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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Modern
pletykapad

Ami régen a pletykapad volt, az most a
fészbúk – két jelentõs különbséggel: anno
legalább letyepetye közben friss levegõt szív-
tak, viszont most már nem a falu szájából, ha-
nem akár közvetlen forrásból bulvárhírekhez
juthatunk. Sõt, keresgélnünk sem igen kell,
mert maga a hír fõszereplõje teregeti nyilvá-
nosság elé magánéletét és -ügyeit, vagy ép-
penséggel a saját butaságát.

A modernkori Ki kicsoda lexikonból pillanatok
alatt információt kaphatunk arról, hogy ép-
pen ki milyen hangulatban van, merre jár, mi-
lyen frizurát és öltözéket visel, mikor van a
születésnapja, mit eszik és iszik, milyen vallá-
si felekezettel, politikai irányzattal, blogger-
rel, vloggerrel, influenszerrel szimpatizál, ki-
vel hál. Minderre a „lényeges” és „nélkülöz-
hetetlen” tudásra anélkül tehetünk szert,
hogy beszélnénk az illetõvel, akivel nap mint
nap szó nélkül megyünk el egymás mellett.
Csak nyomkodni, cirógatni kell a képernyõt,
kijelzõt, és kitárulkozik elõttünk a világ. Válo-
gatott mozaikdarabokból képet, véleményt
alkotunk bárkirõl, akit személyesen nem,
vagy alig ismerünk.

Néhány jövõben játszódó filmben az emberek
annyira elidegenedtek, hogy a fajfenntartást
lombikokkal oldják meg. Talán nincs is olyan
távol ez jövõ?

Lázadók, hagyományõrzõk azért voltak, van-
nak és lesznek…

Hargitai–Kiss Virág

Miklós–Bogárd szüretijeMiklós–Bogárd szüretije

Írás a 6. oldalon.

Szüreti hagyományápolásSzüreti hagyományápolás
AlaponAlapon

Írás a 4. oldalon.
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Innovatív felnõttképzés
Vállalkozók figyelmébe ajánlotta innova-
tív, uniós szinten is elismert, ingyenes fel-
nõttképzési lehetõségeit a Szövetség az
Életen Át Tartó Tanulásért szervezet
szeptember 26-án, csütörtökön a József
Attila Mûvelõdési Központ NYITOK-ter-
mében, az európai uniós támogatásból
megvalósuló
(GINOP-6.1.4-16-2017-00001 kódszámú)
„Nyitok hálózat a munkaerõ-piaci kompe-
tenciák fejlesztéséért” címû projekt kere-
tén belül.

Kürti–Lajmán Eszter kiemelt asszisztens
mint a rendezvény háziasszonya köszön-
tötte a jelenlévõket, valamint Horváth Ist-
vánt, a mûvelõdési ház vezetõjét, aki egy-
ben a Sárbogárdi Kulturális Egyesület el-
nöke is, és Galambos Adorjánt, a NYI-

TOK program Mobil Oktatási Rendszeré-
nek divízióvezetõjét, majd röviden ismer-
tette a NYITOK program lényegét, melyet
részletesebben aztán Galambos Adorján
fejtett ki.

A szövetség az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal alkotott konzorcium ke-
retében biztosít rövid ciklusú, rugalmas,
ingyenes képzési lehetõségeket munkavál-
lalók számára, a munkaerõ-kompetenciá-
kat fókuszba állítva. Az ország 52 pontján
mûködõ tanulási központokban számos
területen adott a lehetõség az ismeretszer-
zésre.

A felnõttképzéssel már több mint 10 éve
foglalkozó szervezet NYITOK projektjé-
nek legújabb fejlesztésével kínál 21. száza-
di, hatékony megoldást a Magyarországon
mûködõ vállalkozások mindennapi prob-
lémáira. Az egyedülálló program kereté-
ben olyan képzések elvégzésére nyílik le-
hetõség, amelyek azonnal használható,
versenyképes tudást biztosítanak a 16-64
év közötti magánszemélyek és vállalkozói,
vállalati munkavállalók számára. Az ér-
deklõdõk tanulhatnak angolul, németül,
vagy akár oroszul, emellett képezhetik ma-
gukat az informatika területén, illetve
részt vehetnek kiskereskedelmi, logiszti-
kai, gépipari, turisztikai, építõipari és iro-

dai munka területét érintõ kompeten-
cia-fejlesztõ képzéseken. Mindemellett le-
hetõség nyílik a mindennapokban használ-
ható, innovatív ismeretekre is szert tenni a
pénzügyek, a vállalkozásindítás, az önme-
nedzsment, vagy az állampolgári ismere-
tek terén. A 20 órás képzések célja az, hogy
a munkavállalók kiváló munkaerõvé, ezál-
tal pedig a vállalkozások versenyképeseb-
bé és hatékonyabbá váljanak. A rugalmas
képzési struktúra a munkavállalók és a
munkáltatók igényeihez egyaránt alkal-
mazkodik, akár házhoz is megy!
A képzésszervezés teljes körû lebonyolítá-
sát vállalja a NYITOK program, így a
munkáltatók számára semmilyen admi-
nisztrációval nem jár az ingyenes lehetõ-
ség igénybevétele. A szervezet fontosnak
tartja, hogy a képzés a hagyományos isko-
larendszertõl eltérõ módszertannal és a
21. századi, innovatív technológiák fel-
használásával történjen.
Ahhoz, hogy a munkavállalók és a vállal-
kozások lépést tudjanak tartani a folyama-
tosan változó, fejlõdõ gazdasági környe-
zettel, tisztában kell lenniük saját szakte-
rületük újdonságaival. Ezért nélkülözhe-
tetlen a meglévõ tudás felfrissítése, a nap-
rakészség, a valóban életen át tartó tanu-
lás. Ehhez kínál könnyen elérhetõ, ingye-
nes, egyéni igényeket figyelembe vevõ,
iparág-specifikus képzési lehetõségeket a
NYITOK.
A képzésekkel kapcsolatban keressék bi-
zalommal Sárbogárdi Nyitott Tanulási
Központ munkatársait, Tósoki Erzsébetet
és Gyökérné Morvai Annamáriát az alábbi
elérhetõségeken:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.;
tosoki.erzsebet@nyitok.hu;
morvai.annamaria@nyitok.hu;
+36 30 799 3367.

Hargitai–Kiss Virág
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Az EMBER legyen az elsõ, ne a Párt!
Ez volt, ez van és ez is lett a
Független Baloldali Egyesület
politikájának megfogalmazá-
sa. A FÜBE 2007-ben alakult.
Névadója Németh Pál tanár úr.
A megalakulást az egyformán
gondolkodó, függetlenséghez
ragaszkodó szellemiségû tagok
akarata inspirálta.
Sokan kérdezik, mitõl függet-
len és mitõl baloldali: független
mindenféle párttól, pártutasí-
tástól, központi döntésektõl,
hiszen nincs mindenkinek arra
szüksége, hogy megmondják
neki, mit tegyen, mit gondol-
jon; baloldaliságunk pedig ab-
ban nyilvánul meg, hogy mi az
elesettek, a szociálisan hát-
rányban lévõk, a bérbõl és fize-
tésbõl élõk érdekeit próbáljuk
a magunk eszközeivel képvisel-
ni.
Tagjaink közt van értelmiségi,
vállalkozó, nyugdíjas, egyszerû
munkavállalók.
Jelenlegi képviselõjelöltjeink
közül többen folytatnak rend-
szeres karitatív tevékenységet
– néhány példa név nélkül:
– a szájjal és lábbal festõk tá-
mogatása készpénzbefizetés-
sel;
– a szegedi kórház gyermekosz-
tálya részére klímaberendezés
adományozása;
– a sárbogárdi családotthon-
ban elhelyezett állami gondo-
zott gyermekek részére kultu-
rális és sportrendezvények lá-
togatásának biztosítása: cir-
kusz, mozi, uszoda, ezen felül
ünnepi alkalmakkor ajándék-
csomag kiosztása.
A FÜBE 2010-ben és 2014-ben
is indult a választásokon, mind-
két alkalommal a második he-
lyen végeztünk eredményessé-
get tekintve. Ezt mi nagy siker-
nek tekintjük, mivel országo-
san bejegyzett szervezeteket

elõztünk meg. A jelenlegi indu-
lók között is mi vagyunk egye-
düliek, akik mögött nem áll or-

szágos szervezet, ennek ellené-
re bízunk az eredményesség-
ben. Bizakodásra ad okot az is,
hogy a DK és a Fidesz mellett
mi is tudtunk jelöltet állítani
minden választókörzetben.

Az elkövetkezõ választási cik-
lusra nem ígérünk utakat, jár-
dákat, mentõállomást vagy
egyéb nagy volumenû beruhá-
zásokat, hanem azt ígérjük,
hogy minden erõnkkel Sárbo-
gárdért és a választópolgár-
okért dolgozunk. Nem érde-
künk a széthúzás és veszeke-
dés, de a mindenkori polgár-

mester kemény ellenfélre talál
bennünk, amennyiben nem te-
kint egyenrangú partnernek.
Támogatunk minden olyan ja-
vaslatot, elõterjesztést, amely a
városunk javát szolgálja, bár-
melyik oldalról érkezzen is.
A FÜBE vezetõsége jó szívvel
ajánlja jelöltjeit a választáshoz,
mert õk jó jelöltek.
Részvételünkkel szeretnénk
hozzájárulni ahhoz, hogy a
képviselõ-testületben ne csak
kritika nélküli döntések szüles-
senek.
Tisztelt Választópolgárok!
Találkozzunk október 13-án,
válasszák a FÜBE jelöltjét!

1. evk.: Kocsis Gerda 2. evk.: Kiss Csaba 4. evk.: Szemzõ Gábor

5. evk.: Nedoba Károly 7. evk.: Rigó Imre

8. evk.: Véghné Köõ Andrea

6. evk.: Etelvári Zoltán

Kérdezték
HOGY LESZ A VASÚTI ÁTJÁRÓ?

Látványosan alakul át a 63-as út vasúti átjárójának környéke. Ki-
vágták a hatalmas régi fákat a Haladás utcánál lévõ kanyarban, la-
kóépületeket bontanak. Többen kérdezték, hogyan épül át az át-
járó. Néhány feltételezéssel ellentétben nem körforgalom és nem
is felüljáró lesz, hanem a Katona utcát kicsit arrébb viszik északi
irányba, kiszélesítik a 63-as érintett szakaszát, hogy Töbörzsök fe-
lé és a Haladás utca felé is lekanyarodósávot alakítsanak ki, vala-
mint a biciklis- és gyalogosforgalom számára a Katona utca
torkolata és a Hotel Kovács között külön útsávot építenek.

ÁROKÁTSZABÁS

Nem olyan régen készült el egy vízrendezéses pályázat keretében
a Posta utcai vízelvezetés, most átalakították azt a szakaszt,
amelyrõl múlt heti számunkban úgy véltük, rongálás áldozata lett,
vagy a beton nem bírta az idõ strapáját. Mivel az elég mély árok
veszélyes kanyarban van, ahol elõszeretettel sebesen közleked-
nek a jármûvek, inkább gyûrûket fektettek le és befedték, a
balesetek elkerülése érdekében.

Hargitai–Kiss Virág

3. evk.: Perjési Ferenc
(Nincs fotó.)
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Tisztelt Választópolgárok!
Múltunk még nincs, mivel májusban ala-
kult újjá a sárbogárdi Jobbik. Teljesen új
lappal tudjuk indítani ezt a választási cik-
lust. Erre a fehér papírra együtt írjuk majd
fel az elért eredményeket.
Nem tudunk minden körzetben jelöltet ál-
lítani, ezért nem is beszélhetünk külön
körzetekrõl. Az egész települést érintõ
problémákkal szeretnénk foglalkozni.
Életet kell lehelnünk ebbe a kicsit haldok-
ló településbe.
A történelem folyamán Sárbogárd mindig
kiemelkedõ szerepet töltött be a környék
életében. Sajnos ezt a szerepet mára a kör-
nyezõ települések vették át.
Szeretnénk elérni, hogy Sárbogárd kultu-
rális, zenei és sportközpont legyen.
Szeretnénk a kihasználatlan vagy parlagon
heverõ zöld területeket hasznosítani (pél-
dául játszóterek, kültéri edzõtermek kiala-
kítása).
Szeretnénk a fiataloknak közösségi helye-
ket kialakítani, hogy legyen hol találkozni-

uk, összejönniük, ahol nem zavarják a vá-
ros lakóit.
Szeretnénk a már meglévõ kerékpárút-
tervezetet módosíttatni, kevésbé baleset-
veszélyes útvonalra terelni.
Szeretnénk az iskolákba bevezetni a biz-
tonságos kerékpáros közlekedés oktatá-
sát.
Természetesen a tervezett programok,
rendezvények magukkal vonják a telepü-
lés infrastruktúrájának fejlesztését is.
A fejlõdés mindenki érdeke és csak közös
erõvel, munkával valósítható meg.
Közös összefogással Sárbogárdért!
Szavazzon jelöltjeinkre:
2. vk. Berkei Zsolt
4. vk. Musincki Dominika
5. vk. Killer János
6. vk. Berkei–Kiss Brigitta
7. vk. Rába László

Berkei–Kiss Brigitta,
a Jobbik Sárbogárd elnöke

2., 4., 6. vk.

7. vk.

Szüreti hagyományápolás Alapon
Sok fiatal csatlakozott a szüreti felvonulást szer-
vezõ Szabó családhoz, hogy a szõlõt dicsõítve
végigjárják, -táncolják Alap utcáit. 13 órakor ül-
tek kocsikra és lovakra a résztvevõk a kultúrház
udvarán, és elindultak észak felé a fõúton.

Elöl Fektiné Turzai Dorottya huszárkisasszony,
Szabó János és Szopori Zsolt csikósok vezették
fel a sort, valamint Somogyi Ferenc szûrben, os-
tort pattogtatva. Utánuk hintón a bíró és bíróné:
Toldi Ferenc és neje, Ági, majd a szalagos, virá-
gokkal díszített kocsikon az ifjú táncosok. A me-
netnek a tempót a Boros zenekar diktálta hang-
szereivel. Sokan kiálltak a kapukba, lesve a szü-
retiseket, és több helyen meg is vendégelték
õket tánc után.
Jó volt látni, hogy ennek a régi-régi hagyomány-
nak az ápolásába bekapcsolódnak az újabb ge-
nerációk is. Az õsznek is fülig ért a szája e lát-
ványtól az utolsó nyárias hétvégén.

Hargitai–Kiss Virág
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ZENÉS KEDD

Október elsején, kedden, a zene világnap-
ján muzsika töltötte be számos sárbogárdi
oktatási–nevelési intézmény falait. A Mi-
kes közi óvoda elõterében felvételrõl ját-
szott melódia fogadta az érkezõ gyermeke-
ket.
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium-
ban a harmadik szünetben a kényelmes
pamlagokkal otthonossá tett legfelsõ eme-
leti aulában gyûltek össze a diákok zenével
töltõdni. Bereczk Hedvig tanárnõ és ének-
karosai – egy szám erejéig kiegészülve az 5.
c osztállyal – magyar, latin, német, orosz,
olasz, angol és francia szerzeményeket
gyûjtöttek csokorba, miután az „Újra itt
van a nagy csapat”-ot dalolva vonultak a
pódiumra. Az elhangzó
darabok között a zenérõl
íródott idézetek fûszerez-
ték az eseményt.
A Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskolában is a legfelsõ
emeleten kerülhettünk
kapcsolatba a zenei szfé-
rákkal, ahol a Violin Mû-
vészeti Iskola hangszere-
sei fülbemászó komolyze-
nei mûvekkel és az alsós
diákok által is ismert da-

lokkal töltöttek meg egy kellemes félórát.
Láthattak és hallhattak a csemeték fuvo-
lát, klarinétot, a furulya különbözõ válfaja-
it, zongorát, trombitát, gitárt, hegedût, be-
kapcsolódhattak énekkel, ha kedvük tar-
totta (és Jákob Zoltán zenetanár bátorí-
totta is erre õket). Kétségtelenül a dob
aratta a legelsöprõbb sikert, melyen Palo-
tás Péter adta elõ saját szenzációs szerze-
ményét. A tágas térben visszhangzó dob-
szót hatalmas ováció követte, és több
gyermek azt kiáltotta: „Vissza, vissza!”
Volt, aki még autogramot is szeretett vol-
na az ütõk mesterétõl.

Hargitai–Kiss Virág

A zene Isten nyelve

A zene Isten belsõ vagy egyetemes nyelve.
Nem tudok franciául, németül vagy ola-
szul. De ha zenét játszanak, a zene szíve
azonnal belép a szívembe, vagy a szívem
lép a zenébe. Ekkor nincs szükségünk kül-
sõ kapcsolattartásra, a szív bensõséges
kapcsolata elég. Szívem azonosul a zene
szívével és lelki közösségünkben elválaszt-
hatatlanul eggyé válunk.
A spirituális világban a meditációhoz a ze-
ne áll a legközelebb, a zene lélegzete. A
meditáció csend, erõt adó és betöltõ. A
csend a kifejezhetetlennek az ékesszóló ki-
fejezése. Aldous Huxley azt mondja: „A
csend után a kifejezhetetlennek a kifejezé-
séhez a zene áll a legközelebb.”
A csend a forrása mindennek. Az a forrása
a zenének, és maga a zene. A csend a Leg-
felsõbbnek a legmélyebb, legnagyobb
megelégedést adó zenéje.
A csend olyan, mint egy folyam, amely el-
indul az egyik helyre és folyóvá válik, vagy
egy másik helyre és patakká válik, vagy a
tengerhez, ahol teljesen kiterjed.
A csend a fészek, és a zene a madár. A ma-
dár korán reggel elhagyja a fészket, és este
tér vissza. Ugyanígy a spirituális világban
az isteni zene a csend legbensõbb lelkébõl
fakad.
(Sri Chinmoy bengáliai születésû amerikai
spirituális tanító, guru, író, költõ, zeneszerzõ,
zenész, mûvész és sportoló)



6 KÖZÖSSÉG 2019. október 3. Bogárd és Vidéke

Miklós–Bogárd szüretije
Sárszentmiklóst és Sárbogárdot összekötõ szüreti felvonulást tö-
rekedett szervezni Kériné Niki, akinek természetesen sokan se-
gédkeztek a minél gördülékenyebb lebonyolításban. Érkeztek is
díszes kocsik, lovasok, szemrevaló lyányok és hetyke legények
szépszerével a gyülekezõhelyre, a miklósi kispályára helybõl, Ti-
nódról, Bogárdról, Pusztaegresrõl. A menet nyitótánc és némi el-
igazítás után a déli harangszót követõen indult útnak a polgárõr-
ség biztosítása mellett. A bírói párt a Szilveszter házaspár alkotta.
A korábbi miklósi útvonalból négy utca idén kimaradt az ott lakók
szomorúságára, akik nagyon várták a menetet. Ennek oka rész-
ben az volt, hogy Tinódra és Bogárd is átvonultak a kocsik, ami
idõben és távolságban is nagyobb kihívást jelentett legfõképpen a
lovaknak és a kocsikon ülõ táncos gyermekeknek. A jövõre vonat-
kozóan várják a szervezõk az építõ javaslatokat az útvonal tekin-
tetében – és az aktív részvételi szándékot is! –, hiszen minél több
embert szeretnének megörvendeztetni városszerte ennek a régi
szokásnak a megtartásával.

A megállóknál az esti mulatság kidobo-
lása után (melyre a miklósi klubban ke-
rült sor) a Szabó zenekar muzsikájára
elõre betanult, aztán pedig önfeledt
táncot lejtettek a fiúk, lányok, férfiak és
asszonyok, s a szüreti népség elöljárói.
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KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk az alább felsorolt magánszemélyeknek és vállalkozásoknak a sárbogárd–sárszentmiklósi szüreti felvonulás
megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségért:
Kéri Gábor, Tóthné Sebestyén Nikolett, Miklósi Gazdabolt, Tóth József, Tóth Tivadar, Horváth Judit, Tóth Józsefné Anna,
Sárszentmiklósi Általános Iskola, Huszár Gábor, Puha Mária, sárszentmiklósi klub, Gosztola Jenõ, Palotás Beáta, Palotás Péter,
Babos Ágota, Németh Zoltán, Szilveszterné Nyuli Ilona, Szilveszter János, Kiss Brigitta, Szloboda Mariann, Orova József, Kiss
Istvánné Krisztina, Tom Market, Ajándéksziget drogéria, Horváth Vivien, Majlát Krisztián, Mezõ Péter, Bereznay Benjamin, Viki
Boltja, táncos csapat, Horváthné Barakonyi Margit, Kiss Zoltán, Nagyné Bögyös Szabina, Seszták Optika, Nagy Miklós, Fruzsi Bi-
zsu – Hári Brigitta, Nagy János, Szalainé Henriett, Farkas István, Huszár István, Dömsödi János, Kineth István, Kuti Miklós,
Barkóczi Tibor, Gábris Tibor, Lajtosné Szabó Bianka, Szabóné Mészáros Renáta, Sudár Gábor, Szabó László, Koktélbár,
Kadlecsik és Társa, Ulmer Divat – Bereznay Edit, Somogyvári Róbert, Center Sport, Fõtéri Cukrászda, Irka papír–írószer, Horváth
István, Márkovics Lajos, dr. Sükösd Tamás, Lengyel István, polgárõrség, Handa Csaba, rendõrség, Vargáné Csuti Zsuzsanna,
Légió2000, Simon László, Varga Csaba, Simonné Lendvai Anikó, Németh Attila, Mikulás Imre, Kériné Bányász Hajnalka, Bögyös
János, Kéri Tamás, Szarka Balázs.
Köszönet azoknak is, akik nem járultak hozzá a nevük kiírásához, de hozzájárultak a rendezvényhez.

Külön öröm volt látnom a menet rangidõ-
seként a 70 éves Zsemberi Istvánnét – aki
sok-sok szüretit végigdalolt már egykor
népdalkörös társaival – és az õ 3 éves déd-
unokáját, aki meg a legifjabb korosztályt
képviselte.

Hargitai–Kiss Virág
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KOSSUTH-MORZSÁK
Az õsz beköszöntével a természet elcsen-
desedése kezdõdik. Nem így az iskolák,
melyek ilyenkor telnek meg igazán élettel.
A nyári szünet után betoppanó diákok
nyüzsgése tölti be az addig üres folyosókat.
Az elsõ osztályosok izgalommal, félelem-
mel vegyesen lépnek be az iskola kapuján,
hiszen számukra most kezdõdik életük egy
új, de annál érdekesebb szakasza.
Az elsõ tanítási napon intézményvezetõ
asszony rövid köszöntõvel fogadta a gyere-
keket. Rövid szemrevételezés után öröm-
mel konstatálta, hogy minden tanuló ép-
ségben, néhány centiméterrel magasab-
ban tért vissza a szünetrõl. A már múlt tan-
évben megkezdett munkának köszönhetõ-
en több pozitív változásról is tájékoztatta a
gyerekeket és a szülõket.

A tavalyi tanév során több nehézségbe üt-
között a sárkeresztúri tanulók utazása. A
Dunaújvárosi Tankerületi Központ szep-
tember 2-ától iskolabuszt biztosít a gyere-
kek szállítására. Ez nagy terhet vesz le a
szülõk válláról, diákjaink pedig nagyobb
biztonságban, az iskolai élethez igazodva
tudnak utazni.
Az idei tanévtõl iskolánkban tovább bõvült
a tanórán kívüli foglalkozások repertoárja.
Az énekkar, kézmûvesszakkör, sportkör
mellett már a néptáncoktatás is elérhetõ,
mely nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy tanulóink hasznosan töltsék el az is-

kolában a szabad idejüket. A néptánc szer-
vesen illeszkedik iskolánk azon törekvései-
hez, hogy a gyerekek számára olyan érté-
keket közvetítsünk, melyek hozzájárulnak
személyiségfejlõdésükhöz.

A szeptember nemcsak az elsõsök számára
tartogatott izgalmakat. Az EFOP-3.3.2-16
pályázat keretében, a nagylóki önkor-
mányzattal együttmûködve 17 szerencsés
tanulónk kalandtáborban vehetett részt a
nagylóki Tavipalotában. A tábor célja az
élményalapú ismertszerzés, közvetlen ter-
mészeti és társadalmi környezetük megis-
merése. A tábor változatos programokkal
tette feledhetetlenné az ott töltött négy na-
pot. A természeti értékek megfigyelése,
kulturális programok mellett fontos szere-
pet kaptak az önállóságot erõsítõ, közös-
ségépítõ programok is. A hely adottságai
lehetõvé tették, hogy tanulmányaik során
szerzett ismereteiket tapasztalatokkal bõ-
vítsék. A Piroska-tó és az azt körülvevõ
természeti környezet hozzájárult ahhoz,
hogy a gyerekek megismerjék az ott élõ szí-
nes növény- és állatvilágot, melyet aztán
kézmûves-foglalkozás keretében meg is
örökítettek rajzokon, festményeken. Ízelí-
tõt kaptak a horgászat rejtelmeibõl a helyi
horgászok jóvoltából. A vadregényes táj
remek helyszínként szolgált a számhábo-
rúhoz, melyet a gyerekek nagyon élveztek.
A tábori hangulat elengedhetetlen eleme

volt az esti szalonnasütés, énekléssel, me-
séléssel színesítve. Barangolásaik során
megismerkedtek a településen élõ embe-
rek mindennapjaival. Megismerték Faze-
kas Pál Imre költõt, aki feledhetetlen él-
ményeket szerzett a gyerekeknek varázsla-
tos vers- és mesemondásával. Tanulóink
rajzaikkal viszonozták kedvességét. Részt
vettek paprikaszedésen, látogatást tettek a
paprikafeldolgozóba. Szervesen kivették
részüket az ellátási feladatokból: reggeli-
készítés, mosogatás, szobák rendben tartá-
sa. Köszönjük a szervezõknek és a kollé-
gáknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a
résztvevõ gyerekek maradandó élménye-
ket, emlékeket vigyenek magukkal útrava-
lóul.

Szeptember büszkeségre is okot adott, hi-
szen Horvát Erzsébet tanulónk a 2018/
19-es tanévben elért kimagasló sportered-
ményeiért, Vámosi János kollégánk a di-
áksportolók felkészítése során végzett
eredményes munkája elismeréseként ve-
hette át a FODISZ díszoklevelét. Büszkék
vagyunk rájuk!
Ez a sokszínûség, eredményesség kísérje
végig az elõttünk álló tanévet!

Födelmesi-Pap Erika
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Szentiváni suliszemle
2019. szeptember 27.: az európai diáksport napja

13 éves fennállását ünnepli az egykor a ma-
gyar diáksport napjaként induló rendez-
vény, amely az európai diáksport napja
(European School Sport Day) néven nem-
zetközivé bõvült. A Magyar Diáksport
Szövetség (MDSZ) által életre keltett
sportnapot a Nemzetközi Sport- és Kultu-
rális Szövetség (ISCA) már korábban jó
gyakorlattá választotta, 2015-ben pedig a
közel 800 magyar iskola 200 ezer diákja
mellé már Bulgária és Lengyelország in-
tézményei és tanulói is csatlakoztak a kez-
deményezéshez, elérve az összesen 300 ez-
res résztvevõi létszámot. 2018-ban meg-
dõlt az eddigi rekord, hazánkban 1.200 is-
kola és 400.000 gyermek mozgott együtt az
európai diáksport napján. Világszerte
összesen 29 országban, 2,5 millió diák rész-
vételével zajlott az eseménysorozat, mely-
nek térhódítása a kontinensen túl, Makaó-
ig és Chiléig is elért. Az ESSD ma már a
European Week of Sport, azaz az európai
sporthét egyik legnagyobb sikerû rendez-
vénye, melynek eredményeképpen a ma-
gyar Országgyûlés 2017-ben úgy határo-
zott, hogy szeptember utolsó péntekjét a
magyar diáksport napjának nyilvánítja.
Az eddigi hat alkalom sikerélményeinek
hatására eldöntött dolog volt, hogy ismét
csatlakozni fogunk a rendezvényhez,
amelynek lényege, hogy 2 órát töltsenek el
a diákok ezen a napon aktív sportolással. A
sporttevékenységek körét nem korlátoz-
ták a szervezõk, egyedül a futás volt kötele-
zõ elem, a program további részének csak
a fantázia szabhatott határt.
Idén is bõséges kínálat várta tanulóinkat:
1.) Bemelegítésként a sportpályán futot-
tak tanulóink pár kört, majd Bölcskei Jó-
zsef testnevelõ irányítása mellett különbö-
zõ gimnasztikai gyakorlatokat végeztek el
a tanulók és tanáraik.
2.) Miután mindenki beolajozta rozsdá-
sodni kezdõ ízületeit (a Bádog Favágó pél-
dáját gyakorolva), a kötelezõ futóversenyt
tartottuk meg, amelynek a távja az idei év-
ben értelemszerûen 2019 m volt. Ismét ki-

vittük a település utcáira ezt a programot,
ezzel reklámozva a testedzés fontosságát a
település lakóinak.
3.) A tanulók különféle ügyességi játéko-
kon keresztül is levezethették energiáju-
kat. Így ismét kihasználtuk a püspök atya
ajándékaként kapott karikákat és ugrókö-
teleket, amelyeket nemcsak a lányok, ha-
nem a fiúk is kipróbáltak.
4.) Fociban a felsõsöknek az idén összejött
a szökõévenkénti bravúr: küzdelmes mér-
kõzésen megnyerték a tanár–diák össze-
csapást. Természetesen a foci az alsósok
számára sem maradhatott ki a programkí-
nálatból. Nekik már nem jött össze a gyõ-
zelem, de a legkisebbek is megismerhették
a tanárok ellen ennek a szép sportágnak az

alapjait, miszerint a labdát kell rúgni és
nem egymást.
5.) Hagyományos tanár–diák kosárlabda-
mérkõzésünkön Boros Tamás tanár úr ve-
zetésével gyõzött a tanárok csapata.
6.) S természetesen a mozgás egyéb hasz-
nos változatait sem tiltottuk meg a tanu-
lóknak. Így volt, aki cigánykereket hányt
örömében, volt, aki tollaslabdázott, frizbit
hajigált, kidobózott, esetleg a barátaival
összefogva lovacskázott, vagy „gólya viszi a
fiát” játszott. A mintegy négyórányi közös
mozgás végére alaposan ki is fáradt a társa-
ság.
Jövõre veletek ugyanitt!

Kiss Attila igazgató
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A népmese napja a Zengõben
15 éves a népmese napja, Benedek Elek születésének 160., halálá-
nak 90. évfordulója.
Benedek Elek születésnapját, azaz szeptember 30-át választották
a népmese napjának a szervezõk (a Magyar Olvasástársaság és az
Életfa Alapítvány), melyet 2005-ben tartottak meg elõször.
„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, most fénye-
sítsük újra és adjuk tovább az eleinktõk kapott, élethosszig érvényes,
értékes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kin-
cseket!”

Az olvasás világában segítõ, tanító táltosunkként repítenek a nép-
mesék. A kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megis-
mert mesék a késõbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az
anyák hamuba sült pogácsát, s az apák felszerszámozott lovat
gyermekeiknek. Ráadásul köztudottan a fejbõl mondott, vagy fel-
olvasott mese az elsõ „ábécéskönyv”, amelybõl a gyermek akarat-
lanul is megtanul a saját lelkében olvasni. Hiszen a mesék szimbó-
lumai, a hõsök gondolkodásmódja, tettei, magatartása, konfliktu-
sai, megküzdõ stratégiái öntudatlan azonosulási folyamatokat in-
dítanak el a hallgatóban. Ezek a belsõ képek pedig megfoghatóvá,
megnevezhetõvé teszik az addig csak tudattalan feszültségeket
hordozó szorongásokat, vágyakat, mozgatórugókat. Tehát a mese

hatása a gyermeki lélekre szükségképpen jóval sokrétûbb, rejtet-
tebb, hosszabb távú, mintsem azt annak elsõ elolvasása, hallása
után mi, felnõttek gondolhatnánk. (Forrás: nepmesenap.hu)
A Sárbogárdi Zengõ Óvodában a mindennapi mesélés mellett le-
hetõségünk adódott arra, hogy neves mûvészek elõadásában ma-
gyar népmesét tekinthettek meg a gyermekek.
A Központi Óvodát Segítõ Alapítvány a Sárbogárd város képvise-
lõ-testülete által meghirdetett pályázaton anyagi támogatást
nyert el, melynek egy részét az Álomzug Társulás meghívására,
elõadására fordítottuk. Az aranyszõrû bárány címû magyar nép-
mesét láthatták, játszhatták a gyerekek, mivel az elõadók interak-
tív módon szereplõkké változtatták az erre bátran vállalkozó ovi-
sokat. A népi ihletésû jelmezek, bábok, díszletek még vonzóbbá,
varázslatosabbá tették a mesét, a színészek elõadásmódja és a né-
pi hangszerekkel kísért közös éneklés által pedig a nézõközönség
minden tagja a mese aktív szereplõjévé vált. Felejthetetlen, szín-
vonalas elõadás részesei lehettünk.

Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógus

Térítési díjak
2019. október hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a té-
rítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
október 15. (kedd) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola
október 10. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
október 16. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola
október 11. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
október 11. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés
2019. október 21-étõl ügyfélfogadási idõben (hétfõn 8.00–
11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

JELENTÕS LEHÛLÉS,
IDÕSZAKOS ESÕZÉS JÖN MÉG

A HÉTEN
Csütörtökön egyre inkább keleten eshet, nyugat felõl napköz-
ben szakadozni kezd a felhõzet, de kevés zápor még kialakul-
hat. Az északi-északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erõs, vi-
haros lökések. Lehûl a levegõ, a legmagasabb hõmérséklet
mindössze 12 és 17 fok között alakul.

Pénteken ugyan többségében felhõs, de csapadékmentes idõre
van kilátás. Helyenként az ország északnyugati tájain megélén-
külhet a változó irányú szél. Hideg lesz a reggel, hajnalban 2-7,
délután 13-18 fokot mérhetünk.

Szombaton hûvös, esõs, szürke õszi idõre van kilátás. Mind-
össze 10-15 fokig emelkedhet a hõmérõ higanyszála. Vasárnap
egy hidegfront hozhat elszórtan újabb adag csapadékot, nyo-
mában feltámad az északnyugati szél, 11-17 fok között marad a
hõmérséklet.

Forrás: idokep.hu
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KIS SÉTA A LÉLEK
MÉLYSÉGEIBEN

Az emberek azt hiszik, hogy azt gondolják, amit gondolnak. Azonban némelyik
irodalmi mûben zavarba ejtõ motívum jelenik meg: a szereplõ önmaga által nem
is sejtett, titkos gondolatai bukkannak felszínre. Miért ad Arany Jánosnál Kund
Abigél tõrt a szerelmének? Amelyet aztán a szerelmes, Bárczi Benõ bele is vág a
saját szívébe. És a nõ miért õrül meg ettõl? Hisz nem tehet az öngyilkosságról.
Mi az a lelki teher, amely kizökkenti õt a normális vágányról? Vagy például
Ophelia, Hamlet királyfi szûzies szerelme miért énekel kellemetlenül illetlen
dalokat Shakespeare darabjában? Végtelen sorban felidézhetõk a példák. Szak-
mai elvárás, hogy az író néha leereszkedik a lélek rejtett tartományaiba.

Az egyik tévécsatornán a minap szakszerû elõadást láttam Freudról, a lélek-
gyógyászról, aki számos könyvet írt a lélek mélységeirõl. Bécsben folytatott or-
vosi praxist, mégpedig a város elõkelõ negyedében. Elterjedt a híre, hogy sikere-
sen kezel fiatal nõket, akiknek valami lelki problémája van. Nagyot nõtt a páci-
ensei köre. Kiderült, hogy sok elõkelõ bécsi kisasszony szorul lélektani kezelés-
re. A hírnév kötelez, Freud doktornak ugyancsak neki kellett látnia. Kialakított
egy módszert. A rendelõjében elhelyezett egy kerevetet, a betegnek arra kellett
lefeküdnie. Õ négyszemközt maradt vele, s úgy helyezkedett el, hogy a kezelt ne
lássa õt. Beszélgettek. Feltételezhetõ, hogy a doktor rendkívül tapintatos volt, a
viselkedésébõl, hanghordozásából, kérdéseibõl jóindulat, segítõkészség sugár-
zott. Egy idõ múlva „szimatot kapott”, a kérdései meghatározott irányba kanya-
rodtak. Azonban a beteg eleinte görcsösen ellenállt a megnyílás ingerének. Az
orvos kitalált egy szabad asszociációs módszert, ez biztos iránytût nyújtott szá-
mára. A meghitt, bizalmas légkörben a páciens hosszú idõ után megnyílt, ledob-
ta a gátlásokat. Feltárultak azok a bizonyos mélységek.
Mi derült ki? Súlyos, kimondhatatlan titkok. Kiderült például, hogy a leányt
évekkel elõbb lelki sokk érte, molesztálta õt az apja, szexuális szolgáltatásokat
várt el tõle. Manapság az ilyesmi nem is nagyon ritka. Mit tehetett a szenvedõ
alany? Úgy tett, mintha az eset nem történt volna meg. De nemcsak a nyilvános-
ság elõtt zárta magába a titkot, hanem saját maga elõtt is. Lenyomta a tudat alá.
Freud gondolatmenetének fontos fogalma az „elfojtás”. Úgy teszek, mintha az
eset nem történt volna meg. A tudat azonban, mint a neve is mondja, tudást je-
lent. Amit tudok, arról nem képzelhetem, hogy nem tudom. Ha mégis, ott valami
kóros esemény történik, rombolódik a lélek normális mûködése, betegség alakul
ki. A gyógyulás útja a tudattalan gócok átemelése a tudatosba, a traumák „kibe-
szélése”, tudatosulása.
A könyveiben Freud új alapokra helyezte a lélektant, tanítása áthatotta a husza-
dik század gondolkodását, irodalmát. A hitlerizmus üldözte a freudizmust, mert
Freud zsidó volt. Könyveit nyilvánosan égették, a tudósnak menekülnie kellett
Angliába. A marxista–leninista hatalom sem szerette, mûveit Sztálin idejében
zárolták a könyvtárakban. Pedig a lélek mûködése aligha érthetõ rendesen ezek
nélkül.

L. A.

KORPONAY JÁNOS
(Komonkai)

Október 6-a kapcsán emlékezünk meg az aradi vér-
tanúkról és általában azokról a személyekrõl, akik
szintén megtorlást kaptak azért, mert fegyvert fogtak
hazájukért. Az alábbi írás Korponay Jánosról emlé-
kezik meg, aki felesége, Huszár Paulina révén (Hu-
szár József királyi tanácsos lánya és Huszár Ágoston,
Fejér megye egykori alispánjának testvére) kicsit Bo-
gárdhoz is kapcsolódik. Lánya, Korponay Aranka
életének utolsó évtizedeit is itt élte le.
Született 1819. május 16. Him (Abaúj vm.). 1834.
október 17-tõl hadapród, majd 1836. július 1-tõl
zászlós a 37. (Máriássy) gyalogezredben. A testõr-
ségnél 1837. december 1-jétõl 1842. november
30-ig szolgált Abaúj vármegye ajánlatára. Ez idõ
alatt úgy 1839-ben, mint 1840-ben beosztva a po-
zsonyi országgyûlés tartamára kirendelt testõrkü-
lönítménybe. A gárdától a 32. (Este) gyalogezred
gránátos zászlóaljához kerülve, még 1848-ban is
fõhadnagy volt. Közben, 1844. június 1-én Wien-
ben megnõsült, feleségül véve Dercsikai Huszár
Paulinát (sz. 1825. április 25. Wien), H. József volt
nemes testõr leányát. Mint katonai író 1848. febru-
ár 25-én a „Hadi Földírás” címû mûvéért az ural-
kodótól aranyérmet kapott. A szabadságharcban,
1848. június 19-tõl 1849. június 20-ig a magyar had-
ügyminisztérium elnöki osztályának vezetõje ál-
lamtitkári rangban. Részben az õ érdeme a magyar
sereg rögtönzött felállításánál elért siker. 1848. ok-
tóber 1-tõl számfeletti õrnagy a 14. zászlóaljnál,
majd 1849 februárjában alezredes és csakhamar
(ápr. 12.) ezredes. 1849. június 22-én tervezetet ké-
szített a nemzetõrség rendezésérõl és 1849. július
1-én Szemere belügyminiszter mint fõparancsno-
kot megbízta Békés, Bihar, Csanád és Jász-Nagy-
Kun-Szolnok vármegyék népfelkelésének szerve-
zésével. Utóbb a harcokban ténylegesen is részt
vett. A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.)
után Aradra szállították, ahol 1850. március 4-én
halálra, illetve kegyelem útján 16 évi várfogságra
ítélve raboskodott 1856. április 5-ig. Szabadulása
után Abaúj vármegye levéltárnoka lett. Meghalt
1881. január 15-én, Kassán.
(Nemességi adatok K. Gábornál, kinek testvére.)
Forrás: Magyar testõrségek névkönyve 1760–1918

-b,-n
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Nem sikerült gyõzelemmel kezdeni a bajnokságot
VAX KE Sárbogárd–Velencei SE 19-25 (8-11)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
1. forduló. Vezette: Farkasné P. P.–Nerhaft B.
Sárbogárd: Németh I. (kapus) – ifj. Bodoki 6, Pluhár 2, Gold-
berger 2, Aranyos, Rehák 4, Kapoli 3, Kovács, Horváth 1, Szabó J.
Zs., Kaló 1, Várady–Szabó
Vezetõ edzõ: –
Velence: Sütõ, Pécsi (kapusok) – Láposi 3, Repcsik 5, Havasi 6,
Egervári 6, Gyebnár 1, Saibán 3, Almási, Gyõrffy 1, Róth, Né-
meth
Vezetõ edzõ: Gyõrffy Gergely, kiállítások: 2, illetve 8 perc, hét-
méteresek: 8/6, illetve 6/4
A bajnokság nyitó fordulójában az elõzõ szezon 4. helyén végzõ
Velence csapatát fogadtuk. Nem számítottunk könnyû mérkõzés-
re, hiszen ellenfelünk az elõzõ szezonhoz képest is új, minõségi
igazolásokkal erõsödött.
Nem kezdtük jól a mérkõzést, az elsõ 10 perc után rögtön 4 gólos
hátrányba találtuk magunkat (3-7). Elöl és hátul is akadozott a gé-
pezet. Az idõkérés után sikerült visszajönnünk 1 gólra, azonban
nem sokáig tartott a fellángolás. Rontott lövéseinknek és pontat-
lanságunknak köszönhetõen a félidõben 3 gólos hátrányban vo-
nulhattunk a szünetre.
A fordulás után sem sikerült magasabb szintre kapcsolnunk. Tá-
madójátékunkban nem volt átütõ erõ és ötlet sem. Ellenfelünk a
saját türelmes játékát játszva a félidõ derekához érve már 5 góllal
vezetett (13-18). Az utolsó 15 percben sem sikerült komolyabb
erõket mozgósítani. Az okosan játszó velencei csapat pedig köny-
nyedén tudta tartani a magabiztos elõnyét. Sajnos sima vereség a
vége.
Nem így szerettük volna kezdeni a bajnokságot. Gyakorlatilag
semmi sem sikerült a pályán abból, amit elterveztünk. Támadás-

ban nem volt egyetlen vezére sem a csapatnak, aki a
többieket magával tudta volna ragadni. Körülmé-
nyesen, lassan kézilabdáztunk, amivel nagyon meg-
könnyítettük az ellenfelünk dolgát. Védekezésben
sok buta, elkerülhetõ gólt kaptunk. A szerencse sem volt velünk,
hiszen a második játékrészben 5 kapufát lõttünk. Ettõl jóval több
kell a késõbbiekben, ha a dobogóra vágyik a csapat!
A 2. fordulóban csapatunk a Komárom II.-vel találkozik idegen-
ben. A mérkõzés 13 órakor kezdõdik a Komáromi Városi Sport-
csarnokban.
A 1. forduló további mérkõzései:
Esztergom-Baj–Cunder Kézisuli II. 25-41 (13-20), Kisbér–Bicske
21-22 (12-11), Martonvásár–Mór 31-30 (15-16), Komárom II.–
Rácalmás (a 33. percben 14:15-ös állásnál félbeszakadt)

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli VK 1 1 0 0 41 25 16 2
2. Velencei SE 1 1 0 0 25 19 6 2
3. Martonvásári KSE 1 1 0 0 31 30 1 2
4. Bicskei TC 1 1 0 0 22 21 1 2
5. Komárom VSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Rácalmás SE 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Móri KSC 1 0 0 1 30 31 -1 0
8. Kisbér KC 1 0 0 1 21 22 -1 0
9. VAX KE Sárbogárd 1 0 0 1 19 25 -6 0
10. Esztergom–Baj 1 0 0 1 25 41 -16 0

#sbghandball
Rehák Tamás

SÍC – hírek, eredmények

Bajnok kerestetik!
2019. szeptember 28-29-e a Pályaíjászat Egyéni és Csapat Orszá-
gos Bajnokságának napja volt, amelyet az idén is tápiószentmár-
toni Kincsem Lovaspark területén rendezett a Magyar Íjász Szö-
vetség. Egy helyszínen, egy idõben, de több pályán folytak az íjász-
versenyek mester, felnõtt, ifi, kadet, serdülõ és gyermek korcso-
portban, olimpiai, csigás, vadászcsigás, számszeríj, barebow, va-
dászreflex, longbow, történelmi íjak kategóriájában, hosszú- és
rövidtávon.
Egyesületünk versenyzõi csak olimpiai íj kategóriában voltak ér-
dekeltek, felnõtt, mester és ifjúsági kadet versenyzõinknek az
idén sem sikerült dobogós helyezést begyûjteniük.
Eredményeink
A gyermek fiú olimpiai íjászok mezõnyében indult Fekete Zétény
I. oszt. köregységet lõve 3. helyet, Lénárt Roland II. oszt. köregy-
séget lõve a 4. helyet szerezte meg.
Serdülõ fiú íjászaink közül Jászter Botond 3., Batári Szilárd a 4.
helyezést érte el.
Dobogós helyet remélve rövidtávon az olimpiai felnõttek között
indítottuk a kadet Jászter Zsombort, aki végül is a 6. helyen
végzett.
A hosszútávú (70 m) férfiak mezõnyében indult 3 fõ felnõtt ver-
senyzõnk: Katona Alex a 12. helyet, Széplaki Zoltán a 15. helyet,
míg Téglás László a 17. helyet érte el.
60 m-en a mester férfiak mezõnyében 2 fõ versenyzõnk közül III.
oszt. minõsítési köregységgel Gilicze László a 4., Gilicze Ferenc a
6. helyet szerezte meg.
Az ugyancsak 60 m-en, de a kadetok között induló Szénási Bene-
dek az 5. helyet érte el.

Keményebb edzéssel, munkával több is lehetett volna, csak ezzel
mindig utólag szembesülünk.
Bajnok kerestetik! Olimpiai íjászegyesületünkbe változatlanul vár-
juk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és fér-
fiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi,
longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is
várjuk.)
Egyesületünk elérhetõsége: lgilicze@tolna.net
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Az utánpótlás-
korosztályainknak is

kezdetét veszi a szezon
Az elõttünk álló hétvégén már az U12-es csapatunk is megkezdi a
szereplést a gyermekbajnokságban. Majd szépen sorban jönnek
az U11-esek, az U10-esek és kicsit késõbb, tavasszal az U9-esek is.
Idén két edzõvel, Goldberger Marcellel (U9, U10) és Rehák Ta-
mással (U11, U12) vágunk neki a szezonnak az utánpótlásban.
Minden korosztályban az a célunk, hogy minél több fiúval ismer-
tessük meg a kézilabdát. Szeretnénk a lehetõ legtöbbjüket tét nél-
küli versenyhelyzetekben is kipróbálni, hiszen ez adja a sport sa-
va-borsát. Szerencsére nagy az érdeklõdés a kézilabda iránt. Idén
már egyesületünk 60 igazolt utánpótláskorú gyermeket számlál,
ezek nagy része aktívan látogatja is az edzéseinket heti 2-3
alkalommal.
Az U11-U12-es korosztályokban nagy az átfedés, vannak olya-
nok, akik mindkét korosztályban bontogathatják szárnyaikat. Õk
már a 6-6 elleni kézilabdát játsZszák, ugyanúgy, mint a felnõttek.
Ebben a korosztályban Magyarország dél-nyugati régiójába ke-
rültünk, ahol Komló, Pécs, Kalocsa, Balatonboglár, Simontornya,
Keszthely, Dunaújváros csapataival fogunk meccselni. Köztük
vannak olyanok, akik ellen már találkoztunk az elõzõ évben.
Az U9–U10-es korosztályokban a szivacskézilabdát tanulják a
gyermekek. A kisebb pályán történõ 3-3, illetve 5-5 elleni játék ki-
váló alapot jelent a labdával történõ barátkozáshoz. Itt is már az a
célunk, hogy srácok idegen környezetben játsszanak más csapa-
tok ellen, egymásért küzdve. Természetesen a célunk az, hogy él-
vezzék a játékot és szeressék meg azt minél jobban.

A VAX KE Sárbogárd U11–U12-es csapata: Aranyvári Márk,
Berzeviczy Dávid Kristóf, Bor Dávid, Borostyán László, Duska
Iván, Ellenbruck Bálint, Fésû Noah Joákim, Holló Máté, Keszei
Ádám, Kis Bálint József, Kovács Áron, Lajtos Zsombor Gábor,
Majer Gergõ, Plancon István, Sudár Arnold Acél, Szabó Dániel,
Viczina Máté, Vinczellér Levente
Vezetõ edzõ: Rehák Tamás, edzõ: Goldberger Marcell

A VAX KE Sárbogárd U9–
U10-es csapata: Asbóth József,
Domján Tibor, Fekti Milán,
Géczi Bálint, Gémes Csanád,
Holló Máté, Kaló Balázs, Ke-
szei Ádám, Kis Csaba, Kovács
Áron, Lénárt Péter, Máté Mi-
lán, Staub Bendegúz Pál, Szabó
Líviusz, Szabó Xavér, Szagri
Gergõ, Szente Noel, Takács Le-
vente
Vezetõ edzõ: Goldberger Mar-
cell, edzõ: Rehák Tamás
A gyerekekkel együtt már izga-
tottan várjuk a mérkõzéseket!

#sbghandball

Rehák Tamás

U9–U10

U11–U12

Továbbra is hibátlan mérleggel…
MKSZ Gyermekbajnokság, U15 területi 2. osztály, 2. forduló
A Simontornya KK csapata az egy évvel idõsebb korosztályban
õrzi a veretlenségét. A hétvégén Csurgón lebonyolított forduló-
ban ismét két gyõzelmet szerzett, az egyiket az NB I-es felnõtt-
csapattal rendelkezõ házigazda ellen, a másikat a Tamási ellen.
Eredmények:
Nem volt megállás. Ilyen arányban is megérdemelt gyõzelem a je-
lentõsen meggyengült Tamási ellen.
Simontornya KK–Tamási 47:18
Gól: Horváth (3)–Balogh (8), Kõvári (5), Varga (9/2), Szili Ádám
(4), Pordán (2), Szabadi (2), Matwi (2), Bögyös–Vitéz (7), Fung
(5)

Folyamatos nyomás alatt felõrlõdött a Csurgó, s jobb koncentrá-
lás mellett még nagyobb arányú is lehetett volna a különbség.
Simontornya KK–Csurgó 31:20

Gól: Horváth (1)–Balogh (4), Kõvári (2), Varga (12/3), Szili
Ádám (5), Nagy Zalán (2), Matwi (1), Bögyös (3), Szili Ákos (1)
Edzõ: Varga Gábor–Zámbó Tibor
Szombaton Simontornyán NB I-es forduló.
Sok szeretettel várjuk a kézilabdát szeretõ sportbarátokat!
10 óra Simontornya–Pécs, 15 óra Simontornya–Pénzügyõr

SIKK
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VISSZASZÁMLÁLÁS INDUL: 3-2-1
Zvezdovics Bence
hatig meg sem állt

Cece U14–Sárbogárd U14
4-11 (3-6)

Sárbogárd: Horváth Máté – Baráth Bar-
nabás, Lakatos Benjámin, Keszei Dávid,
Szabó Dominik Zoltán, Takács Dominik
István, Gereny Marcell, Hollósi Géza,
Zvezdovics Gábor Bence

Cserék: Simon Lóránt István, Szücs Marcell
László, Mezõ Brendon, Csõgör Dániel,
Fenyvesi Bálint

Az elsõ félidõ kétharmadáig tudta tartani
a lépést a Cece a Sárbogárd csapatával. A
11. percben Baráth B. lepasszolt szöglete
után Zvezdovics G. B. kilõtte a hosszú sar-
kot, 0-1. Jött a válasz a 13. percben. Csányi
B. távoli lövése védhetetlenül vágódott a
jobb felsõ sarokba, 1-1. A 16. percben Sza-
bó D. Z. 15 m-rõl kapura lõtt labdáját a ha-
zai kapus bevédte, 1-2. Gólra gól a válasz
és a 19. percben Kovács-Horváth M. a vé-
delmi hibát kihasználva egyenlített, 2-2. A
23. perc ismét vendégvezetést eredménye-
zett. Lakatos B. remek indításából Zvez-
dovics G. B. volt eredményes, 2-3. A gól-
öröm lehûtésére a 24. percben ismét a vé-
delem bakiját kihasználva Kovács A. egali-
zált, 3-3. A hazaiak ezzel el is lõtték puska-
porukat és Zvezdovics G. B. vezérletével
hengereltek a vendégek. A 27. percben La-
katos B. készítette elõ a labdát és
Zvezdovics G. B. nem hibázott, 3-4. A 31.
percben Lakatos B. lövése a kapufán csat-
tant és az érkezõ Zvezdovics G. B. közelrõl
helyezett a hálóba, 3-5. A félidõ utolsó per-
cében vezetett támadást Mezõ B. fejezte
be góllal. A Lakatos B. fõszereplésével in-
duló labdát, a védelmet maga mögött
hagyva, önzetlenül középre passzolta. Az
érkezõ Mezõ B. 5 m-rõl nem hibázott, 3-6.
A szünet után állandó nyomás nehezedett
a hazai védelemre és a 42. percben Zvez-
dovics G. B. egyéni alakítása után 3-7. Lé-
legzetvételnyi szünet a gólok sorában, de a
45. percben ismét a hazai kapuban a labda.
Zvezdovics G. B. beadását Hollósi G. érté-
kesítette, 3-8. Három perc múlva a hatodik
Zvezdovics B. B.-gólt ünnepelte a gólszer-
zõ és a csapat, valamint a csapatot elkísérõ
szülõk. Zvezdovics G. B. kilépett a védõk
között és higgadtan helyezett a kapuba,
3-9. Az 56. percben már kétszámjegyûvé
tették a lõtt gólok számát a vendégek. Me-
zõ B. az oldalvonal mellett elhúzott a védõ
mellett, középre adott labdájára Fenyvesi
B. érkezett és a hálóba talált, 3-10. Fenyve-
si B. a 61. percben egyéni akció végén meg-
szerezte újabb gólját és ezzel 3-11. A mér-
kõzés lefújása elõtt a 70. percben Kovács
A. két védõt kicselezve szépített az ered-
ményen, 4-11.

Kovács Attila edzõ a mérkõzés után: – Az elsõ
félidõ 25. percétõl a csapat az elvárt játé-
kot nyújtotta, és a kiemelkedõ egyéni telje-
sítményeknek köszönhetõ a magabiztos
gyõzelem. Dicséret a csapatnak a nagysze-
rû szombat délelõtti bemutatóért, gólpa-
rádéért.

Nehezen kiküzdött
gyõzelem

Sárbogárd U19–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ

U19 3-1 (0-1)

Sárbogárd: Bruzsa Balázs – Õri Dániel,
Biró Bence, Vagyóczki Patrik, Gábris Ró-
bert, Sükösd Gergõ, Morvai Kristóf, Mol-
nár Márk, Bögyös Bendegúz Géza, Hor-
váth Bálint, Suhajda Martin
Cserék: Lengyel Szabolcs, Tóth Patrik, Szaj-
kó Márk, Bruzsa Tamás, Deák Soma
Az elsõ 30 percben eseménytelen játék,
utána vezetést szerzett a vendégcsapat.
Koller A. F. a bal oldalon átemelte a védõ
felett a labdát és a kapujából kimozduló
Brúzsa B. felett emelt a bal sarokba, 0-1. A
hazaiak továbbra sem érezték a ritmust és
agárdi vezetéssel vonultak pihenõre a csa-
patok. A második játékrész elindulása
után agilisabb támadójátékkal kezdtek a
hazaiak. Az 56. percben Sükösd G. betört a
büntetõterületen belülre és szabálytalanul
állította meg õt a védõ. A megítélt bünte-
tõt Vagyóczki P. nagy erõvel lõtte a kapu
fölé. A 72. percben Vagyóczki P. javított és
a kaputól 23 m-re a Molnár M. buktatásá-
ért megítélt szabadrúgást a léc alá lõtte,
1-1. A 77. percben Vagyóczki P. újabb sza-
badrúgásból elért találatával sikerült for-
dítani, 2-1. A vendégek egyenlítési kísérle-
tei nem vezettek eredményre és a 93. perc-
ben a hazaiak bebiztosították gyõzelmü-
ket. Tóth P. a bal oldalról Brúzsa T. elé
passzolt. Brúzsa T. lövése a védõrõl Deák-
hoz került és 6 m-rõl a hálóba továbbította
a labdát, 3-1.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés
után: – Nagyot küzdöttek a srácok és vesz-
tett állásból megfordították az eredményt.
Gratulálok a csapatnak!

A hétvégi harmadik
gyõzelem

Seregélyes–Sárbogárd II.
2-3 (1-3)

Sárbogárd II.: Sebestyén Zsolt – Bögyös
Bence, Vagyóczki Patrik, Vámosi Dávid,
Németh Kristóf, Tulok Gergõ, Horváth
Zsombor, Fauszt Zoltán, Demeter Dávid,
Gráczer Bálint, Luczek Roland

Cserék: Pap Bence, Palásti Ármin, Õri Dá-
niel, Rigó László, Simon Csaba
A kapuban ismét Sebestyén Zsolttal felál-
ló vendégek ellen pontszerzésben bíztak a
hazaiak. Az 5. percben egy kétes büntetõ
megítélése után megszerezte a Seregélyes
a vezetést. Zsilovics D. a kapu bal oldalába
lõtte a 11-est, 1-0. Többet birtokolta a ven-
dégcsapat a labdát és fölényben játszottak.
A 25. percben Horváth Zs. jobb oldalról
begurított labdájára Luczek R. érkezett és
átadását Gráczer Bálint 8 m-rõl a kapu
jobb alsó sarkába lõtte, 1-1. Helyzetek, ki-
maradt gólszerzési lehetõségek jellemez-
ték a vendégek játékát. A 39. percben meg-
született a sárbogárdiak vezetõ gólja. 23
m-rõl a gólt érõ szabadrúgásairól ismert
Vagyóczki P. a sorfal mellett talált a háló-
ba, 1-2. A 43. percben a vezetést Luczek R.
kétgólosra növelte. Demeter D. kilépett a
védõvonalból kapott indítással és a felfutó
Luczek R. elé tálalt, aki 6 m-rõl nem hibá-
zott, 1-3. A szünet után a hazaiak igyekez-
tek javítani az eredményen és szórványos
támadásaikat a vendégek védelme már csí-
rájában elfojtotta. A 83. percben Zsilovics
D. 25 m-rõl lövésre szánta el magát. A lö-
vés a védõn megpattant és a hálóba hullott,
2-3. A több góllal kecsegtetõ helyzetet ki-
hagyó vendégek gyõzelme megérdemelt.
A szakmai igazgató, Pajor László a mérkõ-
zésrõl: – A mérkõzés jelentõs részében mi
irányítottunk és jobb koncentrálással na-
gyobb arányban is nyerhettünk volna. Gra-
tulálok a fiúknak!

A kettõbõl a csúnyább

Enying U16–Sárbogárd U16
8-4 (0-5)

Sárbogárd: Horváth Máté – Sáfrány Alen
Zoltán, Szabó Olivér, Bruzsa Balázs, Sup-
licz Barnabás, Csõgör Dávid, Deák Soma,
Tóth Patrik, Már Zétény, Morvai Zsom-
bor, Boda Armand
Cserék: Tóth László, Szabó Martin Dávid,
Hollósi Bence
A mérkõzés elõtt rangadónak titulált ösz-
szecsapáson a hazaiak 9 perc alatt eldön-
tötték a mérkõzést. A 23. és a 34. perc kö-
zötti idõt minden sárbogárdi emlékezeté-
ben horrorként fog felidézõdni. A csapat
csõdjét a 23. percben Szilveszter V. C. gól-
ja indította el. A jobb oldali támadást sike-
rült hárítani és a hazaadott labdát Horváth
M. középre passzolta. Szilveszter V. C. a
megszerzett labdát 18 m-rõl lõtte a kapu-
ba, 1-0. A 26. percben a jobb oldalon Bauer
M. F. végig vezette a labdát és 14 m-rõl a
hálóba lõtte, 2-0. Két perc és ismét hazai
gól. A 28. percben a hazaiak jobb oldala re-
mekelt és a középre emelt átadást Kizlin-
ger Z. a védõ és a kapus mellett is elhúzta,
majd a kapuba helyezett, 3-0. A 30. perc-
ben a bal oldali vendégszöglet után meg-



szerzett labdával Kizlinger Z. végigszágul-
dott a pályán és megszerezte a negyedik
hazai gólt, 4-0. Még kábulatban a vendé-
gek, és jött az ötödik. A 34. percben az elõ-
re ívelt labdát a védõ elhibázta és Bauer M.
F. a kapust kicselezve gurított a hálóba,
5-0. A szünetben rendet kellett rakni a fe-
jekben és ez úgy tûnt sikerült is Lajtos
András edzõnek. A 48. percben megszüle-
tett a szépítõ gól. Brúzsa B. átadásával
Hollósi B. kilépett a védõ mellett és a jobb
alsó sarokba lõtt, 5-1. Ezzel mintha elszállt
volna a tudomány, és a hazaiak Bauer M.
F. 51. percben szerzett találatával 6-1, a 78.
percben pedig Hegyi Kis feliratkozott a
góllövõk közé, 7-1. A hajrára megemberel-
te magát a vendégcsapat és a 81. percben
Tóth P. két csel után középre tett átadását
Boda A. értékesítette, 7-2. A 85. percben
Deák S. indításával Boda A. kilépett és a
jobb alsó sarokba helyezett, 7-3. A hajrá-
ban még Szabó O. szabadrúgásból kilõtte a
jobb felsõ sarkot, 7-4. A mérkõzés vég-
eredményét Németh D. közelrõl elért talá-
latával állította be, 8-4.

Nem várt, súlyos vereséget szenvedett az
enerváltan, elképzelés nélkül, sok hibával
játszó Sárbogárd a hibákat könyörtelenül
kihasználó Enying ellen.

A második röviden

Sárosd Kronos Sport Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk

3-1 (2-0)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Nedoba Milán,
Lakatos György, Csendes István, Killer
Gábor, Kelemen Béla, Horváth István,
Deák Géza, Tórizs Attila, Csizmadia
Krisztián, Szabó András

Cserék: Meister István, Csomai Zoltán, Ju-
hász István, Vanya László, Derecskei József

A csoportok átszervezése után a Déli cso-
portban játszó Sárosd csapata esélyes a
végsõ gyõzelemre is. A vendégek nem fel-
tett kézzel érkeztek, és bíztak a pontszer-
zésben. A hazaiak a 28. percben tudták fel-
törni a vendégek védelmét és Kargl B.
megszerezte a vezetést, 1-0. Három perc
múlva Sági J. volt eredményes és két gólra
növelte a Sárosd elõnyét, 2-0. A szünet
után a 43. percben Csendes I. góljával sike-
rült a szépítés. A hajrában Tepszics Z. 68.
percben elért találatával a mérkõzés 3-1-es
hazai gyõzelemmel végzõdött.

Újabb hazai kudarc

Sárbogárd–Tordas FÉSZ Zrt.
3-3 (1-3)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Gráczer
Bence, Kókány Péter, Kindl Zalán, Gu-
lyás-Kovács Géza, Rodenbücher Tibor,
Bezerédi Ádám, Majláth Henrik, Gráczer
Gergõ, Paget Olivér Algernon, Horváth
Zsombor
Cserék: Farkas Zoltán, Buzás Attila, Né-
meth Kristóf, Luczek Roland, Demeter Dá-
vid, Gyuricza Kornél
A kitûnõen szereplõ Tordas vendégeske-
dett a rapszodikus Sárbogárd otthonában.
Az elsõ negyedóra jó iramú, váltakozó já-
tékkal telt. A 16. percben a kaputól 42 m-re
szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. A bal
oldalról Fridrich D. emelt a kapu felé, a
labda a védõk felett átszállt és a kapujából
ki nem mozduló Matócza D. szemmel kí-
sérte a labdát, ami a bal sarokba esett, 0-1.
Sokkoló potyagól a mérkõzés elsõ felében.
A 32. percben újabb szabadrúgás a hazai
kaputól mintegy 26 m-rõl. A letett labdát
Horváth B. a sorfal mellett belülrõl ellõtt
labdája a kapu jobb felében landolt, 0-2. A
vélemény a nézõtéren, hogy a lövés védhe-
tõ volt. Két perc múlva, a 34. percben a
jobb oldalról, a felezõvonalnál végeztek el
bedobást a vendégek. A hazai lábról visz-
szaszerezték a labdát és Csányi D. I. a meg-
kapott átadással kilépett a védõk között és
higgadtan helyezett a bal alsó sarokba, 0-3.
A 42. percben szépített a hazai csapat.
Bezerédi Á. a jobb oldalon becselezte ma-
gát a büntetõterületen belülre. A védõ sza-
bálytalanul akadályozta és a játékvezetõ
büntetõt ítélt. Majláth H. magabiztosan
lõtte a 11-est a kapu bal alsó sarkába, 1-3.
A szünet után hazai fölény alakult ki és a
60. percben Majláth H. a középen megka-
pott labdát kitette balra, Rodenbücher T.
elé, aki egy szép csel után 14 m-rõl a hosszú
sarokba helyezett, 2-3. Elérhetõ közelség-
be került az egyenlítés. A 63. percben
Paget O. A. jobb oldali beadását a védõ rö-
viden fejelte ki. A labda Majláth H. elé ke-
rült, aki egy csel után ballal a kapu bal alsó
sarkába lõtt, 3-3. Az egyenlítés után már
nem maradt muníció a gyõztes gól meg-
szerzéséhez és ismét pontokat veszítve fe-
jezte be a hazai csapat a mérkõzést.
Jók: Majláth H., Rodenbücher T., illetve
Versits Zs. M., Fridrich D.
Az edzõ és szakmai igazgató, Pajor László a
mérkõzésrõl: – Mostanában sok olyan gólt

kaptunk, amit nem elõzött meg igazi hely-
zet. Ezek ellen nehéz védekezni. Sajnos
gyorsan komoly hátrányba kerültünk, de a
második félidei teljesítményünkkel tud-
tunk egalizálni.

Tabella

1. Mór 7 6 1 0 33 4 29 19

2. Gárdony–Agárd 7 6 0 1 33 9 24 18

3. Velence 6 4 1 1 13 7 6 13

4. Tordas 7 3 3 1 12 9 3 12

5. Ercsi 7 3 1 3 13 17 -4 10

6. Baracska 7 3 0 4 13 15 -2 9

7. Sárbogárd 6 2 3 1 12 10 2 9

8. Sárosd 7 2 3 2 14 18 -4 9

9. Bodajk 7 2 2 3 12 15 -3 8

10. Kisláng 7 2 1 4 13 23 -10 7

11. L. komárom 6 2 0 4 10 26 -16 6

12. Martonvásár 5 1 2 2 7 6 1 5

13. Ikarus–M. hegy7 1 1 5 8 15 -7 4

14. Enying 6 0 0 6 5 24 -19 0

A hétvége sportmûsora

2019. október 4. (péntek)

15 óra: Sárbogárd U14–Dunaújváros
PASE U14 (U14, Déli csoport, Sárbogárd)

2019. október 5. (szombat)

10 óra: Martonvásár Mustang–Sárbogárd
U19 (Megyei I. o., U19, Martonvásár)

15 óra: Sárbogárd II.–Vajta (Megyei II. o.,
Sárszentmiklós)

15 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Cece Öregfi-
úk (Déli csoport, Sárbogárd)

2019. október 6. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Ercsi Kinizsi U16
(Déli csoport, Sárbogárd)

10 óra: Dunaújváros PASE N–Sárbogárd
N (Magyar Kupa, Dunaújváros)

15 óra: Martonvásár–Sárbogárd (Megyei
I. o., Martonvásár)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
játékosokkal múltról, jelenrõl és jövõrõl, a pályafutás kezdetétõl napjainkig. Gu-
lyás-Kovács Gézával, a Sárbogárd SE edzõi stábjának tagjával, a felnõttcsapat irányító
középpályásával beszélgettem a labdarúgásban eltöltött évekrõl.

A Fradi korosztályos csapatába 7 évesen
igazolt ifjú tehetség 1987-ben Budapesten
született. Az édesapa és nagypapa játé-
kos-pályafutása meghatározta a labdarú-
gáshoz való kötõdését. Mindketten az él-
vonalban szerepeltek (Fradi, MTK). Az
elõdök a kapuban bizonyították tudásu-
kat, és a nagyapa 200 mérkõzés után, 41
évesen húzta le a kesztyût, az édesapa sé-
rülés miatt fiatalon kiállt a kapuból és fia
útját egyengette.
9 évesen került a Gázszer NB I-es csapatá-
nak bentlakásos focisulijába. A középisko-
lai éveket Dunaújvárosban töltötte, mely a
Dunaferr csapatához történõ átigazolását
is jelentette. A megyei ifjúsági válogatott-
ban nyújtott teljesítményére felfigyeltek a
Videoton szakemberei és 2004-ben a szé-
kesfehérváriak játékosa lett. 16-17 évesen,
ifiként az elsõ csapat edzéseire kapott
meghívást Csertõi Aurél vezetõ edzõtõl.
2006 mérföldkõ az ifjú labdarúgó életé-
ben. A Videoton profi szerzõdést kötött
vele és a tartalékbajnokságban a csapat ál-
landó tagja, az NB I-ben szereplõ csapat-
nál pedig a kispadon foglalt helyet. Az ifi-
nél és a felnõtteknél Disztl László edzõ
személye meghatározó volt a játékos életé-
ben, annak ellenére, hogy nem sikerült a
legmagasabb osztályban bemutatkozni.
Játékostársai közül a mai napig szép emlé-

keket idéz fel a Dvéri Zsolttal kialakult ba-
ráti viszonya. Pályán és pályán kívül is fel-
nézett rá és példaképének tekintette. A
mérkõzések sorában kiemelkedik a Vide-
oton–Debrecen Liga kupadöntõ, amelyet
1-0-ra nyertek a hazaiak és megnyerték a
Liga kupát. A videotonos évek alatt sérülé-
sek, bokatörés nehezítette pályafutását és
a kihagyások nem segítették az elõrejutást.
A szerzõdés lejárta után az Integrál DAC
csapatához távozott, Gyõrben az NB
II-ben jutott játéklehetõséghez és sérülé-
sek sem akadályozták játékát. 2010-ben a
gyõri kitérõ után a Százhalombatta csapa-
tának játékosa, de egy edzésen a bokája el-
tört és fél év kihagyás után légiósként
Ausztriába tette át székhelyét. 2012-ben a
Gárdony megyei I. osztályban szereplõ
együttesének tagja. Egy lakóhely-változta-
tás Szombathelyhez kötötte és a Haladás
futsall csapatával az NB I-es bajnokságban
a harmadik helyet szerezték meg. Ismét
rövid átrándulás Ausztriába. Agárdra a
nagyszülõk és édesapja halála hazaszólí-
totta. Visszatérés után az Iváncsa, majd a
Velence csapatát erõsítette. 2017 nyarán a
Sárszentmiklós együtteséhez igazolt és a
Sárbogárd SE színeiben az õszi szezon
végére a 300. mérkõzés jelenti a kacskarin-
gós, sok-sok szép élménnyel párosuló éve-
ket.

2019 újabb kihívás és a jövõ elképzelésé-
nek alapjául szolgáló edzõi tevékenység
kezdete. Az U11-es és U13-as korosztály
fiataljainak képzése a feladata, és közeli
célként az edzõi képesítés megszerzése fo-
galmazódott meg, majd az utánpótlás-ne-
velésben végzett munkában sikeres éveket
eltölteni. A beszélgetés vége elõtt elõke-
rült a sárbogárdi kötõdés elsõ bizonyítéka:
egy „Legjobb mezõnyjátékos” emléklap,
melyet Sárbogárdon 2000. május 20-án a
II. Lakótelepi gyermeknapi kispályás lab-
darúgó-bajnokságon kapott. A Velencei-
tó körül „civilben” végzett, szép, igényes
kertépítõ munkájához sok sikert kíván-
tam, ugyanakkor sok boldogságot a de-
cemberben apai örömök elé álló nagyszerû
játékosnak.

Szántó Gáspár

Út európa élvonalába
OTP–Bozsik-program

A szeptember 22-ei játéknapon Sárszentmiklóson az U11-es, Sárbogárdon az U13-as
korosztály csapatai találkoztak az egyesületi tornán.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak:

U11 U13
Sárbogárd SE Tóth Dávid Zoltán Balogh Zétény
Aba–Sárvíz FC Hortobágyi Gergely Szabó Flórián
Cece PSE Demeter Levente Pordán Kristóf
Sárosd NKSC Horváth Márk Bölkei Szabolcs
Mezõfalva MSE Hegedûs Zétény
Sárszentágota SC Böcz Kende Levente
Az U7-es és U9-es korosztálynak a fesztivál szeptember 28-án Pálhalmán került megren-
dezésre. A Sárbogárd SE csapatából az U7-nél Krencz Barnabás, az U9-nél Domján Ti-
bor érdemelte ki a különdíjat.
A következõ játéknap október 6. (vasárnap). 14 órakor az U11-es korosztály Sárszent-
miklós, az U13-as pedig Sárbogárd helyszínen kerül lebonyolításra.
Az U7-es és U9-es korosztályok fesztiválja október 13-án, vasárnap, 10.30 órakor Pálhal-
mán lesz.
Találkozzunk az ifjú tehetségekkel!

Szántó Gáspár

Szirénapróba
október 7-én

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilo-
méteres körzetébe esõ településeken el-
lenõrzik a lakossági tájékoztató- és ri-
asztórendszer mûködõképességét,
melynek során a megyében Alap,
Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagy-
karácsony, Sáregres, Vajta települése-
ken október 7-én, hétfõn 13.00 órakor
csökkentett üzemû (morgató) sziréna-
próba végrehajtására kerül sor.

A szirénák megszólalása ezekben az
idõpontokban csak a rendszer próbája,
a lakosságnak semmiféle teendõje
nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

I. Alsószentiváni
Diófesztivál

2019. október 5.
14.00 órától – megnyitó, köszöntõk;

– az alsószentiváni diónemesítés és diótermesztés bemutatása,
diófa ültetése, dió és újbor megszentelése;

– az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskola ta-
nulóinak mûsora;

– a polgárõrség fennállásának 20. évfordulója alkalmából elis-
merések átadása.

15.15 órától szórakoztató mûsorok: Ten Dance tánccsoport,
operettmûsor, táncdalfesztivál, UFO együttes, Matyi és a He-
gedûs.

Kísérõprogramok a rendezvény ideje alatt: Eddz a szabadban
(szabadtéri sportok bemutatása), diós sütemények versenye,
jótékonysági kézmûvesvásár, állatbemutató.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A koncertre 2-5-10 ezer Ft-os támogatás nyújt belépõt.
Elõzetes jelentkezés szükséges.

Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében lehet.

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban (Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft

Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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MEGHÍVÓ
„HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE CECE TÉRSÉGÉBEN” TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00003 projekt keretében kulturális
délutánra.

Alap Község Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja a „Kulturális délután” elnevezésû rendezvényére, amely „A HELYI IDENTI-
TÁS ÉS KOHÉZIÓ ERÕSÍTÉSE CECE TÉRSÉGÉBEN” címû, TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretén belül kerül
megrendezésre.

IDÕPONT: 2019. 10. 05 (szombat) 14.00 óra
HELYSZÍN: Alap, Fõ út 164. (Arany János Mûvelõdési Ház)

PROGRAM

14.00–14.15 megnyitó

14.15–18.00 mûsor

14.15–14.45 óvodások mûsora

14.45–15.15 iskolások mûsor

15.15–16.00 Ten Dance tánccsoport mûsora

16.00–16.30 Mezõföld Népi Együttes mûsora

16.30–17.00 Csuti Csaba énekes

17.00–17.30 Szávolovics Gabriella énekes

17.30–18.00 Homály Ferenc és zenekara

18.00–19.00 vacsora

Megtisztelõ jelenlétére számítunk!

Alap, 2019. 09. 25.

Méhes Lajosné polgármester, Alap Község Önkormányzata

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is éle-
tük fonalát Sárbogárdon szeptember 27-én, illetve
szeptember 28-án:

VARGA TÍMEA sárbogárdi lakos és
BARCZIKAY DÉNES budapesti lakos,

MOLNÁR HELGA sárbogárdi lakos és
PAPP ATTILA sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házas-
párok hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekál-
dást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült
házasoknak!

Szerkesztõség
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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

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK alufelni és gumiabroncs
forgalmazásához B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
várjuk: gtrfelni@gmail.com

+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

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, +36 70 363 6325

Saját nevelésû, fiatal TOJÓJÉRCÉK
október elsõ hetétõl ELADÓK:

Farkasék, Sárszentmiklós, Vörösmarty utca 5.,
telefon: 06 30 685 3772

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK
3,5 tonnás terítõs autóra

B-kategóriás jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi

e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com,
+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

Pápai székhelyû TÁMOGATÓSZOLGÁLAT
sárbogárdi telephelyére

felsõfokú szociális végzettséggel
SZOLGÁLATVEZETÕT KERES

azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzokat

a tamogatoszolgalat.papa@gmail.com
e-mail-címre várjuk.

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére,
nyersbõrös részlegére keres fizikai munkával járó

KÖZÉPVEZETÕKET
KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL.

Bérezés 1.000 eur/hó-tól.

Jelentkezni tel.: +36 (30) 9384 063 vagy
e-mailen laci.siobor@gmail.com e-mail-címen.

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére keres

NÕI MUNKAERÕT 4,
ILLETVE 8 ÓRÁS MUNKAIDÕRE,

100.000, illetve 200.000 Ft nettó bértõl

PÉNZTÁROS, ADMINISZTRATÍV,
MUNKAÜGY RÉSZLEGEIRE.

Elvárás: önálló munkavégzés, logikus gondolkozás,
jó problémamegoldó képesség.

Elõny számviteli végzettség, német nyelvtudás.

Jelentkezni e-mailen önéletrajz beadásával.
eva.siobor@gmail.com

A Fiorács Kft. a Sárbogárd telephelyére
pályázatot hirdet

járványvédelmi felelõs munkakörben.
A munkakör célja: A telep körüli védelem erõsítése a járványügyi
helyzet elvárásainak megfelelõen.

Elvárások: középfokú iskolai végzettség, határozottság, önálló,
precíz és pontos munkavégzés.

Amit nyújtunk: versenyképes jövedelem, biztonság és megbe-
csülés, bejelentett, biztos állás.

Jelentkezz még ma!

Jelentkezés a Edina.BakoneElmer@fioracs.bonafarm.hu
e-mail-címen vagy

a következõ telefonszámon: 06 (30) 411 2873

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

FRISSÍTÕ-LAZÍTÓ MASSZÁZS
(svéd masszázs)

JUHÁSZ RÓZSA: +36 30 665 3952
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