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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Egy lepke röpdösött a templomban az
ünnepi istentisztelet alatt. Hol egészen
magasra emelkedett, hol a fejünk fölött
szállt el, megpihent egy vállon, kalapon,
aztán az ablak párkányán sütkérezett.
Éppen akkor, amikor arról szólt a pré-
dikáció, hogyan lehet élõ egy holt, s e
„megfoghatatlannal” hogyan lehet kö-
zösséget alkotni.
Múltkor meg egy madár tévedt be nagy-
néném nappalijába…
Mindkét kis élõlény akkor a legelraga-
dóbb, amikor szabadon szárnyal a szá-
mára otthonos közegben; ajándék önfe-
ledt röptükben figyelni õket csöndben.
Racionális ridegséggel megpróbálni be-
cserkészni, mikroszkóp alá venni a ki-
fürkészhetetlent, tönkreteszi a némán
is beszédes varázst, mely szétboncolva is
talány marad. Van, amit nem ésszel le-
het megérteni.

Hargitai–Kiss Virág
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MINDENNAPI BETEVÕNK
Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünne-
pén délelõtt ökumenikus istentiszteleten, este városi ün-
nepség keretében elmélkedhettünk azon, hogy a múl-
tunk határkövei miként kapcsolódnak, épülnek a jele-
nünkhöz, s miként szolgálhatnak erõt, bölcsességet, tisz-
tánlátást nyújtó forrásként.

Ebben az esztendõben a sárszentmiklósi evangélikus templom
volt a közös istentisztelet helyszíne, ahol a harangok és közös
ének hangjai után Oszlánczi Bálint tolmácsolta Reményik Sán-
dor Mindennapi kenyér címû versét. Az evangélikus gyülekezet
tagjainak együtt elõadott két éneke foglalta keretbe Kovács
Csongor sárbogárdi református lelkész bevezetõ imádságát és
Hegedûsné Erdõdi Judit sárszentmiklósi református lelkész ige-
olvasását, s a jelenlévõk által közösen elmondott Apostoli hitval-
lást.

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész igehirdetésében,
Lukács evangéliumából fölolvasva arról beszélt, hogy élõvé nem a
test által válik Jézus, hanem az örökérvényû, halhatatlan Ige által.
Szent Istvánra és intelmeire ugyanez igaz. Nem a halálé az utolsó
szó, hanem az életé – a kenyér is ennek szimbóluma, mely min-
dennapi betevõnk. Hogy min van a hangsúly az életünkben, mire
nyitjuk meg a szívünket, ki elõtt nyitjuk meg hajlékunkat és kivel
vállalunk közösséget, rajtunk áll.
Varnyu Lilla Szuhanics Albert versével magasztalta az ünnepet.
Dr. Sükösd Tamás így szólt: – A kenyér még ma is ugyanaz, mint
az elmúlt évszázadokban eleinknek: testi táplálék, amiért verejté-
kes munkával megdolgozunk, és lelki táplálék, amelyet az Úristen
nyújt a keresztyén magyarok közösségének. Ahol csak a kenyér
szemlélete érvényesül, ott vagy az aggodalmaskodás, vagy az elbi-
zakodottság végleteibe sodródik az ember. Jézus imádsága meg-
mutatja a helyes sorrendet és értékrendet. A kenyér nem állhat az
elsõ helyen, mivel Isten országa rendjében nem ez az elsõ kérés.
Isten országa rendjében ezt ráadásképpen kapjuk, és naponta ta-
pasztaljuk az Úr gondoskodó szeretetét. Az ökumenizmus lénye-
ge, hogy elfogadjuk egymást, ugyanakkor a rendezõelv: ha itt élsz
velünk, féld az Istent és tartsd be törvényeket.
Mészáros János atya példaértékûnek, mások számára is követen-
dõnek titulálta a sárbogárdi felekezetek összetartását, majd meg-
áldotta az úrasztalán elhelyezett, nemzeti szalaggal átkötött új
kenyeret.

A Miatyánk, közös ének, a Himnusz és áldás után a templom ajta-
jában minden távozót kenyérrel kínáltak.

***
Az esti ünnepségre a színházterem je-
lenleg is zajló felújítása miatt a díszte-
remben került sor. Nemzeti imádsá-
gunk nyitotta az eseményt, majd Rad-
nai Zoltán és Szõke Fanni tanítványai
és néptáncosok léptek föl.
Dr. Sükösd Tamás beszédében kiemel-
te: – Fontos az együvé tartozás, a nem-
zettudat, amely áthidal felekezeti kü-
lönbségeket. Fontos megemlékezni a
dicsõ múlt meghatározó eseményeirõl,
hogy érteni tudjuk helyünket és felada-
tunkat a világban, hazánkban, Sárbo-
gárdon. Európa meghatározó kultúr-
nemzete vagyunk, mert Szent István meghallotta és megértette,
hogy õ maga csupán eszköz, és a nép igazi királya a „láthatatlan Is-
ten”. Egyensúlyra van szükség a megszokott mintákhoz való al-
kalmazkodás, másrészt a jól megalapozott saját kezdeményezé-
sek között. Olyan Sárbogárdon szeretnék élni, amely része a me-
gye, az ország és Európa közösségének, ahol az emberek kiállnak

magukért és egymásért, és mindig észben tartják Szent István
gondolatát, amely szerint minden ember azonos állapotban szüle-
tik és semmi nem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gõg és a gyûlölség. Egy új korszakot nem a háborúk, nem a
politika, nem a gazdaság indít el, hanem az emberek lelkületének
és gondolkodásának megváltozása. A lelkek emelkedése, a közös
bizalom, a jövõbe vetett remény és az ebbõl fakadó erõ. Azért
élünk itt, mert itt akarunk élni, együtt, békességben.
Ez alkalomból kiemelkedõen eredményes munkájáért Sárbo-
gárd Város Szolgálatáért kitüntetõ címet adományoztak Heiland
Jánosnak, aki édesapja hivatását folytatva egyedüli könyvkötõje a
városnak. Emellett 12 éven keresztül postásként dolgozott, majd
1996-tól a KÖZÉV Kft. (jelenleg Dészolg Kft.) alkalmazásába lé-

pett mint a temetõk fõgond-
noka. Õ látja el Sárbogárdon
a piac- és vásárfelügyeleti te-
vékenységet is. Közvetlen
személyiségével könnyen
megtalálja a közös hangot a
lakossággal. Nagy megbe-
csülésnek örvend. Munkabí-
rása kiemelkedõ. Munkáját
a lelkiismeretesség, pontos-
ság és a szakszerûség jellem-
zi.
Szívbõl gratulálunk Heiland
Jánosnak!

Hargitai–Kiss Virág
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ÖSSZETARTOZVA
Honnan tudja az ember, hogy megtalálta az Igazit? E kérdés szavakkal nem, csak érzésekkel megválaszolható. Az vi-
szont feltûnt a fél évszázadot vagy annál is többet ünneplõ pároknál, hogy mosolyráncaikban és összekacagásaikban fel-
csillan az a férfi és nõ, akik egymásba szerettek, hangjukban ott cseng az összetartozás melegsége, a kölcsönös tisztelet
és szeretet.

Strasszer Bálintot és feleségét, Máriát is ez
a láthatatlan, de annál erõsebb kötelék fû-
zi össze immár 50 éve. 1969. augusztus
16-ai házasságkötésük jubileumát a nap-
ján, pénteken ülték meg klubtársaik köré-
ben Alapon. Kettõs volt az évforduló, hi-
szen Marika ugyanaznap töltötte be 70.
életévét.
Méhes Lajosné polgármester asszony
meghatódva köszöntötte a megbecsültség-
nek örvendõ házaspárt a település nevé-
ben, s az õ színe elõtt erõsítette meg házas-
sági esküjét Bálint és Mária. A jókívánság-
ok és ajándékok fogadását, pezsgõs koc-
cintást követõen ünnepi ebédet költöttek
el az egybegyûltek.

A Strasszer házaspárral késõbb vadregé-
nyes répusztai otthonukban beszélgettem.
Marika Gyulán született, Bálint Alapon.
Sárbogárdon ismerkedtek meg egy bálon a
gimnáziumban, ahol Marika középiskolai
tanulmányainak utolsó két évét végezte,
követve itt tanító testvérét, Szentjobbi Luj-
zát, szüleik válása után. Bálint több lányt is

fölkért a bálban, de legjobban Márián
akadt meg a szeme, akit meg-meglátoga-
tott a kollégiumban, és Alapon is találkoz-
tak egy bálban. Mivel Bálint Székesfehér-
váron kitanulta a kõmûves szakmát, mun-
kába állt Budapesten. Mária a gimnázium
elvégzése után szintén a fõvárosba ment
adminisztrátornak. A véletlen, vagy in-
kább az egymáshoz való vonzódás újabb
találkozást eredményezett, s kapcsolatuk –
az elsõ látás után két évvel – házassággá
kovácsolódott.

Budapesten éltek évekig; gyermekeik, Ág-
nes és Bálint ott születtek. A szerelem idilli
állapotából a realitásba csöppentek. Mária
a gyermekeket nevelte, Bálint meg éjt nap-
pallá téve dolgozott, hétvégéken masze-
kolt. Kevés idõ jutott a családi életre. A
sors azonban fordulatot hozott. Éppen
megépült Budaörsön a házuk, amikor Bá-
lint édesapja meghalt, édesanyja pedig le-
betegedett. Mária édesanyja is eltávozott
az élõk sorából, maga után hagyva egy gyö-
nyörû Körös-parti házat. Valahogy egyér-
telmû volt, hogy Alapra költöznek az egy-

kori kisbirtokos Strasszer család birtokára,
Répusztára, 1975-ben. Azért Gyula is
megmaradt az életükben: ott töltenek
minden évben pár hetet.
Bálint a MÁV-nál helyezkedett el, az alapi
állomáson volt forgalmi szolgálattevõ 25
éven át. Mária az Alapi Szociális Otthon-
ban talált munkát. Nyugdíj után a gazdál-
kodás, az állatsereglet, az unokák, déd-
unoka töltik ki az idejüket, illetve megvet-
ték a korábban szolgálati lakásként funkci-
onáló 200 éves kúriát, ahol egy ideig a fiuk
lakott a családjával, aztán átalakították –
Bálint kétkezi munkájával – hangulatos
vendégházzá. A falakon ott díszelegnek a
gazda által elejtett trófeák is.
Vallják, hogy a paraszti élet nem könnyû,
de szép, az életet is meghosszabbítja, hi-
szen rengeteget mozognak a friss levegõn,
az õket körülvevõ csodálatos környezet-
ben.
Sok-sok boldogságot, jó egészséget kívá-
nunk a Strasszer házaspárnak!

Hargitai–Kiss Virág
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A Demokratikus Koalíció csapata
A közelgõ október 13-ai önkormányzati választás okán bemutatta sárbogárdi és megyei képviselõjelöltjeit a Demokra-
tikus Koalíció hétfõ délutáni sajtótájékoztatója keretében.

Ecsõdi László, a DK megyei listájának elsõ
számú jelöltje elmondta: nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy a társadalom minél
szélesebb köreibõl válasszák ki megfelelõ
tapasztalattal, rutinnal, civil kötõdésekkel
rendelkezõ jelöltjeiket, köztük szép szám-
ban nõket, hogy pozitív irányt vegyen a
közéleti kommunikáció. Kezdeményeztek
tárgyalásokat más pártokkal együttmûkö-
désrõl, de nem sikerült megállapodni. Az
MSZP elfogadja és támogatja a DK jelölt-
jeit, akik a következõk.

Polgármesterjelölt és egyben a töbörzsöki
városrész képviselõjelöltje Borbély Sán-
dor vállalkozó. A tinódi városrész képvise-
lõjelöltje Berzeviczy István tanár (aki csa-
ládi ok miatt távol volt). Kislók és az Árpád
utca környékének képviselõjelöltje Oláh
Gizella, akinek a legfõbb célja a mentõál-
lomás rendbetétele és egy mentõhelikop-
ter-leszállóhely kialakítása. A gimnázium
és a mûvelõdési ház környékének képvise-
lõjelöltje Czeinerné Takács Tünde óvoda-
pedagógus. Az 5. számú sárbogárdi körzet
képviselõjelöltje Paczona Lajosné közgaz-
dász. A 6. számú (sárszentmiklósi) körzet
jelöltje Szilveszterné Nyuli Ilona biztosítá-
si alkusz, aki jelenleg is önkormányzati
képviselõ. Ecsõdi László külön megkö-
szönte Szilveszterné aktív munkáját, me-
lyet például a miklósi kisposta újranyitásá-
ban, az ügyelet viszonylagos helyretételé-
ben és más területeken végzett. Sárszent-
miklós másik felén és Rétszilason Deák
István szárítókezelõ, egykori futballista a
képviselõjelölt, Pusztaegres és Sárhatvan
körzetében pedig Harangozó Ferenc (aki
szintén családi ok miatt volt távol). Ecsõdi
hozzátette: – A DK jelöltjei rendezett, ön-
álló anyagi helyzettel rendelkeznek, meg-
élhetésükhöz nem a tiszteletdíjra van
szükségük, nem azért szállnak harcba.

Borbély Sándor polgármesterjelölt rövi-
den beszélt magáról és programja fõbb
pontjairól: – Nyugdíjas, de aktívan dolgozó
faipari mérnök vagyok, nõs, két gyermek
édesapja, két unoka nagyapja. 33 éve isme-

rem Sárbogárdot, mely stagnáló, a semmi-
be menõ város. Ezen változtatni kell. Nagy
a munkanélküliség, de nekem az fáj a leg-
jobban, hogy sokan Dunaújvárosba, Szé-
kesfehérvárra járnak dolgozni. Azt szeret-
ném, ha ezek az emberek itt boldogulná-
nak. Nem hiszem, hogy egy ilyen földrajzi
adottságokkal rendelkezõ településre,
mely autópályák között fekszik, vasúti cso-
móponttal rendelkezik, olyan nehéz vállal-
kozókat szerezni és a munkaerõhelyzeten
javítani. Fontos cél az idegenforgalom nö-
velése. Mint volt hajdúszoboszlói lakos
mondom, hogy a fürdõnek – ami úgy,
ahogy megépült és nincs kihasználva – sok-
kal nagyobb jövõt kell szánni. Ugyanilyen
fontos az egészségügy helyzetének javítá-
sa. Meg lehet nézni a mentõállomás épüle-
tét. Van településrész, ahol két hónapig
nincs orvosi ellátás. Ez megengedhetetlen.
A háziorvosok zöme bõven betöltötte a
nyugdíjkorhatárt, leterheltek, több körze-
tet visznek. Egy prosperáló, élhetõ város
vonzóbb az orvosok számára, mint egy ki-
látástalan település. Figyelmet kell szen-
telni a város átlátható gazdálkodására,
pénzügyeire. Meg kell szüntetni, hogy kü-
lönösebb konkurencia nélkül vállalkozók
nyerjenek el pályázatot. Meg kell vizsgálni
a jelenlegi városvezetés és bizonyos vállal-
kozók vélt gazdasági összefonódását.

Ecsõdi megjegyezte: Sárbogárdnak áldoz-
nia kell anyagilag arra, hogy legyenek or-
vosai. Rendezett környezet szükséges,
hogy olyan képe legyen a városnak, ahova
szívesen jönnek, ahol érdemes élni, és
anyagilag is olyan támogatást, körülmé-
nyeket kell teremteni, hogy vonzó legyen
Sárbogárd.

Megyei szinten a DK az M8 megépítését
tûzte ki célul, mely a 63-as és Sárbogárd
kamionforgalmát is csökkentené, valamint
– a helyi feldolgozóipar kialakításával – a
megtermelt áruk könnyebben juttathatók
el a vevõkhöz, és az egészségügyi ellátó-
rendszerhez is könnyebb eljutást biztosíta-
na az autópálya. Céljuk a 81-es számú fõút

szélesítése is, ahol sok a halálos baleset. A
hivatali szolgáltatásokat a lakossági igé-
nyekhez alakítanák, az oktatást elérhetõb-
bé tennék, támogatnák a környezetbarát
gazdálkodási formákat, és a turisztikai le-
hetõségek feltárásában, tovább fejleszté-
sében is látnak feladatokat.

A DK megyei listáján 5. Soósné Murvai Ju-
dit kereskedõ, akinek a gyermekvédelem a
szívügye és az 5. számú választókerületet
képviseli; 4. Ágó András – Velencei-tó tér-
sége (egészségügyi okok miatt nem volt je-
len); 3. Strasszer József villamosmérnök –
Mór és környéke; 2. Kátai György – Pusz-
taszabolcs és környéke; 1. Ecsõdi László
szerviztechnikus, aki több ciklusban or-
szággyûlési képviselõ és megyei képviselõ
is volt már.

Varju László, a DK alelnöke, országgyûlé-
si képviselõ úgy fogalmazott: – Az eredmé-
nyes szereplés elõfeltétele, hogy köztiszte-
letben álló, tapasztalattal rendelkezõ em-
berek legyenek a jelöltek, akik tudják, mik
a fontos problémái az itt élõknek. Az ügye-
kért felelõsséget vállalunk, szót emelünk,
felemeljük a hangunkat. Október 13-án új-
ra lehetõség nyílik arra, hogy a választó-
polgárok szavazataikkal kifejezzék véle-
ményüket. Tudjuk, hogy Sárbogárd és kör-
nyéke politikai értelemben nem egy
könnyû körzet a számunkra. Sok mindenre
van szükség ahhoz, hogy a helyzetet meg
tudjuk változtatni azok javára, akik nem a
tûzhöz közeliségükbõl élnek. Az M7 úgy
választja ketté a megyét, hogy rá se lehet is-
merni egyikrõl a másikra. Azok a pénzek,
amiket északon elköltenek, onnan hiá-
nyoznak, ahol a legszegényebb emberek
élnek. Ezzel kell szembeszállni. Azt tûztük
ki célul, hogy lépésrõl lépésre visszavesz-
szük Magyarországot az urizáló bagázstól,
akik elveszik a szegényektõl azt a lehetõsé-
get, hogy tisztességes egészségügyi ellátás-
ban, oktatásban, megélhetésben legyen ré-
szük.

Hargitai–Kiss Virág
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Véget ért a nyári kalászosok és
a repce aratása

Az idei aratási idény véget ért, befejezõ-
dött az összes nyári aratású szántóföldi nö-
vény betakarítása. Az idei nyár elsõ felét
jellemzõ, viharokkal tûzdelt idõjárás elle-
nére a gazdálkodóknak sikerült tartani az
aratás átlagos ütemtervét.
Õszi búzából jó, közepes lett a termés, a
952 ezer hektáros termõterületrõl 5,27 t/
ha átlaghozammal 5 millió tonnás összter-
méssel számolhatunk, a termény minõsége
a fehérje- és sikértartalmat tekintve jó.
Az õszi árpánál a 2018-as és az ötéves átla-
got is meghaladva 218 ezer hektárról 5,49
t/ha átlaghozammal 1,2 millió tonnás össz-
termés realizálódott. A repcénél a terület-
csökkenés miatt a 296 ezer hektáros ter-
mõterületrõl 2,95 t/ha átlaghozammal a
tavalyinál 12 százalékkal gyengébb, ugyan-
akkor az ötéves átlagnál 5 százalékkal
jobb, 874 ezer tonnás lett az össztermés.
A hazai piaci árak a nemzetközi gabonapi-
aci trendeket szorosan követik, jelenleg a
tavalyi árszintek figyelhetõk meg, de az eu-
rópai kontinensen tapasztalható idõjárási
anomáliák ezen még változtathatnak.
A termelõk kedvezõtlen idõjárási körül-
ményekkel nehezített szezonon vannak

túl, de erõfeszítéseiknek köszönhetõen az
ország ellátása megfelelõen biztosított a
2019/2020-as szezonban, és exportra is bõ-
ven jutni fog több millió tonna áru.
Fejér megye tekintetében elmondható,
hogy a nyári kalászosokból az országos át-
lagokat meghaladó hektáronkénti hoza-

mok születtek (õszi búza – 5,51 t/ha, õszi
árpa – 5,98 t/ha), az õszi káposztarepce
esetében Fejér és Vas megye elérte az or-
szágos rekordot jelentõ 3,5-3,6 t/ha hoza-
mokat.
Az idei év káreseményei között az aszály-
kár volt domináns, amely a csapadékelosz-
lás egyenetlensége miatt több területen is
jelentkezett a rendkívül esõs május ellené-
re.
A méztermelés kapcsán az aratásihoz ha-
sonló elõzetes becslést nincs is mire ala-
pozni, de általában is nagyon nehéz szám-
szerûsíteni az éves méztermelést.
Az idõjárás és a méhegészségügyi állapot
erõsen befolyásolja az eredményt, ezek
alapján az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME) gyakorlati tapasztala-
tokon alapuló becslése szerint az idei év a
közepesnél gyengébbnek tûnik, így a
2019-es méztermés gyengére, közepesre
becsülhetõ, kb. 20.000 tonna mennyiségre,
a 2018. évre becsült 29.000 tonnához ké-
pest.
A korábbi évek méhpusztulásának szerepe
nehezen mérhetõ, de az idei csökkenés va-
lószínûleg már inkább köszönhetõ a tava-
szi esõs idõjárásnak az akácvirágzás ide-
jén.

Agrárminisztérium Sajtóiroda
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XIV. Alsószentiváni Falunap
2019. augusztus 17-én Szent István király
ünnepével és a települési búcsúval össze-
hangoltan került sor a XIV. Alsószentivá-
ni Falunap rendezvényeire az általános is-
kola melletti sportpályán.
Az idõjárás végig kegyes volt a kilátogatók-
hoz, így valamennyi tervezett programot
sikerült a szervezõknek lebonyolítani. A
nap hangulatát már a délelõtt folyamán
megalapozta a 13. alkalommal megrende-
zett kispályás labdarúgótorna, amelyet a
Feláldozhatók csapata nyert meg, akik az
elsõ helyért vívott küzdelemben a Kocka-
has és a Family Guys csapatát elõzték meg.
Az ünnepélyes megnyitón Husvéth Imre
polgármester úr köszöntötte a megjelente-
ket, külön kiemelve leendõ testvértelepü-
lésünk, az erdélyi Vajdaszentivány megje-
lent képviselõit. A két község között már a
korábbi Szentiváni Charta keretein belül is

volt kapcsolat, ez a jövõben még szoro-
sabbra fûzõdik majd. Július végén az
alsószentiváni képviselõ-testület már ellá-
togatott Vajdaszentiványra, s ezt a látoga-
tást viszonozták erdélyi vendégeink. Foly-
tatás október 5-én, az I. Alsószentiváni
Diófesztiválon!
A megnyitó után a színpadon olyan szóra-
koztatók sora gondoskodott a hangulatról,
mint az alapi Ten Dance tánccsoport (köz-
tük két diákunkkal), a jó Laci betyár, Tiha-

nyi Tóth Csaba operettmûsora vagy éppen
a retró slágerek elõadói.
A mûsorokat szép számú nézõsereg tekin-
tette meg, ahogy múlt a délután, úgy lett
egyre nagyobb a tömeg.
A legkisebbeket arcfestés, buborékfoci, lé-
zerharc, több ügyességi játék és a sárbo-
gárdi tûzoltók jóvoltából habparti is várta,
valamint interaktív mûsorban léphettek
fel. A nagyobbak kipróbálhatták az íjász-
kodást is.
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Aki pedig anyagilag bírta, mindent
beszerezhetett az árusoknál a játé-
kokon át a ruhanemûkön keresztül a
háztartási cikkekig.
A tömeg éhségének csillapítására
fõzõversenyt és süteménysütõ-ver-
senyt is meghirdettek a szervezõk,
valamint a bográcsokban rotyogó fi-
nomságok sora is biztosította, hogy
senki ne maradjon éhesen. A jól si-
került fesztivált tûzijáték, majd haj-
nalig tartó szabadtéri bál zárta.
Alsószentiván község képviselõ-tes-
tülete nevében ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki mindazoknak,
akik munkájukkal, adományaikkal a
rendezvényt támogatták!

Kiss Attila
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A kõmüvesmester házépités helyett hegedüt csinál

Séta a sárbogárdi kiállitáson
1925. augusztus 23.

Az idei augusztus a kiállítások hónapja. A
fõvárosban és a vidéken napról-napra nyíl-
nak újabb kiállítások, amelyeken az ipa-
rosmesterek, mezõgazdák és más foglalko-
zási ágak munkásai mutatják be legjobb
termékeiket. A sok tárlat közül a sárbogár-
di kiállításnak különös érdekessége van. A
kiállításon összehalmozott tárgyak igen
nagyrészét nem hivatásos iparosok, hanem
maga készitette a sárbogárdi közönség.
Tisztviselõk, öreg nyugdijasok, uriasszo-
nyok és leányok, iskolásgyerekek, ovodá-
sok ezerféle dolgozatai kerültek kiállítás-
ra.
A sárbogárdi kiállítás anyagát a Fõ-téren,
a városházán, az óvodában és a gimnázium
tantermeiben helyezték el. Az elsõ terem-
ben, ahová belépünk, a bogárdi mesterek
szép kiállításu butorait találjuk. Egy cecei
asztalosnak is finom munkái vannak itt.
Mindjárt mellettük már amatõrök követ-
keznek. Horváth István takarékpénztári
igazgató világórájáról a föld bármely pont-
jára vonatkozó zónaidõt lehet leolvasni.
Keék Géza igazgató-tanitó famunkáinak
sok nézõje akad. Fakést, villát, sütõlapá-
tot, gyerekjátékokat és más eféle holmikat
tett közszemlére. Meghatódva áll meg a
kiállitáslátogató egy borongóshangulatu
festmény elõtt. Francsu Lajos vasúti tiszt-
viselõ önarcképe ez, amint elhunyt meny-
asszonyának virággal diszitett halottas-
ágya elõtt áll. Érdeklõdést keltenek Szini
István tájképei is. Egy órásmester tizen-
egyéves fia tökéletes óraszerkezetet készi-
tett. Aranyéremkitüntetéssel jutalmazták.
A kézimunkaterem gazdag változatossága
a bogárdi asszonyok, leányok kiváló szor-
galmáról, munkaszeretetérõl tanuskodik.
Sagmeister Jenõné, a helybeli állomásfõ-
nök felesége finom kézimunkákat, ágy-
teritõket, diványpárnákat, függönyöket
készitett. Diszes munkákat hozott Huszár
Rózsi. Gyõri Béláné a magyarok honfogla-
lását ábrázoló szõnyeget állított ki. Az
efajta szõnyegbõl mindössze négy darab
van. Egyet 1910-ben kétezer forintért ad-
tak el amerikai látogatóknak. Krepsz Jó-
zsefné nõi ruhákkal, Szigeti Ilona, Nagy
Györgyné, Brenner Mártonné, Erlich De-
zsõné, Alpern Imréné sokszínû, értékes
kézimunkagyüjteménnyel szerepelnek a
kollektiv csoportban. Az ovodások kiállí-
tásán igen sok különleges apróság akad.
Vannak miniatûr-asztalok, székek, ágyak,
kocsik. Ezt mind négy-ötéves gyermekek
Mariska néni felügyelete alatt készitették.
Huszár Dezsõné szintén nagyértékü kézi-
munkákat, különbözõ régiségeket, ima-
könyvet, XIV. Lajos-korabeli órát küldött
bemutatásra. Sokáig nézegetik a látogatók
Véghelyi Juliska gyönyörü himzéseit. Szép

munkái vannak még Oláh J. Bélánénak,
Varga Gyulánénak, Göttmann Andorné-
nak. Jankovich-Bésán Endréné háziipari
telepe szintén értékes holmikkal szerepel
a kiállításon, Pasteiner Margit agyagból
apró korsókat, bögréket, poharakat ké-
szitett. Díszesre megfestette. Igen sok bá-
mulójuk van.

Körtvélyessy Lajos borbélymester finom-
szövésü, jóminõségü harisnyákat hozott a
kiállításra. Prosztovicz Józsefné dinnye-
magból készült retikülje általános feltû-
nést kelt. Amint a napsugár beszûrõdik a
csiszolt dinnyemagokra, mintha drágakö-
vek fénye csillanna meg az érdekes kézi-
munkán. Férfi, nõiszabók, cipészek, csiz-
madiák sokféle munkái tarkitják a kiál-
litási termet. Tóbiás fegyverkereskedõ
kiállitási helyén Csonka- és Nagymagyar-
ország térképe van kifüggesztve. Mellette
felírás: „Igy volt. Igy lesz.” Sokan körüláll-
ják a Matten-féle szabadalmazott ürge-
csapdákat. A készitõ magyarázza az odase-
reglett gazdáknak, hogy az uj csapda az
ürgéket okvetlenül megfogja. A próbánál
tizennyolc csapda tizenkilenc ürgét fogott.

A következõ teremben Kellermayer Re-
zsõ kõmüvesmester cifra-tarka hegedüi
lógnak zsinóron. A hegedük felsõ lapját és
oldalfoglalatját gyürü átmérõjü festett ka-
rikák diszitik. Alaposabb vizsgálat után le-
het csak megállapitani, hogy a kerek ré-
szecskék apró faberakások. A házépítés

mestere, más munkája nem lévén, zseb-
késsel faragja meg a hegedü alkatrészeit.
Mikor a húrokat kezdjük pengetni, a
szomszédja elmosolyodik:
– A Rezsõ bátyám szivesebben faragná a
köveket egy állami bérház falába, mint a
diszkarikákat a hegedü oldalába.
Zichy Aladár gróf vajtai uradalmából kü-
lönbözõ terményeket, nemesitett kukori-
cát és finom borokat állitottak ki. Kárász
Pál fõintézõ és Vörös Mihály pincemester
állandóan borral kinálgatják a kiállitást lá-
togató közönséget. Mindenki ihatik,
amennyit akar. Mégis nehezen fogy a jó
nedû, mert rendkívül erõs s igy a leggya-
korlottabb ivók sem birják. A vámi urada-
lomból óriáskendereket, tejnemüeket, ke-
réknagyságu sajtot és bort hoztak Sárbo-
gárdra. Benesch Ferenc, a Pálffy-urada-
lom fõkertésze különleges fõzelékfélék és
virágok gyüjteményét rendezte el ízléses
sorrendben. Van itt sziámi uritök, kinai
óriásuborka, hernyósaláta, nizzai tök, fe-
hérhagyma, érzékeny mimóza, szegfü, és
még vagy százféle konyhakerti termény és
cserépvirágok.
A Fõ-téren mezõgazdasági gépeket, edé-
nyeket, kocsikat, bicikliket, kukorica, mor-
zsolót, ekét, konyhafelszerelési tárgyakat
talál a látogató. Oláh Béla rendkívül gaz-
dag gyüjteménnyel szerepel a tárlaton.
Egy cséplõgépet is odavontatott a Fõ-tér-
re. Az újfajta géppel vasárnap délután pró-

Országos kiállítás Sárbogárdon. 1925. VIII. hó – Vargha István és fia pavilonja
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bacséplést végeznek. Amikor legjavában
tömik gabonával a cséplõgép dobját, hirte-
len megakad és leesik a kerékrõl a hajtó-
szij. Egy öreg magyar elneveti magát:
– Megszakadt a masina.
– Nem a masina rossz, hanem az etetõ –
vág vissza a szomszédja.
Az állatkiállitáson formás tenyészállatok:
lovak, csikók, szarvasmarhák, juhok, serté-
sek vannak nagy számban elhelyezve az er-
re a célra épült istállóban. Aranyéremmel
tüntették ki Komjáthy Károly lovát, Sza-
kács István hároméves deresét és Kinet
Lajos huszonháromhónapos üszõjét. A
zirci apátság fajsertéseket, a hercegfalvai
uradalom teheneket küldött bemutatásra.
Van a kiállitáson egy anyasertés huszon-
négy malacával.
A kiállitás rendezõsége még most is állan-
dóan munkában van és mindegyre serény-
kedik a kiállitás szépitgetésén. Különös te-
vékenységet fejtettek ki Végh Jenõ járási
számvevõ, iparhatósági biztos, Oláh Béla,
Szigethy Ilona, Naszályi József fõtanácsos,
Király Ferenc ipartestületi elnök, Ada-
mecz Elek, Vantsay Dezsõ, Zsoldos Béla,
Komjáthy Károly, Nagy János, Salamon
Aladár, Kárász Pál, Habermayer Mátyás,
Huszár Dezsõné, Kornis Boldizsárné,
Unger Gézáné, Kiss Dánielné, Mészöly Ir-
ma, Bagócsy Bözsi, Huszár Rózsi, Molnár
Ilus, Pap Józsefné, Király Ferencné, Sza-
kács Ottóné és mások.
A sárbogárdi Fõ-utcán szüreti mulatságra
vonul a sárszentmiklósi fiatalság. A lobo-
gós magyar öltözetben csikóslegények.
Utánuk hosszú kocsisor, magyarruhás leá-
nyokkal, legényekkel.
A menet nyomában szürke porfelleg csa-
pódik a háztetõkön lengedezõ nemzeti-
szinü zászlókig. A sor végén falusi rezes-
banda fujja a jazz-band-et. Egy õszeshaju
magyar elkomolyodottan mondja:
– Ej, de máskép volt az régen! Ez a döröm-
bölõs muzsika valahogy nem illik a ma-
gyarruhás, nemzeti szalagos menethez...

Magyar Imre

(Megjelent a Magyarság címû lap 1925.
augusztus 25-ei számában)

ÜNNEP UTÁN
Van, aki el tudja képzelni az elsõ ünnepe-
ket? Nemrég léteztek még kõkorszaki
szinten élõ törzsek távoli szigeteken. Mára
természetesen „civilizálódtak”, mindnek
mobiltelefon lapul a zsebében. Száz évvel
ezelõtt még virágoztak ezek a közösségek.
Felfedezõk leírták az ünnepeiket. A sámá-
nok kábító hatású gyökereket rágtak, meg-
idézték az õsök szellemét és az isteneket.
Önkívületben voltak, ez fontos. A törzs
tagjai pucéran táncoltak a tûz körül, egyre
egzaltáltabb lelkiállapotba kerültek,
õrjöngtek, szólították az elhalt õsöket.
El kell töprengeni azon, hogy miért ren-
dezték õk ezeket az eseményeket. Szükség
van ünnepre? A görögök, Európa kultúrá-
jának megalapítói hatalmas ünneprend-
szert alakítottak ki. Közismertek Dionü-
szosz isten ünnepei, aki ugye a bortermelés
istene volt. Ide vezethetõ vissza a dráma és
a színház kialakulása. Nagy ünnep volt

Athénben Pallasz Athéné istennõ szüle-
tésnapja, amikor a legmagasabb arisztok-
ratáktól az ökörhajcsárokig az egész város
részt vett a felvonulásban.
A magyarságnak is voltak õsi ünnepei.
Ezek az évszakokhoz kapcsolódtak, az õszi
és téli napfordulóhoz. Jellegzetes esemény

volt a tûzgyújtás, rituális cselekvések vég-
rehajtása.
Nekem van emlékem a Horthy-korszakbe-
li március 15-ei ünnepségrõl. Semmi külö-
nös. Vers volt, beszéd volt, énekkar volt. A
háború után tapasztaltam egy erõszakos
politikai csoport agresszivitását. Hátuk
mögött a szovjet hadsereggel tudták, hogy
övék a jövõ. Eljött a politikailag vezérelt
ünnepek kora, a papírról felolvasott, tar-
talmilag teljesen üres beszédek, kurzus-
költõk verseivel színesített, tömegdalos
idõszak. Fontosak voltak az ünnepek, kö-
telezõ volt megjelenni, végigunatkozni a
hosszú beszédeket, gondolkozni, hogy
mindez mire való.
Napjaink ünnepségei mintha megpróbál-
nák megérinteni a nép lelkét. Huszadikán
reggel hatásos volt a tisztavatás sallang-
mentes profizmusa, a vár körzetében a
népünnepélyjelleg, a tömegeket vonzó

csemegék, zenék, táncok. Nem lógott ki
politikai lóláb, lehetett önfeledten együtt
lenni, szórakozni. A nap egyik csúcspontja
a Szent Jobb körmenet volt a délutáni nap-
sütésben. Itt tényleg együtt ballagott a köz-
társaság elnöke és a kiscserkész, a tízezre-
ket mozgósító tarka tömeg az egész ma-
gyarságról nyújtott benyomást. Béke és
áhítat lengte be a menetet. Ezekben a for-
ró napokban szinte fantasztikumként ha-
tott, hogy a hölgyek ezúttal nem tárták a vi-
lág elé pucér combjukat, érezték, hogy ez
az alkalom másról szól. A hatalmas soka-
dalom lelki egységét látva szánalmasnak,
szégyenletesnek látszott az eseményrõl
már elõzõleg megszellõztetett, botrányos
nyilatkozat a szoknyás papokról és a Szent
Jobbnak undorító és alighanem õrült
agyban született, sátáni közzététele. Erre
mondják magyarázatul, hogy „nagy az Is-
ten állatkertje”.
Az egész ünnepi kavalkád nyomán óhatat-
lanul felmerül az emberben egy kérdés.
Vajon létezne még magyar nemzet, ha
ezek az ünnepi alkalmak nem jelenítenék
meg érzékelhetõen, konkrétan a létezé-
sét?

L. A.
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A kilenc pont önmagáért beszél
A Sárbogárd kétszer adta

vissza

Sárbogárd–Ercsi Kinizsi 4-1 (3-1)
Sárbogárd: Matócza – Kindl, Gulyás–Kovács, Kókány, Bezerédi,
Buzás, Gráczer G., Paget, Gráczer Be., Majláth, Rodenbücher
Cserék: Farkas, Laták, Gráczer Bá., Nagy, Gyuricza, Demeter, Luc-
zek
Ercsi Kinizsi: Schön – Tóth, Hoffmann, Hamar, Gróf, Horváth,
Jerzsabek, Kondreska, Ivacs, Holentoner, Kõvári
Cserék: Hodula, Zsigmond, Bálint, Bognár, Szalánczi
Vezetõ edzõ: Lieber Károly
Hatvankilenc nap után elindult a 2019/2020-as év megyei labda-
rúgó-bajnokságban a pontvadászat. Az elõzõ szezonban a közép-
mezõnyben záró együttesek a Magyar Kupában már az elmúlt hé-
ten találkoztak és Ercsiben magabiztos vendégsiker született.
Meglepetésre már a 2. percben vezetést szerzett az Ercsi csapata.
A jobb oldalról belõtt szögletet egy hazai védõ megcsúsztatott és a
kaputól 6 m-re helyezkedõ Hamar E. V. a labdát a kapu bal olda-
lába fejelte, 0-1. A gyorsan bekapott gól után a hazaiak sorra ve-
zették a támadásokat és a vendégek védelme állandó nyomás alá
került. A 15. percben nagyszerû támadás végén egyenlítettek a
hazaiak. Gulyás–Kovács G. a védelmi zónából tért ölelõ átadással
indította a jobb oldalon Bezerédi Á.-t. A védõ mögé kerülve, a ka-
putól 12 m-re középre passzolt labdát a balról érkezõ Majláth H.
higgadtan helyezte a hálóba, 1-1. Tovább tartott a hazaiak nyomá-
sa és a 20. percben a bal oldalon vezetett támadást Kókány P. gól-
lal fejezte be. Gráczer Bence indítását a felfutó Kókány P. a kapu-
jából kimozduló Schön D. felett emelte a labdát a kapu közepébe,
1-2. A megszerzett vezetés birtokában a Sárbogárd uralta a játé-
kot és a vendégek szórványos támadásai nem okoztak veszélyt a
hazai kapura. A 31. percben egy bal oldali szabadrúgást Matócza
D. a mezõnybe ütött és a megszerzett labdával Bezerédi Á. a jobb
oldalon kiugratta Rodenbücher T.-t. A védõ a büntetõterületen
belül szabálytalanul szerelt és a játékvezetõ 11-est ítélt. A meg-
ítélt büntetõt Bezerédi Á. nagy erõvel lõtte a kapu jobb oldalába,
3-1. A második játékrészt a hazaiak kihagyott helyzetei jellemez-
ték és a vendégek védekezésébe több esetben Fortuna is besegí-
tett. Az 50. percben Majláth H. lövésével szemben volt tehetetlen
a vendégek kapusa, és az eredményjelzõn 4-1 volt olvasható. A
mérkõzés végéig a mezõnyjáték hazai fölénnyel és kihagyott gól-
szerzési lehetõségekkel telt. Az Ercsi csapata egy héten belül két-
szer szenvedett vereséget a Sárbogárd egységes, jó játékot nyújtó
csapatától.
Így látta a Mester: – Az elsõ percben bekapott gól sem zavarta
meg a csapatot. Sok szép támadást vezettünk, de a helyzetkihasz-
náláson van még mit javítani. Gratulálok a csapatnak a magabiz-
tos gyõzelemhez!
Jók: a hazai csapat, illetve Kondreska R., Gróf A.

Nehéz, de értékes gyõzelem

Sárbogárd II.–Szabadegyháza 3-2 (1-1)
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pajor, Fauszt, Vagyóczki, Gráczer Bá.,
Sükösd, Szakács, Horváth, Tulok, Demeter, Luczek
Cserék: Kovács, Pap, Tóth, Sebestyén, Vámosi, Õri, Gábris
Szabadegyháza: Sári – Gárber, Rauf, Csupor, Rapai, Horváth,
Németh, Varga, Billig, László, Parall
Cserék: Viniczai, Németh, Buza, Dienes, Szabó, Zámbó
Vezetõ edzõ: Baranyai Balázs
A nagy meleg ellenére mindkét csapat nagy elánnal kezdte a mér-
kõzést. A hazaiak a 11. percben megszerezték a vezetést. Sükösd

G. a jobb oldalon kiugratta Demeter D.-t és a beadott labdát
Gráczer B. lekezelte, egy csel után 8 m-rõl a hálóba lõtt, 1-0. To-
vábbra is a hazaiak veszélyeztettek és a 16. percben Gráczer B.
egyedül tört a kapura, 16 m-rõl elpasszolta a kilépõ kapus mellett
a labdát, de a gyenge gurítás a jobb oldali kapufa mellett hagyta el
a játékteret. A 33. percben a vendégek támadása végén Horváth
T. lövését lábbal hárította szögletre Brúzsa S. P. A 39. percben
megszületett az egyenlítés. Varga D. a kaputól 18 m-re lövésre
szánta el magát és a labda a hálóban kötött ki, 1-1. A szünet után a
Sárbogárd II. elsõ támadását góllal fejezte be és ismét vezetéshez
jutott. Sükösd G. bal oldalról elvégzett szögletrúgására Demeter
D. a védõkkel együtt ugrott fel és a hálóba juttatta a labdát, 2-1. A
Szabadegyháza percei következtek és az 54. percben ismét sike-
rült egalizálni az eredményt. Rapai G. gondolt egyet és mintegy
30 m-rõl megcélozta a kaput. A labda a kapusról kipattant és a
szemfüles Horváth T. közelrõl a kapuba emelte az ajándéklabdát,
2-2. Új erõket bevetve küzdött a hazai csapat a gyõzelem megszer-
zéséért. A 63. percben Tóth G. jobb sarokba tartó bomba-szabad-
rúgását bravúrral ütötte szögletre Sári M., a beadott szöglet után
a közelrõl leadott lövést reflexbõl hárította. Tíz perc mezõnyjáték
után Horváth Zs. kapott nagyszerû labdát a jobb oldalon. A védõt
egy megkerülõs csellel átjátszotta és a büntetõterületen belül sza-
bálytalanul szerelte. A játékvezetõ az asszisztens jelzésére meg-
ítélte a 11-est. Az ítéletvégrehajtó Demeter D. a jobb sarokba lõt-
te a labdát, 3-2. A gól után egy-két keményebb szerelés okozott
némi feszültséget a játékosok között. A 87. percben a hazaiak
tovább növelhették volna elõnyüket, de a rosszul hazafejelt labdá-
val kilépõ Demeter D. kapus melletti gurítása a kapufát érintve
ment mellé.
Küzdelmes mérkõzést, helyenként jó játékot láthattak a mérkõ-
zésre kilátogató szurkolók. A helyzeteit jobban kihasználó Sárbo-
gárd II. megérdemelt gyõzelmet aratott.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Fegyelmezetten és helyen-
ként jól játszva megérdemelten gyõztük le a rutinos Szabadegyhá-
zát. Nagyon akartuk a 3 pontot és ez átsegített a fáradtság okozta
holtponton. Gratulálok a srácoknak!
Jók: Fauszt Z., Horváth Zs., Demeter D., illetve Sári M., Billig J.

Így kezdõdött
Sárbogárd U19–DUFK U19 4-1 (1-0)

Sárbogárd: Brúzsa – Lengyel, Horváth Zs., Õri, Kisari, Tóth P.,
Morvai, Molnár, Husvéth, Gábris, Horváth B.
Cserék: Tóth L., Bruzsa T., Suplicz, Bruzsa B., Suhajda
DUFK: Gergely – Danó, Fejes, Gertner, Pinczési, Laki, Gálfi,
Rácz, Hollósi, Fejes, Szõke
Cserék: Murvai S., Murvai G., Dócs, Fehérvári
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A szombat délelõtti matinén a tavalyi
bronzérmes az újonc ellen lépett pályára.
A fizikailag és technikailag jól képzett ven-
dégek ellen a 6. percben a hazaiak vezetés-
hez jutottak. Horváth B. jobb oldalról el-
végzett szabadrúgásával Gábris R. túlju-
tott a védõn és a kimozduló kapus mellett a
jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. A gól után me-
zõnyjáték alakult ki és a kapuk nem kerül-
tek veszélybe. A 20. percben a hazaiak két
veszélyes támadása után érintetlen maradt
a vendégek hálója. A jobb oldalról belõtt
szögletet Horváth B. 6 m-rõl fölé emelte,
majd az újabb szöglet után Õri D. lövése
kerülte el a kaput. A félidõ lefújásáig még
két Molnár M.-megmozdulás okozott iz-
galmat, de Gergely M. mindkétszer hárí-
tott. A szünet után az 50. percben kétgó-
losra növelte elõnyét a Sárbogárd. Gábris
R. nagyszerû indításával Morvai K. a vé-
dõk mögé kerülve 18 m-rõl kilõtte a bal fel-
sõ sarkot, 2-0. Az 59. percben ismét Hor-
váth B. végzett el jobb oldalról szabadrú-
gást és a beívelt labdát Suhajda M. fejelte a
hálóba, 3-0. Az aktív jobb oldal a 63. perc-
ben újabb góllal örvendeztette meg a szép
számmal megjelent szurkolókat. A jobbról
érkezõ labdát Kisari K. I. 16 m-rõl lõtte a
jobb alsó sarokba, 4-0. A 66. percben szépí-
tettek a vendégek. Pinczési B. I. lövése
került a hálóba, 4-1. A második játékrész-
ben már gólokban is kifejezõdött a sárbo-
gárdi fölény és ezzel a gyõzelemmel indult
a hétvégi gyõzelmek sora.

Ifj. Pajor László a mérkõzésrõl: – A nagy-
mértékben megfiatalított csapatunk rek-
kenõ hõségben fogadta a dunaújvárosi el-
lenfelét. Nem lehetett könnyû mérkõzésre
számítani, ami be is igazolódott, ennek el-
lenére végig kézben tartva, sok helyzetet
kialakítva, élvezetesen játszva sikerült ma-
gabiztos gyõzelmet aratni az I. fordulóban.
Gratulálok a csapatnak!

Jók: Horváth B., Horváth Zs., Tóth P.,
Lengyel Sz., illetve Gergely M.

A hétvége sportmûsora

2019. augusztus 24. (szombat)

10 óra: Ercsi Kinizsi U19–Sárbogárd U19
(megyei I. o., U19, Ercsi)

2019. augusztus 25. (vasárnap)

17 óra: Kisláng-Telmex–Sárbogárd (me-
gyei I. o., Kisláng)

17 óra: Elõszállás–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Elõszállás, Magyar Kupa)

2019. augusztus 28. (szerda)

17 óra: Sárbogárd–Enying (Sárszentmik-
lós)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, ed-
zõkkel, játékosokkal sportpályafutásról, a labdarúgásban eltöltött évekrõl. A Sár-
bogárd SE szakmai munkáért felelõs vezetõjével, PAJOR LÁSZLÓVAL a sárszent-
miklósi focipályán beszélgettem.

Természetesen a pályafutás elindítója
Bruzsa Miklóshoz, a sárbogárdi serdülõ-
csapat edzõjéhez fûzõdik. Tisztelettel em-
lékezik vissza a kezdeti idõkre az akkor
még 11 éves kissrác, akit a tanár bácsi vitt
és hozott a sárbogárdi edzésekre saját ko-
csijával. A Sárbogárd Videoton serdülõ-
csapat igazolt játékosa lett 1979-ben. Egy
év után a Sárszentmiklós serdülõcsapatá-
hoz követte edzõjét. A következõ évek a
serdülõ- és az ificsapat játékosaként teltek.
Már 17 évesen a felnõttek között játszott
és a csapat meghatározó játékosává vált.
Egy sajnálatos súlyos térdsérülés 18 éve-
sen kettétörte felfelé ívelõ karrierjét. A
mûtét után nem sikerült felépülni, és a ka-
tonaidõ alatt is pihent, orvosa javaslatára,
bízva a felépülés sikerében. Az újbóli kez-
dés a folytatás reményében történt, de a
korábbi sérülés nem engedte a versenysze-
rû játékot. 23 évesen befejezõdött az aktív
pályafutás. A foci szeretete nem múlt el, és
a baráti társaság csapatával a teremfoci-
bajnokságban játszott.
Gyermekei kiskoruk óta a labda bûvöleté-
ben éltek és a Sárbogárd labdarúgóklubjá-
nak igazolt játékosai lettek. Ekkor fogal-
mazódott meg az edzõi pálya gondolata,
hiszen ott volt a gyerekek edzésein és ver-
senyein is. Elvégezte és megszerezte az
UEFA ’B’ licence képesítést és a Sárbo-
gárd utánpótláscsapatainál kezdte meg az
edzõi munkát. A Bozsik-programos kor-
osztályok fiatal labdarúgó-palántáit taní-
totta a foci szeretetére és tudományára.
2009-ben, a sárbogárdi évek után, a Sár-
szentmiklós SE-nél, az utánpótlás-együt-
tesek edzéseit irányította. Az utánpótlás-
csapatoknál töltött évekbõl szép emléke-
ket és eredményeket tud maga mögött.
Már az elsõ évben nagyszerû sikert ért el az
U13-as csapattal. A megyei kiemelt baj-
nokságot veretlenül nyerte meg az együt-
tes. Az U16-os és U19-es megyei bajnok-
ságban csapataival háromszor nyert bajno-
ki cím mellett még további helyezések is
gazdagították az éremgyûjteményt. Az if-
júsági csapatok mellett a Sárszentmiklós
II. felnõttcsapata irányításával a megyei
III. bajnokság megnyerése után felkerült a
megyei II. osztályba. Az edzõi munka ki-
terjedt a Bozsik-program versenyeinek
szervezésére is. Az iskolai és egyesületi
programban tevékenyen, programvezetõ-
ként 11 évig vett részt. 2019-tõl a Sárbo-
gárd SE szakmai munkáért felelõs vezetõ-
je és a 2019 õszén történt edzõváltás után a
megyei I. osztályban szereplõ csapat edzõ-
je.
Az elsõ év a csapat egységbe kovácsolása
és felkészítése az eredményes szereplésre.
A 2019/2020-as bajnokságban és a Magyar
Kupában a sikeres kezdés jó alap a kitûzött

cél eléréséhez, ami elmondása alapján a
dobogóközeli teljesítmény. Örömmel ke-
rültek szóba a megyei U19 válogatottnál
eltöltött edzõi évek. A Fejér Megyei Lab-
darúgó Szövetség az Év Utánpótlásedzõje
kitüntetõ címmel értékelte munkáját. Sár-
bogárd Város Önkormányzata pedig a lab-
darúgó-utánpótlásban végzett munkáját a
Sárbogárd Város Ifjúságáért elismeréssel
jutalmazta.
Laci a sárbogárdi mentõállomás dolgozója
és 34 éve mentõápolóként gyakorolja hiva-
tását. Legbüszkébb László és Tamás fiaira,
akik a Sárbogárd SE nagy családjának tag-
jai labdarúgóként, edzõként (László).
Szakmai munkájában nagy jelentõséget,
fontos szerepet tulajdonít annak, hogy ne
csak jó focistákat, hanem jó embereket ne-
veljenek.
A labdarúgásban megfogalmazott mottó-
ja: Élvezd a focit, de fegyelmezetten!
Gólokban gazdag sikereket kívánva kö-
szöntem meg a beszélgetést.

Szántó Gáspár

FELHÍVÁS

A Sárbogárd SE nõi focicsapatot indít a
megyei bajnokságban. Várjuk azon lá-
nyok és asszonyok jelentkezését, akik
szeretnének az egyesület keretein belül
sportolni, a világ legnépszerûbb játékát
versenyszerûen ûzni.

Jelentkezni lehet 2019. augusztus 23-án
a sárbogárdi sportpályán a 17.30 órakor
kezdõdõ edzésen és telefonon Pajor
Lászlónál a 06 (20) 342 2301-es számon.

Hívunk! Várunk! Gyere és állj közénk!
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SÍC – hírek, eredmények

2019. augusztus 17-én (szombaton)
Marcaliban rendezték meg az idei 3. Pá-
lya GP-, OB-kvalifikációs és ligakupa-
versenyt. A Sárréti Íjász Club 2 kadet ko-
rú versenyzõvel képviseltette magát a
rangos megmérettetésen.

Mindkét sárbogárdi versenyzõnek sike-
rült teljesíteni az õszi országos bajnok-
ságra szükséges kvalifikációs szintet. A
verseny alapszakaszában – rangsoroló-
ban – olimpiai fiú kadet kategóriában
Szénási Benedek 3., Jászter Zsombor
pedig 4. helyezett lett.

A két kadettel teljes lett a szeptemberi
pálya OB-n induló létszámunk, akik a
következõk:

hosszú távos felnõttek: Katona Alex,
Széplaki Zoltán, Téglás László, Gilicze
Ferenc és Gilicze László;

kadet: Szénási Benedek;
rövid távos felnõttek: Varga Enikõ, Ba-
tári Balázs és Jászter Zsombor;
serdülõk: Batári Szilárd és Jászter Bo-
tond;
gyermekek: Fekete Zétény és Lénárt
Roland.
Olimpiai íjászegyesületünkbe változat-
lanul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfia-
kat. Olimpiai reflexíj-felszerelést bizto-
sítunk. (Saját történelmi, longbow, va-
dász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.)
Egyesületünk levelezési címe: lgilicze@
tolna.net

Sárréti Íjász Club Sárbogárd,
Jászter Zsombor/Gilicze L.

Tibi emeli a tétet
Európa-bajnok lett fekvenyomásban Horváth Tibor, a sárbogárdi Delta Testépítõ Klub
tulajdonosa az augusztusban Luxemburgban tartott megmérettetésen Masters korosz-
tályban.
Gratulálunk!

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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Hármas karambol a 63-as fõúton

Összeütközött három személygépkocsi augusztus 16-án délután a 63-as fõúton Sár-
szentágota és Felsõkörtvélyes között. Az egyik autó az árokban, a másik az úton kereszt-
be fordulva állt meg, míg a harmadik az árkon túl egy mezõgazdasági út szélére vágódott.
Utóbbi jármû vezetõjét a sárbogárdi hivatásos tûzoltók feszítõvágóval szabadították ki a
roncsok közül. A mûszaki mentés részeként a tûzoltók áramtalanították a személygép-
kocsikat  és a forgalmat akadályozó jármûveket félrehúzták.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Csak nyugatra hoz
felfrissülést a hidegfront

Csütörtökön fátyolfelhõk szûrhetik
sokfelé a napsütést. A nap elsõ felében
északnyugaton alakulhatnak ki zápo-
rok, zivatarok, másutt azonban száraz
marad az idõ. Az északi-északkeleti sze-
let keleten kísérhetik élénk, erõs löké-
sek. Délután 24-33 fok közötti csúcsér-
tékeket mérhetünk, délkeleten lehet a
legmelegebb.

Pénteken is túlnyomóan fátyolfelhõs
idõre, szûrt napsütésre készülhetünk.
Csapadék nem valószínû. A légmozgás
többnyire mérsékelt marad. Délután
29-35 fokig melegszik a levegõ.

Szombaton keleten zavartalanabb lesz
a napsütés, nyugaton megnövekedhet a
gomolyfelhõzet és néhol zápor, zivatar
is elõfordulhat. A keleties szelet helyen-
ként élénk lökések kísérhetik. Délután
29-34 fok valószínû. Vasárnap 30 fok fe-
letti maximumokra, sok napsütésre van
kilátás. Elszórt záporokra, zivatarokra
azonban még készülnünk kell.

Forrás: idokep.hu

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

KÉK
HÍREK

Hangoskodók
Sárbogárdon az Ady Endre útra kértek
rendõri segítséget 2019. augusztus 17-én
hajnalban, ahonnan már másodszorra ér-
kezett bejelentés hangoskodásról. A kiér-
kezõ járõrök a helyszínen ellenõrzés alá
vontak egy 32 és egy 25 éves férfit, akik az
elsõ figyelmeztetés ellenére tovább foly-
tatták a rendbontó, agresszív viselkedésü-
ket. A rendõrök a két helyi lakost elfogták
és elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol velük szemben szabálysér-
tési eljárást indítottak.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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SÁREGRESI FALUNAP

2019. augusztus 24.
Programok (helyszín: a sportpálya)

8.00–12.00 pörköltfõzõverseny (az elkészült ételeket 12.00
órakor várjuk zsûrizésre)

9.00–12.00 Sáregres Kupa – kispályás foci

10.00–14.00 ugrálóvár, arcfestés, fazekas-foglalkozás, gokar-
tozás, népi játékok

12.00–14.00 mindenki ebédel

14.00–14.20 köszöntõ, eredményhirdetések

14.20–14.30 a Sáregresi Tagóvoda mûsora

14.30–15.00 Bíró Kriszti – Varázsmuzsika (interaktív gyermek-
mûsor)

15.00–15.45 Márió, a harmonikás fellépése

15.45–16.00 a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccso-
port mûsora – Györköny

16.00–16.15 Surnyák–Asbóth Veronika és Vajai–Kovács Vik-
tória fellépése

16.15–16.30 a Sáregresi Népdalkör mûsora

16.30–17.15 az Alapi Mezõföld Népi Együttes mûsora a Szed-
tevette zenekar közremûködésével és táncház

17.15–17.30 a Sáregresi Csipet-Csapat Tánccsoport mûsora

17.30–17.45 Surnyák–Asbóth Veronika és Vajai–Kovács Vik-
tória fellépése

17.45–18.00 a Zorica Tánccsoport mûsora – Ercsi

19.00 órától Retro Disco Dj. Jámbor közremûködésével

A fõzõ-, és fociversenyre a nevezéseket Sáregres Község Ön-
kormányzatához kérjük jelezni!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KIRÁNDULÁST SZERVEZ
SZÉKESFEHÉRVÁRRA.

Jelentkezni Lakatos Gyõzõ elnök úrnál.

Filmajánló

BEÉPÍTETT CICÓ

Német-belga családi animációs film, kalandfilm
Marnie, a világ leglustább cicája a házimacskák kényelmes éle-
tét éli egy vidéki házikóban. Soha életében nem hagyta el az
udvart, az otthonán kívüli világot csak kedvenc televíziómûso-
rából, egy detektívsorozatból ismeri. Egy nap felbukkan szere-
tõ gazdájának testvére, Paul, aki szupertitkos küldetéssel bízza
meg a bátor cicát. Marnie azonban véletlenül kipottyan Paul
teherautójából, így kénytelen egyedül nekivágni a nagy kaland-
nak. Szerencséjére útja során megismerkedik Elvisszel, a nagy-
szájú, ám félénk kutyussal, Antonnal, a szamárral, aki cirkuszi
zebra szeretne lenni, valamint Eggberttel a folyton aggodal-
maskodó kakassal.
Bemutató dátuma: 2019. augusztus 22.
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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

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

5 HEKTÁR FÖLD EGYBEN ELADÓ
SÁRSZENTMIKLÓSON

06 70 940 1639

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
KERESEK Cece és környékérõl.

Hívjanak az alábbi telefonszámon:
+36 70 774 0051

KONYHAI és PULTOS MUNKATÁRSAT
KERES A COSA NOSTRA PIZZÉRIA.

06 70 542 6731

Egyéni vállalkozóként
VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK.

Elektromos hálózatok cseréje,
bõvítése, kiépítése.

Szerelvények cseréje, beépítése.
Telefon: 06 30 348 3620

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

SZILVA ELADÓ 06 30 255 9806

TÛZIFA konyhakészen korrekt mennyiségben,
valós minõségben kapható!

06 30 9497 934

KARATEEDZÉSEK
INDULNAK KEZDÕK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE

NÉMETH ATTILA 6 DANOS MESTER VEZETÉSÉVEL
A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA

TORNATERMÉBEN SZEPTEMBER 4-TÕL.

Érdeklõdni a helyszínen vagy telefonon:
06 20 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!
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MÛKÕ ÉS GRÁNIT SÍRKÖVEK
KÉSZÍTÉSE SÁRBOGÁRDON.

Telefon:

06 70 3151 417
Facebook:

Strausz Péter


