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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mint a macska
Onnan tudom, hogy tény-
leg itt az õsz, hogy öreg
macskám nyári soványsá-
gát és selymes bundáját
zsírpárnákra és erõs, sûrû
szõrre cseréli; a szilva pe-
dig akkor kész a befõzésre,
ha az elsõ õszi hideg éjjel
megcsípi.
Van, ami õsszel jó, amit
nem élveznék más évszak-
ban. Ilyen az erõtlenedõ
napsugarak sejtelmesen
szép, piros-arany fénye, a
biciklikerekek mögött fel-
kavarodó levelek tánca, a
virágok, lombok, termések
színkavalkádja, a fáról sza-
kajtott alma harsanása a számban. Olyan az õsz, mint egy ün-
nepség végén a tûzijáték, vagy egy zenemû zárótétele. Felvo-
nultatja minden pompáját a természetnek. Képtelenség ezt
túláradó érzelmek nélkül megállni.

De lehet, hogy csak azért fût belül jobban a hév, mert hûvösö-
dik az idõ és reggelente már nem a nyári lenge ruhát öltjük
magunkra, hanem rétegeket, mint az öreg macska. Elõve-
szem hát a színes kabátkákat, sálakat és harisnyákat, beszál-
lok ennek a zenekarnak a játékába.

Hargitai–Kiss Virág
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Zenei õrállók
Jócskán akadnak városunkban olyanok, akik zenetagozatos vagy
zeneiskolai tanulmányaik befejeztével sem fordítottak hátat a ze-
nélés örömeinek. Kórusban énekelnek vagy idõnként szívesen ve-
szik elõ hangszereiket, hogy muzsikáljanak. Szummer Ádám és
Koska György ez utóbbiak közül valók.

Saját hivatásuk, munkájuk mellett Ádám
trombitáját, György pedig tenorkürtjét
veszi elõ, ha teheti, hogy akár külön, akár
együtt zenéljenek. Évek óta visszatérõ
vendégei a zeneiskolai koncerteknek, vá-
rosi rendezvényeknek, egyházi alkalmak-
nak.
Az idei õszön nagyot gondoltak: a tavaszi,
nyári darabokból állítottak össze egy mû-
sort az érdeklõdõ hallgatóságnak szû-
kebb pátriájukban, Sárszentmiklóson, az
evangélikus templomban. Ez a helyszín
nem ismeretlen számukra, hiszen több-
ször szolgáltak itt istentiszteleteken, kon-

certeken. A vasárnap délutáni zenés áhítaton azonban nemcsak
néhány tétel erejéig szólaltak meg, hanem nagy állóképességük-
rõl bizonyságot téve végig õk muzsikáltak. Repertoárjukban elsõ-
sorban a hangszerekhez jól illeszkedõ barokk, kora klasszika ze-
neirodalmából csemegéztek. Leopold Mozart-, Jean-Baptiste
Loeillet-, Purcell-, Maurice Green-mûveket hallhattunk. A mû-
sorban a csillogó ünnepélyes hangvétel mellett azonban mód nyí-
lott a hangszerek más impresszionisztikus, vagy épp dzsesszes be-
mutatására is.
A koncertet Váraljainé Melis
Orsolya evangélikus lelkész
kedves köszöntõ szavai vezet-
ték be. Utalt a bibliai Dávid Is-
tent dicsõítõ, lélekgyógyító
szolgálatára Saul király udva-
rában, majd egy részletet olva-
sott fel a 108. zsoltárból: „Kész
az én szívem, oh Isten, hadd
énekeljek és zengedezzek...”
Az alkalmon közös éneklés ré-
vén is lehetõség adódott a ze-
nészekkel „egy húron pendülni”, tehát nemcsak befogadni, de
gyakorolni is a zene nyújtotta örömöt.

Reméljük, hogy a két zenész szolgálatában még sokáig gyönyör-
ködhetünk, és példájukon felbuzdulva mások is szívesen ragad-
nak hangszert.

Tudósítónktól

Gyógyító mesék
„A mítoszokban és a mesékben, ugyanúgy,
mint az álomban, a lélek önmagáról nyilat-
kozik.” (C. G. Jung) – azaz tükröt tart s
egyben megoldást, vigaszt is kínál az élet-
helyzeteinkre, problémáinkra. Nem vélet-
lenül alkalmazza a meséket terápiaként
Csóka Judit klinikai szakpszichológus, me-
seterapeuta, aki Móron, Székesfehérvá-
ron, Várpalotán, Budapesten sikeresen al-
kalmazza módszerét pácienseinél. Judit
mosolygó lénye önmagában is pozitív kisu-
gárzással bír, magával ragad – errõl megbi-
zonyosodhattunk múlt hét szerdai elõadá-
sán a Madarász József Városi Könyvtár-
ban. „Mesék a gyógyulásról” címmel olyan
mesegyûjteményt ajánlott a hallgatóság fi-
gyelmébe, melyek a gyógyulásról szólnak;
50 különbözõ, többek között bibliai törté-
netben tipikus helyzetek tárulnak elénk.
Mint mondta: a mesék régrõl jövõ üzene-
tek az életrõl.
Hogyan kerül a mese a kórházba? A
gyógyszer önmagában nem gyógyít meg –
hangsúlyozta –, az embernek magáért kell

tennie, mert a test és lélek együtt jár, a testi
betegségeink forrása lelki eredetû. A kü-
lönbözõ személyiségtípusok más-más be-
tegségekre, például szívelégtelenségre,
rákra hajlamosítanak. Érdekes válogatást
láthattunk és hallhattunk például kardio-
lógiás betegek mondataiból, hogy egyikük
hogyan áldozta föl a szíve egészségét azért,
hogy a kukorica le legyen szedve. Nagyon
fontos a betegségek elkerülése, megelõzé-
se érdekében a gondolkodásmód, érzelmi
élet, életmód milyensége, minõsége.
S hogy hogyan gyógyítanak a mesék? A
mesét hallgatva egyfajta tudatmódosult
transzállapotba kerülünk, megnyugszik a
test és oldódnak a görcsök, melyek útját
állják a változásnak.
Természetesen mesék és két közös játék,
vagy úgy is mondhatnánk, hogy pozitív
mantra színesítette a tartalmas egy órát.
Érdemes ellátogatni Judit honlapjára, a
lelekszerviz.hu weboldalra is!

Hargitai–Kiss Virág
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Soha nem tétlenkedve
Nyáron töltötte be 80. életévét Isztl László és felesége, Éva néni – mindössze két hét különbséggel, mivel egy évben és
egy hónapban születtek. Laci bácsi úgy fogalmazott: Éva néni már önállóan nézte a plafont, amikor õ meglátta a
napvilágot. Kétségtelen, hogy egymásnak lettek teremtve, hiszen egész életükben, a mai napig is tevékenyek a
közösségi életben – annak ellenére, hogy súlyos csapások sora érte õket életük derekán.

– Hogyan ismerkedtek meg Éva nénivel? –
kérdeztem Laci bácsit, amikor felkeres-
tem õt Templom utcai otthonukban.
Isztl László: – Amikor végeztem a tanító-
képzõben, Alsószentivánra kerültem
1956-ban. Éva néni kertészeti szakközép-
iskolát végzett és Kaposváron volt gyakor-
nok. Amikor lejárt a gyakornoki éve, haza-
tért Alsószentivánra ellátni a háztartás és a
négy testvére körüli teendõket, mivel meg-
halt a nagymamája, édesanyja pedig or-
szággyûlési képviselõ volt, édesapja a té-
eszben fõkertész. A helyi ifjúsági szerve-
zetben ismerkedtünk meg 1957-ben. Éva
néni vezetõségi tag lett, én pedig titkár –
mint egyedüli fiatal pedagógus, mindenes
a községben. Edzéseket tartottam a labda-
rúgócsapatnak, együtt futballoztunk; lét-
rehoztunk egy iskolai kézilabdacsapatot,
mellyel 1957 tavaszán a járási iskolák ver-
senyében második helyezést értünk el;
színjátszó csoportot alapítottunk, kirándu-
lásokat szerveztünk. Volt, aki akkor látta
elõször a Balatont.
– Laci bácsi is kézilabdázott régen?
– Igen, a megyei középiskolai bajnokság-
ban szerepeltünk.
– Hova valósi?
– Elõszálláson, Róbertvölgyben születtem
1938-ban. Édesapám, Isztl Vilmos a zirci
apátság elõszállási uradalmában volt kõ-
mûves. 1946-ban költöztünk Sárszentmik-
lósra, a Deák Ferenc utca 40-be. Már a
születésem idején elkészült a családi ház.
– Miért éppen ide költöztek?
– Anyai (Gráczer) részrõl sárszentmiklósi
a család.
– Voltak testvérei?
– Ötödik gyermekként születtem. Két bá-
tyám volt: István és József, valamint két
nõvérem: Mária és Teréz. Sajnos már csak
egyedül vagyok.
– Az iskoláit hol végezte?
– Az általános iskolát Sárszentmiklóson.
Szeretettel emlékezem volt tanáraimra:
Molnár Laci bácsira és feleségére, Ilike né-
nire, Lajtos Piroskára és mindazokra, akik
meghatározók voltak a további tanulmá-
nyaim, életem során. Az általános iskola
után kézenfekvõ volt az 1951-ben létrejött
sárbogárdi tanítóképzõben folytatni a kö-
zépiskolai tanulmányaimat több osztály-
társammal, például Farkas Jóskával, Bru-
zsa Mikivel együtt. Mivel az épület félig
kész állapotban volt, a zsidó iskolában, volt
református iskolában, polgári iskolában
helyeztek el bennünket. A nyári szünetben
kéthetes turnusokban részt vettünk az
építkezésben. Felejthetetlen tanáraink
voltak többek között Németh Rudi bácsi,

Perlaki Ernõ és felesége, Rózsa néni,
Francsics Józsi bácsi és felesége, Panni né-
ni. 1955-ben a tanítóképzõ megszûnt, gim-
názium lett, így Székesfehérváron fejeztük
be a tanulmányainkat.
– Amikor Alsószentivánra került tanítani,
szolgálati lakást kapott?
– Albérletben voltam egy idõs, volt kocs-
máros házaspárnál. 1958 januárjában járá-
si úttörõtitkár lettem.
– Ez mivel járt? Intézményrõl intézményre
kellett járni?
– Rengeteg tapasztalatot szereztem az idõ-
sebb kollégáktól, mert mindegyik iskolá-
ban más szokások, emberek, mentalitás
volt. Lelkes úttörõcsapat-vezetõi gárda te-
vékenykedett a járásban. Sokat segített
Molnár Ili néni, Lajtos Piroska, Schön-
hardt Mária, Molnár György, az iskolák
igazgatói, Németh Mária (Sárkeresztúr),
Magyar Margit (Sárbogárd), Bondor Pista
bácsi (Sáregres). Fiatal korom ellenére õk
is elfogadták azokat a javaslatokat, amiket
én tettem. Egyes akciókban kiemelkedõ
eredményeket értünk el. A nagylóki iskola
és úttörõcsapat több ezer facsemetét ülte-
tett el a község északi részén, ami ma kis
erdõként szélfogóként szolgál. A puszta-
egresiek a falu déli részén a kopár hegyol-
dalt ültették tele facsemetékkel. Mindkét
csapat országos szinten az elsõ öt között
volt. Felejthetetlen élmény volt a résztve-
võknek a nyaranta megszervezett õrsveze-
tõképzõ tábor, ahol 35-40 gyerek tanult.
1959-ben volt a második országos úttö-
rõ-találkozó, ahová mi is tudtunk küldeni
egy delegációt. Akkor kapott egy zászlót a
pártközponttól az úttörõszövetség, és en-
nek kapcsán a járási pártbizottság is adott
a járási úttörõelnökségnek és a járási csa-

patoknak egy közös zászlót, amit 1959. má-
jus 1-jén vettünk át. Ereklye volt ez szá-
munkra, amit az eredményes szervezõ-,
csapat- és vezetõi munkáért kaptunk. Em-
lékezetes még az is, amikor a lenini páncél-
autó vándorolt négy napig a járás terüle-
tén.
– Hol volt Laci bácsi „fõhadiszállása”?
– A pártbizottságon, a mai polgármesteri
hivatal épületében, mely 1952-ben készült.
– Éva nénivel mikor költöztek Sárbogárd-
ra?
– 1960-ban esküdtünk össze. Itt albérlet-
ben kezdtünk, és amikor 1962-ben elké-
szült a lordok háza (a Huszár órással szem-
beni emeletes épület), ott kaptunk egy la-
kást.
– Mikor költöztek a Templom utcai ház-
ba?
– 1970-ben. Pedagóguskölcsönbõl építet-
tük.
– Éva néni is kapott állást Sárbogárdon?
– Egy darabig Alsószentivánon maradt, de
pár hónap után az alsószentiváni téesz egy
virág- és zöldségüzletet nyitott a rendelõ-
intézettõl nem messze lévõ épületben,
aminek kereszt áll az udvarán, annak lett a
vezetõje. Késõbb a kollégium élelmezés-
vezetõjeként dolgozott, utána a Sárszent-
miklósi Általános Iskolában a mezõgazda-
sági ismereteket tanította. Ehhez képesí-
tést is szerzett a Pécsi Tanárképzõ Fõisko-
lán. Oktatott a Mészöly Géza Általános Is-
kolában is, de 1985-ben egészségügyi okok
miatt leszázalékolták.
Engem bevonultattak 1961-ben katonai
szolgálatra két évre.
– Hova kellett bevonulni?
– Kiskõrösön volt az eskütétel és az alap-
képzés, utána Jászberénybe kerültünk a
tiszti iskolába, ahol 1962 õszén végeztünk.
Egyéves csapatszolgálat következett, az-
tán visszakerültem Kiskõrösre mint tiszt-
helyettes. Önálló szakaszparancsnoki fel-
adatokat kellett ellátnunk, és egy hónap
elõkészítés után letettük a tiszti vizsgát.
– Házas emberként ez nem volt egyszerû
lelkileg.
– Addigra már elsõ fiunk, Lacika is meg-
volt.
– Milyen gyakran találkozhattak?
– Akkortájt volt a berlini felkelés, kubai
helyzet, így nagyon megszigorították az el-
távozásokat. 2-3 havonta jöhettünk haza.
Nehéz volt.
– Amikor lejárt a katonaság, ugyanabba a
pozícióba került vissza?
– Nem, a járási KISZ-bizottság agitációs és
propaganda munkáját irányítottam. Pál
Dávid lett utánam a járási úttörõtitkár.
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– Helyileg nem kellett messze mennie,
mert az is a pártbizottságon volt. Mivel
járt az agitpropos munka?
– KISZ-oktatásokat tartottunk fiatalok ré-
szére a téli idõszakban, kulturális sereg-
szemléket, Ki mit tud?-okat, sportverse-
nyeket, ünnepségeket, egyéb rendezvé-
nyeket szerveztünk. Nagyobb esemény
volt 1965-ben a Forradalmi Ifjúsági Napok
(FIN), ami március 15-étõl május 1-jéig
tartott. 1966. április 24-én a Gyarmati Ifjú-
ság Napja alkalmából az argentin KISZ el-
sõ titkára látogatott hozzánk egy delegáci-
óval. Tömve volt a kultúrház a megemlé-
kezésen. Nagyon meg voltak elégedve, ko-
moly elismerést kaptunk, hogy jól sikerült.
Jelentõs volt 1968-ban a Petõfi-emléktáb-
la avatása a FIN keretében, melyet én kez-
deményeztem. A táblát fáklyás felvonulás
kíséretében avattuk fel, több százan vol-
tunk. Mezõszilason is avattunk Petõfi-táb-
lát. Mi vezettük be a társadalmi esküvõk,
névadók szervezését.
– Meddig dolgozott?
– 1967-ben váltottam: a megyei Magyar
Honvédelmi Szövetséghez mentem járá-
si–városi titkárnak 1991-ig, a leszázaléko-
lásomig.
– Miért százalékoltál le?
– Kaptam egy szívinfarktust. 2006 óta
pacemakerrel élek. Az MHSZ-nél kezdet-
ben a pártbizottságon volt az irodám. Az-
tán 1970-71-ben a Kieg-épületek fölszaba-
dultak, így kiképzõbázist alakítottunk ki a
mai Penny melletti dohánybolt épületé-
ben. Létrehoztunk egy 5 lõállásos, fedett
légpuskalõteret, majd késõbb egy 20 lõál-
lásos lõtér épült a Videotonnal szemben, a
volt homokbánya helyén társadalmi mun-
kában. A járás 12 községében szintén ké-
szült 10-10 lõállásos, fedett lõtér a megyei
és helyi tanács, valamint a téeszek összefo-
gásával. Országos szintû versenyzõink vol-
tak úttörõ, felnõtt és pedagógus kategóri-
ákban a lövészsportban. Az MHSZ kereté-
ben volt és leendõ katonák részére, az ifjú
gárda, úttörõgárda számára szerveztünk
programokat. Segítséget nyújtottunk a
honvédelmi képzésben, megszerveztük a
sorköteleseknek a katonai elõképzést a
községekben. Késõbb táborszerû képzést
szerveztünk újdonságként, mert a vasárna-
ponkénti oktatás nem volt annyira ered-
ményes. Vajtán volt a tíznapos, bentlaká-
sos tábor a járásban lévõ sorkötelesek, il-
letve általános és középiskolások számára.
A munka mellett lehetõség volt fürdésre,
futballozásra, sportra. Nagyon élvezték a
gyerekek, hasznosnak ítélték, nem féltek
már annyira a bevonulástól. A sikeres szer-
vezés eredményeként a 80-as években az
összes megyei gyereket nekünk kellett ki-
képezni. 1974-ben elindítottuk Sárbogár-
don az úrvezetõképzést, azaz a mai „B” ka-
tegóriás oktatást. 3-4 tanfolyamot szervez-
tünk évente, 20-25 fõvel. Egyedüli volt,

hogy az 1978-1979-es tanévtõl megszer-
veztük a középiskolában az ingyenes gép-
jármûoktatást, melyet érettségi tantárgy-
ként fogadtak el. A diákok az érettségi bi-
zonyítvánnyal együtt megkapták a jogosít-
ványt is. Mindez az MHSZ megszûnéséig,
a rendszerváltásig mûködött.
– Két fiuk született: Lacika és Csabi.
– Lacika 1960-ban, Csabi 1969-ben szüle-
tett. Lacika a Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem történelem–magyar szakán
végzett. A megyei múzeumban dolgozott
és ösztöndíjasként ment feleségével, Esz-
terrel Kanadába 1990. augusztus végén.
1991. március 21-én autóbalesetben életü-
ket vesztették, Ottawától 20 kilométerre
viharba keveredtek és találkoztak a szem-
bejövõ kocsival. Szép hangja volt neki és
Csabinak is. Mindketten zenei tagozatra
jártak, kórusban énekeltek és trombitán
játszottak.
– A zenei vénát kitõl örökölték?
– Éva néninek is nagyon jó hangja van, õ
szintén kórustag volt.
– Két jelentõs csapás volt az életükben:
Lacikáék halálos balesete és az Önök bal-
esete. Ez mikor is történt?
– 1996-ban, Lacikáék halála után 5 évvel,
ugyanabban a hónapban. Székesfehérvár-
ra mentünk, és a sárszentágotai bejáró
után az enyhe kanyarban, egy kamiont elõ-
zött egy BMW minden körültekintés nél-
kül. Õ 130-cal, mi 70-nel mentünk Tra-
banttal. Nagyon súlyosan megsérültünk.
Éva néninek mindkét lába, keze, a belsõ
szervei roncsolódtak. Nekem a jobb tér-
dem, a medencém és a combnyak törött el.
Nem sok esélyt láttak az orvosok, hogy túl-
éljük.
– Csabi fiuk milyen hivatást választott?
– Villanyszerelõi és háztartásigép-szerelõi
szakmát tanult, mindkettõbõl sikeres mes-
tervizsgát tett. Budapesten dolgozik egy
márkaszervizben.
– Nem utolsósorban többgyermekes büsz-
ke édesapa,
– Hat gyermekük van: Emese, Levente,
Csenge, Kincsõ, Hunor és Zengõ. A legna-
gyobb a 16. évében van, a legkisebb 3 éves.
Nadapon laknak, most építkeznek Velen-
cén.
– Vigasz, pótlás ez a hat gyermek az elvesz-
tett fiú és ott meg nem született unokák he-
lyett.
– Nem telnek tétlenül a nyugdíjas éveink.
Az unokázás mellett 2000-ben a Mozgás-
sérültek Fejér Megyei Egyesülete Sárbo-
gárdi Csoportjának vezetõje lettem. Mint-
egy 150 mozgássérült részére nyújtunk se-
gítséget jogi, szociális, egészségügyi kérdé-
sekben. Ugyanakkor alapítói és aktív tag-
jai vagyunk a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
letnek, mely jövõre ünnepli fennállásának
10 éves évfordulóját.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

szeretettel meghívja Önt

ZOCSKÁR ANDRÁS
KERAMIKUS ÉS RAJZTANÁR

70. születésnapja alkalmából rendezett
kiállításra, ahol megtekinthetõk rajzai,

festményei, kollázsai és kerámiái.
A kiállítást megnyitja:

Leszkovszki Albin

2018. szeptember 29-én 17 órakor
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.

Közremûködik a Huszics Vendel
Kórus és Makkos Norbert.

KÉK HÍREK

Zebrán gyalogost
sodort

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedé-
si baleset történt 2018. szeptember 25-én
17 órakor Sárbogárdon, az Ady Endre
úton. A rendelkezésre álló adatok alapján
egy gépkocsi 68 éves vezetõje nem biztosí-
tott elsõbbséget egy gyalogos-átkelõhe-
lyen szabályosan közlekedõ nõnek és autó-
ja visszapillantó tükrével elsodorta õt. A
gyalogos könnyû sérüléseket szenvedett.
A baleset bekövetkezésének körülményeit
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgál-
ja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTÕ

Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatun-
kon. A munkák biztonságos elvégzése érdeké-
ben elengedhetetlen az áramszünet. A szolgál-
tatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük
megértésüket!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy átépítés miatt

2018. október 25-én
8 órától várhatóan 15 óráig

Sárbogárd–Alsótöbörzsökön – Balassi Bá-
lint utca, Százados utca 1., Tüzér utca 1–31.,
2–30., Katona utca 1–7., 2–34., Honvéd utca
1., Abai út 4–8., MÁV-terület – áramszünet
lesz.

E.ON

A Tom Lantos Intézet tisztelettel meghívja Önt az

„Emlékeink a térben – Az eltûnt sárbogárdi zsidóság nyomában” címû kiállítás megnyitójára.
A megnyitó 2018. október 4-én 17.30-kor kerül megrendezésre az Izraeli Kulturális Intézetben.
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Ötven éve történt

A hatvannyolcasok nemzedéke
Az ötven évvel ezelõtti, 1968-as esemé-
nyek mély nyomot hagytak az 1954-ben lé-
tesült fiatal középiskola, a sárbogárdi gim-
názium életében. Sok fiatal tanár került
1956 után az iskolába, s nemcsak azért,
mert az 1956-os forradalom eseményei
kapcsán három tanárt elbocsátottak, be-
börtönöztek, illetve internáltak, s helyüket
be kellett tölteni, de azért is, mert a forra-
dalom utáni években egyre több újabb osz-
tály indult a gimnáziumban. 1958-ban már
nyolc osztály mûködött: 5 reál és 3 humán
tagozatos. Az iskola tanulói létszáma ek-
korra elérte a 240 fõt, a tantestület létszá-
ma pedig a 18 fõt. Megépült 1960-ban a
gimnáziumhoz a fõutcára nyíló kollégium,
1964-tõl pedig öntözõgépész és közgazda-
sági szakközépiskolai osztályokkal bõvült
az oktatás. 1965-ben Szabó Istvánt nevez-
ték ki a gimnázium igazgatójának, aki 28
évig, 1993-ig állt az intézmény élén. Ekkor
került az iskolába tanítani az ELTE mate-
matika–filozófia szakán frissen végzett
Princz István, aki hozta magával az egye-
temrõl a baloldali lázadó szellemet is. Az
egyetem filozófia tanszékének diákjai kö-
rében termékeny talajra találtak azokban
az években a nyugati diákság és a fiatal ér-
telmiség körében akkor terjedõ újbalolda-
li, neomarxista, maoista eszmék, amelyek-
nek a tanszék öregdiákjai, Heller Ágnes,
Márkus György, Vajda Mihály, Fehér Fe-
renc voltak a magyarországi képviselõi.
Õket éppen akkor távolították el a tan-
székvezetõ Lukács Györggyel együtt az
egyetemrõl, amikor Princz István ott vég-
zett. 1963-ban Sárbogárdra kerülve Princz
lett aztán a sárbogárdi középiskola ekkor
kezdõdõ különös „lázadó kísérletének”, a
Pinceklubnak a szervezõje és szellemi irá-
nyítója.
A gimnázium KISZ-szervezetének kereté-
ben szervezõdõ Pinceklub ártatlan kezde-
ményezésnek indult, amit a helyi kommu-
nista politika is támogatott. Úgy gondol-

ták, sikerül ezzel az ifjúságot bevonni a
kommunista társadalom építésébe. Nem-
csak az iskola diákjai, de a kisváros fiatal-
sága is rendkívüli lelkesedéssel vett részt a
Pinceklub létrehozásában. Társadalmi
munkában rendbe hozták a gimnázium
alatti alagsori pincerendszert, s ott indult a
klub.
- Az egy csoda volt – emlékezett vissza a
kezdetekre Princz István egy 1995-ben ve-
le készült interjúban. – A nagy lázadás, a fi-
atalság különbözõ csoportjainak egymásra
találásának évei voltak azok. Az volt a jel-
mondat: „Addig énekelj, amíg fiatal vagy!”
Jöttek a falu egyszerû gyerekei is. Jöttek
festõk, kõmûvesek és mások is. Kérdezték,
bejöhetnek-e, segíthetnek-e. Akkor egy
rövid idõre egymásra talált a gimi és a falu
ifjúsága. Kaptunk 4.000 Ft-ot a klubra.
Szépen berendeztük a helyiségeket, szín-
padot csináltunk, s közben a pinceklubnak
megalakult a zenekara is, ami még inkább

lelkesítette az ifjúságot.” (Bogárd és Vidé-
ke, 1995/5. szám)
A zenekarnak hangszerek vásárlására ku-
koricaszedést vállaltak a gimisek a terme-
lõszövetkezetben. Készült a tagok részére
tagsági igazolvány, amelyet sokan a régi di-
ákok közül máig ereklyeként õriznek. A
tagsági igazolványt ki kellett érdemelni
társadalmi munkával, közösségi tevékeny-
séggel. Csoportosan elmentek Budapestre
a nagy Omega-koncertre. Délutánonként
a klubban Beatlest és a nyugati ifjúság lá-
zadó zenéjét hallgatták. Hallgatták a híre-
ket az 1968-as francia diáklázadásokról, s
irigyelték a francia diákok bátorságát,
hogy lázadni mertek a hatalom ellen.
Talán túl jól sikerült a klub szervezése. A
KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség)
egy idõ után már veszélyt látott ebben a
mozgalomban, mert ott nem kommunista
mozgalmi dalokat énekeltek a fiatalok,
nem a kommunista eszméket dicsõítették,
hanem nyugati zenére táncoltak, nem poli-
tizáltak, ugyanakkor formálódni kezdett
egy olyan polgári jellegû közösség, ami
egyre inkább kezdett hasonlítani a háború
elõtti civil mozgalmakra. A klub ellen poli-
tikai hangulatkeltést sem nélkülözõ erköl-
csi támadások indultak, amelyeket a klu-
bot vezetõ tanár, Princz István nem tudott
megfelelõ diplomáciával kezelni. Megvá-
dolták Princzet, hogy lázít a Szovjetunió
ellen, a klubban az avantgard polgári deka-
dencia eszméit terjeszti a fiatalok között,
ami ellentmond az ifjúság szocialista neve-
lési elveinek.
A támadásokra dühös kirohanásokkal vá-
laszolt Princz, ami még inkább olaj volt a
tûzre. Mint dr. Simon Péter, egyik tanár-
társa mesélte: volt olyan eset, hogy Princz
a megyei pártbizottságon berontott az
agitpropos irodájába és az asztalt verve kö-

Kollégium

Öregdiákok nosztalgaizenekara
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JOGVITA
Hozzák a tárgyalásra a gyilkost megbilincselve. Látjuk a ruháját, a kezét, a haját. Az arcát
azonban nem látjuk. A tévések valamilyen trükk segítségével eltakarták. Nincs jogunk
látni. A gyilkosnak ugyanis állampolgári joga, hogy az arca rejtve maradjon. Állítólag az
ártatlanság vélelme nevû jogi alapelv alapján ködösítik el az ábrázatát. Mert mi van, ha
nem is gyilkolt, és itt igazságtalanul meghurcolják õt? Akkor minden rokona, ismerõse a
szívéhez kap, haláláig rajta marad a gyanú árnyéka, nem mer kimenni az utcára, pedig
ártatlan. Ez okból pediglen láthatatlanná kell tenni az arcot.
Gondolkodom, miért bosszant, miért kavar föl, miért sért a tévéseknek ez az eljárása.
Mióta élek és látok, természetes számomra, hogy elõször az elém kerülõ emberek arcát
veszem szemügyre. Az arc örök titok, mégis olvasni akarok belõle, minden rezdülését
észreveszem, folyamatosan tanulom, és sosem jutok a végére. Azt hiszem, az emberi arc
az egyik legérdekesebb dolog a világon. Amikor Dajka Margit a filmen a nagymamát
játssza, és felfedezi, hogy sosem látott unokája áll szemben vele, másodpercenként válta-
koznak az ajkán, a szemében a meghatódottság, az öröm, az élettragédia érzései, az min-
dennél érdekesebb. Ami az emberekben megragadó, azt felfedezni véljük az arcukban,
de néha nagyot csalódunk. Ígéretes szépségû nõi arc mögött néha üres, butuska lélek rej-
tõzik, durva, barázdált férfiábrázat nemes lelket rejt. A titok titok marad, és megértjük,
hogy bizonyos dolgokhoz nem adatik kulcs, az arc örök rejtély.
A világ egy olyan hely, ahol arcok vannak. Arcok lebegnek körülöttünk, mint a lidércek,
nincs varázsosabb, mint egy szép nõi arc. Néha elfeledkezem magamról, belebámulok
valakinek a képébe. A metró mozgólépcsõjén megveszekedetten bámulom a szembejö-
võ arcokat. Gazdagabb látvány, mint egy virágos rét, valahogy az élet lényegét kapom sû-
rítve. Az a tévképzetem támad, hogy értem ezeket az arcokat, pedig csak azt értem, hogy
megfoghatatlan titkok, ingerel a vágy, hogy mögéjük lássak.
És, kérem, valakik jogot formálnak maguknak arra, hogy eltakarják, amit jogom van lát-
ni. Aki az arcot eltakarja, ellop tõlem valamit. Át kellene gondolni ezt az egész „állam-
polgári jog” témát. Nekem nincs jogom arra, hogy lássam valakinek az arcát, csak a vélt gyil-
kosnak van joga arra, hogy ne lássam? He? Az én jogom nem számít, csak a bûnözõé? Né-
zem a tévéhíradón ezt a bírósági jelenetet. Ott az ügyész, az ügyvéd, a bíróság, ott a né-
zõk, Egyiknek sincs eltakarva az arca. Játszi kérdés: rájuk nem vonatkozik az ártatlanság
vélelme?
A fiatalok nyelvén szólva ma a törvényhozók jogvédõk, jogászok túltolják a jogok kérdé-
sét. Kissé az agyukra ment. Két kézzel osztogatják oda a jogokat, ahonnan inkább el kel-
lene venni, és elveszik azoktól, akiknek pedig járnának. Balhéznak, ha az idegenbõl jött
segélykérõ nem kap patyolat ágyat és háromfogásos ebédet, de egy szavuk nincs a saját
polgártársaikért, akik az aluljáróban a lábuk alatt alszanak a kövezeten.
Miért van néha az embernek az az érzése, hogy bolond világban él?

L. A.

vetelte, hogy csináljanak rendet a sárbo-
gárdi trágyadombon. Végül már a vele
szimpatizáló tanártársak se bírták idegek-
kel elviselni Princz állandó izgágaságát.
1969-ben a klub megszûnt, Princz István
elhagyta a gimnáziumot. A Pinceklub léte
azonban mély nyomokat hagyott az akkori
középiskolásokban, s hatása a megszünte-
tés ellenére is jelentõs maradt mind a diá-
kok, mind a tanárok gondolkodásában.
Annak szellemiségét részben és más
formában Leszkovszki Albin diákszínpada
vitte tovább az 1970-es években.
A Pinceklubnak azonban még a nyomát is
igyekeztek eltörölni. A helyiségeit kisajátí-
totta a légoltalom, s ezután sok éven át a
diákság be se tehette oda a lábát, a helyisé-
gekben a járási légoltalmi parancsnokság
székelt, innen irányították a légoltalmi
gyakorlatokat. Késõbb az egyébként meg-
lehetõsen nedves pincehelyiségeket visz-
szakapta a gimnázium, s ott könyvtárat
rendeztek be Kalácska László felügyelete
mellett.
Princz István e kudarc után iskoláról isko-
lára vándorolt. Forradalmi türelmetlensé-
ge miatt sehol se volt maradása. Idõs korá-
ra megkeseredett. Nagyon megharagudott
volt sárbogárdi tanártársaira, fõleg az isko-
la akkori igazgatójára, Szabó Istvánra,
hogy nem állt ki annak idején mellette.
Szakállat növesztett, és azt mondta, addig
nem vágja le, amíg Szabó István a sárbo-
gárdi gimnázium igazgatója.
Szabó István 1993-ban ment nyugdíjba,
ennek ellenére Princz István 1995-ben a
volt diákok által szervezett találkozóra
még mindig hosszú szakállal jelent meg, és
még mindig baloldali marxistának vallotta
magát. Ezen a találkozón megjelent a Pin-
ceklub zenekara is: Lõkös Jani, Szabadkai
Laci, Sztari Béla, Szõnyegi Pista. A Hely-
õrségi Klubban 1998-ban megrendezett
nosztalgiaestjükre több százan eljöttek. A
kultúrházban idõnként ma is vállalnak al-
kalmi fellépést. A név és a régi számok még
sok öregdiákot és számos mai tinédzsert is
képesek megszólítani.

Hargitai Lajos

Elõkészületben a Történelmi séta Sárbo-
gárdon címû könyv, a Sárbogárdi Múze-
um Egyesület új kiadványa. A fenti írás
forrása többek között e könyv is. A könyv
bemutatója várhatóan november hónap-
ban lesz. (Szerk.)

KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS

Országos Könyvtári Napok – 2018. október 1–7.

Az Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros szakma legjelentõsebb eseménye,
2018-ban is több ezer könyvtár összefogásával, a lakosság széles körének bevonásá-
val valósul meg.

Ingyenes rendezvényeink

Október 1. (hétfõ) 17 óra: Rügyfakadástól virágzásig címmel Novák Edith alkotásai-
ból nyílik kiállítás. Megtekinthetõ október 2–31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Október 3. (szerda) 14 óra: Kisiskolások találkozása Szabó T. Annával. Az írót a gye-
rekeknek bemutatja: Kálnay Adél.

17 óra: Író–olvasó találkozó felnõtteknek. Vendégünk: Szabó T. Anna, beszélgetõtár-
sa: Kálnay Adél.

Október 5. (péntek) 17 óra: A hely, ahol élünk. Sárbogárd és környéke régi térképek
tükrében. Dr. Plihál Katalin elõadása.

Október 1–31-ig különféle kedvezményekkel állunk az érdeklõdõk rendelkezésére:

– Ingyenes be- és átiratkozás: ez idõ alatt beiratkozott olvasóink 365 napra az érvé-
nyes tagdíj befizetése nélkül vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait (kivétel a
DVD-klub tagsági díja, amely továbbra is 1.200 Ft/hó).

– „Megbocsátás napjai”: késedelmes olvasóink mentesülnek a pótdíj fizetése alól.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Madarász József Városi Könyvtár!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

SZALAI OTTÓ
sárszentmiklósi lakos

életének 66. évében elhunyt.
Temetése 2018. október 5-én

(pénteken) 17 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõ

ravatalozójából.
A gyászoló család
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Szeptember
Szeptember van, „szinte kimondani is iszonyat” – vélik többen,
ám ez mit sem változtat azon a tényen, hogy megkezdõdött az is-
kola. Persze vannak olyanok is, akik ha kissé szorongva is, de még-
is nagyon büszkén lépkednek – hátukon vadonatúj iskolatáská-
jukkal –, s büszkén újságolják mindenkinek, hogy õk már nem kis
ovisok, hanem immár „nagy iskolások”. Igen, õk az elsõsök, akik
most kezdik meg az iskolás éveket, amik – ha addig nem változnak
a jogszabályok – legalább tizennyolc éves korukig tartanak, hiszen
addig tanköteles korúak, de az esetek döntõ többségében az isko-
lapadban töltött idõ ennél jóval több, 14, 16, 18, vagy akár már 20
év is, s valahogy úgy van, hogy minél többet tanul az ember, annál
inkább úgy érzi, hogy ez még mindig nem elég... A diplomához im-
már kötelezõ a nyelvvizsga, de kellene mellé legalább még egy
(vagy még kettõ, esetleg három), aztán a számítástechnikai isme-
reteket is egyre mélyebben kellene elsajátítani, mert ha nem ha-

lad az ember a korral, akkor lemarad, s félõ, hogy kiszorul a mun-
kaerõpiacról... Ördögi kör, amibõl szinte nincs kiszállás. Persze,
aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok én tanulásellenes, sõt! Na-
gyon is támogatom az ismeretszerzést, a tudás folyamatos frissíté-
sét, hiszen szó mi szó, valóban hihetetlenül felgyorsult az élet, s
nem kellene teljesen bután állni az újabb és újabb vívmányok
elõtt... Ám azért azt is megfontolandónak érzem, hogy ez a nagy
„tudás alapú társadalom”, amit építünk, valójában egy soha el
nem érhetõ ideál, egy olyan ábránd, amirõl igazából véve azt se
tudjuk, hogy mi is lenne valójában. Ez persze nem befolyásolja
azt, hogy olyan elvárásokat teszünk magunk elé, hogy abba való-
sággal beleroppanunk. Mert, ugye, dolgozni kell, hiszen
valamibõl meg kell élni. Tanulni szintén kell, mert nem maradha-
tunk le.
Pihenni is kell, mert mégiscsak emberek lennénk. Enni is kell,
meg egyáltalán élni is, mert vannak dolgok, melyeket muszáj meg-
tennünk, ha élni akarunk. Meg még ez is kell, meg az is kell, meg
„amaz is”, szóval minden, s közben nem vesszük észre, hogy ebbe

a „nagy muszájba” szép csöndesen beleroppanunk. Beleroppa-
nunk fizikailag és lelkileg egyaránt. Meg szellemileg is, hiszen
ennyi „hihetetlenül fontos dolog” között a lelkiekre már nem cso-
da, ha nincs idõ... Óh, mennyire ördögi kör, s azt gondoljuk, hogy
nincs választásunk, „járnunk kell az élet, a körülmények diktálta
táncot”. Már a fiatalok elé is olyan elváráshalmot rajzolunk (per-
sze csupa jó szándékból, hiszen most fiatal, „most még megtehe-
ti”), aminek képtelenek megfelelni, s az elvárások ellencsapása-
ként sokszor mindent odacsapnak, mondván: „ebbõl aztán elég,
hagyjanak engem békén”. S ekkor következik a teljes kiábrán-
dultság, a teljes nihil, a kábítószer, a depresszió vagy az idegössze-
roppanás. Nem akarok én senkit rémképekkel ijesztgetni, de ami
tény, az tény, s kár hogy így van...
Persze, logikusan felmerül a kérdés, hogy mi a megoldás akkor.
Ne tanuljunk, és ne követeljünk?! Óh, nem gondolnám, hogy ez
lenne a megoldás, hiszen még a Biblia is határozottan utasít min-
ket, például Péter második levelében is, hogy a hitünk mellé ra-
gasszunk jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé pedig tudományt.
Ám itt nincs vége az utasításoknak, hiszen így folytatja az apostol:
„a tudomány mellé pedig mértékletességet.” Azt hiszem, ez a
megoldás. A mértékletesség. Nem baj ugyanis, ha tanulunk. Sõt,

jó dolog, Isten szerint való, csak éppen ne menjen az egészségünk,
a hitünk rovására. Ha ugyanis mindent feláldozunk a „tudomány
szent és nemes oltárán”, akkor szép csöndesen valóban minden
áldozatul esik. A hitünk, az egészségünk, s végsõ soron az örök
életünk. Ez pedig ugyancsak rossz üzlet, mert ismerjük Urunk
kérdését: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnye-
ri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul
a lelkéért?” Tudjuk, semmit. De nem is nekünk kell megfizetnünk
a „megfizethetetlent”, hiszen ezt már Jézus megtette helyettünk.
Nekünk csak el kell fogadnunk. Hittel és bûnbánattal. És aztán
jöhet a tanulás is, mert azért az se spórolható meg...

Kulcsár Anikó

Forrás: a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány kiadványa,
2009/4. szám

Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
TARTANDÓ VÁROSI ÜNNEPSÉGRE.

Idõpontja: 2018. október 1., 14.30 óra

Helyszíne:
a József Attila Mûvelõdési Központ színházterme

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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„Szüretelünk most, isszuk a mustot!”
Az õszi hagyományok közül a szüret az elsõ, amire a Cecei Óvodában minden évben nagy izgalommal készülünk gyermekeinkkel a ne-
velési év megkezdése után. A szüret régen és ma is fontos társas esemény, melynek számos hagyománya él. A gyerekek örömmel ismer-
kedtek meg a szüreti népszokásokkal, a szürethez kapcsolódó tevékenységekkel, eszközökkel. A szürethez, a szõlõhöz kapcsolódó
mondókákat, versikéket és dalokat szívesen tanulták meg. A csõszös játék kedvencükké is vált. Óvodásainkkal témahét keretében dol-

goztuk fel ezt a hagyományt, melynek kap-
csán sok ismeretet szereztek. A témahét le-
zárásaként, az EFOP 3.9.2.-16 pályázat ke-
retében a szürethez kapcsolódó családi
nappal zártuk a hetet. Sok családtag érke-
zett intézményünkbe, hogy gyermekeikkel
töltsenek el egy játékos délelõttöt. Szõlõ-
fürtöket mintáztak, ragasztottak, színeztek
a kézmûvesasztaloknál, a szõlõfürt szemei-
be babzsákokkal céloztak. Varró János
népzenész interaktív hangszerbemutatót
tartott az érdeklõdõk számára. Majd a Süni
csoport középsõs és nagycsoportosainak kis
mûsora következett, mely után táncházzal
fejeztük be a programot. A játékos családi
délelõtt célja kettõs volt. Egyrészt segítette
pedagógiai programunk céljainak megvaló-
sulását, másrészt a szülõk közvetlenül is be-
tekinthettek az óvoda életébe.

Cecei óvoda

Építõ kockaság
Van az úgynevezett kockaság, vagy
kockulás, amivel azt jellemezzük, aki sokat
ül a számítógép/televízió/egyéb képernyõ
elõtt. Ennek a fajta tevékenységnek a túl-
zásba vitele rombolja az agysejteket, a lá-
tást, a lelkivilágot, társas kapcsolatokat, a
test tunyasága miatt pedig rossz hatással
van az egészségre is.
Van azonban egy jófajta, minden értelem-
ben építõ kockulás: a legózás.
Ez az évtizedek óta töretlen népszerûség-
nek örvendõ játék régi múltra tekint
vissza. 1932-ben Ole Kirk Christiansen
asztalosmester alapított vállalkozást a dá-
niai Billundban. A cég fajátékokat gyártott
és két évvel késõbb vette fel a „Lego” ne-
vet, amely a dán „leg godt!” kifejezésbõl
származik, ami azt jelenti: „játssz jól!”.
1947 után kezdtek a ma is ismert mûanyag-
ból játékokat készíteni. A vállalkozást Ole

fia tökéletesítette. 1958-ban született meg
az igazi Lego, melynek sikerességét bizo-
nyítja, hogy 50 év után az akkori elemekkel
a ma gyártottak is kompatibilisek.
A Lego és legózás rajongóit hívta közös
szombat délelõtti együttlétre Jákob Zoli-
ka, édesanyja, Tünde és Lepsényi Izabella.
Az elsõ sárbogárdi legós találkozónak a
sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Köz-
pont kamaraterme adott helyet. Már a be-
járati ajtón betoppanva legós molinók fo-
gadták az érdeklõdõket, s vezették a szin-
tén stílusos díszbe öltöztetett teremig, ahol
asztalokon kiállítva a helyi gyermekek sa-
ját alkotásai mellett megcsodálhattunk
egy sereg szuperjárgányt (köztük távirá-
nyítós darut, versenyautót) és építményt,
valamint egy kisfilmet, amiket a Sárbo-
gárdhoz rokoni szálak révén kötõdõ szé-
kesfehérvári Törzsök Gábor, a Balaton–

Bakony Kocka Klub tagja hozott magával.
Egyenként be is mutatta a legocsodákat, és
magáról is mesélt, hogyan vált e játék meg-
szállottjává.
Az õszies idõ ellenérre közel 50 gyermek
és felnõtt fordult meg az eseményen. A
résztvevõ gyermekeket legós emléklappal
és csokoládéval jutalmazták meg a szerve-
zõk.
A rendezvényt felajánlásaival Horváth Ist-
ván és a Bogárd és Vidéke Hírház támo-
gatta. A szülõk innivalóval és harapnivaló-
val járultak hozzá a délelõtt jó hangulatá-
hoz.
Reméljük, lesz folytatás.

Hargitai–Kiss Virág
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2018. október

Október 6-7.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
október 14.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977;
október 20-21.: Bogárd-Vet állatorvosi rendelõ, Sárbogárd,
Túry M. u. 3., 06 (30) 362 1990;
október 22-23.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent Ist-
ván u. 3., 06 (20) 974 9065;
október 27-28.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

NE GYÚJTSA! GYÛJTSE!
A hulladékégetés veszélyeire, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet a katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelõ Zrt. 2018-ban eddig több mint kétszáz szabadtéri tûznél avatkoztak be a tûz-
oltók Fejér megyében. Az esetek egyharmadában szemét kapott lángra, de vegetációs
és erdõtüzek is hasonló arányban történtek. A megyében évente átlagosan kétszázhar-
minc lakásban keletkezik tûz, többségük valamilyen nyílt lánggal összefüggõ tevékeny-
ség végzése közben, mint például a fûtés, a sütés-fõzés és a dohányzás. A cél, hogy a
szabályok betartásával, öngondoskodással és tudatos szelektív hulladékgyûjtéssel
ezeket a tûzeseteket, a sérüléseket és az anyagi károkat megelõzzük.

A lakás- és a kéménytüzek kialakulásában, továbbterjedésében évrõl évre közrejátszik
a nem megfelelõ tüzelés, fûtés. Sajnos elõfordul, hogy a tüzelõberendezésbe a fa mellé
még mûanyagpalackokat, csomagolóanyagokat, régi bútorlapokat, rongyokat tesz-
nek, ez pedig a füstelvezetõk állapotának rohamos romlását eredményezi, amely nem-
csak kéménytüzek kialakulásához, hanem szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. Ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy a kazánokat, kályhákat, kandallókat csak az elõírt tüzelõ-
anyaggal fûtsük, és a begyújtáshoz kerüljük a színes, magas festéktartalmú akciós ka-
talógusok, magazinok használatát. A prospektusoknak a papírgyûjtõkben, a mûanyag-
nak és a textilrongyoknak az erre kijelölt szelektív hulladéktárolókban van a helye. Ott-
honunk tûzbiztonságát tovább növelhetjük füstérzékelõk alkalmazásával, amelyek tûz
esetén idõben, átlagosan egy percen belül jeleznek. Segítségükkel a személyi sérülé-
sek és a jelentõsebb anyagi károk is megelõzhetõk. 2018-ban Fejér megyében a lakás-
tüzek száma szeptemberig már meghaladta a százat.

A szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlanság, felelõtlenség okozza, és
sok esetben a növényi hulladék – rosszabb esetben más hulladék – elégetésével kezdõ-
dik. Gyakori, hogy az égetést végzõ nem tudja a tüzet kontrol alatt tartani, a lángok to-
vábbterjednek, a növényzet nagy területen éghet le, és akár épületek is a tûz martaléká-
vá válhatnak. A szabadtéri tûzgyújtásra vonatkozó szabályok elsajátításával, valamint
az égetés helyett a komposztálást elõtérbe helyezve sokat tehetünk azért, hogy meg-
óvjuk környezetünket és a levegõ tisztaságát. Ezért a biztonságosabb és tisztább kör-
nyezetünk érdekében a háztartásokban keletkezõ hulladékot „Ne gyújtsa! Gyûjtse!”.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Szirénapróba október 1-jén
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilométeres kör-
zetébe esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és
riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a megyé-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta településeken október 1-jén, hétfõn 13.00 óra-
kor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására
kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rend-
szer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Együtt szurkoltunk
a MOL VIDINEK

Az elmúlt héten csütörtökön az Európa Liga csoport-
körébe jutott magyar csapatnak szurkolt a Budapesti
Groupama Arénában a Sárbogárd SE U9-es csapata.
A VIDI ellenfele a Fehérorosz BATE Borisov csapata
volt. A MOL VIDI lehetõséget adott a gyerekeknek,
hogy 1.000 ifjú labdarúgó élõben nézze végig az elsõ
hazai EL-mérkõzését.
Sajnos az eredmény nem úgy alakult, ahogy szerettük
volna, viszont a látvány, a hangulat fantasztikus él-
mény volt a gyerekeknek.

Sallai Attila

VAX KE Sárbogárd: Kezdõdik a szezon!
Férficsapatunk számára szeptember utolsó hétvégéjén kezdetét
veszi a bajnoki szezon. Együttesünk ezúttal is a Fejér megyei baj-
nokságban fog szerepelni, a pontvadászat velünk együtt 7 csapat
részvételével fog zajlani. Az alapszakaszban egy oda-vissza kört
játszanak a csapatok õszi–tavaszi szezonbontásban. Majd az elsõ
4 csapat a felsõházi rájátszásban még egy oda-vissza kört fog ját-
szani, ahol eldõl a bajnoki cím és a dobogós helyezések. Ellenfele-
ink lesznek: Rácalmás, Martonvásár, Bicske, Cunder Kézisuli,
Dunaújvárosi Egyetem, Velence.
Az elõzõ szezonban szintén a Fejér megyei bajnokságban szere-
peltünk. Egy évvel ezelõtt nem kezdtük túl jól az idényt, csapa-
tunk nem tudott egyenletesen teljesíteni. Nagy nehezen a 4. he-
lyen sikerült bejutni a rájátszásba. Aztán jött a fordulat és Takács
Lajos fiai a rájátszásban 6-ból 5 mérkõzést megnyerve egészen a
2. helyig jöttek elõre a tabellán. Az utolsó elõtti fordulóban egy
hazai pályán elbukott, Ercsi elleni meccsen ment csak el a bajnoki
cím.

BÕVÜLT A KERET
Az elõzõ idényhez képest 3 minõségi játékossal bõvült a keretünk.
Érkezett a 16 éves Kovács Ferenc Imre az Alba MÁV Elõre után-
pótlásából. A nagyon masszív fizikai képességekkel rendelkezõ fi-
atal játékos hosszú távon erõssége lehet majd a csapatunknak be-
álló és átlövõ poszton is. Visszatér a csapatunkhoz egy régi isme-
rõs, Németh II. Tamás, aki külföldön élt pár évig és most újra ha-
zatér. Õ is komoly erõssége lehet a csapatnak irányító és balszélsõ
poszton. Nagy fogásnak számít Kapoli Imre, aki a Simontornya
csapatát hagyta ott a kedvünkért. Õ tavaly a Veszprém megyei
bajnokság 3. legjobb góllövõje volt. Rá elsõsorban a lövõ poszto-
kon számítunk, de szükség esetén a balszélen is tudjuk használni.
Távozó szerencsére nem volt, így mindenki marad a helyén és
elmondhatjuk, hogy egy mélyebb kerettel vágunk neki az elõttünk
álló szezonnak.

HARCOLNI AZ ELSÕ HELYÉRT
Az elõttünk álló szezont szeretnénk ott kezdeni, ahol az elõzõt
abbahagytuk. A felkészülés alatt eddig sikerült itthon tartani az
általunk rendezett Jubileum Kupát, ahol a gyõzelem mellett sike-
rült jó játékkal is elõrukkolnunk. Jó volt látni, hogy van sebessége
a játékunknak, amivel sokra mehetünk idén is. Ebben komoly sze-
repe lesz az elõzõ fél szezonban házon belül a legjobb játékosnak
választott Horváth Istvánnak. Õ nemcsak egy gólerõs átlövõ, ha-
nem képes sebességet vinni a játékunkba. Felállt fal ellen komoly
feladat hárul az elõzõ szezon legjobb góllövõjének választott
Bodoki Györgyre, akitõl távolról várjuk a gólokat, ugyanebben a
szerepkörben kell majd tetszelegnie Kapoli Imrének is. Kellemes
probléma Takács Lajos vezetõ edzõ számára, hogy két ilyen kali-
berû átlövõnek kell lehetõséget biztosítania. Az irányító feladat-
körét Rehák Tamás mellett Németh II. Tamásnak kell majd ellát-

nia. Ezen a poszton sem állunk rosszul így
már. A balszélen Goldberger Marcelltõl és
Szabó Józseftõl várjuk majd a gólokat.
Elõbbi sebességére is nagy szükség lesz
majd a gyors indulásoknál. A másik olda-
lon a két balkezesünk, Kaló Péter és Szabó
Károly mellett Aranyos Attila is egyre
eredményesebben tölti be ezt a pozíciót. Beállóban elsõsorban
Pluhár Tamás az elsõ számú opció, aki az elõzõ szezonban nagyon
jól oldotta meg a feladatát. A jó védekezés évrõl évre egyik leg-
fontosabb pillére a játékunknak. Itt a legnagyobb kulcsszerep,
ahogy az elõzõ szezonban is, most is Várady–Szabó Mártonra fog
hárulni. Õ középen stabil pontját képezi védelmünknek. Mellé,
reméljük, Suplicz István is nemsokára visszatér a térdsérülésébõl.
Addig is komoly szerep hárulhat itt Kapoli Imrére, Szabó József-
re, Horváth Istvánra, Kaló Péterre. A kapuban két jó hálóõr, Né-
meth Tamás és Sohár Máté támogathatja majd védéseivel a csa-
patot.
Célunk a dobogó, valamint harcban lenni a bajnoki címért. Ebben
a legnagyobb riválisaink valószínûleg az NB II-es játékosokkal
felvértezett Cunder Kézisuli, az õsi rivális, címvédõ Rácalmás,
valamint a komoly célokat szövögetõ Martonvásár csapatai
lesznek. Azonban semmiképpen sem szabad leírni a szétesõ
Ercsibõl erõsítõ Velence csapatát sem, akik bárkinek okozhatnak
kellemetlen pillanatokat a szezonban.
Várjuk már a szezont és várjuk minden szurkolónkat a hazai mér-
kõzéseinkre a Mészöly csarnokába!

Csapatunk kerete a 2018/19-es szezonra

Kapusok: Németh I. Tamás, Sohár János Máté
Szélsõk: Goldberger Marcell, Szabó József Zsolt, Aranyos Attila,
Kaló Péter, Szabó Károly
Átlövõk: ifj. Bodoki György, Kapoli Imre, Horváth István, Botka
Tamás, Suplicz István
Irányítók: Rehák Tamás, Németh II. Tamás
Beállók: Pluhár Tamás, Várady–Szabó Márton, Kovács Ferenc
Imre

A VAX KE Sárbogárd õszi sorsolása

2. forduló: VAX KE Sárbogárd–Bicske TC; 09. 29., szombat, 18 óra
3. forduló: Dunaújvárosi Egyetem–VAX KE Sárbogárd; 10. 07.,

vasárnap, 13.30
4. forduló: VAX KE Sárbogárd–Cunder Kézisuli; 10. 13., szombat, 18.00
5. forduló: VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE; 10. 27., szombat, 18.00
6. forduló: Velencei SE–VAX KE Sárbogárd; 11. 10., szombat, 18.30
7. forduló: Bicske TC–VAX KE Sárbogárd; 11. 25., vasárnap, 18.00
8. forduló: VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi Egyetem; 12. 01.,

szombat, 18.00

#sbghandball
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Felemás hétvége a divat jegyében
Tovább tart a sikersorozat

Sárbogárd U19–Baracs U19 2-1 (0-0)

Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Horváth I., Gábris, Sükösd,
Molnár, Erdélyi, Demeter, Bögyös.
Cserék: Morvai, Bruzsa, Lengyel, Horváth
B.
Baracs: Pék – Ruff, Juhász, Takács, Ba-
lázs, Nagy, Parádi, Ásványi, Topp, Juhász,
Iványi.
Cserék: Killer, Csõsz, Szántó, Sörös, Kövér.
A tabella harmadik fokán elhelyezkedõ
vendégek a pontszerzés reményében ér-
keztek. A mérkõzés megkezdése után a
hazai csapat irányította a játékot. A me-
zõnyben gyûrték egymást a csapatok, gól
azonban nem született az elsõ 45 percben.
A második játékrész megkezdése után na-
gyobb sebességre kapcsolt a Sárbogárd, és
az 51. percben sikerült megszerezni a veze-
tést. A nagyszerû napot kifogó Erdélyi A. a
középre adott labdát a védõk között he-
lyezte a hálóba, 1-0. A nehezen megszer-
zett vezetõ gól után, az 55. percben Gábris
R. büntetõterületen belüli szabálytalansá-
ga egyenlítési lehetõséghez juttatta a ven-
dégeket. A megítélt büntetõt Papp B. ma-
gabiztosan értékesítette, 1-1. A hazai csa-
pat a gyõzelem megszerzése érdekében to-
vább fokozta az általa diktált iramot, és a
baracsi védelem derekasan állta a rohamo-
kat. A 69. percben Erdélyi A. egyéni akció-
ja után ismét vezetéshez juttatta csapatát.
Az egész védelmen átcselezte magát, és
higgadtan helyezte a labdát Pék R. mellett
a kapuba, 2-1. Küzdelmes mérkõzésen si-
került begyûjteni a három pontot és to-
vábbra is 100 %-os teljesítménnyel vezetni
a tabellát.

Idegenben is magabiztos
siker

Enying U14–Sárbogárd U14 1-8 (1-4)

Enying: Elek – Szaller, Mohai, Tringli,
Mandurics, Király, Tringli, Rudniczai,
Szilveszter.
Cserék: Kiss, Szabó, Pudelka.
Sárbogárd: Derner – Hollósi, Sáfrány, La-
katos, Már, Szalai, Szabó, Zvezdovics, Ge-
reny Marcell.
Cserék: Baráth, Papp.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A mérkõzés elõtt Kovács Attila, a vendé-
gek edzõje rangadónak minõsítette a talál-
kozót, hiszen a hazaiak is pontveszteség
nélkül álltak. A mérkõzés elsõ percében
nyugtató góllal szerzett vezetést a Sárbo-
gárd. A bal oldalon Szabó D. Z. és Lakatos
B. összjátéka után a beadott labdára Zvez-
dovics G. B. érkezett és a hálóba lõtt, 0-1.
A hazaiak támadásait és egyenlítési kísér-
leteit már csírájában sikerült elfojtani. A
18. percben Szabó D. Z. cselsorozata vé-
gén kilõtte a hosszú alsót, 0-2. A 27. perc-

ben Szalai Á. 15 m-rõl lövésre szánta el
magát, és a labda a meglepett Elek Zs. ha-
sa alatt jutott a kapuba, 0-3. A háromgólos
vezetés után sem csökkent a vendégek tá-
madási kedve és a 33. percben Szalai Á. az
akció végén megkapott labdát 8 m-rõl he-
lyezte a hálóba, 0-4. A gólöröm közepette
a védelem kihagyását Szilveszter V. C. ki-
használta és megszerezte a szépítést, 1-4.
A szünet után Derner-bravúrral indult a
második félidõ. A 48. percben azonban a
hazaiak hálójában táncolt a labda, Sáfrány
A. Z. egyéni akció végén gurított a kapuba,
1-5. A fáradtság jelei látszottak a hazaia-
kon, és az 55. percben Sáfrány A. Z. lövés-
szerû beadása a rövid felsõ sarokban kö-
tött ki, 1-6. Tíz perc gólszünet következett
és a hazaiak támadási kísérletei nem jutot-
tak el a vendégek kapujáig. A 65. percben
Zvezdovics G. B. a kitûnõ Szalai Á.-át-
adást a védelem mögé kerülve, a kimozdu-
ló kapus mellett a hálóba gurította, 1-7. A
kezdés után megszerzett labdával indított
támadást a bal oldalon érkezõ Szabó D. Z.
fejezte be. A kaputól 7 m-re érkezõ labdát
a bal felsõ sarokba bombázta, 1-8. Maga-
biztos gyõzelmet aratott a minden csapat-
részében jobb Sárbogárd.

Tabella

1. Sárbogárd 3 3 0 0 18 3 15 9
2. Ikarus–M.hegy 2 2 0 0 14 1 13 6
3. Aba–Sárvíz 2 2 0 0 13 3 10 6
4. Dég 3 2 0 1 15 11 4 6
5. Enying 3 2 0 1 9 11 -2 6
6. Polgárdi 2 0 0 2 6 10 -4 0
7. Videoton B. K. 2 0 0 2 1 5 -4 0
8. Alba Kölyök 3 0 0 3 6 22 -16 0
9. Szabadbattyán 2 0 0 2 2 18 -16 0

Tízet ütött már az óra

Sárbogárd U16–Szabadbattyán U16
10-0 (3-0)

Sárbogárd: Bruzsa – Horváth A., Barabás,
Suhajda, Boda, Horváth B., Tóth P., Sup-
licz, Morvai, Hollósi, Deák.
Cserék: Tóth L., Már.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Szabadbattyán: Szalai – Nyiredi, Teveli,
Lukács, Mudris, Nyiredi, Sárkány, Tóth,
Berkes Márk, Ispaics, Faragó.
A vasárnap délelõtti matiné 16. percéig tu-
dott ellenállni a vendégcsapat. Horváth A.
R. találatával indult a gólparádé, 1-0. A ha-
zaiak szép támadásokat vezetve veszélyez-
tették a vendégek kapuját. A 23. percben
Suplicz B. büntetõbõl megszerzett góljával
2-0. A félidõ 39. percében Hollósi B. az el-
sõ U16-os mérkõzésén háromgólosra nö-
velte a sárbogárdi elõnyt, 3-0. A mérkõzés
49. percében Suhajda M. is a kapuba talált,
4-0. Két perc elteltével Suhajda M. ismét
növelte csapata és saját góljainak számát,
5-0. Nem tudott a vendégcsapat támadást
kezdeményezni, mert a hazaiak a kezdés
után megszerzett labdával magukhoz vet-

ték a játék irányítását. Az 54. percben Hol-
lósi B. góljával féltucatnyi gól a Szabad-
battyán kapujában, 6-0. Rövid szünet után
a 65. percben Már Z. is feliratkozott a gól-
lövõk közé, 7-0. A hazaiak fölénye a 73.
percben Suhajda M. harmadik góljával
már 8-0-ra módosította az eredményt. A
mérkõzés hajrájában, a 82. percben a végig
gólerõs Suhajda M. negyedik megszerzett
találatával 9-0. A kétszámjegyû eredményt
a 88. percben Tóth L. állította be, és talála-
tával a mérkõzés 10-0 arányú hazai gyõze-
lemmel végzõdött.

Tabella

1. Vajta 4 4 0 0 36 8 28 12

2. Sárosd 3 3 0 0 27 1 26 9

3. Sárbogárd 4 3 0 1 30 6 24 9

4. Polgárdi 4 3 0 1 28 11 17 9

5. Mezõfalva 3 2 1 0 13 2 11 7

6. Kisláng–Telmex 3 2 0 1 20 11 9 6

7. Baracs 3 2 0 1 12 12 0 6

8. Sárszentmihály 4 2 0 2 11 24 -13 6

9. Perkáta 4 1 1 2 7 11 -4 4

10. LMSK 4 1 0 3 9 23 -14 3

11. Lajoskomárom 4 1 0 3 10 34 -24 3

12. Enying 4 0 2 2 7 15 -8 2

13. Szabadbattyán 4 0 0 4 3 25 -22 0

14. Videoton B. K. 4 0 0 4 8 38 -30 0

A következõ három mérkõzés a „Divatbe-
mutató zakóra szabva” címû elõadásai ke-
rülnek értékelésre.

Az elsõ zakó
szûkre szabva

Szabadbattyán Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 3-1 (1-0)

Szabadbattyán: Kovács – Szalai, Tóth,
Marton, Klézli, Pintér, Berkei, Kovács,
Filotás, Torma, Juhász, Beke, Magda, Ma-
gyar, Tulok, Balla, Oláh.

Sárbogárd: Horváth – Nedoba, Meister,
Lakatos, Kiss, Simon, Csendes, Killer, Ke-
lemen, Kassai, Tóth, Deák, Hegedûs, Tó-
rizs, Németh A., Németh F. Zs., Derecs-
kei.

A battyáni vendégjátékon ismét 3-1-es ve-
reséget szenvedett a Sárbogárd csapata. A
hazaiak a 40. percben jutottak vezetéshez,
Szalai Cs. góljával 1-0. A szünet után a ven-
dégek játékát a kihagyott helyzetek és De-
ák G. ismét elhibázott büntetõje jellemez-
ték. A hazaiak a mérkõzés vége elõtt, a 78.
percben Juhász Gy. góljával 2-0-ás veze-
téshez jutottak. Az utolsó, 80. percben a
szögletbõl beadott labdát Klézli I. juttatta
a kapuba, 3-1. Az ismét elszenvedett vere-
ség után még pont nélkül áll a Sárbogárdi
Öregfiúk csapata.
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A második zak
méretre szabva

Besnyõ-Iváncsa–Sárbogárd II. 4-2 (1-1)

Besnyõ–Iváncsa II.: Illés – Molnár, Varga,
Hepp, Nagy, Fülöp, Schnierer, Schrick D.,
Kovács, Vizi, Balogh.
Cserék: Nebucz, Víg, Tóth, Deli, Baranyai,
Schrick B., Muncan.
Vezetõ edzõ: Ruzsás László.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Vagyóczki,
Palásti, Gráczer Bálint, Sebestyén, Né-
meth, Fauszt Zoltán, Rigó, Luczek.
Cserék: Pajor, Gráczer Gergõ, Gráczer Ben-
ce.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Már megszokott a második félidõben elve-
szített mérkõzés a Sárbogárd II. csapatá-
tól. A besnyõi mérkõzésen a 31. percben
Pap B. góljával sikerült a vezetést megsze-
rezni a megerõsített hazai csapat ellen, 0-1.
A 42. percben a hazaiak egyenlítõ gólját
Varga L. Cs. szerezte, és így döntetlennel
vonultak szünetre a csapatok. A második
félidõ elején, a mérkõzés 49. percében, Ba-
logh D. értékesítette a csapatának meg-
ítélt büntetõt, 2-1. A vendégek az 52. perc-
ben Gráczer Bálint találatával egalizálták
a mérkõzés eredményét, 2-2. A 64. perc-
ben Fülöp F. talált a vendégek kapujába és
ismét a hazaiak örültek az eredménynek,
3-2. A mérkõzés végeredménye a 66. perc-
ben kialakult. Balogh D. a röviden kifejelt
felszabadítást lõtte a hálóba, 4-2. A hazai-
ak gyors játéka megoldhatatlan feladatot
jelentett a vendégeknek.
Jók: Balogh D., illetve Brúzsa S. P., Va-
gyóczki P.

A bemutató utolsó zakója
hat gombos

Sárbogárd–Fõnix 0-6 (0-3)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer
Bence, Lajtos, Luczek, Kállai, Bezerédi,
Gráczer Gergõ, Oláh, Szalai, Kindl.
Cserék: Farkas, Nagy, Gráczer Bálint, Gál,
Gyuricza, Németh.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Fõnix: Barsch – Ambrus, Kurucz, Totsche,
Csiba, Schäffer, Király, Spánitz, Kovács,
Dencinger, Bognár.
Cserék: Meskó, Szaniszló, Potornai, Zs.
Nagy, Peringer.
Vezetõ edzõ: Pavlik József.
Sárbogárdi támadásokkal indult a mérkõ-
zés. Az elsõ 15 percben védekezésre kény-

szerültek a vendégek. A 15. percben a Fõ-
nix jobb oldalról elvégzett szögletrúgását a
hazai védelem hárította és a kifejelt labdá-
val létszámfölénybe kerülõ hazaiak táma-
dását sikerült hárítani. A jobb oldalon ve-
zetett ellentámadásból a vendégek meg-
szerezték a vezetést. A beadott labdát Ki-
rály J. a jobb alsó sarokba lõtte, 0-1. A 23.
percben ismét rövidzárlat a hazaiak véde-
kezésében, és Király J. jobb oldali beadá-
sát Spánitz B. a jobb felsõ sarokba emelte,
0-2. A kétgólos vezetés megnyugtatta a
vendégeket és a zavarodott hazai védelem
a 43. percben ismét kapitulált. A bal olda-
lon Schaffer Á. elhúzott a labdával a ke-
resztezõ Gráczer G. mellett és a kilépõ
Matócza D. felett a hálóba emelt, 0-3. A
szünetben sem sikerült rendezni a hazai-
aknál a sorokat, mert a hármas csere elle-
nére a 49. percben újabb Fõnix gól a sárbo-
gárdi kapuban. Lajtos A. eladott labdáját
Spánitz B. lõtte kapura. Matócza D. a lö-
vést lábbal hárította, a kipattanó labdát
Schaffer Á. a jobb alsó sarokba lõtte, 0-4.
A szétesett hazaiak az 53. percben meg-
kapták az ötöst. A jobb oldalról Schaffer
Á. belõtt szögletét Csiba Z. 4 m-rõl fejelte
a hálóba, 0-5. A méretes zakóra a hatodik
gomb a 85. percben került. Király J. bal ol-
dalról visszaadott labdáját Peringer M. 16
m-rõl lõtte kapura, és a védõn megpattanó
labda a bal alsó sarokba kötött ki, 0-6. A
minden csapatrészében jobb Fõnix ellen a
szétesõen, elképzelés nélkül játszó hazai-
aknak nem volt esélye a pontszerzésre. A
mérkõzés után Viktor Ferenc, a hazaiak
trénere felállt a kispadról.

A hétvége sportmûsora

2018. szeptember 29. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U14–Ikarus-Maroshegy
U14 (U14, Nyugati csoport, Sárbogárd)
10 óra: LMSK-Cobra Sport U19–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., U19, Lepsény)
15 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Aba-Sárvíz
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2018. szeptember 30. (vasárnap)

10 óra: Enying U16–Sárbogárd U16 (U16
Déli csoport, Enying)
12 óra: Sárbogárd II.–LMSK Cobra Sport
(megyei II. o., Sárbogárd)
15 óra: Baracs–Sárbogárd (megyei I. o.,
Baracs)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Elismerés

A Magyar Labdarúgó Szövetség a Bozsik-
programban végzett kiemelkedõ munká-
jáért elismerésben részesítette Szabó Atti-
lát.
A Telkiben megrendezett eseményen Nyi-
lasi Tibor hetvenszeres volt válogatott lab-
darúgó adta át a kristályvázát, és elismerõ
szavakkal méltatta a megjelentek munká-
ját, kiemelve annak fontosságát.
A sárbogárdi óvodákban nagy népszerû-
ségnek örvendõ futballedzéseket évek óta
Szabó Attila tartja a nagyon lelkes labda-
rúgó-palántáknak, sok nevetés és vidám-
ság között.

Tudósítónktól

Megbeszélésre hívjuk a
SÁRBOGÁRDI

TEREMFOCI-
BAJNOKSÁG
iránt érdeklõdõket

2018. szeptember 28-án,
pénteken, 19 órára

a sárbogárdi
mûvelõdési házba.

Érdeklõdni a 06 (30) 425 9736-os
telefonszámon lehet.
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben, olcsón
kapható. 06 (30) 9497 934

Eladó 800-as szalagfûrészgép és 400-as abrikter. Ár megegyezés szerint.
Érdeklõdni: 06 (25) 460 615

Szõlõdaráló, szüretelõkád eladó. 06 (30) 532 9990

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Sárbogárd központjában, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15,5 millió Ft, sárbogárdi lakáscsere is
érdekel értékegyeztetéssel. 06 20 405 7366

VAGYONÕRÖKET KERESEK
havi 200 órás õrzésre, bejelentés mellett.

06 70 421 3900

50x140 cm-es Purmo LAPRADIÁTOR ELADÓ,
15.000 ft. Érdeklõdni: +36 30 3483 320

TERÜLETI KÉPVISELÕT KERESÜNK
3,5 tonnás autóra.

06 70 3636 325, gtrfelni@gmail.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
Több mint negyedszázados múltra visszatekintõ,

magyar tulajdonú mûszerfejlesztõ vállalkozásunk

keres csapatába releváns tapasztalattal rendelke-

zõ új kollégát az alábbi munkakörbe:

PROGRAMOZÓ
Feladat:

* Programozási feladatok ellátása

Elvárások:
* Felsõfokú szakirányú végzettség

* Visual Stúdió, C#, .NET programozás gyakorlat

* Több szálú programok fejlesztése.

* Angol nyelv középfokú ismerete,
olvasott szakmai szöveg értése

Elõny:
* Mobil alkalmazások tervezése, fejlesztése

* Delphi Pascal, SQL, XML, HTML ismeret

* WEB alkalmazások fejlesztése

* TCP/IP hálózati technológiák

* Digitális jelfeldolgozás

* Hardware közeli programozás, firmware fejlesztés

* CVS vagy SVN

* B kategóriás vezetõi engedély

Amit kínálunk:
* Versenyképes jövedelem

* Rugalmas munkaidõ

* Hosszú távú, stabil, dinamikusan fejlõdõ munkahely

* Továbbképzési lehetõség, fiatal csapat, jó légkör

Állás, munka területe(i):
* IT programozás, fejlesztés

* Programozó, fejlesztõ

* Teljes munkaidõ

Munkavégzés lehetséges helyszínei:
Budapest XI., Debrecen, Cece

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
önéletrajzát küldje el a lenti e-mail-címre:

omv.cece@metalelektro.hu

Metalelektro Méréstechnika Kft.

Péntekig melegszik az idõ,
szombaton hidegfront jöhet

Csütörtökön is a napsütésé lesz a fõszerep, csupán északkeleten, keleten
lehet idõnként több felhõ az égen, de csapadék nem várható. A délnyugati
szél északkeleten még élénk lehet. Csípõs marad a hajnal, délután pedig 18
és 22 fok között alakulhat a csúcshõmérséklet.

Pénteken szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra
sem lesz. Gyenge, mérsékelt marad a szél. A friss hajnalt követõen napköz-
ben már országszerte 20 fok felett alakulhat a legmagasabb hõmérséklet.

Szombaton elõreláthatólag ismét hidegfront érkezhet, elszórtan kisebb
esõ, néhol zápor kialakulhat. Megerõsödik az északira forduló szél, valamint
visszaesik a hõmérséklet. Vasárnap újra csapadékmentes, de még kissé
szeles idõben lehet részünk 16-21 fok közötti csúcsértékekkel.

Forrás: idokep.hu

Szeptember 17-én a Vörösmarty utca és a Hõsök tere között
elveszett az autókulcsom. 2 db kulcs volt rajta és egy tescos
klubkártya. A megtalálót kérem, adja le a szerkesztõségben.
Köszönöm!
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„Idõutazás Sárbogárdtól Vereckéig”
A gimnázium 7. c osztálya három kí-
sérõ tanárral augusztus 20-a és 24-e
között Kárpátaljára látogatott. A
rendhagyó „nyári táborra” a Határ-
talanul! program keretében került
sor (pályázati azonosító: HAT-18-
01-0380).

Az elõzõ tanév utolsó napján tudtuk meg,
hogy pályázatunk nyertes lett. Nagy izga-
lommal tervezgettük a nyári szünetben az
utazást. Kíváncsian vártuk, milyen is lesz
majd átlépni az országhatárt, ráadásul út-
levéllel. Milyen lesz majd a szállásunk, mi-
lyenek lesznek a városok, a falvak, az em-
berek.
Verseket tanultunk, dalokkal, tánccal, je-
lenetekkel készültünk. Elõkészítõ órán
vettünk részt, amelyen megismerkedhet-
tünk Kárpátalja történelmével, földrajzá-
val, hagyományával, kultúrájával.
Végre elérkezett az indulás napja. Augusz-
tus 20-án reggel buszra szálltunk, s Kárpát-
alja felfedezésére indultunk.
A kirándulás alatt felkerestük a magyar
történelem és irodalom emlékhelyeit. Jár-
tunk a Vereckei-hágónál, ahol eljátszottuk
a vérszerzõdés történetét, énekeltünk, ko-
szorút helyeztünk el az emlékmûnél. Nagy
élmény volt a találkozás õseink történel-
mével és a végtelenséggel. Soha nem fe-
lejtjük el.

Jártunk Munkácson, Ungváron, Beregszá-
szon. Koszorút helyeztünk el iskolánk név-
adójának, Petõfi Sándornak a szobránál, s
közben egy-egy Petõfi-verset mondtunk el.
Álltunk Európa földrajzi középpontjában,
megnéztük a Fekete- és a Fehér-Tisza ta-
lálkozását Rahónál. Gyönyörködtünk a
Sipot-vízesésben. Megrázó élményt jelen-
tett a szolyvai áldozatok emlékhelyének
felkeresése és megkoszorúzása.
Az utazás során ellátogattunk a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba
is. A gimnáziummal már öt éve van kap-
csolata iskolánknak. Az intézmény igazga-
tója, hetedikes gyerekek és tanáraik fogad-
tak bennünket. A barátságos fogadtatás-

nak köszönhetõen hamar összebarátkoz-
tunk. A délelõtt folyamán mûsorral és
ajándékokkal köszöntöttük egymást. Ba-
rátságos focimérkõzést játszottunk, s em-
lékszalagot kötöttünk arra a két fára, amit
öt évvel ezelõtt ültettek el iskolatársaink a
találkozás emlékére az iskola udvarán. Ne-
héz szívvel váltunk el egymástól, de azóta is
tartjuk az interneten keresztül a kapcsola-
tot.

Szállásunk Makkosjánosiban a Helikon
hotelben volt. A fárasztó napok végén ké-
nyelmes szobákban, figyelmes vendéglátás
mellett pihentük ki magunkat, s beszélget-
tük át a fél éjszakát, mert a sok élménytõl
nem tudtunk aludni.

Az öt nap alatt a reggeltõl estig tartó prog-
ramokon sok ismeretet szereztünk, s egy
életre szóló élménnyel gazdagodtunk. In-
dulás elõtt bíztunk benne, hogy jó lesz a ki-
rándulás, de hogy ennyire, azt nem gondol-
tuk volna. Olyan jól éreztük magunkat,
hogy tervezzük, visszatérünk még Kárpát-
aljára.

PSG


