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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Suhanó cipõk
Lehajtott fejjel, némán söpörte a járdát.
Ahogy látókörébe ért egy-egy láb, baba-
kocsi-, biciklikerék, abbahagyta, kicsit
félre-, szinte vigyázzba állt, tekintetét to-
vábbra is az aszfaltra szögezve, görnyedt
háttal, s tompán nézte, hogyan rúgják
szanaszéjjel a felkupacolt leveleket és
csikkeket. Mert a lábhoz tartozó fejek
nem lefelé, hanem elfelé néztek, át rajta.
Lehajtott fejjel, némán söpörte a járdát.
Jöttek–mentek a kerekek és cipõk. To-
tyogó gyermeklábbelik, tócsába szala-
dók, langaléta sportosak, lomha, elnyûtt
vászoncipõk, igyekvõ balerinák, szigorú-
an nyikorgó bõrök, hivatalba kopogó ma-
gasak.

Ó, milyen szépen mutatott a lábán a kis
piros cipellõ, amikor a menyecsketáncot
ropta valaha a lakodalmában! Mindenki
õt ámulta akkor, s dicsérték formás vádli-
ját, vékony bokáját. Akkor nem görnyedt
a háta, szemét nem sütötte le – egyenes,
büszke tartással feszült tánc közben férje
karjába, boldog volt, önfeledt. Hitte,
hogy így lesz az egész élet. Hol van már a
piros cipellõ? Hol a boldogság, hit, egye-
nes hát? Tönkrement körülötte, benne
minden.
Most itt söpör némán, lehajtott fejjel,
nem néz másra, rá se néz senki. Megteszi,
amit rá osztottak, a város szívében, ahol
keresztülmegy a véráram minden ré-
szecskéje, s így õ is részese a dolgos lükte-
tésnek. Legalább az az öröme megvan,
hogy a mellette elsuhanó cipõket meg-
csodálja, s a maga lábára képzelje.
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MESE, ÁLOM, FANTÁZIA
Mese, álom, fantázia – üzeneteket, jeleket, gyógyítást hordozó belsõ világ – varázslatos megfoghatatlan. Mint egy hegy alatti barlang-
rendszer, melynek bizonyos termeit, szintjeit már feltárták, de még mindig rejteget felfedeznivalókat. A már feltérképezett mély-
ségekbe nyerhettünk betekintést neves pszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógusok elõadásai és mûhelyfoglalkozásai révén a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Csipike Egyesület ötödik alkalommal megtartott szakmai konferenciáján május 17-én,
pénteken a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban, mely a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot
igénylõ gyermekekért” elnevezésû, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében valósult meg. A rendezvényen
mintegy 150 pedagógus, szakember és érdeklõdõ vett részt szerte a megyébõl.

A konferenciát dr. Sükösd Tamás polgár-
mester és dr. Mile Anikó, a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat fõigazgatója nyi-
totta meg, majd „Álmok, fantázia, meditá-
ció” címmel Gánti Bence integrálpszicho-
lógus, klinikai szakpszichológus nyújtott
gondolatindító áttekintést a különbözõ lé-
lekgyógyító módszerek/területek/látásmó-
dok (kezdve a vallásoktól) közös pontjai-
ról, az ember pszichikumának rétegeirõl,
szintjeirõl, fejlõdési fázisairól.
Ezt követõen érdekesebbnél érdekesebb,
párhuzamosan futó elõadások, mûhely-
foglalkozások közül lehetett választani.

Döbrentey Zsolt klinikai szakpszicholó-
gus, szervezetpszichológus közvetlenségé-
vel magával ragadta a közönséget. Az
álomról mint a lélek tisztító, öngyógyító,
egészségmegõrzõ funkciójáról szólt „A
fantázia és belsõ képalkotás technikái a
személyes hatékonyság és eredményesség
érdekében” címû elõadásában.
Katóné Szántó Márta festõ–rajztanár (Ti-
nódi Lantos Sebestyén Református Álta-
lános Iskola és Mûvészeti Alapiskola) és
Kozma Krisztina tanácsadó szakpszicho-
lógus, szociológus a Márta által készített
asszociációs kártyákkal, azok használatá-
val ismertették meg a szakembereket a
gyakorlatban.
Nyulász Péter, a Helka-trilógia, Berger
Szimat Szolgálat sorozat és több mon-
dókáskönyv szerzõje arról beszélt, hogyan
lehetséges az alfa generáció számára haté-
konyan eljuttatni az ismereteket és moti-
válni az olvasásra egy olyan világban, ahol
nincsenek ráutalva a belsõ képalkotásra,
mert készen és bõségesen kapják a vizuális
ingereket a telefon, számítógép, tévé kép-
ernyõjén keresztül. Nagyon érdekes volt

hallani, hogyan formálódott gyermekek
bevonásával a Berger-sorozat nyomtatott
képe. Oszoli-Pap Márta, a pécsi gyakorló-
iskola pedagógusa arról az általa kidolgo-
zott módszerrõl beszélt, melynek segítsé-
gével a gyermekeket a Helka-trilógiájával
ismertetik meg.
A nap folyamán a következõ elõadók és té-
mák szerepeltek még: Bordácsné Ágoston
Krisztina gyógypedagógus (Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat) – Játékos uta-
zás a mese világában a személyiségfejlesz-
tés, az anyanyelv és a drámapedagógia se-
gítségével; Dobosné Bús Ágnes pszicholó-

gus (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat) – Álmainkhoz, céljainkhoz közelebb;
Kovács Claudia Lilla terapeuta, Salgó Pé-
ter pszichológus – „Erõforrásaink megszó-
lítása képzeletünkkel” kifejezés- és táncte-
rápiás workshop; Kiss Enikõ szakpszicho-
lógus (Fejér Megyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórház Felnõtt Pszichiátriai
Osztály) – Az ADHD-s gyermekek terápi-

ás lehetõségeinek áttekintése klinikai
szemszögbõl; Illés Györgyi Terézia logo-
pédus, mûvészetpedagógus, gyógypedagó-
gus (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat) – Álomfaló Csodamanó, a fikció sza-
badságélménye; Szebeni Viola tanácsadó
szakpszichológus,
gyermekpszichodráma-vezetõ
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat) S A kamasz pszicho-
dráma kreatív lehetõségei; Sándor Éva
pedagógiai szakpszichológus (Fõvárosi
Pedagógiai Szakszolgálat) – A szülõk hatá-
sa a gyermeki fantáziára.

A nap folyamán a szervezõk természete-
sen gondoskodtak a kellõ felfrissülésrõl is
az elõtérben, ahol kézmûvesalkotásokat is
lehetett vásárolni többek között a helyi
Kossuth iskola tanítványaitól.
Ismét egy jól sikerült, emlékezetes és hasz-
nos konferencia házigazdája lehetett Sár-
bogárd!

Hargitai–Kiss Virág



4 HITÉLET 2019. május 23. Bogárd és Vidéke

Fáradozásotok nem hiábavaló
Váraljainé Melis Orsolya

evangélikus lelkész beiktatása
Nem felejtem az elsõ találkozást Melis Or-
solyával, aki fiatal evangélikus hitoktató-
ként érkezett Szarvasról Sárbogárdra 2004
nyarán. Jákob Zoltán leendõ feleségével, a
Kunszentmiklósról érkezett református
hitoktatóval, Polgár Tündével együtt lak-
tak egy ideig a sárszentmiklósi református
gyülekezeti házban, és egyházi munkájuk
mellett a miklósi iskolában tanítottak an-
golt.

A Bogárd és Vidéke 2004. szeptember
30-ai lapszámában megjelent interjúban
Orsi azt mondta: „Az igék, a körülmények
mind arra vezettek, hogy nem máshová,
hanem Sárbogárdra, Miklósra kell jön-
nöm. Úgy látom, van itt feladatom, és bé-
kességem, örömöm, megelégedettségem
van benne. Szarvason van fõiskola, közép-
iskola, idegenforgalom, szép folyó, de
ugyanúgy nyitott vagyok itt mindenre. Az
elsõdleges, hogy elõre tudjak tekinteni.
Ezzel kapcsolatban egy igevers is eszembe
jutott: Legyetek szilárdak, rendíthetetle-
nek és buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fára-
dozásotok nem hiábavaló az Úrban. (I.
Korintus 15-58.)”

Az elmúlt évek bizonyítják, hogy nem vé-
letlenül vezette õt ide a gondviselés, hiszen
itt lelt befogadó közösségre, hivatásra, és
az ugyancsak ide vezetett Váraljai Péter
fafaragómester, az evangélikus gyülekezet
gondnoka személyében igazi társra.
Bár talán Orsi sem gondolta volna, hogy
2015-ben lelkésszé szentelik, és beosztott
lelkészként dolgozik Bencze András szé-
kesfehérvári lelkész, püspökhelyettes
mentorálásával egészen 2019. május 18-
áig, amikor a Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség megválasztott
lelkészeként iktatták be ünnepi istentiszte-
let és közgyûlés keretében a sárszentmik-
lósi evangélikus templomban.
Az alkalomra Szarka István, a Fejér–Ko-
máromi Evangélikus Egyházmegye espe-
rese Márk evangéliuma 16. fejezetének 15.
versét választotta Váraljainé Melis Orso-
lya számára útravalóként: – „Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az evangéli-
umot minden teremtménynek”. Küldeté-
sed van. A feladat semmit nem változott az
idõk során, melyet maga az Úr bízott rád.
Régen gyalog, lovon, szekéren mekkora
utat kellett megtenni, hogy az evangélium

eljusson a Föld szélsõ határáig minden
néphez, minden emberhez! Ám az aposto-
lok és az utánuk következõ nemzedékek
olyan erõt kaptak a Szentlélek által, mely
átsegítette õket a fizikai és szellemi korlá-
tokon, hogy örömhírt hirdessenek és ezt
hitelesen képviseljék a világban. Felada-
tod, feladatotok semmit nem változott az
idõk során, mivel apostoli küldetésben jár-
tok. Neked nem kell elmenni a Föld szélsõ
határáig, mert gyülekezetet találtál, a gyü-
lekezet pedig pásztorára talált. Ma már au-
tóval, tömegközlekedéssel könnyû elérni

az embereket, fizikailag és virtuálisan is je-
len lehetünk a közösségi tereken. Mégsem
lett rövidebb az út, mely elválaszt bennün-
ket egymástól és Istentõl. Ma az Isten sze-
retete iránti közömbösség civilizációs árta-
lom; mint a környezetszennyezés, lassan
fejti ki a hatását és súlyos következmé-
nyekkel jár, a testet, lelket is mérgezi. Elé-
gedetlenséget, békétlenséget és az öröm
hiányát hozza magával. Ez már látható a
társadalom minden szintjén, a családoktól
kezdve magasabb fórumokig. Mindezek-
kel szemben Isten irgalmas szeretetét kell
hirdetned. Az evangéliummal kötözd be az
itt élõk között húzódó sebeket, hirdesd,
milyen hatalmas erõ van a megbocsátás-
ban, az Úrral való kapcsolatban. Magá-
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nyosok közösséget, szomorkodók vigasz-
talást találnak, Jézus közelében meggyó-
gyulnak azok is, akik önmaguknak is kép-
telenek megbocsátani. Így válhatnak érté-
kes, egyedi kincseivé a közösségeknek,
hasznos építõi egész társadalmaknak.
Miután a lelkész asszony hivatalosan is át-
vette megbízólevelét, megható, felemelõ
pillanatok következtek: az egyházmegye
és Sárbogárd lelkészei áldóigét mondtak,
majd körbeállva énekelték a confirmát, ez-
zel is erõt adva lelkésztársuk szolgálatá-
hoz.
Váraljainé Melis Orsolya azt az igeverset
olvasta föl, mely az iktatásra szóló meghí-
vón is áll: – „Te azért, fiam, erõsödj meg a
kegyelemben, amely Krisztus Jézusban
van. És amit tõlem hallottál sok tanú elõtt,
azokat add át megbízható embereknek,
akik mások tanítására is alkalmasak lesz-
nek.” Láncszemek vagyunk. Egy láncolat,
mely nem mindegy, honnan ered és merre
tart. Míg a kezemben tartom, addig for-
málható, fûzhetõ, irányítható. Visszaem-
lékezem anyai dédnagymamámra, aki
szüntelenül imádságban hordozta unoká-
it, hogy õk is hitre jussanak az Isten által el-
készített idõben. Ez édesanyámnál mint-
egy 40 éves korában következett be, nálam
pedig 20 évesen. Isten nélkül életünk útján
fájdalmasan eldeformálódó, egymást is
deformáló, megkeseredõ, fásult, kiégett,
esetleg megszakadó láncszemekké válunk,
vagyis eredeti küldetésünkre alkalmatlan-
ná, megbízónk szemszögébõl megbízha-

tatlanná. Csak Isten kezében teljesedhet ki
láncszem életünk.
Ezután a személyes köszöntésekre került
sor.
Lapusnyik Zsuzsanna gyülekezeti fel-
ügyelõ fölolvasta Szemerei János, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület püspökének
levelét, aki Isten áldását kérte Orsolya
munkájára.
Mészáros Tamás, a Dunántúli Egyházke-
rület felügyelõje kifejezte: az elnökség
örömére van Orsolya és Péter szolgálata,
mert jó gazdái a gyülekezetnek, az épüle-
teknek, a környezetüknek.
Köszöntötte a beiktatott lelkészt Szöllõsi
Miklós helyettes felügyelõ, dr. Sükösd Ta-
más polgármester, a gyülekezet volt veze-
tõje: Bõjtös Attila és családja, Kovács
Csongor református lelkész, Hegedûsné
Erdõdi Judit sárszentmiklósi református
lelkész, Csikós Mihály, a Vasárnapi Iskola
Szövetség munkatársa, valamint Lindma-
yer Miklós katolikus diakónus. Végül, de
nem utolsósorban Lapusnyik Zsuzsanna
fejezte ki jókívánságait a gyülekezet nevé-
ben.
Váraljai Péter egy maga faragta kis szo-
borral ajándékozta meg feleségét, és a gyü-
lekezettel közösen egy kerékpárral lepték
meg Orsit, mely a templom pompás udva-
rán várta Õt, ahol szeretetvendégséggel
ért véget az esemény.

Hargitai–Kiss Virág

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

MARTON BÉLA
nyugállományú rendõr fõtörzszászlós –

a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr
Egyesület elnökségi tagja, titkára –

2019. május 16-án,
66 éves korában elhunyt.

Temetésére 2019. május 24-én,
pénteken, 13.00 órakor kerül sor

a dégi temetõben.

100 ÉVE TÖRTÉNT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

meghívja Önt
az elsõ világháborúra

és az azt követõ forradalmakra
emlékezõ FELOLVASÓESTRE

2019. május 27-én (hétfõn)
17 órára a Madarász József

Városi Könyvtárba.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

Láng György népi
fafaragó kiállítására.

A kiállítást megnyitja: Viasz Zoltán

2019. május 30-án (csütörtökön)
17 órakor

a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.

Közremûködnek
a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói.
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KERÉKPÁRRAL AUSZTRÁLIÁBA
Egy francia család, a 35 éves Isabelle és férje, a 48 éves Damien
két és fél éves kislányukkal, Aurianennel tavaly nyáron elindult
Franciaországból Ausztráliába, biciklivel. Damien informatikus,
de felhagyott szakmájával. Honlapjukból kiderül, hogy Francia-
országban, Nantes városában éltek, ott született természetes úton
(nem kórházi körülmények között) kisgyermekük, akivel annak
másfél éves kora óta vannak úton. Egy nap 15-20-30-40 km-t ha-
ladnak, élvezve a természetet. Így érkeztek késõ õsszel Magyaror-
szágra. Itt töltötték a telet biofarmokon önkéntes munkát végez-
ve. Többek között egy alföldi állattartó gazdaságban is dolgoztak.
Itt egy kis zászlót is kaptak búcsúzóul Birkafarm felirattal, ami
útjukon ott leng a gyermekszállító biciklis utánfutó fölött.
Utazásuk különlegessége, hogy életükbõl teljesen kiiktatták a
pénzt. Közösségek, családok fogadják be, s adják tovább õket más
családoknak. Ellátásukat a családi gazdaságban végzett önkéntes
munkával honorálják, így jutnak elõre messzi céljuk felé.

Végsõ céljuk Isabelle testvérének meglátogatása az ausztráliai
Sydneyben. Terveik szerint ehhez tíz országon keresztül vezet az
út. 4 év utazással számolnak, s hívnak mindenkit, akinek kedve
van hozzá, hogy tartsanak velük az út egy-egy szakaszán, akár csak
egy napig, akár egy országon túl is. A csatlakozóknak szívesen se-
gítenek felkészülni az utazásra, megtanítanak praktikusan cso-
magolni, megmutatják azt is, hogy ha nincs táskájuk, hogyan lehet
összekötözni egy darab vásznat úgy, hogy táskaként mûködjön.
Szívesen mesélnek az eddigi tapasztalataikról, és szeretnék, ha a
csatlakozókkal együtt döntenék el, mikor és merre induljon to-
vább a karaván. Magyarországon utolsó állomásuk Pécs, aztán
Belgrád, Bukarest, Konstanca kikötõje még Európa, innen Ázsiá-
ba hajóval a Fekete-tengeren át Bakuba vezet az útjuk, majd a
Kaszpi-tengeren át Taskentbe tekernek tovább, a Himaláján kel-
nének át Tibetbe, azután Kínán keresztül Szingapúrba, ahonnan
hajóval mennek tovább Ausztráliába Brisbane városán át Syd-
neybe.
Magyarországon május 17-én, Budapesten, a Kopaszi-gáttól a
Szabadság Kis Körei családi biciklizési programjával indultak Er-
csibe, majd onnan Martonvásárra, s Velence után kedden érkez-
tek Sárbogárdra. Itt mi, a Hargitai család voltunk a vendéglátóik.
Tõlünk másnap indultak tovább Nagyszékelyre. Sárbogárdig volt
egy kerékpáros kísérõjük is, aki az esti vonattal ment vissza Buda-
pestre. Itt, nálunk is szerettek volna legalább egy órát dolgozni a
szállásért és ellátásért a megcsodált kertünkben, de hát most sá-
ros volt minden. Elláttuk õket inkább kertünk terményeivel,
hagymával, retekkel, szederlekvárral, kolbásszal, reggelire házi
tejjel. Csak a kenyér volt boltban vásárolt. Az udvari cseresznyefa
elsõ termése se került pénzbe, aminek a kicsi lánykájuk nagyon
örült.
Balázzsal és Gergellyel kísértük a családot másnap kellemes, bár
kissé szeles idõben Örspusztáig.
Mélységes aggodalommal bocsátottuk õket útjukra, hisz ki tudja,
mennyi megpróbáltatás vár még rájuk Ázsia vad vidékein. Igaz,

hogy mi se voltunk különbek. Amikor Virág meg Balázs ugyan-
ilyen kicsik voltak, végigjártuk velük a Dunát, Tiszát, a vadonban
éltünk, távol a társadalomtól, ami az otthon melegébõl kitekintve
a külsõ szemlélõ számára nagy kiszolgáltatottságnak tûnt. Ne-
künk kevésbé.
Ez a kis család a társadalom
dzsungelében bolyongva,
annak alaptörvényét, a
pénz hatalmát kiiktatva in-
dult el egy úti cél felé. Vajon
védõ, befogadóan kegyes
lesz-e hozzájuk végig az út-
jukon ez a dzsungel, s nem
találkoznak-e benne olyan
emberi pusztító ragadozók-
kal, akik a természet viszon-
tagságainál jóval veszélye-
sebbek lehetnek számukra?
Kívánjuk, hogy sikerrel jár-
janak, s ne rendüljön meg a hitük abban, hogy az ember végsõ so-
ron jó, ne rendüljön meg a hitük egy olyan eljövendõ emberi tár-
sadalomban, amelyben már nem a pénz diktál, hanem a szeretet,
szolidaritás, közösségiség hatja át az egész földet.

Aki szeretné figyelemmel kísérni a kis család útját, netán csatla-
kozni kíván hozzájuk, az az interneten itt találja meg õket:
https://auraysydneyavelo.ouvaton.org/
illetve https://www.facebook.com/events/329582447745015/

Hargitai Lajos
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OLVASSUNK?
OLVASSUNK!

Igen, olvassunk! Azt hiszem, ha az emberiség nem ol-
vasna, nem böngészett volna szövegeket a világon léte-
zõ legkülönbözõbb témákról, akkor még ma is lóhátról
nyíllal lövöldözõ csürhe töltené meg a kontinensek tér-
ségeit. Igen, a betû, könyvek lapozgatása, könyvtárak
roskadozó polcai emelték fel ezt a fajt a mai szintre.
„Bár ne tette volna!” – sóhajthat valaki, de e sóhaj mö-
gött is kötetek és kötetek húzódnak meg. Bizony, ma
egy sóhaj hátterében is betûrengetegek sorakozhatnak.
Ma kevesebben olvasnak, mint régebben. A mobilon,
számítógépen vannak ugyan betûk, de valóságosan
okos szövegek kevésbé. Az okos, a világot elõre vivõ szó
ma kevesek privilégiuma. Vannak, akik szerint ez
összefügg az általánosan tapasztalható, „bunkósodás-
nak” nevezhetõ jelenséggel, amely a parlamenttõl az
óvodáig elönti a világunkat. Mert szöveg is, olvasó is
sokféle van. Él olyan ember, aki még éjjel is olvas, de az
élete szétesett körülötte, egy analfabéta juhász is értel-
mesebben él. Tehát vigyázzunk a betû hatalmával kap-
csolatban! Van egy ismerõsöm. Sok jó szöveget olvas,
még sincs jachtja a tengeren, sõt nincs egy jó ruhája, az
autója húszéves, a felesége a táját is kénytelen elkerülni
mindennemû ruházati boltnak. Ez az ismerõsöm én
magam vagyok. Úgy adódott, hogy a silány irodalmi ab-
rak kifordul a kezembõl, nem vagyok képes elmerülni
benne. Viszont egy fél oldalt betöltene itt, ha fölsorol-
nám, miket olvasok épp jelenleg. Egytõl egyig kiváló ol-
vasmány.
Nemrég említettem itt Solohov Csendes Don címû re-
génymonstrumját. Nem kis könyvecske, a konyhai mér-
legen megmértem: a két kötet együtt két kiló tizenegy
dekát nyom. Most úgy a másfél kilónál tartok. Tudni
kell, hogy már másodszor olvasom. Kijelenthetem,
hogy a mû élvezete egy forintot sem hoz a konyhánkra,
viszont a szellemi hozadéka számomra igen jelentõs.
Elõzetesként ki kell mondani, hogy a magyar olvasók
kilencvenkilenc százaléka inkább egy békát vagy csör-
gõkígyót venne maga elé, mint ezt a könyvet, ugyanis
szovjet mû ez, már az író neve és a mû címe is a sztáliniz-
mus dögletes levegõjét árasztja látatlanban is. Nos, álla-
pítsuk meg: a könyvben egy deka sztálinizmus sincs,
olyan tárgyilagos, amilyen tárgyilagos egy regény egyál-
talán lehet. Oldalakat töltene meg, ha leírnám, mi min-
dent kaptam én ettõl a mûtõl.
A történet az orosz kozákok földjén kezdõdik, a Don
folyó mellett, még mélyen benn a cárizmus világában, a
török háborúk idején. Innen aztán végigkísérjük a félel-
metes orosz birodalomnak az életét az 1920-as évekig.
Ha volt valaha viharos, véres szakasza az emberiség tör-
ténetének, hát ez az volt. Hogy születik egy eddig nem
létezett új világ eddig soha nem létezett gyötrelmek kö-
zepette? Mert a született csecsemõ farfekvéses volt, te-
le az embertelenség baktériumaival. A rokonszenves fi-
atal bolsevik tiszt, Buncsuk azt a feladatot kapja a párt-
tól, hogy egy kivégzõosztagot vezényeljen. Ebbe õ bele-
rokkan, idegbeteg lesz. Sokat mondó motívum!
Mikor a könyv végén a poklokból megtért fõhõs, Gri-
goríj megrendülten öleli magához a kisfiát, a mai olvasó
nem biztos abban, hogy ez a kozák békésen szántani,
vetni fog a Donnál. Valószínûbb, hogy a Gulágban fog
megrohadni a múltja miatt, ha ugyan nem kap ólmot a
tarkójába. Hisz magát az írót is csak Sztálin személyes
közbenjárása mentette ki a KGB karmai közül.

L. A.

Mániákus gyûjtögetõk
Az alábbi levél érkezett szerkesztõségünkhöz:

Tisztelt Fõszerkesztõ asszony!
A súlyosodó szeméthelyzethez szeretnénk hozzászólni. Szomorú, hogy a határ
tele van szeméttel, de a sárszentmiklósi városrészen, a Széchenyi utcában is kö-
rül kellene nézni. Van ott egy lakó, aki a veszélyes hulladéktól kezdve limlom-
gyûjtögetéssel foglalkozik. Most már annyi szemetet gyûjtött össze, hogy egy ös-
vényen keresztül lehet csak hozzá bejutni. Ugyanezt tette egy másik háznál is, sõt
a temetõ melletti (volt meszes) üres telekre is. A gyûjtögetett holmi alatt rengeteg
a patkány, amik az egész utcát ellepték. Nem beszélve arról, hogy ha tûz ütne ki,
az egész utca leégne. Katasztrófavédelmi és népegészségügyi szempontból is na-
gyon veszélyes helyzetben vagyunk!
Kérjük, szíveskedjenek közölni a népegészségügyi és a katasztrófavédelmi cí-
met. Nem tudjuk, hogy ez az ügy hova tartozik.

Tisztelettel: Széchenyi utcai lakók

Elmentem a Széchenyi utcába szemrevételezni a szóban forgó ingatlant.
Szerencsémre a tulajdonos egyik hozzátartozója (veje) éppen ott tartózko-
dott. Tájékoztattam õt a szerkesztõséghez érkezett panaszról, és kérdez-
tem, mit szándékoznak tenni a rengeteg szeméttel és holmival. Õ biztosított
arról: már azon vannak, hogy fölszámolják a lomokat; azok mennyisége mi-
att ez nem könnyû feladat. Amit tudnak, értékesítenek, a többit kiviszik a
szeméttelepre. Addig is kérik a lakók szíves türelmét.
Bízunk benne, hogy a terület kitisztítása mihamarabb megtörténik!
Egyébként a város számos pontján találhatók mániákus gyûjtögetõk. Ilyen a
Damjanich–Kis utca sarkán krónikussá vált, lapunkban is többször szóvá
tett halom, vagy a Dörögdi köz–Kertalja utca sarkán lévõ ház udvara, és még
folytatható a sor. Igazuk van a Széchenyi utcaiaknak: az ilyen lomhalmok
között zavartalanul megbújhatnak és szaporodhatnak a rágcsálók, amik
pusztítják a terményeket, kárt okoznak az épületekben, ingóságokban és
fertõzéseket hordoznak. A fotón látható méretû gyûjtögetés már szó szerint
túlcsordul a magánszférán, közérdeket sért.
A népegészségügy elérhetõségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvá-
rosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Sárbogárdi Kirendeltsége, Sár-
bogárd, Ady E. út 164., telefon: 06 25 460 070.
A katasztrófavédelem elérhetõségei: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sárbogárd,
Túry Miklós utca 12., telefon: 06 25 510 158 (ügyfélfogadás szerdán 8.00–
12.00 és 13.00–16.00)

Hargitai–Kiss Virág

Mentõhelikopter vonta magára a sárbogárdiak figyelmét hétfõn. Az Ady Endre úti lakótelep
mögött, az óvoda elõtti területen szállt le. Míg a felnõttek aggódva figyelték, vajon kinek
esett baja a városban (állítólag a rendelõ-
ben lett rosszul valaki), a gyermekeket a
helikopter látványa hozta teljes lázba, és
rajzon örökítették meg a nem mindennapi
történést.
Sajnos másnap, kedden is járt Sárbogár-
don a mentõhelikopter: az Abai úti préshá-
zak utáni bekötõút mellett landolt.
Rajz: Pásztor Mátyás

HKV
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Óvodai kihívás
2019. május 17-én tartottuk meg a kihívás
napi családi programunkat a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda székhelyén. Szülõk és gyer-
mekek egyaránt várták már ezt a napot.
Óvodánk udvarán és tornatermében több
helyszínen különbözõ játékos, mozgásos,
ügyességi játékokon vehettek részt a csalá-
dok.
Reggel 9 órától az óvoda aulájában Ti-
nódyné Liszi Helga játékos Zumbát tar-
tott, így bemelegíthettük izmainkat a dél-
elõtti mozgáshoz.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságról egyik
apukánk, Fekti Csaba rendõr õrnagy, al-
osztályvezetõ és kollégái Sebestyén–Kövér

Beáta rendõr fõtörzsmester, elõadó, vala-
mint Puha Péter rendõr törzsõrmester,
balesethelyszínelõ irányításával futóbicik-
likkel és rollerekkel kerékpáros ügyességi
játékon vehettek részt a gyermekek, ahol
nem csak ügyességüket próbálhatták ki,
hanem az úttesten való helyes átkelést is
gyakorolhatták rendõri segítséggel. A pá-
lya végén jutalomként minden kisgyermek
egy láthatósági karszalagot kapott.
A tornateremben Szabó Attila, óvodánk
Bozsik-fociedzõje és segítõje, Õri Attila
erõnléti és ügyességi pályákat alakítottak
ki, így nemcsak a gyerekek, de a szülõk is
kipróbálhatták, milyen egy edzés, és ki ho-

gyan tud bánni a labdával. Az udvaron is
több helyszínen játszhattak a családok:
volt kötélhúzás, ugróiskola, kötél-labirin-
tus, célba dobás, zsákban futás és sítalpa-
zás. Aki elfáradt, az a csoportjában pihe-
nésként ásványvizet és almát fogyasztha-
tott.

Tartalmasan és sok-sok mozgással telt ez a
délelõtt, ahol a családok együtt mozoghat-
tak, játszhattak, és egy kis idõre minden
felnõtt újra gyermek lehetett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságnak a
számunkra biztosított eszközökért, Ti-
nódyné Liszi Helgának, Fekti Csabának és
Szabó Attilának pedig azért, hogy közre-
mûködésükkel segítették munkánkat.

Horváthné Kovács Brigitta és Pálinkásné
Horváth Erzsébet óvodapedagógusok

Meghívó
EFOP-3.9.2-16-2017-00002 azonosító számú új humanizmus –
humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében címû pro-
jekt keretében megrendezett

Sárbogárdi Zengõ Óvoda

CSALÁDI NAPRA
Idõpont: 2019. május 25. 9–12 óra

Helyszín: Sárbogárdi Zengõ Óvoda
(Sárbogárd, Mikes köz 3.)

Programajánló:
9.00 köszöntõ – Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
9.10 az „Egy húron pendülünk” ovis néptánccsoport elõadása
9.20 fellépnek a Panic Crew Hip Hop Tánciskola sárbogárdi
növendékei
9.40 Bíró Krisztina interaktív gyermekmûsora
10.15–12.00 óráig
Arcfestés
Ugrálóvár
Népi fajátékok
Kézmûves-foglalkozások
Akadálypálya
Tûzoltóautó-bemutató
Kamion-bemutató
Büfé

Minden kedves jelenlegi és leendõ
óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!
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A Sárbogárdi Református Gyülekezet és a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2019. május 26-án,
a magyar hõsök emlékünnepén

vallási hovatartozástól és világnézettõl függetlenül

KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSRE
hívja a város lakosságát.

A megemlékezésre a 10 órakor kezdõdõ istentiszteletet követõen a református temp-
lom kertjében lévõ hõsi emlékmûnél kerül sor.

Emlékezzünk közösen a nagy világégések hõsi halált halt magyar áldozataira!

Meghívó
A polgármesteri hivatal

dísztermében
2019. június 3-án 17 órakor

rendezzük
A TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYT.

Tanárok: Cegelnyik Jelena, Jákob Zol-
tán, Kápuszti Ivetta, Murai Sándor,
Puskásné Radnó Ágnes, Szász Dávid

TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY
június 4-én 17 órakor

a sárszentmiklósi iskolában.

Tanárok: Cegelnyik Jelena, Jákob Zol-
tán, Kápuszti Ivetta, Murai Sándor,
Puskásné Radnó Ágnes, Szász Dávid

FESTÉSZET TANSZAK KIÁLLÍTÁS

Tanár: Baloghné Veres Csilla

NÉPTÁNCVIZSGA
május 23-án 16.30 órakor a

sárszentmiklósi iskola
klubtermében.

Tanár: Veréb Judit

Puskásné Radnó Ágnes

Meghívó
Május 29-én (szerdán)

17 órától a Madarász József
Városi Könyvtár vendége

Péterfy–Novák Éva és
Péterfy Gergely.
Az íróházaspárral beszélget:

Gyöngyössy Csaba.

A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

Májusi játszóház
A FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének
korai fejlesztést végzõ szakemberei ismé-
telten játszóházat szerveztek 2019. május
15-én, a 0–6 éves korú gyermekek részére.
A játszóházra nemcsak az intézmény kere-
tein belül ellátott gyermekek és szüleik,
hanem azok az érdeklõdõ szülõk is elláto-
gattak, akik a korai fejlesztési lehetõségek

iránt érdeklõdtek. Szakembereink készsé-
gesen válaszoltak kérdéseikre, tanáccsal
látták el az érdeklõdõ anyukákat, apuká-
kat. Minden gyermek és szülõ kipróbálhat-
ta a fejlesztõjátékokat. A játékos feladatok
által vidám légkör alakult ki, mindenki elé-
gedetten, élményekkel gazdagon távozott.

Takácsné Koncz Zsuzsanna,
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye

HURRÁ!
Ismét megnyílnak a szertárkapuk

Gyereknaphoz kacsolódóan május 25-én, a hónap
utolsó szombatján hatodik alkalommal nyílnak meg

a legkisebb rajongók elõtt az ország tûzoltólaktanyái.

Fejér megyében a katasztrófavédelmi gyermeknap alkalmából 10 és 16 óra között
Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Pusztaszabolcson, Sárbogárdon, Bicskén,
Csákberényben, Csákváron, Csókakõn, Móron, Polgárdiban, Iszkaszentgyörgyön és
Velencén várják a családokat, hogy a gyermekek testközelbõl is megismerhessék a
szolgálatot adó tûzoltók hétköznapjait, bejárhassák a laktanyákat, felülhessenek a
jármûvekre és kipróbálhassák a leglátványosabb tûzoltóeszközöket.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Szentiváni suliszemle
Május 1–3.: Háromnapos zarándoklat Passauban

A zarándoklatra azért kerülhetett sor, mert 2012-ben egyházme-
gyénk Szent István ereklyét adományozott a passaui egyházme-
gyének. Ekkor a két Fõpásztor elhatározta: ahogy ezer esztendõ-
vel ezelõtt két fiatal között (István és Gizella), úgy most is fiatalok
között erõsítik a kapcsolatot. A passaui kirándulás azóta hagyo-
mánnyá vált, minden év tavaszán ellátogattak oda a Székesfehér-
vári Egyházmegye diákjai. Alsószentiván képviseletében a mi tú-
ránk volt a második alkalom. A zarándoklat költségeit Spányi An-
tal püspök atya nagylelkûsége biztosította: az egyházmegye vala-
mennyi iskolája jelölhetett az útra 3 fõ hetedik osztályos tanulót.

Május 1-jén, szerdán indultunk, Székesfehérváron szálltunk fel
nagyon kényelmes autóbuszunkra, amellyel szerencsésen megtet-
tük a több száz kilométeres utat. Gizella királynõ emlékére még
az induláskor egy szép sálat kaptunk, amelynek egyik felén kék–
fehér alapon a 985-ös évszám szerepelt, Gizella születési éve, a
másik fele pedig magyar zászló volt a 2019-es évszámmal. Amikor
már kicsit elfáradtunk, megálltunk az autópálya mellett, ahol
Hajdu Ferenc atya játékkal és viccekkel szórakoztatott bennün-
ket.
Passau felé utazva még megálltunk Ausztria egyik legismertebb
zarándokhelyén, Maria Taferlben. Itt a gyakorlatban tudhattuk
meg, milyen is a katolikus megújulás korával együtt születõ igazi
barokk mûvészeti stílus, miután bejártuk a gyönyörû bazilikát.
Láthattuk azt a kõasztalt is, amelyen a hagyomány szerint a kelták
idejében még emberáldozatot is bemutattak!
Maria Taferlbõl érkeztünk meg Passauba, ahol elfoglaltuk szobá-
inkat az ifjúsági szálláson és kifújtuk magunkat ágyainkon. Ven-
déglátóink nagyon kedvesen fogadtak minket, finom vacsorával
kényeztették elfáradt szervezetünket a gyors regenerálódás érde-
kében. A vacsorát még aznap le is jártuk egy esti séta keretében.
Nagyon tetszett az esti fényekben pompázó város.
Másnap reggel a közös ima és finom reggeli után Passau zarán-
doktemplomához, Mariahilfhez vezetett utunk, majd megtekint-
hettük a régi vár romjait, a hidat, a dómot és a püspöki palotát is.
A dómot bejárva megtudhattuk többek között, hogy több mint
ezer angyalfigura díszíti ezt a hatalmas templomot, valamint a vi-
lághírû orgona hangját is meghallgathattuk. Délután sétahajóká-
zás közben is megcsodálhattuk ezt a gyönyörû várost. Itt ömlenek
a Dunába az Inn és az Ilz folyók, melyek vize különbözõ árnyala-
tú. Este ünnepi szentmisén vehettünk részt, közösen ünnepelve
Boldog Gizellát, Szent István királyunk feleségét.
Végsõ megállónk kirándulásunk során Altötting volt, amely Né-
metország ismert zarándokhelyének számít. Itt egy nagyon szép
templomot láthattunk, mellette egy múzeumot, gyönyörûen ki-
dolgozott templomi mûalkotásokkal. Megnézhettünk egy kolos-
tort is, ahol egykoron Szent Konrád élt. Lefényképeztük Tilly gróf
lovas szobrát is, akirõl itthon Attila tanár úrtól megtudtuk, hogy a
30 éves háború egyik híres hadvezére volt.
Hazaérve igencsak fáradtan, de élményekben nagyon gazdagon
szállhattunk le az autóbuszról. A szép élményekért szeretnénk

köszönetet mondani Spányi Antal püspök atyának, akinek a jó-
voltából elmehettünk a zarándoklatra, Hajdu Ferenc atyának és a
kísérõ tanárnõknek, akik egész úton nagyon kedvesek voltak hoz-
zánk. Sokat tanultunk a három nap alatt és sok mesélnivalónk lesz
még iskolatársaink számára is.

Kálmánczhei Alexandra–Márkus Zsófia–Madarasi Zsombor

Május 8–10.: Erzsébet-tábor Zánkafürdõn
Elsõ alkalommal tavaly õsszel jutottunk el Zánkafürdõre. A pozi-
tív visszajelzések miatt született az a döntés, hogy a jövõben sze-
retnénk rendszeresen pályázni a táborra, a tanév mindkét szaka-
szában, ahol az egyik turnusban a felsõsök, a másik turnusban pe-
dig az alsósok mehetnek el egy-egy csapattal három napot kikap-
csolódni.
Így került sor idén is a pályázati anyag benyújtására, majd a sike-
res elbírálást követõen május 8-a és 10-e között 20 vállalkozó szel-
lemû felsõs tanulónk Bodokiné Szakács Beáta és Kiss Attila nem
kevésbé vállalkozó szellemû pedagógusok társaságában szerdán
reggel a Balaton felé vették az irányt.
Az idõjárás nem volt a legszebb, de szerencsére, ha most nem is
tudtunk csobbanni (pontosabban lehet, hogy tudtunk volna, ha
skandináv génekkel rendelkeznénk), a betervezett programokat
így is meg tudtuk valósítani.
Az elsõ nap megérkezés után megebédeltünk, majd kisétáltunk a
strandhoz és a kikötõhöz, ahol játékokkal töltöttük el a délutánt a
patakparton, majd a strand játszóterén. Itt nemcsak azt tudtuk le-
tesztelni, hogy a mérleghinta valóban elbír-e 150 kg-ot (a tesztet
nem kevésbé súlyos egyéniség vállalta, mint e sorok írója), hanem
azt is, hogy a tanulók közös összefogással minden nehézséget le-
gyõzhetnek a mérleghinta megemelésével. A vacsorát pedig a
sportpályán dolgozták le a gyerekek esti tornaként, illetve a bát-
rabbak egy éjszakai sétát is bevállaltak még.

A második napon trambulinozással kezdtünk, majd vonattal át-
mentünk Balatonfüredre. Vendéglátóink bõséges hidegcsomag-
gal láttak el bennünket erre a túrára, így az éhhalál réme sem fe-
nyegetett senkit. Bár az esõ egyre jobban rájött, a betervezett el-
képzeléseket egy az egyben megvalósítottuk. Elõször megtekin-
tettük Bujtor István szobrát, aki a Balaton és a vitorlázás nagy sze-
relmese volt (Ötvös Csöpi filmjei sem véletlenül játszódnak itt), a
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Sándor Mátyás fõszereplõjeként lett ismertté, de legnépszerûbb
alakításait talán Bud Spencer magyar hangjaként érte el („A pisz-
tácia kifogyott” és egyéb örökbecsû szóvirágok).
Majd a kikötõ bejárása után áthajóztunk Tihanyba, ahol a kisvas-
útra hajazó városnézõ busszal feljutottunk a bencés apátsághoz,
amelyet I. András királyunk alapított (legendás alapítólevele a fe-
hérvári hadiútról az elsõ magyar szórvány nyelvemlékek egyike), s
akit halála után itt is temettek el. Tihany az apátság mellett híres a
levendulatermesztésrõl (tanulóink közül is volt, aki megkóstolta
a levendulás nyalókát, illetve levendulateát is vett emlékbe), a kö-
zépkort idézõ, mûemlék jellegû házairól, a csodálatos kilátásról, a
Belsõ-tóról, a kézmûvesüzleteirõl, múzeumairól (pl. marcipán-
múzeum, babamúzeum) és természetesen a visszhangról is.
Az esõ ellenére gyönyörködtünk a panorámában, megismertük
Biber András felolvasásában a tihanyi faágyú krónikáját, és a bol-
tok bevételét is gyarapították a gyerekek.
Miután bejáruk Tihanyt, visszahajóztunk Balatonfüredre, ahol a
halász és a révész szobrát, a rózsakaput és a szökõkutat is megnéz-
tük, majd vonattal visszamentünk Zánkára, pontosan érkezve a
vacsorához. A vacsora után labdajátékokkal töltötték az idõt a
gyerekek, majd bekukkantottunk a táborzáró diszkóba egy rövid
idõre. A sötétben nem félõk ismét egy kis éjszakai sétát tehettek.
A harmadik nap már a búcsúról szólt: miután mindent rendbe
raktunk a szálláson, a kikötõben vártunk addig, amíg a vonatunk
be nem futott. A tegnapi túra jól igénybe vette a tanulókat és kísé-
rõiket is (Bea tanárnõ lépésszámlálója 16 ezer fölött járt csütörtö-
kön), így voltak, akik a vonaton már bizony elpilledtek.
Szerencsére hétvége következett, és remélhetõleg mindenki ki
tudta pihenni a fáradalmakat.
Beszámolónk végén itt szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a csapatot a sárbogárdi vasútállomásig, illetve on-
nan hazáig szállították. Az õ felajánlásuknak köszönhetõen tud-
tuk az így megtakarított útiköltséget a tihanyi kisvonatra fordíta-
ni, ami lehetõvé tette, hogy a szakadó esõben is bejárhassuk a fél-
szigetet és láthassuk a fõ nevezetességeket. Köszönet érte
mindenkinek!

Kiss Attila igazgató

Május 13.: Fatimai búcsúnap óvodások látogatásával
2019. május 13-án megkezdõdött az idei búcsúidõszak a Fatimai
Szûzanya elsõ magyarországi kegyhelyén. Ez még önmagában
nem lenne különleges hír, hiszen évtizedek óta látogatják május-
tól októberig a zarándokok a búcsújáróhelyet. A mai alkalmat
azonban különlegessé tette, hogy a megszokott látogatókon túl
eljöttek a szentmisére, illetve a körmenetre a Székesfehérvári
Egyházmegye által fenntartott óvodák (Székesfehérvár, Tatabá-
nya, Martonvásár) óvodásai és óvónõi, valamint a Fatimai Bol-
dogasszony Általános Iskola által szervezett „Nemcsak kenyérrel
él az ember” hittanverseny döntõbe jutott csapatai és kísérõik.

A szentmise elõtt kiadós zápor zúdult Alsószentivánra, de mire
megkezdõdött a búcsú, égi édesanyánk gondoskodott róla, hogy
ne mossa el az esõ a rendezvényt: csak egy-két percre kellett a kör-
menet elõtt elõvenni az ernyõket, de ahogy azt megszoktuk, ismét
a jó Isten szabad ege alatt tarthattuk meg a misét, sõt a körmenet
után még a nap is kisütött, eloszlottak a viharfelhõk.
A megjelent hívõket Kristofory Valter érd. esperes, püspöki taná-
csos köszöntötte, majd Dombi Mátyásné tanítványai, a székesfe-
hérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda óvodásai énekelték
el lelkesen, a nézõket is elvarázsolva a Fatimai himnuszt (Szép

Iria tündökölt, május volt éppen. S Te eljöttél, Mária, mennyei
fényben…). Az apróságok mûsorát követõen kezdõdött a szent-
mise, melynek során természetesen iskolánk tanulói is közremû-
ködtek felolvasással, illetve ministrálással.
A szentmise szónoka dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök
atya volt, aki a Lindmayer Miklós diakónus által az evangélium-
ban felolvasott kánai menyegzõ történetéhez fûzött prédikációjá-
ban Krisztus követésének a fontosságát emelte ki. „Tegyétek,
amit mond!” – idézte vissza Mária szavait az elhangzott történet-
bõl, hiszen Isten jót akar nekünk, ezért is kell követnünk a jézusi
tanításokat. Döntéseinkért is vállalnunk kell a felelõsséget, hi-
szen mindegyik döntésünknek van következménye. A jó döntése-
ink által kerülhetünk közelebb Krisztushoz, a rossz döntéseink
azonban nem méltók a jézusi eszményekhez. Legyünk érzéke-
nyek másokkal szemben, próbáljuk meg észrevenni, hogy nem-
csak mi magunk számítunk, nemcsak a közeli családtagjainkkal
kell törõdnünk; ahogy Mária is meglátta, hogy bajba került a lako-
dalmas ház, amikor elfogyott a boruk. Éljük meg és osszuk meg
másokkal is pozitív élményeinket, tudjunk örülni másokkal, tud-
juk mi is megélni mások boldogságát, keresztény emberként így
kell cselekednünk.
A mise végét a hagyományos körmenet zárta le, amelyben a Szûz-
anya szobrát kísérve részt vettek az egyházmegyei óvodások, a hit-
tanverseny döntõsei és iskolánk tanulói, pedagógusai is.

Kiss Attila igazgató

Május 13.: Bibliaismereti verseny döntõ
Régi vágyam volt, hogy a katolikus hittanosok számára is legyen
olyan verseny, mely teljes egészében a Biblia ismeretére irányul.
Iskolánk igazgatója, Kiss Attila örömmel üdvözölte az ötletet, de
biztató szavakat kaptam Ugrits Tamás irodaigazgató atyától és
Szalma István EKIF/EHF-elnöktõl is.

Így szeptemberben hozzáfogtam a szervezéshez. Meghirdettem a
versenyt az egyházmegye felsõs katolikus hittanosainak – függet-
lenül attól, hogy egyházi, vagy más fenntartású iskolában tanul-
nak-e. 4 fõs csapatokat kellett alkotni, melyekben max. 2 fõ lehe-
tett egy évfolyamból. 40 csapat adta be jelentkezését a versenyre,
azonban sajnos néhányan nem oldották meg egyik feladatsort
sem.
Hagyományteremtõ céllal indult a verseny, kezdésnek Szent Má-
té evangéliumát választottam, amit részekre bontva dolgoztunk
fel. Három beküldendõ feladatsor volt, melynek 1. fordulója a ka-
rácsony elõtti idõre esett, így a születés körüli eseményeket dol-
gozta fel. A 2. forduló a tanítás éveit, a 3. forduló pedig a nagyböjti
idõhöz is igazodó jövendöléseket, szenvedéstörténetet és feltá-
madást hozta közelebb a versenyzõkhöz.
A döntõre vegyesen válogattam a szentírás eseményeibõl, szem
elõtt tartva, hogy alaposan áttanulmányozták már a gyerekek, így
inkább játékos, mintsem megerõltetõ feladatokkal kívántam
bombázni az ifjakat.
Minden fordulónak volt egy „kreatív” feladata: Az elsõ forduló-
ban olyan rajzos alkotásokat kértem, melyek Jézus születésének
eseményeit dolgozzák fel, de úgy, mintha ma történne meg. A má-
sodik fordulóban fogalmazást kellett írni olyan szemszögbõl,
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SÍC – hírek, eredmények
Megkezdõdtek a 2019. évi Suli

íjászbajnokság országos selejtezõi

Egyesületünk iskoláskorú versenyzõi a hétvégén, május 19-én a
Budapest és Pest megyei régióban – Taksonyban – megrendezett
versenyen vettek részt. Korábbi selejtezõverseny már volt a „kö-
zelben”, Felsõörsön, de oda nem mentünk, mert íjászaink nem
voltak kellõen felkészülve. A versenyzõk a selejtezõkön megszer-
zett pontokat/köregységeket viszik magukkal az országos döntõ-
be. Az ország több pontjáról csaknem 130 gyermek versenyzett,
akiknek nemcsak egymással, hanem az idõjárással is meg kellett
küzdeniük. Volt esõ, szél és nagy meleg. Egyesületünk versenyzõi
ezeket leküzdve jó köreredményeket és nagyon elõkelõ helyezé-
seket értek el az olimpiások között.

A kadet fiúk között Jászter Zsombor 1. helyen végzett, a serdülõ
fiúknál Jászter Botond a 2., Batári Szilárd a 3. helyen. A legkiseb-
bek között indult fiú versenyzõink, Fekete Zétény a 3., míg Lénárt
Roland a 4. helyen végzett.

Egyesületünkbe továbbra is szeretettel várjuk az íjászat iránt ér-
deklõdõket. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk je-
lentkezését is várjuk!

Sárréti Ijász Club, Katona Alex

mintha jelen lettek volna Jézus színeváltozásánál. A harmadik
fordulóban egy olyan rajzot kaptak, mely a tanító Jézust ábrázolja
a tömeggel, de oda nem illõ tárgyak, öltözetek tették viccessé a je-
lenetet. Ezeket a hibákat kellett felfedezni (42 db volt elbújtatva).
A döntõrõl sem maradhatott el valami hasonló, s mivel 12 csapa-
tot hívtam be, így adott volt az apostolok megmintázása – avagy az
egyik versenyzõt apostollá kellett formálni. Azt, hogy kinek me-
lyiket, elõzetesen megkapták a csapatok. Jó kis csapatot alkottak
így együtt.
Nem volt kis munka a feladatok kitalálása, összeállítása, de nagy
örömmel csináltam – rengeteget forgattam közben magam is a
Szentírást. Remélem, örömüket lelték a versenyben a csapatok és
hitoktatók egyaránt, gyarapodtak bölcsességben és hitben.
Köszönöm szépen hitoktatótársaim áldozatos munkáját, mellyel
a csapatokat felkészítettétek, bátorítottátok, s talán néha „nyüs-
töltétek is” – biztos a javukra válik. Köszönöm mindenki nevében
a sok-sok imát, mely többek között az esõmentes idõjárásért is
történt. Jelentem: a szentmisén csak épphogy szemerkélt egy ki-
csit, délutánra pedig ragyogó napsütés kerekedett. 100 évvel ez-
elõtt Fatimában (októberben) is szakadt az esõ, mégis szárazan
tértek haza.
Azt gondolom, jó volt ez az évet átölelõ Biblia-forgatás, találkoz-
zunk legközelebb is!

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár

Mészöly-napok Sárbogárdon –
ezüstérmes versmondással

Hagyománnyá lett az elmúlt tanévek során, hogy a sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola által rendezett Mészöly-napok
keretében megrendezett komplex tanulmányi versenyen is rend-
szeresen megmérettetik magukat 4. osztályos tanulóink. A vetél-
kedõre a tanév folyamán Pribék Erika tanító néni vezetésével há-
rom írásbeli fordulón keresztül is készült a Madarasi Bori Kata,
Májer Diána, Segesdi Boglárka, Nyári Nikolasz összetételû csa-
pat. Valóban komplex feladatokat kaptak a gyerekek, környezet-
ismereti, magyar, honismereti és matematikai feladványok, kép-
rejtvények is szerepeltek az írásos anyagok között. Az utolsó, gya-
korlati fordulóra 2019. május 15-én került sor egy szóbeli forduló
keretében. A változatos feladatokat szépen teljesítették tanuló-
ink, s összetettben a negyedik helyezést szerezték meg a döntõbe
jutott csapatok közül. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk!
Az idei tanévben a komplex verseny mellett a szavalóversenyen is
képviselte iskolánkat Kovács Izolda 7. osztályos és Baráth Barna-
bás 5. osztályos tanulónk. Mindket-
ten szépen megtanulták a kötelezõ és
a választott versüket is, a visszajelzé-
sek alapján ügyesen el is mondták
azokat. Izolda most nem került be az
elsõ háromba, de teljesítményéért is
gratulálunk. Ugyancsak jár az elisme-
rés Baráth Barnabásnak, aki viszont
szavalatával a II. helyezést érdemelte
ki!
A 4. osztályosoknak és a versmon-
dóknak is köszönjük, hogy szereplé-
sükkel öregbítették iskolánk jó hírne-
vét, csak így tovább!

Kiss Attila igazgató
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Magabiztos siker után akasztották
a nyakunkba az ezüstérmet

VAX KE Sárbogárd– Rácalmás SE 32-25 (16-12)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, ráját-
szás 6. forduló
Vezette: Kiss N.–Horváth M.
Sárbogárd: Németh I. (7 védés), Sohár (6) – ifj. Bodoki 4, Pluhár
3, Goldberger 8, Aranyos 1, Rehák 3, Kapoli 5, Horváth 6, Kaló,
Németh II., Szabó J. Zs. 2
Rácalmás: Hegedüs G. (7 védés) – Benke 1, Horváth 3, Miss 1,
Somogyi 7, Olaj 9, Bényei, Farkas, Hajdók 1, Schmidt 2, Tóth M. 1
Vezetõ edzõ: Princes Attila
Kiállítások: 6, illetve 2 perc, hétméteresek: 2/2, illetve 5/4
A szezon utolsó mérkõzésén a 3. helyen végzõ Rácalmást fogad-
tuk hazai pályán. Az elsõ félidõben szinte végig egyenlõ felek
sportszerû küzdelmét figyelhette a közönség. A 20. perc környé-
kén váltottunk védekezésben 5-1-es formációra, ami szép lassan
meghozta az eredményét. A félidõ végére sikerült meglépni 3 gól-
lal. A szünet elõtt 2 perccel Horváth Dániel szabálytalankodott
egy indítás után Horváth Istivel, a levegõbe lökte meg nyújtott
kézzel játékosunkat. A játékvezetõk rövid tanácskozás után fel-
mutatták a pirosat. Végül 4 gólos elõnnyel vonulhattunk pihenõ-
re.
A fordulás után sikerült tovább növelni az elõnyünket, a 40. perc-
re már 7 gól volt a különbség a javunkra. A jó védekezésbõl indul-
va sikerült több könnyû gólt is lõni. Ebben Goldberger Marcell je-
leskedett leginkább, a mérkõzés végéig el is jutott 8 gólig. Az utol-

só 20 percben már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a különbség.
A nyugodt mederben lecsorgó találkozót végül 7 góllal sikerült
megnyernünk. A lefújás után mindenki megkapta a jól megérde-
melt ezüstérmét.
A szezont záró mérkõzésen szerettük volna a közönségünket szép
játékkal és egy gyõzelemmel megörvendeztetni, ami sikerült is.
Mindenki sok idõt tölthetett a pályán, és aki itt volt, az szépen
hozzá is tett a sikerhez. A szezonban voltak olyan meccseink, ahol
hullámvasúton ültünk, volt egy-két fájó vereségünk. Azonban a
második hely szép eredmény, amivel a realitás maximumát hoz-
tuk. A bajnoki cím óriási bravúr lett volna egy ilyen erõs Cun-
derral szemben.
Köszönjük mindenkinek a támogatást és a szurkolást!

A bajnokság felsõházi rájátszásának végeredménye:

1. Cunder TU Kézisuli 6 6 0 0 220 148 72 15
2. VAX KE Sárbogárd 6 4 0 2 178 170 8 9
3. Rácalmás SE 6 2 0 4 159 170 -11 4
4. Velencei SE 6 0 0 6 150 219 -69 2
(A jövõ heti számban részletesebb szezonzáró cikkel jelentke-
zünk.)

#sbghandball
Rehák Tamás

Ezüsttel Tokióból
Ezüstéremmel tér haza május 25-én Tokióból Horváth Tibor, a sárbogárdi Delta Testépí-
tõ Klub tulajdonosa és versenyzõje. A május 18-a és 25-e között megrendezett fekve-
nyomó világbajnokságon Masters 3, 120 kg+ kategóriában a dobogó második fokát érde-
melte ki eredményével.
Szenzációs vagy, Tibi! Mindez bizonyíték arra, hogy 60 fölött is van élet, nem is akármi-
lyen – csak az emberen múlik, milyen minõséget hoz ki és teremt magából, a maga
örömére.
Gratulálunk! Így tovább!

Hargitai–Kiss Virág
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Nehéz napok a lajosiaknál
Büntetés

az õszi zakóért

Sárbogárd–Lajoskomárom
6-2 (2-2)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Németh,
Gráczer Gergõ, Kókány, Bezerédi, Krajcsovics,
Gyuricza, Gráczer Bence, Gráczer Bálint
Cserék: Farkas, Pajor, Kállai, Gál, Gulyás–Ko-
vács, Lajtos, Luczek
Vezetõ edzõ: Pajor László
Lajoskomárom: Kajári – Hushegyi, Hanák, Or-
bán, Kövecses, Berta, Fodor, Posta Dávid, Vé-
sei, Szakáts, Czéhmeiszter
Cserék: Molnár, Barabás, Sonkoly, Takács
A múlt heti fordulóban mindkét csapat ponttal
zárta a fordulót és bizakodva tekintettek a mér-
kõzés elé. A Sárbogárdnak az õszi fájó vereséget
kellett feledtetni a hazai szurkolókkal, és ennek
megfelelõen kezdõdött a mérkõzés. A 4. percben
a középen kilépõ Bezerédi Á. elõl a vendégek ka-
pusa szerezte meg a labdát. Az 5. percben meg-
született a hazaiak vezetõ gólja. Gráczer Bálint
bal oldalról elvégzett szögletére a kaputól 6 m-re
felugrók közül Gráczer Bence fejérõl került a ka-
pu jobb oldalába a labda, 1-0. Továbbra is a ha-
zaiak irányították a játékot és Bezerédi Á. bal ol-
dali beadását Gyuricza K. a kapufára fejelte.
Meglepetésre a 10. percben egyenlített a Lajos-
komárom. Bal oldalon vezetett támadás végén a
beívelt labdát Fodor M. kapásból lõtte a jobb al-
só sarokba, 1-1. A gól után a Sárbogárd támadó
játéka érvényesült és a 16. perc meghozta az új-
bóli vezetést. A felfutó Gráczer Gergõ bepasszolt
labdáját Gyuricza K. átvette és egy befelé csel
után lövése a jobb alsó sarokban kötött ki, 2-1. A
vendégek sokpasszos játékkal építették táma-
dásaikat és a 21. percben ismét kiegyenlítették
a mérkõzés állását. Vései M. 35 m-re a kaputól
lövésre szánta el magát. A jól eltalált lövésre
Matócza D. késõn reagált és a labda a jobb alsó
sarokba vágódott, 2-2. A félidõ elsõ felének gól-
gazdagsága után a mezõnyben gyûrték egymást
a csapatok, mindkét oldalon kimaradt lehetõsé-
gekkel. A szünet után a fáradtság jelei mutatkoz-
tak a vendégeken és az 50. percben még sikerült
elkerülni az újabb gólt. A kapu elõtti tûzijátékban
Gráczer Bence és Krajcsovics P. közelrõl leadott
lövését Kajári G. hárította. Az 54. percben Kó-
kány P. beadásáról lekéstek a támadók, a labda
elsuhant a kapu elõtt. Az 59. percben Bezerédi
Á. harcosan megszerezte a támadótérfél köze-
pén a labdát és a védõk között kapura tört. A ka-
pujából kimozduló Kajári G. mellett 12 m-rõl a
jobb alsó sarokba gurított, 3-2. A hazai támadá-
sok folyamatosan saját kapuja elé kénysze-
rítették a vendégeket. A 64. percben a bal olda-
lon felfutó Kókány P. beadását Krajcsovics P. a
hosszú sarokba csúsztatta, 4-2. A vendégek
szórványos támadásait már a felezõvonalnál a
sárbogárdi védelem magabiztosan állította meg.
A 77. percben Kállai B. M. szerelése után Beze-

rédi Á. kiugratta a nagyszerû ütemben a védõk
mögé kerülõ Gráczer Bálintot, aki 10 m-rõl a ka-
pus mellett a hálóba lõtt, 5-2. A 81. percben a
végeredmény a Gráczer-trió összjátéka után ala-
kult ki. Bálint átadását Gergõ középre passzolta
és Bence az átvett labdát 16 m-rõl a bal alsó sa-
rokba helyezte, 6-2.
A második félidõben felõrölte a lajosiak erejét a
hazaiak gólra törõ játéka, és az eredmény a ven-
dégekre nézve hízelgõ.
Jók: Németh K., Gráczer Bálint, Gráczer Bence,
illetve Kövecses I.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Sportsze-
rû mérkõzésen sikerült az akaratunkat rá-
erõltetni az ellenfélre. Folyamatos nyomás
alatt tartottuk védelmüket és most a hely-
zetkihasználás is elfogadható volt. Gratulá-
lok a srácoknak a szép és eredményes játék-
hoz!

Tabella

1. Bicske 26 21 3 2 90 27 63 66
2. Mór 26 17 4 5 79 28 51 55
3. Sárosd 26 17 3 6 57 33 24 54
4. Ercsi 26 15 3 8 63 45 18 48
5. Gárdony–Agárd26 15 2 9 60 36 24 47
6. Fõnix 27 15 2 10 66 45 21 47
7. Sárbogárd 26 12 6 8 58 44 14 42
8. Ikarus–M. hegy26 12 5 9 49 37 12 41
9. Tordas 26 11 4 11 42 47 -5 37
10. Mezõfalva 26 10 5 11 54 54 0 35
11. L.komárom 26 7 5 14 36 66 -30 26
12. Kisláng 27 4 7 16 34 60 -26 19
13. Martonvásár 26 4 6 16 30 77 -47 18
14. Baracs 26 4 5 17 25 57 -32 17
15. Enying 26 1 2 23 15 102 -87 5
16. Polgárdi (kizárva)

Kicsit döcögött,
de behúztuk

Sárbogárd U19–
Lajoskomárom U19 3-0 (0-0)

Sárbogárd: Brúzsa – Vagyóczki, Õri, Sükösd,
Morvai, Demeter, Gábris, Simon, Husvéth, Hor-
váth Zs., Bögyös
Cserék: Deák, Bruzsa, Lengyel, Horváth Á. M.,
Biró, Suhajda
Vezetõ edzõ: Pajor László
Lajoskomárom: Kicska – Reizinger, Berta Cs.,
Gógán Á., Juhász, Gógán R. P., Kicska, Berta B.,
Labossa, Barabás
Cserék: Baics, Balogh
Az elsõ félidõ csapongó, sok hibával tarkított já-
tékkal telt el. A labdát többet birtokló hazaiak tá-
madásai az egyéni megoldások erõltetése miatt
a vendégek kapuját nem veszélyeztették. A szü-
netben a kettõs csere lendített a játék színvona-
lán és a 62. percben megszületett a vezetõ gól.
Õri D. átadásával Horváth Zs. kilépett a védõk
között és a kapus mellett a bal alsó sarokba gurí-
tott, 1-0. A vezetés megnyugtatta a hazaiakat és

a 68. percben Sükösd G. szöglete után kétgólos-
ra növelte elõnyét a hazai csapat. A jobb oldalról
beívelt labdát a jól helyezkedõ Vagyóczki P. a ka-
pu jobb oldalába fejelte, 2-0. A vendégek táma-
dási kedvét szegte a bekapott gól és a sárbogár-
di fölény állandósult. A 87. percben a bal oldalon
Lengyel Sz. és Suhajda M. összjátéka után az át-
adást Sükösd G. kapta és egy csel után nagysze-
rûen lõtt a bal felsõ sarokba, 3-0.
A kezdeti döcögõs játék a második félidõre felja-
vult és a tabella élén nem történt változás.
Jók: Õri D., Lengyel Sz., Suhajda M., illetve Bara-
bás J.

Tabella

1. Sárbogárd 27 21 2 4 97 34 63 65
2. Bicske 26 20 4 2 167 34 133 64
3. Mór 26 20 2 4 135 25 110 62
4. Kisláng 26 17 2 7 104 47 57 53
5. Baracs 25 15 1 9 68 46 22 46
6. M.vásár 26 14 4 8 95 48 47 46
7. Velence 26 13 5 8 65 45 20 43
8. L.komárom 26 10 4 12 70 90 -20 33
9. Perkáta 26 12 4 10 68 67 1 31
10. Szár 26 7 6 13 64 78 -14 27
11. Ercsi 25 8 2 15 72 96 -24 26
12. Mezõfalva 26 6 2 18 44 117 -73 20
13. LMSK 27 6 1 20 52 137 -85 19
14. Enying 26 4 3 19 38 142 -104 15
15. Polgárdi 26 1 0 25 31 164 -133 3
16. Felcsút (kizárva)

Az öregek is rátettek
egy lapáttal

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

Lajoskomárom: Hanák – Németh, Horváth,
Schmikl, Sebestyén, Glück, Barna, Balogh, Csá-
szár, Béczi, Szávay
Cserék: Gulyás
Sárbogárd: Sipõcz – Meister, Lakatos, Csen-
des, Killer, Kelemen, Deák, Tórizs, Csizmadia,
Vanya, Szabó
Cserék: Kiss, Palotás, Németh A., Németh F. Zs.,
Derecskei
Az elsõ félidõ feléig hõsies védekezéssel sikerült
gól nélkül megúsznia a hazaiaknak a sárbogárdi
támadásokat. A 25. percben Tórizs A. a védõk
mögé kerülve a kapuba talált, megszerezve a
vendégeknek a vezetést, 0-1. A gól után folyta-
tódott a macska–egér harc és a 29. percben egy
lajosi védõ szabálytalan belépõje után megítélt
büntetõt Tórizs A. magabiztosan értékesítette,
0-2. A 32. percben ismét Tórizs A. volt eredmé-
nyes és megszerezte csapata és a maga harma-
dik gólját, 0-3. Mesterhármas! A második játék-
részre kiengedett a Sárbogárd és az összponto-
sítás hiánya miatt nem született újabb találat. A
hazaiak szórványos támadásai nem okoztak ve-
szélyt a mérkõzés alatt munka nélküli Sipõcz
A.-nak.
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Tabella

1. Sz.battyán 22 14 6 2 75 32 43 48
2. Enying 22 14 2 6 90 52 38 44
3. Aba–Sárvíz 22 13 4 5 66 44 22 43
4. LMSK 23 13 3 7 59 47 12 42
5. M.szilas 22 12 3 7 54 24 30 39
6. Soponya 22 11 6 5 67 42 25 39
7. Tác–Csõsz 22 10 4 8 48 31 17 34
8. Polgárdi 22 10 3 9 42 49 -7 33
9. Sárbogárd 22 8 5 9 39 45 -6 29
10. L.komárom 22 4 6 12 50 63 -13 18
11. Kisláng 23 5 2 16 45 95 -50 17
12. Cece 22 4 0 18 35 90 -55 12
13. S.szentágota 22 3 2 17 29 85 -56 11

Az elsõ és az utolsó
a vendégeké

Sárbogárd U16–Mezõfalva U16
14-2 (8-1)

Sárbogárd: Horváth A. R. – Õri, Szalai, Suhajda,
Boda, Deák, Tóth P., Suplicz, Horváth B., Már,
Bruzsa
Cserék: Szabó O., Szabó M. D., Csõgör, Tóth L.
Vezetõ edzõ: Pajor László
Mezõfalva: Kovács R. – Bari, Csonnó, Vincze
M., Rácz, Vincze K., Biczó, Kovács M., Oláh, Ko-
vács E., Nagy
Cserék: Hingyi
Az 5. percben a vendégek ráijesztettek a hazai-
akra és megszerezték a vezetést. A bal oldali tá-
madást a védõk nem tudták megállítani és a kö-
zépre kerülõ labdát Vincze K. 14 m-rõl a hálóba
lõtte, 0-1. A hazaiak a 19. percben egyenlítettek.
Már Z. jobbról áttette a labdát Boda A.-hoz és a
begurítást Suhajda M. 6 m-rõl a kapuba passzol-
ta, 1-1. Beindult a gólgyártás és a 22. percben
már megszületett a vezetés. Horváth B. a meg-
szerzett labdát elõre ívelte. Suhajda M. rárajtolt
az átadásra és 12 m-rõl a hálóba helyezett, 2-1.
A következõ percben Horváth B. bedobását
Suplicz B. átvette és Szalai Á. a középre passzolt
labdát a hálóba lõtte, 3-1. A 25. percben az alap-
vonal közelében elvégzett bedobás után Szalai
Á. gurított középre és az üresen álló Suhajda M.
a jobb alsó sarokba továbbította a játékszert,
4-1. Lélegzetvételnyi gólszünet után a 35. perc-
ben Már Z. átadását vendégek kapusa elhibázta
és a labdát Suhajda M. a gólvonalon túlra vezet-
te, 5-1. A 37. percben már féltucatnál jártak a
hazaiak. Tóth P. az ügyeletes szögletrúgó a jobb
oldalról elvégzett szögletet a kapuba csavarta,
6-1. Látványnak sem volt utolsó. A 42. percben
a Suplicz B. és Szalai Á. vezette bal oldali összjá-
ték után az átadást Már Z. kapta, lövése a háló-
ban kötött ki, 7-1. A félidõ lefújása elõtt két perc-
cel a Horváth A. R. és Suhajda M. közötti át-
adásváltás után Boda A. kapta meg a labdát és
12 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte, 8-1. A pihenõ
után sem engedett ki a hazai csapat és folyama-
tos nyomás alatt tartotta a Mezõfalva kapuját.
Az 55. percben Boda A. az alapvonalig cselezte
magát és begurítását Suhajda M. közelrõl továb-
bította a bal alsó sarokba, 9-1. A 61. percben
kétszámjegyû a hazai gólok száma. Szalai Á.
visszagurított labdáját Suplicz B. 17 m-rõl lõtte a
jobb felsõ sarokba, 10-1. A 63. percben a csere-
ként beálló Tóth L. elsõ labdaérintésébõl volt
eredményes. A kapu elé kerülõ labdát 5 m-rõl
helyezte a hálóba, 11-1. A vendégek erejébõl

már támadásra sem igen futotta és a Sárbogárd
kihagyott gólszerzési lehetõségei a 76. percig
tartottak. Tóth P. két csel után középen Suhajda
M. elé tálalt, aki a bal alsó sarokba helyezett,
12-1. A 77. percben a kapus kirúgását a felezõ-
vonalnál Suplicz B. átvette és az indítását
Suhajda M. a kapu bal alsó sarkába helyezte,
13-1. A mérkõzés 87. percében Kovács R. fel-
szabadítását Suhajda M. megszerezte és a jobb
oldalon érkezõ Suplicz B. az átadást 15 m-rõl la-
posan lõtte a hálóba, 14-1. A mérkõzés legszebb
és legmeghatóbb jelenetét a 89. percben láthat-
ták a nézõk. Brúzsa B. szabálytalan szerelését
követõen büntetõhöz jutottak a vendégek. Közkí-
vánatra a 11-est Vincze Martin végezte el, jól he-
lyezett lövése a kapu jobb oldalában landolt,
14-1. Az értékesített büntetõ után nem maradt el
a gólöröm és ezzel végzõdött a hazaiak számára
különösebb nehézség nélkül megszerzett gyõze-
lem. Suhajda Martin hét góljával kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtott és a Déli csoport góllövõlis-
táján 59 találattal az elõkelõ harmadik helyen áll.
Jók: Suhajda M., Suplicz B., Tóth P., Õri D., illet-
ve Vincze M.

Tabella

1. Sárosd 22 21 1 0 224 11 213 64
2. Sárbogárd 22 18 2 2 148 28 120 56
3. Vajta 23 17 1 5 167 54 113 52
4. L.komárom 22 14 1 7 109 76 33 43
5. Polgárdi 23 13 1 9 151 68 83 40
6. Baracs 22 12 1 9 103 70 33 37
7. Kisláng 22 11 2 9 126 78 48 35
8. Mezõfalva 22 9 1 12 78 94 -16 24
9. LMSK 22 8 0 14 45 114 -69 24
10. Enying 22 6 4 12 90 110 -20 22
11. S.szentmihály 22 5 1 16 52 134 -82 16
12. Perkáta 22 2 1 19 30 228 -198 7
13. Videoton B. K. 22 0 0 22 30 288 -258 -4
14. Szabadbattyán (kizárva)

A battyáni járat kisiklott

Szabadbattyán–Sárbogárd II.
6-2 (2-2)

Szabadbattyán: Janky – Végh, Blaski, Kele-
men, Balla, Méreg, Lelkes, Takács, Õsz, Farádi,
Kovács
Cserék: Magda, Balogh, Pájer, Sulák, Szenyéri,
Schultz, Alimán
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Tóth, Vagyóczki,
Márkovics, Simon, Krajcsovics, Demeter, Nyul,
Pajor, Dombi
Cserék: Kovács, Gábris, Palásti, Rigó
Vezetõ edzõ: Pajor László
A tabellán elfoglalt helyezés alapján a hazai csa-
pat volt a mérkõzés esélyese. A 7. percben azon-
ban a vendégek jutottak vezetéshez. Krajcsovics
P. jobb oldalról belõtt szöglete Végh T.-rõl került
a kapuba, 0-1. Öngól. Félóra mezõnyjáték után a
33. percben Pap B. felezõvonalról elõreívelt sza-
badrúgását Krajcsovics P. egy jó átvétel után ka-
pura fordulva, a labdát jobb lábbal a léc alá lõtte,
0-2. Ezzel el is fogyott a tudomány, mert a 39.
percben két hazai találattal egyenlõ lett az állás.
Õsz P. 25 m-es lövése a kapufáról Kovács G. E.
elé került, aki 10 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt,
1-2. Még fel sem ocsúdtak a vendégek, amikor a
kezdés után megszerzett labdával a bal oldalon
vezetett támadás végén megszületett az egyen-
lítés. A jobb oldali védelem hibáját Lelkes P.

használta ki és a kifutó Brúzsa S. P. felett a háló-
ba emelt, 2-2. A szünetben nem sikerült rendezni
a sorokat a vendégeknél és az 55. percben a jobb
oldalon vezetett támadásból megszerezték a ha-
zaiak a vezetést. A középre adott labdát Schultz
M. a kapus felett lõtte a hálóba, 3-2. A 75. perc-
ben ismét Schultz M. köszönt be. A védõk mögé
kerülve a megkapott emelést 14 m-rõl helyezte a
kapuba, 4-2. A fáradt és fásult játékot nyújtó
vendégek nem tudtak kibontakozni és a 83.
percben a Battyán már három gólra növelte elõ-
nyét. Magda Cs. bal oldalról elvégzett szögletrú-
gásába Brúzsa S. P. beleütött és a labda a kapu
bal oldalába került, 5-2. A 88. percben Sulák B.
A. állította be a végeredményt. A jobbról átívelt
labdát a védõ mellett laposan lõtte a hálóba, 6-2.
A gyenge napot kifogó vendégek csak az elsõ
félidõben tudták megakadályozni a hazaiak fölé-
nyes gyõzelmét.
Az edzõi értékelés Pajor Lászlótól: – Nagy-
szerû kezdés után tragikus folytatás követ-
kezett. Az egyéni hibák mellé most látványos
fáradtság is társult. 11 játékos volt a pályán,
a csapat nem érkezett meg. Gratulálok az
ellenfélnek.

Tabella

1. Vajta 28 23 2 3 129 26 103 71
2. Perkáta 28 22 3 3 96 27 69 69
3. Sz.egyháza 28 19 7 2 67 28 39 64
4. Káloz 28 16 3 9 66 46 20 51
5. LMSK 28 14 6 8 64 52 12 48
6. Besnyõ-Iváncs. 28 14 5 9 74 45 29 47
7. Szabadbattyán 28 14 5 9 70 58 12 47
8. Aba–Sárvíz 28 12 6 10 68 76 -8 42
9. Ráckeresztúr 28 12 3 13 64 71 -7 38
10. Sárbogárd II. 28 11 3 14 52 72 -20 36
11. Seregélyes 28 8 4 16 59 68 -9 28
12. Adony 28 8 4 16 50 71 -21 28
13. Elõszállás 28 6 3 19 43 79 -36 21
14. P.szabolcs 28 4 6 18 58 90 -32 18
15. N.karácsony 28 4 5 19 33 93 -60 17
16. S.szentágota 28 4 1 23 48 139 -91 13

A hétvége sportmûsora

2019. május 25. (szombat)

10 óra: Flavus Velence U19–Sárbogárd U19
(Megyei I. o., U19, Velence)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Sárszentágota
Öregfiúk (Déli csoport, Sárbogárd)

2019. május 26. (vasárnap)

10 óra: Baracs U16–Sárbogárd U16 (Déli cso-
port, Baracs)
17 óra: Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd (Megyei
I. o., Székesfehérvár, Mezõvári J. sportpálya)
17 óra: Sárbogárd II.–Szabadegyháza (Megyei
II. o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Tisztelt
Olvasók és Sporttársak!

A Sárbogárd SE szeretettel meghívja Önöket jú-
nius 1-jén a Tordas elleni hazai mérkõzés elõtti
utánpótláscsapataink éremátadó ünnepségére.
A mérkõzés vendége Fülöp Ferenc, az egykori
válogatott kerettag, sárbogárdi labdarúgó.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szántó Gáspár
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Indul a sárbogárdi nyári kispályás
mûfüves labdarúgó-bajnokság

Május 30-án 6 csapat részvételével elõször veszi kezdetét egy kispályás
mûfüves labdarúgó-bajnokság. A helyszín a sárbogárdi sporttelep mû-
füves, 40x20-as pályája lesz. A csapatok két kört fognak játszani, azaz 10
fordulót. A játéknapok csütörtökön este lesznek, 18 órakor fog kezdõd-
ni az elsõ mérkõzés.
A helyszínen minden játéknapon büfé várja a kilátogató nézõket. Vá-
runk minden érdeklõdõt!
A szervezõk megfelelõ számú érdeklõdés esetén sportbállal kötnék
össze a díjkiosztót.
Szervezõ: Bór József

A bajnokság sorsolása:

1. forduló: május 30., csütörtök
18.00 Légió-Agronatur–NTMCS
18.50 FDL Ászok Ásza–Team Kék Szék
19.40 Szenvedély BFC–Szállítók

2. forduló: június 6., csütörtök
18.00 Team Kék Szék–Szenvedély BFC
18.50 Légió-Agronatur–FDL Ászok Ásza
19.40 NTMCS–Szállítók

3. forduló: június 13., csütörtök
18.00 Szállítók–Team Kék Szék
18.50 Szenvedély BFC–Légió-Agronatur
19.40 FDL Ászok Ásza–NTMCS

4. forduló: június 20., csütörtök
18.00 Szenvedély BFC–FDL Ászok Ásza
18.50 Légió-Agronatur–Szállítók
19.40 Team Kék Szék–NTMCS

5. forduló: június 27., csütörtök
18.00 NTMCS–Szenvedély BFC
18.50 Szállítók–FDL Ászok Ásza
19.40 Team Kék Szék–Légió-Agronatur

6. forduló: július 4., csütörtök
18.00 Szállítók–Szenvedély BFC
18.50 NTMCS–Légió-Agronatur
19.40 Team Kék Szék–FDL Ászok Ásza

7. forduló: július 11., csütörtök
18.00 FDL Ászok Ásza–Légió-Agronatur
18.50 Szállítók–NTMCS
19.40 Szenvedély BFC–Team Kék Szék

8. forduló: július 18., csütörtök
18.00 Team Kék Szék–Szállítók
18.50 NTMCS–FDL Ászok Ásza
19.40 Légió-Agronatur–Szenvedély BFC

9. forduló július 25., csütörtök
18.00 Szállítók–Légió-Agronatur
18.50 FDL Ászok Ásza–Szenvedély BFC
19.40 NTMCS–Team Kék Szék

10. forduló: augusztus 1., csütörtök
18.00 FDL Ászok Ásza–Szállítók
18.50 Szenvedély BFC–NTMCS
19.40 Légió-Agronatur–Team Kék Szék

Sportszerû versenyzést kívánunk mindenkinek!
Rehák Tamás

RÉGI IDÕK FOCISTÁI
SÁRBOGÁRDON

A 60-as, 70-es, 80-as évek
(RETRO) csapatainak labda-
rúgóit bemutató sorozatban
könnyû helyzetbe hoztam ma-
gamat. 1955-ben Alapon szü-
lettem és a sárszentmiklósi is-
kolában kezdtem tanulmányai-
mat. Itt és az utca porában is-
merkedtem meg a labdarúgás-
sal. 1969 tavaszán az elsõ sárbo-
gárdi serdülõcsapat megalaku-
lása idején, 14 évesen lettem a
Sárbogárd serdülõcsapatának
tagja. Gyerekkori testnevelõ tanárom és edzõm, Brúzsa
Miklós odaadó munkájának eredményére, a fiatalon sok si-
kert elért idõszakra örömmel emlékezem vissza. A tavaszi
szünetekben rendezett serdülõtornákra, ahol a Fradi, a
Kohász, a Vidi, a Máv Elõre csapataival mértük össze tudá-
sunkat. Az ifjúsági csapatnál Gula Miklós és Orosvári Jó-
zsef edzõk voltak a mestereim, és a megyei I. osztályban az
érmes helyezések bizonyították, hogy jó munka folyt a csa-
patnál.
Az elsõ felnõtt bajnoki mérkõzésem 1973 tavaszán az Ercsi
elleni idegenben lejátszott mérkõzés volt. A Böröndi Kár-
oly nevével fémjelzett idõszakban sikerült stabilan megra-
gadni a jobb oldali védõ pozícióban. A sárbogárdi sikerek a
honvédségnél is felkeltették a figyelmet és 1975 februárjá-
ban bevonultam Orovecz Janival, Zelnik Pistával és Czei-
ner Jóskával Börgöndre a Honvéd Szondi SE csapatához.
(75 õszén jött még Szakács Pityu és Somogyi Pista is.)
A két év szondis idõszak után visszatértem az anyaegyesü-
letemhez. Az emlékezetes mérkõzések közül kiemelkedik
az MNK-ban a Dunaújvárosi Építõk elleni gyõzelem és to-
vábbjutás, valamint a következõ fordulóban a Kohász elle-
ni mérkõzés. Az Enying, a Mezõfalva, a Sárosd, az Alba
Regia, a Toldi és a Szondi katonacsapatok elleni csaták, le-
játszott mérkõzések eredménytõl függetlenül a mai napig
szép emlékként kerülnek felszínre. Mindig szívesen és
örömmel idézem fel a szurkolók szeretetét és Ács Józsi bá-
csinak a mérkõzéseken az elsõ szerelésem utáni klasszikus-
sá vált szlogenjét: „Puha vagy, Gazsi!” A védelem jobb ol-
dalán több-kevesebb sikerrel állítottam meg az ellenfelek
gólszerzési kísérleteit, és a sikeres belépõket elismerõ taps-
sal jutalmazta a rendszeresen a hazai mérkõzésekre kiláto-
gató seregnyi szurkoló. Felnõtt játékosként nem sikerült a
gólszerzés, de ifjúsági koromban egy rövid ideig középcsa-
tárként játszottam és a Fehérvárcsurgó elleni mérkõzésen
hét gólt szereztem.
Az aktív pályafutás után játékvezetõként tevékenykedtem
és egészségi állapotom megromlása után a Barátság
presszó teremfoci-bajnokságának szervezése, lebonyolítá-
sa volt a fociban, focival töltött évek idõszaka. Ezekben az
években a gyereklabdarúgásban is sikerült eredményeket
elérni (vajtai focitáborok, húsvéti és karácsonyi gyerektor-
nák, iskolai bajnokságok) és munkám, munkánk jutalma a
Fejér Megyei Diáksport Szövetség elismerõ oklevele, a te-
remfociban eltöltött évekért pedig a Sárbogárd sportjáért
elismerés Barabás Dezsõ és Pauscher Lajos barátaimmal
együtt.
Néhány év kihagyás után a Sárszentmiklós SE csapatánál
tértem vissza a labdarúgás közelébe, és tudósításokat készí-
tek a mérkõzésekrõl a helyi és a megyei médiumok számá-
ra. A hétvégén a Szabadegyháza elleni hazai mérkõzés kez-
dõrúgásának elvégzését örömmel és megtiszteltetéssel
végzem el.

Szántó Gáspár
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Több napsütés, kevesebb zivatar
Csütörtökön eleinte több helyen lehet kisebb esõ, zápor, majd
napközben felszakadozik a felhõzet, a többórás napsütés mel-
lett csak helyenként északkeleten, keleten fordulhat elõ zápor,
egy-egy zivatar. Az északnyugati szelet élénk, több helyen erõs
lökések kísérhetik. A csúcshõmérséklet 17-23 fok között ala-
kulhat.
Pénteken sok napsütés ígérkezik, elszórtan a keleti országrész-
ben lehetnek futó záporok. Helyenként felélénkül az észak-
nyugati szél. Nappal 18-23 fok között alakulnak a maximumok.
Szombaton a sok napsütés mellett helyenként a Dunától kelet-
re alakulhatnak ki kisebb záporok. Vasárnap már több lesz a
felhõ felettünk, fõleg északnyugaton, nyugaton és helyenként
északon valószínû zápor, zivatar. Az északnyugati szél helyen-
ként élénk lehet. Erõsödik a felmelegedés, 20-25 fok körül ala-
kulnak a maximumok.

Forrás: idokep.hu

CSALÁDI
FÕZÕVERSENY

Jelentkezési feltételek a 28. Sárbogárdi Napok keretében meg-
rendezendõ fõzõversenyre

GASZTRONÓMIAI
BEMUTATÓ ÉS VERSENY

Helyszíne: Sárbogárd, Ifjúsági park
Idõpontja: 2019. június 1. (szombat) 9 óra

Résztvevõk köre: bárki, aki tehetséget érez magában egy jó
bográcsos, vagy grillétel elkészítésére. Várjuk családok, baráti
társaságok, munkahelyi közösségek jelentkezését is!
Két kategória: fõtt és sült ételek versenye.
Jelentkezni a versenyre május 3-ától május 27-éig lehet a mû-
velõdési házban.
A nevezési díj: 3.500 Ft.
A versenyzõk 3 kg sertéslapockát kapnak, melybõl tetszés sze-
rinti fõtt, vagy sült ételt készíthetnek a helyszínen.
Az ételek elkészítéséhez szükséges technikai eszközöket min-
denki önállóan biztosítja.
Jelentkezni a mûvelõdési házban (Sárbogárd, Hõsök tere 3.) a
nevezési díj befizetésével lehet.
Várunk minden kedves érdeklõdõt a rendezvényre.

Sárbogárd Város Önkormányzata
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS

06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

KISLÓKON ELADÓ KÉT CSALÁDI HÁZ.
Telefon: 06 25 464 955

ÜZLETKÖTÕ KOLLÉGÁKAT
keresünk GUMIJAVÍTÓ ANYAGOK

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Cece és közvetlen környékérõl
B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail-címre várjuk:

gtrfelni@gmail.com +36 70 363 6325

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869

Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, padlizsán- és fûszerpaprika
palánta eladó. Sohár, Cece, Deák F. út 81. 06 (30) 418 7854

Szálas és tápkockás palánta, egynyári virágok eladók Tósokiéknál
Nagyhörcsökön. Árusítás 14 órától. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345

Ház eladó Alsótöbörzsökön, Dózsa György út 59. 06 (30) 5166 715, 06
(30) 533 0834

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat keresünk,
mozgóbolti eladó munkakörbe. Elsõsorban sárbogárdiak jelentkezését vár-
juk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133

A Jüllich Technology Innovaciós Kft. sárbogárdi telephelyére
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

LAKATOS, HEGESZTÕ, BURKOLÓ, FESTÕ,
ASZTALOS, BETANÍTOTT ÉS SEGÉDMUNKÁS.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
erzsi.czeinerne@jullich.com, 06 (30) 315 8510

Havonta akár NETTÓ 185-200 ezer Ft-os
juttatás Székesfehérváron!

ÖSSZESZERELÕK,
GÉPKEZELÕK JELENTKEZÉSÉT

VÁRJUK!
1, 2 VAGY 3 MÛSZAKOS MUNKAREND,

INGYENES CÉGES BUSZJÁRAT,
CAFETÉRIA ÉS BÓNUSZ JUTTATÁSOK

A VÁROS LEGMODERNEBB GYÁRAIBAN!
Érdekelnek a részletek?

Jelentkezz: 06 22 510 230,
szekesfehervar@adecco.com

A mély- és magasépítéssel foglalkozó

azonnali kezdéssel keres

munkatársat.
Feladatok:

– Kivitelezési munkák helyszíni irányítása,
felügyelete

– Alvállalkozók koordinálása
– Ütemterv betartatása
– Részvétel a munkák átadás-átvételében

Juttatások:
– Versenyképes és 100 %-ban legális fizetés és

egyéb juttatások
– Szükség esetén lakhatás biztosítása

(nem csak budapestieket várunk!!!)
– Hosszú távú lehetõség

Várjuk jelentkezését:
allas@nbsepito.hu vagy 06 70 430 1503

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket a Sárbogárdi Kormányablak
rendkívüli nyitva tartásáról:

2019. május 25-én (szombaton) 8.00 órától 14.00 óráig

2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig.

A rendkívüli nyitvatartási idõben kizárólag a személyazonosí-
tásra alkalmas okmányok megújítására, átvételére, cseréjére
és pótlására irányuló ügyintézésre van lehetõség.

További információért forduljanak az ügyintézõinkhez, akik
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Simon János hivatalvezetõ

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ SÁRBOGÁRDRÓL!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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