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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

„„ÚJ ISKOLAÚJ ISKOLA””
a Sáa Sárbogárbogárdi járdi járárásbansban

Ízek, hangulatokÍzek, hangulatok

SZUVAS FOG
– Na, képzeld, hogy jártam! A magánor-
vosom sztrájkba lépett.
– Ne mondd!
– De bizony! Hiába volt idõpontom és
vettem ki szabadságot a munkahelyen.
Vártam egy órát a rendelõben, mire
nagy nehezen fölbukkant a doktor és
közölte velem, hogy õ sztrájkol. Meré-
szeltem megjegyezni, hogy akkor iga-
zán felhívhatott volna, hogy tegyük át
máskorra az idõpontot, mert így po-
csékba ment az egész napom. Nem be-
szélve arról, hogy fizetett szolgáltatást
nyújt, a magánrendelés ez esetben már
nem állami közegészségügyi, hanem ke-
mény versenyszféra. Ráadásul mivel so-
ha nem ad számlát, az én leadózott fo-
rintjaim neki szép kis „adómentes” be-
vételként landolnak a zsebében. Ha én
késnék a munkahelyemrõl és nem adóz-
nék, már rég fegyelmit, vagy felmondó-
levelet kaptam volna, és az adósok bör-
tönében ülnék.

– Hm-hmm… Ne haragudj a nyers
õszinteségemért, de mint barátodtól,
talán nem veszed zokon: elképzelhetõ,
hogy az erõteljes szájszagod rettentette
el.
– Nem veszem zokon, öregem, de ép-
pen azért mentem a dokihoz, hogy ki-
vizsgáltassam ennek okát. De ha õ
sztrájkol, akkor én bojkottálok, és kere-
sek egy másik orvost. Nemcsak a fogak
szuvasak itt, barátom, hanem a rend-
szer is!

Hargitai–Kiss Virág

RétibenRétiben

Írás a 3. oldalon.

Írás a 4. oldalon.
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„Új iskola” a Sárbogárdi járásban
Szeptember 1-én a régi iskolaépületben új
munka kezdõdik Alsószentivánon.
A ‘90-es évek elején és késõbb is több kez-
deményezés volt egyházi iskola létrehozá-
sára Alapon, illetve Sárbogárdon. Sajnos
akkor nem bontakozhattak tovább ezek a
szándékok – mostanáig.

Nagy öröm számunkra, hogy Spányi Antal
megyéspüspök nemcsak az alsószentiváni
kegyhelyet vette a szárnyai alá, hanem a fa-
lucska iskoláját is. Augusztus 29-én ünne-
pélyesen adta át az igazgatói megbízóleve-
let Kiss Attilának a püspöki palota patinás
falai között.

Az elsõ tanítási napon már a Fatimai Bol-
dogasszony Általános Iskola kapuin lép-
hettek be a diákok.

Az új tanév új lehetõségeket és új kapcso-
latokat is hozott számunkra. Bekerültünk
az egyházi iskolák közösségébe, melyek
képviselõivel 16 órakor találkozhattunk a
székesfehérvári bazilikában. Intézmé-
nyenként több tanár és az osztályok képvi-
selõi, valamint iskolabiztosaik (egyházme-
gye által az intézményfelügyelettel megbí-
zott plébánosok) vettek részt. Szalma Ist-
ván, az EKIF (Egyházmegyei Katolikus Is-
kolai Fõhatóság) elnöke köszöntötte püs-
pök atyát, majd Márkus Zsófia és Portele-
ki István – az újonnan átvett iskola képvi-
seletében – adtak át neki virágcsokrot.

A tanévnyitó Veni Sancte szentmise után a
Szent Anna-kápolna tövében gyülekez-
tünk, és valamennyi képviselõt köszöntöt-
te püspök atyánk. A mi tanulóinkkal is ke-
délyesen beszélgetett, s a szeptember 7-ei
viszontlátás örömével köszöntünk el tõle –
akkor lesz ugyanis az ünnepélyes tanévnyi-
tó és iskolánk megáldása.

Fotók: Gersztheimer Zsolt

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár

Hol van? Keressük meg!
Keressük meg azt a hangot, ami a kellemes együttéléshez elen-
gedhetetlen!
Elkezdõdött az iskola. Ingyenes az oktatás, mégis minden szülõ
erején felül akar teljesíteni. Nem a hátitáska márkáján múlik a
gyerek elõmenetele a tanulásban! A szerényebb holmi is viselhe-
tõ, és kell pénz a napi betevõre is a következõ fizetésig.
Hallottam már gyönyörûen felöltözött bakfist csúnyán beszélni az
egyszerûen öltözött anyukájával, aki bizony pironkodott, mert
már késõn jött rá, hogy másképpen kellett volna nevelnie a gyer-
mekét. A gyermek azt hiszi, mindent szabad, ha meg van engedve
otthon, és sajnos másutt is kiköveteli, szinte alanyi jogot formál
magának. Ezért van az is, hogy a járdán biciklivel megy, pedig az
úttest a jármûveké. A járdán a gyalogosoké az elsõbbség. Persze, a
megfelelõ viselkedésre, közlekedési, közösségi szabályokra meg
kell tanítani. De ki tanítaná meg rá, ha autóval viszik iskolába? Ha
kiszabadul hazulról 8-9 évesen, kíséret nélkül, övé az egész világ!
És jönnek a csábítások, s ha nincsen elég önbizalma, hogy ellenáll-
jon, kisiklik az élete. Lehet, hogy fiatalon, lehet hogy késõbb. A
lejtõn nem lehet megállni.

Elcsúsznak a kornak megfelelõ teendõk is. Az óvodában nem ját-
szik, mert nem tud, nincsenek meg a szociális szálak. Késõbb azért
csak elõjön a kisördög: amikor már van jogosítványa, szórakozik,
pedig a 63-as fõ közlekedési út, nem pedig játszótér! Tinédzser-
ként nem a másik nemmel foglalkozik, hanem visszahúzódik és az
elektromos gépek kötik le, aztán ha mégis házasságot köt, a gye-
reksírás idegesíti, pedig a legszebb feladat szülõnek lenni. Lekö-
töttség, felelõsség, mégis gyönyörû, az élet rendje, csak nem vesz-
szük komolyan!
Némelyek mintha nem lennének tisztában a rájuk bízott dolgok
komolyságával.
Egyszer élünk. Sajnos az élet színpadán nincsen fõpróba, minden
élesben megy. Ha családon belül nincsen fegyelem, az a társada-
lomra nézve nagy veszélyt jelent. A család melege mindenkinek
fontos.
Volt két állami gondozott osztálytársam, tõlük tanultam ezt a
dalt:
„Egy asszony ült az ágyam mellett, ki féltõ gonddal vigyázott rám,
Elringatott lágy altatóval, egy asszony, az én anyám,
Szegény anyám…”
A dal arról szól, hogy lopott pénzen vesz virágot az édesanyja sír-
jára…
Nem állhatom meg szó nélkül azt sem, hogy nagyon csúnyán be-
szélünk egymással. Ha szelídebben szólnak hozzám, Isten bizony,
jólesik! A „Jó napot!” és a „Viszlát!” egyenesen irritálnak. Mi a
miklósi óvodában Rehák Juliska nénitõl, Dancs Ferencnétõl így
tanultunk köszönni: „Jó napot kívánok!” „A viszontlátásra!”
Hogy szép-e a napom, majd én eldöntöm este, ha számadást vég-
zek lefekvés elõtt.
Minden jót kívánok mindenkinek tiszta szívembõl!

Heksziné Somogyi RózsaA fotó illusztráció
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Ízek, hangulatok Rétimajorban
Jó szívvel, ízekkel várták a vendégeket
Rétimajorba a Mezõföldi Ízek elnevezésû,
kétnapos fesztiválra szeptember elsõ hét-
végéjén.
Szombaton pompás idõ csalogatta a tóvi-
lág központjába a látogatókat. Ez a nap
igazán a gasztronómiáé volt, hiszen míg az
egymás mellett sorakozó pavilonok alatt
fõztek a különbözõ helyekrõl érkezett csa-
patok (nem is igazán a verseny kedvéért,
hanem inkább a szabadban együtt töltött
kikapcsolódásért), fõzõiskola keretében
mód nyílt elsajátítani a halak el(õ)készíté-
sével kapcsolatos fortélyokat. Mindemel-
lett megkíséreltek egy rekordhosszúságú
halkolbászt is tölteni.
Másnap kissé zordabbra fordult az idõ,
emiatt a nagysátor lett a fesztivál helyszí-
ne. Ha kevesebb is volt az érdeklõdõk szá-

ma, mint az elsõ napon, a jó hangulat nem
hagyott alább, köszönhetõen a szívélyes
házigazdáknak, a kitartó kézmûveseknek
és a nagyszerû fellépõknek. A százhalom-
battai Forrás Néptáncegyüttes és az õket
kísérõ zenekar fergeteges mûsort és tánc-
házat kerekítettek, próbára téve a sátor fa-
pallóit. A Ten Dance táncosai is sok-sok
tapsot zsebeltek be energikus elõadásuk-
kal.
A vasárnapra tervezett futballmérkõzés és
légvár ugyan elmaradt, de tökéletesen
megtette helyettük mozgásként a tóvilág
szépségei, tavirózsái közt, a friss levegõn
megtett séta. A látvány, az illatok és a ter-
mészet nyugalma kisimították az ember
arcán és lelkén a ráncokat. Ebben az ella-
zult állapotban különösen jólesett az elfo-
gyasztott ebéd. Külön kiemelném, hogy
sokkal jobb a konyha fõztje!
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Munkanélküli?
Egy kis történet,

melyet gyakran átél az ember
– Menjen el az útból, kérem! – mondta az új kávédaráló a réginek.
– És többet ne is lássam itt, most én darálok.
Ez egy döfés volt a régi kávédaráló kézzel kovácsolt szívébe. Rá-
nézett az újra. Az új nagyon szép volt. Fakóbb, elefántcsontszínû
ragyogás, elõkelõ alak, egy divatos hölgy. De nem volt kézi teke-
rõje.
– Elnézést – mondta az öreg –, hogyan tud Ön darálni, ha nincsen
kézi tekerõje?
Az új kávédaráló felnevetett:
– Kézi tekerõ! Szórakoztató. Látom, hogy Ön még az elõzõ évszá-
zadból való. Ma már nem használnak tekerõt, tisztelt nagymama.
Én elektromosan darálok! Dugó a falba, és rrrrr … kész a kávé.
Manapság sok minden automatikusan mûködik a világban,
kedvesem, az Ön ideje lejárt!
– Tulajdonképpen még egyáltalán nem számítottam arra, hogy
már most felmondanak nekem – mondta az öreg. – Csak 60 éve
vagyok szolgálatban, és még nagyon üdének érzem magam. Még
egymillió tekerés se ártott volna nekem.
– Önnek talán nem – mondta az új csípõsen –, de azoknak igen,
akik Önt a térdük közé veszik, és akiknek az Ön õsrégi forgató-
karját tekerniük kell. Mégis melyik modern emberrõl feltételez
ilyet? Nézzen rám! Mindent magam csinálok.
Az öreg kávédaráló fényes sárgarézverete kicsit remegett, amikor
így szólt:
– Mi legyen velem? Hol maradjak?
– Hova tartozik? A szemétbe! –
mondta önhitten az új. – De talán sze-
rencséje van, és talál egy antikváriust,
akinek még örömet szerezhet.
A régi kávédaráló még akart valamit
mondani, de jött a háziasszony és a
konyhaszekrénybe alulra a leghátsó
sarokba tette.
Az új kávédaráló napról napra darált,
finoman, vagy durván – nagyszerûen tudta a dolgát. De egy napon
– talán egy fél év telt el azóta – halkan megszólalt: „knack-rrrr”.
Még egy egészen halk nyöszörgést adott ki, aztán leállt a gépezet.
Ismét világos lett a régi kávédaráló körül. A háziasszony kinyitot-
ta a szekrényajtót és újra elõvette.
– Még jó, hogy megtartottuk – mondta.
– Mi történt Önnel? – kérdezte a régi kávédaráló az újtól.
– Ennek valami belsõ dolognak kell lennie – mondta az új siralma-
san. – Jómagam nem tudom. Ugyanis nagyon bonyolult belsõm
van. Szakemberekhez kell mennem a klinikára, az elektromos
részlegre.
– Szeretném tudni – mondta az öreg –, mi van a mai fiatalokkal. 30
évet szolgáltam a nagymamának a Graben utcában, 4 évet voltam
Elsi néninél a piacon, és 26 évet daráltam itt, míg nem jött Ön. De
orvosnál soha nem voltam! A bükkfából készült falaim még áll-
nak, és a kézzel kovácsolt szívem nem ismer áramköri zavarokat.
Hölgyem, hogyan akar egy családnak 60 évig szolgálni, ha már 6
hónap után orvoshoz kell mennie?
A ház fia bepakolta az újat, hogy javításra vigye.
– De azt mondom Önnek – kiabálta még az ajtóból vissza, reked-
ten a dühtõl és a gyengeségtõl –, Ön csak helyettesít engem, öreg
szörnyeteg, csak hogy tudja!
Az öreg kávédaráló azonban már nem hallotta, ismét volt munká-
ja: a háziasszony megtöltötte a tölcsérét kávébabbal és elkezdett
vele õrölni. És a régi daráló olyan finoman darált, mint ahogyan
elõtte mindig is tette.
A szerzõ ismeretlen. Egy régi népi lap nyomán fordította:

Jákob Mária

Mindkét napon üzemelt halételbár is a sátorban. Ám nem csupán
sütve és tányéron lehetett hallal ismerkedni – egy teherautón el-
helyezett óriásakváriumban megcsodálhattunk magyar halfajtá-
kat, ami különleges élményt nyújtott minden korosztálynak.
A kézmûvesség velejárója minden rétimajori rendezvénynek.
Most is számos terméket kínáltak az árusok, alkotók: házi sava-
nyúságokat, finomságokat, mézet, sípot, furulyát, textilmunká-
kat, könyveket, sajtokat, lakásdíszeket. Ugyanakkor csillámteto-
válás és foglalkoztató is vonzotta az érdeklõdõket.
A fotókat Fent Gyõzõnek köszönjük.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Bogárd és Vidéke
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Búcsú
dr. Simon Pétertõl

Életének 80. évében elhunyt dr. Simon Péter, a sárbogárdi Pe-
tõfi Sándor Gimnázium nyugalmazott testnevelõje, Sárbogárd
volt önkormányzati képviselõje. Szeptember 2-án búcsúztak
tõle fiai, Péter és László, a családtagok, kollégák, volt tanítvá-
nyok, tisztelõk.
Dr. Simon Péter Székesfehérváron született. A budapesti
Testnevelési Fõiskolán szerzett diplomát, a Magyar Testneve-
lési Egyetemen a testnevelés doktora címet. Versenyszerûen
atlétikázott és futballozott. 1963-ban került Sárbogárdra, ahol
a Petõfi Sándor Gimnázium testnevelõ tanáraként oktatta di-
ákgenerációk sokaságát egészen nyugalomba vonulásáig,
2000-ig.
A Bogárd és Vidéke 1997. évi 12. számában, a vele készült,
Szervezni tudni kell! címû interjúban így vallott:
– Amikor idejöttem, a fõutca még macskakõvel volt kirakva, be-
hallatszott az irodába a lovak patájának dobogása. Ezen az úton
vonultunk ki a diákokkal a Hõsök terére, meg a községi futball-
pályára, amikor tornabemutatók, tornaünnepélyek voltak. A
tanácselnök, a párttitkár és a vezetõség egy emelvényrõl figyelték a
bemutatót. … Akkor elment egy idõre a kedvem attól, hogy
bármilyen bemutatót is szervezzek. Az iskolán belül mûködött a
kézilabdacsapat – sok megyei és területi versenyen vettünk részt,
országos döntõkbe is bejutottunk, díjakra és jó hírnévre tettünk
szert –, volt atlétika, sakk, torna, túraszakosztály, pingpong, majd
kosárlabda-házibajnokságok. A gyerekek is igen aktívak voltak
akkoriban. Van néhány fényképem arról, amikor közösen, társa-
dalmi munkában készítettük a kézilabdapályát. Rengeteg embert
megmozgatott a sport. … Nekünk, tanároknak a legfontosabb
dolgunk a tanuláshoz a feltételeket és a jó hangulatot biztosítani.
Ha van hajtóerõ, akkor a tanár sem marad közömbös.
A nyolcosztályos gimnázium telhetetlen, lelkes diákjai új len-
dületet, irányt adtak az egész iskola közösségének és dr. Simon
Péternek is. Új kézilabdacsapat szervezõdött, és sítáborokban
szereztek sok kedves élményt illetve rutint a havas lejtõkön a
résztvevõk. Az iskola diákjainak tanórán kívüli, iskolához kö-
tõdõ sporttevékenységének támogatására 1995-ben megala-
kult a PSG Egészséges Életmódért Alapítvány is. Mindemel-
lett Tanár úr számos hívet szerzett a kosárlabdának is, ami
nagy népszerûségnek örvendett az õ idejében.
Munkáját nyugdíjba vonulása óta többek között volt diákjai vi-
szik tovább.
Dr. Simon Péter nemcsak hivatásában, hanem a közéletben is
aktív ember volt. 1998-tól 2002-ig Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõjeként és az oktatási, kulturális és
sportbizottság elnökeként tevékenykedett. Fáradhatatlanul
jelen volt a település kulturális eseményein (még nemrégiben
is!), amíg az egészsége, ereje engedte.
Mint magánember, feleségét sajnos korán elvesztette, két fiu-
kat egyedül nevelte föl, becsülettel.
Tisztelettel hajtunk fejet emléke elõtt! Nyugodjon békében!

Hargitai–Kiss Virág

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Édesapánk,

DR. SIMON PÉTER
temetésén részt vettek, vagy valamely formában

kifejezték együttérzésüket!

A gyászoló család

TEMETÉS UTÁN
Simon Péter emlékére

Érdekes kis banda jött össze 56 után a gimnáziumban. A szovjet
tankok révén létrejött hatalom tiszta munkát végzett: nyugalom
volt. A gimnáziumban meghurcoltak, a katedráról eltávolítottak
néhány tanárt, a diákokat tömegestül idézték Székesfehérvárra
kihallgatásra, tanúskodásra, az emberekben elültették a szüksé-
ges mennyiségû félelmet. Nem jutott eszébe senkinek holmi lá-
zongó gondolatokat kimondani, vagy akár még gondolni is. Új pe-
dagógusokat szerzõdtettek, mégpedig fiatalokat. Nagyrészt fris-
sen kerültek ki az egyetemrõl, ahol már megkapták a kellõ felvilá-
gosítást arról, hogy hol lakik az Úristen. Nem voltak helybeliek,
senkinek nem volt saját háza, vagy akár lakása. Albérlet. Mit csi-
náljon egy fiatal fiú vagy leány a rideg albérletben? Inkább húzó-
dik a hasonszõrû társak felé, a meghittebb, társas életbe. Csak
aludni jártunk haza, mégpedig nem is korán. A tanári szobában
vitatkoztunk, sakkoztunk, hallgattunk zenét a lemezjátszóról.
Egy idõ múlva kialakult, hogy a tornateremben kosaraztunk
egyet, az egyik folyosón felállítottuk a pingpongasztalt.
Jó élet volt, gondtalan élet. A háború idején voltunk gyerekek,
hozzászoktunk az ínséghez. Egy mai plázavásárló el sem tudja
képzelni az akkori kínálatot. Úgy emlékszem, vajat csak szerdán
lehetett kapni a tenyérnyi sarki boltban. Az egyik könyvszekrény
alsó polcán tartottunk egy üveg zsírt, kenyeret, savanyúságot: ez
volt a vacsora. Néha valamelyikünk behozott egy üveg bort, ez
már fényûzésszámba ment.
Hallottam tantestületekrõl, ahol elharapódzott némi nemi ren-
detlenkedés, csapodárság, alkoholizálás. Nálunk a tanár adott
magára. Szerencsés körülmény: alkoholista vagy egyéb szenve-
dély rabja nem került közénk.
Péter nõtlenként jött a tantestületbe, de hamarosan egybekelt
Mártival, a szomszédos általános iskola rendkívül rokonszenves,
jó beszédû testnevelõjével. A gimnázium melléképületében kap-
tak egy szoba-konyhát. Gyakran vendégeskedtünk náluk. Halász-
lékre emlékszem meg házilag kotyvasztott likõrfélékre.
Az igazgatónk az egyik környékbeli téeszbe megszervezett egy cu-
korrépaszedést. Az egész diákság kivonult. A kapott bérbõl meg-
vásároltuk a falu egyik legelsõ tévékészülékét. Eleinte minden
mûsorszámot megnéztünk, még a háztartási tanácsadást is. Ké-
sõbb a sportközvetítések számítottak kötelezõ néznivalónak, nyil-
ván Péter testnevelõi érdeklõdéséhez igazodva. Emlékszem: a téli
sportokat nagyon untam, mégis a többiekkel tartottam, már nem
tudtunk egymás nélkül élni. Péter nagy szervezõ volt, a pákozdi
sporttáborban a testület egy része örömmel sátorozott vele. Nem
tudom, hogy csinálta, de a gazos udvar helyén kosárlabdapályát,
aszfaltozott kézilabdapályát teremtett. Nagyon tudott bánni az
emberekkel.
Azt hiszem, manapság nem léteznek ennyire összetartó közössé-
gek. Együtt jártunk moziba, néha csoportosan ellátogattunk a Bé-
ke étterembe vacsorázni. Nem fûzött össze bennünket különö-
sebben erõs szenvedély, az érdeklõdésünk, természetünk eltért,
mégis jól éreztük magunkat együtt. A humor jellemezte az
együttlét tónusát, ebben Péter igencsak jeleskedett.
A családi élet, az elfutó évtizedek eltávolítottak bennünket egy-
mástól. Ha az utcán, boltban találkoztunk, váltottunk néhány
szót. De az együtt töltött éveket, Simon Pétert nem felejthetjük.

L. A.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZABÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család
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TÖRTÉNELMI SÉTÁK BOGÁRDON 1.
Barangolás egy jelenkori és hajdan volt mezõvárosban

A Sárbogárd város története címû könyv 1989-ben jelent meg
Farkas Gábor, a Fejér Megyei Levéltár igazgatója szerkesztésé-
ben. Azon a könyvön a szerkesztõ mellett tekintélyes szerzõgárda
dolgozott tudományos alapossággal, levéltárosok, muzeológu-
sok: Erdõs Ferenc, Fülöp Gyula, Lukács László, S. Horváth Júlia.
A Sárbogárdi Múzeum Egyesületben felvetõdött, hogy ideje len-
ne a mai kor igényeihez igazodó, olvasmányos, képekkel gazda-
gon illusztrált várostörténetet szerkeszteni. A kötet szerkesztését
elvállaltam, azzal a javaslattal, hogy alakuljon az egyesületen be-
lül egy szerkesztõi munkacsoport. Horváth István, Novák Kovács
Zsolt, Lakk Norbert, Jákob Zoltán, dr. Kellner Józsefné Viola
készséggel vállalkoztak a feladatra. A könyv megírásakor támasz-
kodtunk az eddig megjelent, Sárbogárddal kapcsolatos helytörté-
neti munkákra, szakdolgozatokra, levéltári anyagokra, készítet-
tünk adatközlõkkel interjúkat, kaptunk helyben élõ/élt családok-
tól régi dokumentumokat. A gyûjtött fotók száma ezernél több,
amelybõl tervünk szerint a könyvben 350-400 kerülhet be.
A munka lassan befejezéséhez közeledik. A könyv kiadása elõtt
ebbõl szemelvényeket adunk közre a Bogárd és Vidéke újságban,
ezzel is felkeltve az érdeklõdést minél szélesebb körben. Kérjük a
tisztelt Olvasókat, segítsék javaslataikkal, gondolataikkal mun-
kánkat.

Történelem dióhéjban

„Sárbogárd, Dombóvár, vadvirágos vidék,
napsütött Hortobágy visszavártok-e még,
százszínû délibáb csókja csábít engem,
Sárbogárd, Dombóvár ringasd el a lelkem.”

(A dal – zeneszerzõ: Robert Stolcz, szöveg: Mihály András és Ha-
dai Gyõzõ – eredetileg egy film betétdala volt, és az évek múltával
lett közszájon forgó, szívesen énekelt nóta. A sárbogárdi Huszics
Vendel Kórus számára kórusmûvet komponált belõle ifj. Lesz-
kovszki Albin.)
Lapos síkság ez a Sárbogárd és vidéke! Virágos mezõkön legelé-
szõ birkanyájak, végtelen, ringó búzatáblák, kukoricások, mintha
az Alföldön járnék! – kiált föl a vidék romantikája által megérin-
tett, erre vetõdõ vándor. És van is valami igazság abban, hogy ha-
sonlatos a Sárvíz völgye az Alföldhöz. Ha kiállunk a hadnagypusz-
tai rétre, ameddig a szem ellát északra vagy délre, nem állja sem-
mi a tekintet útját, akárcsak az Alföldön. A völgy keleti határán a
bolondvári pannon lösz dombtetõn pedig éppen úgy árvalányhaj
lengedez, mint az alföldi homokhegyeken.
De hát ez a síkság csak egy széles völgy! – mond ellent a fenti ro-
mantikus léleknek a kételkedõ realista, és neki is igaza van, mert
valóban „csak” 20 kilométer széles ez a völgy, amelyre keletrõl és
nyugatról az utolsó jégkorszak gleccserei által „U” alakú völgyek-
kel szabdalt Mezõföld löszfennsíkja szakad le.
A történelmi idõk során többször kipusztult középkori kis falvak
helyére, az ezredévek óta erre-arra kanyargó folyók öntésterüle-
tén, az Õs-Sárvíz völgyének 105-115 méteres tengerszint feletti
hordalékkúpjaira, illetve a völgyet két oldalról szegélyezõ lösz-
fennsíkra a XX. század végére épült ki a mai város. A régi törté-
nelmi településneveket az egyes városrészek, határrészek, illetve
puszták máig õrzik. A névadó Bogárdhoz (Ampódföldjéhez) tar-
toznak: Tinód (Tinord), Töbörzsök (Tuburchuk), Sárszentmiklós
(Zenthmiclosh), Rétszilas (Aján, Zylas), Sárhatvan (Hatuan),
Örs (Gyula Vrs), Egres, Hörcsök (Herchuk), Lók (Lak), Körtvé-
lyes, Szered, Szentmárton, Mindszentpuszta (Mendzenthegha-
za), Szarvaspuszta, Fáncs (Foncs), Bácspuszta (Boch).
A honfoglalás elõtt is lakták ezt a vidéket. Az ásatások tanúsítják,
hogy már 8000 évvel ezelõtt is éltek itt emberek. Számtalan tele-
pülésnyomra bukkantak a régészek a neolitikus kortól kezdõdõ-
en. Korai bronzkori lakott helyek, temetõk nyomára bukkantak a
Sárvíz nyugati oldalán, Hatvanpuszta déli határában, Örspusz-
tánál, a Videoton gyárnál, a két vasút között, valamint a Sárszent-

miklós–Örspuszta közötti út mellett. A Virágrészen 31 síros te-
metkezési helyet tártak fel.
A középsõ bronzkorban a Cifrabolondvár környékén a vatyai kul-
túra népe élt. A vaskori kelta betelepülésrõl tanúskodik sok más
lelet mellett a Szecsõdi-homokosban az 1970-es években talált
kelta lovassír. Sajnos a téesz homokbányának használta e terüle-
tet, így a leletek jelentõs része a bányászat során megsemmisült. A
kelta õslakosság a II. századig élt a Dunántúlon, majd a népván-
dorlások nyomására nyugat felé tovább vándoroltak.

Sárszentmiklós határából több római kori lelet került elõ. Ezeket
a Magyar Nemzeti Múzeumban és a székesfehérvári Szent István
Király Múzeumban õrzik.

A római korban Bogárdon át vezetett a Sopianae–Gorsium–
Aquincum út, Bogárdnál, illetve Szentmiklósnál is lehetett e vízi
úton kikötõ, révátkelõ. A folyó akkori neve Bolia. Gorsiumban a
régi Sárvízbe nyúló móló és kikötõcölöpök ma is láthatók. „A ró-
maiak persze nemcsak épített utakon közlekedtek, de kihasznál-
ták a térség akkor még sokkalta sûrûbb folyóvízhálózatát is. A
Duna volt a legfontosabb útvonal, de hajóztak az akkor még léte-
zõ Sárvíz medrében is, amely a birodalom határfolyóját kötötte
össze a mai Székesfehérvártól kissé nyugatra fekvõ Gorsiummal.”
(Kis magyar úthatározó 1., muemlekem.hu)

Hargitai Lajos

Légi felvétel a Cifrabolondvárról

Kelta sír az 1980-as
ásatásból

Római háziszentély leletanyaga Sárszentmiklósról
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SZEMÉTDÍJ –
megérkezett a válasz

Ahogy múlt heti számunkban már szót ej-
tettem róla, számos lakó jelezte fölhábo-
rodva, hogy a hulladékszállítás díjának túl-
fizetése miatt ígért jóváírás a Vertikál ré-
szérõl nem történt meg az aktuális csek-
ken. Ennek okáról illetve a jóváírás várha-
tó idõpontjáról érdeklõdtem a Vertikál il-
letékesénél. Ugyanakkor jeleztem azt is a
cégnek, hogy gyakorlatilag lehetetlen elér-
ni a Vertikált telefonon, és a központi
e-mail-címük se hatékony, ha semmilyen
válasz nem érkezik onnan.
Dr. Bokor Csilla, a VERTIKÁL ZRt. ille-
tékese az alábbi választ küldte megkeresé-
semre:
„A 2012. évi CLXXXV., a hulladékról szó-
ló törvény 32/A. §-a alapján a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díj jogosultja az
NKHV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelõ ZRt. A díj-
bevétel hozzá folyik be, és a túlfizetések jó-
váírásáról illetve visszautalásáról is õ gon-
doskodik. Folyamatosan egyeztetünk a
kérdésben, és reméljük, hogy a hulladék-
szállítási számlák egyenlegei hamarosan a
helyükre kerülnek minden érintett fo-
gyasztónál.
Mindent megteszünk ügyfélszolgálatunk
telefonos elérhetõségének javítása érde-
kében. Egyébként ügyfélszolgálatunk a
hét minden napján teljes munkaidõben,
szerdán pedig hosszított nyitvatartással
üzemel: hétfõtõl csütörtökig reggel 7-tõl
délután 16-ig, szerdán 7–19-ig, pénteken
7–13-ig. Honlapunkon valamennyi szerve-
zeti egységünk e-mail-címe megtalálható,
és minden esetben a Fogyasztóvédelmi
törvénynek megfelelõ szabályok szerint
válaszolunk.”

Hargitai–Kiss Virág

Szirénapróba lesz szeptember 4-én Paks harminc kilométeres körzetében

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe
esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyében Alap,
Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végre-
hajtására kerül sor szeptember 4-én, hétfõn, 13 órakor. A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája,
a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fészekrakás

A sárbogárdi rendõrök elfogták azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint négy családi házból
lopott. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya büntetõeljárást folytat egy 16
éves alsószentiváni fiatalkorúval szemben lopás bûntett és lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított 2017.
szeptember 3-án Alsószentivánon egy, Alapon három családi házba tört be, ahonnan ke-
rékpárt, mosógépet, motoros fûrészt és egyéb mûszaki cikkeket tulajdonított el.
Az elkövetõt a rendõrök 24 órán belül beazonosították az adatgyûjtések során felmerült
információkból, majd elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

K É K H Í R E K
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FOGYASZTÓVÉDELEM
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Magasabb osztályba lép az új tanévvel a
„Fogyasztói tudatosságra nevelõ iskola” pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újra kiírja a nagy sikerû
„Fogyasztói tudatosságra nevelõ iskola” pályázatát. A 2017/
2018-as tanévben bõvített tartalommal megjelenõ pályázat ke-
retében már a fogyasztóbarát vállalkozói szemléletet terjesztõ
intézmények tevékenységét is elismerik. A cél továbbra is a
diákok gyakorlatban használható ismereteinek bõvítése,
melynek eredményeként általánossá válhat a tudatos fogyasz-
tói szemlélet.
Az elõzõ tanévben összesen 23 általános és középiskola pályá-
zott sikeresen. Az elismerést az ország 13 megyéjében és két
külhoni magyar iskolában is átadták. Színvonalas pályázatok
érkeztek nagyvárosokból, megyeszékhelyekrõl és kisebb tele-
pülésekrõl egyaránt. Az elismerésben részesült iskolák között
volt hátrányos helyzetû, valamint fogyatékkal élõ diákokat ok-
tató intézmény is, továbbá gazdasági, egyházi, mûvészeti,
egészségügyi és szociális, sport, valamint készségfejlesztõ isko-
la is.
Az idei tanévtõl a pályázat kiegészül az iskolák azon tevékeny-
ségeinek elismerésével, amelyek a fogyasztóbarát vállalkozói
szemlélet terjesztését szolgálják.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelõs helyettes ál-
lamtitkár kiemelte: „A pályázat célja a gyakorlati ismeretek át-
adása, mivel a diákok a jövõ fogyasztói és egyben a jövõ vállal-
kozói is lesznek. Egy vállalkozás fogyasztóbarát szemlélete ko-
moly versenyelõnyt jelent, emellett a megfelelõ vállalkozói és fo-
gyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkezõ, fogyasztóbarát vállal-
kozások nagyban hozzájárulnak Magyarország fejlõdéséhez és a
gazdaság további erõsödéséhez.”
A pályázat a tanév ideje alatt bármikor benyújtható, a pályázati
anyagok megtalálhatók a www.kormany.hu honlapon.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Fõosztály

A JÖVÕ HÉTEN MEGKEZDÕDIK
A PARLAGFÜVES TERÜLETEK

LÉGI FELDERÍTÉSE
A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4.
napján megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felde-
rítését is a gépjármûves területbejárások mellett. A légi felde-
rítés során a megye teljes területét ellenõrzik a szakemberek.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó
szervezetek feladata minden év július 1-je után a parlagfû-vi-

rágbimbó kialakulásának
megakadályozása. Nagyon
fontos, hogy ezt az állapotot
fenn kell tartaniuk a tenyész-
idõszak végéig.
Az elmúlt évi felderítések so-
rán a megye parlagfû-fertõ-
zöttsége a korábbiaknál ked-
vezõbb képet mutatott. A
szakemberek bíznak a föld-
használók hozzáállásában, és
abban, hogy ez a tendencia az
elmúlt idõszakban lehullott
csapadék ellenére is fennma-
rad.

Fejér Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete 2017. augusztus 29-ei
rendkívüli ülésén a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kez-
deményezésére a vonatkozó jogszabályok elõírásai alapján
módosította Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatát, Sza-
bályozási Tervét, valamint a Településszerkezeti Tervet annak
érdekében, hogy új nyomvonalon épülhessen át a Katona út
(6305 sz. összekötõút) Abai útra (63-as sz. fõút) történõ csatla-
kozása.

A fentebb említett dokumentumok, illetve azok módosítása
megtalálható Sárbogárd Város Önkormányzatának honlapján
– www.sarbogard.hu – a Sárbogárd Településrendezési Eszkö-
zei menüpont alatt.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2017. augusztus 29-ei rend-
kívüli ülésén elfogadta:
– a 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletet az anyaköny-
vi események engedélyezésérõl, díjtételeirõl és az anyakönyv-
vezetõt megilletõ díjakról;
– a 20/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Heti idõjárás
Az Izland felett elhelyezkedõ ciklon a kontinens belseje felé mozdul, en-
nek keleti oldalán a kontinens feletti anticiklonnal közösen alkotott
áramlási rendszerben dél felõl meleg levegõ éri el Közép-Európát.
Csütörtökön és pénteken még hûvös idõre számíthatunk mérsékelt
északnyugati szél mellett, szombatra azonban megfordul a szélirány, déli-
re fordul, és megkezdõdik a meleg levegõ beáramlása. Míg péntekig csak
17 és 23 fok között alakulnak a hõmérsékletek, szombaton már a 28 fokot,
vasárnap a 30 fokot is elérheti.
Vasárnap késõ estétõl azonban annak a légköri képzõdménynek, aminek
a felmelegedést köszönhetjük, találkozhatunk a hidegfrontjával is: észak-
nyugat felõl beborul és egyre több helyen várható záporesõ, esõ. A front
érkezésének idõpontja még bizonytalan.

www.metnet.hu

Céklaleves
Nem vetettünk az idén, „csak” két sor céklát a szõlõ közé. Lesz be-
lõle elég az egész nagycsaládnak. A bogárdi négy família mellett
ellátjuk az öcséméket Pesten, a húgomékat Szentendrén. Õk is jó
sokan vannak, csak-csak elfogy ez a kis cékla – gondoltuk.
Ember tervez, Isten végez – mondták a régi öregek.
Hála a kedvezõ idõjárásnak a céklácskák csak nõttek, csak nõttek
az épphogy elégséges, csendes esõktõl. Egyeltük-egyeltük, de
mindhiába, csak sûrûn maradt a két sor. Fogyasztottuk az egyelést
nyersen a reggelihez, de nem gyõztünk rá. Legeltük a levelét, mint
a bocik, de ennyi levél, ami rajta termett, egy igazi nagy bocinak is
sok lett volna. Augusztusra a tágasra hagyott tövek akkorák let-
tek, hogy összeértek, s az emberfejnyi gumók kinõttek a földbõl.
- Mit kezdünk ennyi céklával? – aggodalmaskodtunk, de anyánk
erre is tudott egy régi falusi mondást: „A ’van’-tól nem kell meg-
ijedni.” Hát mi nem is ijedtünk meg. Ajándékoztuk a céklát a
szomszédoknak, öcsém is úgy vitte Pestre, hogy a cékla lesz a
szomszédok, ismerõsök számára a „barátságvaluta”. De mindhiá-
ba, a cékla továbbra is ipari mennyiségû maradt.
Korábban a céklából csak salátát készítettünk, savanyúságként
fogyasztottuk. Azt tudtuk, hogy a szláv népek borscs néven nem-
zeti eledelként készítik a céklalevest. Egyszer Lengyelországban
meg is kóstoltam, igazán finom volt, de annyira azért nem cup-
pantam rá, hogy itthon is kipróbáljam, már csak azért se, mert
eléggé bonyolult a fõzése. Külön kell hozzá fõzni alaplének a
csontos húslevest, külön párolni hagymával a céklát, külön a zöld-
ségeket, aztán összerakni ezt a háromféle ételt, de a sorrend se
mindegy.
Most, hogy ennyi a céklánk, mégis arra vetemedtünk, hogy kipró-
báljuk a céklalevest, de a magunk módján.
Az interneten rengeteg variációban lehet olvasni ajánlatot a cék-
laleves elkészítésére. A sok variáció elolvasása arra jó volt, hogy
lássam, mik a fontos fûszerei a céklának, milyen eljárások a sike-
resek egy jó leveshez. Arra már korábban rájöttem, hogy a céklát
jobb hajában megfõzni, mert akkor benne marad minden vitamin,
minden jó íz, és a szín se fõ ki belõle.
Így hát elõször is föltettem egy lábosban egy nagy és egy kisebb fej
céklát fõni. Ez volt úgy egy-másfél kiló összesen. Amikor megfõtt,
lehámoztam és fölszeleteltem, amikor a villát már könnyen bele
lehetett szúrni. Olajon egy nagy fej felkockázott vöröshagymát
megdinszteltem, rádobtam egy marék apróra vágott, virágzó kap-
rot. Amikor jött az illata, rátettem a felszeletelt céklát és együtt

pirítottam, mintha pörköltet készítenék. A végén egy kis cukorral
megkaramellizáltam, hozzáadtam két felvágott paradicsomot,
õrölt köménymaggal, fehérborssal megszórtam és felöntöttem
másfél liter vízzel. Tettem bele egy marhahús-leveskockát. Ami-
kor felforrt, akkor sóztam. Ízlés szerint öntöttem hozzá kevés cit-
romlevet, hozzátettem három gerezd apróra vágott fokhagymát,
három szál frissen vágott bazsalikomot és egy szár apróra vágott
csombort (borsikafû), aztán botturmixszal pépesítettem. Amíg
újra felforrt, 2 dl tejfölt elkevertem egy evõkanál liszttel, aztán ta-
karéklángon ezt a habarást állandó keverés mellett hozzáadtam.
Ezután dobtam bele egy nagy maréknyi, apróra vágott snidlinget,
és lekapcsoltam a gázt, s födõt rá. Amíg megterítettünk az ebéd-
hez, kicsit hûlt a leves, és összeértek benne az ízek.

Elõször furcsán nézett néhány családtag a piros levesre, aztán a
próbakóstolás után mindenki teleszedte a tányérját. Nagy adagot
fõztem, így maradt másnapra is. Másnap a hideg céklaleves még
finomabb lett. Teljesen összeértek benne az ízek. Ekkor már a ka-
porvirág finom aromája is diszkréten megcsillant benne. Az utol-
só cseppig elfogyott, és közfelkiáltásra megszavazta a család, hogy
máskor is fõzzünk céklalevest.

Lábjegyzetként még hozzáfûzöm, hogy a cékla vérszaporító, in-
tenzív sejtvédõ hatása van, csökkenti a koleszterinszintet, magas a
kálium-, nátrium- és magnézium-tartalma. A cukorbetegek szá-
mára az egyik legjobb táplálék, és a vitaminok arzenálja (B1, B2,
folsav stb.) sorakozik benne.

A fenti recept közepesen vegetáriánus jellegû. Aki fehérjével sze-
retné dúsítani, úgy is készíthetõ, hogy megfõzünk keményre fe-
jenként egy tojást. A fehérjét felaprózva beleszórjuk a levesbe, a
sárgáját pedig beletörjük a tejfölös habarásba.

Jó étvágyat a céklaleveshez!
Hargitai Lajos

NAGYMAMA RECEPTJEI
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SÍC – hírek,
eredmények

Pálya OB – Téglás László a 99. országos
bajnoki címet szerezte egyesületünknek

Az idén is Tápiószentmárton településen, a Kincsem Lovaspark
területén került megrendezésre a 2017. évi Pályaíjász OB. Ezen
olimpiai, csigás, barebow, vadászreflex, longbow, történelmi, sze-
nior, felnõtt, ifi, kadet nõ és férfi, hosszú távú, rövid távú, gyermek
és serdülõ íjászok, szám szerint 179 fõ versenyzett a bajnoki cí-
mért. Egyesületünk bajnoki névsorába tizenkilencedikként felke-
rült Téglás László versenyzõnk. Igaz, rövid távúként, de valami-
kor mi, felnõttek is így kezdtük a „hosszú” menetelést.

Eredményeink:

Gyermek íjászaink: Jászter Botond a 4., Csik Levente az 5. helyet
szerezte meg.
Serdülõink: Csik Nikoletta a lányok között a 4., a fiúk között
Jászter Zsombor a 3., Szénási Benedek a 4. helyen végzett.
Felnõtt férfiak mezõnyében hosszú távon Katona Alex az 5. és
Széplaki Zoltán a 7. helyen zárta a versenyt. Szenior férfiaknál
Gilicze László a dobogó 2., Gilicze Ferenc annak 3. lépcsõjéig
jutott.
A rövid távosok országos bajnoka Téglás László lett.

Egyesületünkbe változatlanul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-fel-
szerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és
olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.)

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.

Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok
a sic.hupont.hu oldalon.
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A gólarány már jó: 26-5
ÖRÖMÜNNEP

A VENDÉGÖLTÖZÕBEN

SÁRBOGÁRD–ERCSI 1-2 (1-0)
Sárbogárd: Bernáth Imre – Nagy Ármin, Hegedûs György, Grác-
zer Bálint, Gulyás–Kovács Géza, Bezerédi Ádám, Gráczer Ger-
gõ, Laták Bertold, Horváth Ádám, Gráczer Bence, Tóth Zsolt.
Cserék: Deák Miklós, Luczek Roland, Krajcsovics Péter, Boros
Benjamin, Németh Kristóf, Rezicska Richárd, Lajtos András.
Ercsi Kinizsi: Hodula Krisztián – Hoffmann Roland, Gróf And-
rás, Lak Imre, Rapai Roland, Ivacs Gábor, Rebõk Imre, Hosszú
Péter, Kovács Péter, Szalánczi Gergõ, Kõvári László.
Cserék: Primász Gyula, Mónus Márk, Kondreska Roland, Nagy
Richárd Benjámin.
Vezetõ edzõ: Gróf András.

A mérkõzés elõtti csendes nyári esõ lehûtötte a levegõt, és ideális
fociidõben kezdõdött a mérkõzés. Az elsõ percek tapogatózó já-
téka után hazai fölény alakult ki. A 25. percben Horváth Á. nagy-
szerû indításával Bezerédi Á. kilépett a bal oldali védelem mellett
és 14 m-rõl kilõtte a hosszú sarkot, 1-0. A gól után a vendégek egy-
szerû játékkal, elõre ívelt labdákkal többször zavarba hozták a ha-
zai védelmet. A pontrúgásaik után veszélybe került a sárbogárdi
kapu, a háló azonban érintetlen maradt.
A második játékrészben az Ercsi csapata labdabirtoklásban ellen-
fele fölé nõtt, és az angol focira jellemzõ, elõreívelt labdákkal
„operált”. A 71. percben a bal oldalról elvégzett szögletet a rövid
oldalra befutó Hosszú P. a bal alsó sarokba csúsztatta, 1-1. A gól
után a hazaiak erõtlen kísérleteit a vendégek védelme könnyû-
szerrel hárította. Már mindkét csapat elkönyvelte az egy-egy pon-
tot, amikor a 92. percben szögletrúgást végezhetett el az Ercsi. A
beívelt labdát a kapu elõterébõl a védõ kifejelte. A kaputól 22
m-re elhelyezkedõ Hosszú P.-hez került a labda, aki kapásból
kilõtte a kapu bal oldalát, 1-2.
A listavezetõ a lefújást követõen örömmámorban hangos ének-
szóval ünnepelte a gyõzelmét.
Jók: hazaiból senki, illetve Hosszú P.

HELYCSERE A TABELLÁN
SÁRBOGÁRD U-19–MÓR U-19 4-1 (0-0)

Sárbogárd U-19: Brúzsa Sándor Patrik – Simon Csaba, Demeter
Dávid, Vagyóczki Patrik, Horváth Zsombor, Petõ András,
Márkovics Dániel, Sükösd Gergõ, Gyökér Kristóf, Molnár Márk,
Barabás Tamás.
Cserék: Husvéth Tamás, Erdélyi Adorján, Ambrózi Miklós, Kiss Ro-
land Bence.
Mór U-19: Nagy Márk – Rozembaum Romario, Manner Adrián,
Bihari Gergõ, Ács Krisztián, Czövek Zoltán, Merkl Belián, Szabó
Péter, Manner Márton, Grüll Dániel, Molnár Milán.

Cserék: Nyári Zoltán, Nagy Patrik Péter, Nyári Martin, Bernáth
Szilárd, Petrovszki Barna Pál, Heim Gergõ.
Kellemetlen, hideg szél fújt a szombat délelõtt lejátszott ifjúsági
mérkõzés alatt. A szél támogatását élvezõ móri csapat igyekezett
ezt a maga javára fordítani és már a 12. percben gólhelyzetet ala-
kítottak ki. Manner D. kapott egy kitûnõ indítást, kilépett a védõk
között és 14 m-rõl leadott lövését Brúzsa S. P. lábbal szögletre há-
rította. A kimaradt lehetõség után a hazaiak lendültek támadás-
ba. Sükösd G. átadását Molnár M. küldte kapura, a vendégek ka-
pusa védte a lövést. 37. percben Demeter D. lefutotta a védelmet,
és a kifutó kapus a 16-oson kívül elütötte. A játékvezetõ piros la-
pot mutatott fel a szabálytalankodó Nagy M.-nek. A 40. percben
Petõ A. átjátszotta a védõket, beadását Sükösd G. 2 m-rõl fölé
emelte. A félidõ utolsó percében Gyökér K. hozta lövõhelyzetbe
magát, lövése a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret.
A második játékrész már a gólokról is szólt. A kezdés után Deme-
ter D. kapus melletti gurítását a védõ a gólvonalról mentette. Az
50. percben megszületett a hazai vezetés. Sükösd G. jobb oldalról
belõtt szögletét Demeter D. kotorta a hálóba, 1-0. A félidõ köze-
péig a két tizenhatos között folyt a játék. A 71. percben a jobb ol-
dalon vezetett támadás végén Kiss R. B. elsõ labdaérintésébõl
gólt szerzett, 2-0. Még tartott a gólöröm, amikor a vendégek mó-
dosítottak az eredményen. Szép, formás támadás futott a pályán,
és a középen kilépõ Bihari G. 14 m-rõl a kapus mellett a bal sarok-
ba lõtt, 2-1. A 77. percben ismét kétgólos elõny alakult ki. Sükösd
G. 25 m-rõl elvégzett szabadrúgása a jobb felsõ sarokban kötött
ki, 3-1. A hajrában még sikerült tovább növelni az elõnyt a sárbo-
gárdi fiataloknak. A 83. percben Sükösd G. 18 m-rõl lövésre
szánta el magát, és a labda a jobb alsóban landolt, 4-1.
Jó játékkal megérdemelt hazai siker.
Jók: Sükösd G., Vagyóczki P., Horváth Zs.

A GÓLSZÜRET ELMARADT

SÁRBOGÁRD II.–VAJTA 2-0 (1-0)
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Juhász Gábor, Pásztor Dávid, Sza-
bó Zoltán, Kovács Roland, Vámosi Dávid, Krajcsovics Péter, De-
meter Dávid, Bartók Zoltán, Vámosi Gábor, Luczek Roland.
Cserék: Palásti Ármin, Barabás Tamás, Szakács Sándor, Rigó
László, Horváth Balázs, Somogyi László, Dombi Zoltán.
Vajta: Joháczi Gábor – Szalai Róbert, Csányi Kálmán, Orsós
György, Polyák Sándor, Király Gábor, Sinka Zoltán, Kovács Nán-
dor, Kovács Dániel, Tángli Gábor, Rupa Sándor.
Cserék: Mészáros Gábor, Fõfai Ferenc, Tóth Balázs László, Tángli
Csaba, Kovács Nándor, Handa Szabolcs, Fehér István.
Az elsõ percekben a hazaiak támadásai jelentettek veszélyt az
újonc kapujára. A vajtaiak védekezésébe a 15. percben hiba csú-
szott. Bal oldali támadás végén a vendégek védõje estében kézzel
akadályozta meg a belõtt labda útját a büntetõterületen belül. A
megítélt 11-est Szabó Z. a balra mozduló kapus mellett a kapu
jobb oldalába lõtte, 1-0. A gól után nem tört meg a vendégcsapat,
és szórványos ellentámadásokkal igyekeztek az egyenlítést meg-
szerezni. A Sárbogárd II. nem tudta a kinyílt védelem hibáit ki-
használni. A kapuban Joháczi G. parádés védéssel hárította Kraj-
csovics P. és Demeter D. szabadrúgását.
A második félidõben tovább erõsödött a hazaiak nyomása. Sorra
maradtak ki a góllal kecsegtetõ helyzetek. Az 55. percben Deme-
ter D. elõre ívelt labdáját Krajcsovics P. megcsúsztatta, és Kovács
D. a védõ mögé kerülve egyedül tört kapura. Önzetlenül Pásztor
D. elé passzolt, aki az üres kapuba gurított, 2-0. A mérkõzés to-
vábbi részében a forgatókönyv nem változott. Hazai kimaradt
helyzetek és önfeláldozó vajtai védekezés, remek Joháczi G.-tel-
jesítmény.
A kétgólos vereség a vendégekre nézve hízelgõ, köszönhetõen a
hazai támadók kritikán aluli helyzetkihasználásának.
Jók: Vámosi D., Luczek R. illetve Joháczi G.

Fotó: Boros Zoltán
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GÓLSHOW A NYITÁNYON

SÁRBOGÁRD U-16–ELÕSZÁLLÁS U-16 17-0 (8-0)
Sárbogárd: Deák Zala – Horváth Attila Roland, Suhajda Martin,
Gábris Róbert, Horváth Áron Máté, Erdélyi Adorján, Varga
Miklós Csanád, Bruzsa Tamás, Lengyel Szabolcs, Horváth Bálint,
Sohonyai Gyula.
Cserék: Gyökér Zsombor, Deák Soma, Bruzsa Balázs, Nagy Dávid.
Elõszállás: Péter Dániel – Vitális Gergõ Dávid, Tercsi Richárd,
Szenczi Ádám, Kálmán Krisztián, Sonkoly Bálint, Kvárik Ri-
chárd, Ujcz Albert Adolf, Nyul Patrik János, Tömöry Csaba, Bó-
ka Zoltán Dáriusz.
Cserék: Göntér Csaba István, Balogh Roland.
Az U-16-os korosztályban is, az iskolakezdéssel együtt, útjára in-
dult a labda a bajnoki pontokért. A sikeres nyári felkészülés után
izgatottan készült a csapat az elsõ hazai mérkõzésre. A mérkõzés
megkezdése után már a 2. percben Lengyel Sz. megszerezte a ve-
zetést, 1.0. Suhajda M. a 4. percben kétgólosra növelte az elõnyt,
2-0. Rövid szünet következett a gólgyártásban. Az elõszállási tá-
madási kísérleteket a védelem magabiztosan hárította. A 23.
perctõl a félidõ végéig hatszor rezdült meg a vendégek hálója.
Horváth Á. M. gólja után 3-0. A 25. percben Lengyel Sz. újabb ta-
lálatával 4-0. A 34. percben indult a Gábris R. „gólshow”, 5-0. Er-
délyi A. négy perc múlva a csapat hatodik gólját szerezte, 6-0. A
kezdés után megszerzett labdát Gábris R. juttatta a kapuba, 7-0.
A félidõ lefújása elõtt még egy Gábris R.-találat, és 8-0-val vonul-
tak szünetre a csapatok.
A második félidõ megkezdése után az elsõ hazai támadásból Hor-
váth Á. M. 9-0-ra módosította az eredményt. Néhány perces „pi-
henõ” után az 53. percben Sohonyai Gy. góljával kétszámjegyû az
eredmény, 10-0. A vendégek nem tudták megállítani a hazai gól-
parádét. Az 54. percben Gábris R. találatával 11-0. Egy perc múl-
va Suhajda M. góljával már egy tucatnál járt a csapat, 12-0. Az
Elõszállás kevés ellenállást fejtett ki, és a 63. percben Horváth A.
R. is feliratkozott a góllövõk közé, 13-0. A mérkõzés következõ ti-
zenöt percében Gábris R. a 64., a 73. és a 79. percben lõtt mester-
hármasával már 16-0-nál járt a hazai csapat. A 79. percben Deák
S. állította be a végeredményt, 17-0.
A kevés ellenállást tanúsító vendégek ellen a hazaiak ilyen arányú
gyõzelme sem túlzott. Sikerélmény az U-14 korosztályból felke-
rült Nagy Dávid, Deák Soma, Brúzsa Balázs, Gyökér Zsombor és
Varga Miklós Csanád elsõ U-16-os mérkõzésén.

PONTMENTÉS, VAGY PONTVESZTÉS?

SOPONYA ÖREGFIÚK–SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK
2-2 (0-1)

Soponya: Zabos Csaba – Varga Ferenc, Gyenis József, Huszti
Nándor, Biró Mózes, Nagy Károly, Szabó Lajos, Huszár Lajos,
Tóth Szabolcs József, Tóth György, Juhász János.
Cserék: Szõke László, Szücs Gábor, Tóth László.
Sárbogárd: Sipõcz Attila – Kelemen Béla, Kiss János, Tóth Atti-
la, Fekete János, Németh Ferenc Zsolt, Killer Gábor, Tóth Ist-
ván, Nedoba Milán, Tórizs Attila, Németh Attila.
Cserék: Szikszai László, Palotás Péter, Kassai Norbert, Simon
Krisztián, Hegedûs János, Lakatos György, Horváth István.
A mérkõzés elsõ félidejét a kihagyott helyzetek jellemezték. A 39.
percben Fekete J. góljával szerzett vezetést a vendégcsapat, 0-1.

A második félidõben hazai fölény alakult ki, és ennek eredménye
a 60. percben Varga F. góljával realizálódott, 1-1. Továbbra is a
hazaiak kezdeményezései jelentettek több veszélyt. A 70. perc-
ben Varga F. találatával a Soponya került elõnybe, 2-1. A vendé-
gek az egyenlítés megszerzése érdekében mozgósították erõtarta-
lékaikat. A mérkõzés 79. percében Kassai N. góljával sikerült ega-
lizálni az eredményt, 2-2.
Küzdelmes mérkõzés, igazságos pontosztozkodás.

A hétvége sportmûsora

2017. szeptember 9. (szombat)

10.00 óra: Iváncsa U-14–Sárbogárd U-14 (Iváncsán)
16.30 óra: Sárbogárd Öf–Polgárdi Öf (Sárbogárdon)

2017. szeptember 10. (vasárnap)

10.00 óra: Mezõfalva U-16–Sárbogárd U-16 (Mezõfalván)
16.30 óra: Mór–Sárbogárd (megyei I. o. Móron)
16.30 óra: Pusztaszabolcs–Sárbogárd II. (megyei II. o. Puszta-
szabolcson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678.
(4276837)

Borszõlõ eladó Sárbogárdon. Érdeklõdni lehet 17 óra után a
06 (30) 738 3892-es számon.

Munkalehetõség! Siófokra keresünk nõi munkaerõt szoba-
lány/takarító pozícióba. Szállodai takarítás, kiváló munkakö-
rülmények, kiemelt fizetés, rugalmas munkaidõ. Fizetés he-
tente, bejárás fizetve, tapasztalat nem feltétel. Ha szeretnél
egy kiváló csapat részese lenni, jelentkezz! 06 (20) 234 0003
(4276944)

Sárbogárdon parasztház eladó, Kereszt u. 46. Irányár:
2.500.000 Ft. 06 (20) 201 1314 (4276048)

Vegyes borszõlõ, különbözõ méretû hordók eladók. 06 (30)
323 4941 (4276199)

Jó állapotú franciaágy olcsón eladó 06 (30) 406 3214 (4276200)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711 (4276194)

Sárszentmiklós központjában üzlethelyiség kiadó. 06 (20)
9376 156 (4276193)

R.I.P. Bûncselekmények, balesetek, halálesetek utáni vegy-
szeres tisztítás! Extrém takarítási szolgáltatás. Csalai Ákos
E.V. 06 (30) 709 2231, e-mail: reszvetem74@gmail.hu (4276191)

53 éves tolókocsis férfi élettársát keresi, aki hozzáköltözne,
gondozná. Bajcsy utca 61. 06 (30) 285 0863 (4276189)

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul

2017. szeptember 8-án
pénteken, 18 órakor

a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

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

Sárbogárdon, Asztalos utcában
CSALÁDI HÁZ eladó.

06 30 347 3767

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK SHOTOKÁN
KARATEEDZÉSEK

indulnak Németh Attila 6 danos mester vezetésével

2017. szeptember 4-étõl
a Mészöly Géza Általános Iskolában és a

Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

Érdeklõdni: 06 20 9270 985
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

OLVASÓNK KÜLDTE
Álomutazás Ratimorral – egy pép és mész

SÁRSZENTMIKLÓSI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS BÁL

2017. SZEPTEMBER 9-ÉN

A felvonulás déli harangszóra
a katolikus templom mögül veszi kezdetét.

A bál este 8 órakor kezdõdik a klubkönyvtár udvarán.

Info: 06 (70) 455 1766 Farkas István (Pista bácsi),
Farkas István (Piktor), Rigó István
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Hargitai nagymama

ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye kapható
szerkesztõségünkben

1500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda

Sárbogárd,
Hõsök tere 12.

Nyitva: hétfõtõl péntekig,
8-17 óráig.

Telefon: 06 (25) 508 900

Fogható ALAPON, ALSÓ-
SZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián 0–24 óráig.


