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ÖRÖKSÉG
Eljátszottam a minap a gondolattal: mi
lenne, ha teljesen önfenntartó életmó-
dot folytatnék „fõállásban”, mint ahogy
egy-egy közösség már teszi is. Azaz nem
függenék gáz-, áram- és vízszolgáltatás-
tól, intézményektõl, közlekedéstõl, ma-
gam állítanám elõ a szükséges élelmet,
ruházatot, mindent, ami a mindennapi
léthez szükséges. Nem a mért idõ hatá-
rozná meg a napjaim menetét, hanem
az élet ritmusa.
„Az emberiség nem jutott volna a fej-
lettség ily magas fokára, ha mindenki
csak él a semmibe! Nincs haszna a cél
nélküli életnek!” – szólalt meg bennem
egy másik hang.
A tudományos eredmények, találmá-
nyok, mûvészeti alkotások, és sok min-
den más csodálatra méltó teljesítmény,
ez való igaz. De mi van a rombolással,
ami az ipari fejlõdés mellékterméke, a
gazdasági mozgatórugók által kirob-
bantott háborúkkal, a fölösleges hará-
csolással, a fennmaradáshoz szükségte-
len javakért folytatott hajszával? Mit
tesznek le sokan az asztalra, amikor el-
távoznak az élõk sorából – nem egy
esetben magukat kivégezve a stresszel
és „jóléttel”? Karriert, nevet, tévét,
kocsit, házat, vagyontárgyakat? Ezek az
enyészeté, ócskasággá lesznek.
Az õrzi valakinek az emlékezetét, nyo-
mát, hogy a személyiségével, szellemi-
ségével mit adott másoknak – nem a
maga dicsõségére –, amit a megajándé-
kozottak is tovább tudnak adni. Ez az
ÖRÖKség!

Hargitai–Kiss Virág
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Francsics József kiállítása és
emléktábla-avatás

A várossá nyilvánítás 30. évfordulójára
Francsics József festményeibõl és grafikái-
ból nyílt kiállítás a sárbogárdi polgármes-
teri hivatal dísztermében. A kiállítás meg-
nyitója elõtt dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter Varga Gábor országgyûlési képviselõ-
vel leleplezte a díszterem elõterében elhe-
lyezett, Sárbogárd címerét ábrázoló em-
léktáblát.

A polgármester beszédében utalt arra,
hogy Sárbogárd már az elõzõ században
kapott mezõvárosi rangot, amit igazából
soha nem vettek el tõle.
Ennek ellenére harminc évvel ezelõtt,
1986-ban újra várossá nyilvánították Sár-
bogárdot. Ezt az eseményt örökíti meg az
emléktábla.

A díszterem egyúttal a házasságkötések
helyszíne is. Itt nyert elhelyezést a díszte-
rem felújítása után Francsics Józsefnek az
1960-as évek végén a járási tanács megren-
delésére készített, nagyméretû pannója.
Ez korábban az 1965-ben épült, új mûvelõ-
dési központ házasságkötõ termének tel-
jes fõfalát foglalta el annak nemes fabur-
kolatához igazítva.
A kiállításon megjelent a mûvész özvegye,
valamint hozzátartozói. Megnyitó beszé-
det mondott az egykori tanártárs, Lesz-
kovszki Albin. E beszéddel hiteles szemé-
lyes tanúként ablakot nyitott egy korra, az
1950-60-as évek világára, amelyben a kiál-
lított képek jelentõs része is készült. Gon-
dolom, nemcsak engem érintett meg, amit
Albintól hallottunk. Ezt a beszédet teljes
terjedelmében közöljük, hogy akik nem
tudtak eljönni a megnyitóra, nyomtatás-
ban olvashassák. Reményeim szerint az
ifjabb nemzedék számára e kor mélyebb
megismertetését is szolgáljuk ezzel.
A kiállítás a késõbbiekben is megtekinthe-
tõ.

Hargitai Lajos

Megnyitó szavak
Francsics József

kiállításához
Nem tudom némi felindultság nélkül ma-
gam elé idézni azokat az éveket, amikor el-
kezdtem sárbogárdi tanárkodásomat, tisz-
telt Hallgatóság. Úgy adódott, hogy a gim-
názium tanári kara ekkor, az 1950-es évek
végén és a 60-as években nagyrészt har-
mincévesnél fiatalabb tanerõkbõl alakult.
Az egyetemrõl nemrég kikerült legények,
leányok még diákos családiasságban éltek,
albérleti szobáik helyett napjaik nagy része
az iskola épületében telt el. Már-már test-
véri viszony alakult ki közöttük, együtt ét-
keztek, együtt jártak moziba, a televízió
emberiség méretû elterjedése elõtt, ma
szinte elképzelhetetlen viszonyok között
élt még a társadalom. Úgy emlékszem,
sokkal több idõnk volt egymáshoz és álta-
lában az élethez.
Az idõsebb, nagyrészt családos kollégákat,
Tóni bácsit (becenevén Csaszi bácsit),
Panni nénit, és hát Francsics Jóskát bátyá-
inknak, nõvérünknek tekintettük, õk pe-
dig hozzánk, mint öccsükhöz, húgukhoz
szóltak. Nagyon szerencsés körülmény, ha
létrejön egy ilyen valóban természetes
kapcsolatrendszer munkatársak között.
Az effajta közösség szinte népi együttmû-
ködésben képes létezni, végezni a munká-
ját, létrejön a közbizalom, együtt dolgozás,
mondjuk ki: a szeretet légköre.
Az 56-os forradalom leverése utáni évek-
ben voltunk, összebújtunk, mint csirkék a
zivatarban. A szovjet tankok által fenntar-
tott diktatúra akasztófákkal, börtönökkel,
internálótáborokkal tette világossá min-
denki számára, hogy mi a helyzet. Ezt el
kellett fogadni, mindenki befogta a száját,
tudtuk, mit szabad és mit nem. Nem volt ti-
tok elõttünk, hogy tanárelõdeink némelyi-
két eltiltották a pályáról, meghurcolták,
össze-összeverték, bár nem követtek el
semmit. Példát statuáltak számunkra, és
mi értettük a példát, jó gyerekek voltunk.
De egymásban kimondatlanul is bíztunk,
nem voltak hátsó gondolataink egymással
szemben.
Francsics Jóskáék szolgálati lakása néhány
lépésnyire volt a gimnázium épületétõl.
Ott lakott a házaspár két kisgyerekkel. A
szülõk a háborús nemzedékhez tartoztak,
sok szörnyûséget átéltek. A férjet hadifog-
ságba hurcolták, a feleség szülõhelyének
férfi lakosságát kiirtották az oroszok. Ta-
lán ezek a tapasztalatok okozták, hogy
mindketten komolyak és bölcsek voltak.
Mi, fiatalok gyakran bekopogtunk az ott-
honukba. Üldögéltünk a mûteremként
szolgáló szobában. Kellemes lenolajillat
volt benn, festéktubusok hevertek, sok
ecset.

Folytatás a következõ oldalon.
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BÚVÁRÓRÁK TITKAI
Streng Ferenc értékes búváróra-gyûjteményébõl nyílt kiállítás a Madarász József Vá-
rosi Könyvtárban május 23-án, hétfõn. A tárlat darabjairól érdekes részleteket tudtunk
meg a gyûjtõtõl.

– Ilyen kiállítás Magyarországon még nem
került megrendezésre. Ez az ötlet, kezde-
ményezés elismerésre méltó – mondta No-
vák Kovács Zsolt alpolgármester köszön-
tõjében. – Az idõmérés modern dolog.
Mérjük az idõt a kezünkön, óránkon, tele-
fonunkon. Nekünk ez már természetes, de
hosszú évezredeken keresztül nyugodtan
elvoltak anélkül az emberek, hogy ponto-
san mérték volna az idõt. Elég volt, hogy
reggel van, este van, a jószágot etetni, itat-
ni kell, esetleg a harang jelezte, hogy mikor
kell templomba menni.

Ahogy modernizálódott a világ, fölgyor-
sult az életünk, egyre inkább szükségessé
vált, hogy pontosan mérjük az idõt. El-
kezdtek okos emberek idõmérõ eszközö-
ket alkotni. Az elsõ eszközök valamilyen
természeti dologhoz kapcsolódtak: nap-
órák, víz járásával összefüggésbe hozható
órák voltak. A 16. században jelentek meg
a mechanikus órák. Igen nagy szellemi ka-
pacitást igényelt, hogy technikailag, logi-
kailag mûködtessék ezeket az eszközöket.
Persze ahhoz, hogy idõt mérhessenek, kel-
lettek idõszámítási egységek is. Nagy dolog
volt, amikor hordozhatóvá váltak az órák.
Az elsõ ilyet Nürnbergben készítették, ez
volt az úgynevezett nürnbergi tojás. Gye-
rekkorunkban még felhúzható órák vol-
tak, ma gyakoribb a kvarc, vagy az önmagá-
tól mûködõ karóra, ami a kéz mozgásából
nyeri az energiát. A búváróra azt jelenti,
hogy víz alatt is mûködõ óra. Ez mire jó?
Hétköznapi ember számára arra, hogy a
fürdõkádba és a Balatonba is vihetjük ma-
gammal. A búvárok számára viszont a bú-
váróra létkérdés, hogy tudják, mennyi idõt
töltenek a víz alatt, milyen mélységben
vannak. Sárbogárd számára azért is külön-
leges ez a kiállítás, mert városunkban ha-
gyománya van az óramûvességnek, a mes-
terek nagy elismertségnek örvendenek
településünkön, amire büszkék lehetünk.
A tárlattal a 30 esztendõs városra és Alpek
Zoltán Imrére is emlékezünk.
Streng Ferenc az órák „leleplezését” meg-
elõzõen külön köszöntötte a Huszár órás
üzlet mestereit. Majd bevezetõként el-

mondta, hogy min-
den búvárórát hõ-
sokknak és nyomás-
próbának vetnek
alá, vízbe tesznek
tesztelésképpen. A
klasszikus, igazi bú-
várórák 200 m-es
mélységtõl indul-
nak, de manapság
már 300-500 m-es

mélység is jellemzõ. A búvárórák általában
automata szerkezetek, de sok a kvarc is
köztük. E szerkezetek a tudománnyal és a
sporttal fejlõdtek. 1903-ban Svájcban egy
menetes tokot készítettek, amibe betették
az órát, így biztosítva a vízállóságot. Ké-
sõbb a Rolex elkezdte gyártani híres óráit.
Egy Rolexben merültek le például a világ
legmélyebb pontjára is, több mint 10 ezer
méter mélységbe. A kiállításon láthatók
ikonórák, amiket a gyûjtõk nagy becsben
tartanak, és nagyon drágán, vagy egyálta-
lán nem vásárolhatók meg, ilyen a Doxa és
a Sector; van villáskulcsos búváróra, öböl-
háborús orosz búváróra, brit haditengeré-
szeti kommandós búváróra, profi jégko-
rongozó-búváróra, nyomásmérõs búvár-
óra, az orosz MIR ûrprogramban használt
Fortis óra, sõt, még kínai Rolex is.
A tárlat darabjait egyenként is bemutatta a
közönségnek Streng Ferenc, érdekes ada-
lékokkal színezve a mûszaki jellemzõket.

Hargitai–Kiss Virág

Néztük, ahogy dolgozik. Megértettük,
hogy a festõ nemcsak mûvész, hanem ipa-
ros is. Szerszámokkal bánik, tárgyat állít
elõ. Nagyon nyugodt munka volt ez, lassú,
latolgató. Kevergette az ecsettel a festé-
ket, aztán nagyon óvatosan ráhelyezte az
állványon levõ, készülõ képre. Közben
persze beszélgettünk. Tisztelettel szólt
mesterérõl, Domanovszky Endrérõl, aki a
korszak egyik komoly mûvész-sztárja volt,
õ készítette a Dunai Vasmû bejáratának
hatalmas képét. Jóska némelyik mûvén le-
hetett is érezni a mestere némi hatását. A
szilárd szerkezeten, az alakok megragadá-
sán, a színeken. A francia impresszioniz-
must tekintette a képzõmûvészet egyik ki-
teljesítésének, gúnyosan beszélt viszont
arról, amit „szocreál”-nak nevezett. Vol-
tak érdekes albumjai, lapozgattunk ben-
nük.
Jóskát soha nem láttam ingerültnek, zak-
latottnak. Mindenki iránt bizalommal vi-
seltetett, talán ez volt az alapja a széles kö-
rû népszerûségének. Ahol megfordult,
mosolyok fogadták. Nem gyakori az a
nyílt, õszinte, a folyamatos humor talaján
nyugvó légkör, ami kialakult körülötte. Jól
éreztük magunkat együtt, kerestük egy-
más társaságát. Nagy sakkpartik zajlottak
a tanáriban, neki nemigen akadt legyõzõje.
Nyilván nem örültünk, amikor a család
Székesfehérvárra költözött. Én a magam
részérõl megértettem. Jóskát mûvészi
rangja színvonalasabb mûvészeti életre
predesztinálta, itt, Bogárdon kissé magá-
nos volt õ az ecseteivel. Fehérváron alakí-
totta ki a maga egyéni, senki máséval össze
nem téveszthetõ stílusát. A természeti lát-
vány olyan metamorfózison esik itt át,
hogy egy facsoport vagy akár néhány elsár-
gult nádszár valami nem sejtett jelentést
kap.
Itt a falon látható nagyméretû pannó az õ
mûve. Hadd áruljak el egy titkot. A kép fõ-
alakjait, az egymást átölelõ fiatal párt a mi,
a bevezetõ szavaimban nosztalgiával emlí-
tett fiatalkorunk két alakjáról mintázta.
Én voltam az egyik tanú az esküvõjükön.
Milyen szörnyû, hogy már mindketten
meghaltak, s ez kifejezi annak a világnak a
visszahozhatatlanságát. De az, hogy itt a
képen meg vannak örökítve, valami ellen-
téteset fejez ki. Az a kor, az a világ és az a
festõ tovább él. Valahol az örökkévalóság-
ban, vagy a körül.

Leszkovszki Albin
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Díjugrató lovasverseny Alapon
A háború elõtti magyar lovassport emlékét
és annak szép hagyományát õrzi az alapi
díjugrató lovasverseny, amelyet Méhes
Lajosnak, az alapi Arany János Mezõgaz-
dasági Szövetkezet elnökének és lelkes se-
gítõinek köszönhetõen 1997. óta 19 éve
minden májusban megrendeznek. Nem
elõször tudósítok e versenyrõl, amelyre az
idén e hétvégén, május 21-én került sor.
E hagyomány alapja az elõzõ századfordu-
ló híres alapi lótenyésztése. Elsõsorban a
katonaság számára tenyésztettek huszár-
lovakat, de az itteni ménesbõl származik az
alapi vérvonal, amelybõl több magyaror-
szági és nemzetközi versenyen jelentõs si-
kert elért versenyló származik. A hatvanas
években Bálint László téeszelnök elevení-
tette föl a régi hagyományt, s a hatvanas
évektõl a nyolcvanas évek elejéig ismét
volt Alapon lótenyésztés, és rendeztek itt
versenyeket is. Alapi versenyzõként ifj.
Bálint László magyar bajnok lett, de jó
eredményeket ért el Dobrádi György és
Németh János is.
Az ország minden részébõl érkeztek az
idén is versenyzõk. A korábbi rekordévek-
hez hasonló létszámban 105 ló állt start-
hoz.
A régi kastélyépület az elõtte álló öreg pla-
tánokkal megromlott állapotában is törté-
nelmi díszletként szolgál a versenyhez.

A kastély elõtti, jó talajú, szépen rendezett
pályát erdõ övezi, melynek szegélyén ép-
pen nyílik a bodza és az akác. A napsütés-
tõl és az erdõ felõl lengedezõ enyhe szellõ-
tõl még bolondítóbbak a tavaszi illatok.
Jellemzõen családias ez a rendezvény. S
nemcsak azért, mert a helyi és környékbeli
településekrõl érkezõ családok szép szám-
mal ültek a padokon, hanem azért is, mert

a szervezõk ételrõl, italról, szíves vendég-
látásról és egyéb programokról is gondos-
kodtak. Az ide látogatók számára ezért is
vonzó ez a hely. Ha a gyerekek elunták ma-
gukat, fel lehetett ülni pónilovakra, lehe-
tett fagyizni, megnézni a szövetkezet kiállí-
tott gépeit, vagy a vásár játékaiból válogat-
ni. S mint minden évben, így most is a kas-
tély elõtt felállított színpadon mûsorral
szórakoztatták a vendégeket. A verseny-
számok szünetében fogatosok mutattak be
látványos hajtást. Megcsodálhattuk a
Koch ötös fogatot, s Pintér Tibor és a
Nemzeti Lovas Színház társulata is bemu-
tatkozott.

A színpadon fellépett az Alapi Ten Dance
csoport, a Mezõföldi Kistücsök tánccso-
port, a madocsai, pálfai és az alapi hagyo-
mányõrzõ néptáncegyüttesek.

Hat versenyszámban álltak starthoz a ver-
senyzõk. Elõtte Méhes Lajosné, Alap pol-
gármestere mondott köszöntõt. A fordu-
lók után eredményt hirdettek. A verseny fõ
védnöke, Varga Gábor országgyûlési kép-
viselõ és Pintér Tibor színmûvész mellett a
rendezvényt anyagiakkal támogatók és a
munkájukkal segítõk adtak át díjakat a
legjobban szereplõ lovasoknak.

Hargitai Lajos

Az alapi díjugrató
eredményei

R90 nyitott versenyszám:
1. Erdélyi Tamás, GIACOMO, Dunaszekcsõi SE
2. Polgár Réka, BAGLASHEGYI ZÁPOR, Kátai
Szabadidõ SE
3. Takács Andrea, CASSIDY, Krucsó Lovarda
R100 kezdõ lovas stílus versenyszám:
1. Frei Adél Hanna, FÜGE, Bosi LSC
2. Répás Márk Tibor, CHOKITO, Pellet Hungary
LSE
3. Horváth Petra, FIRE, Budapesti Lovas Klub
R100 nyitott versenyszám:
1. Bodoki Bernadett, GODZILLA-G, KABAKÁN
Kft.
2. Korbel Lili, CSENTO, Alfonz Dömsödi LK
3. Ferencz Arabella, BÁLVÁNY, Lovasakadémia
SC
R110 ifjúsági versenyszám:
1. Varga Vivien, CENTRUM, Lovasakadémia SC
2. Tóth Sándor, NINTENDER, Dunaszekcsõi SE
3. Kántor Petra, DAISY, Lovasakadémia SC
R110 nyitott versenyszám:
1. Néth Tibor, RIADÓ RAPID, Simontornyai TC
2. Eper Márton, AVANTI, Seregélyesi Lovas
Club
3. Temmert Marietta, T.T.RAUL, Ideál SE
R120 nyitott versenyszám, Alapi Nagydíj:
1. Varga Vivien, CENTRUM, Lovasakadémia SC
2. Balogh Mariann, DEL MARINO, KABAKÁN Kft
3. Szarka Éva, FAUNA, Vajtai Elit LCSE

Meghívó
„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet.” (Debussy)

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel vár minden érdeklõdõt
HANGSZERES NÖVENDÉKEINEK bizonyítványosztással egybekötött

ZÁRÓHANGVERSENYEIRE, melyre

Sárszentmiklóson május 31-én (kedden)
Sárbogárdon pedig június 2-án (csütörtökön) kerül sor.

Mindkét koncert kezdési idõpontja 17 óra.

Sárszentmiklóson az általános iskola aulája,
Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központ ad helyszínt a rendezvényeknek.
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50 éves érettségi találkozó
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
1966-ban végzett 4. a osztályának volt ta-
nulói izgatottan készültek a különleges ta-
lálkozóra, melyet május 21-én tartottunk.
A végzõs létszám 37 fõ volt, közülük 21-en
jöttek el az ország különbözõ részeibõl, a

legmesszebbrõl Gyõrbõl, Miskolcról, Gyu-
láról, a többség megyén belülrõl.
Ötven év hosszú idõ. Azért néhány perc-
ben megosztottuk egymással a lényeges
történéseket, melyek között voltak szomo-
rú és örömteli események egyaránt.

Szomorú az, hogy a résztevõk több mint fe-
lének már elhunyt a férje. Örömteliek a
gyerekekrõl, unokákról szóló történetek,
melyek erõt adnak a hétköznapokban.
Boda János igazgató úr elkalauzolt ben-
nünket a szépen felújított iskola épületé-
ben – rá sem ismertünk a régi iskolánkra.
A gyönyörû fák még megvannak az udvar-
ban, amelyek alatt elballagtunk.
Volt tanáraink közül vendégül láthattuk
Leszkovszki Albin tanár urat és Kalácska
Lászlóné Borika tanárnõnket, akivel anno
„elballagtunk” az iskolából.
Egy közös ebéd mellett folytattuk az élmé-
nyek megosztását; késõ délutánba nyúltak
ezek a beszélgetések.
Köszönjük a bõséges és finom ebédet az
Eurest Kft. munkatársainak, a tortát a
nagyvenyimi cukrászdának! Köszönet
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy
ez a csodálatos program létrejöhetett!
Koccintottunk az elmúlt 50 évre, és azt kí-
vántuk, hogy 5-10 év múlva is legalább
ennyien találkozhassunk egészségben.
Viszontlátásra!
Nem tudott részt venni az eseményen: Hír
Anikó, Szalai Erzsébet, Borzák Mária,
Schléder Ildikó, Hamperger Magdolna,
Fonyódi Mária, Jobban Judit, Kiss Piros-
ka, Cseh Anna.
Nem lehetnek már közöttünk: Horváth
Zsuzsanna, Ács Emma, Szántay Katalin,
Deák Ibolya, Popovics Mária, Szalai Kata-
lin, Kocsi H. Julianna.

Hatvan évvel ezelõtt ballagtak
Gondolkodtam, hogy ballagást írjak-e,
mert ez az osztály ugyan még a sárbogárdi
tanítóképzõ intézetben kezdett, de nem itt
érettségiztek. Ez volt az 1952-ben indult
utolsó tanítóképzõs évfolyam, amely 1956-
ban már a székesfehérvári tanítóképzõben
tett képesítõ vizsgát, s kapott tanítói okle-

velet. A tanítóképzõt 52 fõ kezdte el, s az
osztálynak alig fele, 24 fõ fejezte be. A 24
fõs végzõs osztály két személlyel bõvült,
akik velük együtt kezdték az iskolát (Ba-
logh Erzsébet és Kácsor Ferenc), de csalá-
di okok miatt más iskolákban fejezték be
tanulmányaikat.

Osztályfõnökük Sárbogárdon Németh
Rudolf volt (1952–55-ig), tõle Székesfe-
hérváron Perlaky Ernõ vette át az osztályt.
Tanáraik közül már csak Francsicsné Pan-
ni néni él. Õ, mint eddig minden alkalom-
mal, eljött a találkozóra, amelyen az indu-
ló 24 fõbõl 13-an jelentek meg. Hárman
betegségük miatt hiányoztak. 10 meghalt
társukra és meghalt tanáraikra gyertya-
gyújtással emlékeztek. A 60 éves találko-
zón készült képen az osztálytársakat kísérõ
családtagok is szerepelnek.
Osztálytársak: Balhegy Ottó, Balogh Edit,
Bruzsa Miklós (1996-ban meghalt), Bus
István, Csuti Ferenc (2014-ben meghalt),
Farkas József (2004-ben meghalt), Fekete
Piroska, Hanzsér Valéria, Hazafy Katalin,
Herbai Mária (2008-ban meghalt), Isztl
László, Kiss Márton, Magyar József,
Májer István (1995-ben meghalt), Móré
Zsuzsanna, Nemes Zsófia, Nyuli Ferenc,
Pál Anna, Princzes Mária, Szabó János
(2013-ban meghalt), Szendi János (2010-
ben meghalt), Sárközi Márta (2008-ban
meghalt), Sz. Molnár Sándor (1994-ben
meghalt), Tóth Imre (2007-ben meghalt).

Hargitai Lajos

A fényképen láthatók: Tóth Magdolna, Bodoki Etelka, Battonyai Erzsébet,
Kappel Magdolna, Gazdag Ibolya, Szántó Ilona, Megyeri Zsuzsanna, Palkovics Ilona,

Garbacz Mária, Szabó Ilona, Kondor Mária, Csordás Mária, Simon Teréz,
Sebestyén Zsuzsanna, Csanádi Mária, Erdõdi Piroska, Ambrus Irén, Elszászer Mária,

Till Julianna, Lipthay Trude, Král Erzsébet.
Tanáraink: Kalácska Lászlóné, Leszkovszki Albin.
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Miklósi hírcsokor
Tábla összefogással

Régóta szerettünk volna tantermünkbe
egy interaktív táblát. Aki ismeri, tudja, mi-
lyen sokrétûen kihasználható, a mai kor ki-
hívásainak mennyire megfelelõ, mennyire
tudja motiválni a gyerekeket, milyen fon-
tos segédeszköz ez a mindennapi tanulás-
ban/tanításban.

Tudtam, hogy anyagi lehetõségeink szûkö-
sek, így más megoldást kezdtem keresni.
Cégek, nagyobb vállalatok, gyárak és
egyéb intézmények nevét gyûjtögettem, és
tavaly egy levélben valamennyihez kérés-
sel fordultam. Hosszú hónapokig nem
kaptam választ, igazából már le is tettem a
dologról, hogy sajnos nem sikerült.
Fordulat akkor következett be, amikor az
idén február körül a székesfehérvári Den-
so-ból megkerestek, hogy áll-e még ez a
kérés. Alig tudtam elhinni, hogy valaki vá-
laszol, sõt segítõ szándékkal keres.
Felgyorsultak az események. Az iskolánk
igazgatónõjével való kapcsolatkeresés és
néhány telefonálás után háromszázezer
forint érkezett a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola Alapítvány számlájára interak-
tív tábla vásárlására. A fennmaradó pénzt
az alapítvány fedezte. A táblához tartozó
szerelésben és a hangszóró megvásárlásá-
ban az osztályba járó gyerekek szüleinek
önzetlen segítése is közremûködött.
A múlt héten az adományozók képvisele-
tében két vendéget is fogadhattunk a
Denso-ból. Megmutathattuk, mire hasz-
náljuk a táblát, kötetlen beszélgetésben a
gyerekek a kedvenc feladataikkal dicse-
kedtek. Kölcsönösen megajándékoztuk
egymást, mi plakátot készítettünk köszö-
netként, a gyerekek kulcstartót, könyvjel-
zõt kaptak.
A cég, az alapítványunk és a szülõk együt-
tes összefogása lehetõséget ad gyerekek-
nek, tanítóknak a mindennapok tanulásá-
ban, tanításában. Az óráink a tábla segítsé-
gével színvonalasabbak, modernebbek,
korszerûbbek. Köszönet ezért mindenki-
nek!

Simon Zsuzsa tanító

Évfolyamkirándulások

5. évfolyam
Egy szép tavaszi reggelen kirándulni indult
az évfolyam Pécsre. 10 órakor érkeztünk
meg utunk elsõ állomására, a Zsolnay Ne-
gyedbe. Ott megtekintettük a Zsolnay-
gyár csodálatos udvarát. Ezt követõen
meghívást kaptunk egy cukorkészítõ ma-

nufaktúrába. Itt megnézhettük, hogyan
készül a selyemcukorka. A mi szemünk lát-
tára készítették a mentolos cukrot. Annyi-
ra mentolos volt, hogy még a szemünket is
égette. Mikor elkészült, megkóstolhattuk
és vásárolhattunk is. A következõ célunk a
belváros volt, ahol Pécs történelmi neveze-
tességeit láthattuk. A belvárosi séta után
szabad program következett a fõtéren.
Egy órán keresztül mindenki azt csinálha-
tott, amit szeretett volna. A délutánt a por-
celángyárban, egy rendhagyó tanítási óra
keretében töltöttük. A tanóra címe „Meg-
rázó kísérletek” volt. Mindenki nagyon
élvezte. Megtanultuk, hogyan kell lámpa
nélkül világosságot csinálni. A hazaúton
egymás szavába vágva meséltük élménye-
inket.

Domján Dominika Virág,
Födelevics Szintia Nóra, Tóth Zsuzsanna

6. évfolyam

Május 20-án a 6. évfolyam Pákozdra és
Felcsútra látogatott el. Pákozdon a Had-
történeti Múzeumot tekinthettük meg. Ki-
próbáltuk a repülõgép-szimulátort, meg-
néztük az elmúlt évszázad fegyvereit. Egy
animációt is láthattunk a pákozdi csatáról.
Érdekes volt, mert sok dolgot megtudhat-
tunk errõl az eseményrõl. Felcsúton a Pus-
kás Akadémiához érve megláttuk a nagy
Pancho Arénát. A stadiont és a kollégiu-
mot is meglátogattuk. Sok érdekes dolgot
tudtunk meg a benti életrõl. Mindenkinek
nagyon tetszett, sok élménnyel érkeztünk
haza. Köszönjük ezt a csodás napot!

Mádi Dorina, Varga Péter,
Katona Márk, Tóth Evelin

8. évfolyam
A nyolcadik évfolyam izgalmas kirándulá-
son vett részt május 20-án. Elsõnek Tabajd
felé vettük az irányt, ahol a Mezítlábas
park nyújtotta, sokszor szúrós élmények-
ben volt részünk. Több mint 20 féle külön-
bözõ járófelületen szerezhettünk tapasz-
talatot a talpi érzékelésbõl, ugyanis telje-
sen mezítláb kellett végigsétálni a külön-
bözõ anyagokon. Ezek között voltak ki-
sebb-nagyobb kavicsok, kukoricacsuta, to-
boz, sõt a bátrabbak még a hideg vizes pa-
tak medrét is kipróbálhatták, ahol bokáig
süllyedtek az iszapos mederben. Éreztük
jótékony hatását izmainkra és testtartá-
sunkra is. Jó móka, hasznos kikapcsolódás
volt. Miután kellõen kijátszottuk magun-
kat a parkhoz tartozó játszótéren, folytat-
tuk utunkat az etyeki Korda Filmstúdió fe-
lé. Az fõutat egy részen hatalmas platánfák
övezték. Kellemes látvány volt. A film-
parkban egy fiatal lány kalauzolt el ben-
nünket érdekesebbnél érdekesebb helyek-
re. Elõször a filmkészítésrõl kaptunk
szemléletes bemutatót, késõbb végigvo-
nulhattunk a „New York” utcán, a díszle-
tek között, ahol a Hell Boyt és a Mentõex-
pedíciót is forgatták.
Felcsút felé indultunk aztán, ahol a
Makovecz Imre által tervezett, Puskás Fe-
rencrõl elnevezett Pancho Arénát nézhet-
tük meg. Ezt Európa legszebb stadionjá-
nak választották. A jellegzetes, fából ké-
szült, egymásba csavarodó hullámmotívu-
mok alatt meglehetõsen furcsa élmény le-
het a Puskás Akadémia meccseit nézni.
Mindezek után, hazafelé vezetõ utunk so-
rán beszabadultunk az egyik fehérvári
„mekibe”, és degeszre tömtük magunkat
hamburgerrel.
Élményekkel telve tértünk haza.
Köszönjük osztályfõnökeinknek és tanára-
inknak, hogy megszervezték és a vidám-
ságban is velünk tartottak az utolsó kirán-
dulásunkon!

Magyar Zsuzsa, Rick Alma

Legendák nyomában
„Határtalanul” Erdélyben

A „Határtalanul” HAT-15-05 sz. nyertes
pályázat keretében 5 napot tölthetett el a
Sárszentmiklósi Általános Iskola hetedik
évfolyama Erdély csodaszép tájain.
A pályázat címének megfelelõen – Mon-
dák és legendák nyomában a sárszent-
miklósi diákok Erdélyben – utunk során az
elõzetesen megismert mondákat követtük.
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Elsõ nap, a határ átlépése után Nagysza-
lontán álltunk meg, ahol megnéztük a
Csonka-toronyban elhelyezett Arany Já-
nos-emlékmúzeumot. Ezután Nagyvára-
dot tekintettük meg, a székesegyházat, a
kanonok sort és a belváros nevezetességeit
ismertük meg közelebbrõl, majd sétáltunk
a Körös partján. Napunk vége Kolozsvá-
ron telt, meglátogattuk Mátyás szülõhá-
zát, a fõtéri templomot, és elfoglaltuk szál-
lásunkat a Bethlen Kata Diakóniai Köz-
pontban.
Másnap reggel elsõként megkoszorúztuk
Mátyás szobrát, majd indultunk tovább
Tordára, a sóbányába. Ebéd után folytat-
tuk utunkat Torockóra, ahol egy sétát tet-
tünk a világörökség részét képezõ kéz-
mûvesházak között. A délután folyamán
Gyulafehérvár gyönyörûen rendben tar-
tott várát látogattuk meg. Alig vártuk,
hogy késõ este megérkezzünk Szentegyhá-
zára, második szálláshelyünkre.

Vendéglátóink népviseletbe öltözve, fi-
nom vacsorával vártak bennünket.
Harmadik nap kipihenve indultunk el
Csíkszeredára megnézni a Makovecz Imre
tervezte templomot. A nap következõ ál-
lomása a legendás Gyilkos-tó volt, mely
körül tettünk egy nagy sétát. Ezután a Bé-
kás-szoros felé utazva a buszon, mint eddig
minden táj felkeresése elõtt, elolvastuk az
oda vonatkozó mondákat. A szorosban tú-
ráztunk egy nagyot a sebes folyású patak
medre mellett. A visszaúton két megállónk
volt, az egyik Gyergyószentmiklóson, ahol
Szent Miklós püspök szobrát néztük meg,
és bementünk a helyi katolikus templom-
ba, mely településünk testvér egyházkö-
zössége, a másik Zetelakán, ahol a híres
víztározót néztük meg. Este az ízletes, táj-
jellegû vacsora után megírtuk az elmúlt
napok úti naplóját.
A negyedik napot a szálláshely melletti is-
kolában kezdtük, majd Székelyudvar-
helyen folytattuk, ahol híres magyar törté-
nelmi személyek mellszobrait néztük meg
az Emlékezés Parkjában. Folytatásként
Szejkefürdõn Orbán Balázs sírhelyét ke-
restük fel, illetve közelrõl is tanulmányoz-

hattuk a domboldalban elhelyezkedõ szé-
kelykapuk felépítését. Ezután Farkas-
lakán Tamási Áron sírhelyénél róttuk le
kegyeletünket. Késõ délután a Medve-tó-
hoz érkeztünk, melynek partján tettünk
egy rövid sétát. Este a vacsora után megkö-

szöntöttük a születésnaposainkat és egyet-
len névnaposunkat. Ezután énekóra kö-
vetkezett a Múzeum Szálló ebédlõjében,
ahol évfolyamunkat a daltanulásban segí-
tette a Szentegyházi Gyermekfilharmónia
vezetõje, Haáz Sándor, illetve az énekkar
és a zenekar tagjai.
Utolsó napunk délelõttje nagyon mozgal-
masra sikerült, hiszen kétfelé vált a cso-
portunk; az egyik osztály a Márton család
jóvoltából megtekinthette közelrõl is a
kürtõskalács készítésének izgalmas folya-
matát, ez idõ alatt a másik osztály a FILI-
házban a „csûrkalandban” próbálhatta ki
fizikai erõnlétét, kitartását és ügyességét.
Ezután csere következett a két csoport kö-
zött.
Ebéd után elbúcsúztunk vendéglátóinktól,
és elindultunk Magyarországra. Utunk so-
rán kettõ megállónk volt: Fehéregyházán
koszorút helyeztünk el a Petõfi-emlékmû-
nél, és Erdély határán megállva a Ki-
rály-hágón fogyasztottuk el vacsoránkat,
majd kisebb pihenõkkel jutottunk el Sár-
bogárdra.
A legendák vezette utunk ezzel véget ért.

A Sárszentmiklósi Általános Iskola
hetedik évfolyama
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Cecei sulibörze
8. osztályosok tanulmányi kirándulása

a Paksi Atomerõmûben
Fizikából az idei tanévben tanultuk az elektromos áram elõállítá-
sát, tulajdonságait, felhasználását és azt, hogyan jut el a fogyasz-
tókhoz a generátorokból. Szaktanárainknak köszönhetõen, isme-
reteink gyarapításaként, mindezt a gyakorlatban is megnézhettük
a Paksi Atomerõmûben.
A Tájékoztató és Látogatóközpontban elõzetes bejelentkezés
alapján, idegenvezetõ kalauzolásával ismerkedhettünk meg ha-
zánk egyik legtöbb elektromos energiát termelõ üzemével. A be-
járat elõtti parkban világhírû tudósok mellszobrai láthatók, csak
néhány név a sok közül: Szilárd Leó, Wigner Jenõ, Teller Ede,
Neumann János és még több ismert személyiség.
Köszöntés után az épület tetején található kilátóból megnéztük
az erõmû panorámáját, a reaktorok, az irodák és a turbinaház
épületét. Az elõtérben egy akváriumban tanulmányozhattuk az
erõmû és a Duna kapcsolatát. Különbözõ kiállítási tárgyak és ké-
pek segítségével ismerkedhettünk meg Paks helytörténetével,
múltjával és az erõmû építésének folyamatával. Interaktív táblák-
kal betekintést kaptunk hazánk villamosenergia-termelésérõl és
-fogyasztásáról. Világtérképen megnéztük, hol vannak mûködõ
atomerõmûvek. Láttuk még a reaktorokban elhelyezett kazetták
valódi méretû modelljét, animációs maketten a blokkok mûködé-
sét. Szobabiciklin kipróbálhattuk, mennyi energia szükséges
egy-egy háztartási eszköz mûködtetéséhez. Az elhasznált radio-
aktív hulladékok elszállításáról, tárolásáról és az erõmû bõvítésé-
nek tervezetérõl is szó esett.
Az Atomenergetikai Múzeum 4 éve nyílt meg. Itt megtekinthetõk
az erõmûben használt régi kis és nagy berendezések, mûszerek,
védõruhák, villamossági és irányítástechnikai mûszerek, sugárvé-
delmi eszközök. A múzeum elõtt, a szabadban vannak kiállítva az
építkezéseknél használt nagy gépek: FAUN vontató, földelõ sza-
kaszoló, transzformátor.
Mindenki számára sok hasznos látnivalóval, információval és ér-
dekességgel zárult a hétfõi kirándulás.

Dicsérdi Elizabett 8. osztályos tanuló, Nagy Ferencné tanár

Cecei diákok a megyei atlétikai
diákolimpia döntõjében!

Iskolánk rendszeres résztvevõje a térségi diákolimpiai versenyek-
nek, ahol a legeredményesebb diákjaink közül 4-en jutottak be a
megyei atlétikai döntõbe!

Nagy elszántsággal indultunk útnak azzal a célkitûzéssel, hogy
mindenki próbálja meg teljesíteni az eddigi legjobb eredményét.
Ez ugyan nem mindenkinek sikerült, de nagyon szépen szerepel-
tünk. Puskás Laci a IV. korcsoportban huszonvalahány centivel
maradt le a dobogóról, de a körülményeket tekintve ez érthetõ
volt, ugyanis akkora szél volt, hogy az elsõ is csak 57 métert tudott
dobni ellenszélben, a lányoknál pedig hátszélben 54 méterrel
nyert az elsõ! Összehasonlításként Laci eddigi mért legjobbja 69
méter volt. Súlylökésben bejutva a döntõbe 6. helyezett lett.
Skopál Ádám távolugrásban nagyon szimpatikus hozzáállással

bronzérmes lett eddigi
legjobb eredményével,
5,17 méterrel. Németh
Attila is dobogós lett ma-
gasugrásban az esõ elle-
nére is, hiszen ez eléggé
zavarta a versenyzõket.
Csányi Árpád a III. kor-
csoportban 60 m-es fu-
tásban bejutott a döntõ-
be, de sajnos lemaradt
róla a magasugrás miatt! Egy idõben zajlott a döntõ a magasug-
rással, ki kellett volna szállni arra az idõre az ugrásból, de ezt a
kockázatot nem vállaltuk. Megérte, mert magasugrásban meg-
szerezte az ezüstérmet, igaz, nem a legjobb eredményével.
Nagyon büszkék vagyunk a fiúkra!

Borosné Asbóth Ilona felkészítõ pedagógus

Kaán Károly XXIV. Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny országos döntõjén

2016. április 15-én a Szabadbattyáni Gróf Batthyány Lajos Általá-
nos Iskolában rendezték meg a Kaán Károly Országos Természe-
ti- és Környezetismereti Verseny megyei döntõjét. Nagyon örül-
tem, mert az 5-6. osztályos korcsoportban 1. helyezést értem el,
így kiderült, hogy én képviselhetem Fejér megyét az országos
döntõben. Ezek után kemény felkészülés kezdõdött, amiben
Csajtainé Szabó Ágnes és Kaczné Lajtos Judit tanárnõk segítet-
tek.

Az idei évben a versenykiírás szerint a TermészetBÚVÁR újsá-
gokból, Kaán Károly életútjából, a Duna–Dráva Nemzeti Parkból
valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkból kellett készülni. A ver-
senyre még egy kiselõadást is össze kellett állítanunk, diákkal, ké-
pekkel. Az elõadásomban Cece és környéke természeti értékeit
mutattam be.
Az országos döntõt 2016. május 20-21-22-én rendezték meg Me-
zõtúron. Pénteken reggel indultunk. 200 km és 3 óra autózás után
megérkeztünk Mezõtúrra a református kollégiumba. Az ünnepé-
lyes megnyitó és a Kaán Károly-emléktábla megkoszorúzása után
elkezdõdött a verseny. Nagyon izgultam, hiszen sok ember elõtt
kellett elmondanom az elõadásomat. Szerencsére minden jól
ment. Nagyon érdekes elõadásokat hallottam a többiektõl, hiszen
az ország minden részérõl voltak versenyzõk. Szombaton kora
reggel indultunk a terepgyakorlatra. Dr. Tóth Albert volt a terep-
gyakorlat vezetõje, akinek a szenvedélye a természet, a környe-
zetvédelem, minden növényrõl, állatról tudta, hogy mi a neve, la-
tinul is, és mindig eszébe jutott még újabb és újabb információ,
amit elmondott nekünk. Vasárnap az elméleti forduló követke-
zett. Itt Kaán Károly életérõl, a nemzeti parkokról és a Termé-
szetbúvár újság cikkeinek ismeretérõl adtunk számot.
Délután következett az eredményhirdetés, ahol kiderült, hogy az
összetett versenyben, ahol a kiselõadás, a terepgyakorlat és az el-
méleti forduló pontszámai együtt számítanak, a X. helyezést ér-
tem el. Ági néni megdicsért, hiszen ez volt az elsõ ilyen jellegû ver-
senyem. Fáradtan, de boldogan indultunk haza.

Pajor Lili 5. a osztály
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II. SULIMPIA
A Cecei Általános Iskolában évek óta hagyomány, hogy minden
tanévben szerveznek 3 hetet meghaladó projekteket, amik azt a
célt kívánják elérni, hogy az adott témában minél több elméleti és
gyakorlati ismeretre tegyenek szert a diákok és felnõttek egy-
aránt. Négy évvel ezelõtt az olimpia adta az ötletet, hogy rendez-
zenek SULIMPIÁT, aminek megvalósítása során kicsit átérzik a
diákok e nemes versengés eszméjét, tartalmát, és talán szíveseb-
ben szurkolnak a magyar sportolóknak.

Négy év telt el, ismét olimpiára készülünk, és felelevenítjük a
SULIMPIA jó gyakorlatot is, melynek projektnyitójára május
23-án, hétfõn, 11 órától került sor. Király László igazgató úr is-
mertette a diákokkal a 3 hetet meghaladó projekt célkitûzéseit és
fõbb eseményeit, feladatait, ütemezését, majd átadta a szót Ko-
vács István úrnak, akinek volt szerencséje a Pekingi Olimpiára
vinni az olimpiai lángot. Ennek jelképét magával is hozta és a diá-
kok kezébe adta. István buzdította a hallgatóságát a mozgás és a
sport szerepére az életünkben, és az olimpia, mint nemes versen-
gés fontosságára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a diákok a szü-
lõkkel együtt kövessék figyelemmel a közvetítéseket és szurkolja-
nak a honfitársaiknak, akik rengeteg munkával jutottak el erre a
rangos eseményre.
A megnyitó után olimpiai futással vette kezdetét a II. Cecei
SULIMPIA, ahol a kiválasztott diákok a település utcáin áthalad-
va futottak be a jelképes lánggal a társak sorfala között az iskolá-
ba, ahol kezdetét vette a 3 hetes versenysorozat.

Szabóné Várady Katalin igh.

„Nem vagyunk mi
kispályások!”

A Cecei Általános Iskola 3. b osztálya
igazán sportos osztály az osztályfõnök-
kel, Földi Józsefné Klárival és a napkö-
zis nevelõjükkel, Sebestyén Évával
együtt. Ennek ékes tanújelét adták azzal
is, hogy a „Nem vagyunk mi kispályá-
sok!” pályázati felhívásra, mellyel az
EB-re készülõ magyar válogatottat biz-
tatták, rögtön elkezdtek készülni. Szabó
László apuka vidám nótát is írt számukra, amit nagy-nagy lelkese-
déssel adtak elõ és készítettek belõle szurkolói videót Király Nó-
ra, Újbuda alpolgármestere felhívására. A népi ruhába öltözött
lányokat, a nemzeti színû mezbe öltözött fiatalemberek támogat-
ták az elõadásban, ami annyira megtetszett az alpolgármester
asszonynak és csapatának, hogy a cecei diákok meghívást kaptak
május 22-én az I. Újbudai Focimajálisra Budapestre, ahova a
szülõk és dr. Marinka Nikolett jegyzõ is elkísérték õket.

A focimajálison aztán kedvükre focizhattak, sok-sok hírességgel
találkozhattak, és ott is elõadhatták biztató elõadásukat a Kama-
raerdei Ifjúsági Park nagyszínpadán. A színes és mozgalmas nap
végén élményekkel és ajándékokkal (többek között érmekkel és
egy kupával is) gazdagodva térhettek haza azzal a biztos tudattal,
hogy õk mindent megtettek a válogatott biztatásának érdekében.
Most már a labdarúgókon van a sor! Hajrá magyarok!

Szabóné Várady Katalin igh.

Közlekedtünk a gyermeknapon
A Nemzeti Közlekedési Minisztérium a Közlekedéstudományi
Intézet közremûködésével „Biztonságos Óvoda” elnevezéssel
hirdetett pályázatot, melyet intézményünk sikerrel pályázott
meg. Ennek keretében szerveztük meg óvodásainknak a gyer-
meknapot.

Május 23-án reggel a gyermekek többsége kerékpárral érkezett.
A délelõtt elsõ felében a nagycsoportos óvodások feladatlapot
töltöttek ki, mely rengeteg hasznos információt tartalmazott a he-
lyes közlekedéssel kapcsolatban. A délelõtt további részében az
udvaron kialakított KRESZ-pályán gyakorolhatták a helyes ke-
rékpáros közlekedés szabályait. A gyerekek kisebb csoportokban
közlekedtek, ügyelve saját testi épségükre és másokéra is. Egy
másik helyszínen ügyességüket próbálták ki bóják kerülgetésével.
Nagyon fegyelmezetten és ügyesen végezték el a feladatokat. A
gyermekek ezután az egyik üdítõital-gyártó cég által felajánlott
jeges teát fogyasztották el. A sikeres munka jutalma a Vajtáért
Közhasznú Alapítvány adománya volt, mely szintén a közlekedés
témaköréhez kapcsolódott. A gyerekek örömmel vitték haza a
névre szóló Ovi-jogsijukat, labdát és fényvisszaverõ matricát.
Hasznos, ugyanakkor nagyon jó hangulatú délelõttöt töltöttünk
el, remélve, hogy óvodásainkban megerõsítettük a biztonságos
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos ismereteket.

Cecei óvoda

Meghívó
„Tavasz van, tehát történik valami. Oly szemmel láthatóan történik: a
föld arculata néhány nap alatt megváltozik… Élj nagy figyelemmel, ta-
vasszal.”

(Márai Sándor: Tavasz)

Szeretettel várjuk tavaszi hangversenyünkre

2016. május 27-én, pénteken, 18 órai kezdettel

a sárszentmiklósi evangélikus templomba.
Szerepelnek:
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
– Kendermorzsa népdaléneklõ csoportja,
– a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán, Bõjtös Attila.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

2016. május 29-én (vasárnap) az istentisztelet után,
11 órai kezdettel a templomkertben tartandó

HÕSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.

Sárbogárdi Református Gyülekezet
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Mészöly-hírek
Komplex tanulmányi verseny

Iskolánk immár 3. éve szervezte meg
komplex tanulmányi versenyét, melyre a
környezõ iskolák 4. évfolyamos tanulói ne-
vezhettek. A verseny õsszel indult, a csapa-
tok három levelezõs fordulón vettek részt.
A feladatokat sokrétûen, érdekesen és
szinte minden tantárgyat körülölelve állí-
tottuk össze. Nagyon szép és igényes mun-
kákat küldtek vissza a diákok. A negyedik,
egyben utolsó fordulóra öt csapat érkezett
május 19-én a Mészöly-napokra. A beér-
kezett pályamunkákból kiállítást szervez-
tünk iskolánk aulájában.

A gyerekek örömmel és büszkén fedezték
fel elkészült munkáikat. A megnyitó után
izgatottan várták az utolsó, mindent el-
döntõ megmérettetést. Az akadályverseny
hat állomásának mindegyikén változatos,
játékos és ügyességi feladatokat oldhattak
meg. Volt cserépjárás, közmondások kere-
sése, akadálypálya rollerrel, festmény kira-
kása, pohárfújás, székely szójegyzõjáték.
Jó volt látni a gyerekek szemében a csillo-
gást, a lelkesedést, az izgalmat! Minden ál-
lomáson ügyesen dolgoztak. Míg az ered-
ményeket összesítettük, a diákönkor-
mányzat tagjai megvendégelték a csapato-
kat. Az eredményhirdetést nagy várakozás
elõzte meg, ahol a következõ sorrend ala-
kult ki: I. Villámcsajok (Mészöly), II. An-

gyali négyes (Sárszentmiklós), III. Agytor-
nászok (Alsószentiván), IV. Kétszer kettõ
(Sárszentmiklós), V. Ágotai kismesterek
(Sárszentágota).
Szeretnénk megköszönni a felkészítõ pe-
dagógusok, gyerekek munkáját, akik több
hónapon keresztül kitartóan dolgoztak.
Köszönjük iskolánknak, alapítványunk-
nak, a részt vevõ tanító néniknek és a diák-
önkormányzat tagjainak segítségét.

Varga Jánosné, Szabóné Berki Judit
versenyszervezõk

Szavalóverseny
A hagyományainkhoz híven május 19-én
(csütörtökön) tartottuk szavalóversenyün-
ket a Mészöly-napok keretében. Nagy örö-
münkre meghívásunkat sok környékbeli
iskola fogadta el. Több kisdiák és felkészí-
tõ pedagógusa érkezett Alapról, Cecérõl,
Nagylókról, Mezõszilasról, Sárszentágo-
táról, Töbörzsökrõl és a Petõfi Sándor
Gimnáziumból, valamint saját iskolánk-
ból. Az idén Bella István költõre emlékez-
tünk, halálának 10. évfordulója alkalmá-
ból.
Külön hallgattuk meg a szebbnél szebb
versek elõadását az alsós és felsõs gyerme-
kektõl. A zsûrizõ tanár és tanító néniknek
igazán nehéz dolguk volt kiválasztani a leg-
jobbakat évfolyamonként.
A következõ eredmények születtek isko-
lánkban: elsõ évfolyamon Sudár Arnold
Acél 1. a osztályos tanuló a II. helyezést ér-
te el, a másodikosok közül az I. helyezést
érte el Juhász Viktória Panna a 2. b osz-
tályból, a harmadik és negyedik évfolya-
mon egyaránt III. helyezést értünk el Né-
meth Zsófia 3. a és Simon Hanna 4. b osz-
tályos tanulóink személyében; a felsõseink
közül II. helyezést ért el Seres Laura 5. b
osztályos tanulónk, Pszota Csenge 6. a és
Puha Erik 7. b osztályos tanulóink a III. he-

lyezést érték el, a nyolcadikosok közül I.
helyezést ért el Jákob Ágnes 8. b és II. he-
lyezést Sohár Bianka 8. b osztályos tanuló.
Nagy örömmel vették át okleveleiket és a
jutalomkönyveket. Ezúton is gratulálunk
kiváló szereplésükért, és dicséret illeti fel-
készítõ tanáraikat munkájukért!

Szabóné Kocsis Márta

Zenekedvelõk találkozója

Idén negyedszer rendeztük meg a Mé-
szöly-napok keretében az énekkaros talál-
kozót. Erre a zenés napra, pénteken dél-
után (május 20.), a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola aulája megtelt az énekelni sze-
retõ és kedvelõ gyerekek sokaságával: a
Cecei Általános Iskola, a Mezõszilasi Álta-
lános Iskola, a Szent István Általános Isko-
la és a fogadó iskola, a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola tanulóival.
A gyerekek mosolygós arccal háromszóla-
mú kánonban énekelték a Pál, Kata, Péter
címû dalt a mûsor kezdetén. Iskolánk 1. b.,
2. b osztályos furulyás csoportjai köszön-
tötték utána a vendégeket.
A gyerekek ajkáról szebbnél szebb dalla-
mok csendültek fel. Idevarázsolták Balut,
a medvét és Mauglit, aki a civilizációval is-
merkedik meg, két ló botladozását is elját-
szották. Hogy mi volt a mûsor konkrétan?
Kodály Zoltán A juhásznak c. kétszólamú
mûve, a Dzsungel könyve c. musicalbõl a
Pofonofon és a Szavakat keresek, Szójáték
Várnai Ferenctõl, illetve a KFT együttes
Afrika c. dala is felhangzott.
Nagyon kellemes és jó hangulatú délutánt
töltöttünk el együtt.
Köszönjük a vendégeknek a felejthetetlen
együtt éneklést. Jövõre is várjuk a kóruso-
kat!

Szénásiné Szabó Marianna
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Május 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Duna-
újvárosi evangélikus templom alapkõletétele és
szentelése (66p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
A tanuszoda alapkõletétele (ism. 32p), Ittzés Ist-
ván igehirdetése 2. rész (70p), Pedagógiai és
pszichológiai konferencia Sárbogárdon (80p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 A tanuszoda alapkõleté-
tele (ism. 32p), Ittzés István igehirdetése 2. rész
(70p), Pedagógiai és pszichológiai konferencia
Sárbogárdon (80p) 18.00 Lapszemle 19.00 Pün-
kösdi néptánctalálkozó Alapon (31p), Ittzés Ist-
ván igehirdetése 1. rész (70p), Cecei iskolabál
(ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Május 29., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A tanuszoda
alapkõletétele (ism. 32p), Ittzés István igehirde-
tése 2. rész (70p), Pedagógiai és pszichológiai
konferencia Sárbogárdon (80p) 14.00 Pünkösdi
néptánctalálkozó Alapon (31p), Ittzés István ige-
hirdetése 1. rész (70p), Cecei iskolabál (ism. 90p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Golgota 3 (Mun-
kácsy mûvének elemzése 53p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Május 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Gol-
gota 3 (Munkácsy mûvének elemzése 53p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Búváróra Streng Fe-
renccel (15p), Népi hagyományok a cecei óvodá-
ban (28p), Kóruskoncert Sárhatvanban (61p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Május 31., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Táblaavató és kiállí-
tás-megnyitó Sárbogárdon (25p), Lovasnap Ala-
pon (27p), Ittzés István igehirdetése 3. rész (70p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Búváróra
Streng Ferenccel (15p), Népi hagyományok a
cecei óvodában (28p), Kóruskoncert Sárhatvan-
ban (61p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Golgota 3
(Munkácsy mûvének elemzése 53p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. Mûsoraink megtekinthetõk in-
ternetes oldalunkon: www.bogardesvideke.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékozta-
tást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül
értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke
szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911. LÁTO-
GASSON EL A HÍRHÁZ FACEBOOK-OLDALÁRA
IS, ahol a legfrissebb hírekrõl tájékozódhat!

Babos gombaleves

Hozzávalók: 50 dkg fejtett bab (fagyasz-
tott is lehet), 50 dkg gomba, 50 dkg krump-
li, 1 sárgarépa, 1 vöröshagyma, 1 zöldpap-
rika, 1 paradicsom, 2-3 gerezd fokhagyma,
1 csokor petrezselyemzöld, 1-2 zellerlevél,
1 csapott ek õrölt pirospaprika, õrölt bors,
õrölt kömény, 1 ek olaj, só.

Ez a sûrû, tartalmas leves valamilyen desz-
szerttel (például palacsintával, vargabéles-
sel) komplett ebédnek is megfelel. Az ola-
jon állandóan kevergetve üvegesre sütjük
az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a
megtisztított, felszeletelt gombát. Amikor
a gomba nagyjából elfõtte a levét, bele-
szórjuk a pirospaprikát. Rögtön felöntjük
egy bögre hideg vízzel, és beletesszük a ba-
bot, a répakarikákat, a kicsumázott, de
egyben hagyott zöldpaprikát, a lehúzott
héjú, kimagozott paradicsomot, a zellerle-
velet és a csokorba kötött petrezselymet.
Felöntjük másfél-két liter vízzel, sózzuk,
borsozzuk, megszórjuk köménnyel, és las-
sú tûzön, fedõ alatt legalább fél órát kis
lángon gyöngyöztetjük. Hozzáadjuk a koc-
kára vágott krumplit, és puhára fõzzük.
Végül kivesszük a zöldpaprikát, a zellerle-
velet és a petrezselyemcsokrot. Beletesz-
szük a zúzott fokhagymát, és még tíz percig
fõzzük. Forrón tálaljuk.

Almás hús

Hozzávalók (4-6 személyre): 1 nagyobb
egész csirkemellfilé, liszt, 5 dkg vaj, só,
õrölt bors, reszelt szerecsendió, 1/2 kg
savanykás alma, 1 tk friss, aprított rozma-
ring, 2 ek méz; a mártáshoz: 5 dkg vaj, 3
púpozott ek liszt, 4 dl langyos tej, só, csipet
reszelt szerecsendió; a tetejére: 10 dkg re-
szelt sajt.
Az almát megtisztítjuk, egyforma szeletek-
re vágjuk. A húst egy cm vastagra szeletel-
jük, sózzuk és borsozzuk, majd szerecsen-

dióval ízesített lisztben megforgatjuk. A
felhevített vajban mindegyiket aranybar-
nára sütjük, és tûzálló tál aljába rendez-
zük. Az almát a hús sütéséhez használt ser-
penyõbe tesszük, megszórjuk a rozmaring-
gal, és hozzáadjuk a mézet. Nem keverjük,
hogy ne törjön; a serpenyõt néha megmoz-
gatva, kis lángon 7-10 perc alatt megpárol-
juk. A mártáshoz a vajat felolvasztjuk, be-
leszórjuk a lisztet, csipetnyi sót, szerecsen-
diót. Megpirítjuk, majd folyamatos keve-
rés mellett hozzáadjuk a tejet. (Elõször kis
mennyiséggel csomómentesre keverjük,
majd felengedjük a többivel.) Addig fõz-
zük, míg be nem sûrûsödik. A párolt almát
egyenletesen elosztjuk a hús tetején. Le-
öntjük a mártással, végül megszórjuk a re-
szelt sajttal. Elõmelegített sütõbe téve ad-
dig sütjük, míg a sajt szép barna nem lesz.
Tipp: alma helyett alaposan lecsepegtetett
sárga-, vagy õszibarackbefõttet is használ-
hatunk (esetleg almával vegyesen).

Székelytorta

Hozzávalók egy kb. 35x25 cm-es tepsihez:
37 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg cukor, 5
tojás, 1 tk sütõpor, tej, aludttej, vagy jog-
hurt, 1 csipet só, továbbá 15 dkg cukor, 2
tasak vaníliás cukor, 15 dkg õrölt dió,
10-15 dkg dióbél (elhagyható), 15-20 dkg
(5-6 nagy ek) savanykás lekvár.
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal (esetleg 17
dkg sertészsírral), majd hozzáadjuk a cuk-
rot, a tojássárgáját meg a sütõport, és annyi
tejet dolgozunk kicsinyenként bele, hogy
jól nyújtható, nem ragacsos tésztát kap-
junk. Két részre osztjuk, kinyújtjuk, és
egyenként kikent–lisztezett tepsibe fektet-
jük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük a
15 dkg cukorral meg a vaníliás cukorral, és
beleforgatjuk az õrölt diót. Két részre oszt-
va a habot rákenjük a kinyújtott lapokra,

szépen elsimítjuk, és 180 fokra elõmelegí-
tett sütõbe toljuk. 5 perc után a hõt lecsök-
kentjük egy keveset, és a lapokat addig
hagyjuk sülni, míg a hab meg nem kemé-
nyedik, illetve színt nem kap. Miután a la-
pok kihûltek, az egyiket a habos részével
lefelé deszkára helyezzük, megkenjük sa-
vanykás lekvárral, majd befedjük a másik
lappal úgy, hogy annak a habos fele kerül-
jön fölfelé.

NAGYMAMA RECEPTJEI
MÛSORA
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EGY RÚGÁSRÓL
Eléggé közismert történet: a nõcsábász fi-
atalember megöli egyik nõje elõkelõ apját.
Az áldozatnak szobrot állítanak, amely
szobrot a gyilkos egy ízben, játszi kedvében
meghívja vacsorára. És itt jön a rémület: a
szobor adott idõben tényleg megjelenik és
kinyiffantja a gyilkosát. A képtelen és meg-
döbbentõ eset, ezer és ezer nõ elcsábítójá-
nak ronda halála a világkultúra egyik leg-
híresebb jelenete lett, színmûvek, operák
témája. Nem véletlen! Egy olyan figurának
a megbûnhõdése, aki köp a becsületre és a
nõi tisztességre, minden olyan embert elé-
gedettséggel és az erkölcsi világrend érvé-
nyessége iránti bizalommal tölt el, akiben
létezik a „jó” és a „rossz” közti különbség
tudata. Tehát szinte mindenkit.
Mozart „Don Giovanni” címû operájának
adott jelenetét hallgatom és nézem a szá-
mítógépen, már nem is tudom, hányad-
szor. Nagy szót mondok: a szerzõnek sike-
rült ezt az esetet valóságossá tennie. A ze-
ne hatására elhiszem, hogy tényleg betop-
pant a szobor és félelmetes szavakat mond.
Hogy csinálta ezt Wolfgang Amadeus? Az
õ titka. Már a jelenet elején a baljós futa-
mok a zenekarban. Mindenkinek vannak
néha rossz elõérzetei. A zeneszerzõ ezt a
hegedûk nyelvén megérzékíti nekünk. Az-
tán mikor megjelenik a kísértet, mintha
felfordult volna a világmindenség, az egész
zenekar felordít, felüvölt. Világfelfordu-
lás! A nézõ szembesül magával az erkölcsi
Törvénnyel.
Nem mesélem tovább. Az embert néme-
lyik percben elkapja a zsenialitással való
találkozás élménye. Mozartra már az apja
is úgy tekintett, mint akit az Isten ajándé-
kul adott az emberiségnek. Szinte hihetet-
len eset: a római Sixtus-kápolna kórusa sa-
ját kizárólagos tulajdonának tekintett,
féltve õrzött, titkos kórusmûvét tizennégy
éves korában egyszeri hallás után emléke-
zetbõl teljes egészében lekottázta. Mozart
tudta, hogy õ kicsoda, tisztában volt azzal,
hogy egy ilyen mutatványt soha senki nem
volna képes megtenni. Kiskora óta az
egész mûvelt Európát beutazta, mindenütt
tapsorkánok, nagy urak (például a császár-
nõ) gratulációi fogadták.
Hanem mi történt mindezek ellenére hu-
szonöt éves korában mégis? Munkaadója,
a salzburgi hercegérsek palotájában neki
biztosított lakosztályából úgy távolította el
õt az érsek egyik alkalmazottja, hogy még
fenéken is rúgta. Az érsek ugyanis alázta,
utasítgatta, fegyelmezte a muzsikust, aki
ezt sértõen kikérte magának. Mind a fõpap
nevét (Colloredo), mind a rúgást végrehaj-
tó gróf nevét (Arco) ez az eset tette halha-
tatlanná. Mert aki Mozartot alázza vagy
szentségtörõ módon megrúgja, annak ne-
vét megõrzi az utókor.
Hej, ti gõgös, pöffeszkedõ urak, akik min-
dent megengedhettek magatoknak! Rúg-
játok, sértitek Isten ajándékát, a zsenit. Vi-
gyázzatok, megjegyez benneteket az utó-
kor, és nem lesz tisztelete a sírotoknak!

L. A.

Meghalt Horváth Lajos
Horváth Lajos író, magyar–történelem szakos tanár május
20-án hosszú betegség után meghalt. Az elõtte való napon, má-
jus 19-én töltötte be a 63. életévét.
Lajos dolgozott Sárbogárdon a járási könyvtárban, majd
Vajtán tanított. A vajtai iskola megszûnése után a pálfai iskola
tanára lett, ahonnan súlyos tüdõmûtéte után, nyugdíjazása
elõtt néhány évvel „közös megegyezéssel” elbocsátották.
Utolsó éveiben édesanyja ápolta. E nehéz munkában a család,
felesége, lánya álltak mellette.
Horváth Lajos Lázár Ervin, Bella István írói köréhez tartozott.
Sajátos, egyéni hangvételû írásai megjelentek irodalmi folyóiratokban: Mozgó Világ,
Árgus stb. A székesfehérvári Árgus Kiadó gondozásában jelent meg a LonDonország,
valamint az Utazás a Don-kanyarba c. kötete. A Bogárd és Vidéke kiadó gondozásá-
ban a Komárom és az Iskoláskönyv. Sok éven át lapunkban, a Bogárd és Vidékében
jelentek meg írásai. Most van kiadás alatt a Bogárd és Vidéke kiadó gondozásában a
Gyalog megyünk vagy elvisz Presley – Örkénynovellák c. utolsó kötete. Ennek javító-
példányát még a kezében tarthatta, ezt dedikálhatta, de megjelenését már nem érhet-
te meg. Ebbõl közlünk alább egy részletet.
A könyv bemutatójára így már csak a halála után kerülhet sor emlékestek keretében
várhatóan Székesfehérváron a Vörösmarty Társasággal, illetve Sárbogárdon, Vajtán
és Pálfán a Bogárd és Vidéke kiadó szervezésében.
Horváth Lajostól május 28-án 14 órakor veszünk végsõ búcsút a vajtai temetõben.

Hargitai Lajos

Elõszó egy regényrészlethez
Ha már az ember olyan szörnyû dologra
vetemedik, hogy író lesz, pályája kezdetén
törvényszerûen modellek után dolgozik.
(Ez a plagizálás elegáns neve.) Számomra
Örkény István volt a modell. Az õ – akkori
– új látásmódja, írói technikája forradal-
masította a magyar prózát, késõbb a drá-
mairodalmat.
Úgy alakult a helyzet, hogy az elsõ novellá-
mat (jóformán meg sem száradt a tinta a
kéziratlapon) leközölte a – RÉGI, legen-
dás – Mozgó Világ. Természetesen rögtön
azt hittem, hogy én egy kész, kiforrott író
vagyok. Azért biztos, ami biztos, elküld-
tem három novellámat Örkény Istvánnak
bírálatra, mert olvastam egy interjúban,
hogy szívesen foglalkozik kezdõ írókkal.
Hamarosan levelet kaptam tõle.
Kedves Horváth Lajos!
Három írása közül a macskáról szóló gyön-
ge, a másik kettõ jó, de az a bajuk, hogy na-
gyon hasonlítanak az én Egyperces novellá-
imhoz.
Az viszont kiderült, hogy Ön nagyon tehetsé-
ges fiatalember, biztatnám hát az írásra. Pró-
báljon meg a saját feje után írni, s küldje el
nekem újabb munkáit. Azon leszek, hogy

mihamarabb megjelenjék a szélesebb nyilvá-
nosság elõtt.
Õszintén üdvözli

Örkény István s. k.

Így is történt. A többi levélváltást szemé-
lyes találkozás is követte, s csupán azt bá-
nom, hogy Örkény nem érhette meg az el-
sõ kötetem megjelenését.
Úgy éreztem, valamit törlesztenem kell a
sok segítségért. Volt a Mesternek egy tor-
zóban maradt regénye: a Babik. Azt gon-
doltam, ezt a regényt én fejezem be, így va-
lamit törleszthetek adósságomból. Akadt
egy kiadó is, mely „ráharapott a témára”,
de Radnóti Zsuzsa (Örkény özvegye) ódz-
kodott a „négykezes” regénytõl. Végül –
afféle kompromisszumként – azt tanácsol-
ta, hogy közöljek le egy részletet valame-
lyik jelentõsebb folyóiratban, aztán majd
meglátjuk…
Péntek Imre, az Árgus fõszerkesztõje vál-
lalta e feladatot, s íme: most olvasható egy
részlet a Babik folytatásából.
A többit majd meglátjuk…

Horváth Lajos

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. TAKÁCS PÁL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a cecei temetkezési vállalat dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
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Konfirmáció a Sárbogárdi Református Gyülekezetben
2016. május 15-én, pünkösdvasárnap nyolc fiatal tett fogadalmat,
hogy hûséges lesz Istenhez és gyülekezetünkhöz.
Hitükrõl is vallást tettek a Heidelbergi Káté 1. kérdésére válaszol-
va:
„Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestõl–lelkestõl – akár élek, akár halok – nem az önmaga-
mé, hanem az én hûséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisz-
tusnak a tulajdona vagyok.”
Az elsõ úrvacsora vétele elõtt két fiatal keresztelésére is sor ke-
rült.
Kovács Csongor nagytiszteletû úr személyre szóló igével áldotta
meg a konfirmandusokat.
Végül Zádori József gondnok úr mondott köszönetet a felkészí-
tõknek és bátorította a fiatalokat a hitvalló életre. Isten áldja,
õrizze életüket!
Szeretettel hívjuk, várjuk õket az ifjúsági bibliaórákra (pénteken
délután 5 órakor), a vasárnapi istentiszteletekre és egyéb alkal-
mainkra.

Mészárosné Sinkó Edit hitoktató

Konfirmandusaink: Bíró Bence, Horváth Edina, Reitter Bence,
Fenyvesi Liliána Klára, Ujházi Renáta, Lakatos Vivien,

Szunyog Klaudia, Szabó Klaudia

Családi nap az óvodában
Az immár hagyománnyá vált családi napunkat az idén
május 14-én tartottuk. Sajnos az idõjárás nem kedvezett
nekünk, szemerkélt az esõ, így a pónilovaglás elmaradt.
A többi programot a csoportszobákban rendeztük meg.
A gyerekek izgatottan várták, hogy felfújódjon az ugrá-
lóvár, találgatták, vajon mi lesz a tetején. Aztán fáradha-
tatlanul ugráltak egész délelõtt. Pihenõt csak Andi bo-
hóc mûsora alatt tartottak, aki megmozgatott gyereket, felnõttet egyaránt. A végén lufit
hajtogatott a lelkes résztvevõknek. A délelõtt folyamán a szülõk és az óvoda dolgozói
szebbnél szebb arcokat festettek. Készült pillangó, katica, tigris stb. Még néhány vállal-
kozó kedvû apukát is „kidekoráltak”. Szerencsére a rendõrautó érkezésekor nem esett,
így a gyerekek birtokukba vehették a jármûveket, ismerkedhettek a rendõrök munkájá-
val. Nagy sikert aratott a zsákbamacska, izgatottan bontogatták a csomagokat. Az idõjá-
rás ellenére kellemes hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt.
Mindenkinek köszönjük a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget!

Kirándult a Pillangó csoport

Mivel sok kiscsoportos korú gyermekünk van, így csak rövidebb kirándulást terveztünk.
2016. május 20-án Székesfehérvárra látogattunk. Túránkat a Hetedhét Játékmúzeum-
ban kezdtük, ahol régi babákat, bababútorokat, játékokat, terepasztalt láttunk. Majd fel-
szálltunk a városnézõ kisvonatra, amellyel körbejártuk a város nevezetességeit. A
Bory-várnál szálltunk le, ahol megmásztuk a vártornyokat, megnéztük a festményeket,
szobrokat. Játszóházba buszoztunk, ahol önfeledten játszott gyermek, felnõtt egyaránt.
Fagyizással zártuk a napot. Kellemesen elfáradva, sok-sok új élménnyel gazdagodva tér-
tünk haza.

Pál Ildikó óvodapedagógus, töbörzsöki óvoda

Fonódó szálak

Fonódó szálak, aratódíszek ünnepe cím-
mel rendezett szakmai találkozót május
21-én, szombaton a sárszentmiklósi evan-
gélikus gyülekezeti házban a Magyaror-
szági Alkotómûvészek Közép- és Nyugat-
dunántúli Regionális Társasága, a Pest-
Budai Kézmûves és Népmûvészeti Köz-
hasznú Egyesület, a Fejér Megyei Mûvelõ-
dési Központ Mûvészetek Háza, Sárbo-
gárd Város Önkormányzata és a Sárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyüle-
kezet. Az esemény célja az volt, hogy az or-
szágban tevékenykedõ szálas anyagos mû-
helyek, közösségek, egyéni alkotók még
inkább elmélyedjenek a csuhé-, gyékény-,
sás- és szalmafonás hagyományaiban, is-
mereteiben, és megvitassák a szakterület
problémáit elõadások, gyakorlati bemuta-
tók, továbbképzés révén. Ugyanakkor a
résztvevõk és érdeklõdõk kiállításon cso-
dálhatták meg több alkotó munkáit, azt,
hogy az emberi kéz egy egyszerû anyagból
milyen rendkívül aprólékosan kidolgozott
remekeket képes varázsolni.

Hargitai Gergely
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A végére még jobb csapat lettünk
4. hely a 10 csapatos, Veszprém–Fejér
megyei bajnokságban, 28 szerzett pont,
550 lõtt gól, számos emlékezetes pilla-
nat és mérkõzés. Egy kiváló tavaszi
idény, ami megszépíti a haloványabb
õszi szezont.
A nyáron több tehetséges fiatalt sike-
rült a csapatba állítani és a kézilabda
felé terelni. Együttesünk magja meg-
maradt, bár évrõl évre vannak távozók,
igaz, idén egy pozitív visszatérésnek is
örülhettünk.
A már hagyománnyá váló augusztusi
edzõtáborunk ismét eredményesen telt
el. Itt jó pár hasznos edzõmérkõzést
játszottunk, erõs csapatok ellen.
Szeptemberben nekimentünk ismét a
közös, fúzióval mûködõ bajnokságnak.
A nyitó fordulóban egy gyenge mérkõ-
zésen sikerült gyõznünk Alsóörs ellen.
Nagyon látszott rajtunk a nyár lazasága
és könnyedsége, de itt még belefért.
Aztán rögtön következett a régi jó is-
merõsökkel megerõsített, rivális Ne-
mesvámos elleni rangadó otthon. Olykor jól játszottunk, de végül
szépen beleszaladtunk saját kardunkba. Majd hasonló mederben
folyt le az egész õsz. Tapolcán nehezen sikerült hoznunk csak a
kötelezõ gyõzelmet, Õsi ellen itthon pedig saját magunkat hoztuk
nehéz helyzetbe, de végül egy pontot megmentettünk. Hullám-
zott a teljesítményünk folyamatosan. Martonvásáron egy meg-
nyert meccsen hagytunk ott az ellenfelünknek szintén egy pontot.
Veszprémben és Ercsiben egy elõre kalkulálható vereségeket
szenvedtünk. Nem volt egy emlékezetes õsz, és nem is játszottunk
túl jól. A megszerzett 12 pontunk pedig csak a 4. helyre volt ele-
gendõ fél távnál.
Elérkezett a február. Számos edzõmeccs Kalocsával és Duna-
földvárral. Itt már lehetett látni, hogy szépen lépegetünk elõre. A
védekezésbe visszatért a csapatba Botka Tamás, ami komoly erõ-
sítés volt a meglévõ fegyvereink mellé.
A tavaszi folytatáshoz egy teljesen más, egy jóval összeszedettebb
csapat állt oda. Az elsõ mérkõzésen Alsóörs ellen még akadozott
a gépezet, de a gyõzelemhez nem fért kétség. Majd jött a visszavá-
gás Nemesvámoson. Az addig listavezetõ csapatot kiváló játékkal
fektettük két vállra, 60 percen keresztül sikerült jól játszani és ma-
gabiztos gyõzelmet aratni. A szezon egyik legemlékezetesebb
meccse volt. A következõ meccsünket lendületbõl, gond nélkül
behúztuk Tapolca ellen. Aztán elérkezett a szezon legkellemetle-
nebb élménye. Az Õsi csapatához utaztunk. Egy kiegyenlített
mérkõzésen, komoly játékvezetõi ellenszélben lett vége a tavaszi
veretlenségnek. Ez a találkozó, úgy nézett ki, komoly nyomokat
hagyhat mindenkiben.
Következett egy olyan mérkõzés a Veszprém Egyetem ellen, ahol
nem adott volna ránk senki egy kanyi fillért sem, hogy gyõzünk, hi-
ába játszottunk itthon. Azonban csodát láthattunk 60 percben. A
csapat extázisban játszva, óriási akarattal, 5 góllal gyõzte le a baj-
nokot. Feledhetetlen csata volt! Ez a gyõzelem olyan lendületet
adott, hogy a Bicske, Martonvásár, Rácalmás trió legyõzése rutin-
feladatnak bizonyult. Majd jött az Ercsi elleni sorsdöntõ csata.
Gyõzni 7 góllal, és megvan a Fejér megye bajnoki cím. Ez volt a
cél, azonban ettõl jócskán elmaradtunk. A vendégek nagyszerû
napot fogtak ki, egy szoros meccsen csak asszisztálni tudtunk a
gyõzelmükhöz. Végül az utolsó fordulóban Simontornyát sikerült
örömjátékkal magabiztosan legyõzni. Ezzel legalább a szép zárá-
sa megvolt ennek a tanulságos és élményekkel tele szezonnak.
Sajnálhatjuk az õszi hibáinkat, hiszen ha egy picit jobban sikerült
volna összpontosítani a szezon elsõ felében, könnyen éremmel
zárhattuk volna az évet. Azonban nem lehetünk telhetetlenek, hi-
szen így is nagyot léptünk elõre az elõzõ évhez képest.

A fiatalok szépen fejlõdtek és megmutatták, hogy van bennük po-
tenciál. A közösség pedig tovább kovácsolódott, ami a jó eredmé-
nyeknek köszönhetõ javarészt. Igazi csapatként, egymást segítve
sikerült végigjátszani az egész szezont mind a pályán, mind a pá-
lyán kívül. Egyénenként nézve voltak nagyszerû teljesítmények
idén. Goldberger Marcell az elõzõ szezonban is már a csapat
egyik alapemberének számított. Idén azonban legalább két szin-
tet lépett feljebb és már a csapat kulcsjátékosának lehet tekinteni.
144 találattal a csapat házi gólkirálya lett és védekezésben is nagy
munkát végzett. Elévülhetetlen érdemei voltak a nagy derbik
megnyerésében. Szabó József két komolyabb sérülés után élete
legjobb tavaszát produkálta. A bal szélrõl gyakorlatilag hiba nél-
kül játszotta le a mérkõzéseket. Ha hozzá került a labda és lövés-
sel próbálkozott, az szinte mindig góllal zárult. Ifj. Bodoki György
ismét hozta a tõle elvárt formát szinte az egész szezonban. Távoli
bombáira majdnem mindig lehetett számítani. Kapusaink idén is
hozták az elvárható teljesítményt. Németh Tamásnak voltak jó
mérkõzései, az év mérkõzésén például az õ kiváló formája volt a
kulcs. Az újonc Schvarcz Márk pedig rögtön az elsõ évében meg-
mutatta, hogy nagyszerû kapus lehet belõle a késõbbiekben. Idén
is voltak olyan meccsek, amikor kiváló teljesítménnyel hálálta
meg az edzõ bizalmát. A védekezésünk stabilitását Suplicz István
biztosította egész szezonban, majd tavasztól Botka Tamás nagyon
hasznosan tért vissza a védelem közepébe. Összességében viszont
mindenkirõl elmondható, hogy akadtak jó meccsei.
Szurkolóinknak köszönjük szépen az idei támogatást! Kellemes
nyarat és szünidõt kívánunk mindenkinek, szeptembertõl újra ta-
lálkozunk!

A bajnokság végeredménye:

1. Veszprémi Egyetemi SC 20 18 0 2 699 512 187 36
2. Bajnok DSE Nemesvámos 20 16 0 4 611 543 68 32
3. Ercsi SE 19 15 0 4 635 509 126 30
4. VAX KE Sárbogárd 20 13 2 5 617 536 81 28
5. Õsi Andreotti SE 20 10 2 8 630 622 8 22
6. Alsóörsi SE 20 9 1 10 529 558 -29 19
7. Martonvásári KSE 19 5 2 12 481 549 -68 12
8. Simontornyai KK 20 6 0 14 603 678 -75 12
9. Rácalmás SE 20 5 2 13 537 631 -94 12
10. Tapolca VSE 20 5 1 14 588 673 -85 11
11. Bicskei TC 20 2 0 18 453 572 -119 4
Az Ercsi–Martonvásár találkozót június elején rendezik.

Folytatás a következõ oldalon.
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SÍC – hírek, eredmények
A május 21-ei hétvégén egyesületünkbõl öt utánpótláskorú íjászversenyzõ vett részt a
Kalocsán megrendezett Dél-Dunántúli és Dél-Alföldi Íjász Régió egyesített versenyén.

Ahogy terveztük, sikerült egyesületünk versenyzõit egy második selejtezõ versenyre is el-
vinni, ahol a felkészüléshez mérten szép eredményeket értek el. Most az idõjárás is ked-
vezett a versenyzõknek, a lõtt köregységek is jobbak lettek, mint az elõzõ selejtezõ fordu-
lón, így a május 28-án, Gödöllõn megrendezendõ országos sulidöntõre mindenki a leg-
jobb eredményét viheti magával.

Eredményeink:

A gyermek fiú korcsoportban versenyzett Jászter Botond 2. helyezést ért el.

Serülõ korcsoportban Csík Nikoletta 2. helyezést, Szénási Benedek 4. helyezést, Jászter
Zsombor 6. helyezést ért el.

A kadet korcsoportban induló, elsõ versenyes Oczely Patrik 6. helyezést ért el.

Az edzõk szeretnék a verseny elõtt rendelkezésre álló két edzésnapon a versenyzõket
úgy felkészíteni, hogy a mozgássorozat az „íjászfejekben” megmaradjon, versenyük
legyen egy szép élmény.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, höl-
gyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk.

Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is
várjuk.

Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen, bõvebben pedig a
sic.hupont.hu oldalon lehet tájékozódni.

Horváth Attila, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Mérkõzéseink:

Alsóörsi SE–VAX KE Sárbogárd 20-27

VAX KE Sárbogárd–
Bajnok DSE Nemesvámos 24-28

Tapolca VSE–VAX KE Sárbogárd 28-30

VAX KE Sárbogárd–Õsi Andreotti SE 30-30

Veszprémi Egyetemi SC–VAX KE Sárbogárd 42-29

VAX KE Sárbogárd–Bicskei TC 29-19

Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 23-23

VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 30-19

Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd 31-25

VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK 35-31

VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE 26-20

Bajnok DSE Nemesvámos–
VAX KE Sárbogárd 29-32

VAX KE Sárbogárd–Tapolca VSE 42-29

Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd 32-31

VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC 34-29

Bicskei TC–VAX KE Sárbogárd 17-29

VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE  32-20

Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 25-33

VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE 29-33

VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK 47-31

Rehák Tamás

Mûsor és szórakozás a papföldi gyermeknapon
Május 21-én (szombaton) délelõtt 10 órától várták a papföldi játszótéren a gyermekeket,
családokat, mivel idén is megrendezésre került a már hagyománnyá vált papföldi gyer-
meknap.
A Semmelweis utcában sorokban álltak az autók, jelezvén a kilátogatók számát, hiszen
nem csak Miklósról érkeztek családok.

A helyszínen több program is helyet kapott
a rengeteg játék mellett. A színpadon fel-
lépõk színesítették a napot, és a helyi le-
mezlovasok zenével szórakoztatták egész
nap a kilátogatókat. A gyermekek kipró-
bálhatták a raliszimulátort, ugrálóváraz-
hattak, trambulinozhattak, csúszdázhat-
tak, megülhették a mûbikát, vagy éppen
bejárhatták a mászókomplexum minden
elemét, de a hinta és libikóka, valamint a
játszótér elemei sem maradtak ki a játék-
ból.
Közben Nagy Dezsõék fõzték az ebédet a
nagysátor mellett, mely délre meg is telt.
Aki pedig késõbb is megéhezett, az lángos-
sal, hot doggal csillapíthatta étvágyát, de
az édesszájúak sem panaszkodhattak,
mert vattacukor, fagyi és jégkrém nagy vá-
lasztéka várta õket a helyszínen.
Igazán jó szokást õriznek a miklósiak, s re-
méljük, ez már nem kopik ki a divatból.
Gratulálunk a szervezõknek!

Hargitai Gergely
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Miklósi focidömping
Gyõzelemmel felérõ döntetlen
Sárszentmiklós–Velence FQL System

3-3 (2-0)

Sárszentmiklós: Brúzsa S. P. – Vámosi D.,
Szabó B., Kõkuti T., Hegedûs Gy., Gráczer
G., Gráczer B., Lajtos A., Benke V., Hor-
váth Á., Nagy A.
Csere: Demeter D., Szabó Z., Krajcsovics P.,
Juhász G., Bartók Z., Fülöp T.
Edzõ: Sárai György.
Velence FQL System: Puhnyák J. – Amb-
rus S., Kanyó R., Totsche G., Bognár I.,
Kovács K., Schäffer A., Dukon G., Szalai
P., Süveges G., Király P.
Csere: Halgas T., Csikesz Z., Barsch G.,
Knausz T.
Edzõ: Pavlik József.
Nagyszerûen kezdett a hazai csapat. A 6.
percben Lajtos A. kiugratta Horváth Á.-t.
A kapujából kifutó Puhnyák J. elütötte a
büntetõterületen belül. A megítélt 11-est
Vámosi D. magabiztosan lõtte a kapu jobb
oldalába, 1-0. A gól után a Velence beszo-
rította a hazaiakat. Egy kontratámadás vé-
gén Nagy Á. átadása Horváth Á. elé került
és a bal alsó sarokba lõtte a labdát, 2-0. A
Sárszentmiklós a saját térfelére visszahú-
zódva, szervezett védekezéssel verte vissza
a vendégek támadásait.
A második félidõ velencei támadásokkal
kezdõdött, a miklósiak beszorultak a ka-
pujuk elé. A 61. percben bal oldalról érke-
zõ labdára Kanyó R. mozdult, és 6 méter-
rõl a kapuba fejelt, 2-1. Továbbra is a ven-
dégek támadtak és a 70. percben sikerült
az egyenlítés. Király P. beadásnak szánt
labdája a hosszú sarokba hullott, 2-2. A ha-
zaiak nem tudtak újítani, és csak a védeke-
zésre összpontosítottak. Velencei támadá-
sok és kihagyott helyzetek után a 75. perc-
ben megszerezték a vezetést. Egy elõre
ívelt labdát Süveges G. kapásból, 18 méter-
re a kaputól a hosszú sarokba lõtt, 2-3. A
miklósiak cserékkel frissítettek és az
egyenlítésért küzdöttek. A 89. percben
Vámosi D. átadását Horváth Á. 16 méter-
rõl a kapu bal alsó sarkába lõtte, 3-3. Az
utolsó percben Horváth Á. megszerezhet-
te volna a gyõzelmet jelentõ gólt, de a
védõtõl szorongatott helyzetben, 8 méter-
rõl a kapu fölé lõtt. A többet támadó Ve-
lence ellen megérdemelt pontszerzés szü-
letett.
Jók: a hazai csapat, illetve Kovács K., Ki-
rály P.

Gólzápor helyett
Sárszentmiklós U19–

Velence FQL System U19 5-3 (3-1)

Sárszentmiklós U19: Brúzsa S. P. – Húsvét
T., Szabó B., Szakács S., Vagyóczki P.,
Horváth Á. Demeter R. D., Molnár M.,
Gyökér K., Nagy Á., Petõ A.
Csere: Fekete A., Csizmadia B.
Edzõ: Pajor László.

Velence FQL System U19: Madarász Á. –
Urschler M., Madarász D., Mátyok A.,
Fiegl M. M., Bakonyi Sz. Cs., Silhány T.,
Németh E., Szecsei L., Papp M., Kovács S.
Csere: Tóth D.
Edzõ: Serhók György.
A hagyományokhoz hûen kezdték a hazai-
ak a mérkõzést. Már a 2. percben a kezdés
után megszerzett labdát Demeter D. Hor-
váth Á.-hoz passzolta. Horváth Á. a jobb
oldalon Petõ A.-t kiugratta, és 14 méterrõl
Petõ A. a jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. A 10.
percben ismét a vendégek kapujában tán-
colt a labda. Szakács S. elõre ívelt labdáját
Nagy Á. egy csel után a kapu bal sarkába
bombázta, 2-0. Az eddig látottak ismét
nagyarányú gyõzelmet sejtettek. A 19. perc
igazolni látszott a feltételezést, mert Hor-
váth Á.–Demeter D.–Nagy Á. volt a labda
útja. Nagy Á. kilépett a védõk között, és
közelrõl, a kapus mellett a hálóba gurította
a labdát, 3-0. A gól utáni öröm pillanatait a
vendégek kihasználták, és a bal oldalon ve-
zetett támadás végén Húsvéth T. a bünte-
tõterületen belül Papp M.-t lerántotta. A
megítélt 11-est Brúzsa S. P. remek vetõ-
déssel hárította. A kihagyott büntetõ a ha-
zaiakat zavarta meg. A vendégek veszélyes
támadásokat vezetve helyzeteket dolgoz-
tak ki. Brúzsa S. P. többször remek védés-
sel hárított. A 37. percben a felezõvonalnál
hibázott a miklósi védelem. Németh E.
megszerezte a labdát, lefutotta a védõket,
és a kifutó kapus mellett a hálóba lõtt, 3-1.
A második félidõre rányomta a bélyegét a
meleg, és csendes játszadozással teltek a
percek. A 63. percben Fekete A. átadása
Demeter D.-hez került. Demeter D. a vé-
dõk mellett Horváth Á. elé tálalt, és Hor-
váth Á. 15 m-rõl nem hibázott, 4-1. A gól
utáni öröm pillanatait ismét kihasználta a
Velence. A 64. percben Papp M. átjátszot-
ta a védelmet és szépített az eredményen,
4-2. A hazaiak nem tudtak ritmust váltani,
és a vendégek támadásai veszélyeztették a
hazai kaput. A 82. percben bal oldali táma-
dást vezetve, Nagy Á. alapvonalról beadott
labdájára Demeter D. érkezett és 5 méter-
rõl a hálóba passzolt, 5-3.
A szorosnak tûnõ eredmény nem tükrözi a
két csapat közötti különbséget.
Jók: Brúzsa S. P., Horváth Á., illetve Papp
M.

A csapat új arca
Sárszentmiklós II.–Szabadegyháza

6-2 (3-0)

Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Pajor Á.,
Juhász G., Fülöp T., Hegedûs Gy., Somo-
gyi L., Bartók Z., Lajtos A., Dombi Z., Sza-
bó Z., Krajcsovics P.
Csere: Rigó L., Pajor T., Hegedûs J.
Edzõ: Pajor László.
Szabadegyháza: Miklós Zs. – László J.,
Jezlinek L., Berényi L., Imre G., Horváth
Cs., Zámbó J., Hushegyi Cs., Rapali G.,
Ladányi F., Horváth T.

Csere: Csuri P., Csupor N., Urbán M., Kiss
G., Horváth G., Baranyai B.
Edzõ: Baranyai Balázs.
Már a mérkõzés elején támadólag lépett
fel a hazai csapat és a 7. percben megsze-
rezte a vezetést. Dombi Z. gyorsan elvég-
zett bedobása átpattant a védõ felett, és
Krajcsovics P. közelrõl a hálóba fejelt, 1-0.
A 15. percben ismét Dombi Z. indította
Krajcsovics P.-t, aki a védõt lefutva a kapus
mellett a bal alsó sarokba lõtt, 2-0. A ven-
dégek szórványos támadásait könnyen há-
rította a miklósiak védelme. A 43. percben
Fülöp T. indította Dombi Z.-t. Beadásából
Szabó Z., a védõket megelõzve, a hosszú
sarokba csúsztatta a labdát, 3-0.
A második félidõ 2. percében Hegedûs Gy.
indította Krajcsovics P.-t, aki elhúzott a bal
oldalon és éles szögbõl, a kapufa segítségé-
vel a hálóba lõtt, 4-0. A megnyugtató elõny
birtokában a hazaiak támadó kedve kissé
alábbhagyott. A 65. percben Krajcsovics P.
végzett el szabadrúgást a jobb oldalról. Be-
ívelését Fülöp T. 8 méterrõl a kapuba fejel-
te, 5-0. A mindvégig magabiztosan védõ
Brúzsa S. P. óriási bravúrral hárította Ra-
pali G. közelrõl leadott lövését. A 77. perc-
ben Rapali G. már nem hibázott. A jobb
oldalon megkapott labdával befelé cselez-
ve, 16 méterrõl kilõtte a jobb felsõ sarkot,
5-1. A 85. percben Krajcsovics P. elhúzott a
jobb oldalon, átadását Somogyi L. a kapu-
ba lõtte, 6-1. A 89. percben Juhász G. buk-
tatta a kitörõ csatárt a büntetõterületen
belül. A megítélt 11-est Rapali G. a balra
mozduló kapus mellett a jobb alsó sarokba
helyezte, 6-2. A minden csapatrészében
jobb teljesítményt nyújtó hazaiak megér-
demelten szerezték meg a gyõzelmet.
Jók: Krajcsovics P., Dombi Z., Brúzsa S. P.,
illetve Rapali G.

A gólképes védelem ellenére
Sárszentmiklós U16–Aba-Sárvíz U16

6-4 (2-2)

Sárszentmiklós U16: Nagy F. – Juhász Gy.,
Ambrózi M., Vagyóczki P., Bögyös B. G.,
Vitéz–Móré G., Erdélyi A., Gyökér K., Fe-
kete A., Kondor K. A., Gábris R.
Csere: Deák Z., Brúzsa T., Gõdér G.
Aba–Sárvíz U16: Mátyás J. – Kovács Cs.,
Réti G., Huszti B., Hegedûs M., Kiss A.
M., Glócz H., Magyar G., Madarász P. A.,
Rácz J. L., Vitális G.
Csere: Pataki Gy., Holl D.
Edzõ: Lakk Péter.
Az elsõ negyedóra tapogatózó játéka után
a 16. percben megszerezte a vezetést az
Aba. Az ártatlannak tûnõ hazaadást Nagy
F. rosszul passzolta a mezõnybe. Vitális G.
az ajándékba kapott labdát a hálóba lõtte,
0-1. A 25. percben, ismét a védelem megin-
gását kihasználva, Rácz J. L. szerzett gólt,
0-2. A 38. percben Vagyóczki P. góljával
szépített a hazai csapat, 1-2. A félidõ utol-
só percében Gyökér K. a félpályáról meg-
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8 gól, 9 sárga lap és kiállítás:
igazi rangadó Cecén

Cece–Sárbogárd 4-4 (3-2)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Hor-
fer Serleg csoport (III. osztály), 24. forduló
Cece: Kimiti Z. – Nagy T., Bögyös Á., Kacz
S., Bór J.–Bosnyák J. (67.), Halasi G., Hu-
szár D., Budai G., Berta J., Tölgyes G.,
Dascal R.–Baranyai N. (75.).
Vezetõedzõ: Menyhárt Tamás.
Sárbogárd: Barabás J.–Sebestyén Zs., La-
katos Gy., K. Szabó, Tóth I.–ifj. Simon J.
(82.), Szabó A., Bogdán A., ifj. Mondovics
Z. (56.), Kovács D., Bognár Zs., Pásztor
D., Czinka K.
Játékos–edzõ: Bognár Zsolt.
Gólszerzõ: Budai (25.), Nagy (28.), Halasi
(45.), Berta (92.), ill. Kovács D. (5.), Bog-
nár (21.), Pásztor (51.), Czinka (53.)
Kiállítva: Nagy (80.)
Vasárnap a Fejér megyei III. osztály küz-
delmei keretében csapatunk a rivális Cece
otthonában vendégszerepelt. Fontos tud-
ni, hogy a hazaiak keretében 7 olyan játé-
kos szerepelt, akik korábban a Sárbogárd
csapatát erõsítették hosszabb-rövidebb
ideig. Ez külön pikantériát adott a találko-
zónak.
Megfelelõ lendülettel sikerült kezdenünk
a mérkõzést. Az 5. percben Bogdán iramo-
dott meg a pálya jobb oldalán, a beadására
Kovács érkezett, aki közelrõl nem hibá-
zott. Máris megvan a vezetés! A gól után
sikerült lendületben maradni és beszoríta-
ni a hazaiakat. Elõször Bogdán került
helyzetbe, lövését Kimiti a felsõ lécre tolta.
Pár perccel késõbb Czinka próbálkozott,
de most sem tudtunk túljárni a kapus
eszén. A 21. percben Bognár kapott jó lab-
dát a kaputól 25 méterre, egy-két igazítás
után tüzelt, a játékszer pedig a kapu jobb
oldalában kötött ki. Fantasztikus gól a csa-
pat vezérétõl, és már 0-2! A gól után túlsá-
gosan megnyugodtunk. Budai a 25. perc-
ben a 16-oson belül kapott labdát, és elõ-
ször még a védõt találta el, de az ismétlést
már a kapuba juttatta. Gyorsan jött a szé-
pítõ gól. A gól után még jobban lendületbe
jöttek a hazaiak. Egy beadás után Bór ma-
radt teljesen üresen, de az üresen maradt
kapunak csak a felsõ lécét sikerült eltalál-
nia. Pár perccel késõbb viszont már nem si-
került elkerülni a gólt, ismét egy kapu elõt-

ti kavarodás, és a végén Nagy juttatta a lab-
dát a hálóba. Nem tartott sokáig a vezetés,
kezdõdhetett minden az elejérõl. Tovább-
ra is a hazaiak irányították a mérkõzést. A
lefújás elõtt szöglethez jutottak, a beadás-
ra Halasi érkezett fejjel, Barabás pedig
tehetetlennek bizonyult. 15 perc alatt for-
dított az ellenfél!
A második játékrészre sikerült ismét jó fel-
fogással kijönni, át is vettük már az elejétõl
az irányítást. Az 51. percben Pásztor állt
oda egy szabadrúgáshoz 20 méterre a ka-
putól. Lövése a rövid sarokba csavarodott,
Kimiti ezúttal csak beleérni tudott a labdá-
ba, hárítani nem. Továbbra is támadásban
maradtunk, 2 perccel késõbb Czinka ka-
pott egy nagyszerû kiugratást, és a védõk
között kilépve a kapus mellett is eltolta a
labdát, majd az üres kapuba passzolt.
Gyorsan sikerült megfordítani találkozót.
A folytatásban egyre keményebbé vált a
találkozó, többször is a játékvezetõ csak
sárga lappal tudta lenyugtatni a kedélye-
ket. Helyzetek továbbra is inkább elõttünk
adódtak, sõt egyszer a kapufát is sikerült
eltalálni. A hajrához közeledve a 80. perc-
ben Mondovics lépett volna ki a jobb olda-
lon. Nagy próbált közbeavatkozni, de csak
lerántani tudta, amiért a játékvezetõ fel-
mutatta neki a második sárga kártyát. Em-
berelõnybe kerültünk! A létszámtöbbletet
azonnal kihasználhattuk volna, de egy tá-
madáson belül Pásztor és Czinka is a gól-
vonalon helyezkedõ védõt találta el. Az
utolsó percekben a hazaiak beívelésekkel
próbáltak operálni, amellyel komolyabb
zavart nem sikerült kelteni. Azonban a 92.
percben 20 méterre a kaputól szabadrú-
gáshoz jutottak. A labda mögé az egykori
sárbogárdi kedvenc, Berta János állt oda,
és gyönyörû mozdulattal a kapu bal oldalá-
ba tekerte a labdát, ezzel 4-4 a vége.
Igazán jó mérkõzést láthattunk. Minden
megvolt a pályán, ami egy rangadóhoz
szükséges. A szájízünk csak azért lehet ke-
serû, mert egy komoly gyõzelmi lehetõsé-
get szalasztottunk el. A kiállítás után el
kellett volna dönteni a mérkõzést.

Rehák Tamás

szerzett labdával elfutott, és megszerezte
az egyenlítõ gólt, 2-2. A 65. perc hazai ve-
zetést eredményezett. Vitéz–Móré G.
Gyökér K. indítását egy csel után 14 méter-
rõl a jobb felsõ sarokba lõtte, 3-2. A 67.
percben ismét Gyökér K. nagyszerû átadá-
sát Erdélyi A. 15 méterrõl laposan lõtte a
jobb alsó sarokba, 4-2. Nem adta fel az Aba
csapata, és a bizonytalan védelem asszisz-
tálása mellett a 75. percben Glócz H. jobb
oldalról befelé cselezve 15 méterrõl a
hosszú sarokba helyezte a labdát, 4-3. A
vendégek mindent megtettek az egyenlíté-
sért, de próbálkozásaik nem jártak siker-
rel. A 82. percben Brúzsa T. a röviden kirú-
gott labdát 24 méterrõl védhetetlenül lõtte
a léc alá, 5-3. Három perc múlva Brúzsa T.
a kaputól 14 méterre megkapta a labdát.
Egy csel után a kapu jobb oldalába lõtt,
6-3. A 89. percben az elõre ívelt labdával
Glócz H. kilépett, és a kifutó Deák Z. mel-
lett elhúzva a hálóba passzolt, 6-4.
Szép volt, fiúk!

Kis lángon is siker

Kisláng Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.
0-2 (0-0)

Kisláng Ö. F.: Durányik Z. – Szabó Gy.,
Rucjánszki L., Magyar L., Hegyi M.,
Lendvai Zs., Horváth J. J., Juhász J. I., Já-
nosi L., Kolonics L., Okos T.
Csere: Pereczes Cs., Szabó J., Burkus J., dr.
Katona Gy. Zs.
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Tóth
A., Tóth I., Killer G., Vereczkei J., Csen-
des I., Deák G., Emperger J., Németh A.,
Kristóf G., Horváth D.
Csere: Derecskei J., Horváth I., Szabó B.
Az elsõ félidõ kiegyenlített játéka után
Emperger J. második félidõben szerzett
két góljával megérdemelten gyõzött a Sár-
szentmiklós csapata.

A hétvége sportmûsora

2016. május 28., szombat
10 óra: Sárszentmiklós U19–Ercsi U19
17 óra: Sárszentmiklós Ö. F.–Mezõszilas
2016. május 29., vasárnap
10 óra: Szár U16–Sárszentmiklós U16
(Száron)
17 óra: Rácalmás–Sárszentmiklós II.
(Rácalmáson)
17 óra: Sárszentmiklós–Ercsi.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

Tápkockás, szálas PAPRIKA-, PARADICSOM-,
PADLIZSÁNPALÁNTA

NAGY VÁLASZTÉKBAN kapható.
Sohár, Cece, Deák u. 81. 06 30 418 7854

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA,
BETÛK VÉSÉSE, SÍRKÕVÁZÁK.

06 70 315 1417

RAKTÁROSI MUNKAKÖRRE,
targoncavezetõi engedéllyel kollégát keresünk

sárszentágotai üzemünkbe.
06 20 4699 784

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012

Palánta: paprika, paradicsom, dinnye és egynyári virágok eladók. Tósoki,
Nagyhörcsök. Árusítás minden nap 14 órától. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345
(0044033)

Építési telek eladó. 06 (70) 398 2307 (0044085)

Sárbogárdon, Tompa u. 28-ban családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044087)

Eladó téglalakás az Ady utcában. 06 (70) 218 5724 (0044084)

Eladó családi ház Sárbogárd központjában. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402
(0044092)

Sárbogárd központjában háromszobás gázfûtéses családi ház eladó. Érdek-
lõdni: (+36) 269 5353, délután 16 óra után.

Eladó: 1 gyalupad, 1 tizenkét tagú olajradiátor, 1 állvány 4 db polccal 30x75x
150 cm, 1 állvány D-s 4 db polc 40x90x150 cm, 1 mázsa. 06 (30) 359 4600
(0044175)

Csirkevásár! Tinódy utca 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Elõnevelt
TETRA–H (barna) felíratható július 8-ára. Telefon: 06 (30) 384 2294

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban, saválló moso-
gató alsó-felsõ szekrénnyel eladó. 06 (20) 405 7366

Virágsarok 2. szám: családi ház eladó. 06 (20) 351 4181 (0044168)

APRÓHIRDETÉSEK

A következõ napokban fo-
kozatosan visszatér a nyári-
as idõ. Pénteken a napsütés

mellett az ország nagyobb részén nem várható csapadék, csak né-
hol lehet egy-egy zápor, vagy zivatar. Szombattól azonban megnõ
a helyi záporok, zivatarok kialakulásának esélye, néhol akár heves
zivatarok is kitörhetnek. Némi napsütés a hétvégén is várható, de
emellett gyakran lehet felhõs az ég. A változó irányú szél többnyire
gyenge, vagy mérsékelt lesz az idõszak nagy részében, a hónap
végén lehet élénkebb légmozgás. Napról napra melegszik a levegõ
hõmérséklete, vasárnap és hétfõn néhol már 30 fokot is mérhe-
tünk majd. Keddtõl azonban néhány fokos lehûlés várható, újra 25
fok körüli csúcshõmérsékletekkel.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Meghívó
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium

Öregdiákjainak Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt

2016. május 28-án (szombaton)
10 órakor a Petõfi Sándor Gimnáziumban

(Sárbogárd, József Attila u. 4.) tartandó

III. Bogárdi Színjátékos
Találkozóra

Program:
10 óra: megnyitó
10.15–15.00 óráig: diákszínjátszó-elõadások
12.00–12.30 óráig: ebédszünet
Közremûködnek:
Esztergomi Diákszínkör (csoportvezetõ: Erõsné Vörös Viktória)
Szent István Általános Iskola Drámacsoportja (csoportvezetõ:
Feketéné Geiger Bernadett)
Petõfi Színpad, Pénteki Kompánia (csoportvezetõ: Leszkovszki
Anna)
Petõfi Színpad, Alma Alakulat
Petõfi Színpad, Bõrönd Társulat
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

EGY NAPRA MINDEN GYEREK
TÛZOLTÓ LEHET

Rengeteg kisgyermek álma válhat valóra a hétvégén, hiszen a katasztrófavédelem
idén is megnyitja a tûzoltószertárak kapuit a nemzetközi gyermeknap alkalmából, im-
már harmadik alkalommal. Ezúttal az ország 283 pontján – köztük Sárbogárdon is – vár-
ják a tûzoltók a gyermekeket és minden érdeklõdõt. A hivatásos tûzoltó-parancsnoksá-
gok mellett önkormányzati tûzoltóságok és önkéntes tûzoltó egyesületek is fogadják az
érdeklõdõ közönséget.

Az elmúlt két évben hatalmas érdeklõdés mellett zajlott a katasztrófavédelem gyer-
meknapi rendezvénye, az ország különbözõ tûzoltószertáraiba összesen több tízezren
látogattak el. A tûzoltók „munkahelye” az egyik legspeciálisabban kialakított környe-
zet, ahova csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban bárki megtekint-
heti a tûzoltógépjármûveket, a tûzoltók különleges felszereléseit, és bepillantást nyer-
hetnek a nem mindennapi hivatást gyakorlók életébe.

Az egyes helyszíneken más és más programmal készülnek a tûzoltók, azonban próbari-
asztást és villogó, vagy szirénázó tûzoltógépjármûveket mindenhol láthatnak az érdek-
lõdõk. Az egyes helyszínek ingyenesen, elõzetes regisztráció nélkül látogathatóak dél-
elõtt 10 órától délután 16 óráig. A laktanyák mellett ingyenesen látogatható a Kataszt-
rófavédelem Központi Múzeuma és vidéki kiállítóhelyei is.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

HASZONGÉPJÁRMÛVEK,
KÖRNYEZETKÍMÉLÕ

JÁRMÛVEK
ILLETÉKMENTESSÉGE

2016. január 1-jétõl nem kell illetéket fizetniük a gazdál-
kodó szervezeteknek haszonjármûvek tulajdonjogának
és környezetkímélõ gépjármûvek visszterhes megszer-
zésekor.
A gazdálkodó szervezetek számára illetékmentessé
vált:
– az autóbusz,
– a nyerges vontató,
– a tehergépjármû és pótkocsi
tulajdonjogának visszterhes megszerzése, valamint
zárt végû pénzügyi lízinggel történõ megszerzése is.
Nem terjed ki az illetékmentesség a haszonjármûvek
nyílt végû pénzügyi lízinggel történõ megszerzésére.
A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû-
vek megszerzése már évek óta illetékmentes. 2016-tól
az illetékmentesen megszerezhetõ gépjármûvek köre
bõvült, függetlenül attól, hogy az új tulajdonos magán-
személy, vagy gazdálkodó szervezet. Illetékmentes a
környezetkímélõ gépkocsik tulajdonjogának, valamint
vagyon értékû jogának, például üzembentartói jogának
megszerzésére is.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI
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Kis mesterek Cecén
A cecei óvoda sikerrel pályázott az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma által meghirdetett támogatási forrásra, tehetséggon-
dozásra. Az intézmény szellemiségéhez híven a népi hagyomá-
nyok, nemzeti kulturális örökség továbbadását, ápolását céloz-
ták meg a felnövekvõ nemzedékek számára. Május 20-án, pén-
teken a programba bevont gyermekek megmutatták szüleiknek,
testvéreiknek, hozzátartozóiknak, hogy milyen ügyes kis meste-
rekké cseperedtek a foglalkozások révén.
Mészáros Istvánné óvodavezetõ köszöntõjében elmondta: – Dr.
Czeizel Endre szerint emberi érték a tehetség, ami majdnem min-
denkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy vé-
gül megcsillanjon a drágakõ. A Néphagyományõrzõ Pedagógiai
Programunkkal összhangban három területen – népzene, nép-
tánc, kézmûves-foglalkozások – külsõ és belsõ szakemberek: Kiss

Ágnes, Varró János és Alpekné Fülöp Emília közremûködésével
„faragtuk” a követ, hogy megcsillanjon a tehetség.
Fazekas Gábor, Cece polgármestere, a rendezvény fõvédnöke
nyitó gondolatai után máris elõttünk termettek a fõszereplõk: a
gyermekek, és pünkösdölõjükkel, Kiss Ágnes vezetésével mutat-
ták be néptánctudásukat. Az õket hangszereken kísérõ Varró Já-
nos és Cserta Balázs ezt követõen azt mutatták be az óvodásokkal
közösen, hogy milyen hangszerekkel ismerkedtek meg a program
során, amiket meg is tudtak szólaltatni. A legnagyobb népszerû-
sége a pásztorkürtnek volt, aminek nem is olyan könnyû megfújá-
sában sok gyermek jeleskedett. Meg is jegyezte Varró János, hogy
ez azt jelzi: Cecén sok tehetség van, akik számára érdemes lenne
fúvós tanszakot indítani.
A bemutató végén közös táncba hívták a jelenlévõket, és a prog-
ram során készült alkotásokból, fényképekbõl, cikkekbõl, rajzok-
ból összeállított kiállítást lehetett megtekinteni.

Hargitai–Kiss Virág

Ének a kápolnában
Kedves meghívásnak tett eleget a Huszics Vendel Kórus vasárnap délután: a sár-
hatvaniak szép kápolnájában énekeltünk. E baráti látogatás évrõl évre elmaradha-
tatlan része éves programnaptárunknak. Nagy örömmel megyünk Sárhatvanba,
ahol mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket.
Gyõriné Mariann köszöntõjében a helyi közösség nevében úgy fogalmazott: a kó-
rus látogatása, mûsora ajándék számukra.
Idén a 16. századi, németalföldi zeneszerzõ, Jaques Arcadelt Ave Maria címû da-
rabjával nyitotta repertoárját az énekkar, majd Antonio Vivaldi – néhány éve a ze-
ne világnapján zenekarral elõadott – Gloria címû miséjének több tételét adta elõ.
A két komoly mûvet három könnyed spirituálé követte (Good news; Glory, glory;
Heaven Is A Wonderful Place), majd Verditõl a Rabszolgák kórusa, s végül, de
nem utolsósorban népdalfeldolgozások, -csokrok (Karai József: Székelyföldi sze-
relmi dalok, Bárdos Lajos: Dana-dana, Maros Rudolf: Háros felõl). A kórust Hu-
szics Vendelné és Gábeli Klára vezébnyelte, zongorán Huszics Ibolya kísért.
Befejezésképpen megénekeltettük a közönséget is: együtt daloltuk az Által men-
nék én a Tiszán kezdetû népdalt.
Vendéglátóink finom és kiadós vacsorával, házi pálinkával és borokkal kínáltak
minket a koncert után. Mi köszönetképpen ismét a hangunkat vettük elõ, s egyben
születésnapjuk alkalmából Mariannt és a tálalásban, kínálásban ugyancsak jeleske-
dõ Szõnyegi Gyuszit is megleptük egy-egy dallal.
Várjuk a jövõ évi találkozást!

Hargitai–Kiss Virág
Fotó: bana


