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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ÉN IS?
Kérem, levelemet névtelenül közölje,
mivel félek a reakcióktól. Van ez a Me
Too mozgalom: sorra jönnek elõ nõk
régi esetekkel, hogy molesztálta, zak-
latta, megerõszakolta õket egy-egy hí-
res férfi. Tipródom, mitévõ legyek,
mert engem is molesztáltak hatéves
kislányként, késõbb pedig bántalmaz-
tak, de nem férfiak, hanem nõk. Ezek a
nõk nem híresek, tehát feltételezhetõ-
en nem érdekelne senkit különöskép-
pen a történetem. Talán nem is hinné-
nek nekem, meghurcolnának, megbé-
lyegeznének. Hogyan is bizonyítanám
ennyi év után azt, aminek nem volt ta-
núja, de bennem örök életre mély lelki
sebet hagyott, amit velem tettek?!

Nem tagadom, amikor fölkavarodnak
az emlékek, valamiféle bosszún gon-
dolkodom. Aztán elvetem, mert vér
vért szül. Az elkövetõk nyomorúsága
az õ keresztjük.

Most láttam egy felvételen, hogy a
metrón terpeszben ülõ férfiak ágyéká-
ra hipós vizet öntött egy nõ, mert ez a
testtartás szexuális agressziót sugároz
a nõk felé. Azért nem mindegy, milyen
helyzetben terpeszt egy férfi. Próbált
már nõ csomaggal a lába között szûk
nadrágban összezárt lábbal ülni?

Minek egymásnak ugrasztani a nõket
és férfiakat? A Biblia szerint az elsõ
asszonyt, Évát az elsõ férfi, Ádám ol-
dalbordájából formázta Isten. Ez alap-
ján a férfi és a nõ részei egymásnak, és
így egyek. Különbözõségünkben is ha-
sonlítunk. Ahogy a jin és a jang jele is
ábrázolja.

De nem így fogan egy gyermek is: egy
férfisejt és egy nõi sejt összeolvadásá-
ból, szerelmének gyümölcseként?

Hargitai–Kiss Virág
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25 éve az építõiparban
Itt van elõttem a Bogárd és Vidéke 10 évvel ezelõtti, 2008. október 9-ei száma, s benne a Fodor és Molnár Építõipari és
Szolgáltató Kft. 15 éves jubileumáról szóló cikk. Akkor jelentette be Fodor János, hogy a következõ évtõl háttérbe vo-
nul, és fia veszi át tõle a stafétát. Senki sem sejtette akkor, hogy 2010-ben tragikus veszteség éri a Fodor családot és a
céget a fiatal János halálával. Olyan törés volt ez, mely kérdésessé tette, hogy a tulajdonosok tovább mûködtetik-e a si-
keres vállalkozást. Nagy lelki erõrõl tanúskodik, hogy folytatták, amit 1993-ban elkezdtek. Tették ezt talán azért is,
mert munkába feledkezve enyhébben lüktet a veszteség fájdalma, s a közösen megfogalmazott célokban, azok meg-
valósítása révén tovább él az ifjú János szelleme is.
Immár 25 éves a Fodor és Molnár Kft. Az évfordulót pénteken délután ünnepelte meg a cég a Patkó csárdában.

Fodor János köszöntötte a vendégeket, barátokat, a cég munka-
társait, partnereit és a családtagokat. Így emlékezett vissza a kez-
detekre:
– Molnár Jánossal, akivel rokoni kapcsolatban állunk, 1993. októ-
ber 1-jén indítottuk kényszervállalkozásként a céget. Szakmai tu-
dásunkon, ambícióinkon, családfenntartói kötelezettségünkön
túl sok mindenünk nem volt. Az alapítói törzstõkét 340 ezer Ft
összegû pénzbetétbõl és 160 ezer Ft eszközapportból teljesítet-
tük, a második, 500 ezer Ft értéket pedig már a gazdálkodás ered-
ményeibõl fizettük be egy éven belül. Az iroda az én családi há-
zamnál volt, a telephely János otthonánál. Vásároltunk egy ve-
gyes használatú ZSUK gépkocsit, hozzá egy utánfutót, és azzal
vittük az alapítói 8 fõt és a szerszámokat. Az évenkénti eredményt
fejlesztésre fordítottuk. 1995-tõl János fiam is bekapcsolódott a
cég vezetésébe. Keményen dolgoztunk, nem álmodoztunk. A pá-
lyázati lehetõségeket megragadva 2010-re már tökéletes eszköz-
állománnyal, gépekkel rendelkeztünk, telephely, raktár, iroda

épült. 29 fõre emelkedett a létszám, 213 millió forintra gyarapo-
dott a vagyonunk, a nettó árbevételünk meghaladta az 500 millió
Ft-ot. Megszilárdultak, sok esetben baráti jelleget öltöttek a gaz-
dasági kapcsolatok az évek során, melyek a kölcsönösségen, be-
csületes, tisztességes magatartáson alapulnak ma is. Szigorú és
következetes munkával kivívtuk a megrendelõk elismerését, bi-
zalmát. Alapelv nálunk, hogy a jó munkát nem kell, a rosszat pe-
dig nem lehet megmagyarázni. Természetesen mi is követtünk el
hibákat, de ezeket – nem megvárva a rendelõi jelzést – saját belsõ
ellenõrzésünk keretén belül szó nélkül javítottuk. Megrendelõink
túlnyomórészt magánszemélyek, magántulajdonú cégek. Ennek
a körnek nem érdeke a korrupció. A saját pénzükért elsõre jó
munkát igényelnek, melyet korrekt módon ki is fizetnek. Dolgoz-
tunk sokat miniszteriális cégeknek, önkormányzatoknak is, tisz-
tességes viszonyok között zajló közbeszerzésen elnyert munkák
révén. Futtatott kivitelezõi egyik politikai irányzatnak sem vol-
tunk soha. Mindig csak a tisztességes munka révén akartunk meg-
élni. Hogy ez sikerült, azt az elmúlt 25 év igazolja, valamint a
2008-ban kisvállalkozói kategóriában elnyert Fejér megyei minõ-
ségi díj, melyet a kamara alapított, és a 2006-ban elnyert ÉMI Mi-
nõsített Építési Vállalkozás cím is. Dolgozóinkat 12 hónapon át
foglalkoztatjuk, a fizetésük soha nem késett, nincs tartozás, kése-
delmes fizetés. A 25 év alatt nem volt egyetlen foglalkozási baleset

sem, amire szintén büszkék vagyunk. 2010-ben János fiam halálá-
val megtört a lendület. Molnár Jánossal a szinten tartást tûztük ki
célul, 2014 végén alapítótársam nyugdíjba vonult, így egyedül
maradtam. Emiatt a fizikai létszámot a felére, a jármûállományt
pedig arányosan lecsökkentettük. Ígérem, hogy amíg az egészsé-
gem engedi, a megmaradt dolgozók tisztességes megélhetését
biztosítani fogom.

Radetzky Jenõ, a Fejér Megyei Iparkamara elnöke úgy fogalma-
zott méltatásában, hogy a Fodor és Molnár Kft. körül egy értékes
közösség alakult ki. Irigylésre méltó a cég élete és teljesítménye,
hogy a barátság és munkakapcsolat megmaradt az alapítók kö-
zött. Gratulációját és jókívánságait fejezte ki nemcsak szavakban,
hanem egy emléklapot és herendi vázát is átnyújtva Fodor János-
nak.
Köszöntötte az ünnepelteket Pete Zoltán, az ÉVOSZ ügyvezetõ
igazgató helyettese, valamint régi barátként dr. Szabadkai József
is.
A cég dolgozóinak munkáját ez alkalomból jutalommal ismerte el
Fodor János, köszöntve egyúttal egy születésnapost is.
Jó egészséget és további kiegyensúlyozott mûködést kívánunk a
Fodor és Molnár Kft. minden munkatársának!

Hargitai–Kiss Virág
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RajzOM
Molnár Orsolya legújabb alkotásait nemrég a sárbogárdi Madarász József Városi
Könyvtárban láthattuk. Nem ez volt az elsõ alkalom, hogy önállóan mutatkozott be.
Mintegy nyolc saját és ugyanennyi közös tárlaton csodálhatta már meg a közönség a
képeit Sárbogárdon és más településeken; a helyi mûvészek Szín és formavilág címû
kiállításának is rendszeres résztvevõje. A rajzolás, festés egyrészt hivatás számára, hi-
szen két másik szak mellett oktatja. Ugyanakkor elemi szükséglet a harmóniához.

– Néhány évig csöndben voltál. Beszélnél
arról az érési folyamatról, mely a legutób-
bi sárbogárdi kiállításodat eredményez-
te?
– Négy év maradt ki, mert a tanításra kon-
centráltam. Ihletem volt, de idõm nem.
– Mikor körvonalazódott benned a hiva-
tásod és mûvészi utad?
– Óvodáskorom óta rajzolok, ötödiktõl pe-
dig nagyon szuper tanárom volt: Zocskár
András, akit a gimnáziumba is követtem.
Neki köszönhetek látásmódot, techniká-
kat, a rajzérettségimet. Hogy tanár szeret-
nék lenni, azt már 15 évesen tudtam.
– Hogyan alakult a nem mûvészi pályafu-
tásod? Bár az is egyfajta mûvészet, ha va-
laki tud a gyerekekkel bánni pedagógus-
ként.

– Francia–történelem szakon végeztem
Egerben fõiskolán, majd elkezdtem dol-
gozni Pusztaszabolcson az általános isko-
lában.
– Miért éppen Egerbe mentél tanulni?

– Mert a nagymamám onnan származik és
a rokonság nagy része ott van. Tanítás mel-
lett elvégeztem a rajz szakot a kaposvári
egyetemen, közben átmentem a puszta-
szabolcsi középiskolába tanítani mindhá-
rom szakomat. Majd megszereztem a har-
madik, történész bölcsész diplomámat. A
szakjaimhoz tartozó tárgyakat is tanítom:
kultúr- és vallástörténetet, mûvészettörté-
netet, társadalomismeretet, latint. A heti
25 órám mellett négy órában tanítok a
Violin Mûvészeti Iskola kihelyezett tago-
zatán képzõmûvészetet.

– Nem semmi naponta megtenni a távol-
ságot Pusztaszabolcs és Sárbogárd kö-
zött!
– Két-három órát vesz igénybe naponta vo-
nattal.
– Érdekes volt a kiállításodat szemlélni.
Nagyon érzékire sikerültek az alkotásaid,
és jók voltak hozzá a kísérõszövegek. Ezek
kitõl származnak?
– Mogyorós Mónika írja a szövegeket. Pár
éve találkoztam vele egy cecei rendezvé-
nyen, onnan a barátság. Õ dunaegyházai,
de most Pesten él.
– A szövegek, vagy a képek születtek
elõbb?
– A képek. Elõször jön az érzés, a gondo-
lat, amit lerajzolok, átküldöm Móninak, õ
pedig ír hozzá.

– Spirituális a szövegek, képek hatása.
Tükrözik, hogy mélyen dolgozol magadon,
figyelsz a belsõ változásokra. Árulkodnak
errõl a hét csakra szimbólumai is, melyek
az ajtóval szemben fogadják a lakásba
lépõket.
– Szerintem meg kell érni mindenkinek
egy adott életkort, szituációt, amikor a lel-
ki béke az elsõ, mert utána lesz egészség és
a minden más. Lelki béke nélkül nem lehet
alkotni, dolgozni.
– Azt szokták mondani a férfiak, hogy a
nõk sokat agyalnak. Te tipródó vagy?
– Agyalós vagyok, és nehezen lépek túl
dolgokon. Ezt kell tanulnom, hogy minél
hamarabb elengedjem a dolgokat
– Jógázol-e, szoktál-e meditálni?
– Egy betegségbõl adódóan találkoztam
egy reikimesterrel Cecén, és kialakult köz-

tünk egy barátság. Az õ harmóniája, kisu-
gárzása megfogott engem. Férjem, Laci is
csatlakozott ehhez a csoporthoz, akikkel
idõnként találkozunk, beszélgetünk. Me-
ditálni szoktam és zenét hallgatni.
– Hogyan szeretsz alkotni?
– Elvonulok, és azonnal készülnek a mun-
kák. Addig nem hagyom abba, amíg nincs
kész egy kép. Általában éjszaka rajzolok,
vagy szabadság alatt.
– Nyilván átnézed idõrõl idõre a munká-
idat, magadat is figyeled, hogyan változol,
miként alakul a stílusod, technikád. Mit
látsz te a fejlõdésedben?
– A technika változott. Grafittal kezdtem,
utána jött az üvegfestés, ami az alapi kato-
likus templom Szent Józsefet ábrázoló
üvegablakával zárult le több mint 14 évvel
ezelõtt. Aztán akvarellel foglalkoztam és
francia költõk verseit illusztráltam. Utána
következett a tus, a novellaillusztrációk,
majd az akril. Az olajat nem szeretem,
mert lassan szárad, nehéz javítani, vissza
kell kaparni. A szén, agyag és a kerámia is
messze állnak tõlem. Az utóbbi idõszak-
ban az illusztráció és az emberalak került
elõtérbe. Korábban inkább nõket rajzol-
tam, most már férfiakat is.
– Annak ellenére, hogy agyalós vagy,
érzelembõl dolgozol.
– Az alkotás számomra egyfajta meditáció,
a lelki nyugalom keresése.
– Amikor feszültebb vagy, az alkotásba vo-
nulsz vissza?
– Igen, és akkor elég érdekes témájú képek
születnek, amik nem biztos, hogy megma-
radnak. Van, ami a cserépkályhában, vagy
a szemetesben végzi.
– Milyen könyvekhez készítettél illusztrá-
ciókat?
– A keszthelyi Hajnalpír könyvkiadó szá-
mára két novellát illusztráltam. A kiadó
tulajdonosa, Bakonyi István, sárbogárdi.
– Van-e kedvenc képed a sajátjaid közül?
– Igen, kettõ is, az egyik friss, a másik ko-
rábbi … és a párizsiak. Franciaország, a
francia fõváros és kultúra örök szerelem
számomra.
– Sokat jársz oda?
– A sárbogárdi gimnáziumi cserekapcsolat
megmaradt diákkorom óta. Én vagyok az
egyetlen a csapatban, aki volt diákként
tõsgyökeres tag.
– Most dolgozol-e valamin, van-e friss al-
kotásod a kiállítás óta?
– Napi szinten készül újabb; tegnap sütõ-
tökre rajzoltam például. Kell, hogy leve-
zessem a napi feszültséget. Mindig is pö-
rögtem, több munkahelyen dolgoztam, és
nem volt nehéz a váltás. Viszont a diákok-
kal való kommunikáció egyre nehezebb,
máshogy kell õket tanítani, amihez alkal-
mazkodni kell, és ez energiát, idõt vesz el.
A mai generációk hozzászoktak, hogy ren-
geteg impulzus éri õket nagyon rövid idõ
alatt. Nekem is úgy kell tanítanom a törté-
nelmet, mûvészetet, nyelvet, hogy minél
több információt adjak át minél érdeke-
sebben, lekötve a diákokat, megtalálva a
kapcsot a múlt és a jelen között.

Hargitai–Kiss Virág
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Kiemelt Magyar Kézmûves
Remek cím Steixner Istvánnak

Kiemelt Magyar Kézmûves Remek díjjal ismerték el Steixner Ist-
ván abai bõrdíszmûvest griffes kollekciójáért. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) által 2018-ban meghirdetett címet
szeptember 26-án vette át az alkotó az Euroskills nevû, nemzet-
közi szakmai verseny keretében, a Hungexpo konferenciatermé-
ben.
A díjakat dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozá-
sért felelõs államtitkár, Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért
felelõs alelnöke és Fekete Balázs, az MKIK kézmûipari alelnöke
adta át.
Az MKIK 2002-ben indította el hagyományteremtõ céllal a Ma-
gyar Kézmûves Remek pályázatot a magyar kézmûves hagyomá-
nyok népszerûsítésére.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
elnöke kiemelte: az idén érkezett a legtöbb pályamû, összesen
123, ebbõl 47 kapta meg a Magyar Kézmûves Remek díjat. (Ebbõl
kettõ Fejér megyei alkotó.)
György László hangsúlyozta: a tárca és a kamara azon dolgoznak,
hogy a magyar kézmûvesremekekbõl, a magyar kreatív ötletekbõl
innovatív vállalkozások sarjadjanak, termékeik eljussanak a vi-
lágpiacra is.
A díjazott termékekbõl az MKIK kiállítást rendezett, amelyen
111-en mutathatták be munkáikat az Euroskills alatt, mely a szak-
mák Európa-bajnoksága. A versenyen 28 országból 37 szakma
525 versenyzõje és 500 szakértõ volt jelen. Meghívott vendégként
Indiából, Dél-Koreából, Japánból és az Egyesült Arab Emírsé-
gekbõl is érkezett 15 versenyzõ. A magyar csapat 26 szakmában
indult.

Steixner István

Steixner István 1984-ben született. Már tízéves korában megis-
merkedett a népi mesterségekkel. Az általános iskola alatt tûzzo-
máncot, ötvösséget, fafaragást, alkalmazott grafikát tanult. Nagy
hatással voltak rá mesterei. A Képzõ és Iparmûvészeti Szakkö-
zépiskola bõrmûves és a dunaújvárosi Lórántffy Zsuzsanna Kö-
zépiskola bõrdíszmûves szakán tanult tovább. Az Országos Szak-
ma Kiváló Tanulója versenyen elért eredménye megerõsítette ab-
ban, hogy a bõrmûvesség az útja. Több pályázaton, megyei és or-
szágos versenyen ért el sikereket. Elsõ kiállítása 2004-ben volt.
Ekkor már tanársegédként tevékenykedett, szakköröket vezetett.
Autodidakta módon megismerkedett a kalligráfiával és az okle-
vélírással, illetve elmélyült a néprajzban és a mûvészettörténet-
ben. 2003-tól kezdve számos kézmûvesvásáron, fesztiválon, egyé-
ni és közös kiállításokon vett részt. 2004-ben Sárvíz mûvészeti dí-
jat kapott. Ezután a budapesti Népi Mesterségek és Mûvészetek
Iskolájában folytatta tanulmányait. 2006 és 2008 között bõrmûves
szakoktatóként dolgozott Sárbogárdon. 2007-ben alkotótársaival
együtt elindította a Hagyományok Forrása rendezvénysorozatot
Abán. 2008-tól fõállásban foglalkozik bõrmûvességgel, és készít

rendkívül egyedi használati tárgyakat, táskákat, ékszereket, tar-
solyokat, íjászati kellékeket. 2010-tõl sallangkészítést, 2011-tõl
csont- és szarufaragást is tanult.
„Célom, hogy alkotásaimmal bemutassam azon tárgyakat és motí-
vumkincset, amely a magyar nép sajátja, amelyet a történelem viha-
rai sem tudtak eltörölni, megváltoztatni. Ebbõl a több ezer éves múlt-
tal rendelkezõ formavilágból táplálkozom, de azt nemcsak önnön
valójában tudom megmutatni, hanem a mai korra aktualizálva is,
mégpedig úgy, hogy közben a tradíciót is életben tartom. Így az, ami
õsi magyar, egyszerre lehet modern is” – vallja István a honlapján.
Gratulálunk! További sok szép alkotás kerüljön ki még a kezed
alól, István!
Forrás: mti, fmkik, hkik; steixnerleatherart.com
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Kegyeleti
staféta

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd idén is megren-
dezte az aradi vértanúknak emléket állító kegyeleti sta-
fétafutást a helyi és környékbeli iskolások számára októ-
ber 6-án, szombaton délelõtt.

Most rendhagyó módon a sárbogárdi sportpálya volt a kiindulási és érkezési
pont, ahol frissítõvel várták a gyermekeket, felkészítõiket és kísérõiket. Az
alsósok között elsõ lett a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola csapata,
a felsõsök között a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium csapata, akik az
érem és oklevél mellett kupával is gazdagodtak. Részt vettek a barátságos,
szép idõben zajló, jó hangulatú versenyen mezõszilasi és sárszentmiklósi
diákok is.
Fotók: HBE – Révész Csaba

HKV
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Sáregresiek kalandjai
Kalandra fel!

Irány Zalaszabar!

A „Védõháló a családokért programok
megvalósítása a Sáregresért Közhasznú
Egyesületnél” címû pályázatnak köszön-
hetõen 2018. augusztus 18-án két autó-
busszal indult útnak a nagy csapat
Zalaszabarra, a zobori élményparkba. Itt
kalandok sokasága várt ránk kültéren és
beltéren egyaránt – tulajdonképpen ez
azért is jó választás, mert egy esetleges esõ
esetén sem kell lemondani a szórakozás-
ról. Legnagyobb örömünkre nekünk
verõfényes kánikula jutott ezen a napon.

Megérkezésünkkor a lehetõségekrõl és a
szabályokról szóló tájékoztató elmaradt, a
Sherifftõl azonban mindenki megkapta a
karszalagját, amivel több játék és eszköz
használata ingyenes volt: játszótér, pihe-
nõtér, kisvasút, beltéri csúszdapark, ter-
mészetház, zobori klubprogramok, vizes
játszótér, trambulin, MLSZ mûfüves foci-
pálya, vadfarm, állatsimogató, késdobáló,
célba dobás, babzsák, rongylabdahajítás,
óriáscsúszda, kilátó, más típusú játszótér
és a madármegfigyelõ.

Ezeken felül több olyan program is van,
melyet térítés ellenében lehetett igénybe
venni. Megoszlott a csapat a pénztárcák
tartalmának és a résztvevõk igényeinek
függvényében, de a kezdeti bizonytalanko-
dás után gyermek és felnõtt egyaránt felta-
lálta magát családja és barátai társaságá-
ban. A legnagyobb népszerûsége a kániku-
la miatt a vizes játszótérnek volt, de sokan
felkeresték a 4XD-s mozit is, ami rendkí-
vüli élményt nyújtott különbözõ témakörû
filmjeivel.

A felnõttek is gyerekké válhattak egy rövid
idõre, játszva tanulhattunk és tanulva ját-
szottunk. A természet és környezetvéde-
lem szabályainak betartására fokozottan
figyeltünk – példaként a park egész terüle-
te állt elõttünk ez ügyben, és figyelmeztet-
nünk senkit sem kellett a csoportból. Jó
volt látni, hogy a csoport tagjai kölcsönö-
sen figyeltek egymásra, különös tekintettel
a gyerekekre.

Sok információnk volt arról, hogy milyen
sokrétû szolgáltatást tudnak nyújtani, így
némileg felkészültünk. Valóban kalandok
sorozata várt mindenkire, a kérdés csak az
volt, hogy ki hogyan tudja ezeket kihasz-
nálni. Megtalálhatók a régi kor játékai és a
modernebb játékok is, például rongylab-
da, vagy hófánkpálya.
Igazi, folyamatosan bõvülõ, megújuló ka-
landpark a Kis-Balaton természetvédelmi
területén, melynek értékeirõl tájékozta-
tást kaptunk, szépségeiben gyönyörköd-
hettünk. Kialakításánál nagyon jól érvé-
nyesülnek a táji adottságok, gyönyörû kilá-
tással, sok-sok pihenõhellyel, büfével, ét-
teremmel.
A tanulmányi úton résztvevõ sáregresi,
igari, cecei családok, gyerekek, felnõttek
számára kortól függetlenül hasznos és szó-
rakoztató volt, valamennyien jól éreztük
magunkat.
Köszönjük a lehetõséget!

... és a felnõttek is buszra
szálltak!

A Védõháló a családokért programok ke-
retében 2018. szeptember 15-én újabb ta-
nulmányútra került sor. Az utazók kivá-
lasztása meghívásos alapon történt. Elsõ-
sorban azokat a személyeket szólítottuk
meg és ajánlottuk fel részükre a kirándulá-
si lehetõséget, akik az elmúlt években
rendszeresen segítették a település ren-
dezvényeinek, programjainak lebonyolítá-
sát. Szabadidejüket, energiájukat és gyak-
ran anyagi és tárgyi, illetve szolgáltatási tá-
mogatásukat is rendelkezésre bocsátva te-
vékenykedtek, dolgoztak azért, hogy a
meghirdetett alkalmak sikeresen megva-
lósulhassanak. Önzetlen segítségükkel
maximálisan hozzájárultak a sikerekhez.
Sokan nem tudtak élni a lehetõséggel kü-
lönbözõ elfoglaltságaik miatt, ezért szóba
jöhettek olyanok is, akik csak mostanában
kapcsolódnak be a közösségi programok-
ba. Reméljük, hogy a továbbiakban is szá-
míthatunk rájuk.
Lakóhelyünktõl kicsit távolabbi úti célt vá-
lasztottunk. Próbáltuk úgy összeállítani a

programot, hogy hasznos, tanulságos és
egyben pihentetõ és szórakoztató is le-
gyen. Megismerkedhettünk Nagykanizsa
belvárosának nevezetességeivel. Ehhez
egy lista készült, hogy mit érdemes meg-
nézni, és kisebb csoportokba verõdve in-
dult a felfedezés, rengeteg fénykép ké-
szült. Nem jutott el mindenki mindenhova,
de az élményeket már a továbbutazás so-
rán megosztottuk egymással.
A közmondás szerint: aki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet. Mivel csoportunk-
ban most csak jó ember volt, és sokan sze-
retik a virágokat, különösen az orchideá-
kat, ezért célba vettük a dobronaki Orchi-
dea Farmot. Itt található Közép-Európa
egyetlen olyan trópusi kertje, ahol orchi-
deanemesítéssel, neveléssel foglalkoznak.
Szakszerû idegenvezetéssel csodálhattuk
meg a létesítményt. Tanácsokat, válaszo-
kat kaptunk a virágok itthoni neveléséhez,
gondozásához. Lehetõség nyílott vásárlás-
ra is, melyhez nagy segítség volt, hogy a be-
lépõdíj felét beszámították az áruk
értékébe. Visszaindulásra a busz csomag-
tere orchideaszigetté változott.
Hogy a feltöltõdés se maradjon el, megpi-
hentünk a falu közelében lévõ Energia-
parkban. Természetgyógyászok és radio-
lógusok olyan földi kisugárzó pontokat fe-
deztek fel, amelyek pozitívan hatnak az
egészségre. A csodálatosan tiszta levegõjû
parkban számokkal jelölt padokon pihen-
tünk, gyûjtöttük az energiát, sétáltunk a
tóparton, a nyugalmat árasztó erdõben és
ittunk a forrásvízbõl is.
Utunk utolsó programja egy finom, bõsé-
ges, közös vacsora volt, melyet az M7 Le-
tenye étteremben fogyasztottunk el. Kö-
szönjük a szívélyes fogadtatást, a figyelmes
kiszolgálást és a finom vacsorát az étterem
dolgozóinak!
Egy kellemes napot tölthettünk együtt, az
eddigi jól végzett munka jutalmaként,
megérdemelten. A közösség továbbra is
számíthat ránk, és várjuk a településért
tenni akaró személyeket a csoportba.
Köszönjük a lehetõséget!

Kalló Mihályné egyesületi elnök
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Hagyományõrzés Sáregresen is
Sáregresen – az elmúlt éveknek megfelelõ-
en – október elsõ szombatján került meg-
szervezésre a hagyományõrzõ szüreti mu-
latság. Október hatodika a magyar népnek
a megemlékezés napja is volt egyben. Tele-
pülésünkön is méltó módon emlékeztünk
az 1848/49-es szabadságharc hõseire, az
aradi vértanúkra. A szüreti felvonulás
elõtt tisztelettel adóztunk hõseink emléke
elõtt.

Amikor a harang elütötte a delet, a nyitó-
tánccal kezdetét vette a 2018. évi sáregresi
szüreti mulatság. A felvonulókat terített
asztalok várták több megállóhelyen, amit
fergeteges tánccal köszöntek meg a szebb-
nél szebb ruhában karikázók. Több keríté-
sen különbözõ dekoráció jelezte, hogy ma

itt bizony szüreti mulatság van. A jó hangu-
latról, mint mindig, a Szabó zenekar gon-
doskodott. A megfáradt menetet finom
vacsora várta a Csók István Mûvelõdési
Házban, ahol a szüreti bálban vigadhattak
egészen hajnalhasadásig.

Mit is mondhatnánk? Óriási élmény volt
látni a szervezetten vonuló, díszes csopor-
tot. Hálás köszönet mindenkinek, aki bár-
milyen módon hozzájárult ahhoz, hogy
több száz ember együtt ápolhatta hagyo-
mányunkat, legyen az felvonuló vagy ven-
déglátó. Külön köszönet Ferenczi Roland-
nak és Ferencziné Fülöp Cecíliának, a bí-
róházaspárnak, Kacz Miklósnak és Kacz
Miklósnénak, az „öreg” bíróházaspárnak,
továbbá a vajdaházaspárnak, Szabó Mik-
lósnak és Kakstéder Zsuzsának és a Sár-
egresi Népdalkörnek. A 2018. évi szõlõki-
rálynak Sohár Kristófot, szõlõkirálynõnek
pedig Bárdos Laurát választották a bálban.

Köszönet Kacz Dávidnak, aki jó kisbíró
módjára tájékoztatta a helyi hírekrõl a
nagyérdemût.
Köszönet a dekorációk elkészítéséért és
elhelyezéséért, a felvonulók megvendége-
léséért, a felvonulás helyszíneinek biztosí-
tásáért, a feltálalt vacsora fõzéséért és
szervírozásáért, a finom sütikért! Tiszte-
lettel köszönjük a helyi és vidéki kocsisok
és lovasok részvételét, a hangulatos zenét,
a lakosság megtisztelõ figyelemét. Nem
utolsó sorban köszönet Szabóné Horgosi
Ilonának a szüreti tánc tanításáért, illetve
Hermann Máriának és Jobban Ferencnek
a rendezvény lebonyolításáért.
Programunk a „Védõháló a családokért”
pályázat keretében valósult meg, köszön-
jük a lehetõséget a Sáregresért Közhasznú
Egyesületnek.

Tiringer Mária polgármester

Szépkorúak napja Cecén
„Simogassátok meg a deres fejeket, csó-
koljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek
meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet.”

Szeptember 30-án, vasárnap, délután ke-
rült sor Cecén a szépkorúak napja alkal-
mából megrendezett ünnepségre a mûve-
lõdési ház nagytermében. Nagy izgalom-
mal és lelkesedéssel készültünk e délután-
ra. Reményeinket is felülmúlva, közel 100

megjelent szépkorúval tölthettük együtt
ezt a csodás ünnepet. Szívbõl, lélekbõl és
szeretetbõl ácsolt mûsorral köszöntük
meg az idõsek munkáját, élettapasztalatát,
tudását. A hajlott hát, a ködös szem nem
jelenthet megfáradt értelmet. Ezt a minõ-
ségi eszenciát próbáltuk átmenekíteni a
21. század rohanó valóságába. Köszönjük
nekik azt a belsõ izzást, amelyhez egy élet
is kevés lenne ellesni, eltanulni az alázatot,

a szerénységet, az egymásra való odafigye-
lést!
Az ünnepi mûsort Fazekas Gábor, Cece
polgármestere köszöntõ szavaival nyitotta
meg, majd ezt követõen a tiszta gyermeki
lélek köszöntõi következtek: az óvoda kép-
viseletében a Csigabiga csoport néhány
tagja, az általános iskola tanulói, Pajor Lili,
Pordán Nikolett és Tolnai Vanda elõadá-
sában hallhatott ünnepi gondolatokat,
verseket a kultúrára éhes közönség. A
gyermekek után a Cecei Búzavirág Népdal
Egyesület tagjai citerazenével és népdal-
énekkel zengték be a termet, majd újra az
irodalom berkeiben barangolva Sárvári
Ilona könyvtáros szavalta el Óbecsei Ist-
ván Szeressétek az öregeket címû versét.
Záró mûsorszámként a Cecérõl elszárma-
zott Varga Judit elõadómûvész szórakoz-
tatta az idõseket a 60-70-es évek örökzöld
dallamaival. A közönség együtt dalolta a
mûvésznõvel az ismerõs dallamokat, me-
lyeknek konklúziójaként levontuk: „Nem
csak a 20 éveseké a világ”.
A mûsort követõen kötetlen beszélgetés-
re, egy kis teára és süteményre hívtuk a tár-
saságot annak reményében, hogy jövõre
ugyanitt találkozhatunk.

Sárvári Ilona és Vajai-Kovács Viktória
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Szentiváni Suliszemle
2018. szeptember 28.:

az európai diáksport napja

12 éves fennállását ünnepli az egykor ma-
gyar diáksport napjaként induló rendez-
vény, amely az európai diáksport napja
(European School Sport Day) néven nem-
zetközivé bõvült. A Magyar Diáksport
Szövetség (MDSZ) által életre keltett
sportnapot a Nemzetközi Sport- és Kultu-
rális Szövetség (ISCA) már korábban jó
gyakorlattá választotta, 2015-ben pedig a
közel 800 magyar iskola 200 ezer diákja
mellé már Bulgária és Lengyelország in-
tézményei és tanulói is csatlakoztak a kez-

deményezéshez, elérve az összesen 300 ez-
res résztvevõi létszámot. A várakozások
szerint az idei létszám eléri majd a másfél-
milliót, amellyel a kontinens és az Európai
Unió által immár negyedik éve meghirde-
tett európai sporthét egyik legnagyobb
eseményét ünnepelhetjük.
Az eddigi öt alkalom sikerélményeinek ha-
tására eldöntött dolog volt, hogy ismét
csatlakozni fogunk a diáksportnapi ren-
dezvényhez, amelynek lényege, hogy 2
órát töltsenek el a diákok ezen a napon ak-
tív sportolással. A sporttevékenységek kö-

rét nem korlátozták a szervezõk, egyedül a
futás volt kötelezõ elem, a program továb-
bi részének csak a fantázia szabhatott ha-
tárt.

Idén is bõséges kínálat várta tanulóinkat:

1) Bemelegítésként a sportpályán futottak
tanulóink pár kört, majd Bölcskei József
testnevelõ irányítása mellett különbözõ
gimnasztikai gyakorlatokat végeztek el a
tanulók és tanáraik.

2) Miután mindenki beolajozta rozsdásod-
ni kezdõ ízületeit (a Bádog Favágó példá-

ját gyakorolva), a kötelezõ futóversenyt
tartottuk meg, amelynek a távja az idei év-
ben 2018 m volt. Ismét kivittük a település
utcáira ezt a programot, ezzel reklámozva
a testedzés fontosságát a település lakói-
nak.
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3) A tanulók különféle ügyességi játéko-
kon keresztül is levezethették energiáju-
kat. Így fel tudtuk avatni a püspök atya
ajándékaképpen kapott karikákat és ugró-
köteleket, amelyet nemcsak a lányok, ha-
nem a fiúk is kipróbáltak, nem is beszélve a
tanári kar virgoncabb, fiatalos tagjairól…
4) Fociban a felsõsöknek az idén összejött
a szökõévenkénti bravúr: küzdelmes mér-
kõzésen megnyerték a tanár–diák össze-
csapást. Természetesen a foci az alsósok
számára sem maradhatott ki a programkí-
nálatból. Nekik már nem jött össze a gyõ-
zelem, de a legkisebbek is megismerhették
a tanárok ellen ennek a szép sportágnak az
alapjait, miszerint a labdát kell rúgni és
nem egymást.
5) Hagyományos tanár–diák kosárlab-
da-mérkõzésünkön Boros Tamás tanár úr
vezetésével gyõzött a tanárok csapata.
6) S természetesen a mozgás egyéb hasz-
nos változatait sem tiltottuk meg a tanu-
lóknak. Így volt, aki cigánykereket hányt
örömében, volt, aki tollaslabdázott, frizbit
hajigált, vagy kötélhúzással tesztelte ere-
jét. A mintegy négyórányi közös mozgás
végére alaposan ki is fáradt a társaság.
Jövõre veletek ugyanitt!

2018. október 1.:
a népmese napja

Évek óta hagyományunk, hogy megren-
dezzük hagyományos mesedélutánunkat, s
idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni
vezetése mellett. Szeptember 30-a, a ma-
gyar népmese napja nem véletlenül került
kiválasztásra éppen erre az idõpontra. Ez a
nap egyben Benedek Elek születésnapja is,
így õrá is emlékeztünk. A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is meghívtuk a járási iskolák
mellett fenntartónk, a Székesfehérvári
Egyházmegye iskoláit. Ismét sokan éltek a
lehetõséggel, így szép létszámú versenyzõ
érkezett, 16 csapat, 64 diák mérhette össze
tudását a vetélkedõ keretében. A legtöbb
csapat, nevezetesen hat, az érdi Marianum
Általános Iskola és Gimnáziumból érke-
zett, de megtisztelték rendezvényünket
többek között móri, budaörsi, tatabányai,
sárbogárdi, mezõszilasi és sárkeresztúri
versenyzõk is.
6 feladat, többek közt totó Benedek Elek
életútja alapján, igaz–hamis állítások, köz-
mondások kiegészítése, szómagyarázó,

összekötõsdi vártak a versenyzõkre, vagyis
változatos kihívások megoldásával ünne-
peltük meg a népmese napját.
A tanulók talán a csillagszemû juhász 250
elkóborolt birkájának megkeresésével bir-
kóztak a leghosszabb ideig a sportpálya
melletti réten (holtversenynél el is döntöt-
te a csapatok helyezését az itt nyújtott
eredmény), de a többi próbán is igyekeztek
jól teljesíteni, hogy a verseny végére igazi
hétpróbás mesehõsökké válhassanak.
Valamennyi diák közös próbatétele volt a
juhászról szóló népdalok (pl. Kelj fel, ju-
hász, ne aludjál) eléneklése, illetve a me-
sék végére annyira jellemzõ lakodalmas

mulatság felidézése egy körtánc formájá-
ban.
A nap végén egy kis vendéglátásban is ré-
szesültek a csapatok, majd a versenyzõk
végül átvehették kiérdemelt jutalmukat:
egyéni, névre szóló emléklapot, órarendet,
tollat, illetve a helyezettek még egy-egy ju-
talomkönyvet is. Harmadik lett az érdi
Mesehajó csapat, második helyezett lett a
sárbogárdi Baglyok, a gyõzelmet pedig az
érdi Óperencia mesehõsei szerezték meg.
A helyezettek jutalmukat stílszerûen a
csillagszemû juhásztól, a királylánytól és az
öreg királytól vehették át.

Jár a dicséret minden csapatnak, mivel lel-
kesen szerepeltek és jól felkészültek a ver-
senyre. Minden gyereknek gratulálunk,
nagyon ügyesek voltak, amit a szoros ver-
seny is bizonyít, ahol egyébként helyezés-
tõl függetlenül mindenki nyert: azon túl,
hogy ajándék nélkül egy tanuló sem távo-
zott, a közös délután élményét, ahol a gye-
rekek rengeteget mosolyogtak, nem lehet
pénzen megvenni.
Minden vendégünknek köszönjük a rész-
vételt, de köszönet illeti a felkészítõ peda-
gógusokat, a verseny megszervezéséért
Pribék Erika tanító nénit, a lebonyolításért
az alsószentiváni iskola pedagógusait és a
zsûri tagjait is.
Gratulálunk mindenkinek, jövõre ismét
szeretettel várunk benneteket!

Kiss Attila igazgató
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2018. október 12-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló az önkormányzati képviselõk tevékenységérõl.
Elõadók: önkormányzati képviselõk
4. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben
végzett tevékenységrõl.
Elõadók: intézményvezetõk
5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018.
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
6. Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvetõ szabályait
sértõ magatartásról.
Elõadó: jegyzõ
7. Döntés a Sárbogárd, 5809/8 hrsz. alatti terület telekhatár-
rendezésérõl.
Elõadó: polgármester
8. A Sárbogárd 1101/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Elõadó: polgármester
9. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester
10. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2018/2019-es nevelési évre szó-
ló munkatervének véleményezése.
Elõadó: polgármester
11. Iskolai körzethatárok véleményezése.
Elõadó: jegyzõ
12. A Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának
módosítása.
Elõadó: polgármester
13. Földterületek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
14. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
15. A polgármester jutalmának megállapítása.
Elõadó: alpolgármester
16. A polgármesteri hivatal köztisztviselõinek jutalom kifizeté-
se.
Elõadó: polgármester
17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
18. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
19. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárd közelében két személygépjármû és egy mezõgazda-
sági munkagép ütközött
Közúti közlekedési baleset történt 2018. október 7-én 20 óra
37 perc körül a 6219-es számú út 21-es kilométerénél, Sárbo-
gárd térségében. A rendelkezésre álló adatok alapján – eddig
tisztázatlan körülmények között – két személygépjármû és egy
mezõgazdasági munkagép ütközött össze.
A helyszíni szemle és a mûszaki mentés ideje alatt az érintett
útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben. A rendõrök a for-
galmat Dunaújváros irányába terelték.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Százhetven éve történt az ozorai ütközet

A pákozdi csata 1848. szeptember 29-én a szabadságharc egyik el-
sõ sikerét hozta a frissen felállított magyar hadseregnek, ám a szá-
lakat végül csak bõ egy héttel késõbb, az ozorai ütközetben varr-
ták el végleg a hõs honvédek és nemzetõrök.
A magyar függetlenségi törekvéseket a kezdetektõl fogva gyana-
kodva szemlélõ horvátok hadereje Joszif Jellasics bán vezetésével
1848. szeptember 11-én indított hadjáratot a forradalmi Magyar-
ország ellen. Jellasicsot a nyár folyamán – jelentõs mértékben
Batthyány Lajos miniszterelnök nyomására – eltávolították
posztjáról, ám V. Ferdinánd szeptember 4-én Buda beleegyezése
nélkül visszahelyezte pozíciójába, ezzel is jelezve, hogy nem te-
kinti tárgyalópartnernek a független magyar kormányt. Jellasics
erõi a Habsburg udvar támogatása mellett lépték át a Dráva vona-
lát, és azzal együtt a magyar határt, majd megindultak a fõváros
ellen. A bán gyorsan egyértelmûvé tette, hogy hadjáratának célja
a forradalom leverése, és mindezt a Habsburgok teljes támogatá-
sa mellett kívánja elérni. Batthyány ezt követõen lemondott
posztjáról, és népfelkelést hirdetett a Dunántúlon. Mivel Ma-
gyarország a március 15-ei forradalom kitörésekor nem rendelke-
zett önálló fegyveres testülettel, a védelem kérdése kényes pont-
nak bizonyult: az év szeptember 21-jén létrejött az Országos Hon-
védelmi Bizottmány, hogy segítse a független, felelõs magyar kor-
mányt a területi integritásért vívott küzdelemben, és ezzel egye-
temben védje meg az országot az idegen fegyveres erõkkel
szemben. E testület tagjaként indult országos toborzókörútra
Kossuth Lajos a Bizottmány megalakulását követõ napokban:
már elsõ, Cegléden megtartott beszédjének hatására 2-3 ezer ön-
kéntes csatlakozott a magyar haderõhöz.
A magyar hadsereg eleinte kerülte az összeütközést Jellasics fõ-
erejével: a mintegy 27 ezer katona egészen Pákozd és Sukoró tér-
ségéig vonult vissza, ahol végül az Országgyûlés küldöttsége is
megtartotta sorsdöntõ tanácskozását a katonai vezetõkkel. A
sukorói református templomban megrendezett találkozón a Bat-
thyány Lajos vezette testület szeptember 28-án felszólította Móga
János altábornagyot, hogy ütközzön meg Jellasics közel 50 ezer
fõs seregével. Móga nem kívánt kezdeményezni, de egy nappal
késõbb a császári sereg rohamot indított a honvédsereg ellen,
hogy felõrölje annak jobb szárnyát. A Johann Kempen báró ve-
zette császári erõk kiszorították Pátkáról Guyon Richard nem-
zetõrjeit, a jobb szárny ellen indított roham azonban nem bizo-

nyult sikeresnek. Kempen többször kudarcba fulladt próbálko-
zást követõen meg akarta kerülni a jobb szárnyat, ám a Lovas-
berényre vezetõ úton megvívott ütközet ismét magyar gyõzelmet
hozott. Ezt követõen Jellasics taktikát változtatott: dél körül a
frontvonal középsõ részén, illetve a bal szárnyon indított rohamo-
kat a honvédsereg ellen, mely azonban a vártnál jóval hevesebb
tûzzel, halálos pontossággal válaszolt a támadásokra a rendelke-
zésre álló 82 ágyúval. Jellasics még délutánig lövette a magyar
erõket, de 15 órától megkezdte a visszavonulást, ekkorra ugyanis
be kellett látnia, hogy vereséget szenvedett.
A hadmûveletek azonban ekkor még nem értek véget a térség-
ben, habár a magyar fõsereg Martonvásárra vonult vissza, Móga
pedig három hónapra fegyverszünetet kötött a bánnal, és nem
akarta üldözni a legyõzötteket. Ez ugyanakkor még nem jelentet-
te az összes szál elvarrását, hiszen Jellasics tartalékereje még hát-
ra volt. A Carl Roth vezette, mintegy 10 ezer fõt számláló sereg az
eredeti tervek szerint már a pákozdi csata elõtt egyesült volna a
fõerõvel, ám erre végül nem került sor, és a két seregnek késõbb
sem sikerült találkoznia, hiszen Jellasics rohamtempót diktálva
távozott az országból. Maga Roth csupán október 4-én, elõvédje
egy vesztes ütközete után szerzett a korábbi kudarcról tudomást.
Ekkor a császári haderõ a korábbi útvonalán visszafelé kezdte
meg a visszavonulást, és szórványos támadások közepette októ-
ber 6-án ért el Ozorára. A Sió-csatorna hídját azonban korábban
felégették, a visszavonuló csapatok pedig a Csapó Vilmos nem-
zetõr õrnagy vezette, mintegy 15 ezer fõnyi, népfelkelõkbõl és
nemzetõrökbõl álló sereggel találták magukat szemben. Carl
Roth ezután szabad elvonulásról tárgyalt, ám nem tudtak meg-
egyezni.
Másnap a térségbe érkezett Perczel Mór és Görgei Artúr erõi is.
A császári csapatok harapófogóba kerültek, és a hitét vesztett
hadsereg gyakorlatilag küzdelem nélkül adta meg magát – ezzel
együtt a történtek ozorai ütközetként vonultak be a történelem-
könyvekbe. Érdekesség, hogy a magyar csapatok a teljes szabad-
ságharc alatt éppen Ozoránál ejtették a legtöbb hadifoglyot. A
magyar képviselõház késõbb nyilatkozatban köszönte meg a hadi-
tettet Perczel Mórnak, akit az Országos Honvédelmi Bizottmány
ezredessé léptetett elõ, akárcsak Csapó Vilmost.

Forrás: honvedelem.hu
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Olvasónapló

Robert Menasse: A fõváros
A Bogárd és Vidéke szeptember 20-ai szá-
mában Ryszard Legutko „A közönséges
ember diadala” címû könyvét ismertet-
tem. E könyvben egy keresztény konzerva-
tív gondolkodó filozófus és uniós politikus
a nemzetállamok szemszögébõl mond kri-
tikát az Európai Unió brüsszeli bürokráci-
ájáról, amely a liberális ideológia utópiája
mentén akarja fölszámolni a nemzetálla-
mokat, sõt a végsõkig kiterjesztett szabad-
ságjogokkal fölszámolná a családot, sõt a
férfi–nõ nemi megkülönböztetést is.
Menasse mûvének címe Brüsszelre, mint
az Európai Unió fõvárosára utal. A szerzõ
rendkívül alapos, részletekbe menõen
pontos helyszíni kutatómunkát folytatott.
Megírásának idejére Brüsszelbe is költö-
zött. Így a könyv tekinthetõ egyfajta „EU-
kisokosnak” is, amely egy sajátos posztmo-
dern regényfolyamban bemutatja ennek
az óriási és rendkívül bürokratikus szerve-
zõdésnek a felépítését, az egyes részeit, al-
egységeit és bizottságait, valamint az itt
zajló munka, a frakcióharcok, politikai
játszmák lényegét. Menasse fenti könyve
éles kritikája, olykor maró szatírája az Eu-
rópai Unió mai állapotának. Õ azonban
Legutkoval ellentétben a másik oldal, az
uniós brüsszeliták nézõpontjából szemléli
és bírálja az európai társadalmi–politikai
folyamatokat. Menasse ugyanis a nemze-
tek feletti, sõt, a nemzeteken túli liberális
Európában hisz. Olyan Európában hisz,
amelyben az embereknek már nem számít
az, hogy melyik országban laknak, milyen
hagyományokkal és milyen történelemmel
rendelkeznek. Mindenki már szimplán
csak „európai”. Számára az a fontos, hogy
mi, európaiak mindannyian a „Nagy Közös
Európai Célt” szem elõtt tartva harcoljunk,
szóljunk az idegengyûlölet és a kirekesztés
ellen, miközben nincsenek nemzeti érde-
kek, nemzeti konfliktusok és nincsen sem-
miféle, ezt az utópisztikus ábrándot hátrál-
tató tényezõ. Menasse, miközben elköte-
lezett híve a nemzetállamok megszünteté-
sének, a föderális Európának, emellett
nem kevés kritikával szemléli õ is a földré-
szünkön ma zajló folyamatokat.
A cselekmény az Európai Unió létrejötté-
nek 60. évfordulójának megünneplése kö-
rül forog. Ennek megszervezése az EU
Kulturális Fõigazgatóságára hárul, ami
egyébként egy sóhivatal. Munkatársai Noé
bárkájának nevezik maguk közt, mert csak
sodródik az uniós bürokrácia vízözönével.
Most, a 60. évforduló alkalmából nagyot
szeretnének durrantani. Nincs új ötletük, s
így az 50. évfordulón sikeres régi kottát ve-
szik elõ. Újra középpontba állítják Ausch-
witz és a holokauszt témáját, és pódiumra
szólítanák az aggastyánkorú túlélõket,
hogy örök emlékül szolgáljanak arra, hogy
ilyen borzalmak soha többé ne következ-
hessenek be. Ez nem is kicsit hasonlít a

kommunizmus gépezetének mûködésére,
ahol éppen így, a forradalmi veteránokat
helyezték az ünnepségek középpontjába.
Azokat, akik ugye látták még Lenint, s az
ünneplõ hatalom általuk legitimálhatja
magát. A liberális utópiával átitatott
Brüsszelben sincs ez másként. És persze a
nagy elveket mindig felülírja a közönséges
valóság, ami e regényfolyamban egy disznó
képében zavarja meg a nagy készülõdést.
Mert Brüsszelben valahol elszabadul egy
disznó, amelyik itt-ott felbukkan a város-
ban. A regényfolyam itt szinte a Szov-
jet–Oroszország Ilf–Petrov-i paródiájába
görbül át. A disznó azt jelképezi itt, hogy
igazából senkit nem érdekelnek a szép
elvek, csak a piszkos anyagiak, a karrier, a
siker, ezért minden projekt e materiális ér-
dekek mocsarába fullad bele.

A különbözõ rendû, rangú és származású
bürokraták, akik rendszerint inkább egy-
mással csatáznak a bizottságokban, illetve
az uniós parlament frakcióiban, most a ju-
bileumi ünnepség ügye helyett egyre in-
kább azon vitáznak, hogy az elszabadult
disznó kinek a hatáskörébe tartozik. A
Mezõgazdasági Bizottság körül settenke-
dõ német „disznólobbinak” jól jön ez a vi-
ta. A németek így az uniót megkerülve
nemzeti szinten kötnek hatalmas disznó-
húsüzletet a kínaiakkal, a magyarok meg a
németek farvizén evezve a mangalicával
üzletelnek feketén, az EU háta mögött,
szintén a kínaiakkal. A hoppon maradt
többi uniós állattenyésztõnek meg az unió
fizet kártérítést az eladatlan sertésekért.
Vagyis mindenki a maga pecsenyéjét sütö-
geti, ezerfelé húzza az unió szekerét,
amibõl rémséges anarchia bontakozik ki.
Ez a disznóügy veti rá az árnyékát a Kultu-
rális Fõigazgatóság által szervezett jubile-
umi ünnepre.

És hogy még nagyobb legyen a zavar, be-
úszik egy terrorista mellékszál is a regény-
be. Meggyilkolnak valakit, akirõl kiderül,

hogy nem az a különösen fontos személyi-
ség, akit az ismeretlen háttérhatalom meg-
öletni szeretett volna, s ezért fõhatalom
mögötti erõk a gyilkosságot meg nem tör-
téntté teszik. A terrorista, aki valami ho-
mályos lengyel klerikális összeesküvõ tár-
saság embere, menekülés közben egy fatá-
lis vonatfékezéskor a nyakát szegi, s ezzel e
szál nyom nélkül a semmibe vész, mintha
nem is lett volna. Úgy történik ez, ahogy a
bizottsági kezdeményezésû projektekkel is
szokott történni. A jubileumi projekt ese-
tében a város utcáin rohangászó disznó
lesz a fatális véletlen, amely a projektveze-
tõ pályáját töri derékba. Fenia Xenopou-
lou, a szegény görög családból származó,
uniós állampolgárrá, majd bizottsági bü-
rokratává emelkedett szingli nõ heroikus
küzdelmet folytat az ünnepségprojekt si-
keréért. No, nem a projektért lelkesedik.
Sokkal inkább az hajtja, hogy e siker lehe-
tõséget adna neki arra, hogy átkerülhessen
a megfeneklett Noé bárkájából a nagy
pénzekkel rendelkezõ gazdasági bizott-
ságba. Küzdelme azonban elbukik a jubile-
umi projekt helyett a disznóügyön rágódó
bizottságok érdektelenségén, majd végsõ
soron a nemzetállamok ellenállásán, ame-
lyek az ünnepség szellemében a nemzetál-
lamok felszámolásának szándékát vélik
fölfedezni, ezért a jubileumi projektet
megtorpedózzák. De miért is álljanak a
nemzetállamok egy valóságos elkötele-
zettség híján futó projekt mögé. A maguk
módján védekeznek az uniós bürokráciá-
val szemben:

„A magyar külügyminiszter rögtön másnap
telefonált a nagyra becsült, kedves osztrák
kollégájának. Tájékoztatta, hogy a Bizottság
a jubileumi ünnepségsorozat leple alatt egy
olyan folyamatot akar útjára indítani, amely
az európai nemzetek megszûnéséhez vezet-
het: Kedves barátom, bizonyára érted, mit je-
lentene, ha a Bizottság egyszer csak kinyilvá-
nítaná, hogy az osztrák nem egy nemzet. A
magyar minisztert nem lehet azzal vádolni,
hogy aggodalma ne lenne õszinte. Valóban
mindennél fontosabb a számára a nemzet –
a magyar nemzet. Hogy az osztrák tényleg egy
nemzet, vagy csak a történelem egy üzemi
balesete, tulajdonképpen mindegy is neki.
Magánemberként persze az utóbbit gondol-
ja: Ausztria kis, korcs állam. De jól tudja, ha
nacionalizmusról van szó, a sógorok meg-
bízható partnerek.” (286. old.)

Európa haláltánca? Ismét egy nagy össze-
omlás elõestéjén volnánk? Vagy csupán
egy korszakváltásban vagyunk? Túl kelle-
ne már lépnünk a holokauszt miatti rette-
gésünkön?! De mi jön utána?

Menasse a szarkasztikus felszín alatt szen-
vedélyes vallomást tesz az általa fontosnak
vélt európai értékek mellett, míg egy kor-
szak végét írja le. Fájdalmas nosztalgiával
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tekint arra az Európára, amelyben annyi jó
történt az elmúlt 60 év alatt, amely annyi
reményt és biztonságot adott, és amelynek
szétverése éppen most zajlik.

Ha nem vigyázunk, ismét elszabadul a po-
kol – fejezi ki aggodalmát.

E poklot vizionálja a regény utolsó fejeze-
te, a molenbeeki metróban az iszlám terro-
risták robbantása, amelyben a jubileumi
ünnepség díszvendége és az új Európa
Projekt kidolgozója, egy holokausztot túl-
élõ zsidó professzor is elpusztul:

„A szerelvény befutott és megállt. Nyíltak az
ajtók. A nyitott ajtóban egy gyereket látott,
aki az anyja kezét fogta. A gyerek kitépte a
kezét az anyjáéból, ahogy kiugrott a kocsiból.
Ekkor robbant a bomba.”

S mi maradt a holokauszt túlélõjének halá-
la után? Errõl így nyilatkozik a lakást kiürí-
tõ házmester:

„Klassz öltönyei voltak! Igazán elsõ osztá-
lyúak. Fognak örülni a hajléktalansegítõk-
nél. Igaz, aki ilyen öltönyben koldul, az egy
centet sem fog kapni. Annak, aki ilyen öl-
tönyt visel – emelte magasra De Vried tweed-
öltönyét – senki sem adakozik.” (394. old.)

S mi maradt a jubileumi projektbõl? Egy
abszurd ötlet elhalt emléke, miszerint Eu-
rópa új fõvárosát Auschwitzban kellene
felépíteni, mert ott Európa minden nem-
zete képviseltetve van – legalábbis haló po-
rában.

A regényt lelkesedéssel fogadta a kritika.
„Az elsõ regény, amit Európáról írtak!” – lel-
kesedik érte az egyik kritikus. A mû a
2017-es Német Könyvdíj nyertese volt. A
magyar fordítást a német Goethe Intézet
támogatta.

Rám a könyv, miközben valóban érdekfe-
szítõ olvasmány volt, nyomasztó hatást
gyakorolt. Brüsszel képe sötét, kaotikus,
kilátástalan, mint ahogy ilyennek látszik az
uniós bürokrácia gépezete is. A „Jó Bü-
rokraták”, mint a hajdani kommunista ká-
derek, népboldogító eszméikkel a valóság
fölött lebegnek. Küzdelmeik értelmetle-
nek. Úgy kóvályognak ebben a „Fõváros-
ban”, mint a muslincák egy zárt üveglom-
bikban.

Egyébként profi munka ez a posztmodern
regény. Általa mélyen beleláthatunk en-
nek a nagyon drága gépezetnek a mûködé-
sébe. De a mûködését szolgáló irdatlan
pénztömeget a nemzetállamoktól vonják
el. És annak 90 %-ából eszméletlen pazar-
lással és mérhetetlen korrupcióval mûköd-
tetik ezt a „Fõvárost”. A maradék 10 %-ot
ugyan sok bürokráciával járó pályázatok
formájában adományként csorgatják visz-
sza a nemzetállamoknak, de ezt a pénzt a
nemzetállamok a többnyire valóságtól el-
rugaszkodott feltételek miatt szintén esz-
méletlen pazarlással és mérhetetlen kor-
rupcióval élik föl. S nem is tehetik ezt
másképpen, mert ez következik a rendszer
mûködésébõl.

Hargitai Lajos

A könyv a városi könyvtárból kikölcsönöz-
hetõ.

VASÁRNAP DÉLUTÁN
Október 7., vasárnap délután, hat óra kö-
rül. Ülök a buszmegálló üvegdobozában,
és megmerítem a szívemet az országos for-
galomban. Mert az országút szinte okádja
az autókat mindkét irányból. Napsugaras
délután van, valóságos istenáldás már mé-
lyen benn az õszben. A járdán szinte nincs
egy lélek sem, de az autók özönlenek. Po-
ros kisvárosunk fõutcája szinte világváros-
nak hazudja magát ebben a pörgésben. Pi-
ros autók, kék autók, szürkék, zsemleszí-
nûek, tömpe orrúak, lapos orrúak, kopot-
tasak, csillogók, fekete arisztokratái a jár-
mûiparnak, szegényes proliautók, men-
nek, mennek, futnak, elõzik egymást, fel-
dörmögnek a motorok, surrog az úttesten
a sok autógumi. Itt az egész magyar társa-
dalom. Milyen fürgék ezek a masinák,
hogy sietnek az utasaik! Élénken emlék-

szem azokra az idõkre, amikor sem megfe-
lelõ út, sem autó nem állt a nép rendelke-
zésére. 1960 táján szerintem mindössze
két autótulajdonos lakott a faluban (akkor
még falu volt), és a rongyos, gidres-gödrös
úttesten ezek is keservesen, csak vagy 30
kilométeres „szédítõ” sebességgel voltak
képesek robogni. Közhely, hogy a fejünk
búbjáig benne vagyunk valamiféle, az
egész életformát gyökeresen felforgató
forradalomban, amelynek sem a végét,
sem a lényegét nem tudjuk. Futnak, futnak
a gépkocsik, mintha maguk sem tudnák,
hova.
Mi van itt? Hova tülekszenek? Pécsre,
Szekszárdra, vagy csak Cecére, Sárszent-
miklósra? És a másik irányba Fehérvárra,
Budapestre, esetleg még tovább, Bécsbe,
Párizsba? Valami nagy futballmérkõzés

lesz valahol, nagyvilági koncert, légi bemu-
tató? Egyik sem. Prózaibb a magyarázat.
Vasárnap délután van, vége a hétvégének,
a gyerekek, ifjú házaspárok, egyetemisták
megpuszilják az öregeket, berakodnak az
autóba, és irány a város, a lakótelep, a
munkahely, egyetem! Szép dolog, szinte
megható, hogy a fiatalok kötõdnek a szü-
lõkhöz, a falusi kiskerthez, a régi gyermek-
szobához. Ezek a fürge autók arról tanús-
kodnak, hogy még léteznek a társadalmat
összekötõ bonyolult kötelékek. Érne vala-
mit az élet ezek nélkül? Lehet, hogy az
anyuka puszija, az a finom simogatás az
arcon drágább dolog, mint egy okostelefon
vagy tablet?
Ülök az üvegkalitkában, és gondolkodom
a családi terített asztal mellõl a napi tapo-
sómalomba autózó tömegek jelenségén.

És töröm, töröm a fejem, miért jelent meg
a világban az az erõ, amely rombolni óhajt-
ja a családot. Mai hír: csõdöt mondott
egyes romániai aktivisták próbálkozása,
hogy csupán a férfi–nõ kapcsolatot lehes-
sen családnak nevezni. Csak minden ne-
gyedik állampolgár szánta rá magát, hogy
bedobja az urnába a szavazatát. Ha hinni
lehetne az ilyesmiben, azt mondanám,
hogy a Sátán újabb gyõzelmet aratott. Ki
másnak lehetne célja, hogy az életünk
alapját, a családot nekiáll robbantgatni?
Ki simítja meg a gyerek arcát, ha nincs apu
és anyu, csak két hapek? És lehet-e itt egy-
általán gyerek? Ha két nõ, vagy férfi élet-
közösségre lép, annak nem lehet család a
neve. Ezer és ezer szó létezik, biztos lehet-
ne erre is találni egyet. Na nem?

L. A.

CONCERTO
Sztahura Ágnes orgonamûvész és Szurasenkó Dániel

magyar blockflõte rekorder koncertsorozata

2018. október 21. 17 óra
Sárbogárd, római katolikus templom (Sárbogárd, József A. u. 18.)

Mûsor: Bach és Vivaldi versenymûvei
A koncertre belépõjegy nincs, adományaikkal támogathatják a koncert létrejöttét.
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Nyílt kosáredzés amerikaiakkal
A Sárbogárdi Kosárlabda Club tagjai jó
kapcsolatot ápolnak az Alba Fehérvár Ko-
sárlabda Clubbal. Ennek köszönhetõen
október 10-én délelõtt az Alba három játé-
kosa: Takács Milán, valamint az amerikai
Jacobi Boykins és Kyron Cartwright láto-
gatott el a Sárbogárdi Mészöly Géza Álta-
lános Iskola Steitz Ádám-csarnokába, va-
lamint a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tornatermébe nyílt edzésre.
A két amerikai srác tíz hónapot tölt az
Alba Fehérvár KC-nál, a szezon végéig, ta-
pasztalatszerzés végett. Szimpatikus volt
számukra Európa, Magyarország és az
Alba Fehérvár KC, azért esett a választá-

suk hazánkra. Mindketten rendelkeznek
már diplomával; Kyron sportkommentá-
torként szeretne dolgozni, Jacobi szocioló-
giát tanult, és egy egyetemen szeretne
edzõ lenni. Milán az általános iskola máso-
dik osztályában kezdett el kosarazni, és ez
a sportág a szenvedélyévé vált. Az Alba Fe-
hérvár KC-hoz két éve szerzõdött. Õ még
érettségi elõtt áll, a Corvinuson szeretne
majd továbbtanulni sportmenedzsment,
sportközgazdász szakon.

A díszteremben való villámfogadást és
egyeztetést követõen elsõként a Steitz-
csarnokba, majd Miklósra mentek a ven-

dégek, ahol a sárbogárdi klub utánpótlásá-
nak bemutatója után õk is ízelítõt adtak
önfeledt játékból. A népes gyereksereg el-
ismerõ tapssal jutalmazta a bravúrokat.

A nyílt edzések végén sorok kígyóztak az
Alba Fehérvár KC három játékosa elõtt
autogramért.

A jelenleg 40-45 utánpótláskorú gyerme-
ket nevelõ Sárbogárdi Kosárlabda Club
sok szeretettel várja a sport iránt érdeklõ-

dõ gyermekeket! Az edzések a Steitz
Ádám-tornacsarnokban vannak hétfõn,
szerdán és pénteken, az 1–5. osztályos
gyermekek számára 17–18 óráig, a na-
gyobb diákok számára 18–19 óráig. Az
edzéseket dr. Krencz Balázs, Tóth Kriszti-
án és Papp-Kátay Zsanett végzett edzõk
vezetik, illetve besegít a klub két tagja:
Györök Árpád és Botka István is.

Hargitai–Kiss Virág
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Magabiztos sikerrel
kezdtük a bajnokságot

Dunaújvárosi Egyetem DSE–
VAX KE Sárbogárd 31-38 (13-21)

Magyar Éptek, Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 3. for-
duló
Vezette: Pavelekné–Koronczai. Nézõszám: 60 fõ.
DUE: Kiss – Dorkó 3, Garda 6, Schmidt 7, Nagy 4, Bihary 1, Babik
1.
Cserék: Bencs, Vigh – Szilveszter 2, Krupják 6, Rompf, Puskás, Pet-
rovics, Barta.
Edzõ: Virág Roland.
Sárbogárd: Sohár – Kapoli 3, ifj. Bodoki 8, Pluhár 3, Rehák 8,
Horváth 4, Szabó J. Zs.
Cserék: Sohár – Goldberger 4, Aranyos 3, Várady–Szabó 1, Kaló 4,
Kovács.
Edzõ: Takács Lajos.
Szabadnap és félbeszakadt találkozó miatt egészen a 3. fordulóig
kellett arra várnunk, hogy bajnoki mérkõzést játszhassunk. Az el-
lenfelünk az újonc Dunaújvárosi Egyetem csapata volt.
Lendületesen kezdtük a találkozót, az elsõ 5 percben Pluhár Ta-
más volt elemében, és góljaival gyorsan meg is léptünk 3 találattal.
Aztán ahogy ment elõre az idõ, folyamatosan sikerült növelni elõ-
nyünket. Sikerült több alkalommal is gyors gólokat lõnünk, labda-
szerzések után. A hazaiak lassabb támadójátéka viszont így is sok-
szor elaltatott minket, amelyek végén elkerülhetõ gólokat kap-
tunk. A szünetig azonban a 21 lõtt gólunk jónak mondható, a 8
gólos különbség pedig magabiztosnak.
A fordulás után Takács Lajos vezetõ edzõ egy teljesen új sort kül-
dött a pályára. A hazaiak pedig feljebb tolták a védekezésüket,
amely elõször kicsit meg is zavart minket. Elszórtunk pár labdát
és hátul is több hibát vétettünk. Ellenfelünk ezt kihasználva köze-
lebb jött a félidõ közepére 5 gólra. Az utolsó 15 percre már sike-
rült rendeznünk sorainkat és visszaállítottuk a félidei különbsé-
get. Növelhettük volna akár kétszámjegyûre is elõnyünket, azon-
ban a hajrában több alkalommal is tiszta ziccereket hibáztunk.
Végül 7 gólos magabiztos gyõzelmet arattunk a sereghajtó ottho-
nában.
Nem kezdtük rosszul a szezont. 38 gólig jutottunk, ami lehetett
volna kicsivel több is, ha pontosabbak a befejezéseink. Támadójá-
tékunkkal elégedettek lehetünk, szépen járt a labda. Védekezés-
ben akadtak problémák, ez annak is köszönhetõ, hogy új felállás-
ban játszottunk. Van még mit csiszolnunk ezen a ponton. A hétvé-
gén komoly rangadó vár ránk hazai pályán a Cunder Kézisuli el-
len. Bízunk a jobb védelemben és kapusteljesítményben.
Október 13. (szombat) 18 óra, a Mészöly csarnoka: VAX KE Sár-
bogárd–Cunder Kézisuli
Várunk minden szurkolót a mérkõzésre!

Tabella:

1. Cunder TU Kézisuli 3 2 1 0 78 62 16 5
2. Martonvásári KSE 3 2 0 1 82 69 13 4
3. Rácalmás SE 2 1 1 0 60 42 18 3
4. VAX KE Sárbogárd 1 1 0 0 38 31 7 2
5. Velencei SE 2 1 0 1 41 46 -5 2
6. Bicskei TC 2 0 0 2 41 52 -11 0
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 3 0 0 3 69 107 -38 0

A 3. forduló további eredményei:
Cunder Kézisuli–Rácalmás SE 23-23 (11-10)
Bicske TC–Martonvásári KSE 20-27 (11-15)

#sbghandball
Rehák Tamás

SORSOLÁS
BOGÁRD és VIDÉKE

városi teremlabdarúgó-bajnokság

I. forduló: 2018. október 14.
9.00 Légió 2000–Ászok
10.00 Sárkeresztúr Kike–Spuri
11.00 Twister Galaxy–Flash Team
Szabad: Dream Team

A TOVÁBBI FORDULÓK A KÖVETKEZÕ
LAPSZÁMBAN JELENNEK MEG.

ÁRAMSZÜNETEK
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatunkban. A mun-
kánk biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az
áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kér-
jük megértésüket!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk, hogy hálózat-karbantartás miatt

2018. OKTÓBER 15-ÉN 8 ÓRÁTÓL VÁRHATÓAN
15 ÓRÁIG SÁRBOGÁRDON

a Vágóhíd utca, Kinizsi utca, Tinódy út 1–45., 2–48., Gázmo-
dul Kft., Plastobo Kft., Sárrét-Plast Zrt., Pálinkafõzõ terüle-
tén áramszünet lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy átépítés miatt

2018. OKTÓBER 25-ÉN 8 ÓRÁTÓL
VÁRHATÓAN 15 ÓRÁIG

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

E.ON-hálózat

Folytatódik a vénasszonyok nyara

Csütörtökön is sok napsütésre, idõnként kissé felhõs, csapa-
dékmentes idõre számíthatunk. Reggel elsõsorban nyugaton
és északkeleten képzõdhetnek pára- és ködfoltok. A keleti,
délkeleti szél fõként a Dunántúlon élénkülhet meg. Délután
21-26 fok valószínû.

Pénteken is folytatódik a napos, meleg idõ. Eleinte néhol észa-
kon és a Dunántúlon várható párásság, köd. Északnyugaton
továbbra is élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. Délután
22-25 fokos maximumokra van kilátás.

A hétvége is kiránduláshoz ideális, napos, száraz idõt ígér.
20-25 fok közötti hõmérsékleti értékeket mérhetünk. A délke-
leti szél továbbra is fõként a Dunántúlon élénkülhet meg. Je-
lentõsebb idõjárás-változás a jövõ hét elején sem várható.

Forrás: idokep.hu
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HANGULATJAVÍTÓ HÉTVÉGE
A Bicske elleni elsõ felvonás

Sárbogárd U19–
Sárbogárd U19 2-2 (1-0)

Sárbogárd: Deák – Bögyös, Horváth I.,
Horváth Zs., Vagyóczki, Gábris, Sükösd,
Molnár Márk, Erdélyi, Demeter, Horváth
B.
Cserék: Horváth A. R., Lengyel.
Bicske: Rigó – Fekete, Glück, Szilágyi,
Máté, Városi, Pásztor, Cserkuti, Schnei-
der, Proszammer, Valentics.
Csere: Kis.
Vezetõ edzõ: Földes Gábor.
A pontveszteség nélkül álló hazaiak fogad-
ták az üldözõ Bicske csapatát. Az elsõ fél-
idõben jó iramú, változatos mérkõzést ját-
szottak a csapatok. Mindkét oldalon a
helyzetek kihagyásában jeleskedtek a tá-
madók. A 45. percben Demeter D. indítá-
sával Sükösd G. kilépett a védõk között és
a kifutó kapus valamint a védõ közös sze-
relési kísérlete a büntetõterületen belül
szabálytalanul sikerült. Demeter D. a bün-
tetõt a kapu jobb oldalába lõtte, 1-0. A szü-
net után a vendégek kihasználták a véde-
lem hibáját. A 48. percben gyanús körül-
mény között Máté Sz. L. megszerezte Hor-
váth I.-tõl a labdát és 10 m-rõl a bal alsó sa-
rokba helyezett, 1-1. Az egyenlítõ gól után
Valentics M. 20 m-es szabadrúgása a felsõ
kapufáról került játéktéren kívülre. A ha-
zaiak részérõl Sükösd G. veszélyeztette a
vendégek kapuját. Jobb oldalon kilépve a
kapus mellett elpasszolt labda a bal kapu-
fáról került az alapvonal mögé. A vendé-
gek szöglet utáni közelrõl leadott lövését
Deák Z. bravúrral hárította. A 67. percben
Sükösd G. bal oldalról elvégzett szabadrú-
gása szállt a kapu elé. A védõket megelõz-
ve Horváth Zs. felugorva fejelt a kapu kö-
zepébe, 2-1. A vendégek egyenlítési kísér-
lete a 74. percben sikerrel járt. Kiss R. a
szögletzászló közelébõl beadott szabadrú-
gását a hosszú oldalon érkezõ Glück P. a
jobb alsó sarokba bólintotta, 2-2. A mérkõ-
zés utolsó perceiben Sükösd G. kiugrása
után Rigó M., a vendégek kapusa szögletre
ütötte a közelrõl leadott lövést. A hazaiak
a kapu elõtti bizonytalanság és az összpon-
tosítás hiánya miatt ajándékoztak két
pontot a vendégeknek.
Jók: Vagyóczki P., Horváth Zs., illetve
Pásztor L. M.

A második felvonás tapsot
érdemel

Sárbogárd–Bicske 2-1 (0-0)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Luc-
zek, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Oláh, Né-
meth, Szalai, Lajtos, Kállai.
Cserék: Farkas, Gráczer Bence, Gulyás–-
Kovács, Gráczer Bálint, Gál, Gyuricza.
Vezetõ edzõ: Pajor László.

Bicske: Peinlich – Sötét, Veres, Katona,
Peinlich, Solt, Molnár, Burucz, Rigó, Var-
ga, Móri, Dombai.
Cserék: Zabos, Pump, Köntös, Dombai,
Klinger, Harangozó.
Vezetõ edzõ: Vukmir Dragan.
Fantasztikus hangulat fogadta a csapato-
kat a bicskei szurkolói különítmény jóvol-
tából. Meglepõen szép számú közönség
elõtt kezdõdött el a mérkõzés. A vendég-
csapat kezdett jobban és a 3. percben Ka-
tona L. jobb alsó sarokba tartó lövését véd-
te nagyszerû vetõdéssel Matócza D. A ne-
gyedóra végére a hazaiak is a sündisznóál-
lásból kilépve veszélyeztették az ellenfél
kapuját. Bezerédi Á. bal oldali szöglete
után sikerült felszabadítani a védelemnek.
Továbbra is a Bicske birtokolta többet a
labdát és a 17. percben Varga Z. 12 m-rõl
leadott lövését Matócza D. bravúrral hárí-
totta. A vendégek percei következtek és
több esetben kellett a hazai kapusnak bizo-
nyítani képességeit. A mérkõzés 30. perce
után viszont a hazaiak támadásai okoztak
kellemetlen perceket a vendégek kapuja
elõtt. A kitûnõ védekezésbõl indított kont-
ratámadások a 30. percben Bezerédi Á. le-
tett labdáját Szalai P. V. 15 m-rõl laposan
ellõtte és Peinlich D. nagyszerû vetõdéssel
hárított. A félidõ vége elõtt ismét hazai le-
hetõség maradt ki. Szalai P. V. átadásával
Laták B. került a védelem mögé és 14 m-es
lövését védte a vendégek kapusa. Jó iramú,
változatos félidõ után vonultak a csapatok
pihenõre. A szünet után a mezõnyjáték do-
minált és fogást kerestek a csapatok egy-
máson. Az 55. percben megszerezte a ve-
zetést a Sárbogárd. Oláh D. jobb oldalról
elvégzett szabadrúgását a kapu elõterében
felugró Luczek R. a jobb alsó sarokba fe-
jelte, 1-0. Továbbra is támadott a hazai
csapat és a jobb oldalon végigfutó támadás
után középre adott labdát Kállai B. M. 16
m-rõl a kapu mellé bombázta. A vendégek
erõteljes rohamait sikerült kivédeni és az
egyenlítési kísérletek kudarcot vallottak.
A 77. percben Szalai P. V. megszerezte a
hazaiak második találatát, a jobb oldalon

megkapott labdát középre emelte, és a
rosszul helyezkedõ Peinlich D. felett a
jobb felsõ sarokba csapódott a labda, 2-0.
A bicskeiek futottak az eredmény után és a
80. percben a bal oldalon vezetett táma-
dást góllal sikerült befejezni. A középre
került labdát a védõk nem tudták kiemelni
és Varga Z. az elé került átadást 16 m-rõl a
hálóba lõtte, 2-1. A mérkõzés hajrájában is
jól teljesítõ hazaiak ellen a vendégek nem
tudták az egyenlítõ gólt megszerezni. A
rangadóvá elõlépett mérkõzésen a végig
szervezetten játszó Sárbogárd a forduló
meglepetését okozta a bajnoki címre is
esélyes Bicske ellen.
Jók: Matócza D., a mezõny legjobbja és a
hazaiak, illetve Molnár V., Varga D.

Suhajda Martin
két mesterhármasa

Sárbogárd U16–
LMSK Cobra Sport U16 8-2 (4-1)

Sárbogárd: Bruzsa – Horváth A. R., Deák,
Barabás, Szabó, Suhajda, Boda, Tóth,
Suplicz, Morvai, Horváth B.
Cserék: Tóth, Csõgör, Hollósi.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Németh – Vörös,
Burján, Somodi, Nagy, Pap, Vajda, Kerti,
Boda, Gerván, Teichel.
Cserék: Jónás, Bognár, Pál, Tóth B. K., Tóth
M.
Váratlanul jól kezdett a vendégcsapat és
az elsõ percben Gerván L. beadása átszállt
a kapus felett és a jobb alsó sarokba hul-
lott, 0-1. A 10. percben beindult a Suhajda
M.-gólshow. A középpályáról elõre ívelt
labdát a vendégek kapusa elvétette, Su-
hajda M. lecsapott a labdára és az üres ka-
puba gurított, 1-1. A 12. percben Boda
A.–Suhajda M.-összjáték után a védõket
maga mögött hagyva, a kapus mellett a
jobb sarokba helyezett, 2-1. Három perc
múlva Tóth P. tisztára játszotta magát és
beadását Suhajda M. értékesítette, 3-1. Ez
volt az elsõ mesterhármas! A következõ

Fotó: focidrukker.com
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negyedóra mezõnyjátékkal telt és a 31.
percben született az újabb hazai találat.
Barabás Zs. D. kiugratásával Boda A. lé-
pett ki és a védõket maga mögött hagyva
gurított a kapus mellett a hálóba, 4-1. A
megnyugtató elõny birtokában a szünet
után sem változott a játék képe. A hazai tá-
madásokat a vendégek kapusának feljavu-
ló teljesítménye miatt a 63. percig nem si-
került góllal befejezni. A Suhajda M. buk-
tatásáért megítélt büntetõt Brúzsa B. ma-
gabiztosan értékesítette, 5-1. A 65. perc-
ben Brúzsa B. kirúgásával Suhajda M. a vé-
delem mögé kerülve megszerezte a hatodi-
kat, 6-1. Kapujához szegezte a Sárbogárd a
lepsényieket, és a 75. percben a védelmi
vonalból elõre ívelt labdát Suhajda M. ér-
tékesítette, 7-1. A 80. percben lõtt góljával
Suhajda M. csapata nyolcadik gólját sze-
rezte, 8-1. Ez volt ezen a mérkõzésen a ha-
todik gólja és a második mesterhármasa!
A mérkõzés 80. percében, ahogyan kezdõ-
dött, a befejezést is a vendégek gólja zárta
és kialakult a végeredmény. A jobb olda-
lon vezetett támadás után a középre került
labdát Burján I. lõtte a hálóba, 8-2. A
Sárbogárd minden csapatrészében felül-
múlta ellenfelét és Suhajda M. gólerõs
játékával megérdemelt gyõzelem szüle-
tett.
Jók: Brúzsa B., Suhajda M., Tóth P.

Idegenben jobban megy

Sárszentágota–Sárbogárd II. 1-4 (0-2)

Sárszentágota: Sümegi – Knapp, Gula,
Hajdinger, Tóth, Kovács, Kulcsár, Virág
F., Budai, Jádi, Varjas.
Cserék: Virág L., Koren, Nagy.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Va-
gyóczki, Sükösd, Gyuricza, Demeter,
Gráczer, Vámosi, Fauszt, Pajor.
Cserék: Rigó, Sebestyén, Simon.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Alsóházi rangadó a két csapat eddigi he-
lyezése alapján. A vendégek támadásaival
indult a mérkõzés és a 10. percben vezetés-
hez is jutottak. A jobb oldalon elvégzett
bedobás után Demeter D. befordult leke-
zelt labdával a kapu felé és 10 m-rõl a háló-
ba emelt, 0-1. A bekapott gól után a hazai-
ak kezdeményezéseit sikerrel verte vissza
a vendégek védelme és Brúzsa S. P. kétszer
is bravúrral hárította a közelrõl leadott lö-
véseket. A 28. percben kétgólosra növelte
elõnyét a Sárbogárd II. A tizenhatos ma-
gasságában elvégzett bedobást Pajor T. a
jobb alsó sarokba csúsztatta, 0-2. A máso-
dik játékrész elején, a 47. percben megszü-

letett a hazaiak szépítõ gólja. A bal oldal-
ról elvégzett szöglet átszállt a védõk felett
és Kovács K. kapásból a kapu közepébe
bombázott, 1-2. Az 58. percben Gráczer
Bálint 20 m-es lövését csak kiütni tudta Sü-
megi Zs., a hazaiak mindvégig kitûnõ telje-
sítményt nyújtó kapusa, és Demeter D. az
elé került labdát 6 m-rõl lõtte a kapuba,
1-3. Tovább tartott a Sárbogárd II. fölénye,
a 62. percben Sükösd G. bal oldalról elvég-
zett szögletrúgását Juhász G. a hosszú
oldalról a jobb alsó sarokba helyezte, 1-4.
A jó iramú mérkõzésen a vendégek na-
gyobb arányú gyõzelmét a hazaiak kapusa
akadályozta meg.
Jók: Sümegi Zs., illetve Brúzsa S. P., Gyu-
ricza K., Gráczer B.

Az abai rangadó is behúzva
Aba-Sárvíz U14–

Sárbogárd U14 3-5 (2-3)

Aba–Sárvíz: Gálfi – Koloh R., Hegyi, Ko-
loh G., Gómann, Bácsi, Kovács, Szepesi,
Huszti.
Cserék: Pataki, Pál, Galambos.
Sárbogárd: Derner – Palotás, Hollósi, Sáf-
rány, Lakatos, Már, Szabó, Csõgör, Ge-
reny.
Cserék: Kocsis, Szalai, Baráth, Zvezdovics.
A négy fordulón keresztül szintén veretlen
Aba csapata látta vendégül a sárbogárdia-
kat. Az elsõ percben már hazai helyzet ala-
kult ki a vendégek kapuja elõtt. Derner P.
hozta eddigi formáját és védte a lövést. A
kontratámadás végén Szabó D. lövése a
kapufán csattant. A 10. percben Már Z. be-
adását Sáfrány A. Z. 2 m-rõl a hálóba pör-
gette, 0-1. Nagy iramot diktált mindkét
csapat és ebben a játékrészben sok volt a
hiba is a játékban. A 22. percben egyenlí-
tettek a hazaiak. Kovács F. O. jó ütemû át-
adását Gómann R. a bal alsó sarokba lõtte,
1-1. A 27. percben Huszti J. hátrafejelt lab-
dájára Zvezdovics G. B. lecsapott rá és a
kapus mellett a hálóba gurított, 1-2. Fö-
lényben játszott a Sárbogárd és a 31. perc-
ben Zvezdovics G. B. jobb oldalról elvég-
zett szögletét Szalai Á. 4 m-rõl fejelte a há-
lóba, 1-3. A gólöröm még tartott, amikor a
32. percben Gómann R. a védõ mellett el-
húzott és ismét szorossá tette az ered-
ményt, 2-3. A második játékrész Derner P.
bravúrjainak köszönhetõen nem abai
egyenlítéssel és a vezetés megszerzésével
folytatódott. Kovács F. O. kétszeri gólszer-
zési kísérletét hárította és megmaradt a
vendégek elõnye. Jött az íratlan szabály és
a kihagyott helyzetekre a Sárbogárd góllal
válaszolt. A 60. percben Szalai Á. átadását

Már Z. vette át, és lövése a bal felsõ sarok-
ban kötött ki, 2-4. A gólra újabb gól követ-
kezett, a 62. percben Már Z. volt az elõké-
szítõ és Szalai Á. a befejezõ. Már Z. jobb
oldali begurítását Szalai Á. élesen a bal al-
só sarokba lõtte, 2-5. A mérkõzés 65. per-
cében kialakult a végeredmény. Palotás P.
rossz passzával Gómann R. egyedül tört
kapura és 12 m-rõl a talált a kapuba, 3-5.
Változatos, jó iramú és gólokban gazdag
mérkõzést vívott egymással a két csapat. A
helyzeteit jobban kihasználó vendégek
továbbra is veretlenül állnak a csoport
élén.
Jók: Kovács F. O., Gómann R., illetve
Derner P., Szalai Á., Már Z.

Nincs elmozdulás

Polgárdi Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 3-0 (0-0)

Polgárdi: Magyar – Láng, Jankovics, Né-
meth, Pusztai, Mezei, Kovács Lajos, Király
A., Nyakas, Király C., Csizmadia, Boros-
tyán, Földes, Kiss, Szépvölgyi, Mayer,
Horváth, Galler.
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister, La-
katos, Kiss, Palotás, Vanya, Csendes,
Killer, Kelemen, Horváth, Tóth, Deák,
Ferencz, Tórizs, Németh A., Németh F.
Zs., Derecskei.
Tovább tart a nyeretlenségi sorozat a ven-
dégeknél. A polgárdi kiránduláson sem si-
került a pontszerzés. Az elsõ félidõ ki-
egyenlített játékot és kihagyott vendég
helyzetekkel zárult. A 46. percben Galler
A. góljával jutott vezetéshez a hazai csa-
pat, 1-0. A mezõnyben egyenrangú Sárbo-
gárd a 60. percben kétgólos hátrányba ke-
rült, Mezei R. találatával 2-0. A 71. perc-
ben az újabb Galler A.-góllal kialakult a
végeredmény, 3-0.

A hétvége sportmûsora
2018. október 12. (péntek)
16.00 óra: Sárbogárd U14–Szabadbattyán
U14 (U14, Nyugati csoport, Sárbogárd)
2018. október 13. (szombat)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Kisláng-
Telmex Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport,
Sárbogárd)
2018. október 14. (vasárnap)
10.00 óra: Sárszentmihály U16–Sárbogárd
U16 (U16, Déli csoport, Szabadbattyán)
14.30 óra: Sárbogárd II.–Elõszállás (me-
gyei II. o., Dél, felnõtt, Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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MI ASZTALUNK TALÁLKOZÓ
2018. október 14. (vasárnap)

10 óra, Sárszentmiklós, Park presszó

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt,
aki megmutatná, mi termett a kertjében,

mit sütött, fõzött belõle és mindenkit,
aki ezeket megnézné, megkóstolná!

Nõk a városért klub
További információ:

Szilveszterné Nyuli Ilona – 06 (30) 954 8262
Kiss Istvánné Kriszti – 06 (30) 449 669
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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

Saját nevelésû, 25 hetes tojójércék és 4 kg-os pecsenyekacsák eladók. Telefon: 06 (20) 575 3033

Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294

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

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

Cosa Nostra Pizzéria
FUTÁR ÉS PULTOS MUNKATÁRSAKAT KERES.

06 70 542 6731

Megbízható személy Sárbogárdon
ALBÉRLETET KERES. 06 70 466 2328

AUTÓMENTÉS és gépszállítás DARUS autómentõvel,
NONSTOP! Telefon: 06 70 453 0509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Dr. Práger Péter Andor
rendelési ideje

Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr.
Práger Péter Andor saját sárbogárdi betegei-
nek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ
9.00–10.00 Pusztaegres, tanácsadás
15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ
(dr. Práger Péter Andor saját sárbogárdi bete-
geinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

8.00–11.00 ÁTMENETILEG – Sárszentmiklós,
orvosi rendelõ, gyógyszerfelírás nincs.

Helyettesítés, gyógyszerfelírás
sárszentmiklósiaknak:

Kedd 8.00–12.00 Sárszentmiklós
Csütörtök 12.00–16.00 Sárszentmiklós

A rendelõk rendelési idõ alatt
hívhatók az alábbi telefonszámokon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007
Sárszentmiklós, orvosi rendelõ: 06 (25) 467
339

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig az alábbi

telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853
0480

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Szerda 16.00–17.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA

A klubfoglalkozás témája: cukorbetegeknek és hozzátartozónak
hasznos táplálkozási tanácsok – a diéta alapjai

Elõadó: dr. Oroszlány László és dr. Mányoki Lídia
Idõpont: 2018. október 17. 17.00–18.30 óra

Helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház (Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS

H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes bejelentkezés
alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652
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ÚJ, HOSSZÚ TÁVÚ
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK SÁRBOGÁRDON

GÉPKOCSIVEZETÕ /
BETANÍTOTT MUNKÁS

álláskörökben
A MAGYARMET Finomöntöde Kft. új telephelyet nyit Sárbo-
gárdon, ezért nagy örömmel jelentjük be, hogy friss munka-
erõt keresünk.

Munkakörök

Gépkocsivezetõ, betanított munkás munkakörök ellátása
Sárbogárdon

Amit kínálunk

Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó,
utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés
3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehetsz egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk

Általános iskola

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

Gépkocsivezetõ munkakörnél elegendõ
a „B” kat. jogosítvány

Elõnyök

Targoncás-jogosítvány

Te vagy a mi emberünk, ha:

– helyben keresel munkát,

– 35 éve stabilan mûködõ, 100 %-ban magyar tulajdonban
lévõ vállalkozásnál akarsz dolgozni,

– hosszú távra tervezel velünk,

– szereted, ha megbecsülnek a kemény munkádért cserébe.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklõdése-
det, ne habozz, jelentkezz most!

Elérhetõségeink:

e-mail: hr@magyarmet.hu

telefon: 06 22 566 321


