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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

BRINGASÓ

Teljesen be vagyok sózva. Bringás lévén
lázba hozott a hír, hogy a 40. Tour de
Hongrie kerékpáros verseny 19 csapa-
tának 133 indulója, minden idõk legerõ-
sebb mezõnye 6 nap alatt 890 kilomé-
tert tesz meg Magyarország területén,
érintve többek között Miskolcot, Ké-
kestetõt, Kecskemétet, Siófokot, és jú-
nius 16-án (vasárnap) áthaladnak Sár-
bogárdon is, déltájban! Ilyen még nem
volt városunkban, tehát történelmi pil-
lanatnak lehetünk majd tanúi, ahogy az
országúti kerékpározás kiemelkedõ
sportolói sebesen átkígyóznak remekbe
szabott gépeiken a 63-as fõúton Alap
felõl Székesfehérvár irányába. Nekünk
biztosan feledhetetlen lesz az élmény, a
látvány. Tegyük emlékezetessé a ver-
senyzõknek is ezt az etapot azzal, hogy
minél többen biztatjuk õket az út szélé-
rõl, ahogy a torkunkon kifér!

Hargitai–Kiss Virág

Erõs Pista versenyben,Erõs Pista versenyben,
buliban, kondérbanbuliban, kondérban

Írás a 2-3. oldalon.
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Erõs Pista versenyben,
buliban, kondérban

Három próbát kellett kiállni május 31-e és június 1-je között: ki
bírja tovább izommal, ízlelõbimbókkal és állóképességgel (néme-
lyeknek a ráadás az ivóképesség határainak feszegetése volt). A
huszonnyolcadik Sárbogárdi Napokon ugyanis megküzdöttek
egymással Európa erõs emberei, a konyhatündérek, a bulikirály-
nõk és -királyok.
Ragyogó idõjárás fogadta kegyeibe a Sárbogárdi Napokat, és a
korábbi nagy esõket beitta a talaj. Így minden adott volt a kelle-
mes idõtöltéshez. Ennek köszönhetõen a már kellõ rutinnal zajló
eseményre sokan kilátogattak.
Pénteken a Hõsök terén vette kezdetét, majd másnap az Ifjúsági
parkban folytatódott a HSMA és a Prémium Rendezvényszerve-
zõ Zrt. szervezésében az erõs emberek versenye Portugália, Uk-
rajna, Szerbia, Olaszország, Bulgária valamint két magyar csapat
részvételével. Kamionhúzásban, hordócipelésben, autó-, kõgo-
lyó- és gerendaemelésben kellett bizonyítani az indulóknak ráter-
mettségüket. Toldi utódai, hazánk fiai ezúttal is gyõzedelmesked-
tek.

Szombaton az Ifjúsági park lombsátrai alatt bográcsokkal, sütõ-,
fõzõ- és ülõalkalmatosságokkal rendezték be a zöld teret. Több
mint 20 csapat, barátok, családok, kollégák kreáltak ételköltemé-
nyeket, melyek zsûrizésében Serényi Zsolt, a tetovált séf és László
Lili, a MasterChef Junior televíziós vetélkedõ ifjú gyõztese segéd-
keztek. I. lett a polgárõrök csapata (Németh Róbert séffel az

élen), II. a Mi Hazánk csapa-
ta, III. Izsó Gergõék csapata,
akik gombás ragut készítet-
tek polentával, és akiknek ez
volt életük elsõ ilyen jellegû
versenye. A dobogós helye-
zésük talán lendületet ad ne-
kik további megmérettetés-
hez is. Serényi Zsolt Vajtó
Lászlóval együtt humoros
gasztronómiai bemutatót és
kóstolót tartott. Emellett íjá-
szat, vidámpark, vásár és a
helyi csoportok tánckaval-
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kádja csalogatta a közönséget. Az esti koncertek sorában rácso-
dálkozhattak a rajongói Kovács Kati kortalanságára, átadhatták
magukat az Anna and the Barbies együttes impulzivitásának. A
Halott pénzre csordultig telt a nagyszínpad elõtti tér, több ezren
tomboltak a népszerû csapat számaira – egyértelmûen ez a
koncert vitte a pálmát a hétvégén. A Radio Live zenekar zárta a
napot színvonalas utcabáli muzsikával.

A vasárnap délelõtt a gyermekekrõl és a családoknak szólt. Re-
mek választásnak bizonyult nyitánynak az Alma együttes fellépé-
se, akik sokakat vonzottak a parkba. A Fejér Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület kézmûvesei játszóházzal várták a csemetéket: le-
hetett alkotni és kipróbálni az evangélikus egyházközség népi fa-
játékait. Közkedvelt volt a történelmi bajvívók középkori harci
bemutatója, illetve az RC-modellek, tûzoltók, rendõrök bemuta-
tója.

A sörsátrat a helyi Control5 zenekar és Janklovics Péter stand up
percei töltötték meg, a nagyszínpadon pedig Nagy Feró és a Beat-
rice, valamint a Magna Cum Laude lépett föl. A pontot az i-re a
tûzijáték tette fel.

A polgármester köszönete:
„Mindenkinek köszönöm, aki elõadóként, sportolóként, kiállító-
ként, kereskedõként, vidámparki szolgáltatóként, segítõként
vagy vendégként megtisztelte az eseményt! Külön köszönöm Dé-
szolg Kft., a polgárõrség, a Légió 2000 Kft., továbbá valamennyi
részt vállaló köztisztviselõ és közfoglalkoztatott kollégám, a rend-
õrség, a tûzoltóság, a mentõszolgálat, valamint Jakab Géza szer-
vezõ, Horváth István, a mûvelõdési ház vezetõje és csapata mun-
káját!”
A fényképeket köszönjük Gál Sándornak és Viasz Zoltánnak.

Hargitai–Kiss Virág
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Megyei polgárõrnap Sárkeresztúron
Sárkeresztúron rendezte a XX. Fej-
ér megyei polgárõrnapot a házigaz-
da település, a Sárkeresztúri Polgár-
õr Egyesület és a Fejér Megyei Pol-
gárõr Szövetség június 1-jén a sport-
telepen.

Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgár-
mestere köszöntötte a vendégeket, köztük
dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárõr
Szövetség elnökét, a rendezvény fõvéd-
nökét, Varga Gábor országgyûlési képvi-
selõt, dr. Varga Péter dandártábornokot, a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság veze-
tõjét, a városi rendõrkapitányokat, Cseh
Istvánt, az OPSZ Etikai Bizottságának el-
nökét, a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség
elnökét, a polgárõrnap védnökét, a megyé-

bõl összegyûlt polgárõröket és családtagja-
ikat, a társszervek vezetõit, képviselõit.
Beszédében elmondta, hogy a községben
az utóbbi években jelentõsen javult a köz-
biztonság, és ebben jelentõs szerepe van a
helyi polgárõrségnek. Egy fõleg romák
lakta településen ez igen jó eredménynek
számít. Most már bízvást elmondhatják,
hogy biztonságos a falu a helyi lakosoknak
és az ide látogatóknak egyaránt.
Varga Gábor arról szólt, hogy a kormány
komoly anyagi ráfordítással támogatja a
rendõrséget, az OPSZ-en keresztül a pol-
gárõr-egyesületeket. Magyarországon
rend van, Európa egyik legbiztonságosabb
országa lettünk. Ezért nagy köszönetet
érdemel a rendõrség és a polgárõrség.
Dr. Túrós András hangsúlyozta, hogy a
Fejér Megyei Polgárõr Szövetség munkája
kiemelkedõ. A megyében tevékenykedõ
polgárõrök tavaly csaknem 700.000 óra
szolgálatot teljesítettek. Az egy fõre jutó
szolgálatok száma kimagasló hazánkban.
Köszönetet mondott a megye valamennyi
polgárõrének azért az önkéntes, áldozatos
munkájáért, amelyet a közbiztonság, a
bûnmegelõzés érdekében folyamatosan
végeznek. A jövõben a polgárõrség még

nagyobb figyelmet szentel majd a közterü-
letek közbiztonságának erõsítésére, a fo-
lyamatos járõrszolgálatra, jelenlétre.
Dr. Varga Péter ugyancsak kiemelte a me-
gye polgárõreinek nagyszerû munkáját,
amit a rendõrséggel karöltve az utóbbi idõ-
ben végeztek. Nélkülük minden bizonnyal
nem érhettek volna el olyan jó eredménye-

ket tavaly; jelentõsen csökkent Fejér me-
gyében a bûncselekmények száma. Meg-
köszönte ezt a munkát, amelyre a rendõr-
ség a jövõben is számít.
Cseh István szintén köszönetet mondott a
polgárõröknek és családtagjainak a tavalyi
jó eredményekért. Jó családi háttér, segít-
ség nélkül ugyanis nem végezhetõ el ered-
ményes bûnmegelõzési tevékenység. Fejér
megyében a 103 polgárõr-egyesületben
3.758 polgárõr és 118 ifjú polgárõr tevé-
kenykedik.
Az OPSZ elnöke a Polgárõr Érdemkereszt
arany fokozatát adta át Kapoli Zoltánnak,
a Sárbogárdi Városi Polgárõrség elnöké-
nek. Ezüst fokozatban részesült Csutiné
Turi Ibolya és Nagy Lajos, a Sárkeresztúri
Polgárõr Egyesület elnöke. Rajtuk kívül
többen is részesültek elismerésekben.
A polgárõrnapon számos kulturális és
sportesemény várta a résztvevõket. Több
mint ötven egyesület állított sátrat.
Forrás: az Országos Polgárõr Szövetség
honlapja, Csató József írása. Fotók: Pesti
Tamás, FEOL
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JÓGA A DUNA FELETT
A Duna most zavaros, a sodrása életveszélyes, viszi az ágakat, fû-
csomókat, deszkákat, holttesteket. Nincs, aki megközelítõen is
meg merné becsülni, mennyi halott fulladt bele ebbe a kegyetlen
árba évszázadok óta. A Duna hatalmas, barna isten. Magas er-
kélyrõl néztük a suhanó víztömeget, figyeltük, ahogy egyre maga-
sabbra kúszik a víztükör, már a kert szélét nyaldossa. Közben
megrendülten figyeltük a tévében a turistahajó szerencsétlensé-
gét. Újabb áldozatokat szedett az õrültségekre mindig képes is-
tenség.
Ámde nekünk most nem a szemlélõdés és tévézés volt a felada-
tunk. Az osztály jógázni jött össze, már aki az osztályból jönni tu-
dott. Egyikük valami isteni szerencse révén tulajdonol egy házat a
víz fölött, a parton. Meghívta a többieket egy kis mozgásra. Õk
most hatvannyolc éves tornászok, vannak ilyen érdekességek az
életben. Ötven éve érettségiztek, ötven éve csukta be mögöttük az
igazgató úr a vaskaput, de valami csoda folytán ezzel nem ért vé-
get az osztály létezése, íme, most is jógázni jöttek össze a Duna fe-
lett. És mintát kapni a tökéletes vendéglátásról, a saláták, sütemé-
nyek kavalkádjáról, a finom pálinkakortyokról. Amikor véget ért
a Duna-szemlélõ szünet, a nézelõdés, szépen fölálltunk a karos-
székrõl és engedelmesen végigfeküdtünk a vékony matracon. Jó-
ga!
Az emberek nagy része nemigen tudja, mi fán terem ez a messzi
Ázsiából származó testkultusz. Félig gimnasztika, félig szertartás.
A mesterünk, szintén az osztály tagja, talán japán kolostorokban
sajátította el a mikéntjét hónapokig tartó éheztetés, kínoztatás ál-
tal. Õ nem kínzott bennünket, éheztetésre sem került sor. Nyu-
godt, halk. Semmi katonásság, semmi tornatanárkodás. A test fe-
szültségeinek, az izmok, inak, csontok, sõt zsigerek természetes
állapotba való lazításának a módszere ez. Mégpedig – s ez fontos –
a testnek és a léleknek a harmóniájával. Néhányszor el kell végez-
ni bizonyos, több száz éves mozgásokat, és most jön az érdekes sa-
játság: mindegyik után, jóváhagyólag regisztrálni szükséges az el-
végzett mozdulatsor hatását az érintett izomcsoportra és általá-
ban a testi állapotra. Mintegy „el kell könyvelni” a végzett mun-
kát, lelkileg be kell építeni a testi-lelki szervezetbe a hatást. Legin-
kább ez az a mozzanat, ami jógává teszi a jógát: nem elég gimnasz-
tikázni, a lelket is részesíteni kell a folyamatban.

A jógagyakorlatok közé egy órányi sétát is beékeltek az illetéke-
sek. A természet ilyenkor, május végén mintha minden erejét
összeszedné, hogy mennél pompázatosabb legyen. A dús májusi
esõknek köszönhetõen a lombvirulás, virágpompa a tetõfokra há-
gott, a sétálók lelke megtelt természetittassággal. Jól kapcsoló-
dott ez magához a jógához. Ez a nagy, már-már õrült forgalomtól
elzárt, csendes Duna-sziget különben is a kivételezettség élmé-
nyét kínálta a jelenlevõknek. Nincs benzinfüst, idegesítõ közleke-
dési lámpa, nincs dugó, dudálás, csend van és virágillat.
Szóval minden jó itt, jó az Isten, hogy ilyen áldott napokat ajándé-
kozott az osztálynak. Persze a tanár úrnak, aki nyolcvannégy évé-
vel hõsiesen kiveszi a részét a gyakorlatokban, de a sétákból lábfá-
jásra való hivatkozással kihúzza magát, lennének ötletei. Például
húsz évvel fiatalabbnak lenni.

L. A.

Sárbogárdi Cukorbetegek Klubja
A klubfoglalkozások célja: segíteni a cukorbeteg életét, a lehetõ legjobb
életminõség kialakításában; információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl,
szövõdményekrõl; pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való
megküzdésben; egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció haté-
konyságának a javítása; tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

Klubfoglalkozás témája:

HOGYAN IGAZODJUNK EL
A DAGANATOK ÉS A TÁPLÁLKOZÁS ÚTVESZTÕIBEN

Elõadó: Henter Izabella,
a Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezet támogatásával

Idõpont: 2019. június 26. 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 fotó illusztráció
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Olaszországban járt
a Schola Catholica Kamarakórus
Kórusunk, a SCHOLA CATHOLICA Kamarakórus május
17-étõl 19-éig Olaszországban járt háromnapos „kiránduláson”.
A kirándulás célja a szórakozás mellett az volt, hogy az olaszor-
szági Velencében, a Santa Maria Gloriosa Dei Frari ferences ba-
zilikában a szombat esti misén az énekkari szolgálatot ellássuk.
Természetesen ehhez többszöri egyeztetés kellett.
De haladjunk sorrendben. A kis létszámú, ám lelkes csapat kora
reggel (5 órától) több ponton gyülekezve bepakolt a buszba.
Ugyan a korai kelés miatt a társaság kissé bágyadt volt, de rövid
idõ elteltével felélénkültünk. A határ elõtti benzinkútnál a jó
hazai kávé mindenkit felébresztett.
Az út további része különösebb esemény nélkül zajlott.

A következõ megálló a szlovéniai postojnai cseppkõbarlangnál
volt. Kitûnõ idõnk volt, szépen sütött a nap. Karnagyunk, Bakonyi
István és kiváló segítõje, Molnár Marcell orgonistánk elintézték a
belépéssel kapcsolatos összes teendõt. A barlang bejáratánál so-
rakoztunk, majd egy-két perc után beszálltunk a „vonatba”,
amely körülbelül négy kilométer után megérkezett ahhoz a rész-
hez, ahonnan gyalog vezetett tovább az út. A látvány eddig is szép
volt, de a továbbiakban még csodálatosabb élményünk volt. A
cseppkövekrõl szóló ismertetést mindenki magyarul hallhatta.
Nem véletlen, hogy a világ legszebb cseppkõbarlangjának tartják.
Igencsak hosszú sétát tettünk meg, és szebbnél szebb képzõdmé-
nyeket láthattunk.

Szívesen énekeltünk volna a nagyteremben, amit koncertterem-
nek is neveznek, de megkértek bennünket, hogy a többi – japán és
kínai – látogatót ne zavarjuk, így lemondtunk a szokásos „pénteki
próbáról”.
Visszafelé is a „vasúttal” jutottunk ki.
Rövid buszozás után Predjama várához értünk. A barlangnál
megváltott kombinált jegy ide is érvényes belépõ volt. A rablólo-
vag vára sziklafalra épült. Olyan ügyesen építették meg, hogy le-
hetetlen volt a vár bevétele. Hosszú ideig nem is sikerült, csak egy
belsõ árulással tudták elfoglalni.
Az elsõ nap vége felé (körülbelül 19 órakor) a Mestre-ben lévõ
kempingbe értünk. Kipakolás és vacsora után busszal és vapo-
rettóval beutaztunk Velencébe a Szent Márk térre. Csodás idõ
volt. Elképesztõen szép látvány az esti Velence.
A San Giorgio felõl értünk be. A tömeg igencsak nagy volt. Sze-
rintem senki nem akart még hazamenni. A Doge-palota már zár-
va volt, ezért mindenki a téren nézelõdött. A velencei köztársaság
kialakulásáról és történetérõl id. Bakonyi István tartott részletes
és különleges tájékoztatót. A program végén a Canal Grande csa-
tornán vaporettóval, majd busszal visszamentünk a szállásra.
Másnap reggel ismét városnézésre indultunk. Bár kora hajnal óta
esett az esõ, ez nem szegte kedvünket. Viccelõdtünk és csodáltuk
a palotákat a Canal Grande mellett. A végállomás a Piazza San
Marcon volt, ahol megint részletesen elmondta István a velencei
köztársasággal kapcsolatos különleges összefonódásokat, és azok
hatásait a városállam történelmében. Ismét Szent Márk tér és
Doge-palota, majd gyalogosan a fontos nevezetességek megte-
kintése következett. (Az esõ folyamatosan esett. Jól jött az esõkö-
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peny és az esernyõ.) A kedvünk továbbra is jó volt. Kicsit vártunk
egymásra, mert a sikátorok között az egyik csapat lemaradt. Ez jó
ok volt arra, hogy a Colleoni lovas szobrának különös történetét is
megismerjük. Goldoni szobránál szabad idõt kaptunk ebéd és
vásárlás céljából.
Busszal visszamentünk a kempingbe. A beéneklés a buszunkban
volt. Átöltöztünk és irány a Frari. Leültettek bennünket a szen-
télyben az orgona mellett. A karnagyunk az atyával megbeszélte a
szükséges teendõket. (Az atya mindig jelezte, ha énekelni kellett,
mert az olaszt nem mindenki értette pontosan.)
A misén a Kodály-misét énekeltük. Minden rendben ment. A ba-
zilika csodálatos. A kivonulási ének igazán megható volt. Az atya
és a hívek tapsoltak az ének után. Nagyon boldogok voltunk. Jól
sikerült. Ezért jöttünk.
Elindultunk haza vacsorázni. Vacsora utána az egyik teraszon
összegyûltünk és borozgatás közben énekelgettünk, hogy megün-
nepeljük a sikeres templomi szolgálatot.
A harmadik napon kényelmesen megreggeliztünk. A hazautazás-
hoz összeállítottuk a csomagjainkat. Csak az ebédre valót és az
esõ elleni dolgokat vettük magunkhoz. A buszba bepakoltunk. In-
dultunk a Piazzale Roma térre, hogy utána vaporettóval Velen-
cén kívül is körülnézzünk. Egy órai hajózás után Burano szigetére
értünk. Ismét csoda fogadott bennünket: gyönyörû, különbözõ
színû házak, sok szép látnivaló. Csodálatos helyi készítésû csip-
kékben gyönyörködhettünk. Egy egész napot el lehet tölteni Bu-
ranoban.
Két óra körül visszaértünk Velencébe. Rövid vásárlásra még volt
idõ, utána visszamentünk a kempingbe.
Mivel már bepakoltunk, elindultunk hazafelé. Közben kis kitérõ-
vel Trojane-ban megálltunk, és csodásan finom fánkot vettünk.
Akkora volt, hogy simán megfelelt ebédre. Aztán csökkenõ esõ-
ben jöttünk hazafelé.
Hogy ne maradjunk ki a jóból, az égi áldást hoztuk magunkkal.
Itthon is esett. Így aztán futottunk hazáig. Éjfélre haza is értünk.
Mindent egybevetve jól éreztük magunkat. Teljesítettük a fõ vál-
lalásunkat.
Nagyon köszönjük a támogatóinknak és a szervezõknek a mara-
dandó élményt!

gap

V. Sárbogárdi
Fafaragótábor

2019-ben tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület fafaragótábora. A
programnak, melynek kezdetben Isztimér adott otthont, im-
már ötödik esztendeje Sárbogárd–Sárszentmiklós lesz a házi-
gazdája. Idén is a szokott helyen, a sárszentmiklósi evangélikus
közösségi házban és annak udvarán lesz a tábor, június 24-e és
29-e között.
A hagyományos famegmunkálás mellett idén kiemelt téma-
ként a fából készült népi játszóeszközökkel ismerkedünk Ne-
mes Ferenc faragó népi iparmûvész szakmai irányítása mellett.
Délelõttönként pedig a népi fúvós hangszerek készítésébe is
betekintést nyerhetnek az érdeklõdõk.
Ebben az évben a szerdai nap lesz a szakmai kirándulásé. Ezút-
tal Szennára, a Szabadtéri Néprajzi Gyûjtemény skanzenébe
teszünk látogatást.
Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, az hozza magával saját ked-
venc szerszámait, illetve néhányat korábbi alkotásaiból! Utób-
biakból a tábor alatt kiállítást rendezünk a templomban. Igény
esetén természetesen adunk szerszámot, mint ahogy a meg-
munkálandó alapanyagot is biztosítjuk. Az elkészíteni kívánt
alkotásokhoz mindenki gyûjtse az ötleteket és az elõzetes ter-
veket; a megvalósításhoz szakmai segítséget nyújtunk.

Részletes tudnivalók
Idõpont: 2019. június 24–29. (hétfõtõl szombatig),

naponta 9 órától 16 óráig

Helyszín: sárszentmiklósi evangélikus közösségi ház és
udvara (7003 Sárbogárd, Köztársaság út 200.)

Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ (4.000 Ft/nap/fõ hazajáróknak)

Azoknak, akik csak a kirándulás erejéig csatlakoznának hoz-
zánk, a kirándulás önköltséges.
(A díj a tábor 1. napján fizetendõ. A TAJ-kártya számát is ak-
kor írjuk fel.) Az összeg tartalmazza a faanyag, étkezés, igény
esetén szállás és szerszám biztosítását.
Szükséges szerszámok: faragókés, vésõk, fakalapács, szorítók.
Ebédelni a Sárszentmiklósi Általános Iskola ebédlõjébe já-
runk majd át. Szállást igénylõk ágynemût, hálózsákot hozza-
nak magukkal!
A napi programot bibliai igei üzenettel indítjuk a templomban.
A kirándulás napján nincs szervezett étkezés.
A tábor szakmai vezetõje Nemes Ferenc faragó népi iparmû-
vész lesz, szakmai segítõi pedig Váraljai Péter asztalos, fafara-
gó és Viasz Zoltán népi furulyakészítõ.

További információ:
Nemes Ferenc +36 70 459 6618
Váraljai Péter +36 20 971 0133
Viasz Zoltán +36 30 411 1375

Szeretettel hívunk mindenkit

ISTENTISZTELETRE ÉS
GYERMEKFOGLALKOZÁSRA!

Idõpont: vasárnaponként 10.30 óra

Helyszín: Sárszentmiklós,
Köztársaság út 200.

9 órától szeretettel várjuk a családokat is
a templomkertbe játékra, beszélgetésre!

Evangélikus gyülekezet

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében

2019. június 11-én, kedden délutáni kerékpáros (és autós)

KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK A BOLONDVÁRBA
ismerkedni ennek az ókori földvárnak a történelmével

és az ott lelhetõ páratlan növényvilággal.

Túravezetõnk: dr. Lendvai Gábor Gyülekezés 16 órakor a Hõsök terén.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezõk
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ÚJ ÉLET A KÉS
NYOMÁN

Láng György népi fafaragó alkotásaiból nyílt kiállítás május 30-án
a sárbogárdi mûvelõdési központ kamaratermében a Sárbogárdi
Múzeum Egyesület szervezésében. A megnyitón közremûködtek
a Sárszentmiklósi Általános Iskola népdalénekesei.

Láng György 1942-ben született Kassán. A második világháborút
követõen költöztek Sárbogárdra, azon belül is Töbörzsökre.
„Anyám rendkívüli rajzkészsége, apai nagyapám famegmunkáló
tevékenysége tette boldog gyermekkoromat önfeledten csodála-
tossá” – írja bemutatkozásában a mester. Nagyapja bognármûhe-
lyében ugyanis megízlelhette az alkotói szabadságot, megismer-
hette a népi világot, annak használati tárgyait. Innen fakad a fafa-
ragás iránti szenvedélye, melyet mesterei: Cs. Kiss Ernõ, id. Pa-
latkás József, Péterfy László csiszolgattak. Emellett mûszaki kö-
zépiskolát végzett.
Eddig már több mint 70 kiállításon mutatkozott be a közönségnek
munkáival, köztük a Vatikánban, Rotterdamban, a Pesti Vigadó-
ban és a Néprajzi Múzeumban. Szakköröket, táborokat szerve-
zett Székesfehérváron és az ország különbözõ pontjain.

Mívesen, aprólékosan kidolgozott munkáin életre kelnek, meg-
elevenednek a fába, csontba, szaruba faragott népmesék, ember-
alakok, állatok, fák, virágok. Megcsodálhatjuk büszkeségét, az 50
darabos gyújtótartó-készletét, mesetábláit, bibliai képeit, vala-
mint mángorlókat, székeket, sakk-készletet, ivótülköket, tükrö-
ket, sótartókat, borotvatokokat, szekrényt.
„Hitem szerint a mai korra alkalmazott magyar népmûvészet leg-
alább annyi örömet, kényelmet és szépséget nyújt, mint a nagy-
üzemi termékek. A kiállított tárgyak a régi kor és technika repro-
dukciói, melyek ugyanúgy használhatók, mint modern vetélytár-
saik.” – vallja a mester. S ez valóban így van, hiszen a kézzel ké-
szült kézmûvestermékek minõségben és egyediségben utánozha-
tatlanok, különleges melegséget sugároznak.
Fotók: Gál Sándor

Hargitai–Kiss Virág

XVIII. Pünkösdi Néptánctalálkozó – 2019. június 9., Alap
„A hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng továbbadása.” (Morus Tamás)

60 évvel ezelõtt rögzítették Alap község tánchagyományait Pesovár Ferenc néprajzkutató vezetésével a Fõ utcai iskola ud-
varán. A felvételen látható mozzanatok egykor az alapi népi kultúra szerves részét képezték. Ezek azok a táncképek, ame-
lyeket a Mezõföld Népi Együttesben legjobb tudásunk szerint õrzünk és igyekszünk minél több emberrel megismertetni.
Az alapi üvegest, lassú és friss csárdást, az ugróst, a lánytáncokat és a kanásztáncot Ulicza Jánosné és Fekti József – a
Népmûvészet mesterei –, illetve Garbacz Györgyné és Ulicza János mutatták be. A 2019. évi pünkösdi tánctalálkozónkat
nekik ajánljuk.
Pünkösd vasárnapján a Fõ utcai iskola udvarán (Alap, Fõ út 191.) várjuk kedves vendégeinket és a meghívott csoportokat.
A megnyitó és az emlékmûsor után színes felvonulással, majd az Arany János Mûvelõdési Házban ünnepi mûsor-
ral várjuk Önöket. Az estét finom vacsorával és a Szedtevette zenekar táncházával zárjuk.
Programok:
13.00: megnyitó a Fõ utcai iskola elõtt (Fõ út 191.) és színes felvonulás a falu fõutcáján;
14.30: májusfa kitáncolása, köszöntõ és elõadások az Arany János Mûvelõdési Házban.
Fellépõk:
Zorica Tánccsoport, Ercsi; Ikarus Senior Táncegyüttes, Székesfehérvár; Kissárvíz Néptánccsoport, Aba; Martosi Hagyo-
mányõrzõ Együttes, Martos (Felvidék); Gerence Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, Veszprém; Kiscsapás Néptáncegyüt-
tes, Baracs; Piros Rózsa Táncegyüttes, Kalocsa; Šandrovac Néptáncegyüttes, Horvátország; Mezõföldi Kistücskök, Alap;
Mezõföld Népi Együttes, Alap.
Az estét vacsorával, szülinapi tortával és táncházzal zárjuk, zenél a Szedtevette zenekar.
Szeretettel várjuk vendégeinket 2019. június 9-én!

Mezõföld Népi Együttes
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Országos tûzoltósportversenyre
készül Székesfehérvár

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság és a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szervezésében Szé-
kesfehérvár ad otthont a XV. Gróf Szé-
chenyi Ödön Országos Tûzoltósport-ver-
senynek június 17-e és 19-e között. A há-
romnapos rendezvényen tizenkilenc me-
gye és a fõváros hivatásos tûzoltói mérik
össze erejüket és ügyességüket. A verseny
megyei fordulóját június 4-én tartották,
ugyancsak a megyeszékhelyen, ahol a szé-
kesfehérváriak csapata gyõzedelmeske-
dett.
A megyei fordulón Sárbogárd, Dunaújvá-
ros és Székesfehérvár hivatásos tûzoltói
százméteres akadálypálya-futásban, kis-
motorfecskendõ-szerelésben és négyszer
száz méteres váltóversenyben álltak rajt-
hoz. A versenyszámok összesített eredmé-
nyei alapján a székesfehérvári hivatásos
tûzoltók csapata képviseli majd Fejér me-
gyét az országos döntõn június 17-e és 19-e
között a királyok városában. A megyei for-
duló zárásaként Magosi Lajos tûzoltó ez-
redes, katasztrófavédelmi igazgató gratu-
lált a sportcsapatoknak, és sikeres felké-
szülést kívánt a székesfehérváriaknak.

Eredmények

100 méteres akadálypálya – egyéni: 1. Vizi
Ignác tûzoltó ezredes (Székesfehérvár), 2.
Vámi György tûzoltó fõtörzsõrmester
(Székesfehérvár), 3. Nagy Tamás tûzoltó
õrmester (Sárbogárd)
100 méteres akadálypálya – csapat: 1. szé-
kesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancs-

nokság, 2. sárbogárdi hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság, 3. dunaújvárosi hivatásos
tûzoltó-parancsnokság
4x100 méteres váltófutás: 1. székesfehér-
vári hivatásos tûzoltó-parancsnokság, 2.
sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnok-
ság, 3. dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság
Kismotorfecskendõ-szerelés: 1. sárbogár-
di hivatásos tûzoltó-parancsnokság, 2. szé-
kesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancs-

nokság, 3. dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-
parancsnokság

Csapat – összetett: 1. székesfehérvári hiva-
tásos tûzoltó-parancsnokság, 2. sárbogárdi
hivatásos tûzoltó-parancsnokság, 3. duna-
újvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A sárbogárdi csapat

Valami van

Végre valami történik a már sokszor emlegetett Damjanich–Kis utca sarkán lévõ ház ud-
varán szaporodó szeméthalommal! Egy konténert tettek le oda, így remélhetõleg van
esély arra, hogy a halom belekerül és aztán ki a szeméttelepre.

HKV

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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Miklósi sulihírek
Mûhelylátogatáson jártunk (NTP-18-0083)

A Sárszentmiklósi Általános Iskola másodikos és harmadikos di-
ákjai egy tehetségpályázat keretében részt vehettek két mûvé-
szetterápiás foglalkozáson Székesfehérváron, Novák Edith mû-
vésztanárnál. A hangulatos mûhelyben könnyen elindult az inte-
raktív beszélgetés Edit nénivel. A gyerekek megismerkedhettek a
mûvészeti alapfogalmakkal, értelmezték a kép, festmény, mûvé-
szeti alkotás fogalmakat. Megtudták, hogy mi a különbség képzõ-
mûvészet és iparmûvészet között. Testközelbõl láthattak csend-
életet, portrét, tájképet és szabad kompozíciót is. Kezükbe fog-
hatták a mûvész eszközeit: akvarellt, porpasztellt, szénceruzát,
ecseteket, filceket. A gyerekek megismerkedtek az agyaggal is,
majd csoportos alkotás következett. Közös relaxáció után egy
„varázsgömb” segítségével sikerült a belsõ képek elõhívása, átvál-
tozása és megjelenítése olajpasztell segítségével. Az elkészült al-
kotásoknak a gyerekek címet adtak, majd részletesen beszámol-
tak egymásnak az alkotásaikról. Hatalmas élménnyel gazdagab-
ban tértek vissza az iskolába a gyerekek, hiszen nemcsak esztéti-
kai érzékük, véleményalkotásuk, elemzõképességük, finommoto-
rikus mozgásuk fejlõdött, hanem nagyobb jártasságot szereztek a
képzõmûvészeti alkotások világában is.

Erõs Mária, Mayer-Erhardt Mariann

Bruzsa Miklós-emléktorna

Pénteken, május 24-én, a délelõtti órákban szerveztük a 24.
Bruzsa Miklós-emléktornát, mellyel iskolánk egykori kiváló taná-
rára emlékezünk. A megnyitóra a sok évtizedes hagyományt, a
közös, zenés tornát elevenítették fel tanulóink Németh Mária ta-
nítónõ irányításával. Az iskola válogatottja a Petõfi gimnázium, a
mezõszilasi és az alapi csapatokkal mérkõzött meg. A gyõztesek
kupáját a Petõfi gimnázium csapata szerezte meg. A gólkirályok:
Suplicz Barnabás (Alap), a legjobb kapus: Derner Péter (Petõfi
gimnázium), a legjobb játékos: Bruzsa Balázs (Sárszentmiklós).

Pitti Katalin operanagyköveti látogatása
Az Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekese, érdemes mûvész,
a Magyar Érdemrend Középkeresztjének birtokosa iskolánkban
járt május 30-án délelõtt, hogy az opera világával ismertesse meg
tanulóinkat. A díszletek, jelmezek, szerepeirõl készült fotók meg-
tekintésén kívül néhány népszerû áriát is hallhattunk tõle felvé-
telrõl. Színesen, szenvedéllyel és hittel beszélt az életérõl, a tehet-
séggel járó felelõsségrõl és arról a küzdelemrõl, mely egy-egy pro-
dukció sikerét eredményezi.

Az általa mondottak tanulságul szolgáltak gyermekeinknek is.
Hiszen a tehetség önmagában csupán lehetõség. A tehetség csak
akkor tudja megmutatni magát igazán, ha együtt jár a tanulással, a
gyakorlással, a célok kitûzésével és azok valóra váltásával. Tudás,
test, lélek és a mindezt támogató pedagógus együtt járnak egy si-
kerfolyamatban. Minden mozdulata, hangja, mosolya összhangot
alkotott az általa elmondottakkal. Örülünk, hogy eljött hozzánk
és meghallgathattuk.

Horváth Ferencné igazgató

Utolsó kirándulásunk

Május 17-án reggel a sárbogárdi vasútállomáson találkoztunk,
ahol kezdetét vette a kirándulásunk. Délután 1 órakor leszálltunk
a vonatról, ahonnan elmentünk Gyula egyik kollégiumába. 4 óra
után ellátogattunk a Gyulai Várfürdõbe, ahol 2 és fél óráig áztat-
hattuk magunkat a hosszú nap után. Másnap körbejártuk az Al-
másy-kastélyt, ahol modern szemszögbõl tapasztalhattuk meg a
kastély életét. Rengeteg idõnk volt, ezért egy kis játszóterezés is
belefért. Ezután egy hangulatos kis étteremben ebédeltünk.
Desszertnek a 100 éves cukrászdában fagyiztunk és sütiztünk. Azt
követõen szabad program volt. Utolsó napunkon a gyulai várat lá-
togattuk meg, ahol solymászbemutatót is láthattunk. A vonatról
fáradtan, de élményekkel tele szálltunk le. Köszönjük az osztály-
fõnökeinknek ezt a felejthetetlen utolsó kirándulást!

Tóth Zsuzsanna 8. b, Kokas Réka és Farkas Krisztián 8. a
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Esztergom

Iskolánk 7. évfolyama tanulmányi kirándulásra indult Eszter-
gomba. 8 órakor keltünk útra az óvoda parkolójából. Elsõ állomá-
sunk a Duna Múzeum volt, ahol két csoportra osztottak bennün-
ket. Amíg az egyik csoport a múzeumban megismerkedhetett a
papír történetével, a papírgyártással, addig a másik csoport ellá-
togatott a Szamoshoz. A foglalkozások után mentünk fagyizni a
helyi cukrászdába. Miután ezzel is végeztünk, elindultunk az esz-
tergomi bazilikába. Itt egy csoportképpel és néhány emlék-
tárggyal gazdagodtunk. Ezután átsétáltunk a Mária Valéria-hí-
don, amely összeköti Magyarországot és Szlovákiát egymással.
Ezek után már éppen indultunk volna haza, amikor azt a hírt kap-
tuk, hogy az egyik busz lerobbant, így a csoport felének máshogy
kellett hazajutnia. Így hát elmentünk az esztergomi vasútállomás-
ra, ahonnan Pestre mentünk, hogy metróval, majd vonattal foly-
tassuk kalandos utunkat. Két óra késéssel ugyan, de végül min-
denki épségben hazaért.

Kern Ibolya 7. c

A Balaton

Az elmúlt pénteken a hatodik évfolyam ellátogatott a Balaton
északi részére. Elsõ állomásunk Tihany volt. Ide Szántódról ér-
keztünk, ugyanis kompon szerettünk volna átkelni Magyarország
legnagyobb taván. Tihany a Balatont két medencére osztó Tiha-
nyi-félszigeten fekszik. Itt megnézhettük a tihanyi apátságot. Mi-
elõtt továbbindultunk volna, elmehettünk kicsit körülnézni és vá-
sárolni. Ezután Örvényes következett, ahol láthattuk a világ leg-
öregebb malmát. Belülrõl is megnézhettük, hogyan mûködik, va-
lamint azt, hogyan készítették régen a lisztet. Ezt követõen Bala-
tonfüred következett, ahol sétáltunk a városban. Bementünk a
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontba, ahol levetítettek
egy kisfilmet a Balatonról. Sokat beszélgettünk a buszon. Nagyon
jól sikerült az egész nap.

Sipos Patrícia és Végh Dorina 6. b

A Velencei-tó körül

Kétórás utazás után érkeztünk meg Pákozdra, ahol a túravezetõ
már várt minket. Azután átismételtünk néhány szabályt, és elin-
dultunk az ingókövekhez. Útközben sok érdekes állatról és nö-
vényrõl hallottunk történetet, mely ötödikben a természetisme-
ret-órán hasznunkra lehet. A séta után lepihentünk a köveknél és
megettük a velünk hozott ennivalót. Voltak olyan helyek is, ahol
egymás mögé kellett állnunk, hogy elférjünk. Kísérõnk mesélt ne-
künk egy olyan helyrõl, ahol teljesülhet egy kívánságunk. Ezen a
helyen három kõ között kellett átbújnunk. Ezután nagyon kellett
vigyázni, hogy hova lépünk, mert a meredek, salakos helyen köny-
nyen megcsúszhattunk. Nagyon kellemesen telt az egész kirándu-
lás.

Lukács Ramóna, Faragó Zsanett, Kelemen Rézi,
Szabadi Viktória, Huszár Emese 5. évfolyam

Felejthetetlen táborozásunk Zánkán

Hosszú várakozás után végre eljött a hétfõ. Feszálltunk a renge-
teg izguló gyerektõl zsibongó, szuper buszra. Tíz óra körül érkez-
tünk Zánkára. A regisztráció után elfoglalhattuk modern szállá-
sunkat, s nagy örömünkre magunk választhattuk meg, kivel sze-
retnénk egy szobában lenni. Az elsõ est fénypontja a „Nem adom
fel!”együttes koncertje volt, tagjai valamilyen fogyatékossággal
éltek, de fergeteges bulit csaptak és végigtáncoltuk az egész estét.
Az éjszakai sötétben mentünk egy kört a zseblámpáinkkal, így va-
lamelyest lenyugodtunk és gyorsan elaludtunk. A mesekvíz vetél-
kedõn csapatokban versenyeztünk. Ebéd után lehetõséget kap-
tunk vásárlásra. A sétahajózáskor ragyogó napsütésben csodál-
hattuk a balatoni tájat, a Badacsonyt, a Tihanyi-félszigetet. Az es-
ti diszkóra világítós karkötõt is kaptunk, ez volt a világ legesleg-
jobb diszkója, ahol a Tesó nevû animátorok mutatták a táncot. Ti-
hanyban megkóstolhattuk a levendulás fagyit és angolul is beszél-
hettünk turistákkal. Sok élménnyel tértünk haza. Alig gyõztük
mesélni otthon a sok eseményt. Ez a tábor mindennél jobb volt!

4. b osztály

Szentiváni suliszemle
Három ezüstceruza díj és egy iskolai köszönõ emléklap

a „Süvegemen nemzetiszín rózsa” Kárpát-medencei rajzversenyen

Korábban már hírt adtunk róla, hogy az idén már hetedik alka-
lommal került kiírásra a honvédelmi témák alapján hazaszeretet-
re és a hõsök tiszteletére nevelõ kárpát-medencei gyermekrajzpá-
lyázat a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely
és a Nagyváradi Tanoda Egyesület közös szervezésében. Tapasz-
talatból, a korábbi eredményhirdetések alapján tudjuk, hogy a
2013 óta futó rajzpályázatra évrõl évre több Kárpát-medencei,
magyar ajkú gyermek juttatja el pályamunkáit. Mi is beneveztünk
már Szent László-képekkel, várábrázolásokkal, ólomkatonákkal,
huszárrajzokkal, történelmi zászlós alkotásokkal egyaránt, az ak-
tuális év kiírásának megfelelõen.
Idén Arany János egyik költeménye kezdõ sorát választották a
rajzpályázat címének. „Süvegemen nemzetiszín rózsa” – szól az
1848 tavaszán írt vers elsõ sora. A nemzetiszín a magyarságra, a
süveg pedig a katonai egyenruhára utal, s ezzel kínáltak lehetõsé-
get arra, hogy az alkotni vágyók a magyar hadtörténelem bármely
idõszakából, bármilyen (a korszaknak megfelelõ) egyenruhát vi-
selõ – ismert vagy ismeretlen – katonát, katonákat, hõsies tettei-
ket megjelenítsék.
Öröm számunkra, hogy az idén rekordmennyiségû mûvet készí-
tettek tanulóink: 35 diák 30 munkáját adtuk le a határidõ lezárul-
tával.
2019. június 4-én, vagyis a nemzeti összetartozás napja alkalmá-
ból pedig az alkotók közül Kanyó Petra Johanna 3. osztályos, Ma-
darasi Lili–Májer Zita 6. osztályos és Lakatos Loretta 8. osztályos
tanulónk is hivatalos volt az ünnepélyes eredményhirdetésre Szé-
kesfehérvárra. Itt a szervezõktõl megtudtuk, hogy idén 1.635 db
alkotás érkezett be Magyarország 17 megyéjébõl, valamint a Fel-
vidékrõl, Erdélybõl, a Partiumból, Kárpátaljáról és a Délvidékrõl
is. A díjkiosztón mintegy 100 alkotás kapott díjat a rajzok közül, s
ezért különösen tudunk örülni annak, hogy mindhárom díjazot-
tunkat ezüst fokozatban részesítette a zsûri. (Valamint a nagy me-
legre való tekintettel egy hûsítõ fagyit is kaptak a kísérõ tanárok-
tól ráadásként hazafelé menet.) Hab volt a tortán, hogy az évek
során tanúsított részvételért és a beérkezett alkotások számáért,
valamint a hazaszeretetre nevelés elõsegítéséért a szervezõk isko-
lánkat is külön emléklappal jutalmazták.

A díjazottaknak gratulálunk, de elismerés jár valamennyi résztve-
võ tanulónknak is, akik pályamûveikkel hozzájárultak az iskola
okleveléhez is!

Kiss Attila igazgató
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KOSSUTH-
MORZSÁK

Május: a gyermekek hónapja, melyet iskolánkban számos prog-
ram, verseny tett még emlékezetesebbé. Nemcsak a gyermekek,
de a szülõk, pedagógusok számára egyaránt tartogatott megható,
izgalmas, maradandó pillanatokat.
Május 10-én került megrendezésre az iskolánkban már hagyo-
mánnyá vált tavaszi bemutató. Ez az esemény lehetõséget teremt
tanulóink számára, hogy megmutathassák kibontakozó tehetsé-
güket. A bemutatót lázas felkészülés elõzte meg. A mûsor célja,
hogy mind a fellépõk, mind a nézõk számára múlhatatlan élményt
nyújtson. Lehetõséget teremt, hogy egy pillanatra megálljunk, s a
mindennapi monotonitás helyét átvegye a szeretet, az egymásra
figyelés és a vidámság.
Május 13-án az alsó és felsõ tagozatos tanulóink a tavaszi vers-
mondóverseny keretében csodás versekkel és elõadásokkal ör-
vendeztették meg egymást és a zsûrit (Búza Petra, dr. Dizseriné
Pálfi Katalin, Jákob Zoltán). Az alsó tagozaton 1. helyezett lett
Bódi Elizabet Bianka (2. osztály), 2. helyezést ért el Zádori Ami-
na (4. osztály), 3. helyen pedig a 3. osztály közös produkciója vég-
zett. Felsõben 1. helyezést ért el Góman Melani (6. osztály), 2.
Molnár Andrea (7. osztály), 3. Keresztyén Vivien (5. osztály) lett.
Kovács István Barnabás (4. osztály) különdíjban részesült.
Május 14-én került megrendezésre „Spelling Bee Contest”, azaz
magunk között szólva, leegyszerûsítve a „Betûzõs darázsver-
seny”. A 7., 8., 9. és 10. osztályos tanulók versengtek 2–7 betûs an-
gol szavak helyes betûzésével, az utolsó körben pedig addig szá-
mukra ismeretlen 8–10 betûs szavakkal kellett megbirkózniuk. A
verseny célja, hogy növelje a gyerekek idegen nyelvi szókincsét, a
helyesírási és egyben olvasási készségüket, mindezt játékos for-
mában, mely hozzájárul a belsõ motiváció kialakításához, s ezáltal
elõsegíti az idegen nyelv hatékony elsajátítását. Tanulóink reme-
kül helytálltak a megmérettetésen, mely iskolánkban elsõ alka-
lommal került megrendezésre, hagyományteremtõ szándékkal.
A verseny izgalmas, jó hangulatú délelõttöt teremtett a résztve-
võknek, zsûrinek és nézõknek egyaránt. Kerti Andrea (10. osz-
tály) 1. helyen végzett, Lakatos Piroska (9. osztály) 2. lett és Soho-
nyai Dávid (9. osztály) 3. helyezést ért el. Boros Alexandra (9.
osztály) különdíjban részesült. Köszönjük Búza Petrának ezt a
remek kezdeményezést!
Május 15-én 5 fõbõl álló csapat képviselte iskolánkat a megyei Ta-
nulásban Akadályozottak Atlétikai Diákolimpiáján Vámosi Já-
nos kíséretével, ahol gyönyörû eredményekkel öregbítették isko-
lánk jó hírét. Elsõ helyezést értek el: Goman Zamfira (6. osztály)
100 m-es síkfutásban, Rafai Tibor (6. osztály) kislabdahajításban,
Csordás Beatrix (7. osztály) 100 m-es síkfutásban és 400 m-es sík-
futásban, Tóth László (8. osztály) 100 m-es síkfutásban. Második
helyezést ér el Sáfrány Zsolt (6. osztály) 100 m-es síkfutásban.
Május 20-án tanulóink Erzsébet-táborba utaztak Zánkára, ahol 3
napot töltöttek. Sajnos az idõjárás nem tette lehetõvé, hogy meg-
mártózzanak a Balatonban, de így is számtalan élménnyel, saját
készítésû emléktárggyal, feltöltõdve tértek haza.

Szintén hagyománynak tekinthetõ iskolánkban, hogy évrõl évre
tehetséges tanulóink megméretik tudásukat a Gyöngyhalászat te-
hetséggondozó versenyen. Az idei tanévben Varga Csanád (7.
osztály), Horváth Klaudia (8. osztály) és Vinis Gergõ (8. osztály)
indult természetismeret kategóriában. Mindhárom tanulónk be-
jutott az országos döntõbe, melyet 8 fordulós, levelezõs rendszerû
verseny elõzött meg. A 3 napos, programokkal színesített verseny
Tatán került megrendezésre, ahol diákjaink méltón képviselték
intézményünket. Varga Csanád a 7. osztályosok között 2. helye-
zést ért el. Horváth Klaudia a 8. osztályos korcsoportban 3. helye-
zést ért el. Vinis Gergõ ugyanebben a korcsoportban 1. helyezett
lett. Õt különdíjjal is jutalmazták, hiszen már 4. alkalommal vett
részt eredményesen ezen a nívós tehetséggondozó versenyen.
„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, sze-
rencse, de mindenekelõtt a kitartás.” (James Arthur Baldwin)
A versenyekre való felkészülés nemcsak tantárgyi tudást adott ta-
nulóink számára. Sok mindent megtanultak magukról, egymás-
ról, a bennük rejlõ értékekrõl. Megtanulták, hogy érdemes küz-
deni céljaikért, vágyaikért, hiszen a megszerzett tudás, az élmé-
nyek egy életen át megmaradnak. Ez a legjobb útravaló, mely hoz-
zájárul ahhoz, hogy felnõttként sikeresen boldoguljanak az élet-
ben.

Födelmesi-Pap Erika



Bogárd és Vidéke 2019. június 6. ISKOLA 13

A VIOLIN ÉVZÁRÓI
Hétfõn Sárbogárdon, a díszteremben, kedden Sárszentmiklóson, az iskola
aulájában tartotta évzáró hangversenyeit és bizonyítványosztását a Violin
Mûvészeti Iskola. Sárszentmiklóson egyúttal kiállításra kerültek a 2018-
2019-es tanévben újraindult képzõmûvészeti tanszak diákjainak munkái is.

Sárbogárdon és Sárszentmiklóson már 14.
éve mûködik a mûvészetoktatás a dunaúj-
városi székhelyû Violin Mûvészeti Iskola
égisze alatt.
Puskásné Radnó Ágnes intézményvezetõ
örömmel konstatálta, hogy a most véget
érõ tanévben itteni diákjaik száma megha-
ladta a száz fõt, akiknek a zöme hangszeres
tanuló (köztük sok testvér is akad), és már
a jövõ tanévre is beérkezett a jelentkezési
lapok háromnegyede, már csak kevés sza-
bad hely maradt.

A növendékek rendszeres fellépõk nem-
csak a Violin saját rendezvényein, hanem a
helyi óvodákban, a Kossuth iskolában, vá-
rosi ünnepeken is. De megcsillogtathatták
tudásukat már Székesfehérváron is, a
Hermann László Zenemûvészeti Szak-
gimnázium nyílt napján. Se szeri, se száma
a szerepléseiknek, melyek révén kellõ
rutinra tehetnek szert.
Az intézményvezetõ asszony külön meg-
köszönte a szülõk támogatását, azt a hát-
térmunkát, mellyel segítették a pedagógu-
sok munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a
koncertek is bizonyítják, milyen érték van
a zenében, és milyen kincs letéteményesei
a gyermekek, milyen örömöt jelent szá-
mukra a mûvészet.
Mindkét helyszínen a Himnusz eléneklé-
sével vette kezdetét az évzáró hangver-
seny. A repertoárban a klasszikusok (Ko-
dály, Purcell, Csajkovszkij, Mozart, Han-
del, Vivaldi, Schubert, Bach) mellett gitá-
ron fölcsendültek ismert könnyûzenei
szerzemények is. A gyermekek szólóban,
duóban és trióban álltak ki. Igazi nyári, fül-
bemászó muzsikával töltõdhettünk fel.
Szívmelengetõ látni, hallani a hangszere-
sek fejlõdését évrõl évre, ahogy csiszolód-
nak tanáraik (Puskásné Radnó Ágnes –
klarinét, Kápuszti Ivett – hegedû, Cegel-
nyik Jelena – zongora, Váriné Pásztor
Magdolna – fuvola, Murai Sándor – dob,
fúvósok, Szász Dávid – gitár és Jákob Zol-
tán – furulya, zongora) irányítása mellett.

SÁRBOGÁRDON

Kápuszti Ivett hegedûtanárnõ a furulyás
Papp Noelt, majd tanítványát, Palotás
Pannát kísérte.
Zongorán Kiss Milán és Kovács Amina;
furulyán Papp Boglárka; klarinéton Hege-
dûs Anna és Reiter Tamara; gitáron
Nochta Hanna, Magyar Szofi Réka,
Morvai Zsombor, Scheszták Zsuzsanna és
Kovács Réka; szintetizátoron Nochta Bar-
nabás és Varga István; trombitán Csõgör
László és Ádám szép játékát hallhattuk.
A dobos fiúk – Gerse Bence, Szauer Péter,
Pajor Máté, Csõgör Dániel, Sudár Acél
–határozottan forgatták az ütõiket, de
azért kímélték a hallószerveinket.
A fuvolás lányok – Horváth Flóra Sára,
Lénárt Gréta, Vámosi Zsófia, Kovács
Bítia – képviselték a markáns dob ellenpó-
lusát, a finom könnyedséget. Õk külön
blokkban szerepeltek. A Diótörõbõl és a
Macskákból elõadott részletek nagy tapsot
kaptak.
Makkos Illés és tanára, Cegelnyik Jelena
Brahms 5. magyar táncával örvendeztettek
meg bennünket zongorán. Palotás Péter
Bartók „Zene húros és ütõs hangszerekre”
címû mûvének nem is olyan könnyû részle-
tét adta elõ nagyon ügyesen dobon.
Kovács Péter vadászatot idézõ, érett zon-
gorajátéka szintén kiemelendõ.

SÁRSZENTMIKLÓSON

Szummer Ádám (trombita) és Koska
György (tenorkürt) volt zeneiskolai tanu-
lók (de a zenét abba nem hagyók) foglalták
keretbe a koncertet. Meglepetés volt hal-
lani két kis óvodás, Horti Zsófia és Kacz
Hunor furulyaduóját, akik egy éve ismer-
kednek a hangszerrel.
Gitáron Keszei Ádám, Tóth Zoltán, Nagy
Kristóf, Vámosi Nóra, Tóth Zsuzsanna,
Szántó Bulcsú nyilatkozott meg. Bulcsút
szeptembertõl zenei középiskolában tanul
tovább, melyhez ezúton is gratulálunk!
Zongorán több testvérpárt hallhattunk
külön-külön: Boza Rékát és Emesét, Pász-
tor Mártont és Lilit, Kék Viktóriát és Ist-
vánt, valamint Hollósi Gézát és Mayer
Damjánt. Dobot szólaltatott meg Sepsi
Áron, Csuti Emma (a fiúk közt az egyetlen
lány!), Lénárt Roland, Szántó Botond,
Szûcs Marcell; trombitát Kristóf Nikolett;
furulyát Huszár Lara, Szabó Anett, Né-
meth Ajsa, Varga Dorina, Csuti Franciska,
Kovács Elizabet; altfurulyát Lukács Ra-
móna. Két fuvolás lány (Lénárt Gréta, Vá-
mosi Zsófia), valamint két klarinétos (He-
gedûs Anna és Reiter Tamara) itt is föllép-
tek.

Legvégül Chopin noktürnje csendült fel
Cegelnyik Jelena elõadásában.

Hargitai–Kiss Virág
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SZOMBAT DÉLUTÁNI FIESZTA

A Tordas elleni hazai mérkõzés elõtt került sor az utánpótláscsapatok éremátadó ünnepségére. Mindhá-
rom korosztály dobogós helyezést ért el. Az U19-esek a megyei I. osztályban Bicske és Mór mögött a har-
madik helyen végeztek. Az érmeket és a kupát dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere adta át.
Az U16-os Déli csoportban az utolsó fordulótól függetlenül az ezüstérem került a fiúk nyakába. Az érmeket
és a kupát Varga Gábortól, a Fejér megyei 5-ös választókerület országgyûlési képviselõjétõl vették át a
csapat tagjai.
Az U14-es Nyugati csoport BAJNOKCSAPATA az utolsó fordulóig kiélezett küzdelmet folytatott Polgárdi
csapatával. Az aranyérmeket és a bajnoknak járó kupát Budavári Árpádtól, Sárbogárd város rendõrkapitá-
nyától, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság társadalmi elnökségének tagjától vették át.

Tabella – U19

1. Bicske 28 23 3 2 98 27 71 72
2. Sárosd 28 19 3 6 61 35 26 60
3. Mór 28 17 5 6 82 32 50 56
4. Gárdony–Agárd28 17 2 9 69 37 32 53
5. Ercsi 28 15 3 10 64 48 16 48
6. Fõnix 28 15 2 11 66 50 16 47
7. Ikarus–M.hegy 28 14 5 9 56 40 16 47
8. Sárbogárd 28 13 6 9 66 52 14 45
9. Tordas 28 12 4 12 49 54 -5 40
10. Mezõfalva 28 10 5 13 55 69 -14 35
11. L.komárom 28 9 5 14 46 67 -21 32
12. Kisláng 28 4 8 16 35 61 -26 20
13. Martonvásár 28 4 6 18 30 81 -51 18
14. Baracs 28 4 5 19 27 64 -37 17
15. Enying 28 1 4 23 17 104 -87 7
16. Polgárdi (kizárva)

Tabella – U16

1. Sárosd 24 23 1 0 240 16 224 70
2. Sárbogárd 24 20 2 2 169 34 135 62
3. Vajta 24 18 1 5 173 54 119 55
4. L.komárom 24 16 1 7 137 83 54 49
5. Kisláng 24 13 2 9 149 81 68 41
6. Polgárdi 24 13 1 10 154 73 81 40
7. Baracs 24 12 1 11 109 84 25 37
8. LMSK 24 10 0 14 56 121 -65 30
9. Enying 24 7 4 13 94 116 -22 25
10. Mezõfalva 24 9 1 14 82 124 -42 24
11. S.szentmihály 24 5 1 18 56 144 -88 16
12. Perkáta 24 2 1 21 35 250 -215 7
13. Videoton B. K. 24 0 0 24 36 310 -274 -4
14. Szabadbattyán (kizárva)

Tabella – U14

1. Sárbogárd 16 13 1 2 95 25 70 40
2. Polgárdi 16 12 1 3 107 32 75 37
3. Ikarus–M.hegy 16 11 1 4 67 30 37 34
4. Aba–Sárvíz 16 9 1 6 72 49 23 28
5. Videoton B. K. 16 9 0 7 59 52 7 27

6. Enying 16 5 3 8 40 82 -42 18
7. Dég 16 5 0 11 58 75 -17 15
8. Szabadbattyán 16 2 1 13 29 93 -64 7
9. Alba Kölyök 16 2 0 14 29 118 -89 6
Az éremátadó ünnepség után folytatódott a fieszta.
A fõszereplõ a felnõttcsapat volt. A magabiztos
gyõzelem Tordas ellen emelte a szombat délutáni
kitûnõ hangulatot.

BEZERÉDI ÁDÁM
CSILLAGOS ÖTÖS
Sárbogárd–Tordas 5-3 (3-1)

Sárbogárd: Farkas – Laták, Kindl, Demeter, Kó-
kány, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Gyuricza, Krajcso-
vics, Gráczer Bálint, Gráczer Bence
Cserék: Matócza, Pajor, Kállai, Nagy, Vagyóczki,
Lajtos, Luczek
Vezetõ edzõ: Pajor László

Tordas: Bátyi – Csányi, Kerényi, Teszár, Bihari,
Hermann, Kanyó, Kuti, Szabó B., Kiss, Berki
Cserék: Kóti, Szabó T.
Nagy elszántsággal készült a hazai csapat a Tordas
elleni mérkõzésre, hiszen már több szezonon ke-
resztül nem sikerült két vállra fektetni a vendége-
ket. A felfokozott hangulat tovább erõsödött a 6.
percben. Bezerédi Á. a jobb oldalon megszerzett
labdát a jobb felsõ sarokba lõtte, 1-0. A 14. percben
váratlanul egyenlített a Tordas. Kuti A. a jobb olda-
lon megkeverte a védelmet és a középre adott lab-
dáját Kiss S. L. a kapuba továbbította, 1-1. A gól
kissé zavart okozott a Sárbogárd soraiban és Far-
kas Z. a kiugró Csányi D. I. lövését védte, a kipatta-
nót pedig gyengén helyezte és a védelem hárított.
A 30. percben Kuti A. belépett középre és a megka-
pott átadást kapura lõtte, Farkas Z. lábbal hárított.
A kihagyott tordasi lehetõségek után a hazaiak a
34. percben megszerezték a vezetést. A bal oldali
beadást Bezerédi Á. nagyszerûen átvette és két
csel utána a kapu jobb oldalába lõtt, 2-1. Továbbra
is a hazaiak birtokolták a labdát és a 42. percben
büntetõbõl növelte elõnyét a Sárbogárd. A jobb ol-
dalról beemelt labda alól a védõ Bezerédi Á.-t kilök-
te és a játékvezetõ a büntetõpontra mutatott. Az
ítéletvégrehajtó Bezerédi Á. a kapu bal alsó sarká-
ba helyezte a labdát és mesterhármasával az ered-
mény 3-1. Kétgólos hazai elõny birtokában vonul-
tak a csapatok pihenõre.

A megyei I. osztályú csapat Fülöp Ferenccel, a mérkõzés kezdõrúgásának elvégzõjével
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A második játékrész hazai rohamokkal indult és a
kimaradt gólszerzési lehetõségek után ismét
Bezerédi Á. megmozdulása után a vendégek kapu-
jában táncolt a labda. Az 56. percben Gyuricza K. jó
ütemû kiugratásával Bezerédi Á. kilépett a védõk
között és 14 m-rõl a bal alsó sarokba helyezett, 4-1.
Negyedóra mezõnyjáték és Gyuricza K. lövése el-
kerülte a kaput, Bezerédi Á. közeli fejese a kapufá-
ról került a játéktéren kívülre. A 71. percben azon-
ban Bezerédi Á. már nem hibázott. Kókány P. át-
adását a bal oldalról Kállai B. M. mintaszerûen küld-
te középre és Bezerédi Á. 5 m-rõl a kapu bal oldalá-
ba továbbította a labdát, 5-1. Már a kiütés veszélye
fenyegette a vendégeket, amikor a 76. percben a
jobb oldalon vezetett támadást szabálytalanul aka-
dályozta meg a büntetõterületen belül a védelem. A
11-est Csányi D. I. magabiztosan lõtte a kapu jobb
oldalába, 5-2. A hajrára a figyelem kissé lankadt a
hazaiaknál és ezt a 82. percben kihasználták a ven-
dégek. A hazai kapu elõtti adogatás után Csányi D.
I. 15 m-rõl emelt a bal felsõ sarokba, 5-3.
A magabiztos vezetés után a védelem és a közép-
pálya gyengébb teljesítménye ellenére sikerült
megszerezni a gyõzelmet a mumusnak számító
Tordas ellen. Az öt gólt szerzõ Bezerédi Á. a góllö-
võlistán 27 találattal – társbérletben – az elsõ hely-
re lõtte magát.
Jók: Bezerédi Á. a mezõny legjobbja, Farkas Z.,
Gyuricza K., illetve Hermann T.
Pajor László edzõ a találkozóról: – A mérkõzés je-
lentõs részében nem csak jól, de eredményesen is
játszottunk. Örülök, hogy ismét sikerült a hazai né-
zõket kiszolgálni. Gratulálok a csapatnak!

Tabella

1. Bicske 28 23 3 2 98 27 71 72
2. Sárosd 28 19 3 6 61 35 26 60
3. Mór 28 17 5 6 82 32 50 56
4. Gárdony–Agárd28 17 2 9 69 37 32 53
5. Ercsi 28 15 3 10 64 48 16 48
6. Fõnix 28 15 2 11 66 50 16 47
7. Ikarus–M.hegy 28 14 5 9 56 40 16 47
8. Sárbogárd 28 13 6 9 66 52 14 45
9. Tordas 28 12 4 12 49 54 -5 40
10. Mezõfalva 28 10 5 13 55 69 -14 35
11. L.komárom 28 9 5 14 46 67 -21 32
12. Kisláng 28 4 8 16 35 61 -26 20
13. Martonvásár 28 4 6 18 30 81 -51 18
14. Baracs 28 4 5 19 27 64 -37 17
15. Enying 28 1 4 23 17 104 -87 7
16. Polgárdi (kizárva)

SZOMORÚ A VÉGE IS
Adony–Sárbogárd II. 4-1 (3-0)

Adony: Hamar – Vászon G., Budai, Kovács, Bere,
Vukajlovics, Varga, Erdei, Kõkuti, Hegedûs, Fábián
Cserék: Virág, Balázs, Vászon Zs.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Vagyóczki,
Gábris, Sükösd, Márkovics, Sebestyén, Nyul, Rigó,
Pajor
Cserék: Kovács, Simon, Husvéth
Vezetõ edzõ: Pajor László
Sorozatban harmadik mérkõzését is elveszítette a
Sárbogárd II. Helyezés szempontjából már nem volt
tétje a találkozónak, az õszi vereség visszavágási
vágya fûtötte a hazaiakat. A 6. percben Kõkuti Á.
M. góljával megszerezte az Adony a vezetést, 1-0.
A mezõnyben egyenrangú vendégek a 20. percben
kétgólos hátrányba kerültek. Kovács J. talált a ka-
puba, 2-0. A 33. percben az újabb Kovács J. góllal
már magabiztos vezetést tudhatott magáénak a
hazai csapat, 3-0. A szünet után sem változott a já-
ték képe, a 60. percben Erdei E. még rátett a gólok
számára egyet, és már 4-0 került az eredményjelzõ-

re. A hajrában szépítettek a vendégek és a 85.
percben Vagyóczki P. góljával kialakult a végered-
mény, 4-1.
Pajor László edzõ a találkozóról: – Sajnos nem
tanultunk a hibáinkból. A mérkõzés elején dekon-
centráltan játszottunk, és ezt a hazai játékosok ki-
használták. A kevesebbet hibázó Adony megérde-
melten nyert.

Tabella
1. Vajta 30 25 2 3 138 26 112 77
2. Perkáta 30 24 3 3 109 27 82 75
3. Szabadegyháza 30 20 8 2 75 29 46 68
4. Káloz 30 17 4 9 70 49 21 55
5. LMSK 30 15 6 9 68 55 13 51
6. Besnyõ–Iváncs 30 14 6 10 76 54 22 48
7. Aba–Sárvíz 30 14 6 10 85 80 5 48
8. Szabadbattyán 30 14 5 11 72 67 5 47
9. Ráckeresztúr 30 13 3 14 73 77 -4 41
10. Sárbogárd II. 30 11 3 16 53 83 -30 36
11. Adony 30 9 4 17 56 80 -24 31
12. Seregélyes 30 8 4 18 62 78 -16 27
13. Elõszállás 30 7 4 19 47 82 -35 25
14. P.szabolcs 30 5 6 19 62 94 -32 21
15. N.karácsony 30 5 5 20 39 104 -65 20
16. Sárszentágota 30 4 1 25 51 151 -100 13

AZ EZÜSTÖS CSAPAT

Sárbogárd U16–
Videoton Baráti Kör U16 17-3 (9-1)

Sárbogárd: Deák – Szalai, Barabás, Suhajda, Bo-
da, Már, Tóth P., Suplicz, Õri, Horváth B., Bruzsa
Cserék: Horváth A. R., Szabó O., Szabó M. D., Tóth
L., Csõgör
Vezetõ edzõ: Pajor László
Videoton Baráti Kör: Nagy – Boros, Pintér, Lencs,
Rácz, Tislér, Lakatos, Molnár T. A., Molnár M. D.,
Sztankovics, Varga
Az utolsó helyezett VBK csapata ellen könnyed já-
tékkal született meg a nagy gólarányú gyõzelem. A
4. percben indult a gólgyártás. Suhajda Martin kö-
zeli fejesét a jobb alsó sarok elõl kiütötte a vendé-
gek kapusa, és az érkezõ Õri Dani a hálóba emelt,
1-0. A sorozatban kihagyott helyzetek után a 15.
percben Boda Armand szép cselek után az ötösrõl
bepasszolt labdáját Suhajda Martin küldte a kapu-
ba, 2-0. A félidõ végéig „megállás nélkül” születtek
a szebbnél szebb hazai találatok. A 18. percben
Szalai Ádám elhúzott a védõk mellett és a kimozdu-
ló Nagy T. mellett a bal alsó sarokba gurított, 3-0. A
20. percben Brúzsa Balázs kirúgását Suhajda Mar-
tin fejjel megcsúsztatta és a védõ mögé kerülve a
kapus felett nagyszerû mozdulattal emelt a kapuba,
4-0. A 25. percben Szalai Ádám átadását Boda
Armand lõtte a hálóba, 5-0. A 32. percben a hazai
védelem szellõs védekezését Sztankovics M. ki-
használta és a jobb alsó sarokba helyezett, 5-1. A
34. percben már fél tucatnál járt a hazai csapat.
Boda Armand a bal oldalon megkapott labdával át-
hámozta magát a védõjén és a kilépõ kapust is ki-
cselezve gurított a gólvonalon túlra, 6-1. A rövid
gólnélküliséget a 40. percben Suplicz Barnabás ta-
lálata szakította meg. A Boda Armitól kapott át-
adást egy szép csel után a kapu jobb alsó sarkába
lõtte, 7-1. A 43. percben már nyolcas került a ven-
dégek „kerekébe”. Két remek Nagy T.-védés után a
kiütött labdát Szalai Ádám 7 m-rõl, fordulásból
küldte a hálóba, 8-1. A 44. percben a félidõ utolsó
gólja Suhajda Martin nevéhez fûzõdik, 6 m-rõl kilõt-
te a jobb alsó sarkot, 9-1. A szünet után sem válto-
zott a játék képe. Folyamatos nyomás nehezedett a
vendégek védelmére, és potyogtak a gólok. A 47.
percben Suhajda Martin átadását Szalai Ádám ér-
tékesítette, 10-1. Az 57. percben „mind1” lett. A

jobb oldalról érkezõ beadást Suhajda Martin he-
lyezte a kapu bal oldalába, 11-1. A tizenkettediket
az 58. percben, a szünetben beálló Tóth Lacika sze-
rezte. Horváth Attila elszáguldott a bal oldalon, lö-
vése a kapufáról kipattant és az érkezõ Tóth Lacika
a sarokba emelt, 12-1. A 63. percben Horváth Attila
Szalai Ádámhoz továbbított, és a középre érkezõ
labdával Õri Dani 12 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot,
13-1. Még nem volt megállás, és továbbra is hazai
góloknak örülhettek a szurkolók, a családtagok. A
69. perc eseménye: Barabás Dávid jobb oldalról el-
végzett szöglete után a beívelt labdát Szalai Ádám
12 m-rõl lõtte a hálóba, 14-1. A 73. percben Szalai
Ádám indításával Horváth Attila kilépett a bal olda-
lon és meg sem állt a kapuig, aminek az eredménye
15-1. A 77. percben Suhajda Martin már az ötödik
találatánál járt. A védõket maga mögött hagyva vit-
te a labdát kapura, és a büntetõterületen belül a há-
lóõr szabálytalanul akadályozta. A megítélt 11-est
a sértett a jobb alsó sarokba lõtte, 16-1. A 81. perc-
ben közelebb kerültek a hazaiak kapujához a vendé-
gek, és ha már ott jártak, szépítettek az eredmé-
nyen. A bal oldali szögletet a védõk röviden fejeltek
ki és Sztankovics M. a jobb alsó sarokba lõtt, 16-2.
A 86. percben Tóth Lacika duplázott. Suhajda Mar-
tin átadását 3 m-rõl továbbította a hálóba, 17-2. Az
utolsó elõtti percre jutott még egy vendéggól. Az
elõre vágott felszabadításra Molnár T. rajtolt és 12
m-rõl a kapuba gurított, 17-3.
Akik még szerepet vállaltak a nagyarányú gyõze-
lem megszerzésében: Deák Soma, Már Zétény,
Tóth Patrik, Horváth Bálint, Szabó Olivér, Csõgör
Dávid, Szabó Martin és csapat edzõje, Lajtos And-
rás.

FIX IKSZ

LMSK Cobra Sport Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-0 (0-0)

LMSK Cobra Sport: Képli – Orszáczki, Teichel, Ko-
vács, dr. Savanyó, Szép, Burján, Sütõ, Takács, Kal-
ló, Kerti
Cserék: Oláh, Borka, Zalatnai, Hornyák, Csucsán-
szky
Sárbogárd: Sipõcz – Meister, Kiss, Csendes, Killer,
Kelemen, Kassai, Deák, Tórizs, Csizmadia, Szabó A.
Cserék: Palotás, Horváth, Tóth, Németh, Szabó F.
Sem a gyõzelem, sem a vereség nem változtatott
volna egyik csapat helyezésén sem. Békés döntet-
len született, ami a hazaiakra nézve hízelgõ ered-
mény.

Tabella

1. Szabadbattyán 24 15 7 2 79 35 44 52
2. Enying 24 15 2 7 99 58 41 47
3. Aba–Sárvíz 24 14 4 6 71 48 23 46
4. LMSK 24 13 4 7 59 47 12 43
5. Mezõszilas 24 13 3 8 60 28 32 42
6. Soponya 24 12 6 6 71 45 26 42
7. Tác–Csõsz 24 11 5 8 53 33 20 38
8. Polgárdi 24 11 3 10 46 57 -11 36
9. Sárbogárd 24 9 6 9 46 46 0 33
10. L.komárom 24 5 6 13 59 71 -12 21
11. Kisláng 24 5 2 17 46 98 -52 17
12. Sárszentágota 24 4 2 18 32 93 -61 14
13. Cece 24 4 0 20 39 101 -62 12

Befejezõdtek a 2018-2019. évi bajnokságok. Jó pi-
henést kívánok a játékosoknak, edzõknek! A mottó
a következõ szezonban sem fog változni: szurkol-
junk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Elkezdõdött a Sárbogárdi Nyári Kispályás
Mûfüves Labdarúgó-bajnokság

A május 30-ára kiírt kezdés még nem tu-
dott megvalósulni az esõs idõjárás miatt,
így június 3-ára, azaz hétfõre csúszott a
bajnokság rajtja. A 6 csapatos viadal egész
jó kis mérkõzésekkel kezdõdött meg a sár-
bogárdi sporttelep mûfüves pályáján.

1. forduló

Légió-Agronatur–NTMCS
2:3 (0:3)

Vezette: Boros Zoltán
Légió: Horváth I. – Palotás P., Czeiner P.,
Tóth G., Kelemen B., Dombi Z., Dombi
V., Nyúl I., Virágh Zs.
NTMCS: Bognár I. – Kacz S., Tóth I., ifj.
Simon J., Kovács D., Halasi G., Kisari M.
Nagy lendülettel kezdte az elsõ félidõt az
NTMCS, meg is lett a vezetés hamar, ami-
re a szünetig még két gól érkezett. A mér-
kõzés felénél úgy nézett ki, hogy eldõlt
minden. Ennek ellenére a második félidõ-
re összekapta magát a Légió, és Dombi
duplájával felzárkóztak egy gólra. Az utol-
só percekben kapcsoltak Kisariék, így
megõrizték minimális elõnyüket a nyitó
meccsen.
Gólszerzõk: Dombi Z. (2), illetve Kisari
M., ifj. Simon J., Kovács D.

FDL Ászok Ásza–
Team Kék Szék 4:1 (3:0)

Vezette: Boros Zoltán
Ászok Ásza: Farkas A. – Bór J., ifj. Bór J.,
Koncz K., László D., Gráczer B.
Kék Szék: Szakács S. – Gábris T., Pajor T.,
Horváth Zs., Gráczer G., Rigó L., Lajtos
A.
Hiába kezdte jobban a Kék Szék a találko-
zót, a kimaradt helyzetek után az Ászok ta-
lált be elõször. Amire magukhoz tértek
volna Gábrisék, már kétgólos hátrányban
voltak. A szünetig Bórék erre rátettek még
egy lapáttal, így magabiztos elõnnyel kezd-
hették a második játékrészt. A folytatás-

ban pedig szépen tartották az eredményt,
így nem volt kérdés a gyõzelmük. A rutino-
sabb és pontosabban játszó Ászok megér-
demelten gyûjtötte be a 3 pontot.
Gólszerzõk: Koncz K. (2), Bór J., ifj. Bór J.,
illetve Gábris T.

Szenvedély BFC–Szállítók
3:1 (1:1)

Vezette: Boros Zoltán
Szenvedély: Goldberger M. – Lakatos Á.,
Nagy T., Huszár D., Vinczellér P., Szabó
Z., Rehák T.
Szállítók: Kimiti Z. – Mondovics Z., ifj.
Mondovics Z., Simon J., Králl Z., Králl Á.
Tapogatózó játékkal kezdõdött a találko-
zó, azonban az elsõ nagy lehetõséggel rög-
tön élni tudtak a Szállítók. Králl Á. lépett
ki és lõtte be a ziccert Goldberger alatt a
kapuba, hamar megvolt az elõny. Hiába
nyomott a Szenvedély, csak a szünet elõtt
pár perccel jött össze az egyenlítés, Huszár
kotort be egy kipattanót Kimiti kapujába.
A fordulás után tovább nyomott a Szenve-
dély, de még az ifj. Mondovics kezezéséért
megítélt büntetõvel sem tudtak élni, Hu-
szár hétméteresét Kimiti hárította. Majd
pár perccel késõbb Rehák perdített közép-
re, a labda elszállt mindenki mellett és a
hálóban kötött ki, 2-1. A végére elkészült
az erejével a Szállítók és a hajrában

Vinczellér passzából Szabó tette fel az i-re
a pontot. Küszködve, de gyõzött a Szenve-
dély. Vigyázni kell a Szállítókkal, hiszen a
többi játékosukkal kiegészülve már egy
jóval nehezebb ellenfél lesz mindenkinek.
Gólszerzõk: Huszár D., Rehák T., Szabó
Z., illetve Králl Á.

Tabella

1. FDL Ászok Ásza 1 1 0 0 4 1 3 3
2. Szenvedély BFC 1 1 0 0 3 1 2 3
3. NTMCS 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Légió–Agronatur 1 0 0 1 2 3 -1 0
5. Szállítók 1 0 0 1 1 3 -2 0
6. Team Kék Szék 1 0 0 1 1 4 -3 0

Góllövõlista:

Dombi Zoltán (Légió–Agronatur), Koncz
Károly (FDL Ászok Ásza) 2-2 gól.
A 2. forduló programja (június 6., csü-
törtök):
18.00 Team Kék Szék–Szenvedély BFC,
18.50 Légió-Agronatur–FDL Ászok Ásza,
19.40 NTMCS–Szállítók
(Indokoltan rossz idõjárás esetén a mérkõ-
zések június 10-én, hétfõn lesznek pótolva
ugyanabban az idõpontban.)

Rehák Tamás

HÍV A PÁLYA, VÁR A LABDA!
A Sárbogárd SE ebben az évben ismét megszervezi az utánpótláskorú gyermekek
(5–16) részére napközis rendszerben a focitábort.
A tábor ideje: 2019. június 17–21. és június 24–28. A tábor helye: Sárbogárd,
sportpálya
Részvételi díj: napi 2.500 Ft (háromszori étkezés)
Jelentkezni és érdeklõdni lehet:
Sallai Attila: 06 30 371 6049, 06 70 363 0473; Nagy Ármin: 06 30 681 1336
Napi kezdés, befejezés ideje: 7.30–16.30 óráig
A foglalkozások, játékos programok a Sárbogárd SE edzõinek irányításával történ-
nek.

Hív a pálya, vár a labda!
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
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médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy „a környezet védelmének általá-
nos szabályiról” szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában
és az 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2019. május 10-ei ülésén „Tájé-
koztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl”
tárgyú elõterjesztés alapján elemezte, értékelte illetékességi területén a
környezet állapotát.
Az elõterjesztésben foglaltak szerint a képviselõ-testület a 94/2019. (V.
10.) határozatával meghozta döntését.
A jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság
elõtti közzétételi kötelezettségre tekintettel Sárbogárd Város Települési
Környezetvédelmi Programja megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján
(www.sarbogard.hu).
A tárggyal kapcsolatos tájékoztató, a napirendi pont elõterjesztése teljes
terjedelmében szintén megtalálható, illetve áttanulmányozható a már is-
mertetett honlapon az ÖNKORMÁNYZAT/Meghívó képviselõ-testületi
ülésre menüpont alatt, az ülés megfelelõ idõpontjának és a megfelelõ napi-
rendi pont kiválasztását követõen.
A napirendi pont anyagával kapcsolatosan személyesen szóbeli tájékozta-
tás kérhetõ munkaidõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osz-
tályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. em. 7. sz. iroda).

Dr. Venicz Anita jegyzõ

A SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
ELÉRHETÕSÉGEI ÉS

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Kormányablak Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail: kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00, péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási hatáskörök
tekintetében ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és 12.30–15.00,
péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail: foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,

fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.; Alsószentiván – szerda
15.00–16.00, Béke u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar
– péntek 10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek 7.30–10.00, Fõ u.
111.; Nagylók – hétfõ 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ
13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ
15.00–16.00, Szabadság tér 1.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2019. május 29-ei rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2018. évi zárszámadásáról;
– a 21/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Nyári idõ elszórt záporokkal,
helyenként zivatarokkal

Csütörtökön a változóan napos–felhõs idõben ismét többfelé elõfordulhat-
nak záporok, zivatarok, egy-egy hevesebb vihar ezen a napon is kialakulhat.
Délután délnyugaton lehet naposabb az idõ. A délies szelet élénk, erõs, vi-
harok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hõmér-
séklet 22 és 29 fok között alakul.

Pénteken már több napsütésre van kilátás, egy-egy futó zápor, zivatar elsõ-
sorban északnyugaton, északon és északkeleten fordulhat elõ. A kissé sze-
les idõben 25-30 fokot mérhetünk délután.

Hétvégén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor, zivatar szombaton
keleten, északkeleten, vasárnap elszórtan fordulhat elõ. Szombaton a Du-
nántúlon, vasárnap keleten lehet élénk, erõs az északi-északnyugati szél.
Délutánonként 25-30 fok várható.

Forrás: idokep.hu
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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

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

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

Kõmûvest felvennék, napi 15.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364 9408

Eladó Sárbogárd-Alsótöbörzsökön (Szent István út 40.) egy 3556 m2-es
építési telek. Villany, gáz a telken, víz, csatorna a telek elõtt. Ár: 2,5 m Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 977 1118

Segédmunkást felvennék napi 10.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364
9408

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

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

A cecei Paradicsom Csárdába

SZAKÁCSOT FELVESZÜNK!
1 fõt teljes munkaidõben és 1 fõt alkalmanként,

fõként hétvégi munkavégzésre.

PÁLYAKEZDÕK ÉS GYAKORLATTAL RENDELKEZÕK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Jelentkezni a +36 20 388 0968-as telefonszámon lehet.

ELSÕ KREATÍV ALKOTÓTÁBOR
GYEREKEKNEK

ALSÓSZENTIVÁNON!

A részletekért keresd
a KRILLA DEKOR Facebook oldalát vagy

hívj telefonon: 06 30 249 1310
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