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Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

Kiülök a dombtetõre,
Innen nézek szerteszét,
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
A 2019. október 13-ai önkormányzati vá-
lasztás eredményei Sárbogárdon és tér-
ségében, országos, megyei kitekintéssel.

A választási részvétel országos szinten
48,58 %-os volt (a választásra jogosultak
száma 8.025.372 fõ). A rendszerváltás óta
ez a harmadik legmagasabb részvételi
arány. 2014-ben 44,30 %, 2010-ben 46,64
%, 2006-ban 53,12 %, 2002-ben 51 %,
1998-ban 45,66 %, 1994-ben 43,44 %,
1990-ben az elsõ fordulóban 40,20 %, a
másodikban 25,86 % volt a részvétel.

Mind a 19 megyében, köztük Pest megyé-
ben is fideszes többségûek a megyei köz-
gyûlések. Budapest különálló szigetet ké-
pez a választási eredmények térképén. A
fõvárosban 1.367.945 fõbõl 51,47 % szava-
zott, és Tarlós Istvánt (Fidesz–KDNP) Ka-
rácsony Gergely, a Momentum–DK–
MSZP–Párbeszéd–LMP jelöltje váltotta a
polgármesteri székben, közel 47.000 sza-
vazatkülönbséggel, és a fõvárosi közgyû-
lésben is az ellenzék élvez többséget. A 23
kerület 14 polgármestere ellenzéki színek-
ben nyert, 2 független, 7 a Fidesz–KDNP
tagja.

A megyeszékhelyek polgármesterei közül
11 kormánypárti, 8 ellenzéki; a megyei jo-
gú városok tekintetében is hasonló a
megoszlás.

A Fejér Megyei Közgyûlés összetétele: Fi-
desz–KDNP 14 mandátum, DK 2 mandá-
tum, Momentum 2 mandátum, Mi Hazánk
1 mandátum, Válasz Független Civilek 1
mandátum. A megyei közgyûlés tagja dr.
Sükösd Tamás és Novák Kovács Zsolt is.

Sárbogárd térségében a legtöbb települé-
sen 47-49 % körüli volt a részvételi arány.
A legkevesebben Nagylókon mentek el
szavazni (29,18 %), a legtöbben Sáregre-
sen (69,86 %).

SÁRBOGÁRD

9.845 választópolgárból 36,96 % járult az
urnákhoz. Ez térségünkben a második leg-
alacsonyabb részvételi arány.

Polgármester: dr. Sükösd Tamás Fidesz–
KDNP 2.525 szavazattal (71,69 %).

A DK polgármesterjelöltje, Borbély Sán-
dor 997 szavazatot kapott (28,31 %).

A testület tagjai: Bágyi Zoltán Fidesz–
KDNP 1. számú egyéni választókerület,
Ébl Zoltán Fidesz–KDNP 2. evk, Aranyos
József Fidesz–KDNP 3. evk, Novák Ko-
vács Zsolt Fidesz–KDNP 4. evk, Tóth Béla
Fidesz–KDNP 5. evk, Erõs Ferenc Fi-
desz–KDNP 6. evk, dr. Sükösd Tamás Fi-
desz–KDNP 7. evk, dr. Prágerné Topp Eri-
ka független 8. evk; Borbély Sándor DK
kompenzációs listás képviselõ, Nedoba
Károly FÜBE kompenzációs listás képvi-
selõ, Szilveszterné Nyuli Ilona DK kom-
penzációs listás képviselõ.

Választóköri eredmények:

1. Bágyi Zoltán Fidesz–KDNP 214 szava-
zat, Juhász János független 147, Borbély
Sándor DK 53, Kocsis Gerda FÜBE 15;
2. Ébl Zoltán Fidesz–KDNP 246, Berze-
viczy István DK 85, Kiss Csaba FÜBE 46,
Berkei Zsolt Jobbik 24, Kovács Richárd
Mi hazánk 20;
3. Aranyos József Fidesz–KDNP 255, Per-
jési Ferenc FÜBE 99, Oláh Gizella DK 79,
Szabó Gyula Mi Hazánk 27;
4. Novák Kovács Zsolt Fidesz–KDNP 257,
Czeinerné Takács Tünde DK 150, Gerlai
Zsolt Mi Hazánk 34, Musincki Dominika
Jobbik 16, Szemzõ Gábor FÜBE 15;
5. Tóth Béla Fidesz–KDNP 303, Paczona
Lajosné DK 80, Nedoba Károly FÜBE 58,
Killer János Jobbik 21, Demeter Balázs Mi
Hazánk 13;
6. Erõs Ferenc Fidesz–KDNP 248, Szil-
veszterné Nyuli Ilona DK 132, Etelvári
Zoltán FÜBE 66, Rába László Jobbik 16;
7. Dr. Sükösd Tamás Fidesz–KDNP 268,
Deák István DK 119, Major József függet-
len 36, Sallai Attila független 31, Magyar
Csaba Mi Hazánk 24, Berkei–Kiss Brigitta
Jobbik 8, Rigó Imre FÜBE 7;
8. Dr. Prágerné Topp Erika független 125,
Érsek Enikõ Fidesz–KDNP 94, Harango-

zó Ferenc DK 91, Véghné Köõ Andrea
FÜBE 9.
A roma nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztáson 190 fõbõl 106 szavazott. Megvá-
lasztott képviselõk: Majláth László, Maj-
láth Ferenc, Zentai Béla, Juhász Péter,
Majláth Antal – mindannyian a Lungo
Drom színeiben indultak.

ALAP

Méhes Lajosné harmadik helyen végzett a
polgármesterjelöltek megmérettetésében.
Szalai János Milán 221 szavazatot kapott,
Szemler Szabolcs Géza 196-ot, Méhes La-
josné 190-et.
Polgármester: Szalai János Milán.
A testület tagjai: Baloghné Gyökér Szilvia,
Kiss Andrea, Körmendi István, Salamon
Lajos, Suplicz Attila, Zuppon Andrea.

ALSÓSZENTIVÁN

Polgármester: Husvéth Imre (a szavaza-
tok 82,74 %-át kapta).
A testület tagjai: Gráczer Krisztina, Kiss
Attila, Lepsényi Mária Irén, Nagy Orsolya.

CECE

Sebestyén Éva és Fazekas Gábor polgár-
mesterjelöltek között 68 szavazat döntötte
el a végeredményt.
Polgármester: Fazekas Gábor.
A testület tagjai: Bali Péter, Csányi Kál-
mán, Király László, Sebestyén Éva, Szakál
Norbert, Vajai–Kovács Viktória.

SÁREGRES

Polgármester: Albertné Tiringer Mária (a
szavazatok 63,86 %-át kapta, egy kihívó
mellett).
A testület tagjai: Hermann Mária, Nagy
Gáborné, Pordán László, Turi János.
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HANTOS

Polgármester: Kovácsné Kardos Valéria
(a szavazatok 50 %-át kapta, két vetélytárs
mellett).
A testület tagjai: Fodor János, Kapás Dá-
niel, Kohl Balázs, Nagy Attila.

KÁLOZ

Polgármester: Weisengruber Imre (a sza-
vazatok 45,11 %-át kapta, három kihívó
mellett), aki a választások elõtti napokban
váratlanul kórházba került. Mihamarabbi
felépülést kívánunk Neki!
A testület tagjai: Csontákné Cseszneki Il-
dikó, Hufnágel József, Karácsony András,
Soós István, Szeless András, Szigeti Fe-
renc.

MEZÕSZILAS

Magyar József a négy polgármesterjelölt
közül harmadikként végzett (21,08 %-
kal).

Polgármester: Steidl János (a szavazatok
38,83 %-át kapta).

A testület tagjai: Gyarmati Helga, Hor-
váthné Gogán Jolán, Nagy Tibor, Paál
Gyula, Pordán Attila, Szabó Réka.

NAGYLÓK

Polgármester: Tóth József, aki egyetlen
indulóként, 100 %-kal nyert.

A testület tagjai: Feil László, Heiczinger
László, Horgosi János, Takács László,
Takácsné Erdélyi Mária, Viniczai Mária.

SÁRKERESZTÚR

Polgármester: Csutiné Turi Ibolya (a sza-
vazatok 63,71 %-át kapta, két kihívó mel-
lett).

A testület tagjai: Gallai Ferenc, Huszti
Nándor, Ludányi Gergely, Molnár–Nagy
István, Nagy Lajos, Polányi Klára.

SÁRSZENTÁGOTA

Polgármester: Sebestyén Zoltán (a szava-
zatok 60,47 %-át kapta, három kihívó mel-
lett).

A testület tagjai: Arany Réka, Barabás Já-
nos, Fövenyi József, Láposiné Tóth Éva
Mária, Nagy Gyõzõné, Takács Béla.

VAJTA

Polgármester: Térmeg György (a szavaza-
tok 59,5 %-át kapta, egy kihívó mellett).

A testület tagjai: Magyar Zoltán, Pipellán
István, Sipos Tamás, Vinklár László.

A képviselõ-testületeknek és polgármes-
tereknek gyümölcsözõ együttmûködést,
kiegyensúlyozott, hatékony munkát kívá-
nok, amivel a településük és a lakók javát,
érdekeit szolgálják!

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

Helyesbítés
A sárszentmiklósi rendelõ tetõfelújítá-
sáról szóló híradásaink kapcsán ponto-
sítás szükséges: nem a korhadt szarufá-
kat (régies nevükön: szalufákat) erõsí-
tették meg, hanem a kis helyen sérült,
apró hibás szaru-/szalufákat. A korhad-
takat kicserélték.

Szerkesztõség

Eltûnt fiút találtak
Sárbogárdon, a Hõsök terén ellenõriztek a
rendõrök 2019. október 15-én délután egy
15 éves sárbogárdi fiút, akirõl megállapí-
tották, hogy a fiatalt a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság eltûnés miatt körözi. A jár-
õrök a fiút elõállították a rendõrségre,
majd meghallgatása után nevelõjének át-
adták.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarát Kör

tisztelettel meghívja a
borosgazdákat

2019. november 9-én
10.00 kor tartandó

„ÚJBOR”
SZENTELÉSÉRE

Horváth István borpincéjébe
(Rétszilas, Fehérvári u. 21.).

A borokat Mészáros János
római katolikus plébános,

címzetes apát esperes úr áldja meg.

Vezetõség
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A tankerület beruházásai
Az iskolaépületek fejlesztése és állapotjavítása terén 2017. január
1-je óta történt beruházásokról beszélt Szilágyiné Németh Sarol-
ta, a Dunaújvárosi Tankerület igazgatója október 11-én, pénte-
ken a sárszentmiklósi klubban az egybegyûlteknek.

A tankerület 43 intézmény mûködtetését és fenntartását végzi,
melyek a dunaújvárosi, martonvásári és sárbogárdi járás terüle-
tén találhatók. A tankerület intézményeiben a pedagógusok lét-
száma 1.100 fõ, a tanulók száma meghaladja a 10.000 fõt. A tan-
ügy-igazgatási, mûszaki, személyügyi és pénzügyi feladatokat a
tankerületben 34 dolgozó látja el, akik igyekeznek mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy a munka zökkenõmentes legyen és
mindenki megelégedését szolgálja. A sárbogárdi járásban 11 ok-
tatási intézmény mûködik. Az elmúlt 2-3 évben 225 millió Ft ér-
tékben fejlesztették az iskolákat ebben a térségben. A munkák el-
végzését uniós forrásból elnyert, jelentõs összegû támogatások is
segítették. 2018 nyarán a Kossuth iskola tetejét 54 millió forint-
ból, kizárólag tankerületi forrásból újították fel. Megújult a Sár-
keresztúri Általános Iskola 64 millió Ft-ból, valamint a Sár-
szentmiklósi Általános Iskola és kisebb mértékben Nagylóki Tag-
iskolája 84 millió Ft-ból. Az intézményvezetõkkel történt egyez-
tetés alapján a mosdók, tantermek, folyosó, és a tornaterem pa-
dozata újult meg, valamint nyílászárócsere. 2019 nyarán tovább
folytatódtak a fejlesztések. A tankerület saját költségvetése ter-
hére, 53 millió Ft ráfordítással lecserélték a cserepeket a sár-
szentmiklósi iskola tetején és a villámvédelem is kiépítésre került
az elõírásoknak megfelelõen. A tankerületi igazgató külön köszö-
netét fejezte ki a kivitelezõnek, a Szegletkõ Kft.-nek. A fejleszté-
seket tovább folytatják, most indul például a sárkeresztúri iskola
korszerûsítése (négy tanterem és kiszolgálóhelyiségek építése),

és bíznak benne, hogy EFOP-forrásból a Mészöly iskola felújítása
is meg fog történni az elkövetkezendõ idõszakban.
– Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók jó elhelyezést, magas színvo-
nalú képzést kapjanak. Lehetõségeihez mértem eddig is és ezután
is minden lehetõséget megragad a tankerület az oktatási intézmé-
nyek korszerûsítésére, a megfelelõ tanulási környezet biztosításá-
ra – jelentette ki Szilágyiné Németh Sarolta.
Dr. Sükösd Tamás polgármester kiemelte: – Néhány politikai
epizódszereplõ véleményével ellentétben én azt gondolom, hogy
az iskola, óvoda és más intézmények felújítása nem látványberu-
házás, hanem egy olyan szükséges minimum, amirõl már rég nem
kellene beszélnünk, ha ez korábban meg tudott volna valósulni.
Lassan minden közintézmény megújul. Örülhetünk annak, hogy
Sárbogárdon az óvodások és iskolások száma közel kétezer fõ,
ami a lakosság egyhatoda, tehát van jövõje a városnak. Az a dol-
gunk, hogy a gyermekeknek biztosítani tudjuk azokat a körülmé-
nyeket, melyek révén versenyképes tudással rendelkezõ felnõt-
tekké válhatnak.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ hozzátette: – A miklósi is-
kolának a 80-as évek végén volt nagyobb korszerûsítése, bõvítése.
Mi is tudjuk, hogy mi van még hátra, sok feladatot kell még megol-
danunk. De az eredményeket nem lehet tagadni. Fokozatosan
haladunk elõre. S bár fizikálisan épülnek–szépülnek az intézmé-
nyek, a legfontosabb mégiscsak a humán erõforrás, hogy van-e
elég tanár, és õk megfelelõen végzik-e a munkájukat, tudnak-e
kooperálni egymással, a tankerülettel, a családokkal. Köszönöm
a pedagógusok munkáját, és remélem, hogy a szakmai munka
még jobban ki tud teljesedni a megújult intézményekben.

Hargitai–Kiss Virág
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Állások modern piactere
Modern és rugalmas piactere az állást ke-
resõknek és kínálóknak az online EURES-
platform, melyrõl a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Fõosztály Munkaerõpiaci
és Alapkezelõ Osztály részérõl Beck Sára
projektmenedzser adott tájékoztatást az
érdeklõdõknek október 15-én, kedden,
délelõtt a sárbogárdi díszterem tárgyalójá-
ban.
A tájékoztató a munkáltatói napok apro-
póján került megrendezésre.

Magyarországon 2004 óta mûködik az
EURES-hálózat, melynek célja az állást
keresõk és állást kínálók segítése informá-
ciónyújtással, szakmai közremûködéssel,
toborzással, állásbörzével, karrier-tanács-
adással, akár külföldi munkavállalás,
nyelvtanulás, lakhatás tekintetében, vagy
külföldrõl hazatérõknek.
Az EURES online felületén ingyenesen
regisztrálhatnak az állásadók és -keresõk.
Az online állásbörzék rugalmasabb, nem
helyhez kötött, költségtakarékos találko-
zásra adnak lehetõséget a feleknek, ráadá-
sul bármely európai börzére lehet regiszt-
rálni, és videochaten is bonyolítható állás-
interjú.
Általában közép- és felsõfokú végzettség-
gel rendelkezõ, uniós állampolgárok, kép-
zett szakemberek és fiatal, jó nyelvisme-
rettel rendelkezõ jelentkezõk regisztrál-
nak az EURES-platformra. Nagy cégek is
ezt a felületet használják a megfelelõ mun-
katársak kiválasztására.

Sárbogárdon a munkaügyi központban
Aranyos Józsefné EURES-asszisztenshez
fordulhatnak bizalommal e témakörben.

Beck Sára a 2020 végéig elérhetõ, uniós
forrásból nyújtható támogatásokról, és
azok feltételeirõl is szolgált információk-
kal. A GINOP- és TOP-programok célja: a
25 és 64 év közötti munkavállalók visszave-

zetése a munkaerõpiacra, a közfoglalkoz-
tatásból a versenyszférába, a 15 és 24 év
közötti fiatalok segítése munkatapaszta-
lat-szerzés, képzés, álláshely biztosításával
– különös tekintettel az alacsony végzett-
ségûekre, hátrányos helyzetûekre és inak-
tívakra, a munkanélküliség csökkentése és
gazdaságfejlesztés érdekében. E progra-
mok keretében 30-40 fajta (hiányszakmák-
ra koncentráló) képzés vehetõ igénybe, va-

lamint bér-, illetve bérköltség-támogatás,
munkába járási, lakhatási, vállalkozóvá vá-
lási támogatás, munkatapasztalat-szerzés
segítése.
Végül dr. Gayorné Molnár Ágnes az elekt-
ronikus ügyintézés csínjáról–bínjáról tar-
tott elõadást a szép számú hallgatóságnak.

Hargitai–Kiss Virág

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozás témája:

GLIKÉMIÁS INDEX JELENTÕSÉGE ÉS
ALKALMAZÁSA

Elõadó: Meilinger Petra dietetikus

Idõpont: 2019. október 30. 17.00–18.30 óra
Helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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NAGYSZÜLÕK ZARÁNDOKLATA
a Fatimai Szûzanyánál Alsószentivánon
2019. október 13-án, vasárnap, 9 órakor a
fatimai Szûz elsõ hazai kegyhelyén Spányi
Antal megyés püspök atya tartott ünnepi
szentmisét, amelyben áldásban részesítet-
te a zarándok nagyszülõket.
A két éve hatalmas munkával, példás
együttmûködéssel felújított kegyhelyre
rengetegen voltak kíváncsiak a felújítás
után is. Ahogy Helter István plébános, is-
kolánk püspöki biztosa megjegyezte: min-
dig egyre többen vagyunk. Gyönyörû, nap-
sütéses idõben, Isten szabad ege alatt ré-
szesülhettek lelki feltöltõdésben mind-
azok, akik részt vettek az ünnepi szertartá-
son. Elsõként iskolánk tanulói imádkozták
el még szentmise elõtt a rózsafüzért, majd
iskolánk alapítóját, Spányi Antal püspök
atyát virágcsokorral és üdvözlõ szavakkal
tiszteltük meg. Volt tanítványunk, Lakatos
Loretta egy pirográfot készített ajándékba
püspök atyának, köszönetképpen mind-
azért, amit iskolánktól kapott az elmúlt
évek során.

Tanulóink késõbb a szentmisén is közre-
mûködtek felolvasóként, ministránsok-
ként és a szentáldozás során, valamint ter-
mészetesen a körmenetbe is bekapcsolód-
tak.
A szentmisét Kovács Elena 3 éves kislány
és egy idõs, János nevû beteg gyógyulásá-
ért ajánlotta fel fenntartónk. Elena javára
gyûjtést is hirdetett püspöki biztosunk,
Helter István, s a család nevében is köszön-
jük minden zarándoknak az adományokat.
Jólesõ és erõt adó számukra az a példa ér-
tékû összefogás, amit a településünkön és
azon túl is élõ, jó szándékú emberek fel-
mutattak.
Spányi Antal püspök atya prédikációjában
utalt rá, hogy a fatimai Szûz abban az esz-
tendõben jelent meg három gyermek szá-
mára, amikor a kommunizmus is hatalom-
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ra jutott, majd elsöprõ erõvel támadás indult az egyház, a keresz-
tény hit ellen az ateista világkép hirdetésével. Napjainkban is ha-
sonló a helyzet: veszély fenyegeti azt a keresztény értékrendet,
amelyet kétezer esztendõ óta mi, hívõk, magunkénak vallunk.
Mai világunkban nem számítanak tisztelendõnek az igazi érté-
kek, s a társadalmunk alapsejtjének számító családot is egy újsze-
rû megközelítésben próbálják meg leépíteni, az igazi lényegétõl
megfosztva megismertetni a gyerekekkel. Ebben a helyzetben mi
nem tehetünk mást, mint imádkozhatunk a Szûzanyához, hiszen
õ mindannyiunk égi édesanyja is. Ahogy egy anya számára fontos

a gyermeke, mindig képes benne meglátni a jót, megtenni érte
mindent, egy-egy biztató szót mondani neki, amikor kell, ugyan-
úgy számíthatunk Mária segítségére is. Amikor úgy tapasztaljuk,
hogy életünk teher, keresztnek érezzük a ránk nehezedõ gondo-
kat, aggódunk beteg családtagjainkért, szeretteinkért, akkor kér-
jük a Szûzanya támogatását, aki megmutatja számunkra a Jézus-
hoz vezetõ utat. S ha Krisztus tanításaira támaszkodunk, megta-
nuljuk méltósággal hordozni saját keresztjeinket, erõt merítünk
az evangéliumi tanításokból, akkor nem csak mi találhatjuk meg
lelkünk békéjét, hanem másoknak is példaként szolgálhatunk,
erõt, biztatást adhatunk tovább.

Szentmise végi áldásában a
nagyszülõket is erre kérte a fõ-
pásztor: legyenek családjuk tá-
maszai, segítsék õket gazdag
élettapasztalatukkal, imád-
kozzanak szeretteikért és mu-
tassanak számukra példát
Krisztus követésében is.

Püspök atya megáldotta a bú-
csú során vásárolt kegytárgya-
kat is, imádkoztak a zarándo-
kok a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus küldetésének
sikeréért, majd körmenet zárta
a szabadtéri rendezvényt, a tel-
jes ünnep pedig a templomban
megtartott szentségimádással
és imával ért véget.

Szöveg és képek: Kiss Attila
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Katonanemzedéki
horgászverseny Örspusztán

Negyedik alkalommal hirdette meg a Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd a Katonanemzedéki horgászversenyt a katonanemze-
dékek találkozása jegyében. A versenyre felhívást tettünk közzé
az egyesület facebook-oldalán, meghívólevelet küldtünk a Szé-
kesfehérváron, Várpalotán és Veszprémben diszlokáló katonai
szervezetek parancsnokainak, kérve, hogy tájékoztassák az alaku-
lat személyi állományát a versenyrõl. A BEOSZ Közép-Dunántú-
li Régió (BEOSZ KDR) tagszervezetei szintén a meghívottak
listáján szerepeltek.

A verseny reggelén 27 nevezést erõsítettek meg a helyszíni re-
gisztráción. Jöttek aktív és nyugdíjas katonák, volt és jelenlegi
honvédségi, honvédelmi alkalmazottak és családtagjaik. Jöttek
Szabadszállásról, Budapestrõl, Paksról, Seregélyesrõl, Székesfe-
hérvárról, Veszprémbõl és természetesen az egyesület horgásza-
tot kedvelõ tagjai is ott voltak.
A négyórás verseny alatt a halak sajnos nem igazán vették igénybe
a horgászok idejét, így aztán bõven volt alkalom a beszélgetésre,
ismerkedésre.

Amíg a pecások a halakra vártak, a pavi-
lonnál Farkas István és az egyesület el-
nöke segítõikkel az ebédet készítették.
Az ebéd elfogyasztása után került sor az
eredményhirdetésre. A sorrend a kö-
vetkezõ lett: 1. Molnár József nyá. szds.
(Veszprém), 2. Kenyér József (Seregé-
lyes), 3. Palásti Ármin (Sárbogárd). A leg-
nagyobb halat Molnár József nyá. szds.
(Veszprém) fogta. Díjaztuk a darab-
számra legtöbbet fogó horgászt is, ezt a
díjat Kiss Péter õrnagy (Veszprém) ve-
hette át. A helyezettek és díjazottak ez-
úttal Borosné Túróczi Noémi egyedi
gyártású emléktárgyai mellett hasznos
horgászcikkekbõl összeállított ajándék-
csomagot, valamint a BEOSZ KDR ve-
zetõjének, Berdó Gábor nyá. szds. fel-
ajánlása révén egy-egy horgászemblé-
más baseballsapkát kaptak.

Az eredményhirdetés meglepetéseként a Budapestrõl érkezett –
visszatérõ – horgászok különdíjjal köszönték meg a szervezõk
munkáját.

Idõsek napja kerek
évfordulósok köszöntésével

Egyesületünk minden évben az idõsek világnapjához kapcsolódó
rendezvény keretében köszönti az év folyamán kerek évfordulós
születésnapjukat ünneplõ, illetve 80 év feletti tagjait.
Október 5-én délután került sor idei rendezvényünkre. Az egye-
sület elnöke emlékezett meg az idõsek világnapjáról, majd kö-
szöntötte az ünnepelteket, akik ebben az évben hatan voltak – saj-
nos a hagyományos emléklapot és a szerény ajándékot közülük
csak hárman tudták személyesen átvenni.

A jelenlévõk nyilvánossága elõtt külön köszöntöttük az egyesület
elnökhelyettesét, Gróf Ferenc nyá. szds.-t, aki idén töltötte be 80.
évét. A közösség érdekében kifejtett munkája elismeréseként eb-
bõl az alkalomból a honvédelmi miniszter az „Aranykor” kitünte-
tõ cím arany fokozatát adományozta részére, melyet október else-
jén Budapesten a Stefánia Palotában rendezett ünnepségen ve-
hetett át. Feri azon kevesek közé tartozik, akik ennek a kitüntetõ
címnek mindhárom fokozatát megkapták.
A köszöntések után szendvics, üdítõ és finom sütemények mellett
hosszas beszélgetéssel múlattuk az idõt.

Gál Sándor
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A magyar népmese napja Alsószentivánon
Évek óta hagyományunk, hogy megrendezzük mesedélutánun-
kat. Idén is így tettünk, Pribék Erika tanító néni vezetése mellett.
Szeptember 30-a, a magyar népmese napja nem véletlenül került
kiválasztásra éppen erre az idõpontra. Ez a nap egyben Benedek
Elek születésnapja is, így õrá is emlékeztünk. A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is meghívtuk a járási iskolák mellett fenntartónk, a
Székesfehérvári Egyházmegye iskoláit. Ismét sokan éltek a lehe-
tõséggel, így szép létszámú versenyzõ érkezett: 14 csapat, 56 diák
mérhette össze tudását a vetélkedõ keretében. A legtöbb csapat,
nevezetesen négy, az érdi Marianum Általános Iskola és Gimná-
ziumból érkezett, de megtisztelték rendezvényünket többek kö-
zött móri, ráckevei, tatabányai, sárbogárdi és sárkeresztúri ver-
senyzõk is. Nagy örömmel fogadtuk a nagykarácsonyi és a lajos-
komáromi iskolák csapatait is, akik 2019. szeptember 1-jétõl a
Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában mûködnek, így
végre nem vagyunk egyedüli katolikus iskola a mezõföldi kerület-
ben.

Gyönyörû idõben, Kiss Attila igazgató úr megnyitóját követõen
Helter István atya által vezetett imával köszöntük meg a Jóisten-
nek, hogy ismét együtt lehetünk.
7 feladat, többek közt szöveg-kiegészítõ A banya címû mese alap-
ján, totó Vas Laci történetébõl, párkeresõ, titkos kóddal írt mese-
könyvcímek, rajzkészítés és boszorkányugrás várt a versenyzõk-
re, vagyis változatos kihívások megoldásával ünnepeltük meg a
népmese napját, melynek végére a résztvevõk igazi hétpróbás
hõsökké váltak.
A mesebeli hangulatot egy vénséges vén banya is megidézte a ver-
senyzõknek, aki a végére fiatal királylánnyá változott.
A nap végén egy kis vendéglátásban is részesültek a csapatok,
amelyhez az alapanyagokat a polgármesteri hivatal biztosította.
A szakács maga Husvéth Imre polgármester úr volt! Majd a ver-
senyzõk átvehették kiérdemelt jutalmukat Szalma István EKIF-

elnök úrtól, aki fenntartónk részérõl tisztelte meg rendezvényün-
ket: egyéni, névre szóló emléklapot, fából készített könyvjelzõt,
illetve a helyezettek egy-egy jutalomkönyvet kaptak.

Gratulálunk az érdi Marianum iskolának, mivel az elsõ helyezett
„Egyszer volt, hol nem volt”, a második „Csillagszemû lányok” és
a harmadik „Itt a vége, fuss el véle” csapat is tõlük érkezett. Raj-
tuk kívül természetesen jár a dicséret minden csapatnak, mivel
lelkesen szerepeltek és jól felkészültek a versenyre. Minden gye-
reknek gratulálunk, nagyon ügyesek voltak, amit a szoros verseny
is bizonyít, ahol egyébként helyezéstõl függetlenül mindenki
nyert: azon túl, hogy ajándék nélkül egy tanuló sem távozott, a kö-
zös délután élményét, ahol a gyerekek rengeteget mosolyogtak,
nem lehet pénzen megvenni.

Minden vendégünknek köszönjük a részvételt, de köszönet illeti a
felkészítõ pedagógusokat, a verseny megszervezéséért Pribék
Erika tanító nénit, a lebonyolításért az alsószentiváni iskola peda-
gógusait és a zsûri tagjait.

Gratulálunk mindenkinek, jövõre ismét szeretettel várunk
benneteket!

Kiss Attila igazgató
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KONCERTLÁTOGATÁS
ZENEAKADÉMIA – NAGYTEREM

2019. december 4., 19.00–21.30

Mûsor:
Ravel: Lúdanyó meséi
Mozart: 20. (d-moll) zongoraverseny, K. 466
Saint-Saëns: 3. (c-moll) szimfónia, op. 78 („Orgona”)
Közremûködik:
Farkas Gábor (zongora)
MÁV Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Charles Dutoit

***

A MÁV Szimfonikus Zenekar 2019. évi Mesterbérletének egyik szenzációja
volt a világ legjobb karmesterei közé tartozó Charles Dutoit vendégszerep-
lése, aki igazi sztár, a világ leghíresebb zenekarai közül többnek is volt zene-
igazgatója.
Bérleten kívüli, december 4-ei mûsorán két francia „alapmû” szerepel, Ra-
vel szebbnél szebb színekben pompázó mesezenéje és Saint-Saëns híres
orgonaszimfóniája, amely elhangzásakor a közönség gyönyörködhet a Ze-
neakadémia nemrég rekonstruált, pompás orgonájának hangjában is.
Dutoit nagyon szereti Mozartot, de nem szokványos módon: nem a rokokó
törékeny finomságát, hanem a hangok mélyén rejlõ drámaiságát mutatja
meg. Ebbõl a szempontból kitûnõ választás a Don Giovanni címû operához
közeli idõben született és vele szellemében rokon d-moll zongoraverseny.
Az elõadásra a jegy ára: 1.000 Ft plusz buszköltség
Jelentkezni lehet Bakonyi Istvánnénál a +36 20 930 9776-os telefonszá-
mon.

Bogárd–Dal Egyesület

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

Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében lehet.

RONGYLABDA
Ha belépünk egy nagyobb áruház sportosztályára, elkápráztat
bennünket a sokféle labda, amely a polcokról, mennyezetrõl lóg,
himbálózik. Vannak hatalmas rózsaszínûek, balatoni dobálózás-
ra valók, pirosak, zöldek, a szivárvány minden színében virítók. És
persze vannak bõrlasztik, kosárlabdák, kézilabdák satöbbi. A gye-
rek labdázó embertípus, gondoljuk megnyugodva, nem elfojtva
persze egy hátsó gondolatot, tudniillik hogy napjainkban a gyerek
inkább a telefon gombjait nyomogató lény, és nem igen labdázik.

Ha a magam gyermekkorára gondolok, eszembe jutnak a sötéte-
désig tartó szérûskerti focizások, mint elsõ számú vakációs idõtöl-
tések. Igen ám, de volt a sráckoromnak egy-két éve, amikor nem
létezett labda. Egyszerûen nem lehetett labdát kapni, a halottai-
ból feltámadó iparnak fontosabb tennivalói voltak, mint a labda-
gyártás. Tudom, furcsa ilyet mondani, pedig igaz. A háború után a
labdahiány volt a legkisebb baj, mert sok helyen kenyér sem volt,
és bizony az éhhalál sem számított képtelen ritkaságnak. A
labdátlanságnak ez az állapota már-már az oxigénhiány tüneteit
eredményezte a serdülõ ifjúságnál. A szükség a leleményesség
szülõanyja: kitaláltuk a rongylabdát. Egy rossz zoknit alaposan
megtömtünk rongyokkal, spárgával alkalmatosan elkötöztünk
egy megfelelõ szakaszt, és kész. Szánalmas dolog volt ez! Akár-
mennyire megtömtük, bizony, lottyadt volt, nem gurult rendesen.
Cselezni talán lehetett vele, sõt kapura rúgni is, de ami a focizás
savát-borsát adja, azt nélkülözni kellett.
Az apám egyszer meglátta a rongylabdával való kínlódásunkat.
„Na megálljatok csak, csinálok én nektek valami használhatót.”
Egy-két nap múlva a munkából való hazaérkezésekor kivett az ak-
tatáskájából egy érdekes gömböt vagy golyót. Rongyból készült
kétségtelenül, de kemény volt, mint egy bika feje. És megvolt a sú-
lya is, mint egy kiló só. Ha jól a földhöz vágtam, még pattant is pár
centit. A rongydarabok igen szorosan össze voltak spárgázva, da-
rabot a darabhoz, új darabot az egészhez. Diadalmasan vittem a
fiúkhoz. Tény, hogy jól lehetett vele gurigázni, adogatni. Nagyot
rúgni vele kockázatos volt, mert megviselte a játékos bokáját. Új
korszak kezdõdött a délutáni házi labdarúgó-bajnokságokban.
Legyünk õszinték: szerencsétlen dolog volt ez, de jól illeszkedett a
háború utáni sanyarú világhoz. Rongyokban jártunk, én az anyám
tornacipõjét viseltem a lábamon. Ma szinte hihetetlen felidézni:
akkoriban nem vitt a diák tornacuccot az iskolába, mert nem ren-
delkezett ilyesmivel. Civil ruhában róttuk a köröket, legfeljebb a
pulóvert, vagy a zakót vettük le. Furcsa lett volna valami jól patto-
gó, színes labdával büszkélkedni. Az a kor arra volt jó, hogy meg-
tanított arra, hogy a nyomort, rabságot ugyanúgy meg lehet szok-
ni, mint a hosszas õszi esõt, nem viselte meg lelkileg az embereket,
ahogy a jómód sem tölti el õket eufóriával.
Tehát igen: rongylabda. Az öregek elfelejtették, a fiatalabbak
meg nem is tudják, hogy létezett.

L. A.
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HOZTUK A KÖTELEZÕT, AMIVEL
KAPASZKODUNK AZ ÉLBOLYBA

VAX KE Sárbogárd–Bicskei TC 28-18 (13-12)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
3. forduló. Vezette: Köllõ J. – Nerhaft B.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok), ifj. Bodoki 4, Pluhár 2,
Goldberger 4, Aranyos 1, Rehák 5, Kapoli 2, Horváth 5, Szabó J.
Zs., Kaló 1, Várady–Szabó 1, Németh II. 2, Suplicz 1, Holló, Zá-
dori
Játékos–edzõ: Suplicz István
Bicske: Molnár (kapus), Kuzma N. 2, Mocsi, Kuzma P. 3, Ádám 2,
Balla 1, Havas 3, Molnár I., Nánássy 1, Kiss 6, Ollé
Játékos–edzõ: Kuzma Norbert
Kiállítások: 6, illetve 2 perc, hétméteresek: 2/2, illetve 2/1
A 3. fordulóban ismét hazai pályán, Simontornyán fogadtunk el-
lenfelünket, a régi ismerõs, Bicske TC csapatát. Szerettük volna
saját közönségünk elõtt tovább gyûjteni a pontokat. Hosszú évek
után elõször fordult elõ, hogy 16 embert tudtunk nevezni egy mér-
kõzésre, ráadásul még egy játékosunkat ki is kellett hagyni a ke-
retbõl.
Nem kezdtük jól a találkozót, hagytuk, hogy a bicskeiek türelmes
játékukkal elaltassanak minket, így a 10. percben 2-6 volt az állás a
javukra. Szép lassan kezdtünk ébredezni, Horváth és Goldberger
lendületes játékának köszönhetõen a 18. percre utol is értük el-
lenfelünket (8-8). A félidõ hátralevõ részében kiegyenlített játék
folyt a pályán. Azonban a hajrá nekünk sikerült jobban, így a
szünetre egygólos elõnnyel mehettünk pihenni.
A fordulás után sikerült nagyobb lendületet venni, pár perc játék
után megléptünk a vendégeinktõl 6 góllal (18-12). A kapuba a
második félidõre Sohár váltotta Németh I.-et és védéseivel tett is
hozzá szépen az elõny megszerzéséhez. Nem vettünk visszább, a
védekezés is kezdett összeállni, ebbõl jöttek is a könnyû gólok. Az
utolsó 10 percre fordulva már 9 gól volt az elõnyünk, az érdemi ré-
sze a találkozónak eldõlt. A végére már csak az volt a kérdés, hogy
meglesz-e a 10 gólos differencia. Szerencsére nem engedtünk ki,

így magabiztosan, 10 gólos különbséggel tartottuk itthon a ponto-
kat.
Nem indult jól a mérkõzés, ritmustalanul támadtunk és hagytuk
magunkra erõltetni a bicskeiek játékát. Azonban sikerült maga-
sabb fokozatba kapcsolni és a magunk javára fordítani a mérkõ-
zést. A második félidõben már közel azt játszottuk, amit kell ját-
szani egy ilyen ellenféllel szemben.
Külön öröm, hogy Simontornyán is kezdik megszokni, hogy ott
játsszuk a mérkõzéseinket, közel 100-an látogattak ki a hétvégén.
Voltak fiatalok, akik aktívan szurkoltak nekünk, köszönjük! Re-
méljük a jövõben pár izgalmas jó mérkõzéssel még több embert
sikerül kicsalogatni a meccseinkre.
Az elõttünk álló hétvégén Mórra látogatunk, ahol szeretnénk
folytatni a gyõzelmi szériánkat. Nem lesz könnyû, de megteszünk
mindent a siker érdekében.
Október 20. (vasárnap) 17 óra: Móri KSC–VAX KE Sárbogárd

A 3. forduló további eredményei:

Rácalmás–Mór 32-29, Kisbér–Martonvásár 42-32, Cunder Kézi-
suli II.–Velence 28-26, Esztergom-Baj–Komárom II. 25-25

A bajnokság állása

1. Rácalmás SE 3 3 0 0 77 69 8 6
2. Cunder TU Kézisuli VK 3 2 1 0 100 82 18 5
3. Velencei SE 3 2 0 1 86 63 23 4
4. VAX KE Sárbogárd 3 2 0 1 84 73 11 4
5. Martonvásári KSE 3 1 1 1 94 103 -9 3
6. Móri KSC 3 1 0 2 98 95 3 2
7. Kisbér KC 3 1 0 2 95 93 2 2
8. Bicskei TC 3 1 0 2 66 79 -13 2
9. Komárom VSE II. 3 0 1 2 69 77 -8 1
10. Esztergom–Baj 3 0 1 2 66 101 -35 1

Rehák Tamás

TOVÁBBRA IS VERETLENÜL
2019. október 5-én Simontornyán volt az aktuális forduló. A
Simontornya KK meggyõzõ játékkal mindkét mérkõzését meg-
nyerte. A gyõzelmek értékét növeli, hogy Nagy Zalán távolléte
miatt újonc kapust avattunk (Tausz Gergõ), s a kapus, Várady–
Szabó beállósként játszott. (MKSZ Gyermekbajnokság U14 ki-
emelt I. osztály, NB I)

Sima gyõzelem, ilyen arányban is megérdemelten

Simontornya KK–Pécs ZRT 29-15
Gólok: Kõvári (3) – Pordán (1), Horváth (4), Molnár (2), Szili
Ádám (2), Szili Ákos (2), Varga (8), Balogh (2), Várady–Szabó
(1), Szabadi (4)

Nagy iramú, izgalmas mérkõzés

Simontornya KK–Pénzügyõr SE 30-23
A 2. félidõ végjátékában sikerült megnyugtató elõnnyel nyerni.
Gólok: Kõvári (2) – Soós (1), Pordán (1), Horváth (2), Szili Ádám
(6), Szili Ákos (2), Varga (8), Balogh (2), Matwi (1), Szabadi (5)
Edzõ: Varga Gábor, Zámbó Tibor

A tabella elején

2019. október 13-án Simontornyán volt a 3. forduló. A Simontor-
nya KK csapata továbbra is õrzi veretlenségét. (MKSZ Gyermek-
bajnokság U15 területi 2. osztály)

A játékot lassító Rácalmásnak sem volt esélye

Simontornya KK–Rácalmás SE 31-17
Gólok: Horváth (3) – Molnár (2), Szili Ádám (4), Nagy (4), Varga
(7), Bögyös (10), Fung (1)

Nem volt egy súlycsoportban a két csapat

Simontornya KK–Dél Takarék Mecseknádasd 44-17
Gólok: Kõvári (7) – Pordán (2), Horváth (5), Molnár (3), Szili
Ádám (2), Nagy (2), Varga (6), Balogh (2), Bögyös (5), Fung (3),
Szabadi (6)
Edzõ: Varga Gábor, Zámbó Tibor

Tabella

1. Simontornyai KK 6 6 0 0 217 104 113 12
2. Csurgói KK 6 5 0 1 143 97 46 10
3. Tamási KC 6 2 1 3 143 144 -1 5
4. Rácalmás SE 6 2 1 3 123 136 -13 5
5. Dél Takarék Mecseknádasd 6 2 0 4 125 146 -21 4
6. Hosszúhetényi Sport Kft. 6 2 0 4 102 144 -42 4
7. Satelit SE 4 0 0 4 57 139 -82 0

SIKK
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Az eredmények önmagukért beszélnek
NÉGY HÉT UTÁN ISMÉT SIKER

Sárbogárd–Enying 3-0 (1-0)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Bertold, Kókány Péter,
Kindl Zalán, Gulyás–Kovács Géza, Rodenbücher Tibor, Luczek
Roland, Majláth Henrik, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél, Paget
Olivér Algernon
Cserék: Farkas Zoltán, Németh Kristóf, Demeter Dávid, Buzás Atti-
la, Horváth Zsombor, Pajor László, Nagy Ármin
Az elmúlt hetek gyenge szereplése a hazaiak részérõl is közreját-
szott, hogy csekély érdeklõdés mellett került lejátszásra a mérkõ-
zés. A hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést és a 9. perc-
ben megszerezték a vezetést. Majláth H. visszahúzásáért megítélt
szabadrúgást végzett el az alapvonaltól 26 m-re a jobb oldalról
Kókány P. A labdát legurította Majláth H. elé, aki egy csel után
beívelt és a hosszú oldalon helyezkedõ Kindl Z. a bal alsó sarokba
fejelt, 1-0. A gól után tovább tartott a Sárbogárd fölénye, a vendé-
gek szórványos ellentámadásai nem okoztak megoldhatatlan fel-
adatot a jól záró hazai védelemnek. Kimaradt helyzetek a hazaiak
részérõl, önfeláldozó védekezés és Lang M. remek védései a ven-
dégeknél. A szünetig nem változott az eredmény. A második já-
tékrész elején két enyingi ziccer, elõbb a felsõ léc segített. A labda
a gólvonal elé vágódott, majd a védelmi hibát nem tudta gólra vál-
tani a vendégcsapat. Ezzel el is fogyott a támadási tudomány és a
mérkõzés jelentõs részében a hazaiak birtokolták a játékszert. A
76. percben a jól védõ Lang M. is tehetetlennek bizonyult. A bal
oldalon felfutó Gulyás–Kovács G. Buzás A. átadását beívelte a
kapu elé és a védõk között felugró Kindl Z. hátáról került a labda
a hálóba, 2-0. A vendégek támadásai már a középpályán elhaltak
és a hazaiak sorra elpuskázták a gólszerzési lehetõségeket. A 87.
percben egy újabb Majláth H.-villanás után megszületett a vég-
eredmény. A jobb oldali támadást vezetve Paget O. A. nagyszerû
átadását Majláth H. kapta és ballal a jobb alsó sarokba lõtt, 3-0.
Közepes színvonalú és iramú mérkõzésen magabiztos hazai siker
született.
Jók: Kindl Z., Majláth H., illetve Lang M.
Pajor László szakmai igazgató, edzõ a mérkõzés után: – A masszívan
védekezõ vendégcsapatot folyamatosan nyomás alatt tartottuk és
megérdemelt gyõzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak az
eredményes és jó játékhoz.

TÍZÓRAIRA ELMENT

Sárbogárd U19–Enying U19 4-2 (3-0)

Sárbogárd: Bruzsa Tamás – Biró Bence, Vagyóczki Patrik, Õri
Dániel, Gábris Róbert, Sükösd Gergõ, Suhajda Martin, Molnár
Márk, Husvéth Tamás, Horváth Áron Máté, Bögyös Bendegúz
Géza
Cserék: Szajkó Márk, Tóth Patrik, Deák Soma, Lengyel Szabolcs,
Gyõri Dominik Márk
A hazaiak támadásai tûntek veszélyesebbnek a mérkõzés elsõ
szakaszában és ennek eredménye a 13. percben megszerzett veze-
tés. Sükösd G. jobb oldalról elvégzett szögletrúgását a védõ Mol-
nár M. elé fejelte, aki 12 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte a labdát,
1-0. Sárbogárdi fölény és a 24. percben az újabb találattal kétgólos
az elõny. Molnár M. átadását Sükösd G. jobb oldalról középre
emelte és Suhajda M. 4 m-rõl fejelt a hálóba, 2-0. A félidõ
hosszabbításában, a 47. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai
csapat a kaputól 24 m-re. A labda mögé Vagyóczki P. állt és lövé-
sét Elek Gy. B. csak kiütni tudta. A labdát Suhajda M. szerezte
meg és a kapus mellett talált a kapuba, 3-0. A szünet után a hazai
nézõk várták az elsõ játékrészben látott gólra törõ játékot, ám csa-
lódás jutott nekik. Az Enying felszívta magát és a 48. percben szé-
pített. A védõvonalból elõre ívelt labdára Kelemen F. rajtolt és az
alapvonal elõtt megszerzett labdát élesen belõtte a kapu elõteré-
be. Az érkezõ Balogh D. közelrõl a jobb alsó sarokba passzolt, 3-1.
Az 51. percben visszajött a mérkõzésbe a vendégcsapat. A bal ol-

dali átadást Balazsek B. lekezelte, egy csellel tisztára játszotta ma-
gát és 18 m-rõl laposan a hálóba lõtt, 3-2. A levegõben lógott az
egyenlítés, amikor a hazaiaknak sikerült a vendégek kapujába ta-
lálni. A 65. percben Vagyóczki P. a jobb oldalról megítélt szabad-
rúgást beemelte a kapu elé és Molnár M. kapásból elvetõdve lõtt a
hálóba, 4-2. A mérkõzés további részében alábbhagyott a vendé-
gek támadási kedve és a hazaiak második félidõben nyújtott gyen-
ge teljesítménye ellenére sikerült itthon tartani a három pontot.
Ifj. Pajor László edzõ a mérkõzés után: – Múlt heti vereségünket kö-
vetõen szerettünk volna javítani. Az elsõ játékrészben magabiz-
tos, jó játékkal háromgólos elõnybe kerültünk, azonban a félidõ-
ben az öltözõben maradtunk és gyorsan két gólt kaptunk. Szeren-
csére újra felpörögtünk és bebiztosítottuk a gyõzelmünket.

BODA ARMAND NYOLC GÓLJÁVAL
ÚJRA SÍNEN A CSAPAT

Kisláng U16–Sárbogárd U16 0-17 (0-9)

Kisláng: Szterszky Olivér – Balogh László, Varga Kevin, Berkei
Bence, Erdélyi Marcell, Takács Marcell, Burkus Balázs, Durá-
nyik Bence, Enyed Dominik, Lestár István Márk, Mészáros Tibor
Péter
Csere: Schwarcz Márkó
A két kisiklást követõen ismét 2 számjegyû gyõzelem a tarsolyban.
Már az elsõ félidõben közel a tízhez a gólok száma, 0-9. Boda A.
nyolc találata mellett Hollósi B. három gólja, Tóth L. és Tóth P.
duplája, Szabó O. és Suplicz B. lövése alakította ki a 0-17-es ered-
ményt.
Gólok: Szabó O. 4. p, Hollósi B. 7. p, 30. p, 41. p, Boda A. 16. p, 39.
p, 49. p, 73. p, 78. p, 81. p, 89. p, 90. p, Tóth P. 18. p, 43. p, Suplicz B.
47. p, Tóth L. 55. p, 86. p
Habkönnyû vendéggyõzelem a nem azonos súlycsoportba tartozó
csapatok mérkõzésén.
Lajtos András edzõ a csapat teljesítményérõl: – A két csapat közti kü-
lönbség miatt értékelhetetlen a mérkõzés edzõi szemmel. A mér-
kõzés különbözõ periódusait tekintve mi is hullámzó teljesít-
ménnyel rukkoltunk elõ, ezért az eredmény a hazaiakra nézve
nevezhetõ „hízelgõnek”.

SZABÓ DOMINIK ÖTÖSE BARACSON

Baracs U14–Sárbogárd U14 1-9 (1-6)

Baracs: Sebestyén Szabolcs Tamás – Csicskovics Dávid Krisztián,
Drozdik Rajmund, Czakó Balázs, Szurma Marcell, Novoth Sza-
bolcs, Makó Nándor László, Szurma Zalán, Tasnádi Viktor
Cserék: Varga Bendegúz Jácint, Szekeres Árpád János, Szabó Huba,
Juhász Nikolasz, Safárik Alex
Már a 2. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A bal ol-
dali bedobást Zvezdovics G. B. bepasszolta Szabó D. Z. elé, aki 10
m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 0-1. Az 5. percben a kapus kirúgását
Szabó D. Z. megszerezte és az üresen hagyott kapuba gurított,
0-2. A 9. percben szép támadás végén az üresen álló Tasnádi V.
közelrõl talált a kapuba, 1-2. A kezdés után Zvezdovics G. B.
szögletét Szabó D. Z. 3 m-rõl fejjel juttatta a hálóba, 1-3. A 12.
percben már három gól a vendégek elõnye. Szabó D. Z. átadását
Zvezdovics G. B. egy csel után 12 m-rõl lõtte a kapuba, 1-4. Né-
hány perces gólszünet a magabiztos vezetés tudatába és a 16.
percben Lakatos B. és Zvezdovics G. B. összjátéka után Lakatos
B. lövése talált utat a hálóba, 1-5. A 24. percben fél tucatnál a ven-
dégek. Lakatos B. beemelését Szabó D. Z. 6 m-rõl fejelte a gólvo-
nal mögé, 1-6. A szünet után kimaradt helyzetek mindkét oldalon,
és a Sárbogárd a fölényét nem tudta igazán érvényesíteni. A 43.
percben Takács D. I. bal oldalról elvégzett szögletét Szabó D. Z.
közelrõl továbbította a kapuba, 1-7. Az 50. percben az újabb pont-
rúgás után került a labda a hazaiak kapujába. Zvezdovics G. B.
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jobbról átlõtt szögletét a hosszú oldalon érkezõ Hollósi G. a jobb
alsó sarokba lõtte, 1-8. A 65. percben kialakult a végeredmény. A
gólerõs Szabó D. Z. 12 m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, ezzel meg-
szerezte csapata kilencedik és a maga ötödik gólját, 1-9.
Az edzõ, Kovács Attila a mérkõzésrõl: – Mindkét félidõben jó telje-
sítményt nyújtott a csapat és a nagyobb arányú gyõzelem is benne
volt a mérkõzésben. Szabó Dominik öt góljával, kiemelkedõ játé-
kával külön dicséretet érdemel. Gratulálok a srácoknak a gyõze-
lemhez.

AZ ELSÕ TÁNYÉR FEKETE LEVES

Aba Sárvíz Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk 8-3 (4-0)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Nedoba Milán, Lakatos György, Kiss
János, Killer Gábor, Kelemen Béla, Deák Géza, Fülöp Tibor, Tó-
rizs Attila, Csizmadia Krisztián, Szabó András
Cserék: Csomai Zoltán, Horváth István, Németh Ferenc Zsolt,
Vanya László, Derecskei József
Az esélyesebb hazaiak nem hagytak kétséget afelõl, hogy ki fogja
gyõztesen befejezni a mérkõzést. Az elsõ félidõben Salga G. (12.
p) és Kovács K. mesterhármasával (17. p, 39. p, 40. p) 4-0-ás abai
vezetéssel vonultak a csapatok pihenõre. A második játékrészben
a vendégek Szabó A. (49. p) és Vanya L. (55. p) góljával közelebb
kerültek a hazaiakhoz, 4-2. Az Aba ismét sebességet váltott és rö-
vid idõ alatt berámolt hármat a sárbogárdi kapuba. Márky S. E.
(60. p), Major I. (68. p) és Örkényi F. (77. p) találatával 7-2. Még
ebben a percben Tórizs A. kozmetikázott az eredményen, 7-3. Az
utolsó, 80. percben Nagy I. állította be a végeredményt, 8-3.
Meggyõzõ hazai fölény és a megérdemelt gyõzelemmel végzõdõ
mérkõzésen az Aba továbbra is 100 %-os mérleggel vezeti a
tabellát.

A MÁSODIK TÁNYÉR – A TÍZES MÁS
SPORTÁGBAN KIVÁLÓ

Sárbogárd N–Környe N 0-10 (0-5)

Sárbogárd SE: Aranyos Lilla – Szakács Tamara, Deák Réka Fan-
ni, Kiss Alexandra, Tóth Bernadetta, Aranyos Nelli, Horváth Er-
zsébet, Bese Adrienn Renáta, Tóth Virág Leila
Csere: Zádori Lilla
Hazai pályán fogadta a Sárbogárd nõi csapata a Környe együtte-
sét. A mérkõzésen a rutinosabb és nagyobb játékerõt képviselõ
vendégek a szellõsen védekezõ hazaiak között és mellett lõtték
góljaikat. Pécsváradi Dorina már az 5. percben elindította a gól-
áradatot. Gál Eszter a 9. és 11. percben talált a kapuba. Terdik Ta-
mara a 10. percben kilõtte a jobb alsó sarkot. A 37. percben Schla-
pak Brigitta állította be a félidei eredményt, 5-0. A szünet után
Schlapek Brigitta indította el a gólok sorát, 0-6. Blaskó Réka a 61.,
74. és 86. percben lõtte góljait, Belányi Brigitta pedig a 69. perc-
ben volt eredményes és a vége 0-10.
Südi László edzõ a lányok teljesítményét így értékelte: – A számunkra
ismeretlen Környe az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasznál-
ta. Dolgozunk az eredményesebb szereplés érdekében, és a játé-
kosok számát szükséges növelni, mert cserék nélkül nem tudunk
partiban lenni az ellenfeleinkkel. A lányok hozzáállása dicséretet
érdemel.

A HARMADIK TÁNYÉR
EHETETLEN VOLT

Aba Sárvíz–Sárbogárd II. 3-1 (1-1)

Sárbogárd II.: Kovács Attila – Bögyös Bence, Vámosi Dávid,
Vagyóczki Patrik, Gráczer Bálint, Sebestyén Zsolt, Demeter Dá-
vid, Gyuricza Kornél, Fauszt Zoltán, Luczek Roland, Simon Csa-
ba
Cserék: Pap Bence, Gábris Róbert, Morvai Kristóf, Palásti Ármin,
Õri Dániel, Rigó László, Varjas Tibor
Elismerés illeti a hazaiakat a meglepetés-gyõzelem megszerzésé-
ért és elmarasztaló vélemény a vendégek nyújtotta teljesítmény
produkálásáért. A 9. percben Lakk P. a középen megkapott lab-
dát 17 m-rõl védhetetlenül lõtte a jobb felsõ sarokba, 1-0. A 14.
percben sikerült az egyenlítés. Vámosi D. indította a jobb oldalon
Gráczer Bálintot és a középre gurított labdát Luczek R. elõször a
kapusba lõtte, a kipattanót a hálóba emelte, 1-1. A helyzetek so-
kaságát puskázta el a vendégcsapat és egyenlõ állással vonultak a
szünetre a csapatok. A második játékrész két szabadrúgásból lõtt
kapufával jelezte az Aba, hogy a gyõzelem megszerzése a cél. A
76. percben az újabb szabadrúgás már a sárbogárdi kapuban lan-
dolt. Zsifkovics I. B. 20 m-rõl a legurított labdát a kapu bal oldalá-
ba lõtte, 2-1. A 81. percben a bal oldalon vezetett támadás végén
Lakk P. tört kapura és 12 m-rõl helyezett a bal alsó sarokba, 3-1. A
vendégeknél a kapuban Kovács Attila teljesítménye értékelhetõ,
a többiek produktuma értékelhetetlen.
Pajor László szakmai igazgató, edzõ értékelése: – Három pont meg-
szerzésében bíztunk, de sajnos nem tudtunk kellõen felpörögni.
Helyzeteink így is megvoltak, de kihagytuk azokat. Saját magun-
kat vertük meg. Gratulálok az abai csapatnak.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2019. október 18. (péntek)

14.30 óra: Sárbogárd U14–Kulcs U14 (Déli csoport, Sárbogárd)

2019. október 19. (szombat)

14.30 óra: Bodajk–Sárbogárd (Megyei I. o., Bodajk)
14.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Lajoskomárom Öregfiúk (Déli
csoport, Sárszentmiklós)

2019. október 20. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Polgárdi U16 (Déli csoport, Sárbo-
gárd)
10.00 óra: Baracs N–Sárbogárd N (Nõi felnõtt, Baracs)
14.30 óra: Sárbogárd II.–DUFK (Megyei II. o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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FELHÍVÁS
Az idei városi teremlabdarúgó-bajnokságban

a nevezni szándékozó csapatok jelentkezését várjuk
a teremfocisbg@gmail.com címre

elõzetes felmérés céljából!

Üdvözlettel: Szervezõk
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
játékosokkal a sportpályafutásról, a pályán és a pálya mellett töltött évekrõl. Beszél-
getõpartnerem a Sárbogárd SE több mint negyven év után újra a megyei bajnokságban
szereplõ nõi együttesének edzõje: SÜDI LÁSZLÓ.

Dunaújvárosban 1962-ben született és
gyermekéveit Mezõfalván töltötte. A helyi
focicsapatban 12-13 évesen lett igazolt já-
tékos, és az elsõ edzõje, aki az osztályfõnö-
ke is volt az iskolában, a labdarúgás szere-
tetére tanította. Ebbõl az idõbõl emléke-
zetes mérkõzésként elevenedik fel a
Felcsút elleni 3-2-re megnyert mérkõzés és
az ellenfél csapatában játszó Orbán Viktor
szereplése. Gyorsasága miatt jobbszélsõ-
ként szerepelt csapatában. A mezõfalvi
érához tartozik Czékmány Béla neve, aki a
fiatal játékos pályafutását egyengette. A
Dunaújváros Építõk NB II-es csapatához
történõ átigazolása után az ifjúsági baj-
nokságban már Tallósi Dezsõ irányította
az edzéseit. Egy mérkõzésen elszenvedett
súlyos sérülés több hónapos kihagyást oko-
zott a tehetséges játékos pályafutásában és
felépülés után ismét Mezõfalva követke-
zett. Rövid kitérõ a Dunaújváros Volán
csapatánál és 1987-ben a futballcipõ szög-
re került. A labdarúgás iránti elkötelezett-
sége az edzõi pálya felé irányította és
1988-89-ben edzõi képesítést szerzett. Me-
zõfalván kezdte meg a munkát az ifjúsági-
akkal és két év múlva Dunaújvárosba köl-

tözés miatt elvált a csapattól. Közben sike-
resen elvégezte a Testnevelési Fõiskolán a
középfokú edzõi tanfolyamot. A focitól
egy pillanatra sem távolodott el, mert a kö-
vetkezõ állomás a Baracson újjászervezett
csapatnál az ifi és felnõtt együttes edzéseit
irányította. A baracsi évet a nagylóki és a
mezõfalvi utánpótláscsapatok edzéseinek
vezetése követte. Életre szóló élmény volt
2007-ben a nagylóki srácokkal a hat csapat
részvételével megrendezett U13-as me-
gyei bajnokság elsõ helyezése és a követke-
zõ év, amikor a dobogó harmadik fokára
sikerült felállni. A sok fiatal tehetséges já-
tékosok közül is szeretettel emlékezik Kil-
ler Máté Viktorra, aki jelenleg az Iváncsa
NB III-as együttesének játékosa és Szabó
Ervinre, a vajtai csapat játékosára.

2003-ban végzett pedagógusként a nagy-
lóki iskolában testnevelést, történelmet ta-
nított, majd 10 év után a töbörzsöki iskolá-
ban helyezkedett el. Az intézményi Bo-
zsik-program foglalkozásait vezette és a le-
ánycsapattal a megyei döntõben az ezüst-
érmet sikerült megszerezni. 2016-ban és
2017-ben ismét a két szomszédos település

intézményi programjában dolgozott. 2019
egy újabb váltás a sportpályafutásban.
Sallai Attila és Pajor László megkeresésé-
re igent mondva a sárbogárdi nõi csapat
szervezésébe kezdett. Az iskolai szinten
szerzett tapasztalatok alapján elvállalta a
felkérést, és több mint negyven év után
megalakult nõi csapatnál az edzõi teendõ-
ket látja el. A kezdet után a jövõkép a lab-
darúgást kedvelõ lányok, asszonyok felké-
szítése az eredményes szereplésre. Az
utánpótlás biztosítása a megyei bajnokság-
ban szereplõ nõi csapat részére is nagy
kihívást jelent. Ehhez a munkához kíván-
tam sok kitartást és erõt a beszélgetést
megköszönve.

Szántó Gáspár

ÚT EURÓPA ÉLVONALÁBA
OTP–MOL Bozsik-program
2019. október 6-án az U11-es és U13-as korosztály
részére megrendezett tornán a csapatvezetõk érté-
kelése alapján kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
játékosok:
Sárbogárd SE: Nagy Barnabás (U11), Klán Dávid
(U13)
Aba Sárvíz FC: Galambos Ádám Tamás (U11),
Sauerwald Flórián (U13)
Cece PSE: Szabó Zoltán Márk (U11), Szarkali
Balázs (U13)
Sárosd NKSC: Vass Levente (U11), Vései Bence
József (U13)
Mezõfalva MSE: Horváth Dominik Kevin (U11)
Sárszentágota: Böcz Balázs (U11)
A Pálhalmán október 13-án megrendezett U7-es
és U9-es korosztályos fesztiválon külön díjat kap-
tak a Sárbogárd SE fiatal labdarúgói. Az U7-es
korosztályban Izsó Marcell, Papp Dávid és Soós
Nimród, az U9-es korosztályban Krencz Benedek.
Az egyesület nevében gratulálok valamennyi részt-
vevõnek!
A Bozsik-program következõ fordulóját október
20-án 10 órától Sárszentmiklóson az U11-es, Sár-
bogárdon az U13-as korosztály részére kerül meg-
rendezésre.

Az U7-es és U9-es fesztivál következõ találkozója
Pálhalmán október 27-én 9 órakor lesz.

Szántó Gáspár

Barátságos mérkõzést játszott a Sárbogárd és Alap csapata a sárbogárdi mûfüves
pályán. A szülõk biztatása közepette nagyszerû iramú és színvonalas mérkõzésen az
Alap csapata bizonyult jobbnak. Az Õri Attila vezette vendégek összjátékban és gó-
lokban is felülmúlták a Luczek Tibor irányította vendéglátókat. Az edzõk a mérkõzés
után a jövõ tehetségeinek megköszönve a mérkõzést további együttmûködésben is
megállapodtak.



Bogárd és Vidéke 2019. október 17. HIRDETÉSEK / AJÁNLÓ 15

Sárbogárdi fogorvosi rendelõkomplexumba

FOGORVOSI ASSZISZTENSI
munkakörbe kolléganõt keresünk.

Szakképesítés nem feltétel.

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

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

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

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

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.

KÕMÛVES MUNKÁT VÁLLALOK.
Telefon: 06 30 8899 454

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Pecsenyekacsák és jércék termelõtõl eladók. 06 (20) 575 3033

Sütni való fehér csirke és pörköltnek való barna kakas kapható, Tinódy út
52. Telefon: 06 (30) 384 2294

Gyönyörû 2,5 méteres fõnixpálma helyhiány miatt eladó. Telefon: 06 (70)
334 9149

Fedeztetést vállalok nagy fehér kandisznóval 06 (30) 903 4248

EGÉSZ HÉTEN KITART
A VÉNASSZONYOK NYARA

Csütörtökön fõleg az északi és nyugati megyékben párás, kö-
dös reggelre készülhetünk, napközben túlnyomóan napos idõ-
re van kilátás. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél.
Hajnalban 5-12, délután 19 és 25 fok között alakul a hõmérsék-
let.

Pénteken is száraz idõre van kilátás sok napsütéssel. A déli,
délnyugati szél a Dunántúlon átmenetileg felélénkülhet. Dél-
után 19-25 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb.

Hétvégén is még kitart a vénasszonyok nyara, 20 fok feletti
csúcsértékeket mérhetünk. Reggelente többfelé ködös idõvel
indulhat a nap, de délutánonként mindenütt a napsütés veszi
át a fõszerepet, többnyire csak fátyolfelhõk lehetnek az égen.
Csapadék sehol sem valószínû. A délies szél többfelé feltámad,
vasárnap nyugaton viharos is lehet.

Forrás: idokep.hu
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