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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. június 11. és 16. kö-
zött megrendezésre kerülõ „40. Tour de Hongrie Magyar
Kerékpáros Körverseny” 5., Kecskemét–Székesfehérvár sza-
kasza 2019. június 16-án – várhatóan 12.00 és 13.00 óra
között – városunkon halad át. A rendezvény biztonságos lebo-
nyolítása céljából a rendõrség és a polgárõrség civil segítõk be-
vonásával a kerékpárosok áthaladása elõtt lezárja a Köztársaság
és az Ady Endre utat.
A lezárás ideje alatt mindenfajta jármûvel TILOS lesz az
érintett útszakaszra történõ kihajtás, ide értve az út menti
ingatlanokról való kihajtást is!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Sárbogárd Város Önkormányzata

A fenti felhívást kiegészíteném azzal, hogy az Alsószentivánon
és Alapon átvezetõ utak, valamint a 63-as út az alapi úti becsat-
lakozástól teljes hosszában (beleértve az útcsatlakozásokat, ke-
resztezõdéseket) le lesz zárva az áthaladást megelõzõen és az
áthaladás idején, a fent már említett nagyjából egyórás idõinter-
vallumban. Mivel a mezõny Székesfehérvárig a 63-ason teker,
ezért végig a megyeszékhelyig lezárásokkal kell számolni. Aki-
nek halaszthatatlan útja, teendõje van, az válasszon más, alter-
natív útvonalat. A verseny miatt várhatók fennakadások a közúti
tömegközlekedésben is.
Kérem, mindenki adja tovább ismerõseinek, szomszédjainak
ezeket az információkat, hogy a versenyzõk épségben, problé-
ma- és balesetmentesen haladhassanak át Sárbogárdon, és
minden érintett településen!

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 4. oldalon.

Írás a 2. oldalon.

Írás a 4. oldalon.
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Két baleset egy nap alatt
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Elismerések diákoknak, pedagógusoknak
Június 7-én délután pedagógusnap alkalmából két rendezvény
keretében elismeréseket adott át a város az itt mûködõ iskolák
szép eredményeket elért tanulóinak, az õket felkészítõ pedagógu-
soknak, egyúttal kitüntették a legtehetségesebbnek ítélt diákot,
az év pedagógusát, és köszöntöttek egy rubindiplomást is. Az ok-
levelek mellé Váraljai Péter helyi fafaragó egyedi munkáit kapták
ajándékba az elismerésekben részesültek.
A Sárbogárd iskoláiban, óvodáiban, bölcsõdéjében dolgozó pe-
dagógusok számára tartott ünnepségen dr. Sükösd Tamás mellett
Radnai Zoltán, Szõke Fanni és tanítványainak színvonalas mûso-
ra köszöntötte a megjelenteket.

Ez alkalommal vehette át rubindiplomáját BERECZK IST-
VÁNNÉ, aki a IV. Ker. Áll. Leánylíceum és Tanítóképzõ Intézet-
ben 70 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan
teljesítette hivatását, s akinek gyermekei és unokái is követték
példáját.
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A Sárbogárd Város Oktatásáért kitüntetõ címet adományozták
JUHÁSZ JÁNOSNÉ részére. Gabika 1982-ben kezdte pályáját a
töbörzsöki általános iskolában képesítés nélküli napközis nevelõ-
ként. Tanítói diplomáját Debrecenben szerezte, majd Egerben
biológiát, Budapesten háztartásökonómia–életvitel szakot vég-
zett. 2002-tõl igazgatóhelyettes, majd 2007-tõl tagintézmény-ve-
zetõ. Lelkesedése és elhivatottsága 37 éve töretlen. Munkaköre
évekig kiterjedt az osztályfõnökségi, gyermek- és ifjúságvédelmi,
tankönyvfelelõsi feladatok végzésére is. Tanítványai mind a mai
napig teljes bizalommal fordulnak hozzá kéréseikkel, problémá-
ikkal – ajtaja mindig és mindenki elõtt nyitva áll, empátiájának
köszönhetõen már több olyan diák is megnyílt elõtte, aki komoly
problémákkal küzdött a tanulás és beilleszkedés terén. Pedagógi-
ájában nagy hangsúlyt fektet a következetes és módszeres munká-
ra. A szülõkkel közvetlen és jó kapcsolatot ápol, törekszik a ne-
hézségek közös megoldására. Intézményvezetõként más jellegû
megbízatások sora várta, és õ az elsõ pillanattól kezdve elhivatot-
tan és lelkiismeretesen tett ezeknek eleget. Olyan vezetõvé vált,
aki a gyermekek és a kollégák érdekeit szem elõtt tartva dönt.
Munkatársai az õ szeretetétõl inspirálva végzik mindennapi fel-
adataikat. Figyelmes, türelmes, és mindenekfelett emberséges.
Minden újítást örömmel fogad és támogat. Kiegyensúlyozottsága

átragad az iskolában dolgozókra. Példaképként áll mindig az új
kihívások elé, soha nem hátrál meg azoktól. Bizonyítva ezt
önként, elsõként jelentkezett minõsítõ eljárásra is.
Talentum díjban részesült LUKÁCS KATA, a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium 12. c osztályos tanulója. Tízévesen a Sárbo-
gárdi Mészöly Géza Általános Iskolából érkezett a nyolc évfolya-
mos gimnáziumba. A nyolc év során minden tanévet jeles, vagy ki-
tûnõ bizonyítvánnyal zárt, s minden évben több tantárgyi dicsére-
tet is kapott. A tanuláshoz való viszonyára a céltudatosság, az ala-
posság, a precizitás, a kitartás és a tudományok iránti alázat jel-

lemzõ. Humán érdeklõdésû, az
irodalmat, a történelmet és a
nyelveket kedveli. Ezekbõl a tár-
gyakból ért el kiemelkedõ ered-
ményeket. Angol és francia
nyelvbõl középfokú „C” típusú
nyelvvizsgája van, angol nyelvbõl
már elõrehozott középszintû
érettségi vizsgával is rendelke-
zik. Francia nyelvbõl emelt szin-
ten tesz érettségi vizsgát. Az
OKTV-n, a középiskolások leg-
rangosabb tanulmányi verse-
nyén az idei évben francia nyelv-
bõl a döntõig jutott, ahova az or-
szágból 41 tanulót hívtak be, s

ebben a fordulóban 8. helyezést ért el. Kevés középiskolás büsz-
kélkedhet ilyen eredménnyel. A teljesítmény nagyságát jelzi, hogy
50 többletpont jár érte majd a továbbtanulásnál. Az elért ered-
mény mögött a tehetség mellett nagyon sok idõt és energiát igény-
lõ munka áll. Kata jól együttmûködik társaival, több versenyen is
ért el dobogós helyezést csapatával. Ötleteivel, javaslataival isko-
lai, városi mûsor szerkesztéséhez, pályázatok megvalósításához,
színdarabok rendezéséhez járult hozzá. Szabadidejében szívesen
olvas, rendszeresen jár színházba. Modern világunkban a klasszi-
kus mûveltség iránt fogékony ember.
Gratulálunk a kitüntetetteknek ezúton is!

Hargitai–Kiss Virág
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15 új munkagép a Közút birtokában
15 új, speciális, John Deere márkájú
kistraktort és hozzájuk tartozó
adaptereket szerzett be a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe
tartozó kerékpárutak üzemelteté-
sére a KITE Zrt.-tõl.

A Magyar Közút 2018 tavaszától kezdõdõ-
en közel 1000 kilométernyi, lakott terüle-
ten kívüli kerékpárút üzemeltetési, kar-
bantartási feladatait vette át. Valamennyi
helyszínen megtörtént az állapotfelmérés
és a legsürgõsebb beavatkozásokról gon-
doskodtak.
A következõ idõszakban az üzemeltetési,
karbantartási feladatokra közel 2 milliárd
forintot fordíthat a Magyar Közút és a ke-
rékpárutakhoz kapcsolódóan a géppark-
ján is végezhet fejlesztési beruházásokat,
melyeket állami, központi költségvetési
forrásból valósíthat meg. E fejlesztések ré-
szeként a társaság a nyílt közbeszerzési el-
járás során kiválasztott beszállítótól, a
KITE Zrt.-tõl vásárolt 15 új, speciális,
kommunális kistraktort a hozzájuk tarto-
zó, kerékpárutaknál alkalmazható speciá-
lis adapterekkel (egytengelyes pótkocsi,
egytárcsás sószóró, karos kasza, homlok-
seprõ, kétszárnyú homlokeke), melyeket
kaszálásra, hóeltakarításra, síkosság-men-
tesítésre és burkolatseprésre fognak hasz-
nálni. A beruházás teljes költsége 440 mil-
lió Ft. A munkagépek a Magyar Közút bé-
késcsabai, debreceni, gyomaendrõdi, gyõ-
ri, hevesi, hódmezõvásárhelyi, kecskeméti,
keszthelyi, kiskunhalasi, mátészalkai, nyír-
egyházi, sátoraljaújhelyi, szegedi, szolno-
ki, veszprémi mérnökségeire kerülnek.
A munkagépek ünnepélyes átadójára júni-
us 6-án, csütörtökön délelõtt került sor a
KITE sárbogárdi telephelyén.
Révész Máriusz aktív Magyarországért fe-
lelõs kormánybiztos beszédében elmond-
ta: – A kormány célkitûzése, hogy 2030-ra
a legélhetõbb európai országok közé ke-

rüljön Magyarország. Ebbe sok minden
beletartozik (egészségügy, oktatás, mun-
kahelyek, keresetek), többek közt az is,
hogy milyen módon éljük az életünket, ho-
gyan töltjük el a szabad idõnket. Amikor
elkezdtem a tevékenységemet mint kor-
mánybiztos, a kerékpárutak nem alkottak
egységes rendszert, és amelyek megépül-
tek, azok karbantartása, üzemeltetése
nem volt megfelelõ színvonalú. Az önkor-
mányzatok pályáztak a kerékpárutak épí-
tésére, és a településhatárig karbantartják
azokat, azonban a külterületi részek hagy-
tak kívánnivalót maguk után. Egy elfoga-
dott kormány-elõterjesztésnek köszönhe-
tõen a Magyar Közút a legfontosabb ele-
meket átvette, ami fordulópontot jelen-
tett. A most átadásra kerülõ világszínvona-
lú gépek június 17-én indulnak el. Remél-
hetõleg pozitív tapasztalatai lesznek a bi-
cikliseknek.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese úgy
nyilatkozott: – A személyi feltételeket biz-
tosítottuk. Még 25 másik egyéb gép is dol-

gozik a kerékpárutakon. Nemcsak az üze-
meltetésre, de a kerékpárút-hálózat felújí-
tására is hangsúlyt fektetünk az idén. 29
km már elkészült, további 45 km-en fo-
gunk még kerékpárutat felújítani.
Révész Máriusz lapunk kérdésére vála-
szolva még annyival kiegészítette az el-
hangzottakat, hogy nemcsak felújítanak,
hanem építenek is kerékpárutakat. Sokat
a Magyar Közút készít, sokat a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (pl. a Balaton
körül). A Tisza-tó körül legkésõbb jövõ ta-
vasszal körbeér a kerékpárút, megkezdõ-
dik a Balaton-kör felújítása, õsszel a Buda-
pest–Balaton kerékpárút építése indul, de
épül kerékpárút Rajka és Budapest között,
valamint TOP-forrásokból önkormányza-
tok beruházásaként.
Az Interat Zrt. vezérigazgatója, Csallai
Péter és Mikesz Csaba között lezajlott ün-
nepélyes kulcsátadást követõen Révész
Máriusz az egyik géppel tiszteletkört tett a
KITE udvarán (melyre aztán e cikk írójá-
nak is módja nyílt).

Hargitai–Kiss Virág

Két baleset egy nap leforgása alatt
Mindkét baleset június 9-én történt. A kataszt-
rófavédelem részérõl a sárbogárdi hivatásos tûz-
oltók nyújtottak segítséget.

Összeütközött két személyautó a 61-es számú
úton, Sáregres közelében. Az autók nem okoz-
tak forgalmi akadályt, az egyik jármû áramtala-
nítására volt szükség.

A 63-as úton, Sárszentágota térségében egy sze-
mélyautó nekiütközött egy mezõgazdasági von-
tató által húzott permetezõnek. Az ütközés kö-
vetkeztében a vontatmány az oldalára borult,
vegyszert nem szállított. A forgalmi akadály
megszüntetéséhez egy rakodógép nyújtott segít-
séget a tûzoltóknak.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér me-
gyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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Meglett körözöttek
A járõrök Sárkeresztúron ellenõriztek 2019. június 6-án kora dél-
után egy 21, valamint egy 30 éves helyi lakost, akikrõl az egyenru-
hások megállapították, hogy lopás vétség elkövetése miatt rendel-
te el körözésüket a Sárbogárdi Rendõrkapitányság. A rendõrök a
két férfit elfogásukat, majd elõállításukat követõen gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Közlekedési balesetek
miatti rendõri intézkedések

A 61-es számú fõút Cece és Simontornya közötti szakaszán tör-
tént baleset miatt érkezett bejelentés a rendõrségre 2019. június
9-én délután. Egy Volkswagen típusú jármû vezetõje Simontor-
nya felé haladt, majd figyelmetlensége miatt a vele azonos irány-
ban elõtte közlekedõ, balra kanyarodni szándékozó Fiat hátuljá-
nak hajtott. A baleset következtében két személy megsérült. A
balesetek körülményeit vizsgálja a rendõrség.
Legyünk szabálykövetõk, higgadtak és udvariasak, hiszen ezzel
jelentõsen csökkenthetjük a balesetek számát!
… hogy mindenki hazaérjen!

FMRFK

Baleset zebra közelében
TANÚK KERESTETNEK!

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2019.
június 11-én 11 óra 50 perc körüli idõben Sárbogárdon, az Ady
Endre úton.
A rendelkezésre álló információk alapján egy Volkswagen típusú
személygépkocsi vezetõje Székesfehérvár felõl Cece irányába
közlekedett, azonban haladása során az Ady Endre út 127. szám
elõtt található, kijelölt gyalogos-átkelõhelyhez érve elütött egy, a
járdáról az úttestre lépõ asszonyt, aki a baleset következtében
megsérült.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság 07050/244/2019. bûnügyi szá-
mon folytat eljárást közúti baleset gondatlan okozása vétség elkö-
vetésének gyanúja miatt.
Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki tanúja volt a bal-
esetnek, vagy azzal kapcsolatban érdemi információval rendelke-
zik, jelentkezzen személyesen a Sárbogárdi Rendõrkapitánysá-
gon, vagy hívja a 06 25 460 046-os telefonszámot, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06 80 555 111-es „Telefontanú” zöldszámán, a 107, vagy a 112
központi telefonszámok valamelyikén.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs Szolgálat

KÉK
HÍREK

HARMINC ÉVE

Hetvenöt évvel ezelõtt láttam meg az elsõ szovjet katonát, és har-
minc évvel ezelõtt az utolsót. Közben eltelt negyvenöt év. Nincs
kimondva, de tudni kell, hogy ez alatt a negyvenöt év alatt szovjet
megszállás alatt állt az ország. Lehettek itt magyar kormányok,
országgyûlési választások, idegen országokban magyar nagykö-
vetségek, magyar csapatok az olimpiákon, lehetett magyar címe-
res mez Puskás Öcsin, itt az történt, amit a moszkvai fejesek akar-
tak. És Puskás mezén a címer szovjet típusúra sikeredett. A lakos-
ság nagy része nem szerette ezt a helyzetet. 1956-ban még fegy-
vert is ragadtak jó sokan Budapesten és másutt. Jött, kérem, két-
ezer szovjet tank, kétszázezer szovjet egyenruhás, és földbe tapos-
ta az egészet, rommá lõtte Budapestet, megölt nem is tudom,
hány magyart. Világos esemény volt, megértettük, mi a világpoli-
tikai helyzet. Beletörõdtünk. Nem hittük igazán, hogy valaha vége
lesz a gyarmati helyzetnek.
Azért írjuk ezt itt le, hogy aki olvassa, világosan lássa, mi történt
harminc évvel ezelõtt, amikor egy puskalövés nélkül tehervonat-
okra pakolták az említett szovjet tankokat, tisztelegtek, majd vo-
natra szálltak az egyenruhások, és viszontlátásra! Ugyanis meg-
változott a világpolitikai helyzet, megingott, majd össze is dõlt a
Szovjetunió. Rejtély, hogyan dõlhetett össze rövid idõ alatt a Föld
legfélelmetesebb birodalma. Talán az olthatatlan étvágy, újabb és
újabb államok, például Magyarország és s szomszédság bekebele-
zésének a vágya. Gyomorrontás lett ebbõl, halálos kór. Nekünk
jól jött. Amit 56-ban Molotov-koktélokkal, lövöldözéssel nem
lehetett elérni, az most egyetlen lövés nélkül sikerült.
Én jól emlékszem az elsõ orosz katonára, akit volt szerencsém lát-
ni. Ketten voltak. Elõször csak a csizmájukat láttam, ugyanis mi a
pincében tartózkodtunk, és õk jöttek le a lépcsõn. Miért volt a csa-
lád 1944 decemberében a hideg pincében? Hát azért, mert épp
ekkor vonult el a fejünk fölött a front, úgy adódott, hogy a máso-
dik világháború hadi eseményei épp a mi pincénk fölött bontakoz-
tak ki, óvni akartuk a rongyos életünket. A házunk az elõzõ éjjel,
azt hiszem, épp karácsony éjszakáján, Jézus Krisztus születése
óráiban találatot kapott. Hogy írjam le a rettegést, amely a kato-
nacsizmák megpillantásakor erõt vett rajtunk? Errõl az esemény-
rõl, mint Magyarország története legdicsõbb mozzanatáról, ha-
zánk felszabadulása ünnepérõl volt szokás beszélni. Nos, nekünk
akkor azt jelentette, hogy Magyarország elveszítette a háborút, és
a gyõztes ellenség katonái jönnek le a pincébe, ki tudja, milyen
céllal. Az is lehet, hogy lelõnek bennünket. Furcsák voltak. Az ad-
dig sehol nem látott pufajka, a sapka két oldalt lógó fülvédõje, a
dobtáras géppisztoly egy idegen világ érkezését jelentette. Nem
lõttek le bennünket, kérték az igazolványt. Egy fényképen kato-
naruhás embert vettek észre, ezt a képet összetépték.
Aztán negyvenöt év alatt nagyon megszoktuk õket. Miért szokja
meg az ember, hogy idegen katonák állomásoznak a városaikban?
Tulajdonképpen érthetetlen, mégis a legközönségesebb dolog.
Errõl szól a világpolitika.
Szégyellje magát a világpolitika!

L. A.

Fotó: Magyar Idõk
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Pünkösdi
tánc

18 éve rendezi meg az ország minden szeg-
letébõl és a határon túlról is érkezõ nép-
tánccsoportok számára találkozóját a Me-
zõföld Népi Együttes Alapon. Idén kilenc
vidék csoportjai tisztelték meg jelenlétük-
kel a rendezvényt (Ercsi, Baracs, Kalocsa,
Székesfehérvár, Aba, Veszprém, a felvidé-
ki Martos, Horvátország és természetesen
Alap), s gyülekeztek pünkösd vasárnapján
a Fõ utcai iskolánál, hogy szebbnél szebb
öltözékükben felvonuljanak lovas és ko-
csis felvezetéssel a településen énekelve,
táncolva, búcsúztatva a tavasz májusfáját

és köszöntve a nyári napsugarat. Különle-
ges volt látni a viseletekben és táncokban is
hordozott más-más, gazdag hagyományo-
kat. Mégis, egy fontos közös pontban mind
megegyeztek: az önszervezõdõ „amatõr”
csoportok szenvedélyes büszkeséggel õr-
zik és mutatják meg a saját kulturális örök-
ségüket.

Miután Méhes Lajosné polgármester és
Nyikosné Katzenberger Erika, a Sárbogár-
di Járási Hivatal vezetõhelyettese megko-
szorúzták az Arany János Mûvelõdési Ház
elõtt álló, fából faragott szoborcsoportot
(mely az Alap hírnevét öregbítõ néptáncos
elõdöknek állít életnagyságú emléket),
kezdetét vette a mûsor a kultúrházban.

A polgármester asszony köszöntõje után
az alapi kicsik és nagyok közösen elevení-
tették fel dióhéjban a község táncait: üve-
gest, lassú és friss csárdást, ugróst, kanász-
táncot, lánytáncokat. Majd nemrég kapott
Fülöp Ferenc-díja okán köszöntötték és
ajándéközönnel halmozták el Somogyi
Imréné Lidike nénit.



Bogárd és Vidéke 2019. június 13. KÖZÖSSÉG 7

90. ünnepi könyvhét Sárbogárdon
Sok szeretettel meghívjuk

Egressy Zoltán író–olvasó estjére

június 19-én (szerdán) 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárba.

Beszélgetõtársa: Gyöngyössy Csaba

De minden fellépõ csoport kapott emléket a vendégszeretõ házi-
gazdáktól.
Elérzékenyült mosolyt csaltak az arcokra az alapi gyerekek a la-
kodalmasukkal. A magyarországi csoportok temperamentuma
mellé nem kevésbé karakán mediterrán fuvallatot hoztak az
ercsiek és a horvátok. A lendületes koreográfiák, ritmusok gyak-
ran ösztönözték tapsra, a taktus ütésére a termet megtöltõ
közönséget.
A táncosokat a Szedtevette zenekar kísérte, akik már szinte haza-
jönnek Alapra.

A találkozó végén szülinapi torta, táncház, az udvaron vendéglá-
tás tartotta még sokáig egybe a táncosokat és vendégeket.

Hargitai–Kiss Virág
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A sárhatvani nyugdíjas asszonyok mûsorához
Talán nem tévedek, ha azt mondom, új mûfaj van születõben, vagy már meg is született. Mivel sem irodalom-, még kevésbé drámatör-
téneti ismereteim alapján nem érzem illetékesnek magam ennek megállapítására, illetve meghatározására, mégsem hagyhatom szó
nélkül azt a teljesítményt, amelyet ezek a jórészt nyugdíjas asszonyok hozzátettek a hagyományos népi színjátszáshoz, megfelelve a mai
igényeknek formában és tartalomban egyaránt.
Amit láttunk, nem színmû, nem népdalokat elõadó kórus, hanem a kettõ ötvözete, amely magában hordja – ha csak érintõlegesen is – a
társadalomkritika elemeit, és némi iróniával a mai falusi ember még jellemzõ attitûdjét.
Az elõadott népdalok látszólag háttérként voltak jelen az ivási szokások pellengérre állításához, mégis gyönyörködtetett az érett, tiszta
hangzás, a szépen formált szavak, amelyek már csak összeszokott együttes sajátjai lehetnek.
A pellengérre állított kampósbot, mint ipari termék került az elõadásba. Nem kis iróniával analizálta az asszonyhad a kényelmi eszkö-
zökkel ellátott bot kellékeit. Találgatás a sétáló aggok kényelmi eszközeként értékesített bot funkcióiról, mint a kerékpárcsengõ, a
gyógyszeresdoboz és egyéb botra szerelt kellék szerepérõl, amelyek elindították az asszonyhad képzeletét, mely meg sem állt a botnál.
Elõkerült a férj csalfasága, ami – úgy tûnik – ma is a falusi pletyka mindennapi témája maradt. Erre azután ismét inni kell, s ha már it-
tunk, ismét jöhet a nóta, amely itt a legszebb népdalok elõadásának örömet adó és nagy tapsot kiváltó élménye volt.

Dr. Kovács Imre

A körtvélyesi találkozóról
Két hónappal ezelõtt keresett meg a
körtvélyesi asszonyklub, hogy segítsek ne-
kik fölkészülni egy kis mûsorral a kört-
vélyesi találkozójukra. Elvállaltam, és csü-
törtökönként összejöttünk. Nagy öröm volt
számomra, hogy a kezdeti nehézségekkel

megküzdve milyen lelkesen gyakoroltak az asszonyok a siker érdekében. Múlt szombaton
volt a találkozó, és a vendéglátók nevében a citerakísérettel betanult népdalcsokorral kö-
szöntöttük a közösséget: a sárszentágotai, keresztúri, sárhatvani, abai, nagylóki csopor-
tot. A kapott nagy taps is bizonyította, hogy jól sikerült a bemutatkozás. Gratulálok ez-
úton is a körtvélyesi asszonyoknak a szép szerepléshez! Meg kell említeni egyúttal az abai
Huma Jenõné „Van másik!” bohóctréfáját és a sárhatvani asszonyklub bemutatóját, akik
profikat is lepipáló elõadásukkal tették teljessé és feledhetetlenné ezt a találkozót. Róluk
dr. Kovács Imre barátom számol be itt egy másik írásban.

Hargitai Lajos
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ÓDON FALAK KÖZT
A vakációhoz közeli tanév zárásának han-
gulatos része volt a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola tanulóinak hagyományosan
tavasszal, de ezúttal június 6-án tartott
hangversenye a 149 éves sárszentmiklósi
evangélikus templomban.
Az eseményt Szummer Ádám és Koska
György trombita–tenorkürt kettõse nyi-
totta meg Jákob Zoltán orgonakíséretével,
majd Varga Dorina, Márton Angelika és
Hepp Laura pünkösdi énekei hangzottak
el.
Zsúfolásig telt padsorok elõtt mondott kö-
szöntõt Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
átadva aztán a „szót” a hangszereknek,
gyermekeknek.
A Violin Mûvészeti Iskola kamaraegyütte-
se Purcell 63. zsoltárrészletét játszotta,
amit a 2. a osztályosok verse követett. A
mûsor folyamán a 2. b és a 3. évfolyam is
szavalattal állt a közönség elé.
Láthattuk a megyei népdalversenyen ki-
emelt arany minõsítést szerzett Hajlonca
népdaléneklõ csoportot (galgamácsai
gyermekjátékdalokat adtak elõ), és a szin-
tén „aranyos” Bakafityere énekegyüttest,
akik katonadalokat énekeltek. A Kender-
morzsa és a Csülleng csoport egy karádi
népdalcsokrot választott az alkalomra.
A hangszeres fellépõk sorában szerepelt
Lukács Ramóna altfurulyán Telemann
szonátatételével, Hegedüs Anna és Reiter
Tamara kettõse Gárdonyi Zoltán korál-

feldolgozásával. Felcsendült egy Május
köszöntõ és egy barokk kori francia tánc-
dallam Kristóf Nikolett (trombita), Né-
meth Ajsa, Varga Dorina, Kovács Eliza-
bet, Csuti Franciska (furulya), Mayer
Damján, Pásztor Lili (zongora) elõadásá-
ban. Örkényi Bálint és Kovács Bence gitá-
ron egy Kodály-biciniumot adtak elõ,
Szántó Bulcsú ugyancsak gitáron Brescia-
nello Gavottjával örvendeztette meg a
publikumot.

Elmaradhatatlan része volt a koncertnek
az énekkar, akik Örülj a Tavasznak címû
mûvel és egy kongói dallal zárták az ese-
ményt.

Búcsúzásként e szavakkal köszöntek el: –
„A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt
a tartozást ki nem egyenlíti, a jövõtõl sem
követelhet.” – írta Jókai Anna. Ahogy az

iskolánk, ez a templom is része Sárszent-
miklós múltjának. Örömmel egyenlítet-
tünk tartozásunkon, és verseltünk, zenél-
tünk, énekeltünk az ódon falak között. Kö-
szönjük tanítóinknak, tanárainknak, hogy
felkészítettek bennünket!

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Június 3–6.: Kihelyezett testnevelésórák

a Velencei-tónál
Hétfõ délután a hetedik, csütörtök délután a nyolcadik osztályo-
saink tettek kerékpártúrát Bölcskei József vezetésével a Velen-
cei-tó mellett. Iskolánk kisbuszát felhasználva tudtuk megvalósí-
tani ezeket a „kihelyezett testnevelésórákat”, amelyhez persze
kellett a tanulók mozgásigénye és a tanár úr bringázás iránti elkö-
telezettsége is.

A Velencei-tó körül végig kijelölt úton tekerhet a vállalkozó szel-
lemû tanuló, aki többre becsüli a mozgást a számítógép elõtti tes-
pedésnél. Három óra alatt kényelmesen körbe tudott érni mind-
két társaság, még egy-két megálló beiktatásával is. Nem kell hoz-
zá különösebb edzettség, szinte végig sík terepen lehet tekerni,
ezért a gyerekeknek különösen ajánlott. A nagy meleg se riasszon
vissza senkit, mert az út több szakaszán árnyékos részeken lehet
pedálozni, ráadásul biciklizés közben a szembe jövõ levegõ folya-
matosan hût.

Mivel nem tudtunk a kisbuszban bringákkal utazni a Velencei-tó-
hoz, helyben béreltünk kerékpárt. Miután elkérték az adatainkat,
letéti díj nélkül elhozhatták a gyerekek a kerékpárokat, s csak a

túra végén kellett rendezni a
bérleti díjat. S még a mozgás-
ra fordított energiákat a szá-
mos falatozó egyikében
pótolhatta mindenki a hazaút
elõtt.

Június 7.:
Gyermeknap

Gyermeknapi rendezvé-
nyünknek az elmúlt évek alatt
kialakultak a hagyományos
keretei, így tanulóinkat nem
érte meglepetésként, hogy a
délelõtt folyamán különféle
ügyességi feladatokkal sze-
rezhettek zsetonokat.

A feladatok között volt kirakós játék, a megfigyelõképességet
tesztelõ kérdések (pl. mi is a rendszáma az iskolai kisbusznak,
vagy hányféle asztali áldás ismerhetõ meg az ebédlõben), fel kel-
lett állni Laokoón-szoborcsoportba, célba dobás, szókeresõ, ko-
sárlabda, ügyességi játékok a játszótéren és a pályán. A lényeg,
hogy a gyerekek elegendõ zsetont szereztek a 12 állomáson, ahol
a feladatokat az iskola tanárai, illetve dolgozói pontozták szigorú-
an, de igazságosan.
A gyûjtött zsetonokkal aztán a délután folyamán különféle cse-
megékre lehetett licitálni, a móka kedvéért ráadásul vakon, vagyis
csak a licitálás után tudta meg a gyõztes osztály, hogy mit is nyert.
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Derekasan megfeleltek a gyerekek a szülõk által készített hot
dognak és palacsintának is, hiszen a mai nap igencsak kellett egy
kis energia, hiszen mondani sem kell, hogy gõzerõvel folyt a ját-
szótér tesztelése is. Az agysejteket a „logikai négyzetméter” baj-
nokságon lehetett még.
A sárbogárdi tûzoltók jóvoltából 3 adagnyi frissítõ habpartiban
részesültek a gyerekek a rendezvény végén, fülig habosan és sáro-
san, de annál boldogabban kikerülve belõle. Komoly küzdelem
folyt a nagyobb fiúk és az iskola egyes pedagógusai között is, hogy
ki kit tud átvinni az élet habosabb oldalára.
Köszönet a mai élményekért a tûzoltóknak, a segítõkész szülõk-
nek, valamint az iskola tanárainak és dolgozóinak egyaránt.

Június 10.: A XIV. egyházmegyei napon jártunk
14. alkalommal került sor az idén a Székesfehérvári Egyházmegye
szervezésében az egyházmegyei családi nap, amelyen természete-
sen iskolánk is képviseltette magát. A rendezvényt hagyományo-
san 10.00 órakor püspöki szentmise nyitotta meg, ahol Spányi An-
tal megyés püspök az egyházmegye papságával mutatott be szent-
misét és osztotta meg a szép számú jelenlévõvel pünkösdi gondo-
latait.

11.30 órától fakultatív programok követték egymást. A színpadon
az egyházmegye iskoláinak gyermekmûsorai, majd a felnõttek-
nek szóló elõadások következtek.
A Bregyó közben került sor a nem egyházi iskolák számára meg-
hirdetett egyházmegyei hittanverseny döntõjére is, szellemi fel-
adatok és sorversenyek keretében. A verseny során betegség mi-
att beugróként Kanyó Levente segítette ki az egyik csapatot, vala-
mint a lányok is közremûködtek a lebonyolítás során, ha alkalmi
segítségre volt szükség.

Mivel a családok összetartását, számukra hasznos szellemi–lelki
program kínálását kiemelt fontosságúként kezeli az egyházme-
gye, a színpadi elõadások mellett az egyéb programok sem marad-
tak el. A kicsiknek játszóház, lovaglás, légvár, népi fajátékok és
kézmûves-foglalkozások kínáltak tartalmas szórakozást.
Az ifjúságnak szóló programokban a fiúk jeleskedtek, a csocsó-
bajnokság megnyerésén túl a legtöbb programban (rönkhajítás,
darts, célba rúgás, kötélhúzás, ládavonat, kacanga) részt vettek.
Kísérõik közül Helter István atya a fiatalokat megszégyenítõ
energiával tornagyakorlatot mutatott be a kondipályán, Attila ta-
nár úr pedig bizonyította, hogy nem fél a kígyóktól sem.
A felnõttek számára kirakodott a Barátok Boltja (az egyházme-
gye könyv- és kegytárgyboltja), Kis Fotó és Kegytárgybolt, Kéz-
mûves Kuckó Kft., az édesszájúak számára volt még cukorkás és
kürtöskalácsos, valamint fagylalt is. (Tanulóink számára az egy-
házmegye a nap folyamán fagyijegyeket és csokoládét is biztosí-
tott, amit ezúton is köszönünk!)
A rendezvényt 15.30 órakor szentségimádás zárta.
Gyönyörû idõben igazán hasznos napot tölthettünk el a Bregyó
közi sporttelepen. Jövõre ismét találkozunk!

Kiss Attila igazgató
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Cecei sulibörze

Mese, motívum, muzsika
címû interaktív óra

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár szervezésében
részt vettünk a második osztályos tanulók-
kal az Óperencia Program interaktív fog-
lalkozásán.
A kétszer negyvenöt perces foglalkozást
Az aranytulipán címû népmese köré épí-
tette az elõadó. A bemutatkozás után elol-
vasta a gyerekeknek a mesét, idõnként ki-
lépett a mesélõ szerepébõl, és a tanulókat
is bevonta a történet folytatásába. A mese
lezárását közösen mondták ki. Ezt követõ-
en ismert népi játékokat elevenítettek fel,
például Bújj, bújj zöldág, Tekeredik a kí-
gyó, Aki nem lép egyszerre…, majd rit-
musgyakorlatokat végeztek a babzsákok
segítségével. Új mimetikus játékot is ta-
nultak (Icike, picike). Az elsõ foglalkozás
lezárásaként egy számukra új népi játékot

tanultak, melynek neve: Pányvázás. A gye-
rekeknek nagyon tetszett, azóta is több-
ször játszottuk már.
A második foglalkozás egy kézmûves-te-
vékenység volt, amely a mese köré épült.
Egy térbeli tulipános képeslapot készítet-
tek. A gyerekek a szükséges alaklemezek
körberajzolása és nyírása után összeállí-
tották a tulipánt, amit haza is vihettek.
A foglalkozásvezetõ nagyon kedves, köz-
vetlen volt, aki pillanatokon belül közel
került a gyermekekhez. A gyerekeknek na-
gyon tetszett ez a rendhagyó foglalkozás,
köszönjük szépen, hogy részesei lehet-
tünk. Várjuk vissza jövõre is.

Kaczné Lajtos Judit osztályfõnök
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Vizsgával egybekötött
zongorahangverseny

Az év végi vizsgát hangversennyel és be-
mutatóval kötötték össze Doffkay Frigyes
zongorás tanítványai a Cecei Általános Is-
kolában, ahol a Violin Mûvészeti Iskola
növendékei is tanulnak. Mindenki szépen
felkészült a vizsgára, mint ahogy azt az ér-
tékelésükben a tanár úr és Puskásné Radó
Ágnes is kiemelték.
A zenemûvek elõadásán túl nagy örömet
jelentett a szülõk és hozzátartozók számá-
ra a négykezesek, egy hatkezes zenemû és
a végzõs diákunk, Szalai Anna és Doffkay
tanár úr négykezes elõadása is. A perspek-
tíva, hogy az elsõs kisdiákok hova juthat-
nak el kitartó munkával, így vált teljessé.
Köszönjük minden kedves elõadónak a ki-
tartó munkáját, és azt, hogy a cecei iskola
tehetséggondozó területeit a zenemûvé-
szettel is kiegészítik.

Szabóné Várady Katalin igh.

Cecei Foci Juniális

A Cecei Polgári Sport Egyesület 2019 ta-
vaszán újraélesztette az évekkel korábban
abbahagyott utánpótlás-nevelési prog-
ramját, amelynek keretében benevezett a
Bozsik Egyesületi Program 2018-2019-es
idényének tavaszi programjaira. Bende
Zsolt utánpótlásedzõ kezdeményezésére
sikerült megszervezni az U7, U9, U11 és
U13 korosztály csapatait, amelyekben
összesen több mint 50 gyermek versenyez-
tetését szervezte meg az egyesület! Az ifjú
labdarúgók összesen 10 tornán vettek
részt Sárbogárdon és Pálhalmán, emellett
még minden héten felkészítõ edzéseket
szerveztünk számukra. Az idény zárására
rendezte meg az egyesület a Foci Juniális
elnevezésû programot, amelyre 2019. júni-
us 8-án került sor a cecei sportpályán 10.00
órai kezdettel. A rendezvényen bemutat-
koztak az utánpótláscsapatok, ügyességi

feladatokat hajtottak végre az ifjak, bünte-
tõrúgó-bajnokságon mérték össze tudásu-
kat és focikvízben is versenyezhettek egy-
mással. A programot ebéd zárta, amelyre
minden utánpótláskorú labdarúgót és csa-
ládját, illetve a felnõttcsapat és az öregfiúk
csapatának tagjait is vártuk. Továbbá meg-
hívást kaptak azok a helyi vállalkozók, ter-
melõk, akiktõl támogatást kértünk a prog-
ram folytatására. A rendezvényre meghív-
tuk Magasföldi József dégi származású

labdarúgót, aki több mint 200 NB I-es mér-
kõzésen szerepelt, de játszott Magyar Ku-
pa döntõt, nyert liga kupát és cseh bajnoki
címet! A jó hangulatú rendezvényen közel
150 fõ vett részt. Köszönjük a segítõ szü-
lõknek az utaztatásban és a program meg-
szervezésében nyújtott segítségüket! To-
vábbra is várjuk a támogatók felajánlásait,
hogy a sikeresen elindított programot foly-
tathassuk!

Cece PSE
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Missziói nap lelki ajándékokkal
Élettel teli a sárszentmiklósi evangélikus templom, hiszen rend-
szeresen helyszíne nemcsak istentiszteleteknek, hanem más kö-
zösségi eseményeknek is. Ezúttal, június 10-én, pünkösdhétfõn a
Fejér–Komáromi Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek
tagjai, lelkészei vendégeskedtek itt. A missziói nap mottójának a
következõt választotta a házigazda sárbogárd–sárszentmiklósi
gyülekezet: „Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsoltárok
34,15b)
A tartalmas programok köszöntõvel vették kezdetüket.
Váraljainé Melis Orsolya lelkész asszony és férje, Váraljai Péter
gondnok bemutatták a templomot megtöltõ egybegyûlteknek a
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség életét, te-
vékenységét. Mivel a missziói nap perselypénzét a Sárbogárdi
Hársfavirág Bölcsõde javára ajánlották fel udvari fajátékok készí-
tésére, ezért a bölcsõde vezetõje és két munkatársa röviden be-
mutatták az intézményt.
Ezt követõen könnyûzenés ünnepi istentiszteletre került sor a
bakonycsernyei evangélikus dicsõítõ csoport, valamint Szarka
Éva és Horváth László hangszeres közremûködésével. A liturgiát
Szarka István esperes és Szebik Károly csákvári lelkész vezették.

Gyõri Gábor pestlõrinci lelkész igehirdetésében arról beszélt,
hogy az állandó (magunkkal, másokkal, helyzetünkkel való) elé-
gedetlenkedés, békétlenkedés helyett törekedjünk az õszinte el-
fogadásra, békességre. Az istentiszteletet a jelenlévõ lelkészek
mozgó úrvacsoraosztással zárták.
Minden korosztálynak szerveztek töltekezõ foglalkozásokat a há-
zigazdák. A kisebbek birtokba vették az udvari játékokat és Vár-

aljai Péter iránymutatása mellett struccláb-
szárcsontból nyakba akasztható medált fa-
ragtak; Nochta Melinda egy bibliai törté-
nettel ismertette meg õket; délután pedig a
nagyvelegi bábcsoport adta elõ a tékozló fiú
történetét. Az ifjúságot Bence Gyõzõ lel-
kész vette a szárnyai alá; Török Máté, a
Misztrál együttes tagja megzenésített
verseket szedett csokorba számukra (is).
Felfrissülésre egész nap adódott lehetõség
a gyülekezeti házban, az ebédet pedig a
miklósi iskolában költötték el a résztvevõk.
Délután Nochta Pál bizonyságtétele és
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutatónak
az érzelmi intelligencia fontosságáról tar-
tott inspiráló elõadása volt a gondolatéb-
resztõ, útravaló ajándék a missziói nap
vendégei számára.

Hargitai–Kiss Virág
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Tordasi
Hangya
Kupa

Tordason került megrendezésre az elmúlt
hétvégén az U10-es korosztályok számára
a Hangya Labdarúgó Kupa.
A Sárbogárd SE korosztályos csapatának
az elsõ mérkõzés kivételével, ahol sajnos
még egy kicsit a kapkodó játékunknak kö-
szönhetõen nem úgy alakult a mérkõzés,
ahogy szerettük volna, viszont a következõ
meccseken még gólt sem kapva sikerült
felállni a dobogó második fokára.

Eredményeink:

Gyõr–Sárbogárd 4:2, Sárbogárd–Velence
7:0, Sárbogárd–Tordas Hangyák 0:0, Sár-
bogárd–Gyömrõ 3:0, Sárbogárd–Video-
ton BKE 3:0

Tabella:

1. Gyõr
2. Sárbogárd SE

3. Tordas Hangyák
4. Gyömrõ
5. Videoton BKE
6. Velence
A torna legjobb kapusa a sárbogárdi Ros-
tás Bence, a torna válogatottjába bekerült
nagyszerû védõmunkájának köszönhetõ-
en Nagy Barnabás.
Résztvevõk: Rostás Bence, Bór Dávid,
Huszár Dávid, Ihász Benedek, Nagy Bar-
nabás, Nemes Benedek, Tóth Dávid, Kiss
Milán, Vinczellér Levente, Szabó Bálint.
Köszönet a Sárbogárd SE-nek a nevezé-
sért, a szülõknek az utazásért illetve a fan-
tasztikus szurkolásért.

Sallai Attila felkészítõ edzõ

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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GÓLZÁPOROS DERBI
A 2. fordulóval folytatódott a Sárbogárdi
Nyári Kispályás Mûfüves Labdarúgó-baj-
nokság. A mérkõzéseket Boros Zoltán ve-
zette. A csütörtök este rögtön egy fordula-
tokban gazdag, gólzáporos derbivel indult,
pontosztozkodással a végén. Majd az FDL
Ászok Ásza húzta be megérdemelten a
második sikerét, amivel már csak õk hibát-
lanok és vezetik a bajnokságot. Az utolsó
mérkõzésen a peches napot kifogó
NTMCS egy komolyabb, 5 gólos pofonba
szaladt bele az elsõ forduló óta „jól erõsí-
tõ” Szállítók ellen.

2. forduló:

Team Kék Szék–
Szenvedély BFC 6:6 (3:3)

Kék Szék: Somogyi L. – Gábris T., Hege-
düs Gy., Rigó L., Lajtos A., Pajor T., Hor-
váth Zs.

Szenvedély: Goldberger M. – Lakatos Á,
Huszár D., Vinczellér P., Rehák T., Szabó
Z.

Jobban kezdte a találkozót a Kék Szék csa-
pata, elõször Gráczer G. cselezte be magát
középre a jobb oldalról és lõtt a kapuba.
Majd pár perccel késõbb Gábris T. váratla-
nul szúrt rá egy labdát csõrrel, ami meglep-
te Goldbergert és a kapuban kötött ki.
Gyorsan kétgólos hátrányban volt a Szen-
vedély. Szép lassan ébredezni kezdtek Hu-
szárék. Elõbb Lakatos Á. szépített közel-
rõl, majd egy szép támadás végén Vinc-
zellér P. is magabiztosan helyezett ziccer-
bõl a kapuba. Ekkor még nem volt vége az
elsõ félidõnek, Huszár lõtt egy labdát tá-
volról, laposan, ami utat talált Somogyi lá-
ba alatt a hálóba. Megfordította a meccset
a Szenvedély. Azonban a félidõt jelzõ síp-
szó elõtt még volt válasza erre a Kék Szék-
nek, egy megpattanó lövés talált utat
Goldberger kapujába, Pajor volt eredmé-
nyes. 3-3-al fordultak a csapatok. A szünet
után sem esett visszább a csapatok lelkese-
dése, záporoztak a lövések mindkét olda-
lon. Egy kapu elõtti kavarodás után Rigó
L. észlelt és lõtt a kapuba, ismét elõny a
Kék Széknél. Aztán Rehák T. másolta le
Huszár elsõ félidõben szerzett gólját, 4-4.
A középkezdés után egy szép kényszerítõ
végén Horváth Zs. is betalált, nem sokáig
volt döntetlen. Itt még azonban messze
nem volt vége, Huszár iramodott meg a bal
oldalon és ballal lõtte ki a hosszút, 5-5.
Most sem örülhet sokáig a döntetlennek a
Szenvedély, egy szögletnél szépen vált le
õrzõjérõl Hegedüs és gyönyörûen vágta be
a felsõbe a labdát. Közel állt a gyõzelem-
hez a Kék Szék, azonban a végére beleme-
legedõ Huszár D. ezt nem így gondolta.
Egy jobbról belõtt labdára érkezett jól és
lõtte azt magabiztosan Somogyi kapujába.
Egy igazán jó iramú, közönségszórakozta-
tó mérkõzésen igazságos döntetlen szüle-
tett.

Gólszerzõk: Gábris T., Gráczer G., Pajor
T., Rigó L., Horváth Zs., Hegedüs Gy., il-
letve Huszár D. (3), Lakatos Á., Vinczellér
P., Rehák T.

Légió-Agronatur–
FDL Ászok Ásza 2:4 (1:1)

Légió–Agronatur: Horváth I. – Kelemen
B., Virág Zs., Gábris T., Czeiner P., Grác-
zer Bá., Tóth G., Dombi Z., Dombi V.,
Nyúl I.
Ászok Ásza: Farkas A. – Bór J., ifj. Bór J.,
Magyar F., László D., Vinklár G., Koncz
K., Gráczer Be.
A Légió az elsõ pontjaira hajtott, míg az
Ászok szerette volna megõrizni vezetõ po-
zícióját a bajnokságban. Gólhelyzetekkel
indult a találkozó. Az elsõ gól Koncz K. ne-
véhez fûzõdött, amivel vezetést szerzett az
Ászoknak. Nem kellett sokáig várni az
egyenlítésre, Tóth G. lövése talált utat
Farkas kapujába. Igazságos döntetlennel
fordulhattak a csapatok a második játék-
részre. Majd jöttek Gráczer Be. percei,
elõször egy kontra végén kapásból lõtte ki
a bal alsót, gyönyörû gól volt, 1-2. Pár perc-
cel késõbb pedig egy kipattanó lövésre ér-
kezett jó idõben és lõtte a labdát a léc alá,
máris 1-3. Próbálkozott tisztességesen a
Légió, elõször Gráczer Bá., majd Kelemen
B. találta telibe a lécet, nem volt szerencsé-
jük. A vége elõtt nem sokkal Bór J. kapott
jó labdát a kapu elõtt, rutinosan be is fejez-
te az akciót, 1-4. A végén még egy szöglet
után Gráczer Bá. szépen helyezett a léc
alá, azonban ez már csak szépségtapasz
volt, 2-4. A helyzeteivel jobban gazdálko-
dó Ászok megérdemelt gyõzelmével to-
vábbra is vezeti a bajnokságot.
Gólszerzõk: Gráczer Bá., Tóth G., illetve
Gráczer Be. (2), Koncz K., Bór J.

NTMCS–Szállítók 3:8 (0:3)

NTMCS: Bognár I. – Kacz S., Kisari M., ifj.
Simon J., Halasi G., Kovács D., Tóth I.
Szállítók: Kimiti Z. – Mondovics Z., ifj.
Mondovics Z., Králl Á., Mágocs N., Ko-
vács A., Hamar E.

Az NTMCS a második gyõzelmére hajtott,
míg a Szállítók az elsõ fordulóhoz képest
komoly erõsítésre tett szert, így nem re-
ménytelenül bízott elsõ sikerében. Jó
iramban kezdõdött a mérkõzés, megvoltak
mindkét oldalon a lehetõségek a gólszer-
zésre. Azonban egy eladott labda után jött
a szállítók kontrája, melynek végén Hamar
D. guríthatott az üres kapuba. Egy perccel
késõbb szinte teljesen ugyanez volt a for-
gatókönyv, csak Kovács A. fejezte be az ak-
ciót, máris 0-2. A nehéz helyzetbe került
NTMCS próbálkozott tisztességesen, de
Kimiti eszén nem tudtak túl járni, sõt ifj.
Mondovics Z. góljával már 0-3 volt. A fél-
idõ után Kovács szépített, azonban nem
tartott sokáig a lendület, hiszen Hamar D.
újabb találatával ismét 3 gól volt a különb-
ség. Továbbra is megvoltak a helyzetei az
NTMCS-nek azonban egy-egy eladott lab-
dát, vagy felelõtlenséget Kovács és Hamar
azonnal gólokkal büntetett. A koncentrál-
tabban és pontosabban futballozó Szállí-
tók megérdemelten gyûjtötte be a 3 pon-
tot, velük is komolyan kell már számolni!
Gólszerzõk: Kovács D., ifj. Simon J., Hala-
si G., illetve Hamar E. (4), Kovács A. (3),
ifj. Mondovics

Tabella

1. FDL Ászok Ásza 2 2 0 0 8 3 5 6
2. Szenvedély BFC 2 1 1 0 9 7 2 4
3. Szállítók 2 1 0 1 9 6 3 3
4. NTMCS 2 1 0 1 6 10 -4 3
5. Team Kék Szék 2 0 1 1 7 10 -3 1
6. Légió–Agronatur 2 0 0 2 4 7 -3 0

Góllövõlista

1. Huszár Dávid (Szenvedély) 4, 2. Hamar
Erik (Szállítók) 4, 3. Koncz Károly (Ászok
Ásza) 3, 4. Kovács Andor (Szállítók) 3

A 3. forduló programja
(június 13., csütörtök)

18.00 Szállítók–Team Kék Szék, 18.50
Szenvedély BFC–Légió Agronatur, 19.40
FDL Ászok Ásza–NTMCS

Rehák Tamás
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR
Befejezõdtek a 2018-2019. évi labdarúgó-bajnokságok. Következzen egy rövid visszatekintés az elmúlt szezonra. Elsõ körben a
Groupama megyei II. osztály déli csoportban és az Öregfiúk déli csoportban szereplõ együttesek teljesítménye kerül górcsõ
alá.

Groupama
megyei II. osztály

dél felnõttbajnokság

Hely Csapat Mérk. GY D V Gólarány P

10. Sárbogárd II. 30 11 3 16 58–83 36

Az õszi hetedik hely után a tavasszal visz-
szaesett a csapat teljesítménye, és a gyenge
szereplés okai között a sérülések (Fauszt
Z., Vámosi G., Juhász G.) okoztak összeál-
lítási nehézségeket. A fiataloknak a felnõt-
tek között nem sikerült a hétvégi (szom-
bat, vasárnap) mérkõzéseken azonos, jó
teljesítményt nyújtani! Az U19-es csapat-
ból 16 játékos szerepelt a bajnokság során
a felnõttek között. Érzõdött a csapat telje-
sítményén a nem megfelelõ edzettségi ál-
lapot és a nem kellõ koncentráltság is.
Meghatározta a helyezést a hazai mérleg
negatív eredménye, mert a 15 mérkõzés-
bõl 9 mérkõzés vereséggel fejezõdött be.
A tavaszi idényben a csatárok gólképtelen-
sége mellé a védelem gólképessége is páro-
sult. Az õszi 31-27-es gólarány (+4) a végé-
re 53 lõtt és 83 kapott (-30) gólkülönbségre
változott. A házi góllövõlistán Demeter
Dávid 10 góllal, Gráczer Bálint 6 találattal
és Gráczer Bence 4 lõtt góllal végzett a do-
bogón.
A bajnokság során 41 játékos kapott szere-
pet:
Brúzsa Patrik Sándor, Pap Bence, Vagyóc-
zki Patrik, Gábris Róbert, Sükösd Gergõ,
Márkovics Dániel, Sebestyén Zsolt, Nyul
István, Rigó László, Pajor Tamás, Kovács
Attila, Simon Csaba, Húsvéth Tamás, Ju-
hász Gábor, Molnár Márk, Horváth
Zsombor, Vámosi Gábor, Demeter Dávid,
Lajtos András, ifj. Pajor László, Farkas
Zoltán, Fauszt Zoltán, Gráczer Bálint,
Németh Kristóf, Gyuricza Kornél, Oláh
Dániel, Emperger Bence, Palásti Ármin,
Gráczer Gergõ, Luczek Roland, Õsz Pat-
rik, Erdélyi Adorján, Deák Zala, Kraj-
csovics Péter, Bögyös Bálint Bendegúz,
Brúzsa Balázs, Kiss Roland Bence, Kó-
kány Péter, Tóth Gábor, Kisari Kevin Ist-
ván, Dombi Zoltán.

A csapat edzõje Pajor László, és a tavaszi
idény hazai mérkõzésein a kispadon Bodó
Zoltán foglalt helyet.

Öregfiúk Déli csoport

Hely Csapat Mérk. GY D V Gólarány P
9. Sárbogárd 24 9 5 9 46–46 33

Az önszervezõdésre és önfenntartásra ala-
puló csapat a bajnokság során rapszodi-
kus, hullámzó teljesítményt nyújtva vég-
zett a középmezõnyben a 13 csapatot fel-
vonultató csoportban. Az õszi elsõ öt for-
dulóban elszenvedett vereség után magára
talált az együttes és három gyõzelem, két
döntetlen és két vereség után a kilencedik
helyen fejezte be az idényt. A tavasz kitûnõ
kezdése a „téli alapozáson” megszerzett
erõnlétnek köszönhetõen remekül sike-
rült. Az elsõ hat mérkõzést veretlenül fe-
jezte be a csapat. Az Enying elleni rövid-
zárlat után, hazai pályán 0-5, a továbbiak
„minden jó, ha a vége jó” jegyében alakul-
tak, és két döntetlen, négy gyõzelem a mér-
leg. A házi góllövõlistán Tórizs Attila ke-

rült a dobogó legfelsõ fokára, második
Szabó András 9 lõtt góllal, míg Csendes
István 4 találattal került a harmadik hely-
re.
A csapat erõssége és az összetartó erõ
alappillére Derecskei József, akire az
együttes ügyes-bajos dolgainak megoldása
hárul.
Akik felett az évek múlása csak a gyorsaság
megkopásában érzõdik:
Sipõcz Attila, Meister István, Kiss János
(Doboz), Csendes István, Killer Gábor,
Kelemen Béla, Kassai Norbert, Deák Gé-
za, Tórizs Attila, Csizmadia Krisztián, Sza-
bó András, Palotás Péter, Horváth István,
Tóth István, Németh Ferenc Zsolt, Szabó
Ferenc, Lakatos György, Hegedûs János,
Németh Attila, Vanya László, Simon
Krisztián, Nedoba Milán, Ferencz István,
Takács Károly Antal és a csapat doajenje:
Derecskei József.
A 2019-2020. évi bajnokságban is szurkol-
junk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. június 14-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

Elõadók: a végrehajtásért felelõsök

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2018. május
16.–2019. május 15. között végzett tevékenységükrõl, az önkor-
mányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Elõadó: civil szervezetek vezetõi, polgármester

4. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2018.
évi hatósági munkáról.

Elõadó: aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

5. A 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportok számá-
nak meghatározása.

Elõadó: jegyzõ

6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda pedagógus- és nevelést–okta-
tást segítõ alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2019/
2020-as nevelési évre vonatkozóan.

Elõadó: jegyzõ

7. Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2019–2024. év idõszakára szóló to-
vábbképzési tervének jóváhagyása.

Elõadó: polgármester

8. Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosí-
tása.

Elõadó: polgármester

9. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017.
(II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Elõadó: jegyzõ

10. Döntés a partnerségi véleményezési, a környezeti vizsgálati
eljárás és a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet véleményezési
szakaszának lezárásáról.

Elõadó: polgármester

11. Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbogárdon, a sárszent-
miklósi városrészben az egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztésére.

Elõadó: polgármester

12. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyeré-
sére pályázat kiírása 2019. évre.

Elõadó: polgármester

13. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támo-
gatások elnyerésére pályázat kiírása 2019. évre.

Elõadó: polgármester

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Elõadó: jegyzõ

15. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Diákként dolgozni
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjá-
ból felnõttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a di-
ákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyan-
olyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók eseté-
ben.
A diákok szülõi engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de
szünidõben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállal-
hatnak munkát, ha általános iskolába, szak-, vagy középiskolá-
ba járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség,
ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az
adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 19T34-es
nyomtatványon.
A munkavégzésrõl szóló megállapodás elõtt célszerû a leendõ
munkáltatót ellenõrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok”
rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cé-
geknél ugyanis kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem – néhány foglalkoztatási
formát kivéve – adóköteles. A személyi jövedelemadó mértéke
15 százalék, amit a munkaadó adóelõlegként von le a diák
bruttó jövedelmébõl. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást
eredményezõ megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, ak-
kor egyéni járulékot is kell fizetnie, melyet szintén a munkálta-
tó von le. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemrõl és
a levont közterhekrõl igazolást kell kiállítania 2020. január
31-éig, amire a diáknak jövõre szüksége lesz a NAV által készí-
tett személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenõrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött
– alapbért, munkakört, munkaviszony idõtartamát, jellegét és
a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerzõdéshez, mely
csak a törvényes képviselõ hozzájárulásával érvényes. A mun-
kaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkálta-
tónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerzõdésben a
felek megállapodhatnak havi, heti, napi, vagy órabérben, vagy
teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a
minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó
149.000 forint.
Ha a diákok egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi, vagy idény-
munka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kö-
telezõ a szerzõdést írásba foglalni.
A diákok foglalkoztatásáról bõvebb információ olvasható a 72.
számú Információs füzetben, a www.nav.gov.hu oldalon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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.
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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

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

Sárbogárdi fogorvosi rendelõkomplexumba

FOGORVOSI ASSZISZTENSI
munkakörbe kolléganõt keresünk.

Fényképes önéletrajzot az EL-DENT
alábbi e-mail-címére kérünk: zsofi@eldent.hu

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban

2019. június 15-én, szombaton.

VASÁRNAP DÉLUTÁN
HIDEGFRONT ÉRKEZIK

Csütörtökön fokozódik a meleg, 32-37 fok közötti csúcsértéke-
ket mérhetünk. A napos idõt néhol gomolyfelhõk zavarhatják,
kevés jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar a Dunántúlon for-
dulhat elõ. A déli-délkeleti szél még több helyen élénk, nyuga-
ton helyenként erõs lehet.

Pénteken tovább folytatódik a forróság, sokfelé hajnalban sem
csökken 20 fok alá a hõmérséklet, napközben pedig a 33-37 fok
között alakulhatnak a maximumok. Legfeljebb keleten, észak-
keleten alakulhat ki futó zápor, zivatar.
Szombaton továbbra is kitart a 32-37 fokos meleg. Száraz, kissé
felhõs idõre számíthatunk, többfelé élénk, erõs lehet idõnként
a szél. Vasárnap a maximumok még ugyan 30-37 fok körül ala-
kulnak, fõként az ország nyugati felébe azonban egy hidegfront
hoz záporokat, zivatarokat.
Forrás: idokep.hu



20 HIRDETÉSEK 2019. június 13. Bogárd és Vidéke


