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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2-3. oldalon.

Hódító virágok

Kora reggel csörgött a telefonom. Ki-
lencvenegy éves nagynénénk, Babi néni
hívott fel, hogy nagyon rosszul érzi ma-
gát, ha tudnék, ugorjak már fel hozzá
Budapestre. Mert többet ér neki, ha én
megyek, mint az orvos. Az csak egy
újabb receptet írna, gyógyszerbõl meg
már úgyis annyi van neki, hogy ebédre
jóllakhat vele. Ha beszélgetünk, már at-
tól is jobban érzi magát, mint a sok tab-
lettától.

Írás a 14. oldalon.

SZOKATLAN TERV
Hármas karambolHármas karambol
a 63-as fõútona 63-as fõúton

Folytatás a 8. oldalon.
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SZOKATLAN TERV
Nem normálisak – gondolhatják egyesek a Bakonyi családról –,
hiszen költhetnék a pénzüket új, modern házra egy elegáns kör-
nyéken. Ehelyett megvették a romos nagyhörcsöki Anna-várat,
hogy abból varázsoljanak otthont, és visszaadják az erdõvel körül-
ölelt, betemetett, megkopott és megcsonkított gyöngyszem még
megmenthetõ pompáját. Bizonyos, hogy õk is örülnének, ha len-
ne egy varázspálcájuk, amivel minden nagyszabású tervük valóra
váltható. Most azonban csak a két kezükre, testi erejükre, e ne-
mes célra szánt anyagi javaikra és a segítségükre lévõkre támasz-
kodhatnak.

A kastély 1852 és 1855 között épült Zichy Pál gróf birtokán, aki
Wéber Antalt bízta meg a tervek elkészítésével. A fõépülethez
kapcsolódó toldásokat viszont egy másik neves építész, Ybl Mik-
lós tervezte. A tornyos fõépületet a kommunizmus idején szocre-
ál ebédlõvé csúfították. Ehhez kapcsolódott a ma is álló, emeletes
szárny, mely a húsüzemként eltorzított szárnnyal is összeköttetés-
ben állt. A kastély kivételes darabja volt a magyar építészetnek ro-
mantikus stílusával, melyben megjelent az angol gótika, valamint
a Tudor- és a mór stílusok hatása is. A zsombolyai Csekonics-kas-
tély volt hasonló, de azt földig rombolták.
A fiatal Zichy gróf 1854-ben vette nõül Kornis Anna grófnõt (a
Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének késõbbi alapí-
tóját). Boldog házasságuk alatt nemcsak a család bõvült, hanem a
kastély is, környékbeli mesterek és építõanyagok igénybevételé-
vel.
A késõbbiekben itt lakott a házaspár lánya, Zichy Margit férjével,
Pálffy Miklós herceggel, aki a Magyar Lóegylet elnöke volt. Istál-
lóikban élt a híres magyar versenyló, Kincsem anyja, az ozorai mé-
nesbõl származó Waternymph, akit meg is látogatott Nagy-
hörcsökön méhének gyümölcse. Késõbb itt lakott Zichy György
is, akinek ménesei voltak, a háborút követõen azonban külföldre
kényszerült. Az õ fia Zichy János, a világ leghíresebb plazmafizi-
kusainak egyike, aki a rendszerváltás után alapítványt hozott létre
a nagyhörcsöki Zichy-sírok rendbetétele, gondozása érdekében.
Az õ halála utána özvegye, Zichy–Bolza Johanna folytatta a csalá-
di sírbolt felújítását a Bakonyi család segítségével, akiket régi,
szoros baráti kapcsolat fûz a Zichy családhoz. Ennek köszönhetõ-
en számos eredeti rajz és fénykép áll már rendelkezésükre, hogy

milyen is volt a régi Anna-vár. Kiterjedt társadalmi kapcsolataik-
nak köszönhetõen pedig egy egész szakmai csapat munkálkodik a
jó ügy érdekében, hogy a helyileg védett, de nem mûemlékké ava-
tott épületbõl a lehetõ legjobbat hozzák ki, a mai elvárásoknak
megfelelõen. Rengeteg munkát és pénzt emészt fel, és elõrelátha-
tólag 14 évig el fog tartani, mire mindennel végeznek. Akkor lesz
175 éves az épület…
Az eredeti tervekhez és stílushoz hûen a megmenthetõ részeket
lakóhelyként, irodaként, konferencia-, illetve rendezvényterem-
ként és kiállítótérként szeretnék hasznosítani. Ahogy az épület-

együttest, úgy a környezõ parkot is az 1900-as évek eleji állapotá-
nak megfelelõen szeretnék rendbe tenni, és megnyitni a látogatók
elõtt. A régi tornyos fõépület helyén egy tágas teraszt alakítanak
ki, és a jelenleg bizarr, kísérteties volt húsüzemben (melyek füstö-
lõiben még most is lógnak csontszáraz kolbászok) remény lehet a
volt kápolna feltárására.
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Nem normálisak – mond-
hatnánk. Én azonban
megemelem a kalapom a
Bakonyi család elõtt, akik
emberfeletti, de nagyon
szép küldetést vállaltak,
mely a közösség, a város
javát is szolgálja. Elköte-
lezettségük Sárbogárd
értékeinek megõrzése
iránt tagadhatatlan és el-
ismerésre méltó. A „nem
normálisak” nélkül az
enyészeté lenne minden
kincs.

Hargitai–Kiss Virág

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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Dr. Prágerné Topp Erika
Új arcként kapcsolódik be a sárbogárdi képviselõ-testület munkájába Pusztaegres, Sárhatvan és Nagyhörcsök megválasztott füg-
getlen képviselõje, dr. Prágerné Topp Erika.

Erika Dombóváron született, ahol 50 évig élt. Pécsett a mûvészeti
jellegû Janus Pannonius Gimnáziumba járt. Mivel édesapja jegy-
zõ volt Dombóvár környékén, szerette volna, ha lánya is a nyom-
dokaiba lép, de Erika inkább gyermekekkel szeretett volna foglal-
kozni, így a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra jelentkezett,
ahol gyógytestnevelés–gyógypedagógus szakon végzett. Ezután a
dombóvári József Attila Általános Iskolában tanított 2016 végéig,
l–8. osztályig. 2017 januárjától Sárbogárdon a Kossuth iskolában
helyezkedett el, miután második férjével, dr. Práger Péter házior-
vossal Pusztaegresre költöztek. A 2017–2018-as tanévtõl utazó-
pedagógusként foglalkozott a rábízott gyermekekkel Mezõszila-
son heti három napon, Sárszentmiklóson heti két napon. Több
mint 40 év után nyugdíjba vonult és jelenleg a családi teendõk fog-
lalják le, illetve el szokta kísérni férjét konferenciákra, elõadások-
ra, ahol õ is sok újat tanul.
Elsõ házasságából két fia született, az idõsebbik közgazdász, két-
gyermekes édesapa, a kisebbik szájsebész, aki nemrég házaso-
dott. Válása után tíz évvel találtak egymásra Péterrel, akivel im-
már nyolc éve építik, támogatják egymást.
A körzetben lakó emberek felvetésére érlelõdött meg Erikában a
gondolat, hogy elinduljon a választáson, és fórumokon mérte föl a
lakók igényeit. Ezúton is köszöni, hogy Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök lakói õt bízták meg a három településrész képvisele-
tével.
– Amit meg tudok tenni, azt meg is szeretném a tenni a három te-
lepülés érdekében. Fontosnak tartom egy faluszépítési program
elindítását, mely a turizmus és az ingatlanok értékesítése szem-
pontjából sem mellékes; szociális gondozói hálózat kiépítését,
mert sok a segítségre szoruló idõs, és van, ahol bolt sincs, ahol a
napi szükségleteiket be tudnák szerezni. Szintén fontos minden
korosztály számára a kulturális élet fellendítése, a kultúrházak fû-

tési problémáinak megoldása. Szeretnék létrehozni a régi iskolá-
nál egy csökkent képességûek rehabilitációját szolgáló munkahe-
lyet is. Pusztaegresen a biztonságos átkelés érdekében szükség
lenne egy gyalogátkelõhelyre a buszmegállóhoz, Nagyhörcsökön
pedig napelemes világításra szintén a buszmegállóhoz.
– Rendszeresen látunk téged futni az út mellett.
– Ez az egyik hobbim. Dombóváron aerobikórákat tartottam na-
ponta, aztán jött a futás. Itt elõször furcsán néztek rám. Egy néni
meg is állított, és kedvesen azt mondta: „Aranyoskám, neked nem
kell futni, úgyis olyan soványka vagy!” Mára már elfogadták ezt a
szokásomat, és vannak követõim. De szeretek fõzni is, lehetõleg
együtt a férjemmel.

Hargitai–Kiss Virág

Bágyi Zoltán
A sárbogárdi testületbe újoncként került be Bágyi Zoltán, a töbörzsöki körzet megvá-
lasztott önkormányzati képviselõje, a Fidesz–KDNP színeiben. Ennek apropóján mu-
tatjuk be õt mindazok számára, akik nem ismerik.

Tõsgyökeres sárbogárdiként, azon belül is
töbörzsökiként a szülõotthonban látta
meg a napvilágot 47 évvel ezelõtt. A
töbörzsöki általános iskola után a Petõfi
Sándor Gimnáziumban tanult tovább
(Sükösd Tamás osztálytársaként), majd
Székesfehérváron felsõfokú külkereske-
delmi, áruforgalmi iskolát végzett, és
OKJ-s képzés keretében vámügyintézõi
képesítést szerzett. A Videoton utódjainál
kezdett dolgozni mint vámügyintézõ
1994-tõl 2000-ig. Utána váltott egy nagyot:
mivel több kategóriában is rendelkezik jo-
gosítvánnyal, elhelyezkedett gépkocsive-
zetõnek a nemzetközi (európai) fuvarozás
területén a nagyobb pénzkereseti lehetõ-
ség miatt. Eredetileg két-három évig ter-
vezte ezt a hivatást gyakorolni, de tíznél
több lett belõle. 2011 elején egy volt mun-
katársa hívta vámügyintézõnek a székesfe-
hérvári Harmanhoz, azóta ott dolgozik.
1997-ben megházasodott, 1998-ban meg-
született a lánya. Közel hét év után elvált,
azóta nincs párja. Ma már két unokával

büszkélkedhet: egy ötéves kislánnyal és
egy négyhónapos kisfiúval. Zoli a Tüzér ut-
cában lakik, szülei szomszédságában, de
húga sincs messze, õk családjával az Árpád
utcában laknak.

Zolit bevallása szerint mindig is érdekel-
ték a közéleti történések; rendszeresen
nyomon követi a hír- és vitamûsorokat. A
Fidesz helyi szervezete kereste meg, hogy
lenne-e kedve indulni a 2019-es önkor-
mányzati választáson a töbörzsöki körzet-
ben, és õ igent mondott.

A következõ öt évben mindenképpen sze-
retné megoldani az óvodánál való parkolás
problémáját, illetve a tetõ cseréjét, a Tüzér
utcai játszótér körbekerítését, az iskolánál
gyalogátkelõ kialakítását, a temetõ mellet-
ti gyalogjárda szilárd burkolattal történõ
ellátását, közvilágítását, térfigyelõ kame-
rák fölszerelését a frekventáltabb helyek-
re, az óvoda melletti gyalogút burkolását.
Közös munkával is sok mindent meg lehet
csinálni meglátása szerint.

Bágyi Zoltán végül hangsúlyozta: – Na-
gyon összetartó család vagyunk. Köszönök
mindent a szüleimnek, akik a mai napig
mindenben támogatnak, a testvéremnek,
Anitának és családjának, a lányomnak,
Klaudiának, és külön a rengeteg munkát,
segítséget a kampány alatt többek között a
keresztfiamnak, Krisztiánnak és Aranyné
Marikának. Az õ hathatós segítségük kel-
lett ahhoz, hogy sikerült gyõznöm egy ne-
mes rivális ellenében. Köszönöm szépen a
választóknak a bizalmat!

Hargitai–Kiss Virág
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2019. október 25-én
(pénteken) 16.00 órakor

alakuló ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Választási eredmények ismertetése
Elõadó: dr. Krencz Ferencné, a Helyi
Választási Bizottság elnöke
2. A polgármester eskütétele
Elõadó: dr. Krencz Ferencné, a Helyi
Választási Bizottság elnöke
3. Sárbogárd város polgármesterének
köszöntõje, programismertetése.
Elõadó: polgármester
4. A képviselõk eskütétele
Elõadó: polgármester
5. A polgármester illetményének meg-
állapítása
Elõadó: jegyzõ
6. A polgármester költségtérítésének
megállapítása
Elõadó: jegyzõ
7. Az ügyrendi és jogi bizottság megvá-
lasztása
Elõadó: polgármester
8. Az alpolgármester megválasztása
Elõadó: polgármester
9. Az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
Elõadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselõ-testülete

2019. október 25-én
(pénteken) 15.00 órakor

alakuló ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Választási eredmények ismertetése

Elõadó: dr. Krencz Ferencné, a Helyi
Választási Bizottság elnöke

2. A képviselõk eskütétele (korelnök)

3. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének megválasztása
(korelnök)

4. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökhelyettesének meg-
választása (SRNÖ elnöke)

Dr. Krencz Ferencné,
a Helyi Választási Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás

tanácsa

2019. október 25-én
(pénteken) 14.00 órakor

alakuló ülést tart.

Az ülés helye:
polgármesteri hivatal, jegyzõi iroda,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. A társulási tanács elnökének és el-
nökhelyettesének megválasztása

Elõadó: dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter

2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális és Gyermekjóléti Társulás pénz-
ügyi bizottsága elnökének és tagjának
megválasztása

Elõadó: a társulási tanács elnöke

3. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FIGYELEMFELKELTÕ SÉTA
A MELLRÁK KORAI FELISMERÉSÉÉRT

A Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezete
tisztelettel meghívja

2019. október 26-án 14.00 órakor kezdõdõ

RÓZSASZÍN SÉTÁJÁRA.
Program: gyülekezõ, faültetés a Szent Ágota-zarándokhelynél

Útvonal: Szent Ágota-zarándokhely–Széchenyi utca–Szabadság tér
(Kultúrház)

Szívpárna készítése, kötetlen beszélgetés.

Kérjük, ne feledje: az idejében felfedezett mellrák jó eséllyel gyógyítható!
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Õszi kirándulások a gimiben

Hagyományainknak megfelelõen idén is kirándultak a gimis diákok. Az osztályfõnökök változatos programokat szerveztek. Az úti cé-
lok között szerepelt Sopron, Keszthely, Budapest, Veszprém, Kalocsa, Tisza-tó, Visegrád, Balatonfüred, Sobri Jóska, illetve Zamárdi
Kalandpark, de többen látogattak el Pécsre, illetve Orfûre is. A 9. a és az 5. c osztály pedig Kiskõrösön járt névadónk nyomában.
A 10. c osztály egy rendhagyó programon is részt vehetett, amelyrõl Szunyog Amina Karina és Huszár Kitti írt beszámolót.
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Bûvösvölgy
Médiaértés-

oktató
Központ

Mivel tavaly a kilencedik évfolyamon
volt médiaismeret és mozgóképkultú-
ra tantárgyunk, a gyakorlatban is sze-
rettük volna kipróbálni a média vilá-
gát. Így nagyon örültünk, hogy lehetõ-
ségünk nyílt ellátogatni a Bûvösvölgy
Médiaértés-oktató Központba.
Négy csapatban egy-egy szakemberrel
dolgozhattunk három különbözõ
helyszínen: rádiózás, újságszerkesz-
tés, híradózás és kisfilmforgatás. A rá-
diós szobában reklámszöveget írtunk,
idõjárás-jelentést olvastunk mikro-
fonba, zenét játszottunk be a mûsor-
szünetben. Az újságszerkesztõ-szobá-
ban minket érintõ témákban (sport és
divat) készítettünk képes összeállítá-
sokat. A híradós szobában riportké-
szítés és hírolvasás volt a feladatunk,
amit próbafelvétel után visszanézhet-
tünk a kivetítõn. A kisfilmforgatáson
a mi ötleteink alapján készült el a né-
hány perces rövidfilm. Az oktatók na-
gyon segítõkészek voltak. Az utolsó
foglalkozáson külön voltak a fiúk és a
lányok. Tablet segítségével szerepjá-
tékokat játszottunk a biztonságos
internethasználattal kapcsolatban.
Összességében nagyon élvezetes volt
a program, bármikor szívesen vissza-
látogatnánk, csak ajánlani tudjuk a
velünk egykorú fiataloknak.

PSG
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– Jól van, két óra múlva ott leszek, húsz perc múlva indul a vona-
tom – mondom, és már kapom is össze magam. Mit nekem Sárbo-
gárdról Budapest? Hetven fölött ingyen utazom.
A feleségem már a kapuban ér el egy csokor virággal:
– Szombaton lesz Babi néni születésnapja, köszöntsd meg Õt ez-
zel az egész család nevében! – adja ki az ukázt, és már nyomja is a
kezembe.
– Hova tegyem? – tanácstalankodom, nincs még egy táskám se.
Na, mindegy, viszem a kezemben. Az állomáson a jegypénztáros
lány rámosolyog a csokorra, aztán bûbájosan rám veti a gyönyörû
tekintetét, és már adja is a jegyet. A peronon egy ismerõs csinos
asszonyka ugyanígy: egy pillantás a virágra, aztán bûbájos mosoly
egyenesen a szemembe. Aztán a kalauz néni is a vonatnál ugyan-
így. A zsúfolt kocsin úgy megyek végig, mint az after shave reklám
dzsigolója, minden nõ beájul rám. Ez õrület! Megtalálom a helye-
met, leülök. A csokrot leteszem az ablak elõtti asztalkára. Szembe
velem egy gyönyörû szõke, érett negyvenes hölgy fölpillant a tele-
fonjából a virágra, aztán rám egy bûbájos mosollyal. Hû, mon-
dom, ennek a fele se tréfa. Mit rakott Kedvesem ebbe a csokorba,
hogy ettõl minden nõ rám bukik?
– A kilencvenegy éves nagynénénknek viszem a szülinapjára –
magyarázkodom zavaromban.
– Gyönyörû csokor – mondja áhítattal.
– Kedvesem virágoskertjébõl való, egyszerû õszi virágok – veszem
föl a csokrot. – Nézze, még késõn nyíló levendula is van benne!
Megdörzsölöm a levendulát, egyszerre megtelik a levegõ a fûsze-
res illattal. Odatartom neki a csokrot. Mélyen beszívja az illatát.
– Csodás!
Sóhajt. Rám mosolyog. Az arcán szomorúság suhan át. Látom, de
nem szólok. Talán van valaki, akitõl szeretne egy ilyen csokrot?
Beszélgetés helyett mindketten visszahúzódunk a telefonunk
bûvkörébe.
Kelenföld, leszállás! Ahogy megyek végig a széksorok közt,
ugyanaz a mosolyáradat kísér. Az ajtó melletti ülésen egy törõ-
dött, apátiába süppedt, idõs asszony ül. Az arcát végigszántó ránc-
barázdák sok szenvedésrõl, bánatról árulkodnak. Ahogy elhala-
dok mellette a kis virágcsokorral a kezemben, mintha egy varázs-
pálca érintené meg, fölnéz, homályos tekintete kifényesedik, és
rám mosolyog. Varázslat! Aztán a metróban, aztán végig az ut-
cán, egészen nagynénénk kapujáig ez kísér.
Jön ki Babi néni fáradtan, törõdötten. Amint meglátja a kezem-
ben a csokrot, egyszeriben kiegyenesedik a hajlott háta, csillog a
szeme, és ahogy fogja a virágot, már nevet is. Elmesélem neki, mit
mûvelt ez a csokor, míg ideértem, s rákérdezek, amiért idevágtat-
tam hozzá fél világon át:
– Babikám, mi van a fájdalommal?
– Már nem is fáj semmi – mondja huncut mosollyal. Aztán, míg
beszélgetünk, ebédet fõz, krumplit pucol, kávét készít a kedve-
mért, a kedves õszi kerti csokor meg ott illatozik egy vázában az
asztalon.
Fiúk! Férfitársaim! Ha sikert akartok elérni a lányoknál, hölgyek-
nél, ne hagyjátok otthon a kerti csokrot! Abban nem vagyok biz-
tos, hogy egy drága virágbolti csokornak lenne akkora sikere,
mint ennek.
Az a gyanúm ugyanis, hogy abba az egyszerû kis kerti csokorba,
amivel Kedvesem engem a világba kiküldött, bele volt kötve vala-
mi belõle is. Azt ne kérdezzétek, hogy mi. Azt csak körülírni tud-
tam a fenti történettel…

Hargitai Lajos

HÓDÍTÓ VIRÁGOK
Folytatás az 1. oldalról.

A FELEJTÉSRÕL
Büszkék vagyunk a memóriánkra. „Ezt sosem felejtem el” –
mondjuk némely esetrõl. A valóságban az ember felejtõ lény. Aki-
vel egy padban ültünk évekig az iskolában, néhány évtized múlva
meg sem ismerjük az utcán. Ifjú szerelmesek, akik az érzelmeik-
ben elolvadva sétáltak a fûzfák alatt, kutatnak az emlékezetük-
ben, hogy ki is az, aki szemben ül velük a vonaton. Na de az ember
lelkülete nem az emlékeibõl épül föl? Kik lennénk az öntudatra
ébredés elsõ, félig még álomszerû mozzanatai, az anyánk csókjai,
a nagypapa tréfálkozásai nélkül? Miden felejtés egy kis halál.

Létezik társadalmi méretû felejtés. Ahogy népünk kezdi elfelejte-
ni 1956 októberét. A diák ásít, ha 56 hõseirõl kezd mesélgetni a ta-
nár. Pedig döbbenten le kellene állnia a szívverésének. Tudsz-e
arról, te diák, hogy a nagypapád nemzedéke hatvanhárom évvel
ezelõtt, épp hatvanhárom éve valami isteni sugallat hatására bör-
tönfalakat zúzott szét, kerítéseket szakított be, bilincseket tépett
le a halált is vállalva, mert valami miatt rájött, hogy õ ember? A vi-
dám, tömeges felvonulások, énekek, jelszavak! És az az optimiz-
mus! Létezik egy egész országot megrészegítõ optimizmus. Cso-
dákat várt a nép. Ámde jött kétezer tank. A kirohadt lelkû moszk-
vai gengszterbanda tudta, hogy itt nincs mese, itt egy gyalogos ez-
red nagyon kevés, itt egy egész hadsereg kell, mint Batu kán idejé-
ben. Egy egész országot kell móresre tanítani. Mi az a tank? Egy
hegy tömör vasból, amely minden irányban köpködi a rombolást
és a halált. És a tankokkal jött vagy kétszázezer katona. A tankok
csúnya munkát végeztek. A mai diáknak sejtelme sincs arról, hogy
a fõvárosát szabályosan lerombolták. Mint a világháborúban.
Mindenhova jutott tank, Bogárdra is. Megszállták az országot.
Százakat állítottak falhoz. A legszebb lángolást hernyótalpakkal
taposták el. Katonák tankokkal. Egyenruhások, akik leckét adtak
a magyaroknak arról, hogy mit lehet megcselekedni a világ akkor
talán leghatalmasabb népével. Hisz minden reggel hosszú sor ka-
nyarog ma is a Lenin-mauzóleum elõtt, hogy legalább néhány per-
cig láthassák annak a hulláját, aki ellopta a lelküket. Már abban a
pillanatban hazudott, amikor orosz földre tette a lábát. A ke-
ménykalapját gyorsan felcserélte igazi proletár micisapkával. Õ, a
proletár! Nem hiszem, hogy lappang valahol fénykép, amely favá-
gás, kapálás közben ábrázolja õt. De ha csak hazudott volna!
Amikor elérte a hatalmat, tömegével írta alá a kivégzési paran-
csokat. Ez a nép Rettegett Iván cár óta megszokta, hogy engedel-
meskedni kell, nincs más dolga. Mit lehetett volna várni tõle 56
novemberében? Bestialitást, rombolást, vérengzést. A kacsintós
Kádár János pedig elvállalta, hogy õ hívta be õket.
Érdekes volna tudni, mire gondolt Brezsnyev, a Szovjetunió veze-
tõje, amikor megcuppantotta Kádár ajakát. Errõl bezzeg van
fénykép. De a gondolatairól nincs.
De mit tanultunk mostanában? Kulturáltabbá vált a világpolitika.
Nem kellenek ide tankok ezrei, katonák százezrei. Elég néhány
tucat véleményvezér, és egy puskalövés nélkül jöhet a megszállás.
És tartsuk eszünkben: ha minden felejtés egy kis halál, akkor 56
elfelejtése bizony már egy nagyobb fajta halállal egyenértékû.

L. A.
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AJÁNLÁS
Szeretettel ajánljuk Szabó Imre egykori sárbogárdi lelkipásztor korábban megjelent igehirdetéseit, tanulmányait, elmélkedéseit és
cikkeit, ezúttal egy kötetbe foglalva. A még életében közzétett füzeteket, traktátusokat és kisebb gyûjteményeket, melyeket egykor õ
maga állított össze, azóta is sokan keresték, ezért most ezeket egybeszerkesztve, de az eredeti elrendezést megtartva bocsátjuk közre
mindenki épülésére. Szándékukban, a hálás emlékezésen túl – 100 esztendeje született Szabó Imre –, az õ szempontja volt a meghatá-
rozó érv: építeni. A szép református kegyességi gyakorlat döntõ meghatározottsága éppen ez: építeni a hitet, vagyis alapjaitól kezdve
minden elágazásáig érvényre juttatni a Szentháromság Isten üdvösségre vezérlõ munkáját bennünk és közösségeinkben. Az igehirde-
tõ, az ébresztõ prédikátor, a rábízott nyáj gondos pásztora, az együtt imádkozó, a lelkigondozó, az egyháza és népe sorsán töprengõ, az
elõdökre emlékezõ, az olykor vitázó, de minden jóra, igazra és szépre áldást mondó Szabó Imre ebben a hivatásban élt és fáradozott.
Itt olvasható munkáinak legjavát nyugdíjas korában írta; egy sok küzdelmet végigélt, hûséges helytállásában ezernyi tapasztalatot szer-
zett, de a Szentlélek erejében folyton mélyülõ hitû, szent akaratban teljesedett szolgálat folytatásaként. A célja mindig ugyanaz: áldá-
sokat nyerve teljesedni Krisztus kegyelmében, oly módon, ahogyan az Ige tanít az igazi életre bármiféle élethelyzetben.
Mi hálás emlékezõk és egykori olvasók ezzel a készséggel ajánljuk ezt a könyvet érdeklõdõknek és keresõknek, kételkedõknek és Isten
után epekedõknek, céltalanoknak és Krisztus útjára térteknek, botladozóknak és szárnyalóknak, szenvedõknek és vigasztalóknak,
gyógyulást remélõknek és gyógyítóknak, csellengõknek és istengyermekeknek, vitafeleknek és barátoknak, ingadozóknak és szilárd
reménységben állóknak, küzdõknek és mennyei dicsõség várományosainak. Fogadják jó szívvel Szabó Imre szolgálatát és buzdítását,
amint Isten és embertársaink szeretetére kalauzol minket.

A hálásan emlékezõ család nevében Bogárdi Szabó István püspök
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Fordítani sikerült, de a
gyõzelem elmaradt Móron

Móri KSC–VAX KE Sárbogárd 26-26 (15-13)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Felnõtt Kézilabda-
bajnokság, 4. forduló
Vezette: Pergel K.–Polgár Cs.
Mór: Trenka (kapus) – Négele 10, Kurkó 1, Pallag, Dienes 4, Ulcz
8, Muray 1, Gyuris 2, Straszburger
Játékos–edzõ: Kurkó György
Sárbogárd: Németh I. (kapus), Goldberger 11, Aranyos, Rehák
3, Horváth 1, Szabó J. Zs. 1, Kaló 2, Várady–Szabó 4, Suplicz, Né-
meth II. 3, Kovács, Zádori, Holló, Kapoli
Játékos–edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 10, illetve 12 perc, hétméteresek: 5/4, illetve 6/4
Nem kezdtük rosszul a meccset, az elsõ félidõ derekáig nálunk is
volt az elõny. Aztán a rutinos móriak átvették az irányítást és meg-
léptek 2-3 góllal a szünetig.
A fordulás után taktikusan lassították a játékot a hazaiak. Ez ne-
künk nem feküdt, hiába szerettünk volna rohanni. Aztán az 50.
percre megtört a jég, utolértük ellenfelünket és sikerült megfor-
dítani a mérkõzést. 2 perccel a vége elõtt 2 gól volt az elõnyünk.
Azonban kulcsszituációban ziccert hibáztunk, amit a hazaiak
megbosszultak, valamint 10 másodperccel a vége elõtt a döntõ 7
méterest is elhibáztuk. Fájó döntetlen a vége, fontos pontot hagy-
tunk Móron.
Nagyon kellett volna mind a 2 pont. Hagytuk, hogy elaltassanak
minket a rutinos idõhúzó játékukkal a hazaiak. Sokszor sikerült
õket passzív játékba kergetni, de majdnem mindig betalált náluk
valaki a végén. Támadásban az elején csináltunk szép dolgokat,
de sokszor belehibáztunk kulcsszituációkban. A hajrában ziccer
és 7 méteres is maradt ki, ami megbosszulta magát. Gyõzelmi le-
hetõséget szalasztottunk el, ennek ellenére a körbeveréseknek
köszönhetõen így is az elõkelõ 3. helyen várhatjuk a következõ
fordulót.
Vasárnap a Martonvásár érkezik hozzánk, a Simontornyai Sport-
csarnokba. Kiélezett, szoros összecsapásra van kilátás, reméljük,
sikerül a magunk javára fordítani azt.

Október 27. (vasárnap) 17 óra:
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE

Tabella:

1. Velencei SE 4 3 0 1 116 91 25 6

2. Rácalmás SE 4 3 0 1 107 107 0 6

3. VAX KE Sárbogárd 4 2 1 1 110 99 11 5

4. Cunder TU Kézisuli VK 4 2 1 1 124 115 9 5

5. Martonvásári KSE 4 2 1 1 132 133 -1 5

6. Kisbér KC 4 2 0 2 128 117 11 4

7. Bicskei TC 4 2 0 2 93 101 -8 4

8. Móri KSC 4 1 1 2 124 121 3 3

9. Komárom VSE II. 4 0 1 3 97 107 -10 1

10. Esztergom–Baj 4 0 1 3 88 128 -40 1

A 4. forduló további eredményei

Komárom II.–Velence 28-30, Martonvásár–Rácalmás 38-30, Kis-
bér–Cunder Kézisuli II. 33-24, Bicske–Esztergom-Baj 27-22

A hétvégén megkezdték
a szereplést az U10-esek is

Szombaton Rácalmáson léptek elõször pályára az U10-eseink a
kisiskolások bajnokságának keretei közt. Az elsõ meccsen a Rác-
almás volt az ellenfél, majd Pécs következett. Eredmény ebben a
korosztályban még nem kerül megállapításra. Egy dolog a fontos
most még: a gyerekek élvezzék, amit csinálnak és szeressék is azt.

Rehák Tamás
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ARCKÉPCSARNOK
Az arcképcsarnok heti vendége a KELPA-SZERVIZ Kft. tulajdo-
nosa és vezetõje: ifj. Kelemen Béla, a Sárbogárd SE nõi
csapatának támogatója.
A sárbogárdi telephellyel
rendelkezõ szerviz 2008-ban
alakult. A tehergépkocsik-
ban található tachográf és
CB-rádiók szerelését, for-
galmazását és szervizelését
végzi. A profil bõvítésével
egyidejûleg a cég korszerû
telephely kialakításába kez-
dett. A szerviz három fõ fog-
lalkoztatottal végzi a tevé-
kenységet. A cég bõvítése és
fejlesztése mellett célként
fogalmazódott meg a helyi
sport színpalettáján megje-
lenõ nõi labdarúgócsapat
költségeinek hozzájárulása.
A támogatás nem titkolt
szándéka a fiatalok pályára
invitálása, a közösségi élet
kiszélesítése az anyagi lehe-
tõségek kibõvítésével. A támogatás kiemelten a lányok, asszo-
nyok sportolását biztosítja. A KELPA-SZERVIZ Kft. tulajdono-
sa, ifj. Kelemen Béla egy németországi útja során szerzett tapasz-
talatok alapján döntött a támogatásról és ennek kibõvítése,
összefogás a vállalkozásokkal a helyi sportra átültetve a város
sportéletében is jelentõs elõrelépés érhetõ el.

Természetesen a sportban eltöltött évek is szóba kerültek a be-
szélgetés folyamán. Az 1976-ban Sárbogárdon született cégveze-
tõ már óvodásként a sárszentmiklósi mérkõzések nézõje, hiszen
édesapja a csapat játékosa volt. Brúzsa Miklós tanítványaként
kezdõdött labdarúgói pályafutása. A nagypályás focit a székesfe-
hérvári kollégiumi és iskolai évek akadályozták. A labdarúgás, a
játék szeretete a kispálya felé sodorta. Szép sikerek születtek
ezekben az években. A teremfoci-bajnokságban a Viczena Bt., a
Részvét Bt. és a Pentagri csapatának erõssége. Legszebb és emlé-
kezetes élményként említi a 2005-ben megszerzett bajnoki címet.
A KIKE csapata elleni mérkõzésen szerzett két gólja a gyõzelem
mellett a bajnokságban az elsõ helyet is jelentette. Örömfoci és
nagyszerû játszótársak (Bór József, Deák Géza, Killer Gábor) a
teremben eltöltött évek emléke. A sérülések, válltörések, boka-
szalag-szakadás, térdporcmûtét sem akadályozták abban, hogy a
Sárbogárd SE öregfiúk csapatában hétrõl hétre pályára lépjen a
régi barátokkal és példaképének tekintett Derecskei József
csapatvezetõvel.

További sport- és munkasikereket kívánva köszöntem meg a be-
szélgetést.

Szántó Gáspár

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

Vereség
a rangadón

MKSZ Gyermekbajnokság U14 kiemelt elsõ osztály (NB I)

A Simontornya KK csapata 2019. október 20-án Dunaharaszti-
ban szerepelt a kiemelt elsõ osztály harmadik fordulójában. Ezen
a napon rendezték meg a csoport rangadóját, ahol az eddig veret-
len két csapat találkozott.
Sajnos csapatunk nem tudott felnõni a feladathoz, s egy feszült
mérkõzésen vereséget szenvedett.

Eredmények

Simontornya KK–PLER 23:28

Gól: Horváth (3) – Varga (2), Szili Ádám (3), Szili Ákos (2), Ba-
logh (4), Kõvári (1), Nagy (1), Molnár (1), Szabadi (3), Matwi (2),
Várady (1)
Bátortalan, mentálisan alulmotivált hozzáállás, gyenge védeke-
zés és helyzetkihasználás mellett még az értékelhetetlen kapus-
teljesítmény is sújtotta a csapatot.

Simontornya KK–Budaörs 25:14

Gól: Horváth (2) – Varga (8), Szili Ádám (1), Szili Ákos (1), Ba-
logh (5), Kõvári (2), Molnár (1), Pordán (2), Szabadi (1), Matwi
(1)
Edzõ: Varga Gábor, Zámbó Tibor
Sok hibával tarkított mérkõzésen magabiztos gyõzelem.

SIKK
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Vasárnapra csak szomorúság jutott
ZVEZDOVICS BENCE
TIZENEGYIG JUTOTT

Sárbogárd U14–Kulcs U14
25-1 (13-0)

Sárbogárd: Horváth Máté – Baráth Bar-
nabás, Tóth Márk, Lakatos Benjámin, Ke-
szei Dávid, Szabó Dominik Zoltán, Ge-
reny Marcell, Hollósi Géza, Zvezdovics
Gábor Bence
Cserék: Simon Lóránt István, Mezõ Bren-
don, Szücs Marcell László, Fenyvesi Bálint
A péntek délutáni mérkõzésen számolat-
lanul lõtték góljaikat a hazaiak a pehely-
súly kategóriába tartozó Kulcs csapatának.
Zvezdovics G. B. 11 találatig jutott, Szabó
D. Z. pedig hat góllal járult hozzá a kiüté-
ses gyõzelemhez.
Gólszerzõk: Zvezdovics G. B. 11 gól (3., 8.,
9., 28., 36., 39., 40., 44., 49., 55., 60. p), Sza-
bó D. Z. 5 gól (12., 22., 33., 37., 54., 60. p),
Lakatos B. 2 gól (5., 29. p), Gereny M. 2 gól
(21., 43. p), Tóth M. 10. p, Mezõ B. 26. p,
Hollósi G. 31. p, Somosi L. A. (öngól) 55.
p, illetve Mészáros R. 64. p
Kovács Attila edzõ a mérkõzésrõl: – Edzõ-
mérkõzésnek beillõ találkozón fegyelme-
zetten, helyzeteinket kihasználva nagyará-
nyú gyõzelmet arattunk. Gratulálok a srá-
coknak!

Tabella

1. Dunaújváros 7 7 0 0 52 9 43 21
2. Sárbogárd 6 5 0 1 61 11 50 15
3. Cece 6 5 0 1 50 19 31 15
4. Szabadegyháza 6 3 0 3 32 20 12 9
5. DUFK 6 3 0 3 23 13 10 9
6. Rácalmás 6 2 0 4 8 28 -20 6
7. Baracs 5 1 0 4 9 35 -26 3
8. Kulcs 7 1 0 6 8 47 -39 3
9. Elõszállás 5 0 0 5 2 63 -61 0

ÖRÖMFOCI BODAJKON

Bodajk–Sárbogárd 0-4 (0-2)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Kindl Za-
lán, Paget Olivér Algernon, Gulyás–Ko-
vács Géza, Kókány Péter, Luczek Roland,
Bezerédi Ádám, Majláth Henrik, Gráczer
Gergõ, Gráczer Bence, Rodenbücher Ti-
bor
Cserék: Farkas Zoltán, Buzás Attila, Hor-
váth Zsombor, Gyuricza Kornél, Németh
Kristóf, Demeter Dávid, Nagy Ármin
Az elsõ 15 percben vendégtámadások és
helyzetek a hazai kapu elõtt. A 7. percben
a bal oldalról belõtt szögletet a védõk rövi-
den szabadították fel és Gulyás–Kovács G.
beemelt labdáját Gráczer Bence a kapufá-
ra fejelte. A 15. percben ismét szögletrúgás
után Kókány P. elé került a labda és 20
m-rõl alig lõtt a kapu fölé. A hazaiak kijöt-
tek a szorításból és két-három kecsegtetõ
helyzetben hibáztak. Matócza D. a kilépõ
csatár lövését védte, a visszapattanót fölé

emelte a támadó. Néhány perc múlva Joó
G. 14 m-rõl lõtt fölé. A 40. percben formás
támadás végén megszületett a Sárbogárd
vezetõ gólja. Rodenbücher T. átadását
Majláth H. a jobb oldalról beemelte és
Bezerédi Á. 6 m-rõl a hálóba fejelte a lab-
dát, 0-1. A félidõ lefújása elõtt, a 43. perc-
ben újabb vendégtalálat a hazai kapuban.
Majláth H. a bal oldalon Gulyás–Kovács
G.-hez továbbított; a kapu elé ívelt és a vé-
dõ által kifejelt labdát a kaputól 18 m-re
Bezerédi Á. lekezelte és laposan a jobb al-
só sarokba lõtte, 0-2. A második játékrész-
ben állandósult a vendégek fölénye és a 66.
percben Bezerédi Á. megszerezte a har-
madik gólját. Majláth H. átjátszotta magát
a jobb oldali védõkön és önzetlenül emelt
a kaputól 12 m-re helyezkedõ Bezerédi
Á.-hoz, aki a hálóba lõtt, 0-3. Hab a tortán
a 88. percben. Kókány P. a kaputól 22 m-re
elvégzett szabadrúgást nagy erõvel lõtte a
jobb alsó sarokba és ezzel kialakította a
végeredményt, 0-4. A mérkõzés jelentõs
részében a vendégek irányították a játékot
és teljesen megérdemelt gyõzelmet arat-
tak a végére elfáradó hazaiak ellen.
Jók: Joó G., illetve Majláth H., Bezerédi Á.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés
után: – Nehezen indult a mérkõzés, de a
srácok nagyon akartak, egységesek voltak.
Idegenben nyerni ilyen magabiztosan, di-
cséretet érdemel. Gratulálok a fiúknak!

Tabella

1. Gárdony–Agárd10 9 0 1 45 11 34 27
2. Mór 10 8 1 1 46 9 37 25
3. Velence 10 5 3 2 19 14 5 18
4. Baracska 10 5 1 4 23 21 2 16
5. Sárbogárd 9 4 4 1 19 10 9 16
6. Sárosd 10 4 4 2 21 22 -1 16
7. Tordas 10 4 3 3 17 15 2 15
8. Martonvásár 10 3 5 2 17 8 9 14
9. Kisláng 10 3 1 6 18 32 -14 10
10. Ercsi 10 3 1 6 17 32 -15 10
11. Lajoskomárom 9 3 0 6 16 33 -17 9
12. Bodajk 10 2 3 5 12 25 -13 9
13. Ikarus 10 2 2 6 15 19 -4 8
14. Enying 10 0 0 10 6 40 -34 0

PONTOSZTOZKODÁS

Sárbogárd Öregfiúk–
Lajoskomárom Öregfiúk 1-1 (1-1)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Lakatos
György, Kiss János, Csendes István, Killer
Gábor, Kelemen Béla, Deák Géza, Tórizs
Attila, Németh Ferenc Zsolt, Csizmadia
Krisztián, Szabó András
Cserék: Horváth István, Csomai Zoltán,
Derecskei József
Már az elsõ félidõben kialakult a végered-
mény. A 22. percben Kelemen juttatta a
hazaiakat vezetéshez, 1-0. A félidõ lefújása
elõtt, a 40. percben Schmikl G. góljával
egyenlített a Lajoskomárom. A szünet
után mindkét csapat elõtt adódott gólszer-
zési lehetõség, de a hálók érintetlenek ma-

radtak. A sorra elpuskázott lehetõségek
miatt a hazaiaknak fájt a pontvesztés.

Tabella

1. Aba 7 7 0 0 40 10 30 21
2. Baracs 7 7 0 0 29 11 18 21
3. Sárosd 8 5 1 2 26 19 7 16
4. Sárbogárd 8 4 1 3 26 19 7 13
5. Mezõszilas 7 4 0 3 15 10 5 12
6. Lajoskomárom 7 3 2 2 18 18 0 11
7. Adony 6 3 1 2 26 15 11 10
8. Pusztaszabolcs 7 3 0 4 23 18 5 9
9. Sárszentágota 8 2 1 5 17 37 -20 7
10. Seregélyes 6 1 2 3 17 18 -1 5
11. Kisapostag 7 1 1 5 15 32 -17 4
12. Beloiannisz 7 0 2 5 16 37 -21 2
13. Cece 7 0 1 6 14 38 -24 1

A VASÁRNAPI ELSÕ
KÖNNYCSEPP

Sárbogárd U16–Polgárdi U16
2-3 (1-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Hollósi Ben-
ce, Sáfrány Alen Zoltán, Szabó Olivér,
Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid, Tóth
Patrik, Már Zétény, Morvai Zsombor, De-
ák Soma, Boda Armand
Cserék: Gereny Marcell, Tóth László, Szabó
Martin Dávid, Lakatos Benjámin, Szabó
Dominik Zoltán, Keszei Dávid
A félidõ elsõ felében a szervezetten véde-
kezõ Polgárdi támadásai okoztak többször
veszélyt a hazai kapu elõtt. A 21. percben a
védõvonalból elõre küldött labdára Juhász
M. rajtolt és a védõket maga mögött hagy-
va a kilépõ kapus mellett a jobb alsó sarok-
ba helyezte a labdát, 0-1. A hazaiak táma-
dásait nem kísérte szerencse, és a jól védõ
Banai B. hárította a kapura tartó lövése-
ket. A 36. percben megszületett az egyenlí-
tõ találat. Suplicz B. bal oldali beadását a
védõk röviden szabadították fel. A labda
Szabó O. elé került, aki egy szép csel után
14 m-rõl lõtt a hálóba, 1-1. A szünetre
egyenlõ állással vonultak a csapatok. Szü-
net után a vendégek enyhe fölénye az 56.
percben vezetést eredményezett. A jobb
oldalon kapott indítással ismét Juhász M.
lépett ki a védõk között és a kapust kicse-
lezve lövése a kapufáról került a jobb alsó
sarokba, 1-2. A hazaiak küzdöttek az
egyenlítésért. A 60. percben Suplicz B. bal
oldalon lefutotta védõjét és a középre
passzolt labdát Tóth P. lõtte a hálóba, 2-2.
A mérkõzés hajrájára tíz fõre csökkent ha-
zaiak igyekezete a gyõzelem megszerzésé-
hez kevésnek bizonyult. A 80. percben a
védelmi hibát kihasználva Ujhelyi B. a
jobb alsó sarokba helyezett és ezzel kiala-
kította a végeredményt, 2-3. Szoros mér-
kõzésen nem várt vereséget szenvedett a
hazai csapat a bátran és jól játszó vendé-
gektõl.
Jók: Horváth M., Suplicz B., Tóth P., illet-
ve Banai B., Juhász M.
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Lajtos András edzõ a mérkõzésrõl: – Tipiku-
san olyan mérkõzést láthattak a kilátoga-
tók, amikor az esélyesebb, ráadásul hazai
pályán játszó csapat fölényben futballozva,
ziccereket hibázva nem tudott komolyabb
elõnyt kialakítani, sõt kétszer is hátrányba
került. Ebbõl fakadóan idegessé, fegyel-
mezetlenné váltunk, emberhátrányba ke-
rültünk, tehát csak torlódtak a problémá-
ink. Ahogy az elmúlt hetekben csapatként
tudtunk nyerni, ezt a mérkõzést csapat-
ként veszítettük el, beleértve saját felelõs-
ségemet is.

Tabella

1. Enying 7 7 0 0 55 12 43 21
2. Baracs 8 6 0 2 29 15 14 18
3. Sárosd 6 5 1 0 40 5 35 16
4. Gárdony 7 5 0 2 37 13 24 15
5. Sárbogárd 7 4 1 2 66 21 45 13
6. Polgárdi 8 4 0 4 40 17 23 12
7. LMSK 7 3 1 3 19 33 -14 10
8. Ercsi 7 2 2 3 25 17 8 8
9. DUFK 8 2 1 5 17 27 -10 7
10. Aba–Sárvíz 8 2 0 6 26 44 -18 6
11. Lajoskomárom 6 1 2 3 23 29 -6 5
12. MIE 6 0 0 6 5 75 -70 0
13. Kisláng 5 0 0 5 2 76 -74 0

A VASÁRNAPI MÁSODIK
KÖNNYCSEPP

Baracs N–Sárbogárd N 6-0 (4-0)

Sárbogárd: Sebestyén Dominika Julianna
– Kiss Anita, Szakács Tamara, Kiss Ale-
xandra, Tóth Bernadetta, Farkas Dóra,
Horváth Erzsébet, Aranyos Nelli, Tóth Vi-
rág Leila
Cserék: Aranyos Lilla
A két kupamérkõzés után újra a bajnoki
szereplés került elõtérbe. A Baracs elleni
mérkõzésen a nagyszerû helytállás ellené-
re vereséget szenvedett a Sárbogárd nõi
csapata. A masszív védõfalat nehezen tör-
ték fel a hazaiak támadói, és az elsõ félidõ-
ben lõtt négy gól elõrevetítette a Baracs
erejét. A szünet után a vendégek szórvá-
nyos támadásokat vezetve igyekeztek gólt
lõni. A további két találattal a hazaiak
magabiztos sikere megérdemelt.
Góllövõk: Bozsik Brigitta 4 gól (33., 37.,
53., 79. p), Gyöngyösi Éva 13. p, Foltán
Viktória 18. p
Südi László, a csapat edzõje a mérkõzésrõl: –
Elsõsorban a védekezésre koncentráltunk
és ezt jól oldották meg a lányok. Az adódó
helyzeteinket nem sikerült kihasználni.

Szombaton Csákvár ellen hazai környezet-
ben szeretnénk javítani.

Tabella

1. Baracs 5 4 1 0 33 5 28 13
2. Dunaújváros 4 3 1 0 23 3 20 10
3. Csákvár 5 1 1 3 4 21 -17 4
4. Enying 4 1 0 3 4 14 -10 3
5. Sárbogárd 4 0 1 3 2 23 -21 1

ÉS A VÉGE SÍRÁS

Sárbogárd II.–DUFK 4-5 (2-4)

Sárbogárd II.: Kovács Attila – Bögyös
Bence, Vagyóczki Patrik, Tóth Gábor,
Gráczer Bálint, Tulok Gergõ, Rigó László,
Vámosi Dávid, Németh Kristóf, Horváth
Zsombor, Simon Csaba
Cserék: Varjas Tibor, Szakács Sándor, Õri
Dániel, Kiss Roland Bence, Palásti Ármin,
Gábris Róbert
A középmezõnyhöz tartozó csapatok mér-
kõzésén a dunaújvárosi fiatalok a 6. perc-
ben megszerezték a vezetést. A kaputól 30
m-re Bartha R. szabadrúgást végzett el.
Lövése megpattant a sorfalon és a kapu
jobb oldalába tartó labdára Kovács A., a
hazaiak kapusa nem ért oda, 0-1. A gól za-
vart okozott a Sárbogárd II. soraiban és a
8. percben újabb gólt lõttek a vendégek.
Rabijász D. a középpályán megszerzett
labdával elhúzott a jobb oldalon és 12
m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 0-2. A 13.
percben éledezett a hazaiak reménye és
megszerezték a szépítést. Gráczer Bálint
jobbról bepasszolt labdáját Németh K. 18
m-rõl a léc alá lõtte, 1-2. Negyedóra me-
zõnyjáték után a 28. percben ismét kétgó-
los a dunaújvárosi elõny. Bögyös B. a fele-
zõvonalnál elveszítette a játékszert, Csép-
lõ K. M. kilépett a védõk között és a jobb
alsóba gurított, 1-3. Sok hiba jellemezte a
hazaiak játékát és a 33. percben a vendé-
gek büntettek. Németh K. szabálytalansá-
ga után a jobb oldalon Furulyás K. kapta a
labdát, és a védõk kíséretében begyalogolt
a kapuba, 1-4. A 45. percben Rigó L. a bal
oldalról végzett el szögletrúgást. A labda
átszállt a védõk felett és a hosszú oldalon
helyezkedõ Horváth Zs. lekezelte, egy
csellel megpróbált a kapuhoz közelebb ke-
rülni, a védõ buktatta. A büntetõt Rigó L. a
jobbra mozduló kapus mellett a kapu bal
oldalába lõtt, 2-4. A szünet után „harapó-
sabb” hazai csapat jött és az 53. percben
szerzett találattal visszajöttek a mérkõzés-
be. Rigó L. bal oldali szögletét Vagyóczki
P. 4 m-rõl fejelte a hálóba, 3-4. A jól záró
vendégek védelmét a 73. percben sikerült

feltörni és a hazaiak egyenlítettek. Szakács
S. javára megítélt szabadrúgás után Rigó
L. bal oldali ívelését Gráczer Bálint vissza-
fejelte a kapu elõterébe és Horváth Zs. kö-
zelrõl lõtt a hálóba, 4-4. A mérkõzés végét
várták már a sárbogárdiak, amikor a 90.
percben a jobb oldali szögletzászló közelé-
ben megszerzett labda középre került és
Kürti V. a bal alsó sarokba helyezte, 4-5.
Javuló játékkal, de a gyermeteg egyéni hi-
bákból kapott gólok újabb vereséget ered-
ményeztek.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Nyerhetõ
mérkõzés volt, de az óriási egyéni hibákat
az ellenfél kegyetlenül kihasználta. Soka-
dik meccsen vertük meg magunkat. Válto-
zásokra van szükség.

Tabella

1. Vajta 10 9 0 1 38 7 31 27
2. Káloz 10 8 1 1 36 14 22 25
3. Baracs 10 8 1 1 24 8 16 25
4. Adony 10 5 3 2 22 11 11 18
5. Szabadegyháza 10 5 2 3 27 22 5 17
6. DUFK 10 5 1 4 37 28 9 16
7. Nagykarácsony10 5 1 4 24 26 -2 16
8. Sárbogárd II. 10 4 0 6 30 29 1 12
9. LMSK 10 3 3 4 18 18 0 12
10. Aba–Sárvíz 10 3 0 7 14 32 -18 9
11. Elõszállás 10 2 1 7 13 29 -16 7
12. P. szabolcs–

Iváncsa II. 10 2 1 7 15 34 -19 7
13. Seregélyes 10 2 0 8 16 32 -16 6
14. Ráckeresztúr 10 1 2 7 10 34 -24 5

A hétvége sportmûsora

2019. október 25. (péntek)

14.30 óra: Elõszállás U14–Sárbogárd U14
(Déli csoport, Dunaföldvár)

2019. október 26. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Mór U19 (Me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)
14.00 óra: Sárbogárd N–Csákvár N (Nõi
felnõtt, Sárbogárd)
14.30 óra: Sárbogárd–Mór (Megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
14.30 óra: Adony Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Déli csoport, Adony)

2019. október 27. (vasárnap)

10.00 óra: DUFK U19–Sárbogárd U19
(Déli csoport, Dunaújváros, Radar tömeg-
sporttelep)
13.30 óra: Baracs–Sárbogárd II. (Megyei
II. o., Baracs)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Hármas karambol a 63-as fõúton
Távolsági busz oldalának sodródott, majd
keresztbe fordult az úton és egy másik sze-
mélygépkocsival ütközött egy autó októ-
ber 19-én reggel a 63-as fõúton, Sárkeresz-
túr határában. Az úton keresztbe fordult
személyautó vezetõjét a katasztrófavédel-
mi mûveleti szolgálat irányítása mellett a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók a mentõ-
szolgálat munkatársaival együttmûködve
hordágyon emelték ki a jármûbõl. A tûzol-
tók áramtalanították a személygépkocsi-
kat, és a helyszínelés után a forgalmat aka-
dályozó jármûvek mûszaki mentését vé-
gezték el.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK
HÍREK

ELFOGOTTAK
Sárbogárdi járõrök intézkedtek 2019. ok-
tóber 16-án délelõtt két helyi lakossal
szemben. Az igazoltatások során megálla-
pítást nyert, hogy mindkét férfi ellen elfo-
gatóparancsot bocsátott ki a Székesfehér-
vári Törvényszék. Egyiküket elõállítását,
majd a pénzbírság befizetését követõen
szabadon bocsátották, míg a másikukat
elõállítása után a kijelölt büntetés-végre-
hajtási intézetbe szállították elzárása letöl-
tése érdekében.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Az õszi kerti munkánál is
fontos a tûzmegelõzés

A kellemes idõben sokan kezdenek bele az õszi kertrendezésbe és a lehullott falevelek összege-
reblyézésébe, söprésébe. A növényi hulladék összegyûjtésének legjobb, újrahasznosítható és
környezetkímélõ módja a komposztálás. Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott
van lehetõség, ahol van kifejezetten erre vonatkozó rendelete az önkormányzatnak, de a tûzvé-
delmi szabályokról ilyenkor se feledkezzünk meg.
Az önkormányzati rendeletek pontosan szabályozzák, mely napokon, milyen idõintervallumban szabad
belterületen a kertben zöldhulladékot égetni. Ha az adott településen nincs ilyen rendelete az önkor-
mányzatnak, akkor a növényi hulladék égetése tilos.
A külterületen végzett égetés engedélyhez kötött, így elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi ha-
tósággal – katasztrófavédelmi kirendeltséggel – a lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.
Mire figyeljünk a száraz növényi hulladék égetése során?
– Alapszabály, hogy tüzet felügyelet nélkül soha sem hagyunk!
– Ha engedélyezett az égetés, akkor is csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A háztartásban ke-
letkezõ szemét, gumiabroncs, mûanyag égetése tilos! Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére ve-
szélyt ne jelentsen, a növényi hulladék közelében más éghetõ anyag, épület ne legyen.
– Készítsünk a közelbe megfelelõ mennyiségû oltóanyagot (víz, homok, tûzoltó készülék).
– Gondoskodni kell a tûz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
– Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a lángok gyors továbbterjedésének. Feltáma-
dó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tûzoltók
segítségét.
A szabályok megszegõje tûzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül
– az elõidézett káresettõl függõen 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása:
recepció, táp- és

gyógyszerforgalmazás
H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon:
+36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652
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VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS 06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
belföldi munkára. 06 70 4530 509

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással,

B-kategóriás jogosítvánnyal
Sárbogárd és közvetlen környékérõl.

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK
3,5 tonnás terítõs autóra

B-kategóriás jogosítvánnyal.
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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Fedeztetést vállalok nagy fehér kandisznóval 06 (30) 903 4248

Kozmetikai kezelõszék forgóülõkével, nagyítós lámpa, valamint áthúzásra
váró fodrászszék eladó. 06 (25) 460 166, 06 (20) 238 3783

Segédmunkást és kõmûvest keresek. Igény szerint akár napi fizetéssel.
06 (30) 364 9408

Sárbogárdi vasútállomásra takarítónõt keresünk. 06 (20) 663 6782

VÉGKIÁRUSÍTÁSVÉGKIÁRUSÍTÁS
A Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatti üzletünkben megmaradt

termékek (szõnyeg, tapéta, bordûr, rongy,

futószõnyegek, csavar áru és egyebek)

20 % ENGEDMÉNNYEL KIÁRUSÍTÁSRA KERÜLNEK.
Nyitva naponta: 8–12, 13–16, szombaton: 8–12,

telefon: 06 (25) 460 528

MEGNYÍLT az Ady E. út 181. szám alatti ÚJ ÜZLET,
melyben minden korábbi termék kapható!

Telefon: 06 30 360 7874

KÖDÖS REGGELEK,
KORA ÕSZIES DÉLUTÁNOK

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, felhõk alig lesznek az
égen. Reggelre viszont ismét sokfelé képzõdhet pára, köd,
mely helyenként tartósabban megmaradhat. Északnyugaton
élénk lehet a délies szél. A legmagasabb hõmérséklet 21 és 26
fok között alakul, de a ködös tájakon 20 fok alatti maximumok-
ra van kilátás.

Csütörtökön és pénteken kitart a vénasszonyok nyara meleg,
napos idõvel. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél.
Reggelre több helyen pára, köd képzõdhet, amely néhol nap-
közben sem oszlik fel. Ezeken a tájakon 20 fok alatt maradnak
a maximumok, máshol 21-26 fok valószínû.
Szombaton száraz, napos idõre van kilátás, de a reggeli pára-,
ködfoltok elsõsorban nyugaton tartósan megmaradhatnak. Itt
20 fok alatt, másutt 20-24 fok között alakul a csúcshõmérsék-
let. A légmozgás északnyugaton lehet élénk.
Forrás: idokep.hu

TEREMFOCI-FELHÍVÁS
Az idei városi teremlabdarúgó-bajnokságban

a nevezni szándékozó csapatok
jelentkezését várjuk

a teremfocisbg@gmail.com címre,
vagy a 06 70 314 1575-ös telefonszámon.

Jelentkezési határidõ és megbeszélés:
2019. október 31-én, 19 órakor

a mûvelõdési házban.
Üdvözlettel: Szervezõk
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A Sárkány-tó
koralljai

Sárkeresztúr déli határában terül el a különleges Sárkány-tó, melynek medre jelenleg szá-
raz. Olyan látványt nyújtanak a meder fehér talaján virító, bordó sziksófûbokrok, mintha
víz alatti korallzátonyok közt sétálnánk. Rendkívüli, szemet gyönyörködtetõ élmény! Hi-
hetetlen, hogy ilyen szépségek bújnak meg a megmûvelt földek között, szinte karnyújtás-
nyira a 63-as úttól! Megér egy kirándulást!

HKV


