„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2018. május 31. - XXIX. évf. 22. szám
20 oldal, 250 Ft
Fõhajtás a hõsök elõtt. . . . . . . . 4
50 év után elõször . . . . . . . . . 5
Huszonhetedszer is . . . . . . . . . 6
Zenére harangoztak . . . . . . . . 7
Akik eltolják a kamiont is . . . . . . 12
Kétszáz lépcsõfok a célig . . . . . . 14
Sikerek és bukások . . . . . . . . 16
Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja

Kontrollvesztés

Össznépi „ereszdelahajamban” egyesek a mértéktelen italfogyasztás és a tömeg hatására teljesen elvesztik az önkontrolljukat és megszûnnek normálisan gondolkodni, viselkedni. Beszûkült,
elhomályosult látómezejük miatt megtapossák, fellökik a gyerekeket, a cigarettájukkal megégetik a mellettük elhaladókat/állókat, alkoholos, füstös bûzüket a másik arcába tolják. Szemetelnek
és piszkítanak, ahol éppen rájuk jön.
Ordítoznak, inzultálnak, személyes térbe lépnek és hasonlók. Az ilyen otromba személyek miatt a szintén kikapcsolódni vágyó, de öntudatuknál lévõ embereknek elmegy a kedvük a szórakozástól. Ami éppen lehetne kulturált is.
De így csak kulturális ökörség, ami nem
érdemes továbbörökítésre.

www.bogardesvideke.hu

DESSZERTNEK JÖTT
Korda György és Balázs Klári

Írás a 6. oldalon.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 7. oldalon.

Zenére harangoztak
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FÕHAJTÁS
A HÕSÖK ELÕTT
A vasárnapi istentiszteletet követõen az
elsõ világháborúban elesett katonákra emlékeztünk a sárbogárdi református templom kertjében.
Lakk Norbert a presbiteri jegyzõkönyvek
alapján idézte föl a háború éveinek momentumait: Kiss Dániel lelkész az egyházi
sajtót, nyomda felállítását szorgalmazta,
sajnos sikertelenül. A hideg miatt a hétköznapi istentiszteleteket az iskolában tartották meg. Májusban 52 fõ konfirmált, s
nekik a reformáció alkalmából emlékfüzeteket adományoznak. Tárgyaltak az igen
rossz állapotban lévõ iskolaépület felújításáról. Szóba jött a tisztújítás, de azt a felsõbbség utasítására a háború utánra hagyták. Az õszirózsás forradalom és a harcok
befejezése után néhány nappal egy novemberi határozatban olvashatjuk, hogy a lelkész „megemlékezett az utóbbi napok korszakos eseményeirõl s felhívja a presbitériumot, hogy az egyház nevében jelentse ki
az új köztársasági államformához való
csatlakozást.”

Kiss Dániel részletesen feljegyezte, hogyan is látta õ ezt az idõszakot: „Az 1918.
évi október 31. forradalom csak bevezetõje volt azoknak a megrázkódtatásoknak,
amelyeknek szennyes hullámai elsöpréssel
fenyegették a keresztyén anyaszentegyházat is. A hazaözönlõ katonaság, melyet 4 és
3 éves háború végleg kifosztott erkölcsi
erejébõl és végleg elkeserített, többé-kevésbé el volt telítve már a harctéren a
szociálista agitátorok vallásellenes izgatásaival. Akármilyen nagy szeretetet mutattam is irántuk, nem volt lehetséges észre
nem venni azt az idegenkedést, amit irántam, mint pap iránt mutattak többen. Ezt
az idegenkedést fokozta fõképp a szocialista és radikális lapok (Népszava, Világszabadság, Világ) folyton növekvõ gyûlöletszítása, mellyel a tömeg legalantasabb
ösztöneit a minden felekezet papsága ellen uszították. Mûködésemre a hazatérõ
katonák között bénítólag hatott az a körülmény is, hogy 1914. márc. 29-én foglalván

el állásomat, az 1914. júl. 26-i általános
mozgósítás a gyülekezet jelentékeny férfitagját kiszakította mûködésem körébõl,
tehát még akkor, amikor sem õk engem
meg nem ismerhettek, sem én õket meg
nem ismerhettem, s így a személyes ismeretség és velük való foglalkozás oly idõpontra esett, amikor a forradalmi láz által
kedvezõtlenül hangolt lelkeknél hiányzott
a fogékonyság a lelkipásztori munka elfogadására és méltánylására. Mégis volt egy
idõszak, november elsõ néhány hete, amikor a tömeg között, amely állandóan a községházán és az elõtte való téren sürgött-forgott, nem minden hatás nélkül mûködhettem. Mindenesetre részem volt abban, hogy veszedelmesebb kitörések nem
fordultak elõ. Megszerveztem egy, az egyre változó eseményeket a néppel ismertetni s arra csillapítólag hatni kész elõadógárdát, mely mintegy terelõje legyen az eseményeknek. Rendszeres elõadások tartására azonban nem volt meg a kellõ nyugalom.” … „Amikor a temetõket önkényileg
kezdték kivágni, eladattam presbitereimmel. Rengeteg volt. A temetõkben kipusztítottak minden fát, annyi pénzt adván érte, amennyit akartak. Közben minden
héten, többször is nagy gyûlések voltak a
piactéren. Ezek hangulata mind fenyegetõbb lõn, vallás- és papellenes. Vörös szín
vonult föl a nemzeti zászló használata he-

lyébe. Mind kevesebben jártak templomba. Az októberi forradalom kitörése után
való elsõ vasárnap mindössze 3 férfi volt.
Igaz, zimankós, esõs volt az idõ. De a piactér tele volt!”
A 19-es kommunista hatalomátvétel teljesen el akarta lehetetleníteni az egyházat.
Az egyházi iskolákat elvették, a templomba járókat atrocitások érték. Még a prédikációkat is be akarták tiltani. Kis Dániel
azonban újjászervezte az gyülekezetet és
írásában szép hitvallást tett: röviden vázolta a lelkipásztori tisztének a forradalmi
idõkben gyötrõ nehézségeit, a szenvedéseket, miket kivált az utóbbi fél év alatt kellett elszenvednie a Krisztusért, de egyúttal
annak szükségességét, hogy most kell a híveket együtt tartani, az evangéliumot félelem nélkül hirdetni, mert most érzi õ, mint
még soha, hogy „az evangélium Istennek
ereje s nincsen senkiben másban üdvösség
s nem adatott emberek között ég alatt más
név, aki által kellene megtartatnunk, csak
annak a neve, aki egyedül meg tudja teremteni a lélek békéjét és egyedül tudja
lecsillapítani a társadalmi életünk viharos
tengerét.”
A megemlékezésen elhangzottak azon elesett bogárdi származású református egy-
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háztagok nevei, akik fiatalon vesztek oda a
háborúban. A Mészáros Ferenc gondnok
által felolvasott, 1920 körüli összeírásból
arról is képet kaptunk, hogy milyen
messze, Galíciától Doberdóig vitték a magyar katonákat.
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50 év után elõször

Kis Zsigmond – Kis István és Mészáros
Mária fia. 25 éves korában, 1914. november 26-án halt meg. Megsebesült Galíciában. A Varga-temetõben fekszik.
Szalai Ferencz – 27 évesen halt meg, 1914.
december 13-án. Szerb harctéren sebesült
meg. A Huszár-temetõben fekszik.
Kovács József – 30 évesen esett el, 1915. január 22-én, Briegsbreslaunál, Orosz–Lengyelországban. Ott nyugszik.
Szakács István – 32 évesen esett el, 1915ben, az északi harctéren. Sírja ismeretlen.
Pintér Sándor – 24 évesen esett el, 1915.
február 24-én. Sírja a Huszár-temetõben
található.
Huszár József – 32 évesen halt meg harctéri betegségben, 1915. április 17-én. A Varga-temetõben fekszik.
Sárközi Imre – 1915. április 24-én halt meg
Saulfeldenben. A Varga-temetõben hantolták el.
Darab Lajos – 1915. május 17-én halt meg.
Északon sebesült meg. A Mészöly-temetõben temették el.
Huszár Károly – 42 évesen halt meg, 1916.
február 13-án. A Varga-temetõben nyugszik.
Bereck Lajos – 25 évesen halt meg, 1916.
február 25-én. A Varga-temetõben nyugszik.
Szakács Ferencz – 25 évesen esett el, 1916.
június 26-án, Doberdóban. A Huszár-temetõbe temették.
Pintér Ferencz – 35 évesen halt meg, 1918.
április 30-án, Besztercebányán, a hadi kórházban. A Huszár-temetõben fekszik.
Szõnyegi Lajos – 34 évesen halt meg, 1918.
augusztus 14-én. A Mészöly-temetõbe temették családi kriptába.
A háborúban elesettek nevei hosszan sorakoznak a református templom kertjében
található emléktáblán, melyet 1938-ban
állítottak közadakozásból, emlékezve a
hõsökre, hálát adva azokért, akik épen hazajöttek a vérzivatarból. Az áldozatok
elõtt fejet hajtva a gyülekezet tagjai koszorút és nemzeti színû szalagot helyeztek el
az I. és II. világháborús emlékmûveknél.
Eközben a „Térj magadhoz, drága Sion”
kezdetû régi magyar dicséretet énekelték
közösen a jelenlévõk. Kovács Csongor lelkész imádságban adott hálát az életüket a
hazáért áldozó katonákért, a mai helytállókért, és azért, hogy míg körülöttünk nem
is olyan régen háborúk zajlottak, addig mi
hosszú évtizedek óta békében élhetünk.
A megemlékezésen, valamint a Himnusz
és a Szózat kíséretében hangszeren közremûködött Csõgör László trombitán és
Kineth István klarinéton.
Hargitai–Kiss Virág

1968-ban végeztünk a Sárbogárdi Általános Iskolában. Az osztály létszáma 35 fõ,
osztályfõnökünk Szabó Sándorné volt. Az
eltelt ötven év alatt nem volt találkozásunk, most ezen a kerek évfordulón találkoztunk elõször!
Hosszú idõ telt el, amióta a 8. c osztály elballagott. Volt, akivel néha-néha találkoztunk, itt maradt Sárbogárdon, de jó páran
elköltöztek, velük most találkozunk elõször.
Örült mindenki a megkeresésnek, és tizenheten el is jöttek a találkozóra: Für Mária,
Farkas Lídia, Szakács Ilona, Huszár József, Nagy Imre, Kéri István, Ács Magdolna, Hegedüs József, Major József, Farkas
György, Juhász László, Szabó Erzsébet,
Für Ibolya, Krizsószky László, Hegedüs
Magdolna, Szakács Elek, Csendes Ferenc.
Betegség, vagy egyéb elfoglaltság miatt
nem tudott eljönni: Berkei Klára, Vései
Mária, Faragó Erzsébet, Rafael Ibolya,
Seregély Márta, Szabó Magdolna, Kaszás

Aranka, Balogh Erzsébet, Szakács Miklós,
Egyed Anna, Botos István.
Sajnos néhányan már nincsenek köztünk:
Hegedüs Teréz, Fekete István, Kristóf Károly, Böde Ferenc, Csõgör Imre, Horváth
Zoltán.
Az Amadeus étterem elõtt találkoztunk,
majd átsétáltunk a „sarki” (piros) iskolába, és ismét beülve az iskolapadba elmeséltük egymásnak, mi történt velünk ezalatt
az ötven év alatt. A beszélgetés végén megemlékeztünk elhunyt társainkról, mindenkinek az emlékére gyújtottunk egy szál
gyertyát.
A beszélgetést, mesélést egy jó vacsora
mellett folytattuk az étteremben. Elõkerültek a családi fényképek, régi csínytevések elevenedtek fel. Késõ estig tartott a jó
hangulatú beszélgetés.
Megbeszéltük, hogy legközelebb nem várunk ilyen hosszú idõt! Jövõre is találkozunk!
Az egykori 8. c osztály

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk,

UJHÁZY DÉNES
91 éves korában elhunyt.
Temetése 2018. június 6-án, 17 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

BRUZSA MIKLÓSNÉ szül. Veress Rozália
79 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése 2018. június 1-jén, 15 órakor lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk,

VARGA ISTVÁN (Szakáll)
életének 63. évében elhunyt.
Búcsúztatása június 2-án, szombaton,
15 órakor lesz a sárbogárdi Varga-temetõben.
Gyászoló család
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Sárbogárdi Napok
HUSZONHETEDSZER IS
A búcsúval egybekötött városnapok május
25-én és 26-án tették forgalmassá a Túry
Miklós utca keleti részét. Az Ifjúsági parkba, a havi vásár helyére vidámpark költözött ugrálóvárral, kisvonattal, trambulinokkal, körhintákkal, szimulátorral, dodzsemmel, és a gyomornedvek sikeres felsõ kiürítéséhez hozzájáruló úgynevezett
„kalapáccsal”. No, és nem éppen családbarát árakkal (5 perc ugrálás 1.000 Ft).
Ugyancsak családi költségcsökkentési
megfontolásból mindenképpen érdemes
volt elemózsiával is fölszerelkezni. No, de
nem akarok morózus lenni.

A szombat délelõtt a fõzésrõl szólt verseny
és Serényi Zsolt tetovált séf fõzõbemutatója révén. Volt, aki még este is szívesen
sütögetett a fák alatt kellemes baráti társaságban piknikezve. Ez az együttlét volt igazán a lényeg, nem is a versengés. Az ízlelõbimbók kényeztetése mellé az önkormányzat más érzékszervek számára kedves fogásokról gondoskodott. Tánckavalkádon vonultak fel a különbözõ stílusokat
képviselõ helyi csoportok. Desszertnek
jött Korda György és Balázs Klári könnyen
emészthetõ playbackje, majd a sokakat a
térre vonzó Margaret Island a madártej-

égen úszó felhõszigetek alatt. Sötétedésre
a Vad Fruttik érkeztek, s velük együtt cserebogarak is.
A vasárnap délelõtt a gyerekeké volt vásári
bábjátékkal, kardforgatókkal, népi és más
játékokkal, a tûzoltók immár kötelezõ és
várva várt habpartijával.
Délután a sörsátorban a helyi Control Five
zenekar után Dombóvári István humorista
töltötte csurig közönséggel és poénjaival a
helyszínt. Este a Bikini és Fenyõ Miklós
volt a sztárvendég. Talán kijelenthetõ,
hogy a Bikini vitte a pálmát népszerûség
tekintetében a kétnapos programsorban.
Volt, akit már álmában ért a Sárbogárdi
Napokat záró sortüze: a tûzijáték.
Hargitai–Kiss Virág

Üdítõ ének

A vasárnapi melegben üdítõ felfrissülést
nyújtott az ifjabb Bakonyi István vezette
sárbogárdi Schola Catholica Kamarakórus és meghívott vendégük, a Süle Ferenc
vezette Celldömölki Liszt Ferenc Vegyes
Kar egyórás koncertje a díszteremben délután. A két énekkar a délelõtt folyamán a
sárbogárdi Szent László katolikus templomban szolgált. Délutáni fellépésükre
egyházi mûveket, spirituálékat valamint
népdalokat válogattak repertoárjukra.
Zongorán a vendégeket Bejczi Károlyné, a
sárbogárdiakat Bakonyiné Pálóczy Júlia
kísérte.
Az egyenként is szép hangokból összeálló
kórusok együtt páratlanul szóltak. Néhány
kórustagot – a sárbogárdiak közül ifjabb
Varnyu Pétert és Bakonyi Balázst – szólóként is hallhattunk. A felcsendülõ darabokat nagy tapssal köszönte meg a közönség.
A „Van három jó barátom” szinte ösztönös közös öröménekként fakadt a jelenlévõk ajkáról a koncert végén.
Dicséret illeti a Schola Catholica Kamarakórus hölgyeinek új ruháját, mely remekül
áll nekik!
Hargitai–Kiss Virág
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ZENÉRE HARANGOZTAK
Zenére harangoztak a sárszentmiklósi
evangélikus templomban május 24-én, csütörtökön délután. A tavaszt záró, iskolaév
végét jelzõ koncerten felvonultak a Sárszentmiklósi Általános Iskola alsós osztályai, énekes diákjai és a Violin Alapfokú
Mûvészeti Iskola hangszeres növendékei.
A padsorokat és a karzatot megtöltötte a
hallgatóság; többen nem is fértünk volna be
a templomba.
Koska György és Szummer Ádám diákkorukban sokat játszottak együtt. Most ismét
összeállt a páros Mozart Fanfárjára és egy
spirituáléra. A hangszeres fellépõk leginkább a gazdag klasszikus zenei kincsbõl meAz irodalom, a versek számos zeneszámot ihlettek, szinte kéz a kézben járnak. A második és harmadik osztályok közös szavalatai ezért is nagyon
jól illettek a mûsorba. Bõséges kulturális élményben volt részünk ezáltal.
A zenés eseményt két evangélikus ének foglalta
keretbe, és elmaradhatatlan volt a fellépõk és a
vendégek közös éneke is.
Ugyan a Sárbogárdi Napok meghirdetett kétnapos programjában e koncert nem szerepelt, mégis
– tekintve, hogy népes elõadói gárdát és hallgatóságot vonzott, s mindenekelõtt helyi megmozdulás volt – szép nyitánya volt a hét végi rendezvények sorának. Így minõségi feltöltõdésre nyílt
módja annak is, aki a szombati és vasárnapi
programkínálatban nem talált kedvére valót.
A koncertet követõen az udvaron frissítõ és soksok játék várta a fáradhatatlan gyereksereget.
Hargitai–Kiss Virág

rítettek. A kamaracsoport Jákob Zoltán vezetésével Paul Peuerl
szonátarészletét és Giacomo Gastoldi „Öröm van nálad” címû
darabját adta elõ, Vámosi Nóra egy nápolyi szerzõ mûvét gitározta el, Hegedûs Anna klarinéton Beethoven Német táncát mutatta
be, Lénárt Gréta (fuvola) és Reiter Tamara (klarinét) kettõse
Szokolay Sándor finn népdalfeldolgozását fújta el. Mozart Varázsfuvolájából is hallhattunk részletet Vámosi Zsófia elõadásában, Palotás Panna pedig Telemann szonátatételét furulyázta el.
A Bakafityere, a Babszem és a Pityer énekes csoportok népdalokat kötöttek csokorba. A 2. évfolyamosokból verbuválódott kis
együttes egy francia népdalt adott elõ ritmushangszer, furulya kíséretével. Az énekkar három fiú tagja a „Santa Lucia” címû dallal
brillírozott; a kórus bakonyi dallamokkal és Uli Führe „Hallo
Django” címû jazzkánonjával lépett színre. Ez utóbbiba bevonták
a közönséget is.
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MIKLÓSI SULIHÍREK
FELSÕS KIRÁNDULÁSOK
A szõlõ és a bor városában jártunk. Május 18-án, pénteken az 5.
évfolyam Tolna megye székhelyére látogatott. Az egyórás utazás
után jólesett a szõlõhegyi kilátóba felsétálni, megreggelizni, és
gyönyörködni a domboldalon elterülõ szõlõültetvényekben és az
egész városban. Rövid séta után megérkeztünk a vidék híres mézeskalácsos családjához, ahol gyertyákat is készítenek. A Petrits
család hatalmas vendégszeretettel fogadott bennünket, szívesen
meséltek a 200 éve náluk folyó munkáról. A róluk szóló kisfilm
megtekintése után mi magunk is díszíthettünk cukormázzal elõre
elkészített piros szíveket. Az alkotómunka után lesétáltunk a belvárosba, ahol a sétálóutcán kézmûvesfagyival jutalmaztuk magunkat. Az édesség elfogyasztása után megnéztük a Béla király
tér látnivalóit: a Szentháromság-szobrot, a megyeházát, a katolikus templomot. Egy kis gyaloglás után elértük utunk utolsó állomását, a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot. A múzeum csontvázakat, régi ruhákat, edényeket, ékszereket és fegyvereket rejtett.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat az egész kirándulás
alatt.

Katica tanya
Május 18-án a nyolcadik évfolyam is kirándulásra indult. Az úti
cél a Patcán található Katica tanya volt. Reggel egy gyors gumicsere után elindultunk a tanyára. Az út elég hosszú volt, hiszen 95
km-t tettünk meg. A táv felénél megálltunk egy kis pihenõre egy
benzinkútnál. Miután odaértünk, lepakoltunk, és elmagyarázták,
hogy miket lehet csinálni a tanyán. Elõször a két évfolyam közösen megnézte a hatalmas csúszdákat és a felnõtteknek való játszóházat. Fél óra elteltével mindenki engedélyt kapott arra, hogy szabadon eldönthesse, melyik játékot szeretné kipróbálni. Volt pedálos gokart, amivel lehetett száguldozni, útvesztõ, melyben
majdnem eltévedtünk, egy nagy ugrógömb, amin nagyobbnál nagyobbakat lehetett ugrani.
A gyönyörû tájat is meg kell említeni, hiszen egy dombos vidéken
volt a tanya, és egy kis csónakázótó is szépítette a tájat. Miután
mindenki kellõképpen elfáradt a nagy játszadozásban, hazaindultunk. Az út során a viccelõdés és a beszélgetés nem maradhatott
el. Ez a kirándulás nagy eséllyel felejthetetlen marad, hiszen ez
volt az utolsó közösen eltöltött utazásunk.
Dörögdy Nóra 8. b

Végh Dorina, Ellenbruck Norina 5. b

Balatoni út
A hatodik évfolyam elsõ úti célja Balatonfüred volt. A megérkezés után a híres Tagore sétányon reggeliztünk, melyet egy indiai
Nobel-díjas költõrõl neveztek el. Ezután vette kezdetét az igazi
„utazás”, ugyanis Balatonfüredrõl Tihanyba az utat hajóval tettük meg. Ez nagyon nagy élmény volt mindenki számára. Miután
Tihanynál partot értünk, végigmentünk a Pisky-sétányon, amely
elirányított bennünket a megfelelõ jelzéseken át a kálvária és a
barátlakások felé. Onnét utunk az apátsághoz vezetett, ahonnan
fantasztikus kilátásunk nyílt a Balatonra. Szinte mindenki kipróbálta, hogy mûködik-e a tihanyi visszhang, és errõl megbizonyosodva tekintettük meg az apátságot. Szabad programként szétnézhettünk, szuvenírboltokban vásárolgattunk és finom fagyit ettünk. Sok élménnyel gazdagodva, fáradtan értünk haza.
Fekete Zoé, Farkas Péter 6. b

Irány Gödöllõ!

Haljáték Tihanyban
A Haljátékok szakkörösök projektzáró kirándulása Balatonfüredre, Tihanyba. Május 26-án, az egész tanévet átfogó Haljátékok
tehetséggondozó szakkör zárásaként kirándulást szerveztünk a
Balaton északi partjára. A szombati, egész napos programba bevontuk a tanulók szüleit is, akik nagy örömmel jöttek velünk. A
reggeli indulást közel kétórás utazás követte, mely lehetõséget
adott a nézelõdésre, csendes beszélgetésre. Elsõ programhelyszínünk Balatonfüred volt. Mivel az idõjárás nagyon kellemes, napsütéses volt, így néhány perces sétát tettünk a Tagore sétányon. A
közelgõ gyermeknap alkalmából részt vettünk egy ingyenes, rövid
bûvészbemutatón. A pályázatunk keretében 11 órakor meglátogattuk a Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontot, ahol
megfigyelhettük élõben a Balaton növény- és állatvilágának jellegzetes fajait. Félórás interaktív bemutatón szemléltették a tó
keletkezésének létrejöttét, faunájának és flórájának változatosságát. A következõ úti célunk Tihany volt, ahova „kalózhajóval”
keltünk át a magyar tengeren, a gyerekek nagy örömére. Rövid,

Reggel korán gyülekeztünk mi, hetedikesek a vasútállomáson.
Fél 8 körül indultunk a Gödöllõi Királyi Kastélyba. Körülbelül 2
és fél óra vonatozás és buszozás után megérkeztünk a gödöllõi
vasútállomásra. Negyed óra séta után odaértünk a kastélyba. Délben elkezdõdött a múzeumpedagógiai óra, amit a szerepek kiosztásával kezdtünk. Megtanultuk, hogy a bálban hogyan kell pukedlizni, a fiúk pedig megtanultak meghajolni. Körbejártuk az egész
kastélyt. Legvégül felálltunk a rangok szerint. Majd amikor végeztünk a kastélyban, elmentünk fagyizni. Ezek után elindultunk
haza busszal, majd vonattal és metróval. Köszönjük ezt a kirándulást az osztályfõnökeinknek! Nagyon jól éreztük magunkat!
Kaifis Nikolett, Horváth Mira, Pfeifer Szabina, Kokas Réka,
Farkas Krisztián, Bruzsa Balázs, Födelevics Szimonetta,
Horváth Bernadett 7. a

SÁRSZENTMIKLÓSI PINDUR-PANDÚROK
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de kissé fárasztó túra után megcsodálhattuk az elénk táruló pazar panorámát, az
apátság monumentális épületét. A kora
esti órákban, élményekkel gazdagodva indultunk vissza Sárbogárdra.
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Szentiváni suliszemle
Kirándultunk

Kovácsné Rehák Judit tanító

SÁRSZENTMIKLÓSI
PINDUR-PANDÚROK
2018. május 26-án, szombaton rendezték
meg a MINI-KRESZ „Pindur-Pandúr Ki
Mit Tud?” országos vetélkedõjét Budapesten az ORFK-RSZKK területén. A vetélkedõ célja, hogy a gyerekeket játékos
eszközökkel neveljék a kulturált közlekedésre. Több mint 100 óvodás- és iskoláscsapat mérte össze közlekedéselméleti és
gyakorlati tudását. Iskolánk egy 8 fõs csapattal nevezett a versenyre. Csapatunk
tagjai: Fekete Zétény, Fekti Milán, Horváth Tamás, Keszei Ádám, Kovács Áron,
Nemes Benedek, Soós Miklós és Udvardi
Amir. A csapat felkészülését a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság rendõrei segítették.
Ezúton szeretnénk megköszönni Fekti
Csaba r. szds. és Papp Attila Csaba r. tõrm.
uraknak a felkészítést, közremûködést! A
felkészítésbe, a gyakorlásba iskolánk 2 tanító nénije: Ács Erika és Erõs Mária is besegített. A gyerekek a versenyt megelõzõen rendszeres gyakorlati és elméleti oktatáson vettek részt a kerékpáros közlekedéssel, környezetvédelemmel kapcsolatban.
Budapesten különvált a csapatunk, négyen
az elméleti feladatokat oldották meg a
sportcsarnokban, a többiek a pályán felállított akadályok között mérték össze tudásukat. A verseny alatt és után mûsorszámokkal, bemutatókkal szórakoztatták a versenyzõket, valamint ugrálóvárban játszhattak a gyerekek. Ebéd után az eredményhirdetés következett, ahol a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány minden csapatot értékes és hasznos
ajándékcsomaggal jutalmazott. A versenyben jól teljesítettünk, egy tartalmas, vidám, élményekkel teli napot töltöttünk el
együtt.
Ács Erika tanító

GYEREKNAP
Május 25-én reggel az udvaron gyülekeztek az osztályok a papírgyûjtés és az egészséghét eredményhirdetésére. Az izgalmak
után állomásonként ügyességi vetélkedõkben volt részünk. Minden állomáson kb. 10
percet tölthettünk el. Lehetõségünk volt
kipróbálni az íjászatot, a dartsot, a pohárpiramist, a lufiborotválást, a gyephokit, a
kinti tic-tac-toe-t, a zsákban futást, versenyezhettünk, hogy ki issza meg elõbb a
szörpöt, kitölthettünk vicces, tanárokról
szóló totót, és végül részt vehettünk a kerékpáros ügyességi feladatokon. Köszönjük ezt a szuper gyereknapot a szervezõknek és tanárainknak!
Kokas Réka 7. a, Bögyös Barbara 6. b

Május 23.: Katica tanya
Patca Somogy megye legkisebb községe
Kaposvártól 13 km-re délnyugatra, a Zselic Tájvédelmi Körzet határán fekszik.
Legnagyobb látványossága és vendégváró
attrakciója a Katica tanya. A létesítmény
Magyarországon egyedülálló bemutatógazdasággal, lovagvárral, a hangulatos Katica-tóval és szabadidõs programok tucatjaival várja a látogatókat.
Ide látogattak el 5. osztályosaink, hogy a
tanév végéhez közeledve egy kicsit kikapcsolódjanak az év végi hajrá dolgozatoktól
és felelésektõl zsúfolt idõszakában, illetve
levezethessék fölös energiájukat, amibõl
azért mindig marad, még a legszorgalmasabb tanulás ellenére is.
Kipróbálták a traktor által húzott Matyi
vonatot, az ugrálóvárat, a gokartpályát, a
hintákat és az élménycsúszdákat is. Mint a
képek is mutatják, remekül eltöltötték ott
a napot.
Május 25-26.: Szeged
8. osztályosaink Szegeden töltötték el a kirándulásra felhasználható, tanítás nélküli
munkanapot. Miután megérkeztek a városba, a szállás elfoglalása után megtekintették a belváros látnivalóit. Kimentek az
árvízi emlékmûhöz, majd Petõfihez hasonlóan õk is megálltak a kanyargó Tisza partján. Gyönyörködtek a Hõsök kapujának
freskóin, amelyeket az elsõ világháborút
követõen festett meg Aba-Novák Vilmos.
A dómnál megtudhatták, hogy bár a székesegyház a gótikus építészet jegyeit is magán viseli, nem olyan régi, az 1879-es szegedi árvíz után építették meg. Megnézték
a szegedi egyetemet is, ahonnét annak idején József Attilát eltanácsolta Horger An-

tal úr. Nézelõdtek a szegedi kirakodóvásár
forgatagában, majd a belvárosi hídon átsétálva szép tiszai látképeket fotózhattak,
háttérben a dóm tornyaival. A tiszai szabad strandon rácsodálkozhattak egy homokból és kövekbõl elkészített krokodilszoborra is. Majd megkockáztattak egy
strandolást, miután hittek a meteorológiai
elõrejelzésnek, mely szerint Szegeden a kirándulásuk ideje alatt 2-3 mm csapadék
várható, 30 %-os valószínûséggel. Nos, ebben most csalódniuk kellett, 1 óra strandolást követõen a felhõszakadás véget vetett
a fürdõzésnek. Így a társaság a Szeged plázába vonult át, ahol mozival zárták a napot.
Kirándulásuk második napjára a Szegedi
Vadaspark bejárását tervezték be, napos
idõvel, max. 2 mm csapadékkal számolva.
Végül is a 2 mm megvolt, sokszorosan is: a
vadasparkhoz kisétálva menet közben egy
nem várt felhõszakadás kapta el a társaságot, az esernyõk és kapucnis pulóverek ellenére is gyakorlatilag ronggyá ázott a társaság. Szerencsére így is készült jó pár fotó,
bár az állatok egy része az esõ miatt rejtekhelyére húzódott vissza.
Mondanunk sem kell, hogy amint délben a
tanulók elhagyták a vadasparkot, az esõ elállt, az ég kitisztult, s hétágra kezdett sütni
a nap. Így a végén beigazolódott számukra
is, hogy Szegeden tényleg a legmagasabb a
napsütéses órák száma Magyarországon –
amikor már hazafelé indultak…
Szerencsére az esõ ellenére is sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek, s ballagásig még minden bizonnyal nosztalgiáznak közösen az emlékeken.
Kiss Attila igazgató
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Cecei sulibörze
Tanulmányi sikerek a cecei iskolában
Idõrõl idõre igyekszünk beszámolni diákjaink tanulmányi sikereirõl a Cecei Általános Iskolában. A Fejér Megyei Oktatási Központ szervezésében immár 3. éve rendezik meg a Fejér Megyei
Kiválóságok Találkozóját, ahol olyan diákokat állítanak a diáktársak elé például, akik megyei, vagy országos versenyeken kiemelkedõ eredményeket értek el. Sajnos csak az államilag támogatott versenyeket veszik figyelembe, így nem mindenki juthat el
az ünnepségre, de az elismeréseknek így is nagyon örülünk! A székesfehérvári ünnepségre meghívást kapott Lehota Eszter 8. évfolyamos és Pajor Lili 7. évfolyamos tanulónk, akik szép sikereket
értek el a tanév során több területen is. Felkészítõ tanáraik Ferenczi Roland és Csajtainé Szabó Ágnes voltak.

Úgy gondolom, hogy olyan érdekes élményhez sikerült juttatni
minden diákot, amit nehezen felejtenek el! Nagyon köszönjük a
támogatást ehhez a csodás kalandhoz!

„Aranycsapat Cecén”

A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. Országos Idõutazó elnevezésû, ötfordulós, történelmi levelezõs versenyén iskolánk négy tanulója vett részt. Südi László tanár úr támogatásával év közben
igen nehéz feladatokkal találták szembe magukat, de szépen
helytálltak. A Varga Janka, Török Dorina alkotta, 5. évfolyamos
csapat, akik csak most ismerkednek a történelem tudományával,
országosan 31. helyezést ért el az 5. és 6. évfolyamos korosztályban.
Az Enyedi Gitta, Althammer Klára csapat a 7. és 8. évfolyamosok
között a 25. helyezést érte el.
Diákjaink eljutottak a Bendegúz Tudásbajnokság országos döntõjébe is Szegedre, ahova a megyei legjobbakat várják közös
megmérettetésre.
Lehota Eszter anyanyelv tantárgyból a 8. évfolyamosok között a
14. helyezést érte el, míg Pajor Lili a 7. évfolyamosok között biológia tantárgyból országosan a 6. helyezést, anyanyelv tantárgyból
az országos 2. helyezést érte el.
Szívbõl gratulálunk diákjainknak a szép helyezésekhez, és nagyon
köszönjük, hogy sok munkával, szorgalommal, felkészüléssel
öregbítették a Cecei Általános Iskola jó hírnevét! Kívánjuk, hogy
a továbbiakban is ilyen szép sikereket érjenek el tanulmányaik és
egész életük során!

Háromdimenziós mozivetítés
Gyermeknaphoz közeledve a Cecei Általános Iskola szülõi közössége és a Cecei Iskoláért Közalapítvány támogatásával ingyenes 3D-s elõadáson vehettek részt az iskola diákjai május 28-án,
hétfõn. A 3D-Sulimozi keretében a tatabányai szolgáltatók minden szükséges felszerelést hoztak, egy lehetõleg kissé sötét, székekkel berendezett teremre volt szükségük, és elkezdõdött a csoda!
A gyerekek természetfilmeket tekintettek meg. A nagy moziknál
sokkal közelebb érkezõ látványosságok teljesen lenyûgözték a különbözõ korosztályokat. Jó volt látni, ahogy nyújtják a kezüket a
„feléjük érkezõ” természeti jelenségek felé. „Csoda klassz volt!
Felettünk ment a víz! Meg lehetett volna fogni…” – hangzott el a
sok élmény.

2018. május 25-én, pénteken rendezték meg a Cecei Mûvelõdési
Házban a Cecei Általános Iskola 8. évfolyamosainak búcsúelõadását. Mivel egy nagyon sportos csapatról van szó – fiúk, lányok
sikeres labdarúgók –, felmerült az ötlet, hogy az „Aranycsapat –
aranylábú csapat” lenne a vezérfonal, ami köré felfûznék az elõadást. Borosné Asbóth Ilona osztályfõnök az ötletet felkarolva, a
diákok neveit felhasználva versbe szedte a gondolatfolyamot.
Balázsné Aranyos Judit, a másik osztályfõnök a türelem aranyfonalát fonogatva terelgette a diákokat a megvalósulás felé. A díszletekben és a jelmezekben Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ segített a 8. évfolyamosoknak. A mûsor folyamán a fiúk és lányok
tánctudásukról is számot adtak, de a vidám percek sem maradtak
el egy tréfás jelenetnek köszönhetõen.

Szeretnénk mindenkinek
megköszönni a sok-sok türelmet és kitartást, amivel ez
a nagyszerû elõadás megszülethetett! Sok szép percet szereztek vele a diáktársaknak, a szülõknek, vendégeknek, pedagógusoknak
egyaránt a cecei diákok!
A folytatásban a végzõs diákok Erzsébet-kirándulás keretében pihenhetik ki a fáradalmaikat, hiszen az osztályfõnökök pályáztak a 3 napos
kirándulásra, amit sikeresen el is nyertek. A 8. évfolyamosok 3 napot Zánkán pihenhetnek a jövõ héten. Jó pihenést nekik!
Szabóné Várady Katalin igh.
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Családi nap
a Zengõben
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi épületében szombaton
délelõtt rendeztek családi programokat a jelenlegi, volt és leendõ
óvodások illetve hozzátartozóik számára.

és a sok-sok udvari játék. Mindemellett jól szórakozhattunk a
Léghajó Színház nyulas meseelõadásán, aminek többen aktív részeseivé is váltak.

Az aulában és a tornateremben egy kis mûsorral vette kezdetét a
nap: a néptáncot tanuló kisgyermekek mutatták be az elsajátított
lépéseket Ildi óvó néni és Erika óvó néni vezetésével, majd Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ bábos csoportja adta elõ a
farkas és a kismalacok meséjét gitárkísérettel, a hiányzókat találékonyan pótolva. Radnai Zoltán apró tanítványai lenyûgözték a
közönséget. Õk az úttörõk az óvodában a szalontánctanulásban,
és hihetetlenül ügyesen adták vissza e stílus jellegzetes mozdulatait. Úgy tûnik, lesz babérra törõ utánpótlása Zoli és Fanni idõsebb csoportjainak!
Ezután az udvart vette be a gyereksereg, a szülõk meg próbálták
fölvenni az ide-oda cikázó gyerekek tempóját (több-kevesebb sikerrel). Szerencsére különösebb baj nem érhette az aprónépet,
viszont annál több élmény várta õket: ugrálóvár, családi társasjáték, kamion és tûzoltóautó, lufihajtogatás, arcfestés, célba dobás,

Az energia-utánpótlásként kínált italok és falatok bevétele az
óvoda alapítványán keresztül a gyermekek javára kerül felhasználásra. Így a gyerkõcök által elfogyasztott palacsinták duplán hasznosulnak.
Hargitai–Kiss Virág

Gyermekhét a Cecei Óvodában
Kis hazánkban ugyan már 87 éve megemlékezünk a gyerekekrõl
május utolsó vasárnapján, de hitvallásunk, hogy a hozzánk járó
kisgyermekek minden egyes napját próbáljuk széppé tenni.
Hagyományainkhoz híven a cecei ovisok nemcsak egy napon ünnepelhetik a Törökországból származó gyermeknapot, hanem a

nemzetközi gyermeknapot megelõzõ hét minden napján kedveskedtünk nekik. Az elmúlt hét során a húsvétra kapott rollerekkel
ügyességi versenyeken próbálták ki magukat és mérték össze
ügyességüket a gyerekek. Szerdán az alkotásé volt a fõszerep. Készítettek közösen csoportrajzokat papírra, rajzasztalra, táblára
rajzoltak filccel, és gyönyörû alkotások készültek a betonra aszfaltkrétával. Csütörtökön az óvoda minden gyermeke fagyizott a
helyi cukrászdában. A gyermekhét lezárása a pénteki családi nap
volt, amit az óvoda tágas udvarán tartottunk meg. Reggel közös,
zenés tornával kezdtük a napot, majd a gyerekek és családtagjaik
különféle tevékenységekbõl válogattak. Lehetett kézmûveskedni, arcfestésen részt venni, kipróbálni erejüket, gyorsaságukat
ügyességi feladatokban. Egy maroknyi kislány hiphopot mutatott
be, amit Gászler Dóri segítségével tanultak meg az év során. Nagy
sikert aratott a kötélhúzás, ahol gyerek gyerek, szülõ szülõ ellen
küzdött meg. Az ebédet csoportonként a szülõk készítették el,
mely nagyon ízlett a kifáradt csapatnak. Ebéd után a tehetséggondozó néptánccsoport mutatkozott be, õket Kiss Ágnes készítette
fel. Nagyon jó hangulatú napot töltöttünk együtt, sokat nevettünk, játszottunk, gyermek és felnõtt egyaránt jól érezte magát.
Cecei óvoda
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Ivó-nap a Borbarátoknál
Amióta lányok–asszonyok is tagjai a Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Borbarát Körnek, a nõnap mellett megrendezik a férfiak napját is
Ivó napjához kapcsolódva. Ilyenkor a lányok–asszonyok a kör férfi tagjainak feleségeit is bevonva mûsorral, ajándékkal kedves-

kednek a fiúknak. Így volt ez az idén is. Horváth István rétszilasi
borházában gyûlt össze Ivó-nap elõestéjén, pénteken a vendégsereg: a kör tagjai, feleségeik és már hagyományosan a sárhatvani
asszonykör szinte teljes létszámban.
A szervezõk nevében Oláh Gizella köszöntötte a vendégeket,
megkülönböztetett figyelemmel a férfiakat, és szellemesen ismertette a férfitulajdonságokat. Igazi meglepetés volt a mûsorban fellépõ Szabó Noémi és Kovács Szilárd zenés–táncos színészi
produkciója, akik hihetetlen, fiatalos temperamentummal népszerû operettrészleteket adtak elõ. Míg átöltöztek mûsoruk második részéhez, a sárhatvani asszonykórus énekelt. Õk végül a
Szabó–Kovács párossal, majd az egész vendégsereggel együtt is
énekeltek, s végül táncra is perdültek.
A mûsor után az asszonyok és feleségek átadták a fiúknak az
Ivó-napi ajándékot: a feldíszített, pálinkával töltött kis üveget. A
közös vacsorát dr. Somogyvári Katalin prezentálta, az asztalokra
a süteményt a kör nõtagjai hozták.
A vacsora után a kitûnõ zenére késõ éjjelig mulatott a társaság. A
végén még egy hordót is behoztak, s azon táncoltak.
Hargitai Lajos

Örökségünk Akik eltolják a kamiont is
kiaknázása
A Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Rétimajorban adott találkozót s tájékoztatót kedden délelõtt az érdeklõdõknek arról, hogy a szellemi kulturális örökség,
mint helyi erõforrás milyen módon tehetõ
élõvé s fordítható a közösségek hasznára.
Az unió által finanszírozott, tíz országban
mûködõ Culturecovery Interreg Central
Europe program keretében jó gyakorlatokat, módszereket mutatnak be a jelentkezõknek, és segítik a szervezetek együttmûködését, terveinek megvalósulását. Magyarországon mindössze két szervezet foglalkozik ezzel a feladattal, egyikük a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.
A nonprofit szervezet nem nyújt közvetlen
anyagi támogatást, hanem például szakmai tanulmányutak megszervezésével, finanszírozásával, tevékenységek, szolgáltatások, partnerség- és hálózatépítés támogatásával, új technológiák megismertetésével, a célok megfogalmazásával segít, és
azok megvalósításához pályázatokat javasol.
Példaként említették, hogy így jött létre
egy településen erdei iskola a helyi önkormányzat, egy magán- és egy civil szervezet
összefogásával.
További információ: dr. Baráth Gabriella
projektmenedzser,
gbarath@kdriu.hu,
www.kdriu.hu, 06 (22) 514 111.
Hargitai–Kiss Virág

Nem hétköznapi látvány fogadta a Hõsök
terén az arra járókat vasárnap reggel 10
órától. Hatalmas súlyok, betongolyók, vasbõröndök, különös fémszerkezetek és
hozzájuk már messzirõl is láthatóan nagyon erõs emberek.
Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy
néhány évvel ezelõtt volt erõsember-bemutató városunkban. Most a Magyar
Erõsember Szövetség (HSMA) országos
versenysorozatának (Prémium Liga 3. forduló, He-Do Kupa) egyik állomásaként
esett a választás Sárbogárdra.
A felkészülés és bemelegítés után kezdetét
vette a verseny az ország különbözõ pontjairól érkezett versenyzõk között. Az öt
versenyszámban szerepelt kamionhúzás
hámmal, 115 kg és 130 kg-os ismétléses
rönknyomás idõre, 2x130 kg bõröndcipelés 25 m távon, 360 kg lengõsúlycipelés
2x12,5 m távon 125 kg és 150 kg-os betongolyó-pakolás 122 cm magasságú rúd felett. A versenyszámokban tíz versenyzõ indult, de a 150 kilós betongolyó legtöbbjü-

kön kifogott, így a kisebb súlyú betongolyóra már nem maradt vállalkozó.
A díjkiosztóra a városháza elõtt került sor,
a kupákat Sárbogárd polgármestere, dr.
Sükösd Tamás adta át a versenyzõknek. A
verseny bajnoka a Mezõszilasról származó, tavalyi országos bajnok Sebestyén
János lett.
HSMA Prémium Liga 3. forduló, He-Do
Kupa, Sárbogárd – végeredmény:
1. Sebestyén Jani 43.0 p, 2. Molnár Zsolt
41.0 p, 3. Boros Adrián 37.5 p, 4. Kónya
Gergõ 33.5 p, 5. Juhász Peti 33.0 p, 6. Kecskés Roni 30.0 p, 7. Hegedûs Ádám 21.0 p,
8. Németh Róbert 17.0 p, 9. Borovszky
Norbi 14.0 p, 10. Komáromi Peti 4.0 p.
A verseny összefoglalója július 31-én lesz a
Sport TV-n. Rövid videó a rendezvényrõl
megtekinthetõ a Prémium Média és Sport
Management Zrt. facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/premiumzrt/
Hargitai Gergely
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Balatoni akvarellek

LOBBI
Bevettem három rózsaszín pirulát, visszatettem a
helyére a kis dobozkát. A szekrény majdnem tele
van ezekkel a dobozokkal. Az elsõ világháborúban megsebesült nagyapám csak egetlen gyógyszert ismert, az aszpirint. Akármilyen baja volt,
akármije fájt, bevett egy aszpirint, és az segített.
Ma alig van ember egy életkoron túl, aki ne szedne öt-hatféle bogyót. Gyógyszerlobbi. Behálózta
a Földet. Az emberiséget elárasztják tablettákkal,
kenõcsökkel, kanalas szerekkel. Ebben sok pénz
van, milliárd dollárok, eurók gurulnak a páncélszekrényekbe, amelyekbõl a gyáros babája a briliáns nyakéket kapja. Szépek ezek a nyakak, ezek a
gyémántok!
De hol van a gyógyszerlobbi a fegyverlobbitól?
Egy bombázó repülõgépben több pénz van, mint
Magyarország összes rózsaszín tablettájában. Ez
az érdekcsoport eléri, hogy mindig legyenek valahol háborúk. Rémes tény: egy és ugyanaz a cég
szállítja a fegyvert a front ellentétes oldalán küzdõ feleknek. Neki tökmindegy, melyik fél gyõz,
csak tartson jó sokáig a háború. Ha beköszönne az
egész emberiség által hõn óhajtott világbéke, mehetne koldulni. Vagy mûfajt váltana, átszökellne
például a drogkereskedelemre. A kábítószerek
szeánszain kevesebb ember hal meg, mint a csatatereken, tehát a volt ágyúgyárosok még emberbaráti címre is igényt tarthatnának. Ámbár a drog
nem veszélytelen mûfaj, Mexikóban és egyebütt
föl-fölkelepelnek a gépfegyverek. Az anyagnak
több lobbija is van, és ezek vetélkednek abban,
hogy melyikük küld több embert a föld alá.
Vannak látszólag ártatlanabb lobbik is. Például
akik a tévésorozatokat készítik. Az ártatlanság itt
csak megszorítással érvényes. Fölmerül, hogy ártatlan-e, aki emberek millióinak az ízlését rombolja.
Miért jöttek létre ezek a lobbik? Egyszerû! Kisajátítják a piacot. Olyan zárt kört alkotnak, amely
úgy védi a tagok érdekeit, hogy nem enged be másokat a piacra. Jobb, ha kevesebb résztvevõ között
kell fölszeletelni azt a tortát, nem? Aki meg kívül
marad, lehet sokkal jobb, mint a bent levõk, nem
rúghat labdába. Sõt, ha tényleg nagyon tehetséges, kétszeres ok van a kirekesztésére. Nem jó, ha
valaki árnyékba borítja a többieket.
Van a lobbiknak is lobbija állítólag. Az interneten
olvastam, hogy õk a világ urai. Senki nem tudja,
hol vannak, kik õk, de nem történhet fontos esemény az õ jóváhagyásuk nélkül. Valakik ilyen nevet adtak nekik, hogy „globális pénzhatalom”. A
kormányok, mint engedelmes kutyák, nyalogatják a lábukat. Mi az a fontos érdek, amely összetartja ezt az érdekcsoportot? Mi az a veszedelem,
amely fenyegeti a kizárólagos érvényesülésüket?
Mitõl félnek nagyon? Hát attól, hogy az emberiség észhez tér. Valljuk be: ennek nulla az esélye.
Emberlobbi nincs? Van, csak gyenge, a többi érdekcsoport röhög rajtuk. Te szegény Pista bácsi,
aki gyomlálsz a kertedben, Mari néni, aki imádkozol a templomban, a ti lobbitok nagyon gyenge.
Vannak ugyan világszervezetek, szakszervezetek,
jótékonysági mozgalmak, de ezek gyengék, mint a
harmat. Mitõl lennének erõsek? Nincs pénz bennük. Nem hozzák, inkább viszik a manit.
Na, ugye!
L. A.

Fekti Vera festõmûvész képeibõl nyílt
tárlat pénteken délután a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében. Az alkotó a sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnáziumba járt diákéveiben, innen vezetett tovább az útja a
szegedi és pécsi egyetemig, majd az
Iparmûvészeti Fõiskoláig, a mûvészi
pályáig. Munkái között jelentõs mér-

tékben tájképeket találhatunk, de jellegzetesek a régi Székesfehérvárt, néhai
idõket akvarelleken megelevenítõ, képeslapszerû festményei is.
Stern Pál Miksa méltatta az alkotót és munkáit, kedvcsinálóként a balatoni képekben való elmerüléshez. Meglepetésként Domján Jánosné két régi grafikát
mutatott be a publikumnak, melyeket Sárosdon, a szomszédjukban nyaraló Fekti
Vera még tizenéves lányként rajzolt. A mûvésznõ nem is emlékezett a két kiváló
képre, és csodálkozva, meghatva ismerte föl régi ismerõsét. Káprázatosan sikerült hát a nem várt ajándék!
Ezután közelrõl is szemügyre vehettük a Balaton ezerféle, megunhatatlan arcát,
a kiállított festményeket.
Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
„A zene lelki mélységet ad, választ az élet alapkérdéseire – a zene egy korszak lenyomata és
hiteles tanúja. Talán hitelesebb, mint a fénykép, vagy az írott szó. Mert a múltat jelenti, a
gyökereket, s ugyanakkor jövendöl.” (Durkó Zsolt)
A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel vár minden érdeklõdõt HANGSZERES
NÖVENDÉKEINEK bizonyítványosztással egybekötött ZÁRÓHANGVERSENYEIRE

Sárszentmiklóson május 31-én (csütörtökön),
Sárbogárdon pedig június 4-én (hétfõn).
Mindkét koncert kezdési idõpontja 17 óra. Sárszentmiklóson az általános iskola aulája,
Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központ ad helyet a rendezvényeknek.

A VILÁG GYEREKSZEMMEL
címmel kiállítás nyílt a Madarász József Városi Könyvtárban
a Zengõ Óvoda Mazsola, Micimackó, Napraforgó,
Süni és Szivárvány csoportjainak tagjainak munkáiból.
A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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.

1944–2018 Emlékezzünk együtt!
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Kétszáz lépcsõfok a célig
Nagy elszántsággal startoltak és saját
erõnlétük határát már-már átlépve értek
célba a Fejér megyei lépcsõfutóverseny
résztvevõi május 23-án Dunaújvárosban.
A Duna-parti lépcsõsor idén már 10. éve
állította kihívás elé a tûzoltókat, akik közül
többen minden esztendõben rajthoz álltak. A jubileumi viadalon ezúttal Dunaújváros hivatásos és létesítményi tûzoltói
gyõzedelmeskedtek.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnoksággal minden évben megrendezi a hivatásos, az önkormányzati és a
létesítményi tûzoltók lépcsõfutóversenyét
Fejér megyében. A versenyzõknek körülbelül húsz kilogrammos plusz súlyt magukra öltve, teljes védõfelszerelésben – védõsisakban, kabátban, nadrágban, csizmában, kesztyûben – és sûrített levegõs, acélpalackos légzõkészülékben kellett idõre
felérniük a Duna-parti víztoronynál lévõ
lépcsõsoron. A csaknem kétszáz lépcsõfok
teljesítése közel olyan, mintha egy tízemeletes panelház tetejére futottak volna fel a
tûzoltók. Séder Norbert, a Véd-Sz papírgyári létesítményi tûzoltóság színeiben
65,77 másodperc alatt ért célba, hét másodpercet javítva tavalyi eredményén, és
ezzel a szintidõvel idén kivívta a bajnoki címet. Az összesített versenyen második helyezést ért el Selmeci Attila tûzoltó õrmester a Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságról, míg a harmadik helyen
Lemler Róbert létesítményi tûzoltó végzett. Összesített csapatversenyben ugyancsak a Véd-Sz papírgyári létesítményi tûzoltóság gyõzedelmeskedett, ezüstérmet
szerzett a házigazda Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság, míg a bronzérmes a bicskei önkormányzati tûzoltóság
lett.
Eredmények
30 év alatti korcsoport
1. Séder Norbert – Véd-Sz Papír LTP –
65,77 sec
2. Selmeci Attila tûzoltó õrmester – Dunaújváros HTP – 67,43
3. Cseke Péter – Véd-Sz Dunaferr LTP –
76,57

30-40 év közötti korcsoport
1. Szigetvári Csaba tûzoltó õrmester – Sárbogárd HTP – 72,72

2. Ambrus László tûzoltó zászlós – Dunaújváros HTP – 80,29
3. Rabóczki Zsolt tûzoltó százados, Fejér
MKI – 81,86
40 év feletti korcsoport
1. Lemler Róbert – Véd-Sz Papír LTP –
70,32
2. Rafai Tibor – Véd-Sz Papír LTP – 76,03
3. Kovács István – Székesfehérvár HTP –
83,15

Sárbogárd HTP

Abszolút összesített verseny

Különdíjak:

1. Séder Norbert – Véd-Sz Papír LTP –
65,77 sec
2. Selmeci Attila tûzoltó õrmester – Dunaújváros HTP – 67,43
1. Lemler Róbert – Véd-Sz Papír LTP –
70,32

Aki minden évben részt vett és tíz év alatt
tizenegyszer gyõzedelmeskedett a Duna-parti lépcsõsor fölött (2017-ben holtverseny miatt újra rajthoz állt):
Rabóczki Zsolt tûzoltó százados, Fejér
MKI.
A három legeredményesebben teljesítõ hivatásos tûzoltó:
Selmeci Attila tûzoltó õrmester, Ambrus
László tûzoltó zászlós és Éberhardt Patrik.
A három legeredményesebben teljesítõ
nem hivatásos tûzoltó:
Séder Norbert, Lemler Róbert és Rafai Tibor.
Fotó: katasztrófavédelem

Csapatverseny
1. Véd-Sz Papír LTP
2. Dunaújváros HTP
3. Bicske ÖTP I.
4. Sárbogárd HTP
5. Véd-Sz Dunaferr LTP
6. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Bicske ÖTP II.
8. Székesfehérvár HTP

Tisztítóhadjárat
Követendõ lakossági kezdeményezésrõl olvashatunk a facebook közösségi oldalon: május 26-án egy csapat nekilátott megtisztítani Sárbogárd határának egy részét az illegális szeméttõl.
Az egyik résztvevõ szemetelõknek szóló üzenetét itt is közzétesszük:
– Ne szemeteld tele a határt!
– Ha szemetelsz, a személyre szóló cuccaidat vedd ki belõle, mert
visszaüt a dolog!
– Ha meg már úgyis válogatod a szemetedet, akkor dobd valamelyik
kukába!
A kezdeményezésnek várható folytatása. Hátha más is kedvet kap, és
akkor sok lúd disznót gyõz!
HKV

Fotó: facebook

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Állatorvosi ügyelet
Június 2-3.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
9-10.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629;
16-17.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos
u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
23-24.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 993 9404;
30.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

KÖZLEMÉNYEK

MEGHÍVÓ
„Vezesd õket, utat ne tévessz,
s magadhoz mindig hû maradj,
mert élen állsz és messze látszol,
sose feledd, példa vagy!”
(Nagy László)
Ezúton meghívom Önt
2018. június 7-én 15 órakor
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
dísztermében tartandó

PEDAGÓGUSNAPI
ÜNNEPSÉGRE.

Ezúton meghívom
2018. június 13-án 14 órakor
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
dísztermében

a 2017/2018-as tanévben
megyei és országos versenyeken
díjat nyert tanulók és felkészítõ
tanáraik részére tartandó
ünnepségre.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Házasságkötések

A kontinens középsõ részeinek idõjárását a következõ idõszakban is jellegtelen mezõ, az azt
kitöltõ meleg, többé-kevésbé nedves levegõ
határozza meg. Emiatt szinte minden nap várható délutáni zápor, zivatar nagyobb számban a
hétvégén. Gyenge légmozgás mellett folytatódik a meleg idõ.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2018. május 11-ei ülésén elfogadta:
– a 8/2018. (V. 24.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésérõl szóló
4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál.

www.metnet.hu

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Heti idõjárás

MEGHÍVÓ

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

15

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

KOVÁCS KRISZTINA
sárbogárdi lakos és
JÓNÁS PÉTER
sárbogárdi lakos május 26-án.
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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SIKEREK ÉS BUKÁSOK
Fõnix FC–Sárbogárd 0-0 (0-0)
Május 23-án Dunaújvárosban került lejátszásra a Fejér megyei kupa döntõ mérkõzése a Fõnix FC és a Sárbogárd csapatai
között. Szépszámú közönség várta a csapatokat. A sárbogárdi csapatot lelkes szurkolótábora, az utánpótláscsapatok tagjai és
szüleik buzdították. A két együttest a legfiatalabb labdarúgó-palánták kísérték a
kezdéshez. A mérkõzés elsõ félidejében a
Sárbogárd elõtt adódtak lehetõségek a
gólszerzésre, míg a második játékrészt a
Fõnix FC kihagyott helyzetei jellemezték.
A rendes játékidõben nem született gól,
így büntetõrúgásokkal kellett eldönteni a
kupa sorsát. A 11-es párbajt a Fõnix FC 5-4
arányban megnyerte, és ezzel az elõzõ évhez hasonlóan a Fejér megyei kupa gyõztese lett.

VAJTAI BEFÜRDÉS
Vajta–Sárbogárd II.
8-0 (4-0)
A 19. fordulóból elmaradt mérkõzést pótolták a csapatok. A tavaszra megerõsödött Vajta kiütéses gyõzelmet aratott az
enerváltan, elképzelés nélkül játszó vendégek felett.
Góllövõk: Orbán Cs. 3, Orsós Gy., Sinka
Z., Szalai R. 2, Both I.

LÉPÉSHÁTRÁNYBAN
Sárbogárd U16–Baracs U16
1-4 (1-2)
A bajnokság kimenetele szempontjából
fontos mérkõzést május 25-én játszotta a
két csapat. A hazaiak megilletõdötten
kezdték a játékot és a vendégek mezõnyfölénye a 16. percben érvényesült, a vezetést
is megszerezték. Gebei B. kényszerítõvel
kiugratta Balázs R.-t és a rövid oldalon a
kapuba lõtt, 0-1. A 18. percben tovább növelte elõnyét a magabiztosan játszó Baracs. Cseresnye R. középre passzolt átadását a védõk között Takács T. a jobb alsó sarokba helyezte, 0-2. A félidõ közepére sikerült a mérkõzést szorossá tenni. Brúzsa
T. jobb oldalról elvégzett szögletrúgása
után Gábris R. 3 m-rõl a kapuba fejelte a
labdát, 1-2. A szünet után a frissebb vendégcsapat szervezett védekezését nem sikerült megbontani. A 74. percben a jobb
oldalon vezetett támadás végén Herczeg I.
L. a megkapott labdát 12 m-rõl a rövid sarokba lõtte, 1-3. A 85. percben eldõlt a
mérkõzés. Balázs R. sarokkal indította
Ruff T.-t, aki a védõk között kilépve a bal
alsó sarokba helyezett, 1-4. A vereséggel
ponthátrányba került a hazai csapat és
visszacsúszott a második helyre.

KRAJCSOVICS
KÉT GÓLJA IS KEVÉS

MÁR CSAK EGY LÉPÉS
HIÁNYZIK

Sárbogárd–Tordas 2-3 (2-2)

Sárbogárd U19–Bicske U19 9-0 (6-0)

Sárbogárd: Bánfalvi – Kakas, Hegedûs,
Gráczer B., Gulyás–Kovács, Tóth, Gráczer G., Laták, Krajcsovics, Kindl, Nyári.
Cserék: Bezerédi, Takács, Lajtos.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Tordas: Csányi – Kerényi, Hermann, Kõszegi, Szmok, Fridrich, Szabó B. G.,
Balassa, Szabó B., Barbai, Pongrácz.
Cserék: Udvaros, Szabó T., Kiss, Berki, Farkas.
A vendégek bátran kezdték a mérkõzést és
a 3. percben Kindl Z. elpasszolt labdáját
Hermann T. kapura lõtte, Nyári B. hárította a lövést. A 6. percben a Kakas J. kezezéséért megítélt szabadrúgást 18 m-rõl Szabó B. végezte el. A jobb alsó sarokba tartó
labdát Nyári B. remek vetõdéssel tolta
szögletre. A tordasi támadások okozta zavart Laták B. kapu fölé lõtt labdája szakította meg. A következõ percben Kerényi
T. befordult a védõ mellett, és a kapura
tartó lövést a hazaiak kapusa hatástalanította. A vendégek fölénye a 10. percben vezetést eredményezett. A bal oldalon vezetett támadás végén a hazai kapuban landolt a labda. Fridrich D. 22 m-es, jól eltalált lövése a bal felsõ sarokba vágódott,
0-1. A bekapott gól felrázta a hazaiakat és
a 13. percben Bánfalvi B. átadásával a jobb
oldalon Krajcsovics kilépett és a hosszú sarokba lõtte a Sárbogárd egyenlítõtalálatát,
1-1. Továbbra is a Tordas kezdeményezett
többet, és Nyári B. bravúros védései miatt
nem született meg a vendégek vezetõ gólja. A 26. percben Szabó B. labdája a védõvonalban elhelyezkedõ Csányi D. I. elé került, aki a kifutó kapus mellett a hálóba
lõtt, 1-2. A visszafogott játékot nyújtó hazaiak nehezen, körülményesen vezetett támadásai nem állították megoldhatatlan
feladat elé a tordasi védelmet. A 39. percben Gráczer B. bal oldalról belõtt labdáját
Krajcsovics P. a védõket megelõzve a kapu
bal alsó sarkába továbbította, 2-2. A szünet
után mindkét oldalon adódtak gólszerzési
lehetõségek. Az 55. percben Gulyás–Kovács G. szabadrúgását Kindl Z. kapufára
fejelte. Az 57. percben Pongrácz T. javára
megítélt szabadrúgást Csányi D. I. fölé lõtte. A 60. percben Gulyás Kovács G. 17
m-rõl elvégzett szabadrúgását védte bravúrral a vendégek kapusa. A félidõ második harmadában a mezõnyjáték dominált.
A 77. percben a jobb oldalról elvégzett
szögletrúgást Kerényi T. magasan felugorva fejelte a jobb alsó sarokba, 2-3. A hajrában sem sikerült a jól védekezõ Tordas védelmét mattolni. A vendégek megõrizték a
mérkõzés végéig a megszerzett elõnyt, és
meglepetésre, de nem érdemtelenül arattak gyõzelmet a szétesõen játszó hazaiak
ellen.
Jók: Nyári B., Gulyás–Kovács G., illetve
Csányi D. I., Pongrácz P.

Sárbogárd: Brúzsa – Kiss, Simon, Sükösd,
Molnár, Vagyóczki, Németh, Morvai, Demeter Dávid, Luczek, Horváth.
Cserék: Deák, Husvéth, Biró, Bruzsa, Gábris, Márkovics.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Bicske: Peinlich – Glück, Kiss, Fehér, Szilágyi, Cserkuti, Lakatos, Pál, Györök, Katona, Klinger.
Egyetlen pillanatig sem hagyott kétséget a
hazai csapat, hogy ezen a találkozón ki lesz
a mérkõzés gyõztese. Demeter D. elsõ félidõben szerzett öt góljára (7., 11., 22., 25.,
37. perc) a 39. percben Horváth Zs. is lõtt
egyet, és 6-0-val vonultak pihenõre a csapatok. A második játékrészben tovább tartott a hazaiak fölénye, és további három
góllal terhelték meg a vendégek kapuját.
Az 58. percben Kiss R. B. találatával 7-0. A
mintegy 15 perc gólszünet után a 76. percben Sükösd G. talált Peinlich D. kapujába,
8-0. A mérkõzés végeredményét az újabb
Sükösd G.-gól zárta. A nagyarányú gyõzelem ellenére az utolsó fordulóban is
szükség lesz a gyõzelemre a bajnoki cím
megszerzéséhez.

PONT, PONT, PONTOCSKA
Sárbogárd II.–Káloz 1-1 (0-1)
Sárbogárd II.: Farkas – Fülöp, Palásti, Sükösd, Lajtos, Vagyóczki, Demeter, Kiss,
Vámosi, Luczek, Horváth.
Cserék: Brúzsa, Szabó, Molnár, Dombi, Simon.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Káloz: Takács – Magyar, Szigeti, Szabó,
Farkas, Král, Baranyai, Pál A., Tóth, Takács, Fazekas.
Cserék: Pál R., Kovács.
Vezetõ edzõ: Bencze Zsolt.
A dobogóra pályázó csapatok mérkõzésén
a vendégek kezdtek jobban és a 11. percben megszerezték a vezetést. A védõvonal
bal oldaláról elõre ívelt labdát Fülöp T. középen elvéti és Pál A. 14 m-rõl a kapujából
kimozduló Farkas Z. mellett a hálóba helyezett, 0-1. A Káloz veszélyeztetett és a
22. percben Takács T. ajtó-ablak helyzetben Pál A. jobb oldalról belõtt labdáját 3
m-rõl fölé emelte. A szünet után mindkét
csapat játékát a pontatlanság jellemezte és
a sok apró szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék. A vendégeknek az
eredmény tartását szervezett védekezéssel
a 89. percig sikerült elérni. A 85. percben a
kontratámadást Farkas Z., a hazaiak kapusa szabálytalanság árán tudta megállítani és a kiugró Pál A.-t a büntetõterületen
kívül elütötte. A játékvezetõ piros lappal
értékelte a mutatványt. A tíz fõre fogyatkozó Sárbogárd II. a 89. percben Sükösd
G. bal oldalról elvégzett szögletébõl
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egyenlített. A kaputól 4 m-re felugró Vámosi G. a léc alá fejelt, 1-1. Közepes színvonalú mérkõzésen egyik csapat sem lehetett elégedett a pontosztozkodással végzõdõ eredménnyel.
Jók: Luczek R., Horváth Zs., illetve Pál A.

VERSENYBEN
AZ ELSÕ HELYÉRT
Sárbogárd U16–Vajta U16 7-1 (3-1)
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Suhajda, Horváth, Gábris, Bruzsa B., Bruzsa
T., Erdélyi, Sohonyai, Biró, Tóth.
Cserék: Suplicz, Deák S.
Vajta: Kacz – Varga, Török, Tábori, Kalocsai, Markó, Pók, Pordán, Mészáros,
Végh, Csányi.
Cserék: Szabó, Galambos, Kovács.
Vezetõ edzõ: Klazer Balázs.
A 11. percben Bruzsa B. szerzett vezetést a
hazaiaknak, 1-0. A gólöröm közepette
egyenlített a vendégcsapat. Pordán T. lövése talált utat Deák Z. kapujába, 1-1. A
hazai támadásokat a 38. percig nem sikerült gólra váltani. Erdélyi A. ebben a percben lõtt góljával vezetéshez jutott a Sárbogárd, 2-1. A 40. percben Suhajda M. kétgólosra növelte az elõnyt, 3-1. A szünet után a
hazai mezõnyfölény gólokban is megmutatkozott. Az 50. percben Gábris R. megszerezte elsõ gólját, és az eredmény 4-1. Az
58. percben Erdélyi A. duplázott, és 5-1 állt
az eredményjelzõ táblán. A mérkõzés befejezõ harmadában tovább növelte elõnyét
a hazai csapat. A 68. percben Suplicz B.
volt eredményes, 6-1. A 81. percben Tóth
P. állította be a végeredményt, 7-1.

SPORT / HIRDETÉSEK
A Szegletkõ General Kft. munkatársat keres

VILLANYSZERELÉSI ÉS
KARBANTARTÓI
TELEPHELYI MUNKÁRA.
Akár nyugdíj mellett, részmunkaidõben.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklõdését, küldje el önéletrajzát
a szalai.eva@szegletkogeneral.hu
e-mail-címre vagy hívja a
06-30-480-1108-as telefonszámot!
kõzés állását, 3-3. Gulyás J. a 62. percben
ismét vezetéshez juttatta csapatát, 4-3. A
mérkõzés 85. percében Kelemen B. talált a
hazaiak kapujába és ezzel a góllal pontot
szereztek a vendégek, 4-4.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2018. június 2. (szombat)
10 óra: Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd U19
(Ercsi, megyei I. o., U19)
17 óra: Bicske–Sárbogárd (Bicske, megyei
I. o.)
2018. június 3. (vasárnap)
10 óra: Ercsi Kinizsi U16–Sárbogárd U16
(Ercsi)
17 óra: Kisláng–Sárbogárd II. (Kisláng,
megyei II. o.)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

EZ VOLT AZ UTOLSÓ
Lajoskomárom Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 4-4 (1-2)
Lajoskomárom: Hanák – Szabó, Rostás,
Csulik, Glück, Pleizer, Császár, Gulyás,
Béczi, Szávay, Kajári.
Sárbogárd: Deák – Nedoba, Meister, Szikszai, Kiss, Palotás, Tóth A., Takács, Csendes, Killer, Kelemen, Kassai, Tóth I., Hegedûs, Tórizs, Németh A., Németh F. Zs.
A bajnokság utolsó fordulójában kissé
könnyelmûen játszott a vendégcsapat. Az
elsõ félidõben a 7. és 15. percben lõtt Tórizs A. gólra a 24. percben Glück I. válaszolt, 1-2. A szünet után a hazaiak a 43.
percben Kajári G. góljával egyenlítettek,
2-2. A 48. percben az újabb Kajári G. találattal megszerezték a vezetést is, 3-2. Csendes I. az 57. percben kiegyenlítette a mér-

FOCITÁBOR!
HÍV A PÁLYA, VÁR A LABDA!
A Sárbogárd SE ebben az évben is megrendezi az utánpótláskorú gyermekek részére a focitábort (5–16 év).
A tábor ideje: 2018. június 18–22. és június
25–29.
Részvételi díj: napi 2.000 Ft (háromszori
étkezés).
Helye: Sárszentmiklós, sportpálya.
Jelentkezni és érdeklõdni Sallai Attilánál
lehet.
Telefon: 06 (30) 371 6049, 06 (70) 363 0473
Hív a pálya, vár a labda!
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családcentrikus hölgyet, élettársat keresek
55 éves korig. 06 (70) 261 6700
Sárbogárdon a Sávoly közben kisebb családi
ház eladó. 06 (30) 567 2006
Rendezvénybiztosításra keresünk személyés vagyonõröket kiemelt bérezéssel! A rendezvény idõpontja: július 27–augusztus 7. Érdeklõdni: 06 (20) 212 2801 és 06 (20) 240
2322
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-,
PARADICSOM- ÉS FÛSZERPAPRIKA
PALÁNTA. Sohár, Cece, Deák F. u. 81.
06 30 418 7854
2

619 m -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
AUTÓSZERELÕ KOLLÉGÁT KERESÜNK
sárbogárdi autószerelõ mûhelybe.
Telefon: 06 30 853 4977
Óbuda frekventált helyén, dunamenti,
Margitsziget és Óbudai Egyetem közelében,
2
54 m -es, FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT
LAKÁS ELADÓ. Érdeklõdni: 06 20 2011 314

Sárbogárd SE
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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