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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

CsillagrombolásCsillagrombolás
helyetthelyett

Ha nem viszik el a szelektív szemetet, ké-
szíts papírból ruhát, PET-palackból szo-
banövényt, sörösdobozból gyertyatartót.
Ha vágysz egy otthonra, szerezz egy kon-
ténert. És ha a mesterek nagyon elfoglal-
tak, vagy szûkében vagy anyagi javaknak,
próbáld magad elvégezni, amit tudsz. A
szabadon engedett kreativitás nagyszerû
alkotásokat, megoldásokat szül és felvil-
lanyoz. A zsémbelésre, zsörtölõdésre,
csillagrombolásra fordított energia be-
vethetõ építésre, teremtésre, ami meg-
többszörözi az erõforrásainkat. A Föld
történetének évmillióit tekintve múlan-
dó egy építmény, egy faj, hát még egy
odaajándékozott pillanat. Mégsem
mindegy, hogy a jelenben milyen lenyo-
matot hagyunk a körülöttünk lévõ embe-
rekben, a világban.

Láttam egy kisfilmet arról, hogy két nö-
vényt állítottak egymás mellé. Az egyik-
nek csak bántó, a másiknak csak kedves
szavakat játszottak le. Utóbbi virult, a
verbálisan bántalmazott növény levelei
lekonyultak és elkezdett sárgulni.
Ugyanígy hatunk mi a környezetünkre a
viselkedésünkkel.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 6. oldalon.

Árokba hajtottÁrokba hajtott
és az oldalára borultés az oldalára borult

PÜNKÖSDI RÓZSÁKPÜNKÖSDI RÓZSÁK
Fotó: FMH – VV Írás a 4. oldalon.
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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 frek-
vencián, valamint az LRT- COM
hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián
0–24 óráig.
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Pünkösdi
rózsák

Mint a pünkösdi rózsák, olyan szépen virítottak a XVII. Alapi
Pünkösdi Néptánctalálkozó szép népviseletbe öltözött résztve-
või. A Mezõföld Népi Együttes töretlen tavaszi hagyománya a
már megszokott menetrend szerint zajlott pünkösd vasárnapján.
Déli harangszóra gyûltek össze a település déli részén, a Rusko-
vics kocsmánál a házigazdák és vendégeik, s természetesen a köz-
ség kíváncsi lakói. Az eseményt Méhes Lajosné köszöntõje és a
tánccsoportok utcai tánca nyitotta meg. Majd szûrös csikóssal és
hintós felvezetéssel útra kelt a néptáncosok serege az Arany Já-
nos Mûvelõdési Házig.

A mûvelõdési ház elõtt Alap néptáncos örökségének védjegye és
hirdetõje a Váraljai Péter fafaragó mester által készített szobor-
csoport. Ulicza Jánosné Bernáth Rozália és Fekti József párosa,
valamint Kuti Ferenc prímás alakja mellé most odakerült Gar-
bacz Györgyné Vámosi Julianna, az üveges tánc jeles képviselõjé-
nek fából alkotott mása is.

Ennek avatásával vette kezdetét a délutáni táncbemutató, me-
lyen fellépett az alapi Mezõföld Népi Együttes, a Buzsáki Boszor-
kányos Néptánccsoport, a Csata Táncegyüttes utánpótlás- és ifjú-
sági csoportja (Isaszeg), a Hõgyészi Székely Kör Bokréta Nép-

tánccsoportja, a Gyöngypárta Táncegyüttes (Magyarlapád), a
Pántlika Néptáncegyüttes (Tamási), a Gerence Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes (Veszprém) és a Glöckner János Német Nem-
zetiségi Tánccsoport (Györköny). A fellépõket a már szinte haza-
járó Szedtevette zenekar kísérte.

Kísérõprogramként kerámiabemutatóval és vásárral, agyagozás-
sal, népi játékokkal, népi hintával és gyümölcs-, zöldséglékósto-
lással várták az érdeklõdõket, gyerekeket a szervezõk.
A nap mi mással is zárulhatott volna, mint táncházzal.
Fotók: FMH – VV

Tudósítónktól

Fotó: Váraljai Péter
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Konténer mint élettér
A konténereket leginkább szállítóeszközként is-
merhetjük, vagy építkezések helyszínén ideigle-
nesen elhelyezett „bódéként” láthatjuk. Eggyel
magasabb szintû rendeltetésük a mobil irodai
funkció – ilyen például Mezõfalván az egyik tele-
fonos társaság ügyfélszolgálata, vagy egy sárke-
resztúri kisbolt, vagy a székesfehérvári Vörös-
marty rádió látványstúdiója, mely például a nyár
eleji könyvhétre szokott kiköltözni a megyeszék-
hely központjába.
Építészeti, lakberendezési magazinokban fel-fel-
tûnnek azonban konténerbõl készült modern há-
zak is – az otthonépítés gyorsabb, egyszerûbb, ol-
csóbb, egyedi megoldásaként, remek és könnyen
variálható alternatívaként. A méret és a felhasz-
nált anyagok tekintetében csak a fantázia és a
pénztárca szab határt, a végeredményrõl sokan
meg sem mondanák, hogy konténerbõl lett a
„cserebogár”.
A sárbogárdi Jüllich Technology Innovációs Kft.
egyik iparágaként konténerkreációk megalkotá-
sába kezdett. Balatoni, kihajtható oldalú büfé-
konténerrel indultak, s jelenleg már tágas kávé-
zón, tárgyalón, lakóházon dolgoznak a csarno-
kukban. Egy kész nyaralót is alaposan szemügyre
vehettem Bereczki Tamás helyi cégvezetõ és
Deák János projektvezetõ kalauzolásával.
A különbözõ méretben elérhetõ konténerek a
megrendelõ igényei szerint kerülnek kialakításra.
Az építmény alapszerkezetét alkotó konténerek

tetszés szerint helyezhetõk egymás mellé, vagy egymásra; az
egybenyitásuk nyílászárókkal, vagy akár egy egész konténerfal
eltávolításával oldható meg. A szerkezetet speciális habbal és
szigetelõanyagokkal teszik idõtállóvá. A szigetelõanyagok, nyí-
lászárók milyenségét, mennyiségét az épület funkciója és a
megrendelõ igénye határozza meg, ahogy a külsõ, belsõ burko-
latokat, a villamos és vízhálózat, fûtõ- és hûtõrendszer kiépíté-
sét is. Amit lehet, helyi szakemberekkel végeztetnek, és helyi
üzletekben szereznek be mindehhez. A konténerek illesztési
pontjait szabadon hagyják, és csak a helyszínre telepítés után
rögzítik. Azért nem írom, hogy végleg, mert ezek az épületek
bármikor könnyen szétszedhetõk és átköltöztethetõk, tehát ha
egy családot másfelé vet a sors, elég csak egy telket venni, vihe-
tik magukkal a házukat.
Az érintésvédelmi és egyéb szükséges engedélyekkel rendelke-
zõ épületet termetes, beszintezett talajcsavarokra állítják.
Egy 30 négyzetméteres konténerház kihozható egy felújításra
szoruló lakótelepi lakás árából, ami Sárbogárdon most 8 millió
forint körül van. Viszont a konténer késõbb bõvíthetõ, és mint
említettem: mobil.
Ha már a Jüllich Technology Innovációs Kft.-nél jártam, körül-
néztem, hogyan állnak. A volt nyomda épületének felújítása 80
százalékban kész. A volt palackozóban zajlik a konténerépítés,
valamint a mûanyag nyílászárókat gyártó, illetve a saját fejlesz-
tésû, PVC-gyártáshoz kapcsolódó gépek tesztelése, a berende-
zések összeszerelése. A csarnokban felépült egy komplett, mo-
dern bemutató-üzemegység, ahol a modern nyílászárógyártást
tudják bemutatni a magyarországi és a külföldi érdeklõdõknek,
akik korszerûsíteni szeretnék a meglévõ üzemüket.
A Jüllich Technology Innovációs Kft. további szakembereket
vár tevékenységeihez a csapatába: építõiparosokat, fémmunká-
sokat, villanyszerelõt, tervezõt, anyagbeszerzõt mûszaki hozzá-
értéssel, azaz embereket konténergyártáshoz és -telepítéshez.

Hargitai–Kiss Virág
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Buszbaleset a 62-es fõúton
Árokba hajtott és az oldalára borult egy
menetrend szerinti autóbusz a 62-es fõ-
úton május 22-én, kedden késõ délelõtt. A
székesfehérvár–börgöndpusztai bekötõút-
nál a Szegedrõl Gyõrbe tartó jármû áthaj-
tott a szemközti sávon, majd a bal oldali,
körülbelül másfél méter mély vízelvezetõ

árokban az oldalára dõlt. Az autóbuszon
harmincheten ültek, a kitörött ablakokon
keresztül mindannyian ki tudtak mászni a
jármûbõl. A székesfehérvári hivatásos tûz-
oltók három gépjármûfecskendõvel és da-
ruval érkeztek a helyszínre.
A tûzoltók a mentõszolgálat munkatársai-
val együttmûködve a sérültek ellátásában
vettek részt, plédeket terítettek a szántó-
földre, segítettek az utasoknak leülni és ás-
ványvízzel kínálták õket.

A balesetben huszonöten sérültek meg,
közülük hat embert súlyos sérülésekkel
szállítottak kórházba. A felborult buszt a
katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irá-
nyításával a helyi Volán társaság mûszaki
mentõ jármûve és a tûzoltódaru csörlõvel
kerekeire állította és kivontatta az árok-
ból.
Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Jövõ vasárnap ismét megnyílnak a szertárkapuk
Gyereknapon, azaz május huszonhetedi-
kén az ország csaknem négyszáz tûzoltó-
laktanyája várja a látogatókat. Országszer-
te délelõtt tíz és délután négy között fogad-
ják a laktanyák a gyerekeket, családokat,
az érdeklõdõk betekintést nyerhetnek a
tûzoltók életébe. Fejér megyében Székes-
fehérváron, Dunaújvárosban, Sárbogár-
don, Pusztaszabolcson, Bicskén, Móron,
Polgárdiban, Válon, Pázmándon, Velen-
cén, Csákváron és Fehérvárcsurgón várják
a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
A katasztrófavédelem a nemzetközi gyer-
meknapon 2014 óta minden évben meg-
tartja a Nyitott szertárkapuk elnevezésû
rendezvényét. Az ország csaknem négy-
száz tûzoltólaktanyája, vagyis az összes hi-
vatásos tûzoltóság, katasztrófavédelmi
õrs, önkormányzati tûzoltó-parancsnok-
ság, illetve az önkéntes egyesületek több-
sége megnyitja kapuit ezen a napon a gyer-
mekek elõtt. A nyílt napon lehetõség van

közelrõl megvizsgálni a tûzoltók által nap
mint nap használt jármûveket, különleges
felszereléseket, kicsik és nagyok bejárhat-
ják a laktanyát is, vagyis betekintést nyer-
nek a tûzoltók életébe.
A családokat, gyermekeket 10 és 16 óra
között fogadják a laktanyák. A nap során a
tûzoltók több próbariasztást is végrehajta-
nak.

Fejér megyei helyszínek:

Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság – Székesfehérvár, Szent Fló-
rián krt. 2.
Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság – Dunaújváros, Tûzoltó u. 1.
Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság – Sárbogárd, Túry Miklós u. 12.
Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Õrs –
Pusztaszabolcs, Velencei u. 63/2.

Bicskei Önkormányzati Tûzoltó-parancs-
nokság – Bicske, Kossuth u. 46.
Móri Önkormányzati Tûzoltó-parancs-
nokság – Mór, Zrínyi u. 36.
Polgárdi Önkormányzati Tûzoltó-pa-
rancsnokság – Polgárdi, Kossuth utca
167/a.
Váli Önkormányzati Tûzoltó-parancsnok-
ság – Vál, Vajda János utca 12.
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület –
Csákvár, Kossuth u. 60.
Velencei Önkéntes Tûzoltó Egyesület –
Velence, Tópart u. 26.
Pázmándi Önkéntes Tûzoltó Egyesület –
Pázmánd, Fõ u. 63.
Fehérvárcsurgói Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület – Fehérvárcsurgó, Kossuth u. 3.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Reflektor
Gondok a szelektív szállítással

Jó egy hónapja az tapasztalható, hogy az éves naptárban meg-
jelölt idõpontban nem mindenhonnan szállítják el a szelektív
hulladékot. Érdeklõdésemre a Dészolgnál megtudtam, hogy
már nem õk, hanem a dunaújvárosi Dunanett Nonprofit Kft.
végzi ezt a szolgáltatást a Vertikál Zrt. megbízásából.
Jeleztem a szállítási problémát mind a Vertikálnak, mind a
Dunanettnek. A Vertikál válaszlevelében tájékoztatott, hogy
egyeztetett az ügyben a szállítást végzõ alvállalkozóval. Köz-
ben tapasztaltam, láttam, hogy az egy napra tervezett szállítást
többszöri nekifutásra ugyan, de csak sikerült megoldania a
Dunanettnek. Hétfõn, a szállítás megjelölt napján egy szinte
üres kukásautóval mentek Dunaújváros felé déltájt. Másnap
szintén láttam egy kisebb kukásautójukat a fõúton. Feltételez-
hetõen ez legalább dupla annyiba került nekik. Praktikusabb
lett volna egy Sárbogárd és környékét jól ismerõ, lehetõleg he-
lyi sofõrt alkalmazniuk.
Amennyiben a továbbiakban is probléma adódik a szelektív
hulladék elszállításával, a Dunanett Kft. a következõ elérhetõ-
ségeken található meg:

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.;
telefonszám: 06 25 436 535;

e-mail: dunanett@dunanett.hu
A legfontosabb, hogy a szállítási problémák ne szegjék senki-
nek a kedvét, szelektálják a szemetet minél tudatosabban,
hogy természetes rutinná váljon. Ennyit legalább érdemes
megtenni a környezetünk védelme, az ökológiai lábnyomunk
csökkentése érdekében, saját magunkért és utódainkért.

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt Lakosok!
Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy Mátyás király
emlékévében 2018. július 10-én 12 órakor egy percre álljunk
meg és fõhajtással emlékezzünk Mátyás királyra. Ebben az
idõpontban kint az utcán a mozgó gépjármûvek tulajdonosai
rövid dudaszóval demonstrálják a környezetünknek, hogy a
mai napig aktuális a nagy uralkodó szellemisége.

Mátyás király európai történelmi és uralkodói értéke – beleért-
ve a Hunyadi család értékét –, akár tetszik, akár nem, Európa
alapvetõ keresztény történelmi értéke. Mátyás király hozott
létre elsõnek Európában állandó hadsereget. Ezzel megaka-
dályozta azt, hogy Európa Bizánc sorsára jusson. Európa nem
nélkülözheti azt a géniuszt, azt az uralkodói nagyságot, amit a
Szent Koronán keresztül Mátyás király a magyar és európai
társadalom értékfölépítésében megvalósított.

Bakk István PhS elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság pályáza-
tot hirdet a középfokú köznevelési intézmények
elsõ, második, vagy harmadik évfolyamán tanu-
ló roma származású fiatalok tanulmányai ered-
ményes befejezésének elõsegítésére és a rend-
õri pálya választásának ösztönzésére a
2018/2019 tanévre.

Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok
nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési in-
tézmények nappali tagozatán elsõ, második,
vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismét-
lésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek,
és a pályázat benyújtásának évében elért, év
végi tanulmányi átlageredményük legalább
3,00.
A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyúj-
tásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elõélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába, vagy
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettu-
dományi Karára való, a középfokú köznevelési
intézmény elvégzését követõ jelentkezés, a hi-
vatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez
szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek
teljesítésének, valamint ezt követõen a hivatá-
sos szolgálati jogviszony létesítésének vállalá-
sa;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi
megszerzésének és a tanulmányok ennek meg-
felelõ – a szakiskolai tanulmányok befejezését
követõ tanévben történõ – folytatásának vállalá-
sa;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vo-
natkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a
vele egy háztartásban élõknek az életvitele a
szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellá-
tását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
az alkalmasság pályázat elbírálása során törté-
nõ, valamint a támogatás idõtartama alatti meg-
állapításához szükséges vizsgálatok írásban tör-
ténõ vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása
során a megyei rendõr-fõkapitányság rendelke-
zésére bocsátott személyes – köztük különleges
– adatoknak a cigány származású fiatalok rend-
õrré válásának elõsegítése érdekében a rendõr-
ség által biztosított támogatási rendszer létreho-
zásáról, valamint a rendõri szervek ezzel kapcso-
latos feladatairól szóló ORFK-utasításban foglal-
tak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e
követelményeknek való megfelelés megállapí-
tása érdekében a pályázó lakó- és családi körül-
ményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonat-
kozó adatokat elõzetesen és a támogatási szer-

zõdés hatályának tartama alatt a rendõrség bár-
mikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a
rendõr-fõkapitányság biztosítja saját költségve-
tése terhére, a középfokú köznevelési intéz-
ményben folytatott tanulmányok hátralévõ ide-
jére az alábbiak szerint:
a) számla, vagy egyéb igazolás alapján a diák-
otthoni, vagy kollégiumi szállásköltség és a
menzai ellátás költségeinek teljes körû térítésé-
vel;
b) tanévenként – számla alapján, személyen-
ként legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházko-
dási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek
számla alapján történõ, teljes mértékû térítésé-
vel, az egyéb taneszközök esetében pedig –
ugyancsak számla alapján – tanévenként és
személyenként legfeljebb 4.500 forint értékha-
tárig);
d) az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény
függvényében a tanév alatt, havi rendszeres-
séggel folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó
2.000 forint/hónap,
db) 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó
3.000 forint/hónap,
dc) 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó
4.000 forint/hónap,
dd) 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó
5.000 forint/hónap
összegben;
e) kitûnõ tanulmányi átlag esetén egy szakmai
nap eltöltésére nyílik lehetõség valamely terüle-
tileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2018. június 30-áig kell a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének
megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi la-
kóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgá-
ló dokumentumokat (személyazonosításra szol-
gáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány másolata, érvényes hatósági er-
kölcsi bizonyítvány), a rendõrség által végzendõ
alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzá-
járulást, a személyes adatok kezeléséhez törté-
nõ írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot
roma származásról, valamint a tanulói jogvi-
szony és a tanulmányi átlageredmény igazolá-
sára szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogvi-
szony fennállásáról, a köznevelési intézmény ál-
tal kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a
pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai al-
kalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálá-
sára kötelezett szerv humánigazgatási szolgála-
ta a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk
alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi
rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági
vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a rend-
õrség kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás
idõtartama alatt évente legfeljebb egy alkalom-
mal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichi-
kai állapota ezt indokolttá teszik, a rendõrség to-
vábbi alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is
jogosult.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során
bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai al-
kalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztvi-
selõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a
szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapí-
tásáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes
rendelet háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet
szerinti kérdõív;
b) 1 évnél nem régebbi tüdõszûrõ-vizsgálat
eredménye;
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunk-
ció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
d) hallásvizsgálat;
e) szemészeti lelet;
f) EKG-lelet;
g) az egészségi állapotával, illetve korábbi be-
tegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumen-
tum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések
stb.);
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai
vizsgálat eredménye;
i) nõknek egy hónapnál nem régebbi nõgyógy-
ászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai
vizsgálat eredménye.
A pályázatokat a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló
bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata
alapján a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határ-
ideje 2018. augusztus 31. A pályázatot nyert ta-
nulókkal a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
támogatási szerzõdést köt. A pályázattal kap-
csolatban felvilágosítás a humánigazgatási szol-
gálattól kérhetõ a 06-22- 541-600-as telefon-
szám 2234-es mellékén.

Dr. Varga Péter r. dandártábornok,
rendõrségi fõtanácsos,

megyei rendõrfõkapitány

HIRDETMÉNY
A 07-404050 kódszámú Vadászterület

Földtulajdonosi Közösségének hirdetménye

A 2017. évi vadászati jog haszonbérleti díját a földtulaj-
donosok a közösség képviselõjénél igényelhetik 2018.

június 15-éig, elõzetes telefonon történõ egyeztetéssel.
Telefonszám: 06 (30) 2890 217

Sárbogárd, 2018. május 9.

Földtulajdonosi Közösség képviselõje
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Könnyed tavaszi feltöltõdés
Szép hagyománya a Kossuth Zsuzsanna is-
kolának, hogy tavasszal az évszakhoz illõ,
kiemelten az édesanyák számára összeállí-
tott zenés–táncos mûsorral lepik meg csa-
ládtagjaikat, társaikat, az intézmény volt
és jelenlegi tanárait, a meghívott vendége-
ket.
Május 18-án, pénteken délelõtt a József
Attila Mûvelõdési Központ színháztermét
megtöltõ érdeklõdõk elõtt léptek a virá-
gokkal díszített színpadra az osztályok,
akiket ezúttal Dizseri Barnabás konferált
fel. A gyerekek már elég nagy rutinnal ren-
delkeznek a rendszeres szereplésnek kö-
szönhetõen, így nem látszott rajtuk az izga-
lom.
Nyitányként látványos, tavaszi hangulato-
kat, pillanatokat felvillantó árnyjátékot te-
kinthettünk meg. A klasszikus zenét ked-
velõ 8-9. osztályosok ókorral foglalkozó
tanóráik keretében megismerkedtek Ver-
di Nabucco címû operájából a Rabszolgák
kórusával – ez ihlette szalagos koreográfi-
ájukat. Az elsõ, második és harmadik osz-
tályosok vadnyugati kalapban és kockás
ingben modern countryt adtak elõ. Õket a

6. osztály követte Zorán Kóló címû dalára
járt körtánccal; a gyerekek nagyon jó
ritmusérzékükrõl tettek tanúbizonyságot!
Az 5. és 7. osztályosok Várnai Zseni sorai-
val köszöntötték az édesanyákat és nagy-
mamákat: Ki a legszebb a világon? Az elsõ

és harmadik osztály tanulói pedig azt mu-
tatták meg, hogy a földre szálló pici lélek
vajon mit gondolhat és érezhet, mielõtt
megszületik, s milyen jó tanácsokkal látja
el õt egy angyal.
A Baráth Edit segítségével betanult körjá-
tékot és néptáncot, melyet a 2. és 4. osztá-
lyosok roptak, nemcsak a gyerekek, de a
közönség is nagyon élvezte.
A tavaszi bemutatóról nem hiányozhatott
az iskola kórusa sem.

Hargitai–Kiss Virág



10 ISKOLA 2018. május 24. Bogárd és Vidéke

Szentiváni suliszemle
Május 11. és május 18.:

CSAPATÉPÍTÕ FOGLALKOZÁSOK
Az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység
fejlesztése pályázat keretében, a Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény, a Sárbogárdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak koordinálása mellett megtartásra került a torna-
teremben a csapatépítõ foglalkozás második és harmadik fordu-
lója a felsõsök részére.

Ismét változatos és nagyon vidám programot valósítottak meg a
szervezõk. Az önismeretet és memóriafejlesztést segítõ alliteráci-
ós bemutatkozó körjáték után játékos csapatversenyeken keresz-
tül tapasztalhatták meg a tanulók, hogy mennyire fontos az
együttmûködés. Hiszen 10 perc alatt fotómontázst összerakni,
közösen rajzot készíteni, összegumizott kézzel sógyurmát készíte-
ni, vagy csak az egyik kezünket használva terítõ alatt közösen
narancsot hámozni csak összehangolt munkával lehet sikeres.

Nagyon tetszett a súgáson alapuló pletykajáték, ahol a mákos em-
berbõl rákos lett, aki meggyógyult, a levajazott, kisajtolt találkozó
levajazott kisajtóvá vedlett át, a városban való kolbászolás pedig
kolbászlopássá alakult, miután a csapattagokon végigment az in-
formáció. Iskolapéldája volt annak, hogyan kell a bolhából ele-
fántot gyártani és valótlanságokat terjeszteni – ez nemcsak a
gyerekek, hanem akár a felnõttek számára is tanulságos lehet.
A humán bingó játékában 10 + 1 állításra kellett a csapatból ne-
veket írni (pl. van kutyája, találkozott már híres emberrel, körbe-
biciklizte a Balatont stb.), s az a tanuló nyert, aki a leggyorsabban
tudott minden állításhoz nevet kapcsolni. A program fõ részét ki-
tevõ sziget-szerepjátékban egy szigetet kellett tervezni a gyere-
keknek, ahol mindenki egy elképzelt közösség hasznos tagjaként
kellett, hogy tevékenykedjen. Majd ezt a szigetet a többieknek be
is kellett mutatni.

Végül véleményalkotással a szervezõk a tanulók elégedettségét
és a program sikerét is felmérhették, s egy fa modelljére mindenki
felírhatta, hogy az elmúlt három foglalkozás melyik játéka tet-
szett neki a legjobban. A megvalósítás sikerét igazolja, hogy gya-
korlatilag mindegyik tevékenység kapott voksot a gyerekektõl!
Köszönjük a szervezõk munkáját, reméljük, a jövõben még talál-
kozunk!

Május 17.:
KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY

A MÉSZÖLYBEN
Hagyománnyá lett az elmúlt tanévek során, hogy nem panaszkod-
hatnak az unalomra mindenkori 4. osztályosaink, hiszen számos
versenyen, a legkülönbözõbb témakörökben (pl. a magyar nép-
mese világa, szépkiejtési verseny, szójátszótér, honismereti vetél-
kedõ) mérethették meg magukat, sok szép eredményt szerezve
eddig is iskolánknak.

A tanév végére már jelenlegi ne-
gyedikeseink kellõ rutint szereztek
ahhoz, hogy a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola által rendezett komp-
lex tanulmányi versenyen is jó
eredményt érhessenek el. A vetél-
kedõre a tanév folyamán Kocsisné
Madarasi Mónika tanító néni ve-
zetésével három írásbeli fordulón
keresztül is készült a Horváth Ta-
más, Husvéth Nóra, Kanyó Leven-
te, Sebestyén Zoltán összetételû
csapat. Valóban komplex felada-
tokat kaptak a gyerekek: környe-
zetismereti, magyar, honismereti,
rajzos és matematikai feladványok, rejtvények is szerepeltek az
írásos anyagok között. Az utolsó, gyakorlati fordulóra 2018. má-
jus 17-én került sor egy akadályverseny keretében. A szervezõk
megkértek minden csapatot, hogy a versenyre készítsenek menet-
levelet. A változatos feladatokat, mint ügyes-füles (szavak szájról
olvasása), toronyépítés, kvíz (általános ismereti kérdésekkel),

lufifújás stb. szépen tel-
jesítették tanulóink, s
összetettben a harma-
dik helyezést szerezték
meg! Jutalmul tanuló-
ink oklevelet és ajándé-
kot kaptak, amelyet ha-
zaérkezés után büszkén
mutattak meg társaik-
nak is. Szép volt, gyere-
kek, köszönjük az egész
éves teljesítményete-
ket!
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Miklósi sulihírek
HALJÁTÉK SZAKKÖRÜNK RÉTIMAJORBAN

A Haljáték szakkör keretében május 12-én, szombaton kirándulni
voltunk a gyerekekkel Rétimajorban. Egy jól sikerült programot tud-
hatunk magunk mögött. Két kislány a következõ fogalmazást készí-
tette errõl a napról:

HORGÁSZAT RÉTIMAJORBAN

Reggel 9 órakor busszal indultunk el az óvoda parkolójából. Örs-
pusztáig vitt minket a busz, ott leszálltunk és nekivágtunk egy 4
km-es sétatúrának. Séta közben láttunk kagylókat, teknõst, szép ma-
darakat. A túra végére nagyon elfáradtunk. Mégis érdemes volt
ennyit sétálni, hiszen a gyaloglás végén megérkeztünk Rétimajorba,
ahol várt minket a finom ebéd. Mindenki kiválaszthatta azt a halas
ételt, amit enni szeretett volna. Mi egy kétszemélyes halastálat et-
tünk. Ezen a tálon többféle hal volt, fûszeres burgonya és friss saláta.
Desszertnek mindannyian fagylaltkelyhet kaptunk. Háromféle ízû
volt a fagyi: csoki, eper, vanília, aminek a tetejére egy kis tejszínhab is
került. Ebéd után elsétáltunk a tóhoz horgászni. Mindenki a saját
horgászbotjával pecázott. Az idõ hamar elszaladt. Délután 15 órakor
érkeztünk haza. Jól éreztük magunkat.

Horváth Elvira és Berkei Amanda 4. b osztályos tanulók

NÉPDALÉNEKLÉS – ORSZÁGOS DÖNTÕ

A „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minõsítõ verseny orszá-
gos döntõjét Érden, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
rendezték meg május 19-én. A program fõvédnöke: Kodály Zol-
tánné. Védnökként Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt-díjas népdal-
énekes nyitotta meg a versenyt a házigazdák üdvözlõ köszöntõi után.
Szólisták, kisegyüttesek és énekegyüttesek 3 kategóriában minõsül-
tek az elõzetes, megyei döntõk után: 5-6., 7-8. és középiskolások. Az
5-6. évfolyamosok kategóriájában indulhatott a megyei zsûri dönté-
se alapján a 6 fõs „Bakafityere” csoportunk. Tagjai: Dala Márk,
Fenyvesi Bálint, Korpos Balázs, Soós Máté, Oláh Xavér és Tatai
Sándor. A Vakler Anna népdalénekes, a Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem népi ének szakirány vezetõje elnökletével értékelõ zsûri
az együttesnek kiemelt arany minõsítést adott. Nagy öröm ez szá-
munkra!

Horváth Ferencné felkészítõ tanár

TAVASZI HANGVERSENY
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Május 24-én, csütörtökön, 17.30 órai kezdettel az iskolai énekkar, a
népdalénekeseink, zeneiskolásaink és a 2-3. évfolyam tanulói a sár-
szentmiklósi evangélikus templomban tartják hagyományos tavaszi
hangversenyüket, melyre minden érdeklõdõt, szülõket, családtago-
kat szeretettel várunk!

Május 21.:
XIII. EGYHÁZMEGYEI NAP,

SZÉKESFEHÉRVÁR
13. alkalommal került sor az idén a Székesfehérvári Egyház-
megye szervezésében az egyházmegyei családi nap, amelyen
természetesen iskolánk is képviseltette magát. A rendezvényt
hagyományosan 10.00 órakor püspöki szentmise nyitotta meg,
ahol Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye papságával
mutatott be szentmisét és osztotta meg a szép számú jelenlévõ-
vel pünkösdi gondolatait.

11.30 órától fakultatív programok követték egymást. A színpa-
don az egyházmegye iskoláinak gyermekmûsorai következtek,
ahol iskolánk tanulói az Egy kis szív története címû mesét, va-
lamint Pintér Béla Az a szép címû énekét adták elõ.
Itt került sor a nem egyházi iskolák számára meghirdetett egy-
házmegyei hittanverseny döntõjére is, szellemi feladatok és
sorversenyek keretében.

Mivel a családok összetartását,
számukra hasznos szellemi–lel-
ki program kínálását kiemelt
fontosságúként kezeli az egy-
házmegye, a színpadi elõadá-
sok mellett az egyéb progra-
mok sem maradtak el. A kicsik-
nek játszóház, lovaglás, légvár,
népi fajátékok és kézmû-
ves-foglalkozások kínáltak tar-
talmas szórakozást. A felnõttek
számára kirakodott a Barátok
Boltja (az egyházmegye könyv-
és kegytárgyboltja), Kis Fotó és
Kegytárgybolt, Kézmûves Kuckó Kft., az édesszájúak számára
volt még mézeskalácsos és kürtõskalácsos, valamint fagylalt is.
(Tanulóink számára az egyházmegye a nap folyamán fagyije-
gyeket, pogácsát, ásványvizet és csokoládét is biztosított, amit
ezúton is köszönünk.)
A rendezvényt 15.30 órakor szentségimádás zárta.
Gyönyörû idõben igazán hasznos napot tölthettünk el a Bre-
gyó közi sporttelepen. Jövõre ismét találkozunk!

Kiss Attila igazgató
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Cece sulibörze
A RÁM-SZAKADÉK

A Cecei Általános Iskola 8. évfolyamos tanulói a cecei benzinku-
tat üzemeltetõ cég támogatásával kiránduláson vehettek részt a
Pilis-hegységben. A programról Jobban Márton 8. a osztályos
tanuló tudósít:

Csütörtökön reggel végre elérkezett a mindnyájunk által várt osz-
tálykirándulás napja. Vegyes érzelmekkel szálltunk fel a buszra,
amivel mentünk a Pilisbe. Tudtuk, hogy nagyon sokat kell majd
gyalogolni, hiszen tanáraink felkészítettek minket arra, hogy
legalább 10 km-t kell túráznunk.
A buszon töltött idõt zenehallgatással, beszélgetéssel és karao-
keval töltöttük nagyrészt. Mikor már nagyon közel voltunk a
hegyhez, megláttuk a Duna kanyarulatát. Nagyon szép látvány
volt. A túra egy köves úttal kezdõdött, utána egyre meredekebb
lett. Amikor beértünk az erdõbe, mellettünk csorgott a patak, és
sok olyan rész is volt, ahol az utunkat állta. Itt köveken és farönkö-
kön ugráltunk át a túlpartra. Szerintem a legizgalmasabb rész az
volt, amikor elértük a létrákat. Nagyszerû érzés volt, hiszen ki-
sebb vízesés „zúdult” le mellettünk. Ezután a rész után sétáltunk
az erdõben a Dobogókõ felé. Fent a kilátónál, aminek a közepén
ékeskedett a varázslatos Dobogókõ, már nagyon el voltunk fárad-
va, de megérte: gyönyörû látvány tárult elénk.
Utazásunk végén még megálltunk egyszer fagyizni, utána folytat-
tuk bolond játékainkat a buszon. Nagyon jól éreztük magunkat, és
rengeteg jó sztori történt itt is. Például a sárba beragadt cipõk és a
buta poénok, na és persze a rengetek szelfi és csoportkép. Még
egyszer ellátogatnánk erre a varázslatosan szép helyre.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
1-2. évfolyam – Gemenci erdõ

2018. május 15-én reggel fél 8-kor gyülekezett az 1. és 2. évfolyam
a cukrászdánál. A hûvös és esõs idõ ellenére mindenki nagy izga-
lommal várta, hogy kezdetét vegye a kirándulás. A busz megérke-
zése után 45 kisgyerek 5 pedagógus kíséretében elindult, hogy be-
barangolja a gemenci erdõt. Az utazás jó hangulatban telt, a gye-
rekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk. Kilenc körül kanya-
rodott be az autóbusz a Pörbölyi Ökoturisztikai Központba, ahol

már várt bennünket a szakvezetõnk, aki a nap folyamán segítsé-
günkre volt. Szerencsére az idõ jobbra fordult, s kellemes kirán-
dulóidõ lett.
Megérkezésünk után elsõként a Gemenc kincsei kiállítást néztük
meg, valamint megismerkedhettünk az erdészet és vadgazdálko-
dás eszközeivel. Ezt követõen az erdei kisvasúttal utaztunk. A
Lassi megállóhelyen egy halászati kiállítást tekintettünk meg,
amely bemutatta az ártéri erdõk élõvilágát, a halászatot és fok-
gazdálkodást is. A következõ megállónál bepillantást nyerhet-
tünk a méhek életébe a nagyrezéti Méhészeti Gyûjteménybe, va-
lamint mézkóstolón vehettünk részt. Innen gyalog tettük meg az
utat a központig. Sétánk során a gemenci erdõben élõ gímszarva-
sokat és vaddisznókat láthattuk. Kellemesen elfáradva érkeztünk
vissza a turisztikai központba.
Miután mindenki elfoglalta helyét a buszon, elindultunk haza. Ki-
csit fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

CECEI SIKEREK A SÁRBOGÁRDI
MÉSZÖLY RENDEZVÉNYEIN

Egy járásban székelõ iskolaként mindig szívesen megyünk Sárbo-
gárdra, hogy aktív részesei legyünk a Mészöly Géza Általános Is-
kola programjainak, versenyeinek. Nem volt ez másként az idei
évben sem.

A minket érintõ programok szerdán az énekkari találkozóval kez-
dõdtek, ahol Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ vezetésével in-
dult útnak a népes csapat Cecérõl, hogy énekeljen a hallgatóság-
nak és meghallgassa a társak elõadásait. Külön öröm számunkra,
hogy a rendezvény nem verseny, az énekelni szeretõ diákokat vár-
ják nagy szeretettel a találkozóra! A cecei énekkar tagjai nagy
sikerrel szerepeltek.
Negyedik évfolyamosaink egy komplex levelezõs versenyen vet-
tek részt a tanév folyamán, aminek a helyszíni fordulóját csütörtö-
kön rendezték meg az iskolában. A „Cecei zenészek” csapat tag-
jai, Dobrádi Luca, Demeter Jázmin, Nagy Bence és Varga Bálint
nagy izgalommal utaztak Sárbogárdra, ahol sok-sok érdekes fel-
adattal és nagy szeretettel fogadták õket. Hazaérkezésükkor el-
mondták, hogy rengeteget nevettek és méltón képviselték a Cecei
Általános Iskolát, hiszen elsõ helyezést értek el. A legfontosabb
azonban a tudásuk gyarapítása, a jó hangulat, a csoportos tevé-
kenység volt, amit osztályfõnökük, Nagyné Gyánó Gabriella segí-
tett, támogatott.
A bennünket érintõ programok következõ állomása a versmon-
dóverseny volt, ahol minden évfolyamon képviseltettük magun-
kat, szép sikerekkel. 1. évfolyamon I. helyezést ért el Dömök Ró-
bert, 2. évfolyamon III. helyezést ért el Boros Emese, 3. évfolya-
mon III. helyezést ért el Lajtos Levente, 4. évfolyamon III. helye-
zést ért el Takács Janka, 5. évfolyamon II. helyezést ért el Varga
Janka, 6. évfolyamon III. helyezést ért el Szakál Rebeka, 7. évfo-
lyamon III. helyezést ért el Megyesi Mirtill, 8. évfolyamon III.
helyezést ért el Lehota Eszter.
Mindenkinek nagyon köszönjük a sikeres felkészülést, a szép
eredményeket!
Köszönjük a meghívást!
Reméljük, jövõre ismét ilyen szép sikereket érünk el a Sárbogárdi
Mészöly Napok rendezvényein!

Szabóné Várady Katalin igh.
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A cecei óvodások
Veszprémben

Május 8-án a Cecei Óvoda kis lakói izgatottan gyülekeztek az óvoda udvarán. Napok óta
érezhetõ volt nyugtalanságuk, hiszen intézményünk apraja-nagyja Veszprémbe indult
kirándulni. Úti célunk az állatkert volt. Ez azért is volt különleges, mert mindhárom cso-
port együtt indult felfedezni az állatkert csodáit. Szerencsére a gyerekek többsége részt
vehetett a kiránduláson, mivel az EFOP-3.2.9-16-2016-00009 „Óvodai és iskolai szociális
segítõ tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban” elnevezésû pályázat biztosította az
útiköltséget, az EFOP 3.9.2 „Humán erõforrás fejlesztése” pályázat pedig a belépõje-
gyek megvásárlásával járult hozzá az élményszerzéshez. A pályázatok célja volt a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítása csoportos
kirándulások szervezésével.

Ezen a napon minden kisgyermek felejthetetlen élményeket szerzett, hiszen az állatkert
rengeteg látnivalót tartogatott számunkra. Az idõjárás rendkívül kedvezõ volt, sok-sok
olyan állatot nézhettünk meg közvetlen közelrõl, amiket eddig még az óvodások többsé-
ge csak képeken látott. Sosem felejtik el a gyerekek a gyûrûsfarkú makik légtornászmu-
tatványait, a fürdõzõ elefántokat, a hatalmas dinoszauruszokat, a tõlünk másfél méterre
sétáló, nyújtózkodó tigriseket, hogy néhányat említsek a rengeteg csodából, amit ezen a
napon átéltünk. És ezek a „csodák” újra és újra megjelennek a kis óvodások mindennap-
jaiban, játékaiban, gondolataiban és szavaiban. Nagyon szép, élménydús és kellemes
napot töltöttünk együtt, ami még jobban összekovácsolta ezt a kis közösséget.

Cecei óvoda

Lapot a
diákoknak!

2018. május 22-én Székesfehérváron ren-
dezték meg az immár hagyománnyá vált
Ladik (Lapot a diákoknak!) médiavetélke-
dõt a Sajtóházban a Fejér Megyei Hírlap
fiatal csapata szervezésében.

Az elsõ és második forduló levelezõs for-
mában zajlott, és csak öt csapat juthatott
tovább a megyébõl: 7-8. osztályos diákok
Mórról, Rácalmásról, Perkátáról, Dunaúj-
városból és mi Sárbogárdról. A vetélkedõn
nem tudásunkat, hanem képzelõerõnket
és kreativitásunkat kellett igénybe ven-
nünk. Kedvenc feladatunk például az volt,
amikor a képek alá kellett vicces, figyelem-
felkeltõ mondatokat írni. Nagyon okos és
fantáziadús gondolkodású gyerekekkel
vettünk részt a megmérettetésen, de sike-
rült elhoznunk a második helyet szuper
ajándékok kíséretében. Kaptunk „ladi-
kos” logóval ellátott pólókat, táskát ugyan-
ilyen jegyzettömbbel és egy 20.000 Ft érté-
kû ajándékutalványt is. Remek érzés volt
képviselni a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnáziumot.
A versenyt levezénylõ bájos hölgy azt a jó
tanácsot adta nekünk, hogy ha jó újságírók
szeretnénk lenni, a legtöbb, amit tehetünk,
hogy annyit olvasunk, amennyit csak lehet.
Csapattagok: Aranyos Nelli, Luczek Diá-
na, Gõdér Anita, Huszár Kata 7. c osztá-
lyos tanulók
Felkészítõ tanárunk: Kiszlné Simon And-
rea

CSALÁDI NAP A SÁRBOGÁRDI ZENGÕ ÓVODÁBAN
2018. május 26. * Helyszín: Sárbogárd, Mikes köz 3.

Programajánló
9.00 köszöntõ – Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ * 9.10 fellép az „Egy húron pendülünk” ovis néptánccsoport * 9.20
a Varázsköpeny bábcsoport mûsora * 9.30 szalontánc-bemutató – Radnai Zoltán ovis tanítványai * 10.00 a Léghajó Színház
meseelõadása * 10.20–12.00 óráig „családi kisokos” – nagyméretû társasjáték, lufihajtogatás, arcfestés, népi játékok,
ugrálóvár, tûzoltók bemutatója

Minden kedves jelenlegi és leendõ óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!
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FOGSÁGBAN
„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak
téged, és te dicsõítesz engem...”

Zsolt 50,15.

Édesapám életének egyik legnehezebb, egyben legcsodálatosabb tör-
ténetét a következõképpen mondta el nekem:
„A tanácsköztársaság idején, tizenhét éves koromban besoroztak ka-
tonának. Nem lehetett nemet mondani, kivégzés terhe mellett menni
kellett. Kis kalandvágy is volt bennem – az igazságot megvallva –, új
volt nekem, hogy kimozdulhattam a paraszti életbõl. Mit nekem egy
kis katonaság... Szegény édesanyám könnyes szemét nem felejtem el
és az útravalóját sem: „Fiam! Isten veled lesz, ha kéred Õt. Õ meg tud
õrizni, meg tud szabadítani a legnehezebb helyzetbõl is. Bízd rá ma-
gadat! Én is imádkozom érted, hogy befogadhasd Õt a szívedbe, és
tartson meg.” Édesapámon is látszott, hogy félt engem, de egy pa-
rasztember ritkán mutatta ki az igazi érzéseit, ezért csak megütögette
a hátamat és biztatott, hogy igyekezzek visszajönni mihamarabb. Én
pedig mint egy vad csikó, semmitõl nem félve indultam el az ismeret-
len „kaland” felé. Honnan tudhattam volna, hogy mit jelent vörös ka-
tonának lenni... Az elsõ napokban nem is volt különösebb gondom,
csupán – ma már tudom – honvágyat éreztem, de elhessegettem ma-
gamtól. Pár hét múlva kimondottan kezdtem magamat rosszul érezni
abban a „társaságban”, ahova kerültem. A hozzám hasonló korú su-
hancok harsányak voltak, gátlástalanok, trágárul beszéltek, és nap-
hosszat rajtam élesítették a nyelvüket, mert szerintük én egy anyám-
asszony katonája voltam. Ezen kívül hajszoltak bennünket, éjt nap-
pallá téve meneteltünk. Éhesek voltunk, fáztunk, kimerültünk. Nem
sok idõ múlva fogságba kerültünk. Hadifogolynak lenni rettenetes
dolog. Kihallgatások, állandó zaklatás, pihenni, tisztálkodni, enni
nem lehetett. Kegyetlen, embertelen tisztek ütöttek, vertek bennün-
ket minden ok nélkül, amikor pedig éppen nem bántalmaztak, dol-
gozni kellett megállás nélkül. Egy hét alatt annyira kimerültem, hogy
jártányi erõm sem maradt szinte, és éhségünkben bizony titokban az
elszórt krumplihéjon is összevesztünk, marakodtunk, mint a kutyák a
koncon. Az eddig oly nagyszájú katonatársaim – azaz fogolytársaim –
is lefogyva, meggyötörve, üveges tekintettel néztek a holnap elé. Az
elé a holnap elé, ami semmi jóval nem kecsegtetett, és azt sem tudtuk,
hogy megérjük-e.
Elhatároztam, hogy meg fogok szökni. Nem szóltam a tervemrõl,
nem bíztam senkiben. Minden nap az adott új erõt, hogy élhetett ben-
nem a reménység: sikerülni fog megszabadulni errõl a rettenetes
helyrõl! Naponta titokban figyeltem az õrök mozgását, a tábort kö-
rülvevõ kerítés magasságát, a lehetséges egérutat. Annyira beleéltem
magam, hogy sikerülni fog megvalósítani a tervemet, hogy hideg zu-
hanyként ért, amikor meghallottam, hogy valaki meg akart szökni és
elkapták. Kivezényeltek bennünket a szabadba, a parancsnok el-
mondta, hogy mi történt, és iszonyú haraggal kijelentette: ezért meg-
lakol mindenki! Szavait bizonyítandó pár nevet ordítva felolvasott
egy papírról. Aki a nevét hallotta, annak elõ kellett lépnie a sorból egy
lépést. Ezeket az embereket fegyveres õrök elkísérték. Soha többé
nem láttuk õket. Nem tudtuk, hogy mi történhetett velük, így találga-
tásokba kezdtünk, persze a lehetõ legnagyobb titokban, mert tilos
volt még a gondolkodás is. Hetek múlva kezdett terjedni a hír, hogy
azokkal a szerencsétlenekkel mi történt. Meg kellett ásniuk a saját
sírjukat és belelõtték õket. Akik betemették õket, azok suttogták el
ezeket a rettenetes híreket. A félelem beköltözött az életembe, és
már nem terveztem a szökést, mert nem akartam úgy végezni, mint
azok a társaim. A kegyetlenkedések folytatódtak, és nem csak a szö-

kési kísérlet megtorlása miatt történtek, mint ahogy ez késõbb kide-
rült. Meghatározhatatlan idõnként felolvastak neveket, azokat elõre-
léptették, elvitték, kivégezték. Rettegésben tartottak bennünket,
senki nem tudta, hogy mikor kerül rá a sor. Így teltek a napjaim, teljes
kilátástalanságban, félelemben. Egy napon, amikor már az általam is-
mert emberek közül is elvittek néhányat, és a haláltól való félelem
annyira beköltözött a szívembe, hogy majdnem megõrültem, eszem-
be jutott édesanyám. Az õ szelíd búcsúja tõlem, és az az útravaló, amit
elmondott indulásomkor. Kérjem az Istent, és Õ megtart engem. Így
visszagondolva látom, hogy mennyire balgatag módon kiáltottam ak-
kor Hozzá. Azt mondtam: „Ha tényleg vagy, Isten az égben, akkor
kérlek, szabadíts meg engem, és én Neked adom akkor az életemet”.
Nem volt bennem még hit, de valami reménység költözött a szívembe,
hogy hátha van Isten, aki megszabadíthat. Néhány nap múlva a szoká-
sos reggeli sorakozó után, amikor ki szoktak választani kivégzendõ
foglyokat, hallom, hogy a durva hangú parancsnok azt ordítja: „Varga
Sz. Pál!!” Senki nem lépett elõre. A parancsnok újra ordította még
erõteljesebben: „Varga Sz. Pál!!!!!” Senki nem lépett elõre most sem.
Vészjósló csend következett, és mire harmadszorra is elhangzott a
Varga Sz. Pál felkiáltás, belém nyilallt, hogy talán rólam van szó. Én
vagyok az, akinek most ki kell lépni a sorból, engem visznek, én követ-
kezem...
Kábán elõre léptem, a lábaim szinte felmondták a szolgálatot. A pa-
rancsnok végignézett rajtam, „na végre” mordulással elém állt. „Utá-
nam!” – hallottam még, és úgy éreztem, mintha a túlvilágról jött volna
a szó. Mentem a parancsnok után és egy pillanatra eszembe villant,
hogy milyen szokatlan, hogy ma csak engem hívtak és nem két-három
embert, de utána a magam nyomorúságával voltam elfoglalva. Men-
tem elõre, és nagyon szomorúan arra gondoltam, hogy lám, Isten nem
szabadított meg, itt a vég! Szerettem volna még élni, bármilyen nehéz
is az élet. Szinte észre se vettem és a fogolytábor egyik épülete elé ér-
tünk. A parancsnok bement, intett, hogy kövessem.
Félhomály és sûrû cigarettafüst volt az irodaszerû szobában, és több
ember ült egy asztal mögött. Fogalmam sem volt, hogy kik õk, de azt
tudtam, hogy most mondják ki rám a halálos ítéletet.
– Neve? – kérdezte az egyik, aki az asztal mögött ült.
Nem fordult a nyelvem, szinte lebénultam. Semmit nem tudtam ki-
nyögni, csak bámultam.
– Varga Sz. Pál a neve? – kérdezte egy másik és sürgetõen nézett rám.
– Nem. Én Szente Varga Pál vagyok – dadogtam.
– Az mindegy – mondta az elõbb kérdezõ.
– Hazamehet!
Néma csend következett, a döbbenet csendje. Nem hittem a fülem-
nek, csak álltam, és nagyon ostobán nézhettem. Nem mozdultam.
– Hallja? Hazamehet!
Még mindig csak álltam földbe gyökerezett lábakkal, és szinte biztos
voltam benne, hogy álmodom...
– Mi van, nem hallja, amit mondok? Vagy nem akar hazamenni? – né-
zett rám értetlenül az ismeretlen ember. A kezembe nyomott valami
papírt, hogy ezzel kiengednek az õrök a kapun.
– De igen... Köszönöm – dadogtam.
Elvettem a papírt, elindultam az ajtó felé, mint egy holdkóros, és fél-
tem, hogy rögtön felébredek.
Nem ébredtem fel. Igaz volt. Az elõbbi álomszerû lassú járásomat hir-
telen felváltotta a rohanni vágyás. És rohantam. Az õrök megállítot-
tak, megnézték a papíromat és tovább engedtek. Szabad vagyok!!!!
Boldogan rohantam arrafelé, amerre sejtettem, hogy az otthonom
van. Csak minél hamarabb, minél messzebb ettõl a helytõl, nehogy
meggondolják magukat és utánam jöjjenek! Amikor már biztonságos
távolságra éreztem magamat, megálltam, felnéztem az égre, és bi-
zony sírva annyit mondtam, hogy „Köszönöm neked, Istenem! Te
meghallgattál engem, én az életemet most neked adom, fogadd el!”
Rongyosan, csonttá és bõrré soványodva, holtfáradtan értem haza.
Nagyon megörültek a szüleim, amikor megláttak. Elmondtam, ho-
gyan szabadultam meg, és azt is, hogy mától kezdve Istennek akarok
szolgálni, mert tudom, hogy senki más nem tudott volna megszabadí-
tani onnan, ahol én voltam, csak egyedül Õ. Édesanyám nagyon bol-
dog volt, csak sírt és nevetett örömében, hogy nemcsak a testem, de a
lelkem is hazatalált. Édesapám véleménye inkább az volt, hogy örül,
hogy hazaértem baj nélkül, de úgy látszik, én is megbolondultam,
mint anyám. Nem fájt ez nekem, és hála Istennek eltántorítani sem
tudott ez a vélemény. Elindultam a keskeny úton Megváltóm felé bot-
ladozó léptekkel, de erõs elhatározással a szívemben.”

L. Erviné, Gyõr

Forrás: Antenna magazin, a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány kiadványa, 2009. 5. szám

1944–2018

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt Sárbogárd és

környékbeli zsidó áldozatairól való megemlékezésre, melyet

2018. június 3-án, vasárnap, 16.00 órai kezdettel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.

A programot a mûemlék zsinagóga elõtt rövid zenés–verses mûsorral,
majd a mûvelõdési házban kerekasztal-beszélgetéssel folytatjuk, ahová
szeretettel várjuk az elszármazottakat és helybelieket.

Emlékezzünk együtt!
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ÕRÜLET!
Az egyik politikus feljelenti a másik politikust, mert az nem haj-
landó nyilvánosságra hozni a bankszámláját, amely bizonyítaná,
hogy õ százmilliókkal magkárosított számos kisvállalkozót. Így
kell gyanút kelteni valaki iránt. Egy nem látott bankszámla nem
ismert adatai alapján súlyosan megvádolni valakit. Megtudott va-
lamit a vádaskodó, és tisztítani óhajtja a közéletet? Csekély a va-
lószínûsége. Inkább egy vetélytársat akar lehetetlenné tenni.
Nem tudhatjuk az igazat. Az átlagpolgár ezekben a csetepaték-
ban nem képes állást foglalni, mert egyes résztvevõk könnyedén
hazudnak. Kinek higgyünk?
Az országgyûlési képviselõk, mielõtt elfoglalják helyüket a pad-
sorokban, esküt tesznek ugyebár arra, hogy szolgálni fogják az or-
szágot, a népet. Nosza, már másnap több nyilatkozó képviselõ ki-
jelenti, hogy az egyik vezetõ képviselõtársuknak mentális problé-
mái vannak. „Pista hüje” – írja föl az iskolavécé falára a kisfiú.
„Pistának mentális problémái vannak” – nyilatkozza a képviselõ a
kollégájáról. Mennyivel mûveltebb megfogalmazás, nemde? Mû-
veltebb? Nem a nemzet gondjaival, a nép jobblétével kéne foglal-
koznia? Vajon miért hozza ország-világ tudtára a véleményét a
másik elmeállapotáról? Nos, miért? Ez az õ feladata? Orvos ta-
lán? Pszichiáter? És ha az, nem tett esküt az orvosi titoktartásra?
Önmagammal kerülök ellentmondásba, de az egyik ilyen nyilat-
kozó mentális állapotáról magamnak is lesújtó véleményem van.
De nem hozom nyilvánosságra.
Ilyen fontos nekik az ellenfél letaposása? Lappang a lelkükben
valami ködös sejtés a becsületrõl? Szégyent hoznak az ország leg-
fontosabb testületére, megcsúfolják választóikat! A saját pozíció-
juk, saját zsebük érdekében nem átallják bemocskolni a másik
ember személyiségét. Egész Magyarországra szégyent hoznak.
Ahol ilyenek a képviselõk, nem tisztelik az embertársukat, ott
milyenek lehetnek általában a közállapotok?
Mit lehet itt tenni? Tapasztalatból tudjuk, hogy némelyik politi-
kus nagy barom tud lenni. Nemcsak nálunk! Az USA-ban tör-
vényt hoztak a politikustárs lehülyézése ügyében. Csak személyes
orvosi vizsgálat, hivatalos orvosi lelet alapján lehet valakit gyen-
geelméjûnek mondani. Ha nincs lelet, etikátlan és törvénybe üt-
közõ a lehülyézés. Vajon használt ez a paragrafus? Félek, hogy
nem. Aki barom, az barom. Olyan nehéz orvosi leletet szerezni?
Az említett magyar ügyben akadt pszichiáter, aki hajlandó volt
szakvéleményt adni. A kipécézett politikus zsebre tett kézzel áll,
szotyolázik, „zavartan gombolgatja a zakóját”, tehát világos, hogy
baj van az agyával. Kinek az agyával? Megfontolandó kérdés.
És vannak ezek a kilépések, átlépések! Igazán mindenki megért-
hetné, hogy tízmillió forintos állami dotációkról van szó. Dobjunk
ki tízmilliót az ablakon? Egy sértett érdekelt talált egy jó szót a do-
logra: „júdáspénz”. Hol vagyunk a nemzet, a nép szolgálatától? A
hirdetett nemes eszméktõl? „Trágyadomb az egész!” – jelentette
ki egy beszélgetõtárs a buszon. Vigasztalom magam meg az olva-
sót. Talán nem az egész.

L. A.

SÍC – hírek, eredmények

Szénási Benedek kadet versenyzõnk egyénileg vett részt a dél-al-
földi és dél-dunántúli íjászrégiók sulibajnokságának kalocsai
selejtezõjén.
Teljesítményével az 1. helyen végzett kadet fiúk mezõnyében és
biztos résztvevõje a június 10-én rendezendõ országos sulibaj-
nokságnak. A júniusi országos döntõre rajta kívül még egyesüle-
tünkbõl Csik Levente, Jászter Botond, Batári Szilárd, Jászter
Zsombor és Csik Nikoletta is nevezhet.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszere-
lést biztosítunk.
Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk.
Elérhetõk vagyunk és jelentkezhettek egyesületünkbe az
lgilicze@tolna.net levelezési címen, vagy az edzés helyszínén
szombati napokon 14.00 órától. Bõvebben tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon. A szombati edzések alkalmanként verse-
nyek miatt elmaradhatnak.

Gilicze László Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Heti idõjárás

A hét közepén még sokfelé számíthatunk záporesõre, zivatar-
ra. Csütörtökön már délelõtt is lehetnek záporok, délután or-
szágszerte bárhol kialakulhat zivatar is. Pénteken már keve-
sebb felhõre számíthatunk, de a kora délutáni órákban megnö-
vekvõ gomolyfelhõzetbõl még sokfelé lehet csapadék. A hétvé-
ge ugyanakkor már szárazabbnak ígérkezik, kevesebb felhõ-
vel, több napsütéssel. A jellemzõ csúcshõmérséklet 24 és 29 fok
között alakul, és az éjszakák is melegednek, 13 és 18 fok közé.

www.metnet.hu
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BAJNOKESÉLYESEK RANDEVÚI
A vendégek visszavágása

Sárbogárd–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 0-1 (0-0)
Sárbogárd: Nyári – Hegedûs, Gráczer B., Gulyás–
Kovács, Szabó, Kakas, Gráczer G., Laták, Márki,
Krajcsovics, Kindl.
Cserék: Juhász, Nagy, Vámosi, Takács, Rigó.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ: Heim – Balogh B.,
Rodenbücher, Kocsis, Oláh, Nagy, Balogh Á. M.,
Ambrus, Klauz, Hanák, Fodor.
Cserék: Pölöskei, Balogh P., Spánitz, Leidál.
Vezetõ edzõ: Balogh Zsolt.
A bajnokság végkimenetele szempontjából az
Agárd csapata számára volt nagy jelentõsége a
gyõzelem megszerzésének. A hazaiak esélyeit a
sérülések nagymértékben csökkentették. A mér-
kõzés elsõ perceiben a Sárbogárd támadásai jelen-
tettek nagyobb veszélyt a vendégek kapujára és az
agárdi védelem két esetben is szögletre hárított. Az
5. percben a felezõvonalnál Szabó Z. rosszul átvett
labdájával Ambrus H. ellépett a védõk mellett és lö-
vése a kapu mellett hagyta el a játékteret. A félidõ
további részében a hazaiak gólszerzési kísérletei
nem jártak sikerrel. A 10. percben Krajcsovics P.
távoli lövése szállt mellé. A mérkõzés ezen szaka-
szában a hazaiak birtokolták többet a labdát és
elõbb Gulyás–Kovács lövését hárította Heim A.,
majd a 26. percben ismét Gulyás–Kovács G. céloz-
ta meg a kaput, lövése azonban centiméterekkel a
kapu fölé sikerült. A vendégek szervezett védeke-
zésbõl kontrákra építették játékukat. A 31. percben
Gráczer G. felszabadításába belelépett Nagy Á. és
a veszélyesen kapura tartó labdát Nyári B. szöglet-
re ütötte. A 35. percben Márki D. jobb oldali beadá-
sát Vámosi G. kapura fejelte, Heim A. könnyedén
fogta. A félidõ lefújása elõtt a 43. percben Krajcso-
vics P. jobb oldalról befelé cselezett és 16 m-rõl a
jobb felsõ sarok mellé bombázott. A második fél-
idõt agilisabb támadójátékkal kezdték a vendégek
és az 50. percben Balogh Á. M. lövését a hazaiak
kapusa bravúrral védte. Az 55. percben a bal olda-
lon kapott indítással Balogh Á. M. ellépett a védõ
mellett, és az alapvonalról visszagurított labdát a
jókor érkezõ Nagy Á. 5 m-rõl a hálóba lõtte, 0-1. A
vezetés megszerzése megnyugtatta a vendégeket,
a hazaiak az egyenlítésért küzdöttek. A 68. percben
Juhász G. átadását Krajcsovics P. 16 m-rõl gyen-
gén a kapu közepére lõtte. A hazaiak támadásait
több esetben szabálytalanul tudta az agárdi véde-
lem megállítani a kaputól 25-30 m-re és a szabad-
rúgásokból sem tudott a hazai csapat eredményes
lenni. Az utolsó percekben a vendégek kapuja elõtt
tartotta a labdát a Sárbogárd, ám Heim Á. kapuja
érintetlen maradt. A mindvégig küzdelmes, jó ira-
mú mérkõzésen a Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ
csapata gyõzelmével közelebb került a bajnoki cím
megszerzéséhez.
Jók: Nyári B., Krajcsovics P., illetve Heim A., Ba-
logh Á. M.

Tabella

1. Gárdony–Agárd24 18 2 4 71 25 46 56
2. Ikarus–M.hegy 24 17 2 5 47 32 15 53
3. Bicske 24 16 5 3 63 25 38 53
4. Mór 23 16 4 3 50 13 37 52
5. Ercsi Kinizsi 24 15 1 8 60 36 24 46
6. Martonvásár 24 10 7 7 51 36 15 37
7. Sárbogárd 24 11 3 10 45 32 13 36
8. Sárosd 24 11 2 11 54 41 13 35

9. Tordas 23 6 6 11 21 41 -20 24
10. Mezõfalva 23 5 5 13 29 52 -23 20
11. L.komárom 24 5 5 14 30 54 -24 20
12. Polgárdi 24 5 3 16 35 74 -39 18
13. Baracs 24 3 3 18 16 62 -46 12
14. Enying 23 2 4 17 31 80 -49 10

Továbbra is az élen
Felcsút U19–Sárbogárd U19 1-4 (1-2)
Felcsút: Rigó – Márton, Szücs, Dánél, Kovács, Bo-
ros, Kasziba, Pásztor, Kocsis, Gál, Pats.
Cserék: Gyõrfy, Máté, Gyulai, Csányi, Popovics.
Sárbogárd: Brúzsa – Németh, Horváth, Simon,
Luczek, Gábris, Molnár, Barabás, Bruzsa Tamás,
Demeter, Vagyóczki.
Cserék: Deák.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Jól sikerült ráhangolódás az ifjúságiaknál a hét köz-
ben lejátszott Lajoskomárom ellen aratott gyõze-
lem, amelyet Sükösd G. (2), Demeter D. (3), illetve
Szalkai M. (2) két góljával 5-2-re megnyertek a ha-
zaiak. A felcsúti mérkõzés elõtti nehézségek ellené-
re 12 játékossal indult harcba Pajor László edzõ. A
diákolimpián résztvevõ Sükösd G., Horváth I.,
Márkovics D. mellett a hiányzók listáját növelte
Kiss R. B., Erdélyi A., Kisari K. I., Morvai K. és
Húsvéth T. is. A mérkõzést nagyszerûen kezdték a
fiúk, mert az 5. percben a jobb oldali támadást sike-
rült góllal befejezni. Brúzsa T. beadására Demeter
D. jó ütemben érkezett és 5 m-rõl a kapuba fejelt,
0-1. A mérkõzés 8. percében egyenlítettek a hazai-
ak. A bal oldalról beívelt szabadrúgást Szûcs Zs.
juttatta a hálóba, 1-1. Az elsõ félóra kiegyenlített já-
téka után, a 30. percben a kaputól 20 m-re megítélt
szabadrúgást Vagyóczki P. a sorfal mellett a bal sa-
rokba helyezte, 1-2. A második játékrész hazai ro-
hamokkal kezdõdött. A Németh K. által vezérelt vé-
delem magabiztosan verte vissza a felcsúti soroza-
tos támadásokat. A folyamatos védekezésre
kényszerített vendégek egy-egy villanása okozott
veszélyt Rigó M. kapujára. A 86. percben „elsült”
Gábris R jobb lába és 17 m-rõl leadott lövése a kapu
jobb alsó sarkában kötött ki, 1-3. A 90. percben hab
a tortán. Demeter D. az általa megharcolt labdával
átjátszotta védõjét és 10 m-rõl laposan a hálóba
lõtt, 1-4. A hazaiak hitetlenkedve vették tudomásul
a vendégek sikerét, amelyért a csapat minden
tagja küzdött, harcolt.
Jók: a Sárbogárd U19 csapata.

Tabella

1. Sárbogárd 26 20 4 2 80 22 58 64
2. LMSK 25 19 2 4 105 41 64 59
3. Mór 26 18 3 5 114 38 76 57
4. Felcsút 25 16 5 4 91 41 50 53
5. Bicske 25 16 4 5 81 43 38 52
6. Baracs 26 15 5 6 77 43 34 50
7. Martonvásár 27 13 4 10 84 51 33 43
8. Flavus Velence 26 12 4 10 53 56 -3 40
9. Szár 26 11 5 10 80 70 10 38
10. Ercsi Kinizsi 26 7 2 17 54 137 -83 23
11. L.komárom 26 6 3 17 48 88 -40 21
12. Polgárdi 26 5 1 20 52 102 -50 16
13. Videoton B. K. 24 5 0 19 37 104 -67 15
14. Mezõfalva 24 4 0 20 43 115 -72 12
15. Dég 26 3 2 21 56 104 -48 11

Az alvó oroszlán
bajuszának húzogatása

Sárosd U16–Sárbogárd U16 3-6 (1-2)
Sárosd: Tóth A. – Dörömbözi, Tóth D., Hallósi, Kû,
Dvéri, Kaltenekker, Molnár, Killer, Uhrin, Vachler.
Cserék: Filotás.
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Suhajda, Biró,
Gábris, Bruzsa, Horváth Á. M., Erdélyi, Bruzsa, Hor-
váth B., Tóth.
Cserék: Suplicz, Deák S.
Bátran kezdett a hazai csapat és a 10. percben a
jobb oldalról elvégzett szögletrúgás Hollósi G. M.
elé került, aki 6 m-rõl a léc alá emelt, 1-0. A félidõ
nagy részében a Sárosd támadójátéka meglepte a
vendégeket és a vendégeknek a 39. perc hozta
meg az egyenlítést. Brúzsa T. jobb oldalról elvég-
zett szöglete átszállt a hosszú oldalra és a vissza-
emelt labdát Horváth A. R. közelrõl a kapu közepé-
be fejelte, 1-1. A 41. percben Brúzsa T. beadását
Gábris R. lefejelte Erdélyi A. elé, aki 6 m-rõl a háló-
ba lõtt, 1-2. A félidõ befejezése elõtt szerzett gólok-
kal sikerült megfordítani az eredményt és a hazaia-
kat sokkolni. A szünet után ismét egymásnak „es-
tek” a csapatok és egy-egy gól született mindkét
oldalon. Az 51. percben Erdélyi A. a felezõvonaltól
indulva lefutotta a sárosdi védelmet és a kifutó ka-
pus mellett a jobb alsó sarokba helyezett, 1-3. A vá-
lasz az 54. percben érkezett. Tóth D. begurítását
Molnár Z. 12 m-rõl a kapu jobb oldalába lõtte, 2-3. A
66. és a 68. percben megismételt koreográfia. A
66. percben Horváth Á. M. elõre ívelt labdáját
Brúzsa T. átvette és 15 m-rõl a jobb felsõ sarokba
emelte, 2-4. A 68. percben Vachler B. bal oldali be-
adását Killer B. a hálóba fejelte, 3-4. Megrázta ma-
gát a vendégcsapat és a 80. percben tovább növel-
te elõnyét. Horváth B. felezõvonaltól elvégzett sza-
badrúgását Gábris R. a léc alá fejelte, 3-5. Az utolsó
percben Horváth A. R. elõre ívelt labdáját Erdélyi A.
Ronaldó-mozdulattal juttatta a hálóba, 3-6. Szép-
ségdíjas gól! A kissé enervált játék ellenére sikerült
a gyõzelmet megszerezni a vendégeknek a me-
zõnyben ügyes játékot bemutató hazaiak ellen.
Jók: Killer B., Tóth D., illetve Brúzsa B., Erdélyi A.,
Horváth A. R.

Tabella

1. Sárbogárd 23 21 2 0 150 19 131 65
2. Baracs 23 21 0 2 167 41 126 63
3. Aba–Sárvíz 23 18 0 5 164 54 110 54
4. Ercsi Kinizsi 23 17 1 5 112 38 74 52
5. Mezõfalva 23 16 2 5 139 40 99 50
6. LMSK 23 10 3 10 95 95 0 33
7. Sárosd 22 9 0 13 104 96 8 27
8. Vajta 23 8 2 13 79 114 -35 26
9. Videoton B. K. 23 8 1 14 68 136 -68 25
10. Enying 23 6 2 15 100 123 -23 20
11. L.komárom 22 6 1 15 73 126 -53 19
12. Polgárdi 22 6 0 16 61 151 -90 18
13. Sz.battyán 23 4 0 19 56 153 -97 12
14. Elõszállás 22 2 0 20 35 217 -182 6

Még így is lehet dobogó

Adony–Sárbogárd II. 4-4 (3-2)
Adony: Hamar – Budai, Kovács, Broschek, Vukaj-
lovics, Bere, Szántó, Erdei, Csucsai, Hegedûs, Fá-
bián.
Cserék: Schmidt, Varga, Böjte.
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Sárbogárd II.: Farkas – Fülöp, Juhász, Lajtos, Va-
gyóczki, Vámosi, Gráczer B., Luczek, Dombi, Rigó,
Simon.
Cserék: Palásti, Brúzsa.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Ismét döntetlen eredménnyel kellett megelégedni
a Sárbogárd II. csapatának. Az elhullajtott pontok
ellenére még így is maradt reális esély a dobogós
helyezésre. A mérkõzés 9. percében Gráczer B. gól-
jával a vendégek vezetéshez jutottak, 0-1. A gól-
öröm közepette egyenlített a hazai csapat. Erdei E.
lõtt a hálóba, 1-1. A 13. percben Vagyóczki P. sza-
badrúgását nem tudta hárítani Hamar D., 1-2. Ne-
gyedórányi mezõnyjáték után a 30. percben
Vukajlovics P. góljával ismét egyenlõ az állás, 2-2.
A félidõ lefújása elõtt Szántó P használta ki a vendé-
gek védelmének megingását és a hazaiak elõnnyel
mehettek a pihenõre, 3-2. A szünet után, az 50.
percben kétgólosra növelte elõnyét az Adony. He-
gedûs R. góljával 4-2. az 53. percben ismét Gráczer
B. talált a kapuba és szépített az eredményen, 4-3.
A vendégek tovább küzdöttek az újabb gól meg-
szerzéséért és a 89. percben Vagyóczki P. találatá-
val sikerült pontot szerezni, 4-4. A Sárbogárd II. vé-
delmének gólképességét a Nagykarácsony után az
Adony is köszöni.

Tabella

1. Kisláng 27 26 1 0 122 16 106 79
2. Sz.egyháza 28 16 4 8 66 45 21 52
3. Besnyõ-Iván 28 14 6 8 83 61 22 48
4. Sárbogárd II. 27 14 4 9 70 55 15 46
5. Káloz 27 13 6 8 58 48 10 45
6. Pusztaszabolcs 26 13 3 10 94 70 24 42
7. Kápolnásnyék 28 12 6 10 70 53 17 42
8. Ráckeresztúr 28 11 7 10 59 48 11 40
9. Flavus Velence 27 12 2 13 61 53 8 38
10. Vajta 27 10 6 11 57 70 -13 36
11. N.karácsony 26 11 2 13 49 71 -22 35
12. Seregélyes 28 8 6 14 46 62 -16 29
13. Aba–Sárvíz 26 8 4 14 71 70 1 28
14. Adony 27 6 8 13 53 73 -20 26
15. LMSK 27 6 6 15 50 84 -34 23
16. Rácalmás 27 0 3 24 15 145 -130 3
A Seregélyes és az LMSK csapatától -1 pont le-
vonva.

A szombati siker
pünkösdi királyság volt

Sárbogárd Öregfiúk–
Tác-Csõsz Öregfiúk 1-0 (1-0)

Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Meister, Szikszai,
Kiss, Palotás, Tóth A., Takács, Csendes, Killer, Kas-
sai, Tóth I., Deák, Németh A., Németh F. Zs., Si-
põcz, Derecskei.
Tác–Csõsz Gorsium: Bodó – Bozsoki, Kovács J.,
Pál, Forgács, Pajor, Kovács A., Almási, Simon, Fe-
rencz, Mukrányi, Petõ, Balázs.
A mérkõzést a szívélyes hangulat és barátságos já-
ték jellemezte. A hazai csapat Kelemen B. 34. perc-
ben szerzett találatával megszerezte a gyõzelmet

és készülhetett a Mezõszilas elleni hétfõi mérkõ-
zésre.

Sárbogárd Öregfiúk–
Mezõszilas Öregfiúk 2-3 (0-1)

A tavaszi negyedik fordulóból elmaradt mérkõzést
pünkösdhétfõn pótolták a csapatok. A hazaiak kez-
deményezései nem jártak sikerrel. A 37. percben a
középen megszerzett labda kikerül a jobb oldalra és
a közelrõl leadott lövést Sipõcz A. csak kiütni tudta.
A kipattanó labdát Nagy L. a kapuba emelte, 0-1. A
48. percben Takács K. A. szögletét a védõ felfejelte
és a gólvonalon álló kapus nem tudta megszerezni.
Kelemen B. a kapuba kotorta a labdát, 1-1. A 63.
percben Csendes I. Tóth I. beadását 2 m-rõl a háló-
ba lõtte, 2-1. A 65. percben Bognár Zs. kilépett a
védõk között és a kapus felett átemelt labdát az
üres kapuba passzolta, 2-2. A 77. percben megszü-
letett a végeredmény. Jobb oldali támadás végén
Sebestyén N. élesen belõtt labdájába a hazaiak ka-
pusa csak beleütött és a hosszú oldalon érkezõ Vi-
rág A. a kapu közepébe lõtt, 2-3.

Tabella

1. Aba–Sárvíz 23 17 4 2 92 31 61 55
2. Enying 22 15 3 4 90 41 49 48
3. Szabadbattyán 22 12 8 2 79 31 48 44
4. Tác–Csõsz 22 11 3 8 46 28 18 36
5. Sárbogárd 23 10 6 7 48 40 8 36
6. LMSK 22 10 5 7 64 44 20 35
7. Mezõszilas 22 9 6 7 52 44 8 33
8. L.komárom 22 9 3 10 44 58 -14 30
9. Cece 22 8 2 12 41 74 -33 26
10. Soponya 22 7 4 11 36 57 -21 25
11. Polgárdi 22 7 1 14 34 54 -20 22
12. Sárszentágota 22 2 4 16 22 94 -72 10
13. Kisláng 22 2 1 19 22 74 -52 7

A hétvége sportmûsora

2018. május 25. (péntek)

17.30 óra: Sárbogárd U16–Baracs U16 (Sárszent-
miklós)

2018. május 26. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Bicske U19 (Sárbogárd,
megyei I. o., U19)
17.00 óra: Sárbogárd–Tordas (Sárszentmiklós,
megyei I. o.)
17.00 óra: Lajoskomárom Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Lajoskomárom)

2018. május 27. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Vajta U16 (Sárszent-
miklós)
17.00 óra: Sárbogárd II.–Káloz (Sárbogárd, megyei
II. o.)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Gázkészülékek javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Tápkockás, szálas PAPRIKA-,
PARADICSOM- ÉS FÛSZERPAPRIKA

PALÁNTA.
Sohár, Cece, Deák F. u. 81.

06 30 418 7854

619 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
Sárszentmiklóson. 06 20 460 3895

Kétszoba, összkomfortos CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ. Hõszigeteléses vakolatú,

gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960

Fiatal, válogatott, vakcinázott JÉRCÉK
ELÕJEGYEZTETHETÕK június elejére.
Saját nevelés. Érdeklõdni: Farkasék,
Sárszentmiklós, Vörösmarty utca.

06 30 685 3772

M6-os autópályánál, Dunaújvárosnál
OMV töltõállomás FÉRFI-NÕI

MUNKATÁRSAKAT keres állandóra és
nyári munkára. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal sztrada6kft@gmail.com

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családi ház, kétlakásos, Sárbogárd központ-
jában, az Ady Endre úton eladó. 06 (25)
461 701.

Zöldségnövények palántáinak árusítása min-
den nap 14 órától Tósokiéknál Nagyhörcsö-
kön. Telefon: 06 30 464 0345

Sárbogárdi telephellyel rakodó munkatársat
keresek. 06 (30) 321 7889

Családcentrikus hölgy élettársat keresek 55
éves korig. 06 (70) 261 6700

Sárbogárdon a Sávoly közben kisebb családi
ház eladó. 06 (30) 567 2006

APRÓHIRDETÉSEK



18 HIRDETÉSEK / AJÁNLÓ 2018. május 24. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2018. május 24. HIRDETÉSEK 19



20 HIRDETÉSEK 2018. május 24. Bogárd és Vidéke


