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Lelkészbeiktatás Sárbogárdon
A lelkészbeiktatás mindig mérföldkõ egy
közösség életében. Ez azt is jelzi, hogy egy
közösség növekedni akar, fejlõdni és még
közelebb kerülni Istenhez. Egy igazi lélek-
emelõ ünnepségen vehettünk részt: Ko-
vács Csongor református lelkipásztor be-
iktatásán, szeptember 23-án.
1782 óta ez volt a 10. református lelkészbe-
iktatás Sárbogárdon. Általában több évti-
zedet töltöttek itt a lelkészek. Az utolsó
ilyen ünnep több mint 3 évtizede volt a vá-
rosunkban.
Az esemény pontban 15 órakor vette kez-
detét, bevezetõ–aláfestõzeneként a Sárbo-
gárdi Református Énekkar tolmácsolásá-
ban hallhattuk Heinrich Schütz 17. századi
német szerzõ 96. zsoltárát, valamint a Vi-
olin Mûvészeti Iskola hangszereseinek já-
tékát.
A református kórus szolgálata után a kö-
szöntések sorát Zádori József gondnok
nyitotta meg, szeretettel köszöntve a jelen-
lévõket. Majd a Dunamelléki Egyházkerü-
let püspöke, dr. Bogárdi Szabó István
apostoli köszöntését követõen a 33. zsoltár
és a 264. dicséret dallamai csendültek fel.
Utóbbiban Szummer Ádám mûködött
közre trombitán, valamint a református
énekkar Johann Sebastian Bach feldolgo-
zásával ajándékozta meg a közönséget.
Közös imádság után Szabó Ferenc, a Vér-

tesaljai Egyházmegye esperese iktatta be
hitébe Kovács Csongor lelkipásztort, majd
köszöntötte az egybegyûlteket és tanácsai-
val, gondolataival ajándékozva meg a lel-
készházaspárt, valamint jelképesen átadta
a gyülekezet kulcsát és pecsétjét. Ezt köve-

tõen a palástos lelkészek megható szavak-
kal kértek áldást a lelkipásztorra és kedves
feleségére.
A köszöntések sorában elsõként Agyagási
István nyugdíjazott esperes adta át jókí-
vánságait, megosztva az ünneplõ gyüleke-
zettel a több évtized alatt közösen átélt
áldásokat.
A sort Vladár István monori lelkipásztor
folytatta, aki személyes jó barátja a házas-
párnak, valamint dr. Sükösd Tamás pol-
gármester, Váraljainé Melis Orsolya evan-

gélikus lelkész, Mészáros János római ka-
tolikus plébános esperes, Fodor Mónika, a
református idõsek otthona vezetõje. Vers-
sel készült a jeles alkalomra Nedelkó Szi-
lárdné, Mészáros Edit gimnazista az ifjú-
ság nevében köszöntötte a lelkészházas-

párt, a gyermekek pedig az „Azt akarja Jé-
zus, legyek napsugár” címû dallal.
Akik nem tudtak személyesen megjelenni,
azok írásban küldték el jókívánságaikat.
Jákob János dandártábornok megható le-
velét Jákob Mária olvasta fel.
Emelvén az ünnepi hangulatot Kovács
Csongor lelkipásztor bizonyságtétele kö-
vetkezett.
Zádori József gondnok és felesége átnyúj-
tották a gyülekezet ajándékát: egy-egy ün-
nepi palástot, valamit a parókia felújításá-
ról számoltak be, mely beruházás eredmé-
nyét mindenki saját szemmel is láthatta.
A felújítás 2016 júliusában kezdõdött. A
presbitérium és az egyháztagok komoly
hozzáállással teljes egészében felújították
az egykori fõgondnok, Huszár Dezsõ ha-
gyatékából épült parókiát. Új ablakokat és
ajtókat építettek be, belsõ változtatásokat
végeztek, és központi fûtéssel komfortossá
tették a parókiát. Örvendes, hogy a beikta-
tott házaspár és gyermekeik már birtokba
is vették a frissen csinosított házat.
Az ünnepségen felcsendült a magyar Him-
nusz, Reibach Gabriella lelkipásztor pedig
áldással zárta az ünnepséget.
A hivatalos ünnepség szeretetvendégség-
gel folytatódott.
Az újonnan beiktatott házaspárnak sok si-
kert kívánok! Bízom benne, hogy nagy sze-
retettel fogják szolgálni a református gyü-
lekezetet. Isten áldása kísérje a lelkipász-
tor és családja életét!

Mágocsi Adrienn

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TAKÁCS SÁNDORNÉ
született Huszár Erzsébet

95 éves korában csendesen hazatért Urához.
Temetése 2017. szeptember 29-én, pénteken,

15 órakor lesz a Huszár-temetõben
református szertartás szerint.

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ID. IKER JÁNOS

temetése 2017. szeptember 29-én, pénteken,
11.30 órakor lesz

a töbörzsöki temetõben.

Gyászoló család
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ÉDES–SÓS KALAND
Steitz Ádám folyton úton van, vízen és szárazföldön. Szabadság és kalandok il-
lata lengi körül, ahogy bõrdzsekije mellé helyezi bukósisakját. Arcát távoli
vidékek napsugara, sós tengeri levegõ cserzette. Hogy a magyar tenger he-
lyett miért éppen a Dunát és Mohácsot választotta beszélgetésünk helyszí-
néül, azt az alábbi sorokból megtudhatják.

– Miért kötõdsz ide?
– A hajózással itt ismerkedtem meg. Sok-
kal több idõt töltöttem itt, mint a Balato-
non. Volt az egyik barátomnak egy motor-
csónakja, ezzel kezdõdött a hajóséletem.
– Mikor jártál elõször ezen a vidéken?
– 1991-ben. Pécsre jártam földrajz–testne-
velés szakra. Az utolsó évben hívtak el a
barátok, hogy csónakázzunk a Dunán. Na-
gyon megtetszett, és utána folyamatosan
jártunk ide.
– Tervezted, hogy tanítani fogsz a föld-
rajz–testnevelés szakkal?
– Nem. Édesapám csábított, hogy dolgoz-
zak a szakmában, de jövedelmezõbb terü-
leten, a kereskedelemben kezdtem el dol-
gozni mint különbözõ cégek területi képvi-
selõje.
– A sporthoz kapcsolódtak ezek a cégek?
– Nem. Egy dohánygyárnak voltam a kép-
viselõje, aztán egy propán-bután-gázos cég
mérnök–üzletkötõje lettem, habár nem
vagyok mérnök. Mindegyiket szerettem
csinálni.
– Ezek szerint van benned egy erõteljes üz-
leti vér.
– Lehet mondani, igen.
– A testnevelés területén valamire szako-
sodtál?
– Nem igazán, de a síelés végigvonult az
egész fõiskolán, és utána több éven át dol-
goztam mint síoktató. Iskolai csoportokat
vittünk Szlovákiába. Két szezont dolgoz-

tam Olaszországban is telepített síoktató-
ként.
– Sárbogárdiakat is vittél magaddal Szlo-
vákiába. A síoktatás szezonális. A nyári
idõszakot hogyan töltötted ki, amikor már
nem az üzleti világban dolgoztál?
– Akkor kezdõdött a hajózás, amivel az
Adrián kezdtem el foglalkozni. Mielõtt a
Dunára jöttünk, sokat szörföztem. Édes-
apám vett egy szörföt a családnak, amit
leginkább én bitoroltam.
– Hol szörföztél?
– A Velencei-tavon és a Balatonon. Onnan
jött a szél szeretete. Utána jött a dunai csó-
nakázás. Az Adriára 1999-ben csábítottak
le a barátok vitorlázni. Elõször nem akar-
tam kötélnek állni, mondtam, hogy nekem
az nem tetszik, a hullámokon himbálózás
nem érdekel. Aztán addig erõsködtek,
hogy végül elmentem velük. Az indulást
követõ pár nap múlva elkezdett erõsen fúj-
ni a szél. A kapitány szólt, hogy álljak a kor-
mány mögé. Megfogtam a kormánykere-
ket és ráéreztem, hogy a vitorlás hajó egy
egyensúlyszerkezet és rendkívül élvezetes
kormányozni.
– Van hasonlóság a szörfözéssel…
– Igen, és értettem is, hogy hogyan kell a vi-
torláknak állniuk. Nagyon megtetszett,
nem is akartam a kormányt elengedni, úgy
kellett onnan elrángatni engem. Onnantól
kezdve figyeltem a kapitány minden moz-
dulatát, õ meg fölajánlotta, hogy jövõre el-
hozhatom a barátaimat és mehetek velük

egyet. Elõször megijedtem, de aztán feléb-
redt bennem a vágy, hogy én legyek a kapi-
tány, és nekiálltam szervezkedni, hogy le
tudjunk menni vitorlázni.
– Ez azért nem kis felelõsség, hiszen
egészen más szabályai vannak a tenger-
nek, mint egy folyónak, vagy a Balatonnak.
Az áramlatokat nagyon ismerni kell. Sze-
rintem több éves tapasztalat kell hozzá,
hogy merészen elindulj egy hosszabb útra.
– Az áramlatok nem annyira játszanak sze-
repet az Adrián. Nyilván nagy felelõssége
van az embernek, hogy fölüljön egy hajóra,
ahol õ az irányítója egy tízfõs csoportnak,
és felelõs az emberek életéért meg a hajó-
ért. Van, akit ez biztosan eltántorít, de en-
gem ez is vonzott. Persze, nem olyan veszé-
lyes ez, mint ahogy gondolják. Sokkal biz-
tonságosabb egy hetet vitorlázni az Adri-
án, mint beülni az autóba és Pécsrõl el-
menni Budapestre.
– Megtanulni a hajó fortélyait, kezelését,
figyelni a kormányra, vitorlákra, idõjárási
körülményekre mennyire bonyolult?
– Ez mind szórakoztatott és érdekelt, ezért
könnyen ment. Szokták kérdezni tõlem,
hogy mennyi idõ kell ahhoz, hogy valaki el
tudjon menni egyedül vitorlázni. Nekem
elég volt egy hét. Nem egy ördöngös dolog,
ha valakinek van hozzá affinitása. A hajó
kezelése (hogy hogyan kell parkolni, el-
hagyni a kikötõt) a motorcsónakozás miatt
eleve mûködött, a vitorlaállítás a szörfö-
zésbõl adódott. A navigáció meg szerin-
tem minden férfiembert érdekel.
– Sok vizsga kell a hajóvezetéshez?
– Horvátország kivételes a környezõ orszá-
gok közül, mert nem kérnek semmiféle
gyakorlatot egy vitorlás hajó vezetéséhez.
Egy kétnapos tanfolyam és egy vizsga után
mindenkinek kezébe nyomják a hajóveze-
tõi engedélyt, mehet motorossal, vitorlás-
sal. A hatóságokat nem izgatja, hogy valaki
tud-e valójában hajókázni, vagy nem. Így a
felelõsséget az emberre hárítják a magyar
rendszerrel szemben, amely kér elméleti
tanfolyamot és vizsgát, gyakorlati tanfo-
lyamot és vizsgát. A horvátok odaadják a
jogosítvány, tanuld meg, ahogy akarod, és
a saját belátásod szerint vállalkozzál hajót



Bogárd és Vidéke 2017. szeptember 28. PORTRÉ 5

vezetni. Ez lehet, hogy jó is, mert az ember
nem bátorodik fel túlzottan.
– Te is tartasz rendszeresen tanfolyamo-
kat Horvátországban.
– Felkészítek csoportokat horvátországi
vizsgára, illetve igény szerint gyakorlati
tanfolyamot is szoktunk szervezni.
– Ehhez kellett oktatói minõsítést szerez-
ned?
– Nem, mert náluk nincs tanfolyamhoz
kötve ennek a vizsgának a letétele. De van
igény a tanfolyamokra, mert aki Magyar-
országról szeretne horvát engedélyt, az
nem tudja, hogy hova kell menni, mit fog-
nak kérdezni, mibõl kell felkészülni. Eb-
ben nyújtok én segítséget. Van egy saját
tananyagom, amit elküldök elõre a vizsgá-
zóknak, felkészülnek, eljönnek, átvesszük
az anyagot és mehetnek vizsgára. Jobban is
szeretik az ottani kapitányok a mi csoport-
jainkat, mint a saját horvát vizsgázóikat,
akik általában nem vesznek részt ilyen tan-
folyamokon és meg is buknak jó páran kö-
zülük, mert nem tudnak például térképet
olvasni.
– Édesapád valahogy érezte, hogy ez lesz
az utad?

– Egy kedves ismerõs családdal összejár-
tunk és az ottani srácoknak volt szörfjük.
Édesapám látta, hogy próbálgatom, küz-
dök, nem akarom föladni. Azért vett ször-
föt, mert látta, hogy tetszik és érdekel. En-
nek édesanyám konyhabútora látta kárát.
– Otthon is gyakoroltál?
– Nem, az arra félretett pénzbõl lett a
szörf.
– Most a szörfdeszka helyett mekkora ha-
jókat vezetsz?
– Mindenféle hajót, ami az utamba kerül.
Jogosítványom 100 tonnáig van. Én is a
horvát rendszerben vizsgáztam 7 évvel ez-
elõtt. 40-50 láb közötti (12-17 méter
hosszú) vitorlásokkal szoktunk menni, de
vezettem már nagyobb motorost is.
– Saját tulajdonú hajód van, vagy bérelsz?
– Volt saját hajóm, de most nincs. 2000
után elkezdtünk üzletszerûen utakat szer-
vezni. Ez ment 2004-ig, amikor vettünk az
egyik barátommal közösen egy 14,5 méte-

res vitorlás hajót, és azzal kezdtünk dol-
gozni 2004-2005-ben Primostenbõl, Hor-
vátországban, aztán levittük a hajót Mon-
tenegróba, és további három évet dolgoz-
tunk ott együtt. Utána kivásároltam, és
még három évet csináltam egyedül. 2011
õszén eladtam a hajót, visszatértem a régi
rendszerhez, a bérléshez. Ez szabadabb,
bármikor bárhonnan bármekkora hajóval
tudok utat szervezni.
– A teljes évedet a hajó teszi ki most már.
Egy csodálatos helyre, a Szent Márton-
szigetre mentél dolgozni télen.
– Tavaly november elejétõl ez év április vé-
géig ott voltam.
– Mi volt ott a teendõd?
– Egy magyar sráccal ismerkedtem meg
(mert, ugye, magyarok mindenütt vannak
a világban), akinek van egy kis chartercé-
ge, motorcsónakokat üzemeltetnek, napi
túrákat szerveznek.
– Ezek azért komolyabb motorcsónakok.
– Jó kis speed csónakok, 36 láb (10 m)
hosszú, 10-15 fõs jármûvek két darab 300
lóerõs motorral fölszerelve. Mókás ki játé-
kok. Reggel indultunk, megvolt a pontos
ütemterv, hogy mikor és hol kell kikötni –
emitt fürödtek, másutt búvárkodtak,
amott ebédeltek. Közben megnézték a szi-
get legnagyobb látványosságát, a repteret,
ahol leszállnak a nemzetközi járatok. Az
épületek nagy része az Irma nevû hurrikán
miatt most használhatatlanná vált, köztük
a hotelek is, ahonnan a vendégsereg érke-
zett hajózni, így nem látom értelmét, hogy
visszamenjek oda a téli szezonra. De van
még számos karibi sziget, és van teendõm
az Adrián is október végéig.
– Ez a kalandos élet sokak számára vonzó
lehet. Azt csinálod, amit szeretsz, szaba-
don, csodálatos környezetben, víz köze-
lében. Mégis, van valami, amit hiányolsz
ebben a kalandozásban?

– Persze, van ennek is hátulütõje. Annyira
független és változékony az egész, nincs
egy biztos pont az életben. Az is néha zava-
ró lehet.
– Számodra zavaró?
– Kicsit néha zavaró, de túl tudom tenni
magam rajta.
– A szabadság, amire mindenki vágyik,
mégsem olyan csillogó.
– Mindennek van fonákja is. De ez van.
Néha hiányzik a biztos pont.
– Ha hazajössz, akkor biztos pont az
édesanyád Sárbogárdon, és Pécs.
– Így van, Pécsen lakom, de gyakran jövök
Sárbogárdra is.
– És van a Balaton.
– Tavaly nyáron elég sokat voltam a Bala-
tonon. A Kékszalag vitorlásversenyen
részt szoktunk venni.
– Mondhatjuk, hogy hajóskapitány vagy?
– Ez egy kicsit régebbi kifejezés. Nincs egy
hajó, aminek a kapitánya vagyok. Az angol
skipper szót használják az alkalmi hajóve-
zetõk megnevezésére. Persze, akik eljöt-
tek velem vitorlázni, õk kapitánynak hív-
nak.
– Hol érzed magad a legjobban?
– Vízparton. Nagyon szeretem a tengert,
szinte az a kedvencem. De imádom a Bala-
tont és a Dunát is. A Dunáról sokan nem
tudják, milyen nagyszerû hely. Ha alacsony
a víz és kint vannak a szigetek, néha a víz
még tisztának is mondható, és olyan ho-
mokzátonyok keletkeznek, hogy a fényké-
pek alapján sokszor összekeverik a Karib-
tengerrel.
– Ha tenger, akkor Adria, vagy karibi
térség?
– A hajózás alapvetõ összetevõje a felfede-
zés, az új megismerése. Az Adriát már tö-
virõl hegyire ismerem, ezért most jobban
vonz a karibi térség vagy más része a tenge-
reknek.

Hargitai–Kiss Virág
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A fekete pólósok
Országos lap egyik számát teszi elém édes-
apám. Szkander-világbajnokság Budapes-
ten.
– Mi köze ennek Bogárdhoz? – kérdezem.
– Nézd ennek a lánynak a felsõjét! – mutat
az egyik fotóra.
Meglepetésemre a következõ felirat áll a
fekete pólón: „Sudár Ablakrendszerek”.
Márpedig az Bogárdon van.
Késõbb Sudár Gábortól, a Sudár Ablak-
rendszerek vezetõjétõl megtudom, hogy a
lányt Barzsó Henriettának hívják, aki Gá-
bor tehetséges sárosdi honfitársa, aki nem
mellesleg magyar bajnok 60 kg alatt és 65
kg felett is mindkét kézzel, a vb-n pedig
U21-esek közt jobb kézzel bronzot, bal
kézzel ezüstöt szerzett, felnõttek közt bal
kézzel bronzot. Õ idén augusztus óta
szponzoráltja Gábornak, de nincs egyedül
– a fekete pólósok egyre csak szaporodnak.
Ennek oka Sudár Gábor bevallása szerint
gyermekkorára eredeztethetõ. Ökölvívó-
ként tinédzserkora óta versenyzett, és
megtapasztalta, milyen nehéz elõteremte-
ni a versenyre utazásokhoz, szálláshoz a
megfelelõ anyagi erõt. Edzõjével együtt
házaltak támogatásért. Akkor megfogad-
ta, hogy ha egyszer megteheti, akkor spor-
tolókat támogat, így is kamatoztatva azt a
sok jót, amit fiatalként ismeretlenektõl ka-
pott. A fogadalom megvalósításához hoz-
zájárultak az ökölvívóként szerzett isme-
retségek, barátságok. Túrós Arnold, akivel

régen együtt versenyzett, ma a Magyar
Ökölvívó Szövetség regionális vezetõ
edzõje. Gábor 2017 nyara óta támogatja
Szellõ Imrét, aki a jelenlegi férfi ökölvívás
legeredményesebb sportolója, a WBO in-
terkontinentális bajnoka. Gábor szponzo-
ráltja Márton Balázs is, aki kisgyermek-
ként öklözött mellettük, amikor Gábor
már serdülõként versenyzett. Balázs mára
beérett és profinak állt, az ország legna-
gyobb profi promóteréhez, Rácz Félixhez,
illetve a Félix Promotionhöz csatlakozott.
A Félix Promotion szerzõdésben áll az M4

Sport tévécsatornával, és évente hat ki-
emelt profi ökölvívógálát rendeznek, amit
élõben közvetítenek fõmûsoridõben. Ba-
lázs csapata abban a bizonyos sudáros fe-
kete pólóban tûnik fel ezeken a gálákon.
Nem lehet rájuk nem felfigyelni.
A tavalyi és idei, Bregyóban (Székesfehér-
váron) megrendezett sportmajálison kö-
rülbelül kétszázan öltötték magukra a pó-
lót, amit már a Sport 1 és Sport 2 nézõi is
láthattak. Egyre több sportoló és mene-
dzser kereste meg õket, hogy csatlakoznak
a fekete pólósok csapatához.
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Így tettek Darázs Ádám vezetésével az erõsemberek is. Kiemel-
kedõ esemény a Sudár Ablakrendszerek mint fõszponzor életé-
ben a Dalmáciában, Vodicében tavaly õsszel rendezett skót fel-
földi vb-döntõ, ahol a Fenstherm apartmanjaiban szállásolták el a
versenyzõket, és ahol Kiss Tibor magyar versenyzõ lett a III. he-
lyezett. A rendezvényt végig közvetítette a Sport 1 és Sport 2.

Nagy megtiszteltetés Sudár Gábor számára, hogy a maga lehetõ-
ségei szerint támogathatja, segítheti ezeknek a rendkívüli sporto-
lóknak a karrierjét, pályáját. Szintén nagy megtiszteltetés, hogy
barátként olyanok is elkísérik a csapatot a meccsekre, mint Han-
godi Zoltán és fia, Bendegúz, vagy Herczig Norbert (a MOL-
csapat tagja), a tereprali kiválóságai.
Sudár Gábor hálát ad Istennek, hogy ilyen sportolókkal dolgoz-
hat együtt, és egy olyan sportolói klubról álmodik, melynek fõ
büszkeségei olyan ígéretes sportgéniuszok, mint a szkanderes
Barzsó Heni, Mészáros Dávid sárosdi erõsember vagy Márton
Balázs és Szellõ Imre ökölvívók.
Ki tudja, lehet, hogy nincs is olyan messze ez a cél?

Hargitai–Kiss Virág
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A nyári szünetben a „Határtalanul! Együttmûködés gimnáziumok között” pályázat keretében a gimnázium diákjai két alka-
lommal is találkoztak a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulóival.

Július elején a beregszászi gyerekek érkeztek hozzánk Sárbogárd-
ra, s töltöttek el öt, programokban gazdag napot velünk. Az
együtt töltött idõ alatt kirándultunk Budapestre a Parlamentbe,
az Országos Széchényi Könyvtárban megtekintettük az Arany Já-
nos-kiállítást, jártunk Tihanyban, rajzversenyt rendeztünk a Ba-
laton partján. Székesfehérváron idegenvezetõk szerepébe bújva
mutattuk meg a város nevezetességeit vendégeinknek.
Az együtt töltött napok alatt közösen koszorúztunk a Petõfi-szo-
bornál és a Petõfi-emléktáblánál. A gimnázium parkjában két, a
Kárpátokban õshonos fát ültettünk a találkozás emlékére. Az is-
kolák ez alkalomra verbuvált focicsapatai is megküzdöttek egy-
mással. A beregszásziak nyertek egy góllal.
Utolsó este a rétimajori szálláshelyen tábortûz melletti beszélge-
téssel, közös játékkal búcsúztunk el egymástól.
Augusztus végén került sor a mi kárpátaljai utazásunkra. A be-
regszászi gimnázium diákjai nagy szeretettel fogadtak bennünket
iskolájukban. S rövid idõ alatt ott folytatódott a beszélgetés és a
játék, ahol Rétimajorban abbamaradt.
A határon túl töltött öt nap szerves folytatása volt a magyarorszá-
gi programoknak. A pályázatban vállalt tematikának megfelelõ-
en („A történelem lábnyomai – térben és idõben õseink nyomában”)
a közös múlt történelmi, irodalmi emlékhelyeit kerestük fel.

Jártunk Ungváron, közösen koszorúztunk iskolánk névadójának,
Petõfinek a szobránál. Rajzoltunk a Szinevéri-tónál. A beregszá-
szi diákok segítségével megismerkedtünk a város nevezetességei-
vel. A beregszászi gimnázium udvarán emlékszalagot kötöttünk a
négy évvel ezelõtt elültetett fákra az újabb találkozás emlékére. S
a Vereckei-hágónál a pályázat címének megfelelõen („Fogjunk
kezet Vereckénél!) kéz a kézben elénekeltük a Kell még egy
szó… kezdetû dalt. Hangunkat „három hegyen túl” vitte a szél.
Lelkünket mélyen megérintette a találkozás õseink történelmé-
vel és a végtelenséggel. Felejthetetlen élmény marad.
A búcsúest igazi meglepetés volt. Vendéglátóink meghívtak ben-
nünket a beregszászi amfiteátrumba, a Csodaszavas címû musical
elõadására. A zene, a tánc, a fények, a csillagos égbolt csodálatos
élményt nyújtottak. S megható volt, amikor az elõadás végén a
színészek és a közönség együtt énekelte a Himnuszt. Ma is össze-
szorul a torkunk, ha felidézzük az élményt.
A két találkozás sok ismerettel, élménnyel gazdagította a résztve-
võ diákokat és tanárokat.
Bízunk abban, hogy a barátságok a jövõben is megmaradnak, s a
két iskola közötti kapcsolat újabb közös programokkal erõsödhet.

PSG

Kezet fogtunk VereckénélKezet fogtunk Vereckénél

„Magyarország, szeretlek!” – az Ötös-egységgel!
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 12. c
osztályos tanulói közül az Ötös-egység! – Balogh
Csenge, Huszár Boróka Márta, Luczek Viktória,
Tóth Réka és felkészítõ tanárunk: Horváthné
Szabó Judit – meghívást nyert a „Magyarország,
szeretlek!” címû vetélkedõbe.

A jutalmat még a tavalyi évben „A mi kincses-
ládánk – Fejér Megyei Értékek és Hungaricu-
mok Ismereti Versenyen” elért megyei III. he-
lyezésünkkel érdemeltük ki. Ezért csatlakozhat-
tunk szeptember 19-én Fejér megye szurkoló-
csapatához, és indultunk a forgatásra, ahol zöld
színben drukkoltunk a gyõzelemért. Érdekes
volt résztvevõként szemlélni az adást, nagyon
élveztük, és sok új tapasztalatot szereztünk.

Azt, hogy ki nyert, nem áll módunkban elárulni,
de az október 1-jei adásból kiderül. Talán még
pár ismerõs arcot is láthatnak…

Huszár Boróka Márta 12. c
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Mészöly-hírek
Õszi kirándulás

A Mészöly Géza Általános Iskola 8. b osz-
tályos tanulói az idén szeptemberben ki-
rándulni mentek a Velencei-tó környéké-
re. Autókkal indultunk, 20 gyermek és 5
felnõtt részvételével. Elsõ állomásunk
Agárdon a Gesztenyesor biciklikölcsönzõ
volt. Az autókat lecseréltük kerékpárokra,
és együtt megtettünk 35 kilométert a tó kö-
rül. Érintettük utunk során a Pákozdi Ka-
tonai Emlékparkot, a Velence Korzót,
megpihentünk a zenélõ szökõkútnál, majd
folytattuk utunkat. Sokunknak nehéz volt
ez a biciklizés, valaki most tett meg ekkora
utat elõször kerékpárral. De sikerült és
kellemesen elfáradtunk.
Következõ programunk a sárkányhajózás
volt. Mindenki kapott feladatot: a dobos a
tempót adta, a többiek eveztek; a kísérõnk
a kormányos szerepé vállalta magára. Ha-
mar ráéreztünk a ritmusra, a két sárkány-
hajó gyorsan siklott a nyílt vízen. Közel egy
órát eveztünk.
A sok fizikai megpróbáltatás után jól jött a
gyros és egy kis frissítõ ital.
Köszönöm a négy szülõnek – Heni, Edit,
Andi, Márti –, hogy velünk tartottak és se-
gítettek!

Másnap az iskolában egy edzett, jókedvû
osztállyal találkoztam. Elmondták, hogy
nagyon fárasztó volt a nap, de szívesen el-
mennének még egyszer.

Szénásiné Szabó Marianna osztályfõnök

Õszi papírgyûjtés
Többéves hagyományra tekint vissza az is-
kola életében, hogy évente két alkalommal
az élhetõbb környezet és a természet vé-
delme érdekében papírgyûjtést szerve-

zünk. A gyerekek tudják, hogy ha össze-
gyûjtik a papírt, kevesebb fát kell kivágni,
tisztább lesz a levegõ, mert nem kerül el-
égetésre és nem halmozódik a pincékben,
a padlásokon a papír. Mára az is természe-
tes, hogy a családok felkészülten, a papír-
hulladékot összekészítve várják a gyereke-
ket, sõt a feleslegessé vált kötegeket töb-
ben utánfutóval szállítják az iskola udvará-
ra.
Az õszi papírgyûjtésen a szorgalmas diá-
kok szüleikkel, tanáraikkal együtt 10 tonna
papírt gyûjtöttek össze, ezzel 120 fa életét
mentették meg. Mindenkinek nagyon kö-
szönjük a részvételt, a segítséget!

Toldi Lászlóné

Szüreti mulatság Aprajafalván
Egész héten lelkesen készültünk a szüreti
mulatságra. Õszi gyümölcsökrõl beszél-
gettünk, mondókáztunk, verseltünk, éne-
keltünk, dalos játékokat játszottunk. Köz-
ben feldíszítettük a csoportszobákat, fo-
lyosót, óvodát, a szülõk segítségével pedig
az udvart.

Végre elérkezett a péntek, amikor izgatot-
tan gyülekeztek a gyerekek, szülõk, többen
a néphagyománynak megfelelõ öltözék-
ben. Ahogy begördültek a szépen feldíszí-
tett lovas kocsik, mindenki keresett magá-
nak helyett. Az elsõ osztályosok is boldo-
gan jöttek a rendezvényünkre, õk is végig-
járták velünk az utcákat, ahol sokan meg-
néztek bennünket. Sajnos az idén nem volt
zenészkíséretünk, de pótoltuk énekléssel,
és néhányan CD-vel is készültek.
Visszatérve az óvodába a gyerekek segít-
hettek a szõlõ préselésében, megkóstol-

hatták a mustot. Többen inkább süte-
ményt falatoztak, gyümölcsöt ettek, amit a
szülõk hoztak.

Kellemesen elfáradva, új ismeretekkel
gazdagodva mentünk ebédelni. Jó hangu-
latú délelõttöt töltöttünk együtt.

Köszönjük a szülõk részvételét a szerve-
zésben, lebonyolításban, díszítésben. Kü-
lön köszönet a lovas kocsisoknak, jövõre
visszavárjuk õket!

Pál Ildikó óvodapedagógus
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Miklósi sulihírek
Erzsébet-tábor Zánkán

a negyedikeseknek
2017. szeptember 18–20-ig a Sárszentmik-
lósi Általános Iskola 4. évfolyamos tanuló-
ival Erzsébet-táborban vettünk részt Zán-
kán.
Szeptember 18-án reggel 8 órakor 35 gyer-
mek és 5 kísérõ pedagógus indult el autó-
busszal Zánkára. Útközben megálltunk
Balatonfüreden, ahol egy idegenvezetõ kí-
séretével megtekintettük a Tamás-hegy
nyugati oldalában, 1882-ben feltárt Lóc-
zy-barlangot. A barlang bebarangolása
után sétáltunk egyet a kikötõben. Ezután
indultunk tovább a tábor helyszínére, aho-
va ebédidõre meg is érkeztünk. Napi öt-
szöri étkezést kaptunk. Az ebédet követõ-
en elfoglaltuk a szobákat, amit a legjobban
vártak a gyerekek. Elkezdõdött az osztoz-
kodás, ki kivel legyen egy szobában. Nem
volt egyszerû, de sikerült! Miután minden-
ki kipakolt a bõröndjébõl, felhúzták az
ágynemût, kisebb-nagyobb sikerrel, meg-
beszéltük a tábor szabályait, melyek azok a
fontos dolgok, amiket be kell tartani. Ezt
követõen már indultunk is a délutáni prog-
ramokra. Már ezen a délutánon íjászkod-
tak a gyerekek, kézmûveskedtek, trambu-
linoztak, fociztak. Gyorsan elment a dél-
után. Vacsora után visszamentünk a szál-
láshelyre, ahol még lámpaoltásig ment a
játék. Többen hoztak kártyát, társasjáté-
kokat, amelyekkel nagy örömmel játszot-
tak.
A másnap tele volt programokkal, izgal-
makkal. Sajnos az idõ nem kedvezett ne-
künk, esett az esõ egész nap, hol jobban,
hol kevésbé, de nem ijesztett el minket.
Esõkabátban, esernyõvel mentünk és jár-
tuk végig a programokat. Részt vettünk
kézmûves-foglalkozáson, sárkányhajóz-
tunk, sétahajóztunk a Balatonon. Megnéz-
tük a tábor területén felállított hadiparkot,
ami elsõsorban a fiúknak kedvezett. Hábo-
rúban használt gépek voltak kiállítva itt a
valóságnak megfelelõ méretben, ezekbe
be is ülhettek a gyerekek, szemügyre ve-
hették, hogyan is néztek ki belülrõl ezek a
gépek. Ezt követõen gokartoztunk egyet.
Vacsora után egy nagy sátorban táncház
várta a gyerekeket, ahol élõ zene kíséreté-
ben körtáncokat, páros táncokat jártak.
Nagyon jól érezték magukat, még a fiúk is
ropták a táncot.
Másnap reggel összepakoltuk a bõröndö-
ket, rendbe rakta mindenki a szobáját,
megreggeliztünk és hazafelé vettük az
irányt. Megálltunk Veszprémben, a csodá-
latos környezetben lévõ állatkertben, ahol
nemcsak az állatok nyújtottak feledhetet-
len élményt a gyerekeknek, hanem az
egyedileg tervezett és kivitelezett Kölyök-
dzsungel játszóház és terrárium is. Itt a ka-
landra vágyó lurkók kedvükre kúszhattak,
mászhattak, kipróbálhatták a „lajhárutat”,
bemászhattak egy állatszállító-ládába, de
megpihenhettek a papagájklubban is, vagy

onnan egy fedett csúszdán le is csúszhat-
tak. A játszóteret terráriumok szegélyez-
ték, ahol üvegfalakon keresztül nézhették
meg a gyerekek a különleges hüllõket. Sze-
rencsére az idõjárás is kedvezõbb volt az
elõzõ naphoz képest. Az esõ nem esett, egy
kis széllel kellett megküzdenünk csupán.
Ezekkel az élményekkel indultunk haza
szerda délután.
Úgy gondolom, és a gyerekek élménybe-
számolóiból is elmondható, hogy tartal-
mas, programokkal teli, emlékezetes há-
rom napot tudhatunk magunk mögött!

Roszkopf Nóra tanító

Õszi osztálykirándulások
a felsõ tagozaton

Elsõ felsõs kirándulásunk

Szeptember 22-én a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola egész felsõ tagozata elindult
egész napos kirándulására. Mi, az ötödik
évfolyam Tatára mentünk elõször, a híres
tatai várba. Ezt a várat Luxemburgi Zsig-
mond építtette a 14. század végén. A várlá-
togatás során két csoportra lettünk osztva.
Amíg az egyik csoport festett, vagyis szí-
nessé tehette a vár egykori metszetét, ad-
dig a másik a vár történetérõl tudott meg
többet. A vár megnézése után utunk a tatai
Fényes Tanösvényre vezetett. Egy vezetõ
vitt körbe bennünket a területen, a 18 állo-
mással rendelkezõ ökoturisztikai útvona-
lon. Az út a vizes, lápos területen végig pal-

lókon vezetett. Izgalmas volt, mikor függõ-
hídon mentünk át a tó egyik oldaláról a
másikra. Utunk során láttunk gyönyörû ta-
virózsákat, lapulevélen pihenõ békákat és
ágról ágra szálló, törékeny szitakötõket is.
Izgalmas és tartalmas volt az elsõ kirándu-
lásunk a nagyok között.

Soós Máté 5. a és Végh Dorina 5. b

Balácapuszta, Herend
A 6. évfolyam osztálykirándulásának célja
Balácapuszta, egy római kori villa meg a
köré épült gazdaság romjaiból rendezett
kiállítás megtekintése és Herend volt. A
másfél órás utat követõen tanárainkkal be-
sétáltunk egy kis kõépületbe, ahol falato-
zás közben a túravezetõnk ismertette ve-
lünk a római kori villa megdöbbentõ mére-
teit. Ezután a kõmúzeumot és a fõépületet
tekintettük meg két csoportra osztva. A tú-
ra kicsit hosszúra sikerült, de cserébe érde-
kes és tartalmas volt a túravezetés. Majd
újra felkerekedtünk és elindultunk He-
rend felé. Elképedtünk attól, hogy milyen
szép a herendi porcelánmanufaktúra épü-

lete, melyet egy szökõkút és egy fém orosz-
lán õrzött. Két csoportban vettük itt is bir-
tokba az épületet. Csak ámultunk, hogy
milyen hatalmas és gazdag a múzeum.
Elõbb egy 3D-s filmen mutatták be a he-
rendi porcelán sokszínûségét, majd a gyár-
tásba pillanthattunk be. Hihetetlen még
most is számunkra az a nyugalom és preci-
zitás, ami ott fogadott bennünket. A nap
zárásaként egy takaros cukrászdába láto-
gattunk el. Összességében nagyon jól érez-
tem magam, és ezt mondhatom az évfo-
lyamtársaim nevében is.

Tatai Sándor 6. c
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Arany János és a Petõfi Irodalmi Múzeum

A 7. évfolyam Budapestre kirándult. Reggel a sárbogárdi
vasútállomáson találkoztunk, és együtt vártuk a Budapestre
tartó vonatunkat. Mikor megérkeztünk, elindultunk a Bu-
dai Várnegyedbe. Mikor körülnéztünk Budán, átmentünk a
Lánchídon Pestre, ahol szintén egy nagy sétát tettünk, majd
elmentünk a Petõfi Irodalmi Múzeumba, ahol részt vehet-
tünk egy játékos múzeumpedagógiai órán. Kereshettünk
szinonimákat a leggyakrabban használt emotikonokra, il-
letve rövid szöveget alkothattunk Arany stílusában. A tárlat
megnézése után, mely Önarckép álarcokban címmel mutat-
ta be Petõfi legjobb barátját, okosabbak lehettünk, megis-
merhettünk néhány érdekes adatot Arany életébõl. Miután
végeztünk a múzeumban, lementünk a föld alá metrózni. A
föld alatt elmentünk a Déli pályaudvarig, ahol felszálltunk a
vonatunkra és hazautaztunk. Köszönjük ezt az élménydús
kirándulást!

Kokas Réka 7. a

Pécsi kirándulás

Pécsre, a Baranya megyei székhelyre, azon belül is a Zsol-
nay Negyedbe kirándult a 8. évfolyam. Két óra utazás után
meg is érkeztünk a nagyvárosba. Amíg vártunk a jegyekre,
leültünk a negyed egyik szép belsõ udvarán és beszélget-
tünk. A két osztály különvált, az egyik fele bement a Látoga-
tóközpontba, mi pedig körbesétáltuk a mesterségek utcáját,
ahol sok látnivalót láttunk. Elõször egy csokiboltba men-
tünk be, ahol minden csokiból volt. Ami a legjobban tetszett
nekünk, az a csokiból készült telefon. Utána egy cukorka-
boltba mentünk be, ahol megnézhettük, hogyan készül a cu-
korka. Kóstolhattunk is, ami mindenkinek nagyon tetszett.
Késõbb cseréltünk. A Látogatóközpont nagytermében egy
elõadó mutatott be nekünk fizikai kísérleteket, varázsórán
vettünk részt. Rajtunk is bemutatott sok mindent, amin na-
gyon csodálkoztunk. Ezután elmentünk az interaktív va-
rázstérbe, ahol kipróbálhattunk különbözõ fizikai játéko-
kat. Mikor véget ért mindkét osztály számára a bemutató,
élményekkel gazdagodva elindultunk haza.

Tóth Evelin, Mádi Dorina 8. b és
Szücs Viktória, Faragó Dóra 8. a

TeSzedd! –
Sárszentmiklóson

Szeptember 15-én, pénteken lelkes kis iskolások lepték el – tanítóik kí-
séretében – a miklósi településrész utcáit. Az alsós gyerekek Kovácsné
Rehák Judit tanító néni koordinálása mellett csatlakoztak a Földmûve-
lésügyi Minisztérium által meghirdetett TeSzedd! – Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért akcióhoz. Ez az akció Magyarország legtöbb ön-
kéntest mozgósító környezetvédelmi megmozdulása, mely a takarítási
világnap köré szervezõdik. Ebbõl az alkalomból önkéntes szemétsze-
dõ-akciók zajlanak világszerte.

Az alsós osztályok részletes térképet készítve felosztották maguk kö-
zött az iskola szûkebb és tágabb környezetében fellelhetõ utcákat, tere-
ket, és méterrõl méterre haladva tisztították meg az érintett területe-
ket. A tisztogatáshoz korlátozott számban zsákokat, kesztyûket biztosí-
tottak a szervezõk, a többi szükséges kelléket a gyerekek otthonról hoz-
ták. A tanulók lelkiismeretes, alapos munkája nyomán több zsáknyi
szemét gyûlt össze. A legkisebbek így maguk is hozzájárulhattak ahhoz,
hogy környezetünk tisztább, élhetõbb legyen.
Iskolánk elkötelezett a környezetvédelem, szelektív hulladékgyûjtés,
újrahasznosítás iránt, 2015. január 1. óta viseli az ÖKOISKOLA címet.
Reményeink szerint ezzel az akcióval is sikerül még hangsúlyosabban
környezettudatosságra, környezetünk védelmére nevelni a felnövekvõ
generációt.

Kisné Paczona Ildikó

„Egészséges, mint a makk…”
A Cecei Egészségfejlesztési Iroda szervezésében ebben az évben 2. alkalommal
került sor az egészséges életmódot népszerûsítõ programsorozatra. Az elsõ
programot szeptember 15-én bonyolították le. A mûvelõdési házban egy rendkí-
vül kedves, vicces bohóc szórakoztatta az alapi, vajtai és cecei óvodásokat, vala-
mint a cecei iskola alsósait. A humor segítségével felhívta a bohóc a gyermekek
figyelmét az egészséges táplálkozásra és a helyes fogápolásra. A mûsort követõ-
en kosaras körhintát és ugrálóvárat próbálhattak ki a gyerekek.
Szeptember 23-án került sor a falu számára szervezett egészségnapra. Rengeteg
érdekes program várta az érdeklõdõket. A délelõtt közös futással kezdõdött,
ahol a felnõttek és a kisebb-nagyobb gyermekek futottak egy kört a falu köz-
pontjában. Ezután mindenki kedvére válogathatott a kínálatból. A lebonyolítás-
ban a Cecei Óvoda dolgozói mûködtek közre. A mûvelõdési ház udvarán kiala-
kított akadálypályán ügyességi mozgásos feladatok tették próbára a mozogni vá-
gyó gyermekeket. Az aulában arcfestés, csillámtetoválás, színezés, terménybá-
bok készítése várta az ügyeskedõ kisgyermekeket. Ezen kívül ugrálóvár tette le-
hetõvé, hogy a gyermekek szabadon kiélhessék mozgásigényüket. A felnõtt ér-
deklõdõk is találtak kedvükre valót, hiszen õket ingyenes szûrések, asztaltenisz
és az elfáradt testet felfrissítõ masszázs várta. A délelõtt folyamán Erdõsné
Pordán Petra és Kovács Zoltán vezetésével mindenki átmozgathatta testét, pró-
bára tehette kitartását, kondícióját. A feladatokat teljesítõ gyermekek és felnõt-
tek fabatkát kaptak, amiket egészséges ételekre, italokra válthattak be. A prog-
ram szervezõinek célja volt, hogy hozzájáruljanak az egészségtudatos magatar-
tás kialakításához. Aki eljött és részt vett valamelyik programon, az már megtet-
te az elsõ lépést egészségének megõrzése érdekében!

Cecei óvoda
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2017-
ben is megrendezésre kerül a hazai könyvtári rendszer legátfo-
góbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintõ programso-
rozata, az Országos Könyvtári Napok, amelyhez a Madarász
József Városi Könyvtár idén is csatlakozott.
Az eseménysorozat 2017-ben a CSAK TISZTA FORRÁS-
BÓL összefoglaló címet kapta. Célunk, hogy minél többen, mi-
nél több oldalról erõsítsük meg a gyerekekben és felnõttekben
a környezet iránti szeretet igényét, ezáltal talán egyre jobban
odafigyelnek arra.
A Madarász József Városi Könyvtár most is valamennyi kor-
osztályra gondolva tervezi a rendezvénysorozat mozgalmas és
tartalmas napjait. Arra törekszünk, hogy a hét során kerülje-
nek középpontba azok a mindenki számára hozzáférhetõ lehe-
tõségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kultu-
rált közösségi együttléthez nyújtanak segítséget. Örülnénk, ha
a könyv- és könyvtárbarátok közremûködésével minél több
olyan személyt is elérnénk, akik számára még nem rendszeres
a könyvtárlátogatás. Ebben segítenek változatos, ingyenes
programjaink, rendezvényeink:
Október 2. (hétfõ) 17 óra: „Lélek és álom” – kiállítás Patkós
Mari munkáiból. Megnyitja: Hargitai Lajos.

Október 4. (szerda) 10 óra: „HOLNEMVOLT” – az Eszter-
lánc Duó koncertje.

Október 6. (péntek) 17 óra: Találkozó dr. Gyarmati Andreá-
val. Beszélgetõtársa: Kálnay Adél.

Október 2-a és 15-e között – a fenti rendezvényeken kívül – a
következõ kedvezményekkel várjuk olvasóinkat és minden ér-
deklõdõt:

– ingyenes beiratkozás: ez idõ alatt a be- és átiratkozott olvasó-
ink 365 napra mentesülnek az éves beiratkozási díj befizetése
alól (kivétel DVD-tagság);
– a megbocsátás napjai: e két hét alatt késedelmes olvasóink-
nak nem kell a pótdíjat kifizetniük.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját az

október 6-án (pénteken) 17 órakor kezdõdõ
találkozójára.

Vendégünk:
DR. GYARMATI

ANDREA,

beszélgetõtársa: Kálnay Adél.

A találkozó után lehetõség adódik
a doktornõ könyveinek kedvezményes áron

történõ megvásárlására és dedikálásra.

A belépés ingyenes.

„HOLNEMVOLT”
INTERAKTÍV MESEKONCERT

gyermekeknek és gyermeklelkû felnõtteknek.

Az Eszter-lánc Duó koncertje

október 4-én, szerdán, 10 órakor

a Madarász József Városi Könyvtárban.

Közremûködik: Kárász Eszter – ének, Bata István – gitár.

„LÉLEK ÉS ÁLOM”
címmel kiállítás nyílik

2017. október 2-án 17 órakor

Patkós Mari munkáiból

a Madarász József Városi Könyvtárban.

Megnyitja: Hargitai Lajos.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A zene világnapja alkalmából

Nincs tehetségtelen
gyerek

Dabóczy Márta vagyok, gyakorló és hívõ református kántor, an-
gol és ének szakos tanár. Pár évet eltöltöttem külföldön, Ameri-
kában szereztem a pszichológia szakos diplomám, Londonban ta-
nárként dolgoztam, német nyelvterületen tolmácsoltam.
Mindig tanár szerettem volna
lenni. Nekünk még orosz nyelvet
oktattak. Kristálytisztán emlék-
szem általános iskolai tanárom
szavaira: „Olyan tehetségtelen
vagy, és annyira nincs nyelvérzé-
ked, hogy soha nem fogsz megta-
nulni egy idegen nyelvet. De
nem vagy nagyon lusta, és XY az
apád, tehát adok neked egy
kegyelemkettest, úgysem fogsz
továbbtanulni soha, ha mégis, ne
mondd el, hogy hozzám jártál.”
Hasonlóan kedves és biztató sza-
vakat hallgattam 10 éves korom-
tól a zongoratanáromtól is. De
valahogy nem akaródzott nekem feladni. Ma angol és német nyel-
vet tanítok, nyelvvizsgáztatok, nyelvvizsgára írásbeli feladatokat
írok és fejlesztek. Miután elvégeztem a fõiskolán a zongora sza-
kot, évekig zongoraoktatásból éltem, idõközben megtanultam
még pár hangszert, csak hogy biztosra menjek, hátha nem a zené-
vel van a baj, hanem a zongorával. Így tanultam meg mérgemben
a világ legbonyolultabb hangszerén, orgonán is játszani. Jelenleg
a nyelvtudományi intézetben az ötödik diplomámon dolgozom,
doktori disszertációm az agykutatás területén a nyelvtanulás és
zenetanulás idegrendszeri folyamatairól írom.

Két gyermekem van, negyedik és hetedik osztályosok. Minden
gyermekben azt látom, hogy õ is valakinek az édes pici szemefé-
nye. Hiszem és vallom, hogy nincs tehetségtelen gyerek, de van,
aki elhiszi magáról, hogy az, és produkálja is a tüneteket. Elmúlik.
Mind a tapasztalat, mind pedig a tudományos kutatások alapján
meggyõzõdésem, hogy nincs olyan, hogy nyelvérzék. Van jól és
hatékonyan tanuló gyerek, és van, aki még nem találja meg a mód-
ját, hogy õ hogyan tanul könnyen – de tudok varázsolni, hátha
együtt megtaláljuk. Van, akinek csak nincs kedve tanulni. Átme-
neti állapot, majd megjön. De olyan, aki nem tud megtanulni an-
golul, olyan nincs. Azért vagyok, hogy segítsek nekik. Nem ellen-
ség, nem parancsnok, hanem vezetõ az igeidõk és melléknévfoko-
zások kupacában. Jelenleg hivatalosan is a magyar a világ leg-
komplikáltabb nyelve. Aki ezt megtanulta, bármit megtanul. Én is
újra nekiálltam az orosznak. Volt már siket és vak diákom is, aki-
ket mindenki más feladott. A siketnek írásbeli nyelvvizsgája van, a
vak ma már nyelvszakos diplomával rendelkezik. Amikor elõször
kaptam egy nagyon gátlásos, volt diákomtól a hívást, hogy „Miss
Márta, igazad volt, megcsináltam! Kollégák vagyunk!”, sírtam,
azóta is bõgök mindegyiknél. A kántorképzõben a kisfiam tanára
büszkén és örömmel mesélte a fiamnak, hogy „Jé, õ az anyukád?
Annak idején nála tanultam szolfézst és orgonát!” Lehet tanítani
finoman, szeretettel, örömmel, biztatva. Sokat adok fel, és szigo-
rú vagyok, de ezt is a diák iránti tiszteletbõl teszem.

Utóirat: Soha nem adok kegyelemkettest senki gyerekének. Ötöst sze-
retek adni, kiérdemeltet.

Forrás: Békesség –
A Székesfehérvári Református Egyházközség lapja, 2017. szeptember

A NAGY DARÁLÓ
Különleges osztag ütött rajta egy gépkocsin. Az utasokat leteper-
ték, megmotozták, megbilincselték, õrizetbe vették. Sem a rend-
õrök, sem a lefogottak arcát nem láttuk, sejtelmünk sincs arról,
kik voltak õk. Van ebben a titkolózásban valami megfoghatatlan.
Úgy vagyunk alkotva, hogy az elénk kerülõ emberfiának elõször
az arcát figyeljük, azt szeretnénk jól látni. Azonban nem elégülhet
ki ez az érdeklõdésünk, a szereplõk arcát valami miatt elhomályo-
sították bizonyos szakemberek. Miért homályosították el? Mert,
ugye, a személyiségi jogok… A testüket, kezüket, lábukat láthat-
juk, de az arcukat nem. Látjuk, ahogy a rendõrök meglehetõsen
durván földhöz vágják õket, a karjukat hátra tekerik, a csuklón
kattan a bilincs. Érdekesek ezek a személyiségi jogok! Földhöz te-
remtik õt, csak úgy nyekken, ámde ide nem terjed ki a személyiség
jogvédelme. Viszont tömeggyilkos megtilthatja, hogy a tévén
megmutassák az ábrázatát, és te, kedves nézõ, hoppon maradsz,
dühönghetsz, mert õkegyelmének, a gyilkosnak nincs ínyére,
hogy lásd az õ arcvonásait. Gyilkolni szabad, leteperni szabad, de
az arcot a világ elé tárni tilos.
Ez a minap lefogott csoport kétszáz milliós drogvétség miatt ke-
rült a hatóság figyelmének középpontjába. Kétszáz millió! Nem
akármi! Több ezer adag kábítószer. Úgy is nevezik: „anyag”. Óva-
kodnak a nevén nevezni, hogy heroin, vagy LSD, „Isten nevét hiá-
ba ne vegyed”! Mert napjainkban Isten helyett nagyon sokan a
drogot imádják. És amint egyre inkább a rabjaivá válnak, a család,
a szülõk, a szerelem, a mûvészet helyett is ennek hódolnak, semmi
más nem érdekli õket, csak az „anyag”. Elveszítik a lelküket, mint
egy pénztárcát. Csak azt fontolgatják gyanús sikátorokban lopóz-
va, mindenre kapható dílerek tenyerébe számolva a ki tudja, hon-
nan megszerzett pénzt, hogy meglegyen az újabb adag. Ez foglalja
el egész tudatvilágukat.
A komák, akiket a rajtaütés semlegesített, s akiknek arcát a ma-
gasságos tévé eltakarta a szemünk elõl, minden skrupulus nélkül
vállalták ennek a szörnyû anyagnak a forgalmazását. Kétszáz mil-
lió nem kis pénz! Álljunk itt meg egy kicsit! Tehát reményeik sze-
rint ezek az emberek tízezer darab húszezer forintos bankó bol-
dog tulajdonosai lettek volna, ha a tranzakciót nem akadályozta
volna meg a készenléti rendõrség. Egy bõröndre való húszezer fo-
rintos bankó! Ha belegondolunk, meg lehet érteni õket. Lehet,
hogy emberi életek mennek tönkre az õ üzletük miatt, egészséges
fiatalok válnak motyogó idiótákká, majd egy vécé kövezetén hûl
ki a testük; szülõk, testvérek jutnak el a reménytelen kétségbeesés
állapotába, de ki tehet róla? Senki nem kényszerítette azt a fiatalt,
hogy drogozzon! Szabad ember! Ha õ így látja helyesnek az életét,
kinek mi köze hozzá? A mi dolgunk az, hogy kielégítsük a piac igé-
nyeit. Mi tartja mozgásban a gazdaságot? Létezik egy kereslet, s az
ipar, kereskedelem megteremti hozzá a kínálatot. Ennyi. Nagy
daráló ez, amely bizony sok életet bedarál.
„Mindenki a piacból él” – tartja mondás. Az ember nem tudja, sír-
jon-e ezen, vagy próbáljon tenni valamit. De mit?

L. A.

Fotó: internet

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata

sok szeretettel meghívja Önöket az

IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tartandó városi ünnepségre.

Idõpontja: 2017. október 5. 14.00 óra
Helyszíne: a József Attila

Mûvelõdési Központ színházterme

Minden idõs, nyugdíjas lakost sok szeretettel várunk!

Kérjük az idõs résztvevõket, hogy amennyiben a rendezvényre
személyszállítási igényük van, szíveskedjenek október 2-áig jelezni

a következõ telefonszámon: 06 (25) 510 961.
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Körtés zellerpüréleves
Hozzávalók: 1 szárzeller, 4 db Vilmos kör-
te, 3 ek kókuszolaj, vagy vaj, 1 cs újhagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, kb. 5 cm gyöm-
bér, 1 liter csontlé (vagy víz), 1 marék dió,
1 ek méz, só, bors, csipet õrölt chili papri-
ka (elmaradhat).

A szárzeller belsõ, zsenge szárait 1 cm-es
csíkokra vágjuk, a többi részét tetszõlege-
sen összedaraboljuk. A körtéket meghá-
mozzuk és karalábévájóval 10-12 gömböt
kivágunk a középsõ, húsos részekbõl, a
többit magház nélkül összedaraboljuk. 2
evõkanál kókuszolajon megdinszteljük a
hagymát és az összenyomott fokhagymát.
Amikor a hagyma megpuhult, felöntjük a
csontlével, hozzáadjuk az apró kockákra
vágott gyömbért, a feldarabolt zellert, kör-
tét, sót, a chili paprikát és fedõ alatt puhára
fõzzük (ez kb. 20 percet vesz igénybe).
Amíg fõ, elkészítjük a levesbetétet: a ma-
radék kókuszolajon megpároljuk a csíkok-
ra vágott zellerszárakat és a körtegolyókat.
A párolás végén rácsorgatjuk a mézet és
kicsit karamellizáljuk. A diót belerakjuk
egy kisebb zacskóba és a húsklopfoló sima
felületével darabosra tördeljük, majd átpi-
rítjuk. A levest leturmixoljuk és megbor-
sozzuk. Tálaláskor a sült zellerkockákkal
és körtegolyókkal tálaljuk, a tetejét az
aprított dióval szórjuk meg.

Saláta almában
sült csirkemájjal

Hozzávalók: 4 db alma, 10 dkg póréhagy-
ma, 30 dkg csirkemáj, 0,5 dl olaj, só, durva
bors, ízlés szerint erõspaprika, 1 ek go-
rombára vágott petrezselyem, 1 kk majo-
ránna, 1 fej tetszõleges saláta, 0,5 dl olíva-
olaj.

A csirkemájat megmossuk és nagyobb da-
rabokra vágjuk. Olajon megfuttatjuk a
tisztított, szeletekre vágott hagymát, majd
rátesszük a májat, és pár perc alatt összepi-
rítjuk. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a
petrezselyemmel és a majoránnával, majd
levesszük a tûzrõl. Az almákat megmossuk
és kivájjuk. Az almába töltjük a csirkemá-
jat és 200 fokosra elõmelegített sütõbe
tesszük 10 percre. A salátát megmossuk,
leszárítjuk és összetépkedjük. Tányérra
tesszük. Meglocsoljuk az olívaolajjal, meg-
szórjuk durva borssal és rátesszük a sült
almás csirkemájat. Ízlés szerint más zöld-
ségeket is kínálhatunk mellé.

Zsemlében sült sertésmáj
Hozzávalók: 50 dkg sertésmáj, 10 dkg hú-
sos szalonna, 1 nagy fej hagyma, 15 dkg
paprika, só, õrölt fekete bors, majoránna,
4 db zsemle, 2 ek olaj.

A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk.
A májat megtisztítjuk és megmossuk, majd
vékony csíkokra vágjuk. A szalonnát vé-
kony csíkokra vágjuk, kiolvasztjuk, rá-
tesszük a fél karikákra vágott hagymát és
megfuttatjuk rajta. Ezután rátesszük a
paprikacsíkokat, majd pár perc alatt össze-
pirítjuk. A forró olajon erõs lángon 3-4
perc alatt megpirítjuk a májat, a belseje le-
het még rózsaszín. A tûzrõl levéve össze-
keverjük a szalonnás–hagymás paprikával.
Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk majorán-
nával, és jól összeforgatjuk. A zsemlék te-
tejét levágjuk, kikaparjuk, majd beletölt-
jük a májat. 200 fokosra elõmelegített sü-
tõbe tesszük 5-10 percre, hogy a zsemle
megpiruljon, majd tálaljuk.

Sonkás-ananászos muffin

Hozzávalók: 2 csésze liszt, 3 tk sütõpor, 2
ek porcukor, 2 piros paprika apróra vág-
va, 225 g darabolt ananász (a leve nélkül),
80 g füstölt sonka apróra vágva, 1 csésze
reszelt füstölt sajt, 2 tojás, só, bors, 180 ml
tej, 120 ml olívaolaj.
A sütõt 200 fokra elõmelegítjük. Egy 6 lyu-
kú muffinformát papírral kibélelünk. (12
lyukú muffinsütõben is süthetjük, ez eset-
ben kisebb muffinokat kapunk.) A sütõ-
porral elkevert lisztet és a cukrot egy nagy

tálba tesszük. Hozzáadjuk a paprikát, az
ananászt, a sonkát és a sajtot, majd össze-
keverjük. A két tojást a tejjel és az olajjal
együtt felverjük, sózzuk, borsozzuk, majd a
száraz hozzávalókhoz keverjük, amíg
össze nem áll. A masszát a muffinformák-
ba kanalazzuk (a forma kétharmadáig),
majd az elõmelegített sütõbe téve 20-25
percig sütjük. (Ha 12 lyukú muffinfor-
mában sütjük, kevesebb lesz a sütési idõ.) 5
percig a serpenyõben hagyjuk, majd rácsra
kiszedjük, hogy teljesen kihûlhessen.

Kakaós túrórolád
õzgerincben sütve

Hozzávalók a tésztához: 250 g liszt, 125 g
porcukor, 0,5 cs sütõpor, 1,5 ek kakaó, 125
g vaj, 1 db tojás; a túrós töltelékhez: 0,5 kg
túró, 3 ek cukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 na-
rancs reszelt héja, 1 ek búzadara, 1 db to-
jás.

A kakaós tészta hozzávalóit összekever-
jük, összegyúrjuk, és a hûtõszekrényben
fél órát pihentetjük. A sütõt 180 fokra elõ-
melegítjük. Amíg a kakaós tészta pihen, el-
készítjük a túrós tölteléket: a felsorolt
alapanyagokat jól elkeverjük. A hideg ka-
kaós tésztát kb. 5 mm-es vastagságúra ki-
nyújtjuk. Az õzgerincformánál nagyobbra
kell kinyújtani, hogy a tölteléket be tudjuk
takarni a tészta szélével. A kinyújtott tész-
tával a formát kibéleljük. A túrótölteléket
beletöltjük, a tészta szélével befedjük. A
sütõbe tesszük, és 50 percig sütjük. Ezután
a sütõbõl kivéve hûvös helyen fél órát pi-
hentetjük. Ha teljesen kihûlt, a formából
óvatosan kiborítjuk és felszeleteljük. Friss
gyümölccsel tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Megizzadtunk a nyitányon, de megvan a két pont
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 25-22 (13-11)

Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 1. forduló
Vezette: Csiszár R.–Puszta P. Nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 8, Pluhár 4, Rehák
3, Goldberger 3, Kaló 1.
Cserék: Németh I. – Suplicz, Várady–Szabó, Aranyos A. 1, Ara-
nyos Á. 3.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Bicske: Molnár – Balla 4, Havas 2, Kutrik 4, Németh 7, Rubányi 2,
Nánássy 1.
Cserék: Schmell – Schwanner, Ádám 1, Mocsi 1.
Edzõ: Kuzma Norbert.
Hétméteresek: 6/5, illetve 1/0, kiállítások: 8, illetve 4 perc.
Szombaton kezdetét vette a Fejér Megyei Férfi Kézilabda-baj-
nokság. Csapatunk hazai közönség elõtt fogadta a Bicske TC csa-
patát. 12 játékos állt Bodoki György rendelkezésére, köztük az
újonc Aranyos Ádámmal és a visszatérõ Goldberger Marcellal,
hiányzott viszont a gerincmûtétbõl lábadozó Horváth István.
Jól kezdtük a találkozót, Pluhár Tamást jól találtuk meg a falban,
5 perc játék után 3-1 volt a javunkra. Volt olyan idõszaka az elsõ
félidõnek, amikor az 5-1-es védekezés hibákra kényszerített ben-
nünket. Azonban a vendégek nem tudták teljes mértékben ki-
használni ezt, hiszen végig nálunk volt az elõny. A szünetre kétgó-
los vezetéssel vonulhattunk vissza.
A fordulás után gyorsan megléptünk 4 találattal. Ezután viszont
egy 7 perces gólcsend következett a részünkrõl, amit a vendégek
ki is használtak és feljöttek egyetlen gólra. Szerencsére nem es-
tünk kétségbe, Bodoki és Aranyos Ádám góljaival sikerült meg-
lépnünk 5 góllal, 12 perccel a vége elõtt. Megtörni látszott a ven-
dégcsapat, és egyre többet hibázva nem tudtak már visszajönni a
meccsbe. Az utolsó két gólt õk lõtték, de ez már csak az eredmény
kozmetikázására volt elég. Egy igen nehéz mérkõzésen sikerült
itthon tartani a pontokat.

Tipikus szezon eleji formát hoztunk. Pontatlan passzok, nyögve-
nyelõs játék, ami kicsit a mérkõzéshiánynak és a kevesebb edzés-
nek is köszönhetõ. Tartása volt a csapatnak, ami most is sokat se-
gített. Az idõ múlásával, ahogy játsszuk a meccseket, játékunk is
biztos jobb lesz. Az újak közül Aranyos Ádám biztató, bátor játék-
kal és 3 góllal mutatkozott be. Goldberger Marci pedig kényszer-
bõl jobb átlövõt játszva nyújtott hasznos teljesítményt.
A következõ hétvégén szabadnaposak leszünk, viszont október
7-én ismét itthon lépünk pályára. A rivális Ercsi csapata lesz a
vendégünk. Kemény mérkõzésre lehet számítani, várunk minden
érdeklõdõt és szurkolót szombat este!
Október 7., szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE
Az 1. forduló további eredményei: Velence–Ercsi 19-23 (10-10),
Rácalmás–Martonvásár 28-27 (15-11).

A bajnokság állása:

1. Ercsi SE 1 1 0 0 23 19 4 2
2. VAX KE Sárbogárd 1 1 0 0 25 22 3 2
3. Rácalmás SE 1 1 0 0 28 27 1 2
4. Móri KSC II. 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Martonvásári KSE 1 0 0 1 27 28 -1 0
6. Bicskei TC 1 0 0 1 22 25 -3 0
7. Velencei SE 1 0 0 1 19 23 -4 0

Rehák Tamás

Sakk –
Nagylók Kupa

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megren-
dezték Nagylókon a megyei sakkversenysoro-
zat egyik fordulóját. A község és Tauzné Piros-
ka az elmúlt évekhez hasonlóan kiváló házigaz-
dának bizonyultak.
Tóth József polgármester megnyitója után 4
csoportban 77 versenyzõ ült asztalhoz. Sárbo-
gárdot a nyílt felnõtt korosztályban dr. Csanádi
József, Cseh András, Gábris Tamás, illetve a
sárosdi Berei Zsolt képviselték, a fiatalabbakat
a 3. korcsoportból Tóth Gergõ.
A 6 fordulós, svájci rendszerben lebonyolított
tornán a mieink közül Gábris Tamás és Tóth
Gergõ ért el 3 pontot, míg a többiek 2 ponttal
zártak. Ez elsõ látásra nem tûnik túl veretes
eredménynek, de azt azért meg kell említeni,
hogy ezen a versenyen 2200 élõ pont körüli ver-
senyzõk indultak, ami focira lefordítva NB I–NB II-es színvonalat
jelent. Itt minden megszerzett gyõzelem bravúrnak számít, hiszen
mi még csak most kezdünk versenytapasztalatot szerezni.

A vendéglátás ismét parádésra sikerült. A közösségi ház aulájá-
ban megterített svédasztalon mindenki kedve szerint fogyasztha-
tott szendvicseket, üdítõt. Sõt a félidõben a falu asszonyai a ha-
gyományokhoz híven meghozták a frissen sütött süteményeket.

A verseny Katona Ferenc irányításával zajlott. A szárnyait bonto-
gató sakkegyesületünknek egy álma válna valóra, ha mi is rendez-
hetnénk egy ilyen szintû versenyt.
A verseny gyõztesei: 4. korcsoport (felnõtt): Sarok Péter (5 pont),
3. korcsoport: Darida Levente (5 pont), 2. korcsoport: Körtélyesi
Richárd (5,5 pont). Kezdõk: Tóth Noel (6 pont).

Rehák Sándor
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F O C I P É N T E K T Õ L …
Új edzõ, új remények

Mezõfalva–Sárbogárd 1-6 (1-2)

Mezõfalva: Balázs Sándor – Szabó Ervin,
Móricz Csaba, Sági József, Sági Roland,
Erõs Zoltán, Mekota Bernát, Bartus
Krisztián, Vörös Balázs, Oroszi László
Krisztián, Székely Attila.
Cserék: Masinka László, Szepesi Konrád,
Csányi Dávid István, Szabó Gábor, Kovács
Attila, Antal Ádám.
Sárbogárd: Bernáth Imre – Gráczer Ben-
ce, Nagy Ármin, Hegedûs György, Gu-
lyás-Kovács Géza, Tóth Zsolt, Bezerédi
Ádám, Boros Benjamin, Gráczer Gergõ,
Németh Kristóf, Lajtos András.
Cserék: Nyári Bence, Rezicska Richárd,
Laták Bertold, Horváth Ádám, Deák Mik-
lós.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Az elmúlt héten Viktor Ferenc vezetõ
edzõ irányításával készültek a vendégek a
Mezõfalva elleni vasárnapi derbire. Már a
bemelegítésnél érzõdött az elszántság, a
gyõzni akarás a bogárdi legénységen. A
mérkõzés megkezdése után azonnal a ven-
dégcsapat érvényesítette akaratát, és sor-
ban dolgozta ki a helyzeteket. Bezerédi Á.
lövése kerülte el a kaput, majd Gráczer
Bence közelrõl emelt a felsõ lécre. Az elsõ
hazai támadás végén Bernáth I. a 8 m-rõl
kapura fejelt labdát bravúrral hárította. A
33. percben sikerült feltörni a hazaiak vé-
delmét. Gulyás-Kovács G. bal oldalról be-
ívelt szabadrúgása után a védelem nem tu-
dott tisztázni és Gráczer B. juttatta a lab-
dát a hálóba, 0-1. Még fel sem ocsúdtak a
hazaiak a gól okozta sokkból, amikor a 35.
percben Gráczer G. indította Gráczer B.-t
a jobb oldalon, és begurítását Bezerédi Á.
a jobb felsõ sarokba lõtte, 2-0. A szórvá-
nyos hazai támadások kisebb zavart okoz-
tak a Sárbogárd védelmében. A 42. perc-
ben a szögletzászlótól visszagurított labdát
22 m-rõl Sági J. védhetetlenül bombázta a
bal felsõ sarokba, 1-2.
A második félidõ elsõ perceiben kimaradt
vendéglehetõségek után az 58. percben
Bezerédi Á. egyéni akció végén 12 m-rõl a
kapus mellett a hálóba helyezte a labdát,
1-3. Tovább erõsödött a sárbogárdi nyo-
más, és a 63. percben a mérkõzés legszebb
jelenetének tapsolt a közönség. Laták B.
nagyszerû keresztlabdája a felfutó Grác-
zer G. elé került, és beadását Gráczer B.
elõrevetõdve fejelte a jobb felsõ sarokba,
1-4. A 70. percben az újabb formás vendég-
támadás végén a hazai kapuban a labda.
Bezerédi Á. jobb oldali beadását Gulyás-
Kovács G. lekészítette Gráczer B-nek, aki
6 m-rõl megszerezte saját magának a har-
madik, csapatának pedig az ötödik gólját,
1-5. Az erejével teljesen elkészülõ hazaiak
csak a védekezést igyekeztek megoldani, a
további gólokat elkerülni. A 78. percben
egy elõre ívelt labdát Vörös B. hazafejelt.

A kapujából kimozduló Balázs S. elcsú-
szott, Rezicska R. lecsapott a labdára, és
közelrõl az üres kapuba gurított, 1-6.
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat
és a megújult akarással játszó vendégek
magabiztosan gyûjtötték be a három pon-
tot.
Jók: Sági J., illetve Gráczer B., Bezerédi
Á., Gulyás-Kovács G., Bernáth I.

Késõi ébredés

Besnyõ-Iváncsa II.–Sárbogárd II.
2-1 (2-0)

Besnyõ-Iváncsa II.: Molnár Árpád – Ke-
reszturi Béla, Molnár Norbert, Restár
Gergõ, Hepp Miklós, Nédó Gábor, Fülöp
Ferenc, Takács Gergely, Baranyai Ri-
chárd, Mészáros Árpád, Bór László István.
Cserék: Kovács József, Deli Adrián, Víg
Alex, Topp Ákos, Dombi Dániel József,
Nagy Krisztián, Lehel Krisztián.
Vezetõ edzõ: Ruzsás László.
Sárbogárd II.: Brúzsa Sándor Patrik – Vá-
mosi Gábor, Juhász Gábor, Palásti Ármin,
Pásztor Dávid, Molnár Márk, Kiss Roland
Bence, Szabó Zoltán, Vámosi Dávid, Bar-
tók Zoltán, Simon Csaba.
Cserék: Pajor Tamás, Husvéth Tamás, Petõ
András, Somogyi László, Barabás Tamás.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A mérkõzés elején a hazaiak meglepték a
vendégeket, és az 5. percben Fülöp F. gól-
jával gyors vezetést szereztek, 1-0. A gól
felrázta a Sárbogárd II. csapatát, és a me-
zõnyben egyenrangú ellenfélnek bizonyul-
tak. A 25. percben váratlanul újabb gólt ért
el a hazai csapat. Baranyai R. góljával az
eredmény 2-0. A szünetig a magabiztosan
védekezõ Besnyõnek sikerült megtartani
kétgólos elõnyét.
A második félidõre sebességet váltottak a
bogárdiak, és sorra dolgozták ki a helyze-
teket. A 66. percben Molnár M. távoli, jól
eltalált lövése utat talált Molnár Á. kapu-
jába, és szorossá vált a mérkõzés, 2-1.
Az egyenlítésért küzdõ vendégek harcos,
agresszív játéka nem hozta meg a megér-
demelt egyenlítõ gólt, így a hazaiak köny-
velhették el a három pontot.

Szombaton is a hatos
volt a nyerõ

Mezõfalva U19–Sárbogárd U19
0-6 (0-2)

Mezõfalva: Antal Ádám – Takács Richárd
Dominik, Takács Bence, Kiss Norbert, Ba-
logh Dániel, Balogh Imre, Németh László,
Antal Dénes, Gombita Dominik Gergõ,
Hegedûs Bence József, Gertner Patrik.
Cserék: Gergely Milán, Magosi Benjamin
Andor, Erdélyi Norbert.
Sárbogárd: Brúzsa Sándor Patrik – Deme-
ter Dávid, Kiss Roland Bence, Vagyóczki
Patrik, Petõ András, Sükösd Gergõ, Mol-
nár Márk, Husvéth Tamás, Horváth
Zsombor, Barabás Tamás, Simon Csaba.
Cserék: Deák Zala, Ambrózi Miklós, Kisari
Kevin István, Gyökér Kristóf, Erdélyi Ador-
ján.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A hazaiak támadásait a mérkõzés elején a
vendégek védelme rendre hárította. A me-
zõnyjátékban ellenfele fölé nõtt a Sárbo-
gárd, és a 35. percben megszerezte a veze-
tést. Demeter D. átadását Molnár M. bal-
ról középre passzolta és Horváth Zs. kö-
zelrõl nem hibázott, 0-1. A 38. percben
Kiss R. B. a jobb szélen egy csellel tisztára
játszotta magát, és beívelését Demeter D.
a jobb felsõ sarokba lõtte, 0-2.
A második játékrész elején kétszer is a ka-
pufa segítette ki a hazaiakat. Molnár M. és
Sükösd G. lövése is a kapufáról a mezõny-
be vágódott. A 68. percben már nem volt
segítség. Horváth Zs. elhúzott a védõ mel-
lett és középre adott labdáját Kisari K. I.
lõtte a hálóba, 0-3. A 70. percben Molnár
M. beadását Gyökér K. 5 m-rõl lõtte a há-
lóba, 0-4. A kezdés után gyors labdaszer-
zés, és Húsvéth T. átadásával Demeter D.
kiugratta Sükösd G.-t, aki a védõk mögé
kerülve 12 m-rõl a jobb alsó sarokba he-
lyezte a labdát, 0-5. Rövid gólszünet után a
78. percben meg volt a fél tucat. Sükösd G.
nagyszerû helyzetfelismerése és az elmélá-
zó védelem mellett a 25 m-rõl elvégzett
szabadrúgást a jobb alsó sarokba lõtte, 0-6.
A mérkõzés elsõ harminc perce után jöttek
a gólok és a gyõzelem ilyen arányban is
megérdemelt.

Fotó: Boros Zoltán
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Sárbogárd Öregfiúk–
Sárszentágota Öregfiúk 8-2 (5-1)

Sárbogárd: Tóth István – Derecskei Jó-
zsef, Szikszai László, Kiss János, Palotás
Péter, Tóth Attila, Killer Gábor, Kassai
Norbert, Kelemen Béla, Németh Ferenc
Zsolt, Tórizs Attila.
Cserék: Nedoba Milán, Fekete János, Hor-
váth István, Deák Géza, Simon Krisztián,
Németh Attila.
Sárszentágota: Plézer Imre – Kiss József,
Szauervein Tibor, Apolczer Balázs, Már-
ton József, Bognár Ferenc, Berta Mihály,
Nagy László, Vinklár Gábor, Kuczi Dezsõ,
Fánczi Zsolt.
Cserék: Fazekas Zsolt, Bali Attila, Fekete
Norbert, Szabó László, Müller József, Vink-
lár Péter, Fövenyi Imre.
A 15. perc meghozta a vezetést a hazaiak-
nak. Fekete J. 17 m-rõl elvégzett szabadrú-
gása után a labda a bal oldali kapufáról a
hálóban kötött ki, 1-0. Három perc múlva
Szikszai L. balról beadott labdáját Fekete
J. közelrõl passzolta a kapuba, 0-2. A 19.
percben érkezett a válasz. Fazekas Zs. ki-
lépett a védõk között, és a kapust kicselez-
ve a jobb alsó sarokba gurított, 2-1. A 23.
percben Kelemen B. a tétovázó védõ mel-
lõl a kint álló kapus felett a hálóba emel,
3-1. Folytatódott a gólgyártás, és a 26.
percben a jobb oldalon Fekete J. ellépett
védõje mellett, és beadását a jókor érkezõ
Szikszai L. a hálóba továbbította, 4-1. A
hazaiak felszabadult játéka a 28. percben

újabb gólt eredményezett. Killer G.–Kele-
men B.–Kassai N. volt a labda útja. Kassai
N. 5 m-rõl a léc alá lõtt, 5-1.
A második félidõ is hazai találattal kezdõ-
dött. A vendégek védekezési hibáját ki-
használva Tórizs A. kilépett a védõk kö-
zött és a kapus mellett a hálóba gurított,
6-1. A szórványos ágotai támadások egyike
után, a 47.percben Bali A. beívelését Faze-
kas Zs. elõre vetõdve a bal alsó sarokba fe-
jelte, 6-2. Visszavett a lendületbõl a sárbo-
gárdi csapat és a mezõnyjáték dominált. A
73. percben ismét Tórizs A. hagyta fakép-
nél a védõket és a kapust is kicselezve gurí-
tott a hálóba, 7-2. A 77. percben megismét-
lõdött Tórizs A. mutatványa, és mester-
hármasával beállította a végeredményt,
8-2.
Gond nélküli hazai siker.

Siker Baracson

Baracs U14–Sárbogárd U14 2-3 (1-1)

Baracs: Merl Balázs – Klauz Botond,
Sipeki Marcell, Gebei Bálint, Bájics Szi-
lárd, Kiss Benedek, Kiss Gergely, Tömöri
Balázs, Hiegel Richárd.
Cserék: Szabó Benjámin, Herczeg István
Lajos, Bindisch György Károly, Erdei Mar-
cell.
Sárbogárd: Derner Péter – Bögyös Bo-
tond, Boda Armand, Gyökér Zsombor,
Bruzsa Balázs, Varga Miklós Csanád,
Suplicz Barnabás, Tóth Patrik, Szalai
Ádám.
Cserék: Csõgör Dávid, Palotás Péter.
A bajnokság harmadik fordulójában az ed-
dig mindkét mérkõzését megnyerõ Ba-
racshoz utazott a Sárbogárd. Az elsõ per-
cek tapogatózó és erõfelmérõ játékot ho-

zott. A 18. percben Klauz Botond távoli lö-
vésével megszerezték a hazaiak a vezetést,
1-0. A kezdés után a vendégek támadása
végén Varga Miklós Csanád góljával sike-
rült az egyenlítés, 1-1. Továbbra is a bo-
gárdi fiatalok irányították a játékot, gólt
azonban nem sikerült elérni, a kapufa a
hazaiakat segítette.
A második félidõben tovább erõsödött a
vendégek nyomása, mégis a 41. percben
Klauz Botond szerencsés körülmények kö-
zött megszerezte a hazaiak második gólját,
2-1. A gól nem törte meg a vendégcsapat
lendületét és az 55. percben Palotás Péter
góljával a mérkõzés eredménye, 2-2. Az
utolsó percben Varga Miklós Csanád tech-
nikailag bravúros, sarkazással megjátszott
átadását Boda Armand lõtte a hálóba, 2-3.
Az óriási lelkesedés, gyõzni akarás ered-
ménye a gyõzelem.

A hétvége sportmûsora

2017. szeptember 30. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Szár U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárdon)
15.00 óra: Sárbogárd–Polgárdi (megyei I.
o., Sárbogárdon)
15.00 óra: Kisláng Öregf.–Sárbogárd
Öregf. (Kislángon)

2017. október 1. (vasárnap)

10.00 óra: Szadadbattyán U16–Sárbogárd
U16 (Szabadbattyánban)
15.00 óra: Sárbogárd II.–Aba-Sárvíz (me-
gyei II. o. Sárbogárdon)

2017. október 2. (hétfõ)

15.30 óra: Sárbogárd U14–MIE (Sárbo-
gárdon)

Szántó Gáspár

Bozsik-torna
Mezõfalva, Nagylók, Sárbogárd, Sárosd,
Szabadegyháza U7-U9-es kis futballistái
mérték össze ügyességüket a Sárbogárd
SE füves pályáján vasárnap délután Bo-
zsik-torna keretében. Derekasan küzdöt-
tek a gyerkõcök, akiket a hozzátartozók
bátorítottak a pálya mellõl. Minden lurkó
egy-egy szelet csokoládét kapott, és min-
den csapatból külön oklevéllel és egy tábla
csokival jutalmaztak egy játékost. Dicséret
a gördülékeny szervezésért!

HKV
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Területek: Nagyhörcsök,
Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Dég (Alsótöbörzsök,
Sárszentmiklós). Minimum 3 hektártól. Telefon: 06 (30) 613 0823
Suszterhegyen 400 négyszögöl szántó présházzal eladó. Búza eladó. 06 (70) 933 7012
(427604)

Otelló és vegyes borszõlõ eladó 06 (30) 9940 022
Családi ház romantikus környezetben eladó. 06 (20) 226 7080
Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
Két felnõtt albérletet keres Sárbogárdon vagy Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (30) 31*9
2698, 06 (30) 837 2825
Szántóföldeket bérelnék 2 ha felettieket, elõre fizetek. 06 (30) 705 3958

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

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

Sárszentágotai Általános Iskola
határozatlan idõre TANÍTÓT KERES.

06 30 602 9103

Kertépítõ cég SZAKMUNKÁSOKAT KERES
ács, kõmûves, kertész végzettséggel,

B-kategóriás jogosítvánnyal.
Jelentkezéseket a

fenykert@gmail.com
vagy 06 20 411 6895-ös telefonszámon várjuk.

ÜZLETKÖTÕT KERESEK
kisgépek és eszközök forgalmazásához.

Fényképes önéletrajzokat várom:
uzletkoto17@gmail.com, +36 70 363 6325

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÉRTESÍTJÜK A TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
CSAPATKAPITÁNYAIT, HOGY MEGBESZÉLÉST

2017. szeptember 28-án 19.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.

Kérjük a nevezni szándékozó csapatok vezetõit a pontos idõ betartására!

Vezetõség

Tartós smink
mindenkinek!

A legtöbb nõ szeretné, hogy külsõ meg-
jelenése mindig szalonképes legyen, vi-
szont tudjuk jól, hogy mennyi idõ és fá-
radság a reggeli sminkelés, nem beszél-
ve arról, hogy nem mindenkinek van
készsége szép make-up-ot készíteni.

A szolidabb és feltûnõbb smink haszná-
lóiban egyaránt megfogalmazódott
már, hogy milyen jó lenne, ha tartósan
fenn maradna és nem mosódna el a
strandon vagy buliban, ne venne el idõt
a reggeli készülõdésbõl. Ki ne szeretne
mindig szép külsõt fáradozás nélkül?!

Szerencsére van erre megoldás! Ma-
napság a tartós smink készítése, azaz
sminktetoválás nagyon elterjedt keze-
lés, amivel növelhetjük saját adottsága-
inkat. Olyan technikák léteznek, me-
lyek természetes hatást keltenek, így az
idõsebb korosztálynál is nagyon nép-
szerûek.

Érdemes részletes információt kérni
egy gyakorlott szakembertõl, aki minõ-
ségi anyagokkal, lelkiismeretesen dol-
gozik, hogy minél tovább maradjunk
szépek, és hiányosságainkat korrigál-
hassuk.

X

Heti idõjárás
A következõ idõszakban Európa középsõ terüle-
teinek idõjárását mindinkább a skandináv tér-
ség keleti fele fölötti középpontú, nagy kiterje-
désû, fejlett anticiklon határozza meg. Ennek
hatására a jövõ hét közepéig csendes, hûvös
marad az idõ.
Pénteken és a hétvégén több-kevesebb napsü-
tés és gyenge szél mellett 15 és 21 fok közötti
értékeket mérhetünk. A reggelek kifejezetten
hûvösek lesznek: 4 és 10 fok közé hûl hajnalra a
levegõ. Jövõ hét kedden érhet el minket a nyu-
gat felõl közeledõ óceáni ciklon frontja, jelentõs
csapadékot és néhány fokos lehûlést is hozva.
A keleties szél addig gyenge marad, akkor
északnyugatiba fordulhat és megélénkülhet.

www.metnet.hu

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 0–24 óráig.
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