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IRRACIONÁLIS
VONZALMAK

Szeretem a munkámat. Egyrészt mert
író ember vagyok, belsõ késztetés szá-
momra a betûvetés, mondhatom, azóta,
amióta megtanultam. Másrészt mert
sokféle helyzettel, személyiséggel talál-
kozom. Lapunk fennállása óta számos
csodálatos embert volt szerencsém
megismerni, s a velük folytatott beszél-
getések katartikus élményt jelentenek
számomra, sokat adnak és tanítanak.
Bízom benne, hogy a három évtized so-
rán megjelent interjúkban a fekete-fe-
hér szavakon túli láthatatlan csatornán
megérintette Önöket is – akik a lapot
olvasták, olvassák – a beszélgetések
hangulata, a megszólaltatott emberek
kisugárzása.
Érdekesek ezek a láthatatlan, érzelmi
csatornák, amikkel össze vagyunk kötve
mindnyájan, élõk és holtak egyaránt,
még ha racionálisnak is tartjuk magun-
kat, vagy tagadjuk az „irracionálist”.
(Nem minden agyban dõl el, sõt, van,
amikor kifejezetten káros, ha nem a szí-
vünkre, hanem az eszünkre hallgatunk,
de ez csak mellékes megjegyzés.) Vajon
meg tudjuk-e szavakkal magyarázni, mi
fog meg bennünket egy másik ember-
ben, az általa mondottakban, vagy mi
vonz egy-egy tárgyhoz, épülethez ben-
nünket?
Röviden elmondok egy történetet pél-
daként. Kislánykoromban sokat bicik-
liztem egy régi ház, a Hõsök tere 12. fe-
lé, és elöl is, hátul (a Németh sarok fe-
lõl) is bekukucskáltam a kapu résein.
Valami megfogott benne. Ezt senki
nem tudta rajtam kívül. Aztán 1995-ben
édesapám éppen ezt az épületet vásá-
rolta meg a szerkesztõség számára.
Most ez az én kis oázisom, itt lakom és
dolgozom. Mintha egy láthatatlan erõ
fonta volna így, „véletlenül” a sors szá-
lait.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 8. oldalon.Írás a 8. oldalon.

Beszorult sérülteketBeszorult sérülteket
mentettekmentettek Írás a 7. oldalon.Írás a 7. oldalon.
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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, ener-

giapótlásra, 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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Verselõ gránitdiplomás 95
Amióta az eszemet tudom, nem találkoztam még olyan pedagógussal,
aki megérte, hogy kézhez kapja a gránitdiplomáját. MOLNÁR LÁSZ-
LÓNÉ ILIKE, a Sárszentmiklósi Általános Iskola nyugalmazott peda-
gógusa számára múlt héten érkezett meg a 75 évvel ezelõtt szerzett
tanítói képesítés értékes, jubileumi dokumentuma, s pár nappal késõbb
az õt 95. születésnapja alkalmából köszöntõ, Miniszterelnök által aláírt
emléklap. De a legnagyobb ajándék talán az, hogy Ilike néni itt van még
közöttünk, szinte semmit nem változott, szellemileg friss, és csodálato-
san jól néz ki.

– Vannak még tanítványai? – kérdeztem
Tõle, amikor meglátogattam, hogy meg-
örökítsem a kétszeres ünnepeltet.

– Most már nincsenek, mert nem tudok so-
káig egy helyben ülni.
– Mivel tartja frissen magát?
– Olvasok, tévét nézek, verset tanulok, is-
mételek. Ha eszembe jut
egy matematikai összefüg-
gés, elõveszem a régi köny-
veimet, föllapozom a mate-
matikai feladatokat. Leg-
utóbb Hérón képletével
voltam elfoglalva. A költõk
közül nagyon szeretem
Adyt, Kosztolányit, Vörös-
martyt. Mindig más-más
költõ verse kerül a kezem-
be. Annak idején sok verset
tanultunk a polgáriban és a
képzõben. Néha elmondok
egy-egy verset a magam
örömére, vagy a kis segí-
tõmnek, Mártikának.

– Mostanában melyik köl-
teményt mondogatja ma-
gában gyakran?

– Kosztolányi Dezsõ Haj-
nali részegség címû versé-
nek utolsó versszaka gyak-
ran visszacseng bennem:

„Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
de pattanó szivem feszitve húrnak,
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kirõl nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.”

Néha elgondolkodom, hogy én ide csöp-
pentem és itt maradtam, miközben a csalá-
dom szétszóródott, a világ minden táján él-
nek unokatestvérek, barátok, rokonok,
kollégák, akikkel együtt jártam sokat ki-
rándulni. A lányomék és az unokám Pes-
ten laknak panellakásban. Én nem tudnék
zárt falak közt élni. Itt tavasszal, nyáron
kint ülök a kertben. Ameddig tudtam, gon-
doztam a kertet, nyesegettem a virágokat,
rózsákat. Most, hogy mozgásomban korlá-
tozott vagyok és segítségre szorulok, a jó-
tevõim, szomszédjaim patronálnak, bevá-
sárolnak, orvoshoz visznek, figyelnek rám.
– Bekopogtatnak-e Ilikéhez régi tanítvá-
nyok?

– Elõfordul, de inkább telefonon, vagy le-
vélben keresnek a régi tanítványok, kollé-
gák. Most, hogy a születésnapom volt,
egész nap csörgött a telefon. Még Argentí-
nából is felhívott egy volt tanítványom,
„Tanító néni, nem felejtem el!” – mondta.
– Egyedül, magára hagyva nehezebb lenne
testileg–lelkileg is. Az odafigyelést talán
annak is köszöneti, hogy nem keseredett
meg. Bár biztos vagyok benne, hogy van-
nak borúsabb napok, pillanatok is.
– Mindig észre kell venni a szürke hétköz-
napok apró örömeit. Amíg jó idõ volt és a
kertben egy székre kiültem, csodálatos volt
végignézni, ahogy a nagy fák mögött bukik
le a nap, a fénysugarai átszûrõdnek és
megvilágítják az eget.
– Gondolom, a kertben sok madár is lakik.
– Igen, tavaly majdnem egy zsák naprafor-
gót elfogyasztottak. Csapatokban jöttek
enni, inni. Jó érzés figyelni õket a konyha-
ablakból. Minden nap ajándék számomra.
Mert az élet megismételhetetlen. A derû
megõrzése a legfontosabb. Ami rossz, azt
lerázom magamról.

Hargitai–Kiss Virág
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Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. november 11-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. Továbbra is úgy gondolom, hogy most nem mora-
lizálásra, elemzésre van szükség, hanem a szabályok betartására.
Az önkormányzat intézményeiben – például a Zengõ Óvoda vala-
mennyi oktatási helyén, a bölcsõdében és a 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. Ebbõl következik, hogy a bölcsõde és az óvoda nyitva
van, ugyanúgy, mint az általános iskolák.
A szociális intézményekben továbbra is látogatási tilalom van. A
gondozottak között ismereteink szerint továbbra sincs fertõzött.
Városunkban ismereteink szerint jelenleg 30-50 közötti számú
személy van hatósági házi karanténban. Információink szerint az
elmúlt héten újabb 14 személy COVID-19 tesztje lett pozitív.
Mielõbbi gyógyulást kívánunk nekik!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Járványhelyzet
a járás településein

November 11.
Ahogy látható, egyre több, eddig érintetlen települést ér utol a vírus.

Alap: körülbelül 3-4 fertõzött van a településen, a szociális otthonban 22 dolgozó érintett.

Alsószentiván: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, akinek hamarosan lejár a karantén,
két-három fõ teszteredményre vár.

Cece: újabb fertõzöttrõl nincs tudomása a település vezetésének.

Hantos: 5 fertõzött van a településen a háziorvos utolsó tájékoztatása alapján.

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

Káloz: 16 igazolt koronavírus-fertõzött van, õk és családtagjaik vannak karanténban.

Mezõszilas: körülbelül 8-10 fertõzött van a településen. A gondozóotthonban – dr. Práger
Péter orvos tájékoztatása szerint – 50 fertõzött van, 15-en vannak kórházban.

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

Sáregres: 2 fertõzöttrõl van tudomás, 5 fõ van karanténban.

Sárkeresztúr: 1 igazolt fertõzött van, aki egyelõre tünetmentes, 3-an vannak karanténban.

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

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

Hargitai–Kiss Virág
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A MASZKVISELÉS SZABÁLYAI SÁRBOGÁRDON
A Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének jogkörében eljáró Sár-
bogárd város polgármestere 26/2020. (XI.
11.) önkormányzati rendelete a közterüle-
ten, nyilvános helyen történõ maszkvise-
lésrõl
Sárbogárd Város Önkormányzatának pol-
gármestere a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján a kép-
viselõ-testület határkörében, a veszély-
helyzet idején alkalmazandó védelmi in-
tézkedések második ütemérõl szóló
484/2020. (XI. 10.) korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:
1. § Sárbogárd város közigazgatási terüle-
tén a hatodik életévét be nem töltött kisko-
rú kivételével mindenki köteles maszkot
viselni a rendeletben meghatározott köz-
területeken, nyilvános helyeken.
2. § Kötelezõ a maszk viselése Sárbogárd
város közigazgatási területén található va-

lamennyi köznevelési intézmény (Sárbo-
gárdi Zengõ Óvoda – Sárbogárd, Mikes
köz és telephelyei: Sárbogárd, Gesztenye-
sor 1., Szent István u. 49.; Pusztaegres,
Hatvani u. 1.), valamint valamennyi közok-
tatási intézmény (Mészöly Géza Általános
Iskola – Sárbogárd, József Attila u. 14. és
Szent István tagiskolája – Sárbogárd,
Szent István u. 82.; Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola – Sárbogárd, Köztársaság út
171-173; valamint Petõfi Sándor Gimnázi-
um – Sárbogárd, József A. u. 4.) elõtti köz-
területen és a parkoló teljes területén.
3. § Kötelezõ a maszk viselése Sárbogárd,
Hõsök tere közterület teljes területén a
nap minden szakaszában.
4. § Kötelezõ a maszk viselése a TESCO
(Sárbogárd, Ady E. út 19.) parkoló teljes
területén, a PENNY Market (Sárbogárd,
Ady E. út 184–192.) parkoló teljes terüle-
tén és a LIDL (Sárbogárd, Ady E. út 234.)
parkoló teljes területén a nap minden sza-
kaszában.
5. § Kötelezõ a maszk viselése a sárbogárdi
vasútállomás elõtti közterületen, valamint
a parkoló teljes területén a nap minden
szakaszában.

6. § Kötelezõ a maszk viselése Sárbogárd
város közigazgatási területén található va-
lamennyi buszmegállóban a várakozás tel-
jes idõtartama alatt.

7 § Kötelezõ a maszk viselése a rendelet 1.
mellékletében felsorolt orvosi rendelõk
elõtti közterületeken, valamint a parkolók
teljes területén.

8. § (1) Ez a rendelet 2020. november
11-én 10 órakor lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2020. december 11-éig
lehet alkalmazni.

Dr. Sükösd Tamás polgármester,
dr. Venicz Anita jegyzõ

Kihirdetve: 2020. november 11. dr. Venicz
Anita jegyzõ

1. melléklet a 26/2020. (XI. 11.)
önkormányzati rendelethez

Sárbogárdi Rendelõintézet (7000 Sárbo-
gárd, Ady Endre út 79–83.); Sárbogárd,
Tompa M. u. 2.; Sárbogárd, Szent István u.
96.; Sárbogárd, Köztársaság út 151.; Pusz-
taegres, Köztársaság tér 10.

A kormány kihirdette a legújabb védelmi intézkedéseket
A kormány értékelte Magyarország jár-
ványügyi helyzetét és az eddig meghozott
intézkedéseket, ennek alapján megállapí-
totta, hogy az eddig meghozott intézkedé-
sek fenntartása mellett újabb védelmi in-
tézkedések bevezetése vált szükségessé,
melyek célja, hogy csökkentsük a korona-
vírus-megbetegedések számát és a kórhá-
zakra nehezedõ terhet – közölte a Kor-
mányzati Tájékoztatási Központ az MTI-
vel.
A szerda (2020. november 11.) nulla órától
életbelépõ intézkedések a következõk:
– Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási
tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell
érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli
mentesülés egyik esete a munkavégzés,
amelyet azonban igazolni szükséges.
– Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és
reggel 5 óra között megengedett a lakó-
hely, tartózkodási hely, szálláshely elha-
gyása, illetve a közterületen tartózkodás
500 méteres körzetben.
– Minden gyülekezés tilos.
– Az éttermek vendéget nem fogadhatnak,
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából
lehet tartózkodni. A házhoz szállítás admi-
nisztratív terheit a kormány csökkenti és
bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat el-
látásába. Az üzemi étkezdék nyitva tart-
hatnak.
– Az üzletek – a gyógyszertárak és a ben-
zinkutak kivételével – este 7 óráig marad-
hatnak nyitva és utána a kijárási tilalom le-
jártával, tehát leghamarabb reggel 5 óra-
kor nyithatnak ki. – Az e rendeletben nem

említett szolgáltatók és szolgáltatások
(például fodrász, masszõr, személyi edzõ)
a szokott rendben mûködhetnek a kijárási
tilalom szabályai mellett.

– A szállodák turistákat nem, csak üzleti,
gazdasági vagy oktatási célból érkezett
vendégeket fogadhatnak.

– Mindennemû rendezvény megtartása ti-
los, ide értve a kulturális eseményeket va-
lamint a karácsonyi vásárokat. A vallási
közösségek szertartásai a vallási közösség
döntése szerint tarthatók meg. A kormány
felkéri a vallási közösségeket, hogy a szer-
tartásaik során a magatartási szabályokat
az általános szabályokkal összhangban ha-
tározzák meg.

– A sportmérkõzéseket zárt kapuk mögött
kell megtartani.

– Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása
engedélyezett.

– A szabadidõs létesítmények használata
tilos, beleértve különösen a fitneszterme-
ket, fedett uszodákat, közfürdõket, mú-
zeumokat, könyvtárakat, mozikat, köz-
mûvelõdési intézményeket, állatkerteket,
játszóházakat, korcsolyapályákat stb.

– A bölcsõdék, az óvodák és az általános is-
kolák a 8. osztályig a megszokott rend sze-
rint nyitva tartanak, a speciális intézményi
védelmi intézkedéseket az igazgató hatá-
rozza meg. Az iskolák a középfokú okta-
tásban 9. osztálytól digitális munkarend-
ben mûködnek. A középfokú intézmények
kollégiumai az iskolaigazgató döntése sze-
rint mûködnek.

– Az egyetemek, fõiskolák digitális mun-
karendre térnek át. A felsõoktatási intéz-
mények kollégiumai bezárnak, ez alól ki-
vételeket a rektor állapíthat meg. A tartóz-
kodás különösen a határontúli és külföldi
diákok, illetve a hatósági házi karantén kö-
telezettséget a kollégiumban teljesítõk
számára engedélyezhetõ.
– Magán és családi rendezvények (példá-
ul: születésnap) 10 fõig megtarthatók.
– Temetés legfeljebb 50 fõvel tartható meg.
– Esküvõk lakodalom nélkül tarthatók
meg, azonban az eseményen csak meg-
határozott személyek vehetnek részt
(szertartásvezetõ/anyakönyvvezetõ, háza-
sulók, tanúk, szülõk, nagyszülõk, testvé-
rek, házasulók gyermekei).
– Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsõdék
dolgozóit és a szociális intézményben dol-
gozókat – külön kormányrendeletben fog-
laltak szerint – hetente tesztelni kell.
– A maszkviseléssel és távolságtartással
kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok
továbbra is érvényesek, azzal, hogy a
10.000 fõnél nagyobb település egyes
közterületein a maszkviselés kötelezõ. A
területek kijelölése a polgármester felada-
ta. (Lásd Sárbogárd polgármesterének külön
közleményét). Sporttevékenység során, va-
lamint a parkokban, illetve zöldterülete-
ken a maszk viselése továbbra sem kötele-
zõ.
A védelmi intézkedéseket tartalmazó Kor-
mányrendeletek elérhetõk a Magyar Közlöny
2020. évi 242. számában.
Forrás: koronavirus.gov.hu
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A MÁV intézkedései
a járványhelyzetben

Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók
a MÁV-csoport minden járatán

A kormányrendelet alapján az egészségügyi dolgozók és a koronaví-
rus-világjárvány elleni védekezésben közremûködõ orvos-, egészség-
tudományi képzésben résztvevõ hallgatók munkájuk támogatása ér-
dekében korlátlan, díjmentes utazásra jogosultak a MÁV-csoport jára-
tain: a vasúton, a HÉV-en és a buszokon is. A jogosultságot igazolni
kell.
Az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus-világjárvány elleni vé-
dekezésben közremûködõ az orvos-, egészségtudományi képzésben részt-
vevõ hallgatók számára november 11-étõl korlátlan, díjmentes utazási le-
hetõség van érvényben, azaz a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a Volánbusz és a
GYSEV járatait ingyenesen használhatják a mai naptól.
Az egészségügyi dolgozók a személyszállítási utazási kedvezmény igény-
bevételére való jogosultság igazolása céljából a személyazonosság igazo-
lására alkalmas okmányt és az egészségügyi intézmény által, a kormány-
rendelet 1. melléklet szerint kiállított igazolást kötelesek az ellenõrzés ese-
tén felmutatni.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésben közremûködõ orvos-,
egészségtudományi képzésben résztvevõ hallgatók a közforgalmú sze-
mélyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazo-
lása céljából a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt, valamint az õt fog-
lalkoztató egészségügyi intézmény által, a kormányrendelet 1. melléklet
szerint kiállított igazolást kötelesek ellenõrzéskor felmutatni.
Az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvez-
mény a helyjegyre, a gyorsvonati pótjegyre valamint a pótjegyre is vonat-
kozik.

Mindenhol kötelezõ a maszk a MÁV-csoport
jármûvein, állomásain és megállóhelyein

A járványügyi helyzetre való tekintettel a mai naptól általános maszk-
hordási kötelezettség lép életbe a MÁV-csoportnál: a közlekedési jár-
mûveken érvényes maszkviselési kötelezettség mellett, a MÁV és a
MÁV-HÉV állomásain és megállóhelyein, valamint a Volánbusz állo-
másain és megállóiban is kötelezõ az orr és a száj maszkkal történõ el-
takarása. Mostantól tehát nemcsak a zárt utasforgalmi helyiségek-
ben, hanem az állomások és megállóhelyek teljes területén maszkot
kell viselniük az utasoknak.
A november 10-én megjelent kormányrendelet kimondja, hogy a maszkvi-
seléssel kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvénye-
sek, azaz a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki kö-
teles orvosi-, munkavédelmi-, illetve textilbõl, vagy más anyagból készült
maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan el-
fedje, többek között a tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyi-
ségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak az utasok.
November 11-étõl nemcsak a vonatokon és autóbuszokon, valamint a zárt
utasforgalmi terekben kell maszkot viselni az utasoknak, de az állomások,
megállóhelyek és megállók teljes területén is.
A társaságok újból felhívják a figyelmet, hogy a szabályszegõ utasra,
amennyiben a felszólítás ellenére sem hajlandó együttmûködni, 8.000 fo-
rintos pótdíjat szabhatnak ki, illetve ki is zárhatják az utazásból, további el-
lenszegülés esetén pedig a személyzet rendõri segítséget kérhet, hogy a
renitens utassal szemben intézkedjen és feljelenést tegyen.
A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be
a közegészségügyi elõírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések
csökkentése érdekében pedig részesítsék elõnyben az elektronikus jegy-
és bérletvásárlási lehetõségeket.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Csak idõpontfoglalással
lehet ügyeket intézni

Szerdától csak idõpontfoglalással fogadják
az ügyfeleket a kormányhivatali

ügyfélszolgálatok: aki teheti,
online intézze hivatali ügyeit!

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának
csökkentése érdekében szerdától csak elõzetes idõpontfoglalással lehet
ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban. A kormányzati
intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a meg-
betegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhetõ.
A járvány elleni védekezés elõsegítése érdekében Magyarország Kormá-
nya által bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan 2020. november
11-étõl a kormányablakokban ismét kizárólag elõzetes idõpontfoglalást kö-
vetõen lehet ügyeket intézni. Idõpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.
gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingye-
nesen hívható telefonszámon van lehetõség. Az interneten elérhetõ
Központi Idõpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapus re-
gisztráció nélkül is foglalhatnak majd idõpontot. Ez alól kivételt képez-
nek a gépjármû-ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közle-
kednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegédszolgálatok mûkö-
dését is felfüggesztik.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben tör-
ténõ idõpontfoglalás lehetõségét biztosítják, az elérhetõségek a kor-
manyhivatal.hu oldalon találhatók.
Az ügyintézõk és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag szá-
jat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11-ét követõen
nem lesz lehetõség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbe-
síti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. márci-
us. 11-e és június 18-a közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok válto-
zatlanul 2020. december 15-éig érvényesek, ezért kérjük, éljenek az elõze-
tes idõpontfoglalás lehetõségével.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkezõ állampolgárok elsõsorban a
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhetõ online ügyintézési lehetõsége-
ket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem
rendelkezõ ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.
További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint
hívják az ingyenesen hívható, 1818-as telefonszámon elérhetõ Kormányza-
ti Ügyfélvonalat.

Miniszterelnökség

Idõpontot kell foglalni az ügyintézéshez
A Kormányablakokban mûködõ NAV-ablakokban 2020. november 12-étõl
a személyes ügyintézéshez elõzetes idõpontfoglalásra van szükség. Ez
összhangban van a Kormányablakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Ma-
gyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kor-
mányzati intézkedések betartását szolgálja.
A Kormányablakokban NAV-ügyintézésekhez idõpontot a
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_idopont_fo
glalasa menüpont alatt foglalhat.
A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyintézéshez célszerû a
NAV elektronikus szolgáltatásait használni. Az e-ügyintézésrõl a NAV hon-
lapján a 32. számú, a telefonos ügyintézésrõl pedig a 33. számú informáci-
ós füzetben olvasható további információ.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a sárbogárdi lakosokat, a vásárban árusító kereskedõket, ve-
võket, hogy a 2020. november 21-ére és a 2020. december 19-ére meghir-
detett országos és kirakodóvásár a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel
ELMARAD!
Megértésüket köszönjük!

DÉSZOLG Kft. vásárüzemeltetõ
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Beszorult sérülteket
mentettek a tûzoltók

a 61-es fõúton

Kamion és kisteherautó üt-
között frontálisan csütörtö-
kön délután a 61-es fõúton,
Alsószentiván és Elõszállás
között. A kisteherautó ve-
zetõjét és utasát a sárbogár-
di hivatásos tûzoltók feszí-
tõvágóval szabadították ki
a roncsok közül. A sofõrt
mentõhelikopter szállította
kórházba. A mûszaki men-
téshez a Fejér megyei ka-
tasztrófavédelmi mûveleti szolgálat is kiérkezett. A kisteherautót
munkagép vontatta le a mûtrágyát szállító nyerges vontatóról.

Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ

Nagylóki emberölés
A nagylóki emberölés ügyében
a segítségnyújtást elmulasztók

vonatkozásában elõkészítõ ülésen
ügydöntõ határozat született

A Fejér Megyei Fõügyészség többszörösen minõsülõ emberölés
bûntette, valamint segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának
bûntette miatt emelt vádat azzal a nyolc személlyel szemben, akik
közül négyen 2019. november 28-án, egy nagylóki vendéglátó-ipa-
ri hely teraszán a sértettet a székhez kötözték ittas állapotban, a
további négy, idõközben a helyszínre érkezõ személlyel együtt
magára hagyták, amelynek következtében a férfi elhunyt. Az ügy-
ben a Székesfehérvári Törvényszék elõkészítõ ülésen hozta meg
az ítéletet négy, a segítségnyújtást elmulasztó vádlott tekinteté-
ben.

A vádirat szerint a négy terhelt este a sértettet leitatta, majd úgy
döntöttek, hogy a teraszon elalvó férfit a székhez kötözik. Ennek
érdekében az egyikük a pultostól szigetelõ szalagot vásárolt, a sér-
tettre egy másik széket borított, majd két vádlott társa segítségé-
vel a két széket az abban elhelyezkedõ sértettel a szigetelõ szalag-
gal áttekerte, a végtagjait a székek lábaihoz, illetve karfáihoz rög-
zítette, miközben negyedik társuk a történtekrõl felvételt készí-
tett. Késõbb a vendéglátó-ipari helyre érkezett a további négy
vádlott, akikkel a sértett megkötözésében résztvevõ terheltek kö-
zölték, hogy a sértettet õk itatták és kötözték le. Hárman fényké-
pet is készítettek a sértettrõl. A zárást követõen valamennyi vád-
lott távozott a helyszínrõl, azonban az alvó, megkötözött sértettet
magára hagyták.

A mozgásában korlátozott, önmentésre képtelen férfi az éjszaka
folyamán megpróbált kiszabadulni a kötözésbõl, amelynek során
a székekkel együtt felborult, majd a hajnali órákban a terasz pad-
lóján kihûlés következtében elhunyt.

A Székesfehérvári Törvényszéken 2020. november 11. napján
megtartott elõkészítõ ülésen négy terhelt a segítségnyújtás elmu-
lasztása bûntettének elkövetését beismerte és lemondott a tár-
gyaláshoz való jogáról, így a bíróság ítéletet hozott az ügyben.

A Székesfehérvári Törvényszék ítéletében két vádlottal szemben
1 év börtönbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 3 év pró-
baidõre felfüggesztette, két terhelttel szemben pedig 8 hónap fia-
talkorúak fogházbüntetését szabta ki, amelynek végrehajtását 2
év próbaidõre felfüggesztette. A bíróság az utóbbi két vádlott te-
kintetében megállapította, hogy a felfüggesztés próbaideje alatt
pártfogó felügyelet alatt állnak.

Dr. Varga Lóránt mb. fõügyészhelyettes,
a fõügyész távollétében jogkörében eljárva

Fejér Megyei Fõügyészség

Hétlövetû
A Sárbogárdi Járási Ügyészség lõfegyverrel visszaélés bûntette
miatt vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki 2000-ben egy vásá-
ron forgótáras pisztolyt vásárolt, amelyet engedély nélkül tartott.
A vádirat szerint a vádlott egy ismeretlen személytõl vásárolta a
hétlövetû forgótáras pisztolyt, amelyet a lakásán, zárható széf-
ben, engedély nélkül tartott. A pisztolyt a rendõrség a vádlottól
eltulajdonító férfitõl foglalta le. Az ügyészség vádiratában a ter-
helttel szemben végrehajtásában próbaidõre felfüggesztett bör-
tönbüntetés kiszabását indítványozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ,
Fejér Megyei Fõügyészség

ISMÉT EGY ALKOHOLOS SOFÕR
A rendõrök Alapon, a Fõ utcán ellenõriztek 2020. október 30-án
késõ délelõtt egy 62 éves helyi gépjármûvezetõt, akivel szemben a
helyszínen alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett,
ezért további mintavételre elõállították, vezetõi engedélyét pedig
a helyszínen elvették. A férfi ellen jármûvezetés ittas állapotban
vétség elkövetésnek gyanúja miatt indult büntetõeljárás.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A Hírház épületének története
A 30 éve Hargitai Lajos által alapított Bo-
gárd és Vidéke hetilap, valamint a ma Hír-
ház Kft. nevet viselõ vállalkozás történeté-
ben jelentõs mérföldkõ, amikor 1995-ben
a szerkesztõség, kiadó és nyomda a Hargi-
tai család Tinódy úti lakásából méltó hely-
re, Sárbogárd szívébe, egy igazi mûhelybe
költözött: a Hõsök tere 12. szám alá, ahol
jelenleg is mûködik.
Az 1800-as években épült ház egykor köz-
vetlenül a település piacterére (a mai Hõ-
sök terére) nyílt.
Dr. Keszei Istvánné Barabás Terézia
visszaemlékezései alapján tudjuk, hogy
bankként, majd kocsmaként üzemelt,
majd a 19-20. század fordulóján Sallai Já-
nos vette meg, aki cipészmûhelyt alakított
ki benne.
Sallai János az I. világháborúban az olasz
fronton harcolt, amikor felesége, a nem
sárbogárdi születésû Bogdán Terézia meg-
szülte kislányukat, Teréziát. Sallai Terézia
3 hónapos volt, amikor édesanyja megkap-
ta az akkor pusztító spanyolnáthát és meg-
halt. A gyermeket Sallai János lánytestvé-
re, Mária nevelte fel, aki a szomszédban la-
kott. Sallai Terézia 18 éves korában házas-
ságot kötött Barabás György kõmûves-
mesterrel, aki önkéntes tûzoltóparancs-
nok is volt Sárbogárdon. Ezután Sallai Já-
nos és a fiatal házaspár lakták a nagy házat.
Itt születtek és nevelkedtek fel Sallai János
unokái: Barabás Terézia és Barabás Zsu-
zsanna.

A II. világháború elõtt a cipészet 8-10 inast
foglalkoztatott. Az L alakú épület elsõ, kü-
lön bejáratú helyisége volt Sallai János há-
lószobája. A következõ hatalmas szoba a
suszteráj. Itt helyezték el a nagy stelázsit,
melyen a cipõk felsõrészéhez használt fi-

nom bõröket tartották. Vele szemben egy
óriás sublót állt, ebben a cipõtalpakhoz va-
ló bõrök sorakoztak. A helyiség közepén
volt a munkaasztal, spangli, erre különbö-
zõ kis dobozok voltak felszegelve, ezekben
tartották a cipõkészítéshez tartozó kellé-
keket (például: faszög, ár, sarokvas, spicc-
vas, fémszögek, jancsiszögek). A spangli
mellett háromlábú kerek székeken dolgoz-
tak a cipészek. A csirizt csontenyvbõl
készítették és a cipõ kérgének, kaplijának
beragasztásához használták.
Az épület másik szárnyában helyezkedett
el a konyha, melyet a tornácról lehetett
megközelíteni. Ebbõl nyílott a hálószoba,
ami a mûhelybõl is elérhetõ volt. Vala-
mennyi utcára nyíló ablakon vasból készült
spaletta volt. Ezek az épület banki mûkö-
désének emlékei voltak.

A következõ ajtó egy szoba-konyhás, élés-
kamrás lakásba vezetett. Itt bérlõk laktak.
Az 1930-as évek elején a Felker család, ké-
sõbb Neumann Artúr cukorkakereskedõ a
feleségével, akiket zsidó származásuk mi-
att aztán elhurcoltak.
A II. világháború után költözött a lakásba
Szurics Anna a lányával. Mindketten idõ-
sek voltak. (Szurics Anna Németh László
sárbogárdi fuvaros anyai dédanyja volt.)
A következõ helyiség egy kamra volt. Itt
tartották az üstöt a nagy bográccsal, itt tör-
tént disznóöléskor a malac szétdarabolása,
az abálás, a hurka, kolbász töltése. Itt zaj-
lott a nagymosás is hatalmas fateknõben.
Abban az idõben ez nehéz munka volt, fa-
hamuból fõzött lúgos vízben, maradék zsi-
radékból fõzött szappannal történt a ru-
hák mosása. Ezt a legtöbb sárbogárdi csa-
ládban Szabó Mártonné, Léna néni végez-
te. Egyszerû, muzsikus cigány felesége
volt, négy gyermekkel. Nehéz munkája
mellett mindig vidám, jókedvû volt, érde-
kes történeteket mesélt a régebbi életrõl,
elbeszélésein sokat lehetett nevetni.
A következõ ajtó egy zárt lépcsõn vitt fel a
padlásra. Késõbb olyan állapotba került a
falépcsõ, hogy már nem volt biztonságos,
és egy külsõ létráról lehetett megközelíte-
ni a padlást. A padláson kötelek voltak ki-
húzva, ezekre terítették a kimosott, kike-
ményített ruhákat.
Az L alakú épület elsõ szárnya elõtt egy
nagy, faoszlopos tornác volt, padlózata
tégla. Ide erõsítették fel a hintát a gyerme-
kek játékaként. A tornác elõtti területet
egy sûrû bukszussor díszítette, mely némi
fantáziával kis játszóhelyek kialakítását
tette lehetõvé. Itt volt a gyerekek „baba-
játszóháza”.
Az épülethez tartozó telek három részbõl
állt. Az L alakot bezáró terület virágoskert
volt. Középen egy nagy kerek virágos

Sallai Terézia

Barabás György

Suszterinasok az udvarban
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KÖSZÖNTÉS
November 11-én ünnepelte szeretett édes-
anyánk, özvegy Kovács Józsefné 95. szüle-
tésnapját. Ez alkalomból köszöntötték Õt
nagy szeretettel, Isten áldását kérve: lánya,
veje, fia, menye, itthon és külföldön élõ
unokái, unokavejei és dédunokái.
Hálásan köszönjük dr. Sükösd Tamás pol-
gármester úrnak, valamint a helyi nyugdí-
jasklub tagjainak (Zámbó Lajosné, Major
Józsefné, Horváth Mihályné), hogy ottho-
nában felkeresve jókívánságaikkal nagy
meglepetést és örömet szereztek számára!
Kovács Józsefné, született Witzmann Irma
1925. november 11-én született Sárszent-
miklóson. Szüleivel az örspusztai halastó-
nál éltek, mivel édesapja halászmester volt.

Gyermek- és ifjúkori éveit is ott töltötte a csodálatos természeti környezetben. 1947-ben
kötött házasságot férjével, Kovács Józseffel, aki szíjgyártómesterként dolgozott. Házas-
ságukból két gyermek született. Hamarosan Sárszentmiklósra költöztek. Küzdelmes
élete volt. Háztartásbeliként dolgozott. Nagy részt vállalt unokái nevelésében is. Mindig
készen állt, amikor szükség volt a segítségre. Hosszú éveken keresztül ápolta, gondozta
idõs szüleit. Az õ elmúlásuk után tudott csak munkát vállalni. Dolgozott a simontornyai
labdagyárban betanított munkásként, majd a helyi TÉVÁLL-nál portásként nyugdíjig.
Mindig szorgalmas volt, rendezett portáját sokan megcsodálták.

Isten éltesse Õt még sokáig közöttünk egészségben, szeretetben!

krupp volt gyönyörû virágokkal. A lakók
elõtti részt téglalap alakú virágágyás díszí-
tette, közepén három szilvafával. A szilva-
fák kipusztulása után árnyékot és jó ter-
mést is adó szõlõlugas került telepítésre.
A telek elsõ részét kerítés választotta el a
gazdasági udvartól. A kerítés mentén
aranyribiszke-cserje sárga virágai ontották
tavasszal bódító illatukat. A sövény köze-
lében volt és van is egy három betongyûrû-
bõl álló kút, mely locsoláshoz szolgáltatott
s szolgáltat ma is vizet.
A két udvarrész közötti átjáró mellett állt
egy kád, melybe a tetõrõl összegyûjtött
esõvíz folyt, ami hajmosás, mosakodás és
mosás céljára szolgált.
A következõ telekrész a gazdasági udvar
volt. Két sertésól, egy tyúkól, fáskamra és a
vécé kapott itt helyet. Ez is kerítéssel volt
leválasztva a harmadik résztõl, ahol a
konyhakert kapott helyet.
Sallai János 1945-ben halt meg. Mûhelye
megszûnt, a cipõkészítéshez használatos
eszközei részben elkallódtak.
A ház külön bejáratú szobáját Németh Im-
re cipészmester bérelte ezután, aki Né-
meth László sárbogárdi fuvaros apai nagy-
apja volt.
Késõbb a falu fiatal óvónõje, Nagy Piroska
lakott itt férjével, Kiss Lászlóval Bicskére
költözésükig.
Sallai János lánya már apja halálakor be-
teg volt, 1948-ban hunyt el. Barabás
György egyedül maradt két kislányával.
Késõbb a lányok Budapestre költöztek, s
Gyuri bácsi itt élt magányosan 1986-ban
bekövetkezett haláláig.
Az épületet 1988-ban Király Miklós vette
meg s újította fel. Sokáig üresen állt, míg-
nem 1995-ben megvásárolta Hargitai La-
jos a szerkesztõség, kiadó és nyomda szá-
mára.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testü-
letének hatáskörében eljáró Sárbogárd város polgármestere 2020. november 6-án el-
fogadta
– a 23/2020. (XI. 09.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló 51/2015.
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 24/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésérõl szóló 9/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl;
– a 25/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak 2020. évi költségvetésérõl szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

KÖSZÖNTÕ

Sárbogárd Város Önkormányzata ne-
vében a szociális munka világnapja al-
kalmából sok szeretettel köszöntöm vá-
rosunkban a szociális szféra minden
dolgozóját, akik hivatásukként válasz-
tották a segítségnyújtást.
Külön köszönetemet fejezem ki a jelen-
legi rendkívüli helyzetben végzett áldo-
zatos munkájukért.
További munkájukhoz jó egészséget,
kitartást kívánok!

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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MOST AKKOR
MI VAN?

Pár nappal ezelõtt még teljesen bizonytalan volt,
hogy ki lesz az USA új elnöke. Mindkét váromá-
nyos önmagát tekintette annak. Végre a világmé-
retû szorongó várakozás, úgy látszik, véget érhet,
az államférfiak már mindenfelõl gratulálnak
Bidennek, tehát ez a 77 éves úr lett a világ legfon-
tosabb politikusa. A nép többsége megválasztotta
õt.
Azt hiszem, a világon senki nem tudja, hogy miért
éppen õt. Teljes a bizonytalanság a tekintetben,
hogy az emberek miért szavaznak, vagy nem sza-
vaznak valakire. Szoros eredmény született.
Mindketten több milliónyi szavazatot kaptak, Bi-
den valamivel többet, mint Trump. De érdekes:
állítólag halottak is szavaztak ezerszám, továbbá
az utcán a szemét között halomnyi szavazócédu-
lát találtak eldobálva. És az is gyanús, hogy a világ
legfejlettebb, mindenki által irigyelt digitalizációs
rendszerével rendelkezõ országában nem négy
óra alatt, hanem négy nap alatt sikerült eldönteni
az eredményt. Valahol Afrika belsejében, a
dzsungelben is rövidebb idõre lett volna szükség.
Gondolkodom, vagyok-e annyira naiv, hogy el-
higgyem: minden rendben van e körül a választás
körül. Azt hiszem, nem vagyok. Olyan fejtegetést
is hallottam, hogy valakik meg akartak szabadulni
Trumptól, mert ez a locsi-fecsi ember a szónoklá-
sa indulatrohamában olyan titkokat is közhírré
tett, amelyeket nem lett volna szabad, és ezt ezek
a titokzatos valakik nem tûrhették. Mennie kell.
Most akkor mi van itt? Nem Joe és Jack és a többi
millió amerikai döntötte el, ki legyen az elnök?
Kapkodunk a fejünkhöz. Lehet, hogy mi, emberi-
ség át vagyunk verve? A népképviseletrõl, de-
mokráciáról (népuralomról) szóló gyönyörû me-
sék csak a mi becsapásunkat szolgálják? A való-
ságban a nagypolitika ismeretlen kevesek játékte-
re, és mi, többiek uralkodási helyzetünk boldog,
csalóka tudatában csak húzzuk az igát?
Azért nem olyan egyszerû a képlet! A politika
alapvetõ megjavulásában nem lehet bizakodni.
De élünk, szeretjük a virágokat, a tavaszt, a jó fa-
latokat, a gyerekeket, és ez nem semmi.
Próbáljuk meg most elképzelni Biden beköltözé-
sét a washingtoni Fehér Házba! Õ természetesen
egy széket sem mozdít meg, mindent a személyzet
végez. Az elnöki lakosztályhoz tartozik egy népes
alkalmazotti csapat. Az elnök leül az íróasztalá-
hoz, rakodik. A titkár készíti a másnapi beszédét,
az elnök utasításokat ad. Rutinos, volt már elnök-
helyettes. Eltölti a lelkét a gyõzelem öröme. Vagy
a pártfogó hatalmasságok iránti hála.
Cserélnék vele? Dehogy! A folyamatos színpad.
A gyanakvások. Az orvos mosolya. A nyugtatók.
A forgolódás az ágyban, majd a tabletta hatása.
Valakinek el kell játszania ezt a szerepet is. Nincs
mit irigyelni rajta! Ugyanúgy szolga õ, mint mi,
többiek, bár neki tálcán hozzák a reggelit, és már-
ványos a szobája fala. Az öregkori testi bajok,
gyomor- és izomfájdalmak, balsejtelmek alól
nincs felmentése.
Imádkozni kellene érte.

Leszkovszki Albin

BAKANCSLISTA –
MAGYARORSZÁG

A hetes bûvös szám az õsi hagyományvilágban, gondoljunk csak a hét vezérre,
vagy a mesékben használt kifejezésekre. A 777 magyar népmese szimbolikája
alapján 777 magyar mesebeli úti célt ajánl a magyar vidékeket látni vágyó olva-
sóközönségnek Kocsis Noémi Bakancslista – Magyarország címû könyve, mely
idén jelent meg a Scolar Kiadó gondozásában. A képekkel gazdagon illusztrált
kötet sárbogárdi bemutatójára november 4-én, szerdán került sor a sárbogárdi
könyvtárban.
Ahogy olvashatjuk a könyv ajánlójába és a smokingbarrels.blog.hu kritikájában:
A szerzõ 1970-ben látta meg a napvilágot Székesfehérváron; csaknem tízezer cik-
ke jelent már meg nyomtatott, illetve online felületen, és regényt is írt „A dajka”
címmel.

Kocsis Noémi most megjelent kötetében páratlan ötletekkel szolgál, akár rövid
kiruccanásra, hétvégi kirándulásra, akár hosszabb országnézésre vágyunk; család-
dal, barátokkal, vagy a párunkkal; nyugalmas feltöltõdésre, vagy éppen aktív pihe-
nésre áhítozva; bakancsot húzva, vagy elegáns ruhába bújva; pazarul elengedett
pénztárcával, vagy fillérekbõl kivitelezve a nagy kalandot. A 777 látnivaló élmé-
nyek szerint került csoportosításra olyan sokatmondó fejezetcímek alatt, mint
„Belassulós-lazulós”, „Adrenalinfröccs”, „Eszem-iszom”, „Vadregényes”.
Újfajta izgalmakra vágysz? Miért nem próbálod ki a manapság elég népszerûnek
számító szabadulószobák valamelyikét? Netán az ízlelõbimbóidat kényeztetnéd?
A hagyományos finomságokon kívül egyre nagyobb teret hódítanak a különleges
ínyencségek. Kitörnél a négy fal fogságából, friss levegõt szippantanál? Akkor
irány mondjuk a legközelebbi erdõ, túrára fel! Esetleg mit szólnál ahhoz, ha saját
magad járnál utána, mégis mennyi valóságalapja van híres legendáinknak, mon-
dáinknak? Kulturálódni szeretnél? Meseszép kastélyokban gyönyörködhetsz, a
viharverte várakban barangolva pedig megelevenedik a történelem. Mellettük
színházak, könyvtárak, valamint a legkülönfélébb múzeumok tucatjai fogadnak
tárt kapukkal országszerte!
Fürdõzzünk és sakkozzunk egyszerre a Széchenyi fürdõben; nézzük meg, hogyan
nyilaznak lóhátról Kaposmérõben; tudjuk meg a vácrátóti arborétumban, milyen
étel fõzhetõ a liliomfa szirmából; mossunk aranyat Mohácsnál; bálozzunk barok-
kosan Gyõrben; evezzünk télen egy gõzölgõ csatornán Hévíztõl a Balatonig; süs-
sünk hamuban sült pogácsát Kunszálláson; vagy utazzunk az igazi Zsuzsi vonaton!
A Bakancslista lapjait forgatva biztosan mindenki talál kedvére valót, hiszen Ma-
gyarország a feledhetetlen élmények kiapadhatatlan forrása.

HKV
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Harmónia 8.

A TÁPLÁLKOZÁS
Az egészségünk meglétét erõsen befolyá-
solja, hogy mit eszünk és hogyan. Mindenki
számára világos, hogy a testünk fenntartá-
sát szolgáló energia nagy részét a táplálék
biztosítja számunkra. Van, aki ezt úgy ér-
telmezi, hogy minél nagyobb mennyiséget
igyekszik lenyomni a torkán. Errõl árul-
kodnak a bevásárlókocsik a szupermarke-
tekben. Ezekben a megrakott kocsikban
találhatunk üdítõt, csipszet, csokit, sós
rágcsát a húsok, felvágottak, pékáruk, süte-
mények mellett. Mi, emberek, nagy fo-
gyasztók vagyunk. Sajnos válogatás nélkül
megvesszük a csábító, magukat kelletõ ter-
mékeket. Nem is gondolunk bele, milyen
nagy kárt okozunk ezzel a szervezetünk-
nek. Ma már sok szó esik a táplálkozásról,
hisz felismert tény, hogy nagyban befolyá-
solja az egészségünket. Sokféle nézet, táp-
lálkozási trend van. Lehetne ezekrõl vitat-
kozni, de szerintem nem érdemes. Ha jó-
zan paraszti ésszel szemléljük magunkat,
akkor talán abban egyetérthetünk, hogy
katasztrofális állapotban van az egészsé-
günk. A csúcsszuper technikai világunk
van, amely megteremtette számunkra a ké-
nyelmet és már a Holdat és a Marsot céloz-
zuk meg, De vajon mi lett a mi földi éle-
tünkkel? Hová lett az egészségünk és a
nyugodt életünk?
A táplálkozás terén tény, hogy nagyon sok
az elhízott, túlsúllyal küzdõ ember. Ebbõl
következik rengeteg egészségügyi problé-
ma. Az is tény, hogy hihetetlenül megnõtt
az ételintoleranciában szenvedõ emberek
száma. Sok emberrel beszélgetve szinte
mindenki felteszi a kérdést: „Mitõl van ez a
rengeteg érzékenység?” Szinte már nincs
olyan család, ahol ne lenne valakinek
emésztési problémája. Gluténérzékeny-
ség, laktózérzékenység, allergia, cukorbe-
tegség és a felsorolást még lehetne folytat-
ni. Az okok rendkívül széles skálán mozog-
nak, ezért nem könnyû átlátni ezt a terüle-
tet. Néhány gondolatomat szeretném el-
mondani a saját és a környezetem tapaszta-
latai alapján.
Talán a legfontosabb tényezõ, hogy mit
eszünk. Honnan származik, mibõl készült
az a táplálék, amelyet magunkhoz veszünk.
A fehér lisztbõl készült termékek sok em-
bernél és gyermekeknél is lisztérzékenysé-
get váltanak ki. Aki azt mondja, hogy ez di-
vathóbort, az beszéljen olyan édesanyával,
akinek a gyermeke lisztérzékeny, majd fel-
világosítja errõl a témáról. A lisztérzékeny-
ség, gluténérzékenység mögötti egyik ok a
búza termesztésének, minõségének és fel-
dolgozásának a problémája. A nagyüzemi
gazdálkodásban a „minél többet minél
gyorsabban eladni” gazdasági érdekeltség
áll, mint minden versenyszférában. Az em-
beri élet másodlagos.
A második oknak én a civilizált életünk mi-
att felborult, meggyengült emésztésünket
tartom. A tápcsatornánk egy jól mûködõ,
szervezett részüzem a testünkben. Ha itt

minden rendben van, akkor egészségesek
vagyunk. A tápcsatornánk rendkívül hosz-
szú. Valaki azt mondta nekem, hogy kép-
zeljek el magam elõtt egy focipályát, na, ek-
kora lenne a bélcsatornánk kiterített vetü-
lete. Ha ezen a hatalmas területen folya-
matosan mérgek, adalékanyagok, ízfoko-
zók, nehezen emészthetõ anyagok szívód-
nak fel, szegény bélrendszerünk ugyancsak
bajban lehet!
Harmadik okként a stresszt emelném ki,
amely nagyban befolyásolja emésztésün-
ket. A kapkodva, feszülten elfogyasztott
étel többet árt, mintha nem ennénk sem-
mit. Ki ne ismerné az „összeugrott a gyom-
rom” érzést? Ilyenkor szinte beleerõsza-
koljuk az ételt gyomrunkba. Vagy a késõ
esti „mindent bepótolok, végre egy jót
eszem” falatozást. Aztán itt van a tévé elõt-
ti stresszoldó „elengedem magam” állapot,
amikor aztán jöhet a kóla, a sör, sós mogyo-
ró stb., adunk az élvezeteknek, de az
emésztõrendszerünk nagy árat fizet érte.
Amikor már jóllakottan ülünk, vagy fek-
szünk a tévé, vagy a laptop elõtt, akkor így
is akarunk maradni. A testünk nem vágyik
semmi aktivitásra. Csak hagyjuk békén õt,
hisz meg kell emészteni azt a rengeteg
ételt, amelyet belé tömtünk. Ki ne tapasz-
talta volna már meg a „kajakómát”?
Itt jön a negyedik ok, a mozgáshiány, az
ülõmunka, amely nagy ellensége a jó
emésztésnek. Mi köze a mozgásnak az
emésztéshez? Nagyon sok. Ha nem moz-
gunk eleget, a bél izomzata elrenyhül és
nem tudja végezni a dolgát. Hosszú távon
ez súlyos problémákhoz vezet.
Az ötödik ok, a fehér liszten kívül, a táplál-
kozásunkat irányító gyárak ízfokozós, tar-
tósítószeres, E-számos termékei, amelye-
ket válogatás nélkül veszünk meg. A tuda-
tos vásárló fogalma már bent van a köztu-
datban. Ez azt jelenti, hogy sokan vannak,
akik nem dõlnek be az ízfokozók csábító vi-
lágának.
Újra éljük a vírushelyzet miatt a megszorí-
tások idõszakát. Azt olvastam valahol,
hogy az emberek többet híztak a tavaszi ka-
ranténos idõszak alatt, mint elõtte. A vírus-
helyzetnek ez is egy egészségügyi kockáza-
ta. Gondoljuk át újra, hogyan éljünk az el-
következendõ idõszakban! Mit eszünk?
Vajon meg tudja-e emészteni a gyomrunk,
a bélrendszerünk, amit belé tömünk? Mi-
lyen híreket hallgatunk meg, amely által
újabb stressznek tesszük ki magunkat?
Mozgunk-e eleget? Képesek vagyunk-e ki-
menni a szabadba, akkor is, ha körülöttünk
mindenki a tévé elõtt fekszik? Képesek va-
gyunk-e felvállalni önmagunkat és a dönté-
seinket, akkor is, ha mások másképpen
döntenek?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásá-
hoz ajánlok két könyvet, amelyek segíthet-
nek talán a tisztánlátásban bennünket.

Horváth Katalin

KÖNYVAJÁNLÓ 9.
Giulia Enders:

BÉLÜGYEK
Az írónõ orvostanhall-
gató, aki a doktorátusá-
hoz szükséges kutatáso-
kat a frankfurti Mikrobi-
ológiai Intézetben vé-
gezte a könyve megírá-
sakor, 2014-ben. Kutatá-
sai közben olyan össze-
függéseket talált a tes-
tünk mûködésében,
amelyek arra inspirálták, hogy nem szokvá-
nyos módon lásson rá a bélrendszerünk
szerepére. Könyvében tabukat dönt le, és
egy eddig nem ismert világba, a beleink
csodálatos világába kalauzol el bennünket.
A beleink mûködésérõl kínos beszélnünk.
Pedig a régi orvoslásban, amikor nem volt
labor, röntgen, ultrahang, az orvos a szék-
let alapján is tudta diagnosztizálni, hogy
milyen problémában szenved a beteg. Az
immunrendszerünk 80 %-ban a beleink ál-
lapotától függ. Bármit is fogyasztunk,
amely egészséges és tápláló lehet a testünk
számára, ha a bélbolyhaink felszívóképes-
sége nem jó, nem fog tudni segíteni a szer-
vezetünknek.
Ez a könyv a komoly téma ellenére szóra-
koztató, szellemes olvasmány, vidám raj-
zokkal, karikatúrákkal illusztrálva. A hús-
ba vágó témát úgy mutatja be, hogy közben
mosolyra fakad az ember.
Az írónõ így ajánlja a könyvét: „Mondhatni
kissé lebecsüljük õt – pedig valójában nem
pusztán lebecsülésrõl van szó, egyenesen
szégyenkezünk a beleink miatt. Gázos belek!
Könyvem ezen a hozzáálláson szeretne egy ki-
csit változtatni. Mert a bél igenis menõ.”

Hans-Ulrich Grimm:
A LEVES HAZUDIK

Ezt a könyvet erõs ideg-
zetû egyéneknek ajánla-
nám. Olyanoknak, akik
szembe mernek nézni az-
zal a ténnyel, hogy fogal-
munk sincs, mi az, amit
megeszünk. Mi az, amit
táplálék gyanánt leve-
szünk a polcról, hogy az-
zal etessük a családun-
kat, ezen nõjenek fel a gyermekeink. Ez a
könyv az ízipart mint világhatalmat mutatja
be. A vegyi gyár ontja számunkra a kémiai-
lag összeállított, táplálék gyanánt eladott
„szemetet”. A „szemét” szó nem túlzás, aki
elolvassa a könyvet, az meg fogja érteni je-
lentését. A gyerekeink viselkedészavarai,
az autizmus, a hiperaktivitás, az agresszivi-
tás és még sok egyéb probléma mögött ez a
táplálkozási „szemetet” gyártó világ áll.
Egy idézet a könyvbõl: „Senki sem merné
megkockáztatni a kísérletet, hogy autójába
beletöltsön valamit, aminek ugyan benzin-
szaga van, de valójában víz benzinaromával,
még akkor sem, ha ez természetazonos ben-
zinaroma.”

Horváth Katalin
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A NYOLCAK TÖBBSÉGBEN
PÉNTEKEN INDULT
A NYOLCAS JÁRAT

MEZÕFALVA U14–
SÁRBOGÁRD U14 0-8 (0-3)

Mezõfalva: Rostás Bence – Papp Adrián,
Ihász Benedek, Kiss Milán, Nemes Bene-
dek, Nagy Barnabás, Németh István Dáni-
el, Mohai Zsolt Csaba, Kéri Benedek Ist-
ván
Cserék: Hegedüs Zétény, Farkas Martin,
Csicskovics Dávid Krisztián
Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Baráth Barnabás, Tóth
Márk, Németh Nagy Gábor, Zvezdovics
Gábor Bence, Mezõ Brendon, Nagy Kris-
tóf, Csõgör Dániel
Cserék: Németh Levente, Papp Dániel,
Juhász Ferenc Dominik, Hollósi Géza
Az õszi szezon záró fordulójában a vendé-
gek már a 2. percben megszerezték a veze-
tést. Mezõ B. jobbról beívelt szögletrúgá-
sát Zvezdovics G. B. 4 m-rõl továbbította a
hálóba, 0-1. A gyors gól túlságosan meg-
nyugtatta a vendégeket és a hazai támadá-
sok okoztak fejtörést a sárbogárdi véde-
lemnek. A 29. percben Hollósi G. indításá-
val Zvezdovics G. B. középen a védõk mö-
gé került és higgadtan helyezett a kapuba,
0-2. A 34. percben ismét Zvezdovics G. B.
volt eredményes. A Mezõ B.-tõl visszaka-
pott labdát 8 m-rõl laposan lõtte a hálóba,
0-3. A második játékrészben tovább folyta-
tódott Zvezdovics G. B. gólparádéja és a
42. percben Hollósi G. találata színesítette
a mérkõzést. Mezõ B. jobbról belõtt szög-
lete után a védõktõl Hollósi elé került a
labda, aki 12 m-rõl kilõtte a jobb alsó sar-
kot, 0-4. Egy perc múlva ismét Mezõ B. és
Zvezdovics G. B. a fõszereplõ, és a jobbról
érkezõ labdát Zvezdovics G. B. 6 m-rõl he-
lyezte Rostás B. kapujába, 0-5. A mérkõ-
zés eldõlni látszott és a hazaiak erejébõl
csak szórványos támadásokra futotta. Az
52. percben Hollósi G. átadásával Zvezdo-
vics G. B. kilépett a védõk között és hig-
gadtan helyezett a jobb alsó sarokba, 0-6.
Újabb egy perc telt el és egy Simon L.
I.–Hollósi G. összjáték után Zvezdovics G.
B. a megkapott labdát a hálóba lõtte, 0-7.
A 60. percben a mindvégig agilisan játszó
Hollósi G. és a gólerõs Zvezdovics G. B.
kényszerítõzése után az utóbbi talált a
kapuba, 0-8. Az elsõ félóra után nem volt
kétséges a három pont sorsa és Zvezdovics
G. B. hét találatával magabiztos gyõzelem
született.
Ifj. Pajor László utánpótlás vezetõedzõ zá-
rásként: – Az utolsó õszi fordulóban fontos
volt, hogy gyõzelemmel zárjunk és jó helyrõl
mehessünk a téli szünetre. Ehhez képest me-
gint az elvártnál gyengébb elsõ félidõt pro-
dukáltunk, sok technikai hibával. A máso-
dik játékrész már sokkal jobb volt, rengeteg
helyzetet alakítottunk ki, ami örömmel töl-
tött el, ahogyan az is, hogy úgy éreztem, a

játékosok élvezték a focit. A tavaszra fontos
feladatunk, hogy az elsõ félidõt is meg tudjuk
majd pörgetni. Gratulálok az õszi munká-
hoz és az eredményekhez a csapatnak!

Tabella

1. Fõnix–Gold FC 8 8 0 0 145 3 142 24
2. Sárbogárd 8 6 1 1 72 17 55 19
3. Ercsi Kinizsi 8 6 1 1 48 23 25 19
4. DUFK 8 5 0 3 55 41 14 15
5. Kulcs 8 2 2 4 27 55 -28 8
6. Mezõfalva 8 2 1 5 16 53 -37 7
7. Kápolnásnyék 7 1 2 4 25 30 -5 5
8. Baracs 7 1 1 5 20 33 -13 4
9. Elõszállás 8 0 0 8 3 156 -153 0

NYOLC, EGYENLÕ
ELOSZTÁSBAN

ERCSI KINIZSI U19–
SÁRBOGÁRD U19 0-8 (0-4)

Ercsi Kinizsi: Szili Dusán – Bálint Kriszti-
án, Balog Emánuel Zoltán, Mészáros Csa-
nád, Németh Róbert György, Dankó An-
tal, Ignácz Adrián, Jakab Milán, Bálint
Ábel, Bognár Bence, Matizevics Zalán
Krisztián
Cserék: Szabó Levente Máté, Réthy Dániel
Márk, Gulyás Dániel, Horváth Imre Patrik,
Markó Dániel Tibor
Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Õri Dániel,
Horváth Zsombor, Vagyóczki Patrik, De-
ák Soma, Gábris Róbert, Rodenbücher Ti-
bor, Bögyös Bendegúz Géza, Tóth Patrik
Krisztián, Biró Bence, Horváth Bálint
Cserék: Szepesi Balázs, Szabó Olivér, Len-
gyel Szabolcs, Kisari Kevin István, Tóth
László, Bruzsa Tamás, Boda Armand
Az augusztus végérõl halasztott találkozón
a vendégek a lehetõ legerõsebb összeállí-
tásban léptek pályára. Az eredmény nem is
maradt el és a 11. percben megszületett a
sárbogárdi vezetés. Õri D. jobb oldalra ki-
tett átadását Tóth P. K. 18 m-rõl a kapu
jobb oldalába emelte, 0-1. A gól után Hor-
váth Zs. többször került kihagyhatatlan-
nak látszó helyzetbe, de a labda elkerülte
Szili D. kapuját. A 35. percben Horváth Zs.
önzetlenül passzolt Rodenbücher T. elé,
aki 16 m-rõl a bal alsó sarokba helyezte a
labdát, 0-2. A hazaiak zavarodottságát a

37. percben ismét sikerült góllal „díjazni”.
Gábris R. tálalt Rodenbücher T. elé és egy
csel után szépen kilõtte a jobb alsó sarkot,
0-3. A vendégek a félidõ hajrájára belen-
dültek és a 40. percben Tóth P. K. bal ol-
dalról elvégzett szögletrúgását Õri D. a
hosszú oldalon a védõk között felugorva
fejelte a hálóba, 0-4. A szünet után folyta-
tódott a hazaiak vesszõfutása és a vendé-
gek gólparádéja. A 47. percben egy bedo-
bás után Gábris R. középre passzolt átadá-
sát Horváth Zs. a védõt átjátszotta és a ka-
pu jobb oldalába lõtt, 0-5. A vendégek irá-
nyításával zajló mérkõzésen a hazaiaknak
epizód szerep jutott és a 61. percben már
fél tucat volt a vendégek góljainak száma.
A bal oldalon vezetett támadás végén Hor-
váth Zs. középre lõtt labdáját Szabó L. M.
a saját kapujába helyezte, 0-6. Luczek Ro-
land edzõ a cserelehetõségeket kihasznál-
va frissítette a csapatot és a 79. percben
Brúzsa T. a kaputól 26 m-re megítélt sza-
badrúgást a léc alá lõtte, 0-7. Zárásként a
89. percben Horváth B. büntetõbõl szer-
zett góljával kialakult a végeredmény, 0-8.
A minden csapatrészében jobb teljesít-
ményt nyújtó vendégek ilyen arányú gyõ-
zelme is megérdemelt.
Luczek Roland edzõ a mérkõzésrõl: – Lab-
darúgásra nem a legmegfelelõbb pályán
arattunk magabiztos sikert. Ellenfelünk
csapatában is voltak megyei I. osztályú keret-
tagok és a mi csapatunk is az idei szezonban
most állt fel a legerõsebben. Az elsõ félidõ
végére már eldöntöttük a mérkõzés sorsát.
Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, sokszor ke-
rültünk az ellenfelünk kapuja elé. A második
félidõre is jó hozzáállással mentünk ki és a
cserék is hozzátettek a játékhoz. Megérde-
melten arattunk ilyen arányú sikert. Beugró
edzõként nem volt nehéz dolgom, a játéko-
sok Lajtos András távolléte ellenére is maga-
biztosan csinálták a dolgukat. Gratulálok és
köszönöm a csapatnak!

Tabella

1. Velence 10 9 1 0 52 18 34 28
2. Enying 10 6 0 4 28 23 5 18
3. Videoton B. K. 10 5 2 3 57 20 37 17
4. Sárosd 10 5 1 4 31 15 16 16
5. Sárbogárd 10 4 3 3 31 27 4 15
6. Ercsi Kinizsi 10 4 1 5 23 39 -16 13

U19U19
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7. Szár 10 4 1 5 20 43 -23 13
8. Siófoki Bányász10 4 0 6 18 21 -3 12
9. Martonvásár 10 3 3 4 20 20 0 12
10. Kisláng 10 3 1 6 34 39 -5 10
11. L. komárom 10 1 1 8 17 66 -49 4

EZ IS NYOLC,
CSAK KÖZTE

SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK–
ENYING ÖREGFIÚK 2-10 (2-4)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Kiss János,
Borza István, Csendes István, Killer Gá-
bor, Kelemen Béla, Kiss Gábor, Tórizs At-
tila, Csizmadia Krisztián, Szabó András,
Derecskei József
Cserék: Horváth Zoltán, Kun Zsolt, Sala-
mon József, Kovács Dénes
Enying: Fehér Gábor – Rohanczi Tamás,
Turi János, Szabó Károly, Vas Tibor, Vas
Tamás, Porvázsnyik Sándor József, Pu-
delka Krisztián, Barta László, Paluska
Krisztián, Trencsányi Krisztián
Cserék: Gergics Attila, Horák Tibor, Vid Pé-
ter, Szigeti Szilárd, Molnár Zoltán, Molnár-
Csikós Ferenc
Az õszi szezon befejezõ mérkõzésén nem
sikerült a bravúr. A vendégeknek az elsõ
félidõben Molnár Z., Szabó K., Paluska K.
és Vas T. góljaira Kiss G. büntetõbõl és
Tórizs A. egyéni alakításából sikerült szé-
píteni az eredményen, így alakult ki a 2-4.
A szünet után Paluska K. és Porvázsnyik S.
J. berámolt még két-két gólt, valamint
Molnár Z. és Pudelka K. is betalált, amire
hazai részrõl nem volt válasz. A végered-
mény 2-10.

Tabella

1. Soponya 11 9 1 1 45 9 36 28
2. Enying 10 9 0 1 56 19 37 27

3. Mezõszilas 11 9 0 2 52 16 36 27
4. LMSK 11 6 3 2 28 16 12 21
5. Tác–Csõsz 11 6 1 4 26 21 5 19
6. Sárvíz 11 5 2 4 30 19 11 17
7. Szabadbattyán 11 5 1 5 36 37 -1 16
8. Kisláng 11 4 1 6 25 44 -19 13
9. Sárbogárd 11 3 3 5 23 33 -10 12
10. Polgárdi 11 1 0 10 16 36 -20 3
11. L. komárom 10 1 0 9 8 40 -32 3
12. Sárszentágota 11 1 0 10 20 75 -55 3

A HAZAIAKNAK NEM
VOLT NYOLC

MEZÕFALVA U16–
SÁRBOGÁRD U16 6-1 (3-1)

Mezõfalva: Ragány Levente Noel – Pre-
sinszki Balázs, Sümegi Levente, Jásper
Máté, Németh Balázs, Filipszky János
Zoltán, Horváth Viktor, Oláh Richárd,
Csicskovics Péter Zsolt, Németh Ervin,
Papp Bence
Cserék: Horváth Krisztián, Németh Levente,
Dombi Mihály, Horváth Ferenc Kristóf, La-
katos Zsombor Zsolt, Kolompár Lajos
Sárbogárd: Horváth Áron Máté – Simon
Lóránt István, Hollósi Bence, Sáfrány
Alen Zoltán, Lakatos Benjámin, Zvezdo-
vics Gábor Bence, Keszei Dávid, Szabó
Dominik Zoltán, Csõgör Dávid, Gereny
Marcell, Kiss Csaba András
Cserék: Fenyvesi Bálint, Csõgör Dániel, Ba-
ráth Barnabás
A nehezen megszerzett hazai gyõzelmek
mellett súlyos vereségek idegenben a csa-
pat utóbbi hetekben nyújtott teljesítmé-
nyének a mérlege. Gyorsan megszerzett
vezetés a hazaiak részérõl. A 4. percben
Csicskovics P. Zs. a bedobás után megka-
pott labdát a védõk között elvitte és közel-
rõl gurított a kapuba, 1-0. A védekezés

nem állt a legjobb fokon a vendégeknél, és
a 20. percben a középpályán megszerzett
labdát 20 m-rõl Oláh R. a bal felsõ sarokba
lõtte, 2-0. A ködbe veszett támadások egyi-
ke után a 35. percben a jobb oldalról belõtt
szögletet Hollósi B. közelrõl fejelte a jobb
alsó sarokba, 2-1. A 38. percben ismét ket-
tõ volt közte. A bal oldalról érkezõ beadást
Németh B. 2 m-rõl passzolta a kapuba, 3-1.
A szünet után sem változott a játék képe. A
hazaiak fölénye állandósult, a sokat hibázó
vendégek szétesõ játékot nyújtottak. Az
56. percben Csicskovics P. Zs. a kilépõ
Horváth M. mellett helyezett a hálóba,
4-1. Csicskovics percei és góljai következ-
tek a mérkõzés végéig. A 69. percben a bal
alsó sarokba lõtt, 5-1. A 78. percben a
védõtõl megszerzett labdát a kapus mellett
helyezte a hálóba, 6-1. A gyõzelmi remé-
nyekkel pályára lépõ vendégeknek elhúz-
ták a nótáját a hazaiak.

Tabella

1. Kápolnásnyék 10 10 0 0 106 8 98 30
2. Enying 11 10 0 1 116 20 96 30
3. DUFK 10 7 0 3 94 42 52 21
4. Sárvíz 11 7 0 4 48 51 -3 21
5. Mezõfalva 10 6 1 3 37 18 19 19
6. Videoton B. K. 10 6 0 4 54 49 5 18
7. Sárbogárd 10 5 1 4 33 38 -5 16
8. Cece 10 4 1 5 39 49 -10 13
9. LMSK 10 3 1 6 24 47 -23 10
10. Sárosd 10 1 3 6 27 67 -40 6
11. Polgárdi 9 1 1 7 15 50 -35 4
12. Lajoskomárom 9 1 0 8 18 101 -83 3
13. Kisláng 10 0 0 10 14 85 -71 0

Az MLSZ állásfoglalása alapján az
õszi fordulók további mérkõzései

nem kerülnek lejátszásra!

Szántó Gáspár

ÚT EURÓPA
ÉLVONALÁBA

OTP BANK BOZSIK-PROGRAM

Vasárnap került lebonyolításra a Sárbogárd SE szervezésében a 4. Õszi Fesz-
tivál az U7-es és az U9-es korosztály részére. Vidám gyerekzsivaj, élvezetes
mérkõzések, nagyszerû teljesítmények és sok gól volt a kissé ködös idõben. A
csapatokban kiemelkedõ játékkal elõrukkoló ifjú tehetségek különdíjazás-
ban részesültek
Cece PSE: Ocsovai Bálint (U7), Kovács Robertó (U9)
Sárosd NKSC: Nagy Dominik (U7), Tóth László (U9)
Sárbogárd SE: Izsó Marcell (U7), Krencz Barnabás (U7), Krencz Benedek
(U9), Papp Dávid (U9)
Az õszi fesztiválok befejezõdtek. Ifj. Pajor László, a Bozsik-program cso-
portvezetõje így értékelte a lányok és fiúk teljesítményét:
Hûvös, ködös idõben rengeteg gólt láthattunk a gyermekektõl, ami az U7-ben a
nagyon sok és ügyes cselnek, az U9-ben pedig a négykapus Funino-játéknak is
köszönhetõ volt. Látszik a fejlõdés a fiatalokon. Köszönöm a szurkolóknak a
sportszerû biztatást, a játékosoknak és a kollégáknak az õszi lelkiismeretes mun-
kát, és jó felkészülést kívánok a folytatásra!
Találkozunk, találkozzunk veletek ugyanitt a tavasszal!

Szántó Gáspár
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Csütörtökön a Dunántúlon helyenként szakadozottabb lehet a felhõzet, és
elõbújhat a nap, de a pára, köd egyes körzetekben tartósabban megmarad-
hat. Keletebbre marad a borús idõ, szitálással, gyenge esõvel. Az északnyu-
gati tájakon átmenetileg élénk széllökésekkel járhat a déli-délkeleti szél.
Délután 5-12 fokra van kilátás.
Pénteken a felhõs, ködös reggelt követõen a déli, délnyugati tájakon már
nagyobb területen bújhat elõ pár órára a nap. Keleten maradhat meg tartó-
sabban a rétegfelhõzet, itt idõnként szitálhat az esõ. Délután 7-13 fok való-
színû. Estére ismét nagy területen ereszkedik köd az országra.
Szombaton és vasárnap is a megszokott párás, ködös idõvel indul a nap.
Napközben csak helyenként szakadozhat fel a felhõzet, legfeljebb rövid
napsütéses idõszakok lehetnek. A légmozgás nem lesz jelentõs. Délutá-
nonként 7-14 fokot mérhetünk.
Forrás: idokep.hu
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Éjjel-nappali nyílt Sárbogárdon az új üzletközpontban, mely immár közel egy hónapja tölt be hiánypótló szerepet a
város boltjainak sorában azzal, hogy nemcsak a megszokott idõben, hanem 24 órában nyitva tart. A Pici non-stop
tulajdonosával, BOGNÁR ZOLTÁNNAL (aki egyébként építõipari céget és munkaruházati üzletet is mûködtet már),
valamint RIGÓ JÓZSEFFEL beszélgettem, aki egyfajta csendestársként segíti a vállalkozást.

– Honnan jött az ötlet, hogy Sárbogárdon éjjel-nappalit indítsa-
tok?

– Onnan, hogy míg Székesfehérváron három éjjel-nappali is mûkö-

dik, Sárbogárdon egy se, ráadásul itt a benzinkutak is bezárnak este

kilenc órakor. Már május óta készültünk a nyitásra, kibéreltük,

rendbe tettük, berendeztük az üzlethelyiséget. Az engedélyezés

azonban elhúzódott a pandémia miatt. Míg be nem vezették a vírus

miatti szigorításokat, úgy tapasztaltuk, hogy van igény a boltra,

mert egyre többen jöttek, fõleg hétvégén. Ha megszûnik a szigorí-

tás, ismét visszaállunk az éjjel-nappalra.

– Mennyi alkalmazottal mûködtök?

– Négyen váltják egymást, eredetileg 12 órában dolgoznak (egy

nap munka, egy nap pihenõ), most viszont át kellett állni 7 órás

munkarendre.

– Az árukészletet milyen megfontolások alapján állítottátok ösz-
sze? – Minden kapható, ami egy vegyesboltban: élelmiszer, napi haszná-

lati cikkek, nõk és férfiak számára egyaránt. Emellett ráálltunk

olyan apróbb termékekre, mint például a mûanyag tányér és evõ-

eszköz, tortára tûzijáték, gyertyák, illetve lufifújás. Pici a bolt, nem

tudunk sok terméket tartani, de próbáltuk úgy összeválogatni az

árukat, hogy mindenkinek az igényét kielégítsük és normál áron

tudjuk kínálni a termékeket. Az alkalmazottak és a vásárlók is tettek

javaslatokat. Amire szükség van, abból hozunk, folyamatosan bõvül

a paletta.

– Foglalkoztok friss áruval?

– Tejet, tejtermékeket tartunk, viszont felvágottból csak vákuum-

csomagolt kapható nálunk. Pékárut az alapi Köõ pékségtõl hozunk.

Elképzeléseink szerint lesz majd a boltnak telefonszáma és web-

oldala is, ugyanis gondolkodunk kiszállításban is. Piciben indultunk,

de megnövekedett igény esetén tudunk bõvülni.

Hargitai–Kiss Virág

PICI NON-STOPPICI NON-STOP
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