percben el-
dõlt a mérkõzés. Már Z. indításával Sáf-
rány A. Z. középen kilépett és a kapus
mellett elgurított labdát a kapuba helyez-
te, 3-2.
Kovács Attila edzõ így értékelt a mérkõzés
után: – Egy agyonnyerhetõ meccs volt. Hul-
lámzó játék, egyszer fenn, egyszer lenn. Meg
kellene találni a köztes utat. A három pont-
nak örülhetünk.
Jók: Horváth M., Szabó D. Z. Hollósi B., il-
letve Gómann R., Gálfi A. Z.

Tabella

1. Kápolnásnyék 9 9 0 0 88 8 80 27
2. Enying 10 9 0 1 97 20 77 27
3. DUFK 9 7 0 2 90 37 53 21
4. Sárvíz 10 6 0 4 43 47 -4 18
5. Mezõfalva 9 5 1 3 31 17 14 16
6. Sárbogárd 9 5 1 3 32 32 0 16
7. Videoton B. K. 9 5 0 4 47 47 0 15
8. Cece 10 4 1 5 39 49 -10 13
9. LMSK 9 2 1 6 21 46 -25 7
10. Sárosd 9 1 3 5 25 60 -35 6
11. Polgárdi 8 1 1 6 14 47 -33 4
12. L. komárom 8 1 0 7 18 82 -64 3
13. Kisláng 9 0 0 9 14 67 -53 0
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NE PRÓBÁLJ MEG
LAZÍTANI!

SÁRBOGÁRD–
TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK 1-0 (0-0)

Sárbogárd: Barabás József – Lajtos And-
rás János, Vagyóczki Patrik, Kindl Zalán,
Rodenbücher Tibor, Luczek Roland, Ma-
yer Dávid, Magda Máté, Gráczer Gergõ,
Gyuricza Kornél, Demeter Dávid
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Gráczer Ben-
ce, Gráczer Bálint, Lajtos András János,
Horváth Zsombor, Sükösd Gergõ, Gábris
Róbert, Farkas Zoltán
Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár Adrián –
Silhány Ferenc, Kharboutli Noor Dániel,
Bakonyi Ádám Márk, Ódor Dániel, Varga
János Péter, Csörge Ciprián, Pigler Boldi-
zsár, Molnár Gergely, Zsigmond Levente,
Eipl Szabolcs
Cserék: Ribi Csaba, Gaál Milán
Laza játszadozással, barátságos hangulat-
ban teltek a percek a mérkõzés megkezdé-
se után. Az elsõ említésre való esemény a
16. percben elpuskázott hazai ziccer. A
kontrából Zsigmond L. lövésétre ütötte
Barabás J., a hazaiak kapusa szögletre. A
20. percben Demeter D. lövését a vendé-
gek kapusa hárította, Csendes mederben
folydogált a játék. A 32. percben egy kény-
szerítõzés után Csörge C. megcélozta a
jobb alsó sarkot és Barabás J. lábbal hárí-
tott. A 35. percben Demeter D. 18 m-rõl
leadott, nagy erejû lövése alig kerülte el a
kaput, majd Luczek R. kapura tartó labdá-
ját védte Kalmár A. Félidõben intenzíven
melegítettek a hazai cserejátékosok és Pa-
jor L. edzõ hármas cserét hajtott végre.
A hazaiak támadójátéka felerõsödött és a
48. percben Horváth Zs. jobb oldalról be-
lõtt labdáját Magda M. néhány méterrõl
kapura küldte, Kalmár A. nagyszerû ér-
zékkel védett. A vendégek szórványos tá-
madásainak egyike Pigler B. lövésével fe-
jezõdött be. A labda a bal oldali kapufát
súrolva került az alapvonalon túlra. A Sár-
bogárd mezõnyfölénye állandósult és a 78.
percben góllá érett. Gráczer G. bedobása
után Horváth Zs. átjátszotta magát a vé-
delmen és a középre passzolt átadását
Magda M. 12 m-rõl lõtte a jobb alsó sarok-
ba, 1-0. A 83. percben májusban 18. életév-
ét betöltõ Gábris Róbert élete elsõ megyei
I. osztályú felnõtt bajnoki mérkõzésén lé-
pett pályára, és a bemutatkozás öröme, a
gyõztes mérkõzés szép emlékként marad
meg. A vendégek az utolsó percekben az
egyenlítõ gól megszerzéséért küzdöttek,
de a hazai védelem magabiztosan akadá-
lyozta meg a gólszerzési kísérleteket.
Küzdelmes, nehéz mérkõzésen sikerült a
hazaiaknak a gyõzelem megszerzése a
nem feltett kézzel érkezõ vendégek ellen.
A hazai siker értékét növeli, hogy a mérkõ-
zésen tíz helyi játékos lépett pályára.
Jók: Kindl Z., Luczek R., Gráczer G., Ro-
denbücher T., illetve Kalmár A., Varga J.
P.
A szakmai igazgató, Pajor László így
értékelte a csapat teljesítményét: – Az elsõ
félidõben lassan játszottunk, csak csordogált

a mérkõzés. A második játékrészben sikerült
ritmust váltani, több helyzetet is kialakítot-
tunk, amibõl egyet kihasználtunk. Azt gon-
dolom, megérdemelten szereztünk három
pontot a jól látszó Kápolnásnyék ellen. Gra-
tulálok a csapatnak!

Tabella
1. Sárosd 11 8 2 1 40 9 31 26
2. Mór 11 8 1 2 43 17 26 25
3. Maroshegy 10 7 2 1 22 6 16 23
4. Martonvásár 11 7 1 3 16 11 5 22
5. Bodajk 11 6 1 4 15 13 2 19
6. Sárbogárd 10 5 2 3 16 15 1 17
7. Ercsi Kinizsi 11 5 1 5 23 17 6 16
8. Kápolnásnyék 11 5 0 6 15 15 0 15
9. Tordas 12 4 2 6 26 28 -2 14
10. Kisláng 11 3 4 4 18 23 -5 13
11. Fõnix FC 11 3 2 6 20 25 -5 11
12. Enying 9 3 1 5 14 26 -12 10
13. L. komárom 11 2 3 6 13 26 -13 9
14. DUFK 10 2 1 7 9 40 -31 7
15. Mány 10 0 1 9 12 31 -19 1

EZ MÉG MINDIG
NAGYON KEVÉS

SÁRBOGÁRD N–CSÁKVÁR N
1-2 (1-1)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Tóth Virág Leila, Kilinkó Kíra Kata, Kiss
Alexandra, Farkas Dóra, Aranyos Nelli,
Sebestyén Réka, Pécsi Petra Rebeka
Cserék: Rába Bernadett, Buzsik Regina,
Vájerné Szakács Szabina, Deák Réka Fan-
ni, Májerné Husvéth Edit, Jakubekné Buzsik
Beáta
Csákvár: Balogh Barbara – Vadas Klau-
dia, Fekete Leila, Paksi Beáta, Balogh Or-
solya, Hajdár Klaudia Bernadett, Vass
Cintia, Salák Fruzsina, Dörögdy Nóra
Cserék: Vajai Noémi Katalin, Bese Zsanett
Éva, Polyák Dorina Mercédesz, Moór Va-
nessza, Oláh Izabella Hermina, Bese Adri-
enn Renáta, Tóth Nikoletta, Szanyi Dani-
ella, Imrefi Mónika
Létszámban már ott voltunk, de a mérkõ-
zést gólra játsszák. Kiegyenlített elsõ fél-
idõ és mindkét oldalon egy-egy értékesí-
tett büntetõ. A 11. percben Salák Fruzsina
értékesítette az ajándék büntetõt, 0-1. A
27. percben a játékvezetõ a hazaiaknak
ítélt kezezésért 11-est. Kiss Alexandra az
elmozduló kapus mellett a kapu közepébe
lõtt, 1-1. A második játékrészben folytató-
dott a kiegyenlített játék és a 65. percben
ismét Salák Fruzsina talált a hazai kapuba,
1-2.
A csapat edzõje, Kovács Attila így értékelt
a mérkõzés után: – A szerdai meccs után ez
egy lélektelen, harmatgyenge játék volt. Nem
tudjuk megvalósítani azt, amit gyakorlunk.
Nem azt csináljuk, amit megbeszélünk és ad-
dig sajnos az eredmények sem jönnek. Ezért
tenni kell!

Tabella

1. Baracs 7 7 0 0 35 4 31 21
2. Csákvár 7 4 1 2 8 12 -4 13
3. Enying 7 4 0 3 23 10 13 12
4. Mezõfalva 8 1 1 6 6 30 -24 4
5. Sárbogárd 7 1 0 6 4 20 -16 3

AZ ÖREGFIÚK
MÉRKÕZÉS

APROPÓJÁRA

A Sárvíz elleni mérkõzés eredményének
nincs jelentõsége a mérkõzésen történtek
miatt. A 14. percben Ilyés Attila kímélet-
len belemenése után Simon Janót a men-
tõk szállították a kórházba. Ilyés Attila
egykor a Sárbogárd csapatának is volt tag-
ja. Az elsõ vizsgálat megállapította, hogy
sípcsont és lábszárkapocs törést okozott a
belépõ. A mérkõzés játékvezetõje, Jónás
Péter és asszisztense, Balazsek Bálint a
történtek után is engedték az alattomos,
sportszerûtlen játékot a hazaiaknak.

Az öregfiúk mérkõzései a sportszeretetrõl,
a foci iránti elkötelezettségrõl, a régi játé-
kostársak találkozásáról, a baráti kapcso-
latok ápolásáról kell, hogy szóljon! Nincs
helye a mészárosoknak, a játékostárs ellen
szándékos, súlyos sérülést okozó belépõk-
nek, a magáról megfeledkezõ, netalán al-
koholos befolyásoltság alatt lévõ szerep-
lõknek! Nincs helye azoknak az ítészeknek
sem, akik ezeknek nem tudják elejét venni
és hozzá nem értésbõl vállalnak döntõ sze-
repet a színpadon. Zárójelben szeretném
megjegyezni a Mezõszilas játékosának,
Szikszai Lászlónak okozott súlyos térdsé-
rülést, aminek következményeit a mai na-
pig sántítva viseli a sértett. Kinek van erre,
ezekre szüksége? Az ehhez, ezekhez ha-
sonló események megkérdõjelezik az
öregfiúk bajnokságának létjogosultságát.
A vétkes csapat és játékosa számára, vala-
mint a nem elfogadható játékvezetõi mû-
ködés miatt példaértékû büntetés kiszabá-
sa szükséges a labdarúgás tisztaságáért
felelõsök részérõl. A döntés a fegyelmi
bizottság, a jegyzõkönyvküldésért felelõs
vezetõ, a labdarúgó-igazgatóság irányítá-
sáért felelõsök kezében van.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2020. november 6. (péntek)

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

2020. november 7. (szombat)

10.00 óra: Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd
U19 (megyei I. o., U19, Ercsi)

13.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Enying
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2020. november 8. (vasárnap)

10.00 óra: Mezõfalva U16–Sárbogárd U16
(U16, Déli csoport, Mezõfalva)

10.00 óra: U7 és U9 – Bozsik Fesztivál,
Sárbogárd

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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KÖD KONTRA NAPSÜTÉS
Csütörtökön kezdetben többfelé, délután már csak helyenként délen és délkeleten eshet. A feltámadó északias szél szárazabb leve-
gõt hoz, napközben észak felõl elkezd felszakadozni a felhõzet, estére mindenhol megszûnik a csapadék. A legmagasabb hõmérsék-
let már csak 9-13 fok között alakulhat.
Pénteken sok napsütésre, csapadékmentes idõre van kilátás, de reggel és délelõtt párás, ködös tájak elõfordulhatnak. Gyenge, mér-
sékelt marad a szél. Hajnalban helyenként gyengén fagyhat, délután 8-13 fokra van kilátás.
Szombaton a párás, ködös hajnalt sokfelé napos idõ követheti, de északkeleten tartósabban párás, ködös tájak is elõfordulhatnak.
Északnyugaton élénk lehet a délkeleti szél. Délután 6-14 fok valószínû, a ködösebb tájakon lesz alacsonyabb a csúcshõmérséklet.
Vasárnap is lesznek napos, valamint tartósabban párás, ködös tájak.
Forrás: idokep.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát
Sárbogárdon 2020. október 29-én:

DÉNES KINGA MARIANN
sárbogárdi lakos és

KUN RICHÁRD
sárbogárdi lakos.

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

Szerkesztõség

ÁRAMSZÜNETEK
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd területén tervezett áramszü-
net lesz.

Az áramszünet ideje:
2020. november 27-én várhatóan 8.30–15.30 óra.

Érintett terület: Szent István utca 51–75., 64–80., Töbörzsök,
általános iskola, Patkó csárda, Abai út (Fehérvári út) 1–35.,
2–48., Tüzér utca 29–45., 28–38., Honvéd utca, külterület –
szennyvíztelep.
Az áramszünet oka: üzemzavar megelõzés, gallyazás
Tájékoztatjuk, hogy Sárbogárd–Sárhatvan területén tervezett
áramszünet lesz.

Az áramszünet ideje:
2020. november 27-én várhatóan 8–16 óra.

Érintett terület: Sárhatvan egész területe (József A. utca,
Arany J. utca), Halastó Légió, Külsõ-Hatvanpuszta.
Az áramszünet oka: új fogyasztási hely villamosenergia-
ellátása.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
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* MÉZEK (hárs, repce, vegyes virág, selyemfû)

Kiss András fiatal sárbogárdi méhésztõl

* LEVENDULÁS ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES LEKVÁROK
(körte/körte–õszibarack–fahéj/füge–fahéj vagy levendulás

cseresznye/meggy/õszibarack/sárgabarack/õszibarack–

fahéj/szilva–fahéj) Horváth Istvánné simontornyai termelõtõl

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

Márta simontornyai birtokáról

* REDPOWER EGÉSZSÉGJAVÍTÓ ITALOK
(98 % alma, 2 % gyógynövény) allergiára, immunerõsítõnek,

energiapótlásra, nyugodt alváshoz Alapon préselt gyümölcsbõl

* LEVENDULAVÍZ a sárkeresztúri kertészettõl

* PIROSPAPRIKA a nagylóki kertészettõl

* PANNONHALMI KEDVENCEINK
Levendulás kézkrém, fürdõsó, szappan, Miraculus krém

(csípésre, horzsolásra, herpeszre)

A palettát folyamatosan bõvítjük általunk is kipróbált és kedvelt

termékekkel.

Térjenek be hozzánk!

Hírház Kft. – 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 9.00–16.00 óráig
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