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Õsz a térenÕsz a téren A legcsöppebb...A legcsöppebb...

Írás a 4. oldalon.

Írás a 2. oldalon. Írás a 7. oldalon.

Írás a 9. oldalon.

Versenyen
kívül

Versenyen kívül beneveztem magam
hétvégén a száguldó riporterek futamá-
ba. Míg Cecén a fogatosok a lovaikat
hajtották, a konyhatündérek lecsót fõz-
tek, más települések az elsõ szüret ba-
bérjáért versengtek, a kerékpárosok
KRESZ-tudásukat tesztelték Nagyhör-
csökön és Rétimajorban (no, meg az
úton), Bogárdon izmok feszültek vasa-
kon és kõgolyókon egymásnak, addig én
kilométereket falva hajszoltam, hab-
zsoltam az élvezeteket: mindahány
helyszínen képfelvételeken örökítet-
tem meg kedves Olvasóink számára az
élményeket. Hogy ha valaki nem tudott
jelen lenni, az így élhesse át, aki pedig
ott volt, ezáltal idézhesse fel e mozgal-
mas, izgalmas nap történéseit, emléke-
it.
Jó olvasást kívánok!

Hargitai–Kiss Virág
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Õ S Z A T É R E N
A környezet- és egészségtudatosság jegyében rendezte meg elsõ ízben Õszölõ címû családi, kulturális és
sportrendezvényét a nonprofit szervezetként mûködõ Élhetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesület, a Sárbogárdi
Kulturális Egyesület és a Prémium Média és Sport Management Zrt. szombaton a József Attila Mûvelõdési Központban
és a Hõsök terén. Míg a megújult színházteremben zajlott a kétnapos ifi, junior és masters erõemelõ magyar bajnokság,
csapatbajnokság, a téren számos program várta a kilátogatókat.

Az Élhetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ
Egyesület lelkes tagjai és önkéntesei a kör-
nyezetünk megóvására, a szelektív hulla-
dékgyûjtés fontosságára és mikéntjére, az
újrahasznosításra irányította a figyelmet
kreatív, játékos, ismeretterjesztõ foglalko-
zásokkal és demonstrációkkal, valamint a
„Mi jó a természetben? Miért védd meg?”
címû rajzpályázattal, melynek díjazottjai
ez alkalomból vehették át jutalmukat. A
téren felállított nagysátorban pedagógu-

sok vezetésével különféle kézmûves-fog-
lalkozásokon vehettek részt gyermekek és
felnõttek. Készíthettek például színes mini
szelektív kukákat, papírdíszeket, kipróbál-
hatták a szövést, melybe virágokat is bele-
dolgoztak. Kiköltözött délelõtt a Vertikál
Zrt. ökosátra is, és elhozták az új kukásau-
tójukat bemutatni, amelynek vezetõfülké-
jébe beülhettek a gyerekek. A tûzoltóság
egyik autója szintén eljött a rendezvényre,
így mindenki megtekinthette, milyen esz-
közöket használnak a lánglovagok. Emel-
lett helyi és környékbeli termelõk árusítot-
ták saját készítésû termékeiket. Kazsoki

Olga édes mesterségbe, a különbözõ lek-
várok, dzsemek készítésébe szerelmese-
dett bele. Az ízlésesen lekötözött és felira-
tozott üvegekben barack-, szilva-, meggy-,
zölddió-lekvár és -dzsem kínálta magát.
Mellette a sárkeresztúri önkormányzat
közmunkaprogramjának keretében ké-
szült termékekbõl lehetett vásárolni: hán-
tolt tökmag, tökmagolaj, õrölt fûszerpap-
rika, levendulaolaj, levendulavíz sorakoz-
tak az asztalon, melyet két óriási fej ká-
poszta és színes tökök is díszítettek. A ke-
resztúri kertészetet, amelyben mindez
megterem, Nagy Dezsõ sárbogárdi kerté-
szeti szaktanácsadó segíti.
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Váraljai Péter asztalos- és fafaragómester
rengeteg népi fajátékkal csalogatta önfe-
ledt idõtöltésre az aprónépet. A gyerekek
nagy örömmel vették birtokba a játékokat.
A délelõtt folyamán föllépett a Mintapinty
zenekar, a helyi hastáncosok, társastánco-
sok és hiphopos lányok, valamint különbö-
zõ fitnesz-edzésformákkal, és két labdás
sportággal lehetett megismerkedni a VAX
Kézilabda Egyesület bemutatójának és a
Sárbogárdi Kosárlabda Club utcai kosár-
labdatornájának köszönhetõen. A Szellõ
Imrével folytatott beszélgetés ugyanakkor
a boksz rejtelmeibe kínált betekintést.
A Boka Boogie Band és a Control5 zene-
karok esti koncertjeit követõen, 21 órától
az erõs emberek mérték össze az izmaik-
ban rejlõ energiák mértékét a HSMA pá-
ros OB V-Team kupáján.

Hargitai–Kiss Virág

Erõs emberek kupája

Eredetileg 9 páros nevezett a versenyre, de
a hosszú szezonnal járó sérülések és a
szombat késõ esti kezdés miatt 4 páros állt
rajthoz.
A legnagyobb esélyes a háromszoros baj-
nok és címvédõ mezõlaki Sebestyén János
és a bölcskei Molnár Zsolt volt, legna-
gyobb riválisuk a kétszeres egyéni OB-
gyõztes, mádi Juhász Péter és az idei egyé-
ni OB bronzérmese, a vajdasági Kecskés
Roni. Nem titkoltan meglepetésre készült
a martfûi könnyûsúlyú bajnok, Varga Fe-
renc és a tatabányai rönknyomóbajnok,
Hegedûs Ádám is. A negyedik párost a
skót felföldi játékokról megismert zichy-
újfalui Vizi György és a sárosdi Mészáros
Dávid alkotta.
Elsõ versenyszámként egy 17 tonnás kami-
ont kellett 20 méterre elhúzni, melyben a
Sebestyén–Molnár duó remekelt. Ezután
egy 500 kg-os vaskeretet kellett 40 m-en ci-
pelni. Vargáéknak ehhez mindössze 18.63
mp-re volt szükségük. Majd egy 230 kg-os
vasrönköt kellett kinyomni minél több-
ször, mely 90 mp alatt hétszer sikerült a
címvédõnek. Az izlandi keresztcipelés óri-
ási izgalmakat hozott, Juhász Péter 55 m-ig
jutott. A 170 kg-os kõgolyót 120 cm magas-
ságon kellett átemelni, mely 90 mp alatt öt-
ször sikerült Sebestyénnek. Végül követ-
kezett a súlypiramis: három 40 cm-es lép-
csõn kellett felhordani a 200, 225, 240

kg-os vastömböket. Ezt a számot Juhászék
nyerték 47.42 mp-cel.
Köszönjük a lelkes és igen szép számú
szurkoló biztatását!

Darázs Ádám HSMA szakmai vezetõ

A rajzverseny eredményei

A „Mi jó a természetben? Miért védd
meg?” címû rajzpályázatot nagycsoporto-
sok és általános iskolások részére hirdet-
ték meg, hogy õk hogyan látják a termé-

szetvédelmet, mit gondolnak róla. Össze-
sen 155 rajz érkezett, mely az Élhetõbb
Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesület
várakozásait jócskán felülmúlta. A sok
szép rajz zsûrizése után – mely nem kis fej-
törést okozott – az Õszölõn kiállításra ke-
rültek az alkotások, ahol a közönségnek is
módja nyílt szavazni a legszebbre. A nagy-
csoportosok között 1. helyezett lett Haran-
gozó Noémi, 2. Pásztor Mátyás, 3. Takács
Hanna; az alsósok között 1. Nagy Rebeka,
2. Vámosi Mária, 3. Novák Bence; a felsõ-
sök között 1. Presinszki Balázs, 2. Rostás
Mercédesz, 3. Tóth Réka; a közönségdíjat
Schiller Gréta kapta, a különdíjat pedig
Ezüst Melánia. Gratulálunk a rajzverseny
résztvevõinek és nyerteseinek!
A rajzpályázat támogatói voltak: Prémium
Média és Sport Management Zrt., József At-
tila Mûvelõdési Központ – Horváth István,
Bajer Tiborné, Fair bútorház, Zsebõk vas-
bolt, Szilveszterné Nyuli Ilona, Ébl Zoltán,
Irka papír- és játékbolt, Gipszfal 94’ Kft.,
Szakács Zoltán, Hírház.
A közösségért, a gyermekek jövõjéért, Sárbo-
gárd élhetõbbé tételéért tevékenykedõ kör-
nyezetvédõ egyesület ezúton is köszönetet
mond mindenkinek a segítségért, támogatá-
sért és részvételért.
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Megújult a kultúr
Befejezõdött a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ színháztermének és nõi mosdójának
felújítása. A beruházás az úgynevezett CLLD-pályázat keretében, 80 millió forintból valósult meg. A
sajtónyilvános bejáráson dr. Sükösd Tamás polgármester, Erõs Ferenc, a képviselõ-testület kultu-
rális bizottságának elnöke, Horváth István, a mûvelõdési ház vezetõje és Varga Gábor országgyûlési
képviselõ vettek részt.
Az 1960-as évek végén épült színházterem falburkolatát és mennyezetét újrafestették, korszerû, távirányítóval állítható
LED-fényforrásokra cserélték a világítótesteket, a helyiség új aljzatot és elegáns, bordó színû, plüss széksorokat kapott; hamarosan
megérkeznek az új ajtók is, melyek az aulára nyílnak; s a legfontosabb talán mind közül a levegõcserélõk beépítése, melyek az elõadá-
sok alatt is zavartalanul tudják biztosítani a szellõztetést. Van még teendõ, többek között színpadtechnika tekintetében, de a rendelke-
zésre álló forrásból így is nagy elõrelépést tett az intézmény a modernizáció útján.
A nõi mosdó renoválása szintén régóta váratott magára. Most rá sem lehet ismerni a toalettre. Végre kulturált körülmények között
frissíthetik fel magukat a hölgyek.
A közeljövõben számos rendezvényen vehetjük birtokba, illetve próbálhatjuk ki a megújult kultúrt. Bízunk benne, hogy mindenki kel-
lõ figyelmet fordít az épület színvonalának megõrzésére, hiszen az a köz javát szolgálja!

Hargitai–Kiss Virág

Sárszentmiklósi iskolások barangolása
a Szepesség és a Tátra csodálatos helyszínein

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 37 fõ 7. év-
folyamos tanulója 4 pedagógussal Szlovákiá-
ban járt szeptember 10-a és 13-a között a Ha-
tártalanul pályázat támogatásával. Kassán Má-
tyás királyra és II. Rákóczi Ferencre emlékez-
tünk a Jakab-palota, Szent Erzsébet-dóm, Ro-
dostói ház megtekintésével. Felmentünk
Szepes várához, Szapolyai János király szülõ-
helyére, mely a szabadságharc során kuruc kéz-
re került. A Tátra a Kárpátok északi koszorúja,
ahol olyan csodás helyszíneken túráztunk, mint
a Csorba-tó, a Poprádi-tó. Megismerkedtünk a
Tátra növény- és állatvilágával Tátralomnic
múzeumában. Felidéztük a nevezetes helyek
magyar vonatkozásait. Lõcsén Jókai Mórra
emlékeztünk, majd kirándultunk a Szlovák Pa-
radicsomban. Késmárkon Thököly Imre mau-
zóleumát kerestük fel. Utolsó állomásunk a
gyönyörû betléri Andrássy-kastély volt.
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Mozaikok a Sárréti Csókavirág
Néptáncegyüttes életébõl

Táncegyüttesünk a nyári szünet után, au-
gusztus végén kezdett újra próbálni. Szíve-
sen vettük a váli Bíbor néptánccsoport
meghívását a IX. Váli-Völgyi Vigasságok-
ra. Ez a nívós rendezvény augusztus 31-én
került megrendezésre. Kellemes környe-
zetben, igazi fesztiválhangulatban indul-
tunk a táncos felvonulásra. Az utcai felvo-
nulást hangos tetszésnyilvánítás fogadta a
nézõktõl. A fesztivál rangját külföldi meg-
hívott csoportok is emelték. Láthattunk
Bulgáriából, Lengyelországból és a vajda-
sági Óbecsérõl néptánccsoportokat. A hi-
vatalos megnyitót Bulgária magyarországi

nagykövete tartotta. Csoportunk két vidék
táncát is bemutatta (Magyarbõd és
Szatmár vidéke), mely nagy tapsot váltott
ki a nézõkbõl. Kísérõzenekarunk ezúttal
Kósa Péter és barátai voltak. A fellépés
után szívesen vettünk részt a helyi értékek
vásárán, illetve megnéztük a mesterségek
élõ bemutatómûhelyét. Köszönjük a meg-
hívást, reméljük a X. Váli-Völgyi Vigassá-
gokon is részt vehetünk!

Pár nap elteltével, szeptember 3-án, cso-
portunkból 11 fõ Olaszország felé vette az
útirányt, Lignano Sabbiadoroba. Egy
nemzetközi fesztiválra kapott meghívást a
Tehetség Táncmûhely Paksról, velük
együtt vettünk részt a rangos eseményen.
A meghívott csoportok több nemzetet is
képviseltek. Bolgár, olasz, montenegrói,
cseh, orosz és ukrán együttesek között
képviseltük Magyarországot. A tánc mel-
lett jutott idõ pihenésre, városlátogatásra
is. Egy napot tölthettünk Velencében,
ahol megcsodálhattuk a palotákat, a Szent
Márk teret, a Sóhajok hídját. Utazhattunk
vaporettóval a Canale Grandén. Sajnos az
idõjárás nem mindig volt kegyes hozzánk,

sokszor esett az esõ, így a szabadtéri elõ-
adások egy része el is maradt. Ez nem szeg-
te kedvünket, a helyszín áthelyezése után
egy sportcsarnokban léptünk fel nagy si-
kerrel.

A Táncmûhely hajdúsági és kalotaszegi
táncokat mutatott be, csoportunk a
szatmári koreográfiát táncolta.
Reméljük, lesz még lehetõségünk fesztivá-
lokon öregbíteni csoportunk hírnevét,
képviselni a magyar kultúrát, Fejér me-
gyét, Sárbogárd városát.

Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület
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Három a magyar igazság
Cecén három program is zajlott szombaton párhuzamosan. A sportpályán rendezték ugyanis az egész nap zajló Fejér megyei
kettesfogat-hajtó bajnokság záró futamát a Cecei Lovas Egyesület szervezésében, a kultúrháznál a kora délután kezdõdõ lecsófeszti-
vált, a katolikus templomban pedig 16 órakor a jubileumi misét.

FOGATHAJTÁS

Színvonalas pályán, mérsékelt számú résztvevõvel zajlott a foga-
tok versenye az év utolsó megyei megmérettetésén.
A cecei fordulóban akadályhajtásban (20 indulóból) 1. lett id.
Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 2. Csontos Gyula (Mezõszilasi
LSE), 3. Nánai Zoltán (Bácska Lovas NLNHE), 4. Tóth Roxána
(Sárbogárdi LE), 5. Völgyesi Balázs (Vörösberény Lovas Egyesü-
let), 6. Hatala Roland (Pincehelyi LSE);
vadászhajtásban (16 indulóból) 1. Semjén Attila (Mezõszilasi
LSE), 2. Gnyálin János (Tököli Lovasklub), 3. Vámosi István
(Sárbogárdi LE), 4. id. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 5. Ha-
tala Roland (Pincehelyi LSE), 6. Völgyesi Balázs (Vörösberény
LE).

A 2019-es Fejér megyei bajnokságban minden eredményt össze-
vetve 1. id. Semjén Attila (Mezõszilasi LE), 2. Semjén Attila
(Mezõszilasi LE), 3. Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE), 4. Cson-
tos Gyula (Mezõszilasi LE), 5. Kiss Olga (Nagylóki LE), 6. Va-
dócz Zsolt (Kálozi LE).
Az országos bajnokság döntõjén az elsõ három képviseli Fejért.

LECSÓFESZTIVÁL

A napsütéses, meleg délutánon nagyon sok (összesen 14) baráti
közösség és család települt ki a kultúrház elõtti sátrak alá, hogy a
csodálatos, illatos helyi termésekbõl, többféle paprikából egyedi
lecsókreációt varázsoljon. Milyen érdekes, hogy ezt a viszonylag
egyszerû ételt hányféleképpen lehet elkészíteni. Mert ahány em-
ber, annyiféle ízlés, ízvilág, családi recept. Az ítészeknek mégis
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valamiképp rangsorolniuk kellett a bene-
vezett kondérok tartalmát. Bírálatuk sze-
rint 1. lett az óvoda csapata, 2. a Lecsóko-
lom, 3. a Segítõ Kezek Alapítvány csapata;
a legszebben tálalt ételért különdíjat vett át
az Õszirózsa Nyugdíjasklub. Minden díja-
zott értékes jutalomban részesült.
Habár nem is az volt itt a lényeg, hogy ki fõz
finomabbat a másiknál, hanem az együtt-
lét. A kellemes kikapcsolódás érdekében
kísérõprogramként vásári portékák közül
lehetett válogatni és zenés feltöltõdést is kí-
náltak a szervezõk meghívott fellépõk köz-
remûködésével, utcabállal és gazdag tom-
bolával.

Ünnepi szentmise

Fennállásának 225. esztendejét ünnepli a
cecei római katolikus templom, melyért is-
tentisztelet keretében adtak hálát a temp-
lomot megtöltõ hívek és vendégek, vala-
mint Helter István plébános, aki 2014 óta
tölti be itt hivatalát. A szentmisét a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a
templom búcsúnapján Mészáros János
címzetes apát, esperes plébános celebrálta,
közremûködött a Harmónia kamarakórus.

A cecei római katolikus templom lelkészei,
adminisztrátorai, plébánosai voltak: Sándy
János lelkész 1920–1927, Stermeczky Vin-
ce lelkész 1927–1942, dr. Tétény Gyula lel-
kész 1942–48, dr. Varga János lelkész
1948–1949, plébános 1949–1952, Horváth
Kálmán plébános 1952–1954, Kovács Géza
plébános 1954, Debreczeni László admi-
nisztrátor 1954, Brajnovits Ferenc admi-
nisztrátor 1954, Horváth László adminiszt-
rátor 1954–1958, plébános 1958–2002,
Radnics Zoltán adminisztrátor 2002, plé-
bános 2003–2004, Ott József plébános
2004–2005, Tornyai Gábor plébános 2005–
2007, Kallós Péter plébános 2007–2014.

Hargitai–Kiss Virág

SZÜRETI TÁNC

Pusztaegres volt idén Sárbogárdon az elsõ a szüret megünneplésében. Szombaton kora
délután vonult fel a népes sereglet köszönteni a szõlõszedés idejének kezdetét, és esti
mulatságba hívni a falu lakóit a klubba. A csikósok mögött, a város számos pontjáról ér-
kezett kocsikon a legcsöppebbektõl az idõsebbekig ültek szép ruhába bújt táncosok.

A különbözõ korosztályok más-
más koreográfiát lejtettek a meg-
állóknál az õket kísérõ zenekar
muzsikájára, a csikósok ostorpat-
togtatása közepette. Sokan kiáll-
tak a kapukba és keresztezõdé-
sekbe legeltetni a szemüket a vi-
dám, színes társaságon, díszes ko-
csikon és pompás paripákon.

HKV
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Szüret a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
2019. szeptember 13-án tartottuk óvo-
dánkban a már hagyománnyá vált szüreti
mulatságot az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus-humán kapacitás fejlesz-
tése Sárbogárd térségében címû projekt
keretében.
A gyermekek izgalommal készültek a jeles
eseményre óvodapedagógus kolléganõk
segítségével, akik igyekeztek a szüret han-
gulatához igazodva vidámmá, örömtelivé
tenni napjaikat. Az egész hét a szüret je-
gyében telt: szõlõvel, szürettel, õsszel kap-
csolatos dalokat, verseket, meséket tanul-
tak, hallgattak. Az óvoda is díszbe öltözött.
A szülõk segítségével – akik beszerezték,
kölcsönadták a szürethez szükséges eszkö-
zöket – sikerült megismertetnünk a gyer-
mekekkel a darálót, préselõt, hordót, de-
mizsont, hébért, lopót, fokolót.
Végre elérkezett a várva várt nap! A gyer-
mekek a hagyományokhoz hûen csodála-
tos népviseletes ruhában érkeztek az óvo-
dába.

A gyakorlatban is lehetõséget kaptak
Géczi István nagypapa jóvoltából a szõlõ-
darálásra, préselésre. Megtapasztalhatták
a munka nehézségét, komolyságát, és an-
nak eredményeként mézédes mustot ihat-

tak. A munka végeztével elérkezett a tánc,
a mulatság ideje. Ehhez a zenét az Áldás
zenekar szolgáltatta. A gyermekek életko-
ri sajátosságaihoz igazodva általuk ismert
dalokat, mondókákat adtak elõ megzené-

sített formában, játékos mozdulatokkal
kísérve, interaktívan. A mulatság végén jól
megtáncoltatták az óvoda apraját, nagyját,
gyermeket, felnõttet egyaránt.
Ezután következett a nap fénypontja, a
várva várt lovas kocsikázás! A fogatok – a
szülõknek köszönhetõen – gyönyörûen
feldíszítve várták a munkában, mulatozás-
ban elfáradt kis gyermekeket, akik öröm-
mel foglalták el helyüket a kocsikon, vidá-
man, dalolva járták be a környékbeli utcá-
kat. A nap végén sok-sok élménnyel gaz-
dagodva, kellemesen elfáradva érkeztek
vissza az óvodába. Köszönjük a lovas ko-
csik gazdáinak (Simon Lászlónak, Zsem-
beri Tamásnak, Huszár Györgynek, Si-
mon Attilának, Nagy Gergelynek, Nagy
Dávidnak, Gárdony Jánosnak, Tóth Ro-
xánának, Rostás Attilának), hogy hozzájá-
rultak gyermekeink öröméhez, napjuk tar-
talmasabbá tételéhez!
Az anyukáknak köszönjük a sok finomsá-
got, amit a gyermekek a nap során jóízûen
fogyasztottak el!

Huszárné Várhelyi Ildikó óvodapedagógus

Tájékoztató a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban
Tisztelt Szülõk!

2020. január 1-jén lép életbe az a jogszabály, ami alapján a gyermek még egy évet óvo-
dában maradhat. Erre vonatkozóan a kérelmet a szülõnek kell majd benyújtania 2020.
január 15-éig a felmentést engedélyezõ szervhez.
További információt az októberre ígért végrehajtási rendelettõl várunk, jelenleg egyéb
információval senki nem rendelkezik. Kérjük türelmüket!
Amennyiben a szükséges információk a rendelkezésünkre állnak, az intézményvezetõ-
ket, óvónõket azonnal tájékoztatjuk. Addig iskolába lépéshez szükséges fejlettség
megállapítására vonatkozó vizsgálatokat nem végzünk.

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye

Ügyviteli telephely címe:
7000 Sárbogárd, József A. u. 10.

E-mail:
sarbogard@fejermepsz.hu;

Telefon, fax:
+36 25 462 015

www.fejermepsz.hu
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Karika a város körül

’A falu asztala’ elnevezésû kerékpáros napot
minden esztendõben hûségesen megszervezi a
Mozdulj a Városért Egyesület. Idén számos
más program támasztott nekik „konkurenciát”,
de a tucatnyi elkötelezett bringás ennek ellené-
re sem tágított, letekerték a Töbörzsök–Sárhat-
van–Rétimajor–Sárbogárd távot annak rendje s
módja szerint. Már túl voltak a Széra Kft.-nél
megtartott ügyességi megmérettetésen, s éppen
a sárhatvani kápolnánál idõztek, amikor elcsíp-
tem õket. Egy kis testi–lelki feltöltõdés után, a
hatvaniak vendéglátó szeretetétõl övezve, újra
biciklire pattantak és tekertek tovább Rétima-
jorba az elméleti KRESZ-próbatételre vala-
mint ebédre, majd hazafelé vették az irányt.

Hargitai–Kiss Virág

Ragyogás
Úgy vetette le régi, megfakult, kinõtt bõrét és lett élénk színben pompázó, mint
egy gekkó. Molnár Orsolya életében lezárult egy fontos szakasz, melynek ta-
pasztalásait, grafittal rajzolt terméseit elõször naptárba, majd tavaly tárlatba,
most pedig frissen megjelent könyvébe foglalta Ragyogás címmel. A „civilben”
Pusztaszabolcson történelmet, franciát és rajzot tanító mûvész – túl a család-
alapításon, egy kamaszfiú édesanyjaként – az elmúlt évek során élte és érlelte
meg belsõ visszavonultságban, átalakulásban nõi mivoltát, valódi önmagát.
Ennek folyamatát tükrözik alkotásai, melyek érzékiek, teli rózsákkal, nõkkel,
nõ és férfi összefonódásával, tánccal, intimitással, az érzelmek áramlását
kifejezõ könnyekkel/vérrel/borral/esõvel, mandalákkal, spiritualitással.
A különös, sokat mondó véletlen úgy hozta, hogy bûvös, mesebeli számok
övezték a könyv szeptember 13-ai, pénteki, bemutatóját, melyre a sárbogárdi
könyvtárban került sor. Az esemény dátuma összeadva ugyanis a 7-es számot
eredményezi (hétévente újul meg az ember), és harmadik, összegzõ állomása
volt e bemutató Orsi lezárult korszakának.
Háttérben Orsi munkáival jómagam beszélgettem az alkotóval a könyv szüle-
tésének elõzményeirõl népes közönség elõtt. Majd a szerzõ egyedileg dedikál-
ta köteteit az elébe járulóknak.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A negyedik alkalommal megrendezett „A falu asztala – kerékpáros nap” rendez-
vény támogatásáért köszönetet mondunk az alább felsorolt szervezeteknek és
magánszemélyeknek: Aranyponty Zrt., Sárhatvan Klub, Sárréti Híd szerkesztõ-
sége, Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárbogárdi Rendõrkapitányság, Fekti
Csaba rendõr õrnagy, Horváth Ferenc rendõr törzszászlós, töbörzsöki Szent Ist-
ván Általános Iskola, Széra Kft., Polgárõrség Sárbogárd, Protect-Lux 07 Kft.,
Fodor és Molnár Kft., Nagy Beáta, Hegedüsné Bereck Erzsébet, Kelemen há-
zaspár, Fent Gyõzõ, Horváth Ferenc, Rigó József, Fodor János, Tengler
Mariann, Czeinerné Takács Tünde, Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége.
A nap díjazottjai: a legfiatalabb kerékpáros: Soós Nimród (6 éves), veterán ke-
rékpáros: Kimiti Józsefné Marika, kerékpáros család: Kelemen család 6 fõvel, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság díjait a KRESZ gyakorlati és elméleti tudásáért
kapta: Kelemen Reza, Soós Miklós és Soós Nimród.
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Alsószentiváni búcsú
hitoktatók zarándoklatával

Gyönyörû nyárutói idõben gyülekeztünk a kegyhelyen. Tavaly óta
a szeptemberi búcsúnap iskolánk Veni Sancte szentmiséje, vala-
mint a Székesfehérvári Egyházmegye hitoktatóinak zarándoklata
is egyben, hogy egymásért, a tanítványokért és a tanévért ajánlják
fel a szentmisét.
Helter István püspöki biztos a szentmise elején köszönetet mon-
dott Varga László kaposvári püspök atyának, aki számos egyéb el-
foglaltsága mellett is elfogadta meghívásunkat, és bemutatta a
mai szentmisét, amelyet püspök atya Kovács Elena gyógyulásáért
ajánlott fel. Jólesõ gesztusát a hozzátartozók nevében is
köszönjük!

Jézus és Mária kapcsolatát mutatta be a hívõknek. Szûz Mária és
Jézus kapcsolata több a hagyományos anya–gyermek kapcsolat-
nál. Mária kapcsolata Jézussal az Istennel való kapcsolat példája
is. Pál apostol tanítását („Legyetek követõim, mint ahogy én
Krisztus követõje vagyok”) elmondhatta magáról Mária is. Jézus
követését, az Istennel fönnálló kapcsolat kiteljesedését pedig a hi-
tünk jelenti. Benne van az elfogadás, az engedelmesség, a bizalom
és a remény a mindennél nagyobb, segítõ és szabadító Isten iránt.
Mária hitt Jézusban, végig kitartott mellette. Õ, amikor Jézus
megszületett, már találkozott Isten kiszolgáltatott állapotával. A
tanítványokban csak a csodatévõ, mindenható Isten képe élt,
ezért sokkolta õket, amikor mesterüket a keresztre feszítéskor ki-
szolgáltatott állapotban látták. Mária azonban már megélte Isten
kiszolgáltatott állapotát, kitartott fia mellett a végsõkig, mert
hitte, tudta, hogy Jézus fel fog támadni.

Püspök atya azonban azt is
hangsúlyozta: a hitnek vannak
fokozatai. Hittanórákon meg-
tanuljuk a hittételeket, hirdet-
jük, megvalljuk ezeket, ez az
elsõ lépcsõfok, a tanult hit.
Magasabb lépcsõfok, amikor a
hitünket már át is tudjuk élni,
elfogadjuk bensõnkben is
azok igazságát. A végsõ foko-
zat azonban a ráhangoló hit,
amikor rábízzuk életünket Is-
tenre, s elfogadjuk útmutatá-
sát. Nemcsak akkor, amikor
reménytelennek érezzük hely-

zetünket, hanem akkor is,
amikor jól megy a sorunk. A
Jézushoz vezetõ út pedig a
szeretet. Jézust azok szeretik
igazán, akik tanítását életre
váltják. Jézus a szeretet új
parancsát tanította meg ne-
künk. A szeretet nem keres
kibúvókat, mindig készen áll
mások szolgálatára. Jézus
iránti szeretetünkkel az
Atyához kapcsolódunk. Erre
mutat példát számunkra Égi
Édesanyánk is, s nekünk is,

akik a fatimai kegyhelyen Máriához zarándokoltunk, ezt a példát
kell követnünk. Aki Jézus követésére vállalkozik, annak az egyet-
len törvénye a szeretet. Jézustól kapjuk az elsõ szeretetet, hogy
azt másokkal is közöljük. Jézus szeretete termékeny talajjá formál
minket. Ezen a talajon Jézus bátran új növényeket ültethet,
amelyek hatványozottan meghozzák gyümölcseiket. Ehhez
azonban rá kell bíznunk magunkat Istenre.

A búcsú utáni körmenetben természetesen iskolánk tanulói is el-
kísérték a menettel a Fatimai Szûz szobrát. A szentmise utáni
szentségimádáson Bolla Júlia vezetésével felemelõ lelki utazás-
ban részesültek a résztvevõk. Ezt követõen a hitoktatók a polgár-
mesteri hivatal dísztermében egy kis szeretetvendégség során fel-
frissülhettek és egy kis kötetlen beszélgetéssel, jó kedvvel alapoz-
hatták meg az elõttünk álló tanévet.

Képek és szöveg: Kiss Attila
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SÓBARLANGOK TANÚSÁGA
Nem tudom, ki hogy van vele, szereti-e a
barlangtúrákat, vagy sem. Tény, hogy van
egy speciális hangulata a föld mélyének.
Aki például nem bírja a bezártságot, annak
nem javaslom ezt a fajta kirándulást, még a
kiépített útvonalon sem. A bányászok által
használt tárnák felkeresését pedig csak a
legbátrabbak és legelszántabbak próbál-
hatják meg, hiszen itt sem világítás, sem
gyalogjárda nem áll a látogatók rendelke-
zésére, de a valóságot mindenképpen job-
ban tükrözi, mint a sokszor szinte luxuskö-
rülményeket biztosító, szervezett barlang-
látogatás.
Mi mindenesetre szívesen megnézzük a
különféle barlangokat, hiszen például ide-
ális esõprogram, s a nyári rekkenõ kániku-
lában is frissítõ a föld belsejének hûvös le-
vegõje.
Az elmúlt években többfele is jártunk, töb-
bek között három sóbarlangot is felkeres-
tünk. A Krakkó melletti wieliczkai sóbá-
nya – mely az elsõk közt került fel az
UNESCO világörökségi listájára – méltán
híres tárnáiról és termeirõl, valamint az
azokban található csodás sószobrokról és
egyéb alkotásokról. Én például – szégyen,
nem szégyen – a wieliczkai sóbányában
tudtam meg azt a történelmi tényt, hogy
IV. Béla legidõsebb lányát, Kingát – akit
Lengyelország máig védõszentjeként tisz-
tel – Krakkóba adták férjhez. A magyar ki-
rálylány, akinek az élete nem volt éppen
problémamentes, hiszen a tatár támadás
õt is menekülésre késztette férjével együtt,
édesapjától sóbányát kért ajándékba arany
és egyéb kincsek helyett, mivel a lengyelek-
nek nem volt elég sójuk. Apja teljesítette
lánya kérését. Kinga, a legenda szerint, le-
húzta ujjáról a jegygyûrûjét, és az akna bir-
tokbavételének jeléül a mélybe dobta. Né-
hány évvel késõbb, 1251-ben a királyné
magyar bányászok segítségével megnyit-
tatta a wieliczkai sóbányát, s a monda sze-
rint az elsõ kitermelt sótömbben megtalál-
ták a gyûrûjét.
Ennyit a legendáról meg a barlangról, de
én most egy kicsit más oldalról közelítenék
a témához, hiszen sok mindent átgondol-
hat az ember, miközben rója a métereket
meg a lépcsõket. Elõször is talán ezen a
barlanglátogatáson tudatosodott bennem
úgy igazán, hogy mekkora kincs a só! A ma
embere a legtöbbször olyan rutinszerûen
nyúl a sótartóhoz, s fûszerezi az ételét, pe-
dig nagyon sokáig, nagyon sokan óriási
kockázatot vállaltak, hogy leszállva a „po-
kolba”, embertelen körülmények között
megkeressék és felszínre hozzák ezt a mér-
hetetlen kincset. Igen, nem tévedés, kincs-
rõl beszélek, ugyanis az élõ szervezet mû-
ködéséhez alapvetõen hozzátartozik a
megfelelõ mennyiségû só jelenléte a szer-
vezetben. Sokat szidjuk mostanában, hogy
mennyire káros a túl sok só fogyasztása, ar-
ról viszont mintha kevesebbet beszélnénk,
hogy a NaCl-nak nagy szerepe van a szer-
vezet folyadékháztartásának szabályozá-

sában, valamint az ideg- és izommûködés-
ben is. Hiánya rosszulléthez, végsõ soron
halálhoz is vezethet. Aztán a só ízesít, kon-
zervál, fertõtlenít, szomjúságot kelt, vizet
köt meg a szervezetben. A sóbányák leve-
gõje közismerten gyógyhatású, épp ezért a
legtöbb bányában szanatórium üzemel.
Wieliczkan például hetekig a föld alatt él-
nek a gyógyulni vágyók, elzárva a külvilág-
tól, a tiszta, sós levegõben végezve min-
dennapi tevékenységeiket, azaz tanulnak,
játszanak, tornáznak, olvasnak, esznek, al-
szanak stb.
A sóbarlangokban tett látogatás azóta se
hagy nyugodni, s igék visszhangoznak a szí-
vemben. „Ti vagytok a föld sója.” – tanítot-
ta Urunk a Hegyi beszédben, azaz nekünk,
keresztényeknek pont az lenne a felada-
tunk ebben a világban, mint a sónak: fenn-
tartani az életet, ízt adni, tartósítani és
szomjúságot kelteni az „élõ víz”, Jézus
Krisztus után. Micsoda nagyszerû hivatás!
S milyen kevesen érezzük ennek a feladat-
nak a nagyszerûségét és nélkülözhetetlen
voltát! A gyülekezet az a hely, ahol a sóbá-
nyákhoz hasonlóan egy adott helyen –
Urunk hasonlatát használva – a „sóvá”, az-
az krisztusivá vált emberek összegyülekez-
nek. Tehát a gyülekezetnek ugyanúgy ké-
ne mûködni, mint a sóbarlangoknak. Sza-
natóriumi funkciójuk lenne, hogy a terem-
be betérõ, gyógyulni vágyó, beteg lelkek
magától a tiszta, krisztusi légkörtõl gyógy-
ulást nyerjenek. Ugyanis a gyülekezetek-
nek is van „kipárolgása”, épp úgy, mint a
sókristályoknak. Vagy Isten szinte észre-
vétlen, de betegséget gyógyító jelenlétével
telített egy-egy közösség levegõje, vagy pe-
dig kétes eredetû és kétes szellemi követ-
kezményekkel járó „légfrissítõkkel”, me-
lyek lehetnek jó illatúak, de nem hoznak
megoldást a „légzési nehézségekkel” küsz-
ködõ embereknek. Tudjuk, hogy egy idõ
után ki is merülhet egy-egy terület sókész-

lete, s ezért idõrõl idõre újabb tárnákban
kezdik meg a kitermelést, s így a járatok
egész szövevénye jellemzõ a bányákra, s
néha hosszú métereket kell látszólag ered-
ménytelenül megtenni a bányászoknak an-
nak érdekében, hogy felleljék az életet je-
lentõ sókristályokat. Valahogy így van ez a
lelki munkában is. Van, amikor csak „ko-
pácsolunk, ásunk, kutatunk”, keresve a
„sótestvéreket”, máskor meg Isten külö-
nös ajándékaként egész kristálytömbökre
lelünk. Sajnos az is igaz, hogy egy-egy gyü-
lekezet már csak amolyan meddõ kõzetek-
bõl áll, melyekbõl valahogy hiányzik a
fénylõ, életet adó sókristály. A forma ma-
radt, talán a díszes hatalmas termek is ott
vannak még, csak az élet nincs meg benne.
A külsõ pedig vajmi keveset számít. Érde-
kes példa minderre Wieliczkan az úgyne-
vezett Graduation tower, ami nem más,
mint levágott gallyakból felépített, kb. 20
méter magas építmény, melynek a tetejé-
rõl csendesen csordogál a sós víz. A gallya-
kon történõ porlasztás hatására a levegõ
telítõdik a párás, sós levegõvel, s a hatás
hasonló, mintha a sóbányában idõzne az
ember. Semmi cicoma, semmi drága kel-
lék, csak az értéktelen gally s a sós víz.
Mégis gyógyít. Így van ez egyik másik
összejöveteli hellyel is. Lehet szegényes,
talán régimódi, de ha ott vannak a „sóvá
lett lelkek”, akkor gyógyulni lehet…
Befejezésül még egy gondolat. Sóvá lenni
kockázatos hivatás. A só csak akkor hat
ugyanis, ha feloldódik abban a közegben,
ahová tették. A sótartóban, legyen bármily
dekoratív is, nem sok haszna van ennek a
„fehér aranynak”, nem töltheti be hivatá-
sát, de a helyére kerülve, csendesen olva-
dozva életet menthet.

Kulcsár Anikó

Antenna – a Magyar Evangéliumi Rádió
Alapítvány Kiadványa

Wieliczkai sóbánya
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55 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK
Az 1964-ben érettségizett 4. a osztály tanu-
lói szeptember 7-én tartották 55 éves talál-
kozójukat. A 42 fõvel indult osztályból
23-an érettségiztek Sárbogárdon a Petõfi
Sándor Gimnáziumban: Csordás Julianna,
Csõsz Mária †, Deák Etelka Réka, Engyel
Magdolna, Erdõdi Margit, Horváth Mag-
dolna, Jávori Edit Terézia, Kajdi Erzsébet,
Kiss Erzsébet, Kókány Mária Lujza, Koska

Rozália, Kovács Magdolna Erzsébet †,
Neisz Mária Sarolta, Pintér Eszter, Póda
Éva, Sörös Mária, Stern Éva †, Szalai Te-
réz, Szökrényes Beatrix Margit, Uitz
Kornélia, Varjas Katalin, Virág Irén †,
Wágenhoffer Zsuzsanna Ilona.
Szeretett osztályfõnökük az akkor még ha-
jadon Maszler Borbála (Bori néni) volt,
aki hamarosan Kalácska Lászlóval kötötte

össze életét; elsõ gyermekük születésekor
egy ideig Szabó István és Princz Istvánné
látta el az osztályfõnöki teendõket.

Az ország számos pontjáról (Gyõrbõl, Ba-
latonalmádiból, Kaposvárról, Enyingrõl,
Simontornyáról, Dunaújvárosból, Buda-
pestrõl, Sárbogárdról) érkezett öregdiák-
ok nagy örömére szolgált, hogy Bori néni
ott tudott lenni ezen a nevezetes összejö-
vetelen és megtisztelte õket Albin tanár úr
is. Többen egészségi, vagy más okok miatt
nem tudtak eljönni, illetve külföldön él-
nek, tehát igazoltan voltak távol.

Nagyon jó hangulatban teltek az együtt
töltött, emlékidézõ órák a kollégiumban.
Egyikük hatalmas, gyönyörû tortával ör-
vendeztette meg a többieket, melyet a tab-
lójuk képe díszített, és Bori néni is hozott
egy tortát a jeles alkalomra.

A fotón elöl balról jobbra: Erdõdi Margit,
Csordás Julianna, Pintér Eszter, Uitz Kor-
nélia, Póda Éva; fent jobbról balra: Varjas
Katalin, Kajdi Erzsébet, Németh Ida (nem
velük érettségizett osztálytárs), Kalácska
Lászlóné, Kiss Erzsébet, Sörös Mária,
Kókány Mária Lujza, Leszkovszki Albin.
Wágenhoffer Zsuzsanna – aki elõzetesen
képekkel lepte meg az osztálytársakat –
késõbb érkezett.

Hargitai–Kiss Virág

BREXIT
Nem az Angol Királyság várható kilépésé-
rõl akarok írni, hanem egy filmrõl, amely-
nek ugyanez a címe: Brexit. Van egy alcí-
me is: „A háborúban mindent szabad.”
Tudjuk: a kilépésrõl népszavazás döntött.
A film készítõinek az nem fért a fejébe, ho-
gyan lehetséges, hogy a népszavazás elõtt a
többség nyilvánvalóan a bennmaradás
mellett állt, a szavazás pedig fordított
eredményt hozott. A szavazók többsége a
kilépés mellett döntött.
Választási csalás történt, mint egy dél-
amerikai diktatúrában? Angliában, a világ
legrégibb parlamentarizmusában ennek
nincs realitása. Néhány hét alatt megválto-
zott a nép véleménye? Ez sem hihetõ. Mi-
ért változott volna?
A film betekintést nyújt a politika boszor-
kánykonyhájába. Boszorkánykonyha? De-
hogy! A politika normális mûködése. Egy
átlagos nézõnek kissé fejre áll a véleménye
a mai többpárti demokráciáról, amely ma-
gát önbecsapó módon a lehetséges leg-
jobb, legigazságosabb politikai berende-
zésnek tekinti.
A szereplõk pártvezérek, bankelnökök, a
politika hiénái. A fõszerepelõ azonban
közember, steppelt mellényben jár, torna-
cipõt visel, nem látszik vagyonosnak. Szak-

ember. A politikát sportmérkõzésnek lát-
ja. Ösztönzést kap bizonyos körökbõl,
hogy fordítsa meg a népszavazás várható
eredményét: érje el, hogy szavazzon a
többség a kilépésre. Emberünk nekilát.
Nem töpreng. Neki aztán mindegy, mire
jut a népszavazás. Sport az élet, egy nagy
futballmeccs.

Ebbe érdemes belegondolni. Tényleg csak
ennyi? Egy ember belenyúl egy titokzatos
gépezetbe, mûködésbe hoz bizonyos, na-
gyon kevesek által ismert vagy sejtett rugó-
kat, és ezzel megváltoztatja embermilliók
sorsát, a történelem menetét? Mi ezek sze-
rint a világtörténelem? Ügyes vagy brutális
fickók ravaszkodásának, sumákságának
terméke? Mi más volna? – kérdezi a film.
Te, nemes eszméktõl fûtött, ifjú politikus,
éjszakába nyúlóan görnyedsz a számítógép
billentyûzete fölött, hogy nagy hatású be-
szédedet megfogalmazd a nép jólétérõl.
Azt hiszed, számít valamennyit is, hogy mit
mondasz? Cinikus vigyorú, lelketlen ámí-
tók döntik el, akiknek semmit nem számít
a nép jóléte, s akiktõl távol áll mindenféle
eszme vagy meggyõzõdés. Te, izzadó kam-
pánybérmunkás, hordozod az aláírási íve-
ket, jársz házról házra, gyõzködöd az em-
bereket, hogy a te pártodra szavazzanak?

Kár a fáradságért! Pazar fotelekbe süppe-
dõ urak döntik el, hogy kire szavazzanak az
emberek. És te, jámbor szavazópolgár, aki
a fejedet vakarva töprengsz a történelmi
felelõsségtõl áthatva, hogy hova húzzad az
ikszet a szavazólapon, ne vakard a fejedet!
Oda fogod húzni, ahova számodra teljesen
ismeretlen urak elõírják. Vagy ha te nem
oda húzod, lesznek épp elegen, akik oda
húzzák. Ha szerencsétek van, jövõre is lesz
kenyeretek és autótok. Ha pedig nem lesz,
te vagy az oka. Hiszen megszavaztad.
Azt látni kellett, hogy a számára sikeres
népszavazás után mit csinált a fõ machiná-
tor. Talán örömtáncot járt? Egyáltalán!
Épp, hogy falba nem verte a fejét. Rájött,
hogy mit mûvelt. Kiszámíthatatlan, veszé-
lyes utakra kormányozta õ maga az orszá-
gát. Ekkor lett ember számomra.

L. A.

Egy kép a filmbõl
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Búcsú
a nyártól

Helyszín és idõ:
Sáregres, Csók István

Mûvelõdési Ház udvara

2019. szeptember 21.

Program:
13.00: köszöntõ
13.00–17.00: arcfestés, csillámtetová-
lás, homokfestés, lufihajtogatás, ugrá-
lóvár, gokart, pingpong, darts, teke, kü-
lönbözõ kreatív foglalkozások, kézmû-
vesház, kürtõs kalács, palacsinta és
amerikai palacsinta készítése
16.00–17.00: interaktív zenés gyermek-
mûsor
17.00–18.00: vacsora
19.00 órától retro diszkó!
Programunkra szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõt!

Talaj menti fagyok is jöhetnek

Csütörtökön napos, gomolyfelhõs idõ várható, kisebb futó zápor legfeljebb
csak északon, északkeleten fordulhat elõ. Az északnyugati szél továbbra is
élénk, erõs lesz. Hideg reggelre ébredhetünk, 2-7 fokig hûlhet a levegõ, de a
hidegebb, szélvédettebb helyeken, völgyeinkben talaj menti fagy is elõfordul-
hat. Napközben 15-20 fok valószínû.
Pénteken változóan, helyenként erõsen felhõs idõre számíthatunk, de emlí-
tésre méltó csapadék sehol nem várható. Az északnyugati szelet élénk lökések
kísérhetik. Hajnalban a fagyzugos helyeken akár gyenge fagy is lehet, délután
15-19 fok ígérkezik.
Hétvégén lassú melegedés veszi kezdetét. Túlnyomóan napos idõ lesz jellem-
zõ, északkeleten lehet felhõsebb az ég. Csapadék nem várható. Szombaton
15-21, vasárnapra már 18-24 fokig melegszik a levegõ.
Forrás: idokep.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus –
Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségé-
ben” címû pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Ösztöndíj-támogatás
3. § (1) Az önkormányzat az ösztöndíj-támogatás
keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, akik
a településen élõ hátrányos helyzetû tanulók,
hallgatók, Sárbogárdon lakóhellyel rendelkeznek;
a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 14 éves, de az
ösztöndíj támogatás lejártának végéig nem tölti
be a 30. életévét;
b) vállalja, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
sz. projektben részt vesz.
(2) Pályázatot egy személy többször is benyújt-
hat, mely alapján egy személy többször is támo-
gatható.
4. § Egy pályázat keretei közt a támogatás kereté-
ben a pályázók maximum 10 hónap idõtartamra
részesülnek az ösztöndíj-támogatásban.
5. § Az ösztöndíj pályázati felhívását az önkor-
mányzat hirdeti meg. A pályázatot Sárbogárd vá-
ros honlapján kell közzétenni az alábbi ütemezés
szerint:
a 2019/2020. tanévre szóló ösztöndíj-támogatás-
ban történõ részvételre szóló pályázat esetében:
A pályázat közzétételének határideje: 2019. szep-
tember 25.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. októ-
ber 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. no-
vember 15.
6. § Az ösztöndíj-támogatásra benyújtható pályá-
zat tartalmi elemei:
a) az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati
adatlap;
b) a pályázó részletes önéletrajza;
c) az e rendelet 2. mellékletében meghatározott
értékelési szempontokat alátámasztó dokumen-
tumok;
d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3.
melléklete szerinti nyilatkozat, illetve az azokat
igazoló dokumentumok;
e) a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási
intézmény által kiállított igazolás;
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati eljárás-
ban nem döntés-elõkészítõként közremûködõ
vagy döntéshozó, hogy nem kizárt közjogi tiszt-
ségviselõ, és hogy ilyen személyeknek nem köze-
li hozzátartozója.

Az ösztöndíj-támogatásra
irányuló pályázatok
elbírálásának rendje

7. § (1) A pályázatok elbírálása e rendelet 2. mel-
lékletében meghatározott értékelési szempont-
rendszer szerint megállapított pontszámok alap-
ján történik. A benyújtott pályázatok alapján
összesítõ táblázat készül.
(2) A támogatás elbírálásáról Sárbogárd Város
Önkormányzata oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottságának elõzetes véleménye alapján a
képviselõ-testület – a felállított rangsor alapján, a

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figye-
lembe véve – zárt ülésén dönt.

(3) A képviselõ-testület döntése ellen fellebbe-
zésnek helye nincs.

(4) A képviselõ-testület döntésérõl a pályázók
írásbeli értesítést kapnak.

(5) A pályázatok eredményét az önkormányzat a
helyben szokásos módon – hirdetmény útján és
az önkormányzat honlapján – közzéteszi.

A támogatási szerzõdés
tartalmi elemei

8. § A támogatási szerzõdés tartalmi elemei külö-
nösen:

(1) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy
sárbogárdi lakcímét az ösztöndíj-támogatás kifi-
zetését követõ legalább egy évig fenntartja.

9. § (1) Az ösztöndíj-támogatás összege középfo-
kú tanulmányok esetén bruttó 10.000 Ft/hó, fel-
sõfokú tanulmányok esetén bruttó 20.000 Ft/hó.

(2) Az ösztöndíj-támogatás folyósításának felté-
tele a támogatási szerzõdés megkötése.

(3) A szerzõdéskötés határideje a képviselõ-tes-
tületi döntés meghozatalát követõ 30. nap.

(4) A támogatás két részletben (2 x 5 hó) kerül át-
utalásra.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek,
azok megszegéséhez fûzõdõ jogkövetkezmé-
nyek:

Az ösztöndíjban részesülõ tanulók kötelezettsége

– az elõírt tanulmányi kötelezettségnek eleget
tenni;

– hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a
polgármester felé 15 napon belül bejelenteni;

– a végzettség megszerzését igazoló oklevelet,
tanúsítványt, vagy más igazoló dokumentumot
az átadást követõ 8 napon belül a polgármester
felé benyújtani.

Az ösztöndíj megszüntetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szün-
tetni, ha:

a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszû-
nik;

b) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság meg-
szüntetését méltányolható okból kéri.

A tanulót abban az esetben, ha tanulmányai so-
rán úgy dönt, hogy a tanulmányait a támogatott
szakmától eltérõ más szakmában, vagy akár más
intézményben folytatja, visszamenõleg érvényes
hátrányos következmény nem érinti.

Az ösztöndíj megszüntetésérõl és a visszafizetés-
rõl a polgármester dönt.

A teljes pályázati anyag és adatlap megtalálható
a sarbogard.hu honlapon, továbbá átvehetõ a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban Tóth Teréz
Márta szervezési csoportvezetõnél (Sárbogárd,
Hõsök tere 2. I. emelet 1. iroda)

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2019. szeptember 20-án
(pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda beszámolója te-
vékenységérõl, a személyi, tárgyi feltételekrõl,
a következõ nevelési évre való felkészülés teen-
dõirõl. (A melléklet megtalálható Sárbogárd vá-
ros honlapján.)
Elõadó: polgármester
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és mû-
ködési szabályzatának módosítása. (A mellék-
let megtalálható Sárbogárd város honlapján.)
Elõadó: polgármester
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2019/2020-as ne-
velési évre szóló munkatervének véleményezé-
se.
Elõadó: polgármester
6. A képviselõ-testület bizottságainak beszá-
molója az éves munkáról.
Elõadók: bizottságok elnökei
7. Beszámoló az önkormányzati képviselõk te-
vékenységérõl.
Elõadók: önkormányzati képviselõk
8. Munkamegosztási megállapodás gazdálko-
dási feladatok ellátására.
Elõadó: jegyzõ
9. Sárbogárd Város Integrált Településfejleszté-
si Stratégiájának felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester
10. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2020. évre.
Elõadó: polgármester
11. Sárbogárd város közigazgatási területén
bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lé-
võ ivóvíz-, szennyvízelvezetõ és szennyvíztisztí-
tó víziközmûrendszerek 2020–2034. évi gördü-
lõ fejlesztési terve.
Elõadó: polgármester
12. Iskolai körzethatárok véleményezése.
Elõadó: jegyzõ
13. Döntés a Sárbogárd belterületi 741/2/A/1
hrsz. alatti ingatlanról.
Elõadó: polgármester
14. Döntés a Sárbogárd–Kislók külterületi
0454/7 hrsz alatti ingatlanról.
Elõadó: polgármester
15. Önkormányzati lakások bérleti díjának meg-
állapítása.
Elõadó: jegyzõ
16. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
17. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester



Eltiltva vezetett
A járõrök Sárbogárdon, a Köztársaság
úton fogtak el egy személygépkocsival köz-
lekedõ 32 éves alapi lakost. A férfit a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság a jármûveze-
téstõl eltiltotta, ezért õt egyenruhások a
rendõrségre elõállították és szabálysértési
õrizetbe vették.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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KÉK
HÍREK

Önkormányzati választás 2019
Roma nemzetiségi jelöltek

Hegedûsné Vadász Mária (Anosztru), Juhász Péter (Lungo Drom), Lakatos Péter
(Anosztru), Majláth Antal (Lungo Drom), Majláth Ferenc (Lungo Drom), Majláth
László (Lungo Drom), Szecsõdi Edit (Anosztru), Zentai Béla (Lungo Drom)

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önöket

AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA
alkalmából tartandó

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE.

Idõpontja: 2019. október 7. 14 óra
Helyszíne:

József Attila Mûvelõdési Központ
Program:
– a polgármester köszöntõje
– aranydiploma átadása
– ünnepi mûsor
A rendezvény lebonyolításában közremûködik a
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény.
Minden idõs, nyugdíjas lakost sok szeretettel
várunk!
Kérjük az idõs résztvevõket, hogy amennyiben a
rendezvényre személyszállítási igényük van,
szíveskedjenek szeptember 30-áig jelezni a kö-
vetkezõ telefonszámon: 06 (25) 520 260.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Szemétsarok

A volt Kozma iskola melletti, a fõútról az Asztalos utcára átvezetõ Iskola közben ké-
szült ez a fotó, ott, ahol az utca összeszûkül. A környékbeli lakók egy darabig össze-
szedték a szemetet rendszeresen, de aztán feladták, mert a szeméthalom egyre csak
szaporodik. Nyilvánvalóan az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha az arra közleke-
dõk el se dobnák a hulladékaikat. De meg lehetne kísérelni egy kuka kihelyezését is a
szóban forgó helyre, hátha gátat vetne a további szemetelésnek.

HKV

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfel-
vételi program részeként egészségi állapottal,
egészségüggyel összefüggõ felmérést végez a
településen 2019. szeptember 16-a és decem-
ber 16-a között.

A harmadik alkalommal zajló európai lakossági
egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a
Bizottság (EU) 2018/255. rendelete írja elõ az Eu-
rópai Unió tagállamai számára, ötévente.

Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapo-
tának, az azt befolyásoló életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatások igénybevételének,
az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata.
Ezek az információk fontos – a helyes egészség-
magatartást és az egészség megõrzését ösztön-
zõ, az egészségi állapot javítását segítõ, az egész-
ségügyi ellátórendszer színvonalának emelését
célzó – egészségpolitikai intézkedések meghoza-
talához járulhatnak hozzá.

Az ország 510 településérõl 10.470 személy ke-
rült kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai
szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérõ le-
velet kapnak szeptemberben.

A felmérés elsõ két hetében van lehetõség a kér-
dõív interneten való kitöltésére, majd az ezt köve-
tõ idõszakban fényképes igazolvánnyal rendelke-
zõ összeírók keresik fel azokat, akik személyesen
szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.
A felmérésben résztvevõk utazást, valamint az
internetes kitöltõk sportszerutalványt nyerhet-
nek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: Európai la-
kossági egészségfelmérés (ELEF2019)
Honlap: www.ksh.hu/elef2019
E-mail cím: lakinfo@ksh.hu
Telefonszám: 06-80-200-766/3 (H–Cs 8–16.30;
P 8–14 óra)
A KSH a felmérésbõl származó adatokat bizalma-
san kezeli, kizárólag statisztikai célra, összesítve,
egyedi azonosítás lehetõségét kizáróan használja
fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és sta-
tisztikai jogszabályok betartásával.
A felmérésbõl származó összesített eredmények
a nyilvánosság számára is hozzáférhetõvé vál-
nak, az elsõ adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket a Sárbogárdi Kormányab-
lak rendkívüli nyitva tartásáról:
2019. október 12-én (szombaton) 8.00 órától
19.00 óráig,
2019. október 13-án (vasárnap) 7.00 órától
19.00 óráig.
A rendkívüli nyitvatartási idõ alatt kizárólag ide-
iglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiállítására és ko-
rábban már elkészült okmányok átvételére lesz
lehetõség.
További információért forduljanak az ügyintézõ-
inkhez, akik készséggel állnak az Önök rendelke-
zésére.

Simon János hivatalvezetõ
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Egy, csak egy csapat volt talpon a hétvégén
ISMÉT TIZENHATOT TERMELTEK

Sárbogárd U16–MIE 16-1 (6-0)

Sárbogárd: Bruzsa – Tóth L., Deák, Sáfrány, Szabó, Suplicz,
Csõgör, Tóth P., Már, Hollósi, Boda
Cserék: Szabó, Morvai, Gereny, Keszei, Lakatos, Horváth

MIE: Egey – Cövek, Földes, Merkl, Szokol, Fodor, Molnár, Pata-
ky, Seper, Kabáczy
Csere: Bodnár

A pályaválasztójog felcserélése miatt ismét hazai pályán játszotta
mérkõzését a Sárbogárd U16 csapata. A lepsényiek után a fehér-
vári együttes hálójába is 16 gólt termeltek a hazaiak. Már a félidõ-
ben féltucatnyi volt az elõny, és szünet után, a 73. percben 13-0-
nál sikerült a vendégeknek szépíteni. A mérkõzés góllövõi:
Suplicz B. 3 (9. p, 26. p, 63. p), Szabó O. 3 (12. p, 52. p, 58. p), Tóth
P. 2 (14. p, 67. p), Boda A. 3 (29. p, 45. p, 61. p), Brúzsa B. (64. p),
Szabó D. Z. (70. p), Lakatos B. 2 (78. p, 80. p), Deák S. (84. p), il-
letve Seper R. (73. p). Újra gólparádét rendeztek a srácok a szü-
lõk és a szurkolók legnagyobb örömére.

NEM VÁRT VERESÉG

Sárbogárd–Fõnix-Baracska 0-3 (0-0)

Sárbogárd: Matócza – Kindl, Gulyás–Kovács, Buzás, Kókány,
Bezerédi, Majláth, Gráczer G., Paget, Gráczer B., Rodenbücher
Cserék: Farkas, Laták, Luczek, Németh, Gyuricza, Demeter, Nagy

Fõnix–Baracska: Barsch – Ambrus, Peringer, Imrik, Knausz,
Kertész, Hanzli, Csiba, Willerding, Bognár, Tanárki
Cserék: Demeter, Da Silva, Martin, Fodor

Vezetõ edzõ: Pavlik József
A tabella második felében tanyázó vendégek ellen gyõzelmi
eséllyel léptek pályára a hazaiak. Szervezett védekezéssel és sok-
passzos játékkal sikerrel hárította a Fõnix–Baracska csapata a
sárbogárdi támadásokat. Majláth H. és Bezerédi Á. összjátéka
után a jobb oldalon Rodenbücher T. egyedül tört kapura és a 16
m-rõl leadott lövése a kapu fölött hagyta el a játékteret. A félidõ
befejezése elõtt Bezerédi Á. átadását Majláth H. balról középre
lõtte és a védõ a beadást szögletre hárította. Gulyás–Kovács G.
szögletét Paget O. A. közelrõl fejelte a kapu mellé. A hazaiak kö-
rülményes játéka, támadásvezetése csalódást okozott a hazai
szurkolók körében. A szünet után sem javult a hazaiak teljesítmé-
nye, és a vendégek kontrákra építve veszélyeztették Matócza D.
kapuját. A 66. percben Hanzli P. a bal oldalon megkapott labdát a
kapu elé lõtte és az érkezõ Csiba Z. 3 m-rõl a hálóba passzolt, 0-1.
A gól után még magához sem tértek a hazaiak, amikor a 71. perc-
ben a kaputól 25 m-re szabadrúgást végezhettek el a vendégek. A
letett labdát Imrik L. a sorfal fölött/mellett a kapu bal oldalába
lõtte, 0-2. Hidegzuhany, és ezután kétségbeesett próbálkozások
hazai részrõl, de a Fõnix védelme és Barsch G. kapus a helyén
volt. A fellazuló hazai védelem a 89. percben ismét kapitulált.
Kertész A. indításával a csereként beálló Da Silva F. kilépett a
védõk között és a kapuból kimozduló Matócza D. mellett a jobb
alsó sarokba gurított, 0-3.
A forduló meglepetése a háromgólos Fõnix–Baracska-siker a na-
gyon gyenge napot kifogó hazaiak ellen. Emlékeztetõül 2018.
szeptember 22.: Sárbogárd–Fõnix 0-6. Kísért a múlt?! (Az edzõ
marad a helyén!)
Jók: Barsch G., Kertész A., Imrik L. (mindhárom Fõnix–Baracs-
ka)
Pajor László így értékelt a mérkõzés után: – Szerettünk volna jó já-
tékkal nyerni, de sajnos ez nem sikerült. Az ellenfél fegyelmezet-
ten és jó helyzetkihasználással megérdemelten vitte el a három
pontot.

ELMARADT A MEGLEPETÉS

Sárbogárd U19–Videoton Baráti Kör U19 2-3 (2-2)
Sárbogárd: Bruzsa B. – Biró, Vagyóczki, Tóth, Sükösd, Lengyel,
Molnár, Suhajda, Õri, Horváth B., Bögyös
Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa T., Deák
Videoton Baráti Kör: Gál – Csákány, Szabó, Pál, Timár, Sasvári,
Tóth, Madarász, Molnár K., Molnár A., Juhász
Cserék: Petrovics, Forró
A kitûnõ erõket felvonultató vendégek ellen a 6. percben megsze-
rezte a hazai csapat a vezetést. Lengyel Sz. jobb oldalról elvégzett
szögletrúgását Bíró B. 4 m-rõl fejelte a bal alsó sarokba, 1-0. A fe-
hérváriak kerültek fölénybe és a Sárbogárd a 12. percben vezetett
támadását a védelem alapvonalon túlra hárította. Lengyel Sz. bal
oldali szöglete után a hosszú oldalon helyezkedõ Õri D. a bal felsõ
sarokba bólintotta, 2-0. A pontrúgásoknál sikerült zavart okozni a
vendégek védelmében, így kétgólos elõnyt szerzett a hazai csapat.
A VBK továbbra is uralta a játékot és a 32. percben Pál M. 28
m-rõl lövésre szánta el magát és a labda a kapu jobb oldalába vá-
gódott, 2-1. A félidõ hosszabbításában, a 46. percben egyenlítet-
tek a vendégek. A középpályán megszerzett labdát a jobb oldalon
Tímár Sz. kapta és 10 m-rõl a kapu bal oldalába helyezett, 2-2.
Szünet után a Videoton BK folyamatos támadásait Brúzsa B. bra-
vúros védésekkel hárította. A 60. percben Suhajda M. került hely-
zetbe, de a védõ beérte és sikerült hárítani. A 65. percben a hazai
kapus tehetetlen volt Tímár Sz. 25 m-rõl kapura küldött lövésével
szemben. A jól eltalált labda védhetetlenül vágódott a bal felsõ
sarokba, 2-3.
Jól küzdött a hazai csapat a bajnoki címre is esélyes vendégek
ellen.
Ifj. Pajor László a mérkõzésrõl: – A listavezetõ, rutinos játékosok-
kal felálló Videoton Baráti Kör csapatát fogadtuk a hétvégén. Az
egész meccs kiélezett volt, és bár sajnos egy góllal kikaptunk, az
eredmény alakulhatott volna másképp is. Büszke vagyok a játéko-
saimra, mert mindent megtettek a jó eredményért.
Jók: Brúzsa B., Lengyel Sz., illetve Tímár Sz., Tóth P. J.

A KAPUBAN A SÖPRÖGETÕ

Adony–Sárbogárd II. 3-1 (1-1)
Adony: Hamar – Csucsai, Budai, Vukajlovics, Bartók, Szántó, Ko-
vács R., Erdei, Csányi, Hegedûs, Nebucz
Cserék: Tatár, Kovács J., Fábián, Palóka, Balázs, Kõkuti
Sárbogárd II.: Pap – Varjas, Vagyóczki, Buzás, Szakács, Márko-
vics, Tulok, Fauszt, Demeter, Horváth, Sükösd
Cserék: Bruzsa, Palásti, Rigó, Õri
Brúzsa S. P. sérülésébõl még nem épült fel, így kapus nélkül uta-
zott el a csapat az adonyi vendégszereplésre. (ÉS A TÖBBI KA-
PUS HOL VOLT?) Aki a rövidebbet húzza alapon Pap B. húzta
fel az egyes számú mezt. A 22. percben Demeter D. gólja a sárbo-
gárdi vezetést jelentette, 0-1. A hazaiak részérõl Vukajlovics P.
(29. p, 53.p, 56. p) mesterhármasával megfordította az eredményt
és otthon tartotta a három pontot.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Jó iramú mérkõzésen a döntet-
len igazságosabb lett volna, de az adonyi csapat kegyetlenül ki-
használta a hibánkat. Az akarat dicsérhetõ.

EZ MÁR MÁS TÉSZTA VOLT

Dunaújváros PASE N–Sárbogárd N 8-1 (2-0)
Dunaújváros PASE: Gulyás – Hévizi, Bota, Somogyi, Rupa E.,
Szabó, Mészáros, Domján, Deák
Cserék: Szekeres, Rafael, Rupa K., Bunfordné
Sárbogárd: Sebestyén – Szakács, Tóth V. L., Kiss, Tóth B., Ara-
nyos, Deák, Farkas, Bese
Cserék: Aranyos, Horváth
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A múlt heti pontszerzés után a vasárnapi mérkõzés esélyese a hazai csapat
volt. A vendégek az elsõ félidõben szervezett védekezéssel és kontrákra épít-
ve nagyszerûen helyt állt. A 16. percben tudta feltörni a PASE a jól záró sár-
bogárdi védelmet. A középre passzolt labdát Domján Boglárka 12 m-rõl lõtte
a jobb alsósarokba, 1-0. A félidõ utolsó percében a bal oldalról elvégzett szög-
let átszállt a hosszú oldalra és a visszatett labdát Rafael Laura Tünde 10 m-rõl
helyezte a hálóba, 2-0. A pihenõ után a hazaiak berendezkedtek Sebestyén
Dominika Julianna kapuja elé. A 43. percben a jobb oldali támadás végén So-
mogyi Dóra talált a kapuba, 3-0. Az 50. percben Kiss Alexandra kirúgását
Bese Adrienn Renáta lekezelte, és átadásával a fellazult védelem között De-
ák Réka Fanni kilépett és a kapus mellett a hálóba gurított, 3-1. A fáradsággal
küzdõ vendégek figyelme lankadt és az 58. percben a jobb oldalról érkezõ
szögletet a hosszú oldalról Domján Boglárka értékesítette, 4-1. A 66. percben
Szekeres Brigitta Luca lövése a vendégek kapusáról a bal alsó sarokba került,
5-1. A kezdés után megszerzett labdát ismét Szekeres Brigitta Luca lõtte a há-
lóba, 6-1. A mérkõzés 77. percében a kaputól 20 m-re Szabó Alexandra sza-
badrúgását nem sikerült hárítani, 7-1. A végeredményt a 78. percben Rupa
Edina állította be. A bal oldali bedobás után középre lõtt labdát a hálóba
továbbította, 8-1. A technikailag és fizikailag is nagyobb erõt képviselõ hazai-
ak gyõzelme megérdemelt.

A KEZDÉS ÉS A BEFEJEZÉS IGEN

Baracs Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk 4-2 (3-1)
Baracs: Szalai – Lengyel, Gáspár, Virág, Plézer, Kenyér, Fehérvári, Dudás,
Boros, Horváth, Nagy
Cserék: Karászi, Farkas, Huber, Szabó, Fekete, Gyalus, Körmendi
Sárbogárd: Horváth – Nedoba, Meister, Lakatos, Kiss, Palotás, Csendes, Ke-
lemen, Deák, Fülöp, Szabó
Cserék: Csomai, Kassai
A 11. percben Szabó A. talált a hazaiak kapujába és ez kezdetnek nem volt
rossz, 0-1. Nem tartott sokáig a vezetés öröme, mert a 14. percben Lengyel L.
góljával egyenlítettek a hazaiak, 1-1. Negyedóra mezõnyjáték után a 29. perc-
ben Körmendi Zs. találatával vezetéshez jutott a Baracs, 2-1. A 35. percben
Huber B. kétgólosra növelte az elõnyt, 3-1. A második játékrészben egy-egy
találat mindét oldalon. Boros G. a 69. percben talált a kapuba, 4-1. Az utolsó
szó(gól) az elsõhöz hasonlón a Sárbogárdé volt és Fülöp T. 4-2-re módosítot-
ta az eredményt. A helyzeteit magabiztosabban kihasználó hazaiak gyõzelme
megérdemelt.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2019. szeptember 20. (péntek)
16 óra: Sárbogárd U14–Rácalmás U14 (Déli csoport, U14, Sárbogárd)
2019. szeptember 21. (szombat)
10 óra: Sárbogárd N–Baracs N (Nõi felnõtt, Sárbogárd)
10 óra: Lajoskomárom U19–Sárbogárd U19 (Megyei I. o., U19, Lajoskomá-
rom)
16 óra: Sárbogárd II.–Ráckeresztúr (Megyei II. o., Sárszentmiklós)
16 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Pusztaszabolcs Öregfiúk (Déli csoport, Sárbo-
gárd)
2019. szeptember 22. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Lajoskomárom U16 (Déli csoport, Lajoskomárom)
15 óra: Olajmunkás SE Gellénháza–Sárbogárd SE (Magyar Kupa, Gellén-
háza – Zala megye)

OTP–MOL Bozsik-program
2019. szeptember 22-én a második forduló 14 órakor az U11 korosztálynak
Sárszentmiklóson, az U13 korosztálynak Sárbogárdon kerül lebonyolításra.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

MKSZ Gyermekbajnokság, U15, területi 2. osztály,
1. forduló

Közepes játékkal is
két magabiztos

gyõzelemmel rajtolt
a Simontornya KK

2019. szeptember 14-én, szombaton Tamásiban in-
dult az U15-ös 2. osztály területi bajnoksága. A Si-
montornya KK egy évvel fiatalabb csapattal – csak két
2005-ös születésû játékosunk van – eredményesen
kezdte a bajnokságot, amelynek célja a felkészülés a
kiemelt 1. osztály (NB I) küzdelmeire.

Csapatunk közepes játékkal is – védekezési hiányos-
ságok, pontatlan indítások, rossz helyzetkihasználás,
több technikai hiba – biztos gyõzelmeket aratott.

Eredmények:

Simontornya KK–Hosszúhetény Sport Kft. 34-15

Góllövõk: Kõvári (4), Pordán (2), Horváth (6), Mol-
nár (2), Szili Ádám (4), Nagy (3), Szili Ákos (1), Varga
(5), Balogh (1), Bögyös (4), Fung (2)

Simontornya KK–Dél-Takarék Mecseknádasd
30-17

Góllövõk: Kõvári (2), Pordán (1), Horváth (5), Mol-
nár (1), Szili Ádám (4), Nagy (3), Szili Ákos (2), Varga
(8), Bögyös (2), Fung (2)

A csapat tagjai: Bali (kapus) – Nagy, Bögyös, Varga,
Pordán, Fung, Molnár, Horváth, Balogh, Szili Ádám,
Kõvári–Szili Ákos

Edzõ: Varga Gábor, Zámbó Tibor

A tabella az elsõ forduló után

1. Simontornyai KK 2 2 0 0 64 32 32 4

2. Csurgói KK 2 2 0 0 42 24 18 4

3. Hosszúhetényi Sport Kft. 2 1 0 1 35 53-18 2

4. Tamási KC 2 0 1 1 43 44 -1 1

5. Rácalmás SE 2 0 1 1 38 44 -6 1

6. Dél Takarék Mecseknádasd 2 0 0 2 27 52-25 0

A következõ forduló 2019. szeptember 28-án Csurgón
lesz.

SIKK
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
játékosokkal sportpályafutásról, a pályán eltöltött évekrõl. A beszélgetést a sárbogárdi
sportpályán két edzés között ifj. Pajor Lászlóval folytattam.

Az 1992-ben Székesfehérváron született
fiatal edzõ mögött tartalmas játékos- és
edzõi évek teltek már el. Játékosként 6-7
évesen kezdett el a labdarúgással verseny-
szerûen foglalkozni. A kezdeti lépéseket
már otthon, édesapja figyelõ tekintete
mellett, a labda bûvöletében töltötte. A
Sárbogárd csapatában Boros Zoltán edzõi
tanácsait megfogadva a Bozsik-program
versenyein vett részt. 12 évesen már a ser-
dülõ csapat tagjaként a megyei bajnokság-
ban játszott. Tehetségére, kitûnõ teljesít-
ményére felfigyeltek a Videoton szakem-
berei, és az utánpótlás 15-16 éves korosz-
tályába leigazolták. Rövid fehérvári sze-
replés után visszatért Sárbogárdra, és
2009-ben a Sárszentmiklós csapatát vá-
lasztotta. A megyei I. osztályban vitézkedõ
miklósi csapatnál edzõsködõ Jakab Ferenc
a felnõttcsapatban szerepeltette. Ekkor
már édesapja edzõi tevékenysége is érde-
kelte, és 18 évesen elvégezte az MLSZ „D”
típusú tanfolyamot, majd következett az
UEFA „B” képesítése. Az utánpótlásban
vállalt szerepet, a gyerekek képzése tarto-
zott az elsõ edzõi munkájához. Továbbra is
a felnõtt csapatot erõsítette, és elmondha-
tó, hogy nem esik messze az alma a fájától,
hiszen édesapja nyomdokait követve, a vé-
delem oszlopos tagjaként nagyszerû üte-
mû szerelései és fejjátéka méltán ragadtat-
ta tapsra a szurkolókat.

2014-ben, elköltözése után a Szigetszent-
miklós NB II-es csapatánál a serdülõk ed-
zéseit irányította, és a hétvégi mérkõzések-
re hazajött Sárszentmiklósra. A kétlaki
élet 2016 után is folytatódott, és a Buda-
pest AIRNERGY FC NB III-ban szereplõ
együttes fiataljainál vállalt edzõi tevékeny-
séget. Sallai Attila távozása után az idei év-
ben a Sárbogárd SE edzõi csapatának tag-
jaként az OTP–MOL Bozsik-program cso-
portvezetõjeként szervezi a gyerekek tor-
náit és az U9 korosztály foglalkozásait ve-
zeti. A tavasszal vette át az U19 csapat ed-
zéseit Bezerédi Ádámtól, és a csapat a me-
gyei I. osztályú U19-es bajnokságban az
elõkelõ harmadik helyen végzett.

Az emlékek közül felelevenítésre került az
elsõ gól, amelyet a Füle elleni mérkõzésen
az ifjúsági csapatban szerzett egy távoli lö-
vésbõl; a Káloz elleni Magyar Kupa-mér-
kõzés, ahol a büntetõpárbaj utolsó tagja-
ként az értékesített 11-es a továbbjutást
eredményezte; a vidis évbõl a Fradi és a
Honvéd ellen a Bozsik József stadionban
vívott mérkõzések. Elõkerültek a ma is
örömet okozó díjak és helyezések; játékos-
ként az ifi bajnokságban elért bajnoki cí-
mek és dobogós helyezések; a felnõtteknél
a megyei III. és megyei II. osztály megnye-
rése utáni magasabb osztályba kerülés el-
érése. A labdarúgás iránti elkötelezettsé-
gét, szeretetét Földesi Károly a sziget-

szentmiklósi évek alatt tovább erõsítette a
pályafutása során. A Kakas Lászlóval, az
Airnergy FC csapatánál végzett közös
munka a szakmai fejlõdését segítette.
Büszke egykori játékosára, Takács Sza-
bolcsra, aki a Dunaújváros csapatához ke-
rült, és tehetségével, szorgalmával kiemel-
kedett játékostársai közül.
Az ifjabb Pajor Lászlóra az édesapa edzõi
hitvallása és labdarúgás iránti szeretete a
mai napig nagy hatással van és meghatá-
rozza a labdarúgásban játékosként és
edzõként végzett munkáját.
A beszélgetést megköszönve sok sikert és
további nagyszerû eredményeket kíván-
tam a sportban és az élet minden területén.

Szántó Gáspár

Új dohánygyártmányok a hazai piacon
Magyarországon is terjednek a dohányzás „füstmentes”
alternatívái, mint a töltõfolyadékkal mûködõ elektromos ciga-
retta vagy a valódi dohányt tartalmazó, de azt a hagyományos,
égõ cigarettáénál jóval alacsonyabb hõfokon hevítõ eszközök.
Az ellenõrizetlen forrásból származó e-liquid alapanyagai és
adalékai ismeretlenek, aki ilyet használ, az egészségét
kockáztatja.
Az alternatív termékek ugyanúgy dohánygyártmánynak és jöve-
déki terméknek minõsülnek, mint a cigaretta, szivar, szivarka és
a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány. Ilyen az e-cigaret-
tába való töltõfolyadék vagy például az úgynevezett „új dohány-
termék-kategóriákba” sorolt, dohányos rudacska, amit a hozzá
tartozó hevítõkészülékkel lehet használni.
Az e-cigarettába való töltõfolyadék jövedékiadó-mértéke 55 fo-
rint milliliterenként, az „új dohánytermék-kategóriák” dohányt
tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott, egyszer haszná-
latos termékeké 10 forint darabonként, illetve szálanként, a fo-
lyadéké 70 forint milliliterenként.
A jövedéki törvény szerint sem a „töltõfolyadék”, sem az „új do-
hánytermék-kategóriák” nem zárjegykötelesek, azonban kizá-
rólag dohányboltokban forgalmazhatók.
Ezeknek az új típusú dohánygyártmányoknak az elõállításához,
importjához és forgalmazásához, valamint nagykereskedelmé-
hez jövedéki engedély szükséges, tehát komoly nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség kapcsolódik hozzá. Szállításuk

csak megfelelõ szállítási okmánnyal lehetséges, és a szabadfor-
galomba bocsátáskor jövedéki adót kell fizetni utánuk. A jelen-
legi szabályozás tiltja, hogy ilyen típusú termékeket a fogyasz-
tóknak határokon átnyúlóan értékesítsenek. A magánszemé-
lyek így külföldrõl csak személyesen hozhatnak be töltõfolyadé-
kot, természetesen azt is csak az érvényes utasforgalmi szabá-
lyok betartásával, tehát mennyiségi korlátok mellett.
Ha valaki Magyarországon nem dohányboltban vásárol nikotin
tartalmú töltõfolyadékot elektromos cigarettájába, törvényt
sért és jövedéki bírságot kockáztat. De nem ez az egyetlen koc-
kázata az illegális beszerzésnek. Az ellenõrizetlen forrásból
származó e-liquid alapanyagai és adalékai ismeretlenek, a nem
megfelelõ gyártás vagy szállítás során szennyezõdhet, tartalmaz-
hat veszélyes, vagy a fogyasztóra káros anyagokat is, az egészsé-
gét is kockáztatja, aki ismeretlen helyrõl, ismeretlen eredetû
árut szerez be.
A NAV tapasztalatai szerint többen próbálnak internetes vásár-
lással külföldrõl törvénytelenül hozzájutni a nikotinos töltõfo-
lyadékhoz, amit csomagküldõ szolgáltatókkal vitetnek házhoz.
Ezt támasztja alá a NAV Repülõtéri Igazgatósága által egy cso-
magküldõ szolgáltató telephelyén végzett ellenõrzés is, amikor
is egy Spanyolországból magyar állampolgár részére feladott
csomag küldeményben 2 liter 110 ezer forint értékû e-cigarettá-
hoz való töltõfolyadékot találtak a pénzügyõrök.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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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

BOROSHORDÓ ELADÓ 50, illetve 100 literes.
06 30 259 2507

Férfi és nõi TAKARÍTÓKAT keresünk.
06 30 2177 955

TAKARÍTÓNÕT keresek FÕÁLLÁSBA
Cece és környékérõl. Hívjanak az alábbi

telefonszámon: +36 70 774 0051

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással, B-kategóriás

jogosítvánnyal Sárbogárd és közvetlen
környékérõl. Fényképes önéletrajzokat

az alábbi e-mail-címre várjuk:
gtrfelni@gmail.com, +36 70 774 0051

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÜZEMÜNKBE
keresünk élelmiszeripari, munkájára és

környezetére igényes, rugalmas, terhelhetõ,
önálló munkavégzésre alkalmas,
lelkes és elkötelezett hozzáállású

NÕI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, stabil,

növekvõ céges háttér.
Érdeklõdni a 06 30 442 5357-es telefonszámon,

vagy a sosfalvigyula@nektaria.hu
e-mail-címen lehet.

Pusztaszabolcs–Felsõcikolai sertéstelepre

3 FÕ ÁLLATGONDOZÓT
KERESÜNK.

Munkaidõ: 6-14 óráig

Bérezés: nettó 900 Ft/óra

Bejárás: támogatjuk 15 Ft/km

Érdeklõdni: 06 (30) 492 2393

Az Alba Ablak – Solar Kft. sárbogárdi telephelyére

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

ASZTALOS

BETANÍTOTT MUNKÁS

SEGÉDMUNKÁS
Jelentkezni lehet személyesen: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 114.,

telefonon: 06 (30) 315 8510,

e-mailben: erzsi.czeinerne@jullich.com

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tûzifa konyhakészen korrekt mennyiségben, valós minõségben kapható!
06 (30) 9497 934

Vegyes borszõlõ eladó! 06 (20) 911 7411

Otelló szõlõ eladó Sárbogárdon. 06 (20) 8028 631

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2019. szeptember 21-én, szombaton.

K É R L E K ,
S E G Í T S !

Kovács Elena vagyok, 3 évesen 9 cm-
es májdaganatot diagnosztizáltak ná-
lam, azóta Budapesten kezeltek. Habár
a daganat összehúzódott, mégis máj-
átültetésre van szükségem. A mûtétet
Németországban, Hamburgban végzik
el, és ez apának és anyának nagyon
sokba kerül, fõleg, hogy van egy 1
éves kishúgom. Szeretnélek titeket
megkérni, hogy segítsetek rajtunk!
A következõ számlaszámra fogadunk
el adományt:

Név: Kovács Elena
Számlaszám: 50420207-10000939 (Takarék Bank)

Közlemény: Elena gyógyulásáért!
IBAN: HU205042 0207 1000 0939

SWIFT/Bic: TAKBHUHBXXX
Hálás köszönet mindenért!

***
Elenát magam is többször láttam az iskolai játszótéren, barátságos, életvi-
dám kislánynak ismertem meg. Édesapja iskolánk volt tanulója, aki a tava-
lyi Ki mit tud?-unkat támogatta fellépéssel, nagyapja keze munkáját pedig
több karbantartott falunk, polcunk, padunk máig is õrzi. Ahogy mi számít-
hattunk az õ segítségükre, most szeretnénk a bajban mi támogatni õket.
„Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetõnek ajtót nyitnak.”
Ezért tisztelettel kérjük, hogy aki tud, segítsen a bajban. Mindannyian vol-
tunk már nehéz helyzetben, tudjuk, hogy mennyire biztató tud lenni a legki-
sebb segítség is. Calcuttai Teréz anya szavaival: „Amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a ten-
ger.”
Köszönet minden segítségért!
Tisztelettel: Kiss Attila, Alsószentiván

***
A család mellé állt az önkormányzat is: több rendezvény keretében rendez-
nek gyûjtést számukra.
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