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Ki-ki érdemei
szerint

Népmesék szólnak arról az örök böl-
csességrõl, hogy ki-ki érdemei szerint
nyeri el méltó jutalmát; a becsületesség
és pénzen meg nem vásárolható tiszta
lelkiismeret a valódi gazdagság, nem a
javak becstelen és mértéktelen harácso-
lása.
Álljon itt erre példaként két jelenkori
történet, régi köntösbe bújtatva.

Volt egy asszony, akit még az ág is hú-
zott, de meg kell hagyni, rest is volt ki-
kecmeregni a gödörbõl. Sokan megsaj-
nálták, segítették sonkával, cipóval, ga-
rassal, lábasjószággal, de mindig elher-
dálta, amit kapott, s újra meg újra jajve-
székelt, szitkozódott, semmi sem volt
neki elég. Az emberek megunták a foly-
tonos sopánkodását, és – mondván:
egye meg, amit magának fõzött – elfor-
dultak tõle.
Volt egy legény, aki a gazdája hintajával
vitte volna a tanyásokat a szomszéd fa-
luba. Egy zsivány azonban kárt tett a
hintóban, így a legény hazasietett a ma-
ga szekeréért, és azzal teljesítette meg-
bízatását, hogy hoppon ne maradjanak
az utasai. Jószívûségéért köszöneten kí-
vül mást el nem fogadott. Így plántált az
emberek szívébe jóindulatot mások
iránt.
Ha nem hiszed, járj utána!

Hargitai–Kiss Virág

FÉLMILLIÓT ÉRÕFÉLMILLIÓT ÉRÕ
SÜTEMÉNYEKSÜTEMÉNYEK

Állam az államban

Írás a 4. oldalon.

Írás a 2.
oldalon.

Észak-Irak: Kurdisztán
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Félmilliót érõ
sütemények

Több mint félmillió forint, pontosan 540.200 Ft gyûlt össze a no-
vember 2-án, szombaton megrendezett sütikóstoláson Sárbogár-
don, melyet eredetileg egy enyingi kisfiú, Hosszú Levente javára
hirdettek meg, aki (a bükkösdi Györök Zentéhez hasonlóan) ge-
rincvelõi izomsorvadásban szenved. A 700 millió forintos génte-
rápiára azonban a rendezvény elõtt összegyûlt a pénz, így az ese-
mény bevételét egy autoimmunbetegségben (PNH-ban) szenve-
dõ sárbogárdi tinédzser, Erõs Balázs javára ajánlották fel, egy
rászorulókat támogató alapítványon keresztül.

Nagyon sokan mozdultak meg az ügy érdekében. Nagy garmada
sós és édes sütemény töltötte meg a sárbogárdi mûvelõdési ház
nyugdíjasklubjának asztalait, amit sok-sok szeretettel készítettek,
szívesen kínáltak a lányok, asszonyok.

A szervezõk többféle program-
mal is várták az adományozó-
kat. A sütemények mellett lehe-
tett tombolát vásárolni, melyen
értékes felajánlásokat sorsoltak
ki. Meg lehetett csodálni a Sár-
bogárdi RC Modellezõ Klub
aulában kiállított gépsárkánya-
it, és a cipõk között, valamint a
téren „szaladgáló” járgányait.
Igazi autókból sem volt hiány,
ugyanis több Alfa Romeo sora-

kozott fel a parkolóban a márka kedvelõinek és a gyermekek örö-
mére. Zumba fitness, arcfestés, csillámtetkó is színesítette a pa-
lettát, így jó hangulatú, kellemes délutánt tölthettek együtt a
jótékony cél érdekében ide látogatók.
A rendezvényen jelen volt Erõs Balázs, Hosszú Levente családja
és az alapítvány képviselõje is.

Hargitai–Kiss Virág
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A LEGGYÖTRELMESEBB
REGGEL

Itt ülök a gépnél 2019. november 4-én, és kínlódok. Már
sokszor próbáltam írni 1956. november negyedikérõl,
de sosem sikerült igazán. Azt hiszem, azért, mert a mai
olvasóban nincs meg hozzá az élményanyag. Nem re-
mélhetem, hogy egy mai emberrel el tudom képzeltet-
ni, milyen az, ha ágyúdörgésre ébred valaki. Amikor el-
aludt, béke volt, álmosítóan zötyögött el az utcán az
utolsó villamos. És kora reggel ez az ágyúdörgés, mint-
ha leszakadt volna az ég. Elõször nem hittem el, hihe-
tetlen volt. De aztán láttam, ahogy a szobatársak sápad-
tan ugranak ki az ágyból, rángatják magukra a ruhát.
Tehát igaz. Aztán a vezetékes rádióból Nagy Imre drá-
mai szózata az emberiséghez, hogy hajnalban szovjet
csapatok támadták meg fõvárosunkat azzal a nyilván-
való szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar
kormányt. Az a Nagy Imre mondta ezt, akirõl tudtuk,
hogy a Szovjetunióból jött 1945-ben éppenséggel szov-
jet fegyverek által, Rákosi minisztere volt, a „padlás-le-
söpörtetõ” vezetõ.
Sok mindent tudtunk mi. Volt szemünk, volt fülünk,
nem voltunk ütõdött hülyék. Sokat tudtunk, de keveset
értettünk. Nem sejtem, hogy a Rákosi-féle vezetés ké-
pes volt-e elhitetni magával, hogy a magyarok elfelej-
tették a nõk 1945-ös bujkálását, a megerõszakolásokat,
az életük tönkretételét, lovacskájuk, tehénkéjük elrab-
lását, a férfiak tízezreinek állatként való elhajtását, és
hogy mindezek után elhitték a „felszabadulás” meséjét.
A lakosság töredékének valóban a felszabadulás ünne-
pe volt április negyedike, például akik náci haláltábor-
ból szabadultak, de a nagy többségnek elnyomorodást,
folyamatos fenyegetettséget, összeszorított fogakat, el-
fojtott gyûlöletet jelentett. És érdekes volt, ahogy kifelé
mindehhez jó képet vágott a magyarság, szólni errõl a
legszûkebb körben sem nagyon mert. Létrejött egy ki-
mondatlan közmegegyezés, hogy úgy teszünk, mintha
igaz volna a hazugság.
Mitõl törnek ki néha a vulkánok? A hegy mélységes
mély álomban szunnyad, az oldalán pásztor legeltet,
egyszer csak dörömbölni, üvölteni kezd a mélység, s hir-
telen fékevesztetten világra tör a folyékony tûz. Pró-
báld visszafojtani!
1956 októberének végén boldogok voltunk, igenis az
egész ország boldog volt! A humor micsoda vihara sö-
pört végig a nemzeten! Az egész nép röhögött, hogy
Sztálin már október 23-án kitette a csizmáit Mikulásra.
(A ledöntött szoborból csak az egy pár csizma maradt a
talapzaton.) Azzal az országgal csodákat lehetett volna
varázsolni. Egy magyar kisvárosban élõ kisember egyál-
talán nem érti, miért kellett tankok ezreit, katonák szá-
zezreit elindítani egy gyönyörû népmozgalom ellen. A
magam számára kitalálok egy magyarázatot, lehet,
hogy tévedés. A szovjet kormányzat Moszkvában a tör-
ténelem leggonoszabb gengszterbandája volt. A go-
noszság kedvéért voltak gonoszok. Miért gyûlöltették
meg magukat az egész emberiséggel, minek kellett ne-
kik ez az aprócska ország, amikor nekik akkora kin-
csekkel telt területük volt, mint két Európa? Miért kel-
lett gyerekeket, fiatalok, lányok ezreit legéppuskázni,
családokat hontalanná tenni?
1956. november 4-én gyötrelmes volt szembesülni az-
zal, hogy a világot a gonoszság irányítja, és minden más-
képp van, mint hittük.

L. A.

Radics Péter járt nálunk
Rövid látogatást tett szerkesztõségünknél egy sárbogárdi ismerõse révén
Radics Péter, a Magyar Televízió egykori parlamenti, majd washingtoni
tudósítója.

Radics Péter Szegeden végezte az egyetemet. A rendszerváltáskor az ellen-
zéki kerekasztal-tárgyalásokról tudósított, és II. János Pál pápa magyaror-
szági látogatásakor is õ volt az állami tévében a vezetõ tudósító. Híradós
évei után öt éven át tudósított a Fehér Házból. Több könyv szerzõje.
Karrierje az ezredforduló tájékán tört meg, amikor nyíltan fölvállalta más-
ságát. De talán nem csak ez volt az ok. Hiszen feleségével elveszítettek egy
gyermeket, tönkrement a házasságuk, és Péter édesanyja is meghalt, míg fia
Washingtonban dolgozott. Ráadásul súlyos fejsérülést szenvedett, amikor
leütötték egy amerikai gyorsétteremben.

Hazatérte után tíz évet édesapja mellett töltött, annak haláláig. A ma 57
éves, depresszióval küzdõ egykori tudósító ma egy Székesfehérvár környéki
tanyán él, rokkantnyugdíjasként.

Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Ménes Attila író, újságíró
„MÛANYAG SZALONNA” címû

könyvének bemutatójára.
Idõpont: 2019. november 11. (hétfõ)

17 óra.

A szerzõ könyve a helyszínen
megvásárolható.

A belépés ingyenes.
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Észak-Irak: Kurdisztán

ÁLLAM AZ ÁLLAMBAN
1. rész

Mohammed próféta egyik mondása sze-
rint az az igazi otthonod, ami felé éppen
igyekszel.
Véletlenül bukkantam a hírre az inter-
neten, hogy Kurdisztánba nem kell vízum.
Már két éve, hogy a kurd pesmergák segít-
ségével ezen a területen végleg felszámol-
ták az iszlám (IS) erõket. Jó alkalom tehát
körülnézni ott, ahol még a turistamadár
sem jár.
Isztambul új – Erdogan elnök szerint a vi-
lág legnagyobb – repülõterét csak pár hete
vették használatba. Gyorsan kellett elké-
szülnie ennek a megalomán álomnak,
amin igencsak meglátszik az elhamarko-
dott munka. Presztízskérdés lehetett. Már
egy hónappal a használatba vétel után
kopnak a kövek és porladnak a lépcsõk,
több szolgáltatás hiányos, ráadásul a vá-
rost csakis busszal, vagy autóval lehet meg-
közelíteni. Hol van már a kényelmes, ol-
csó, gyors metró, amit az elõzõ reptérhez
vezettek? Azt az Atatürk repteret, amit
nagy költségbõl építettek át és jelentõsen
bõvítettek az utóbbi tizenöt évben, utas-
szállításra mostantól nem használják.
Az új reptér akkora, hogy egyik végébõl a
másikba menni több mint fél órát vesz
igénybe. Modern, és csillog-villog. Engem
jobbára a Mézga Gézából Köbüki lakására
és egy gyerekkorombeli, Orion címû tévé-
filmsorozat helyszínére, egy ûrhajó belse-
jére emlékeztet, igaz, már színesben.
Volt idõm az átszállásig, azt pedig óriási
sétákkal vertem el. Ingyenes reptéri inter-
net létezik ugyan, de olyan körülményes
belépni, hogy többé nem teszem. Összesen

két dohányzórészleget találtam a reptér
két-két végében – tudat alatti támogatás
lehet a dohányzásról való leszokásra. A jó
nevû, méregdrága butikokban csak eladók
lézengtek, viszont annál több utas ült a
gyorséttermekben és kávézókban, melyek-
bõl sokkal nagyobb a kínálat, mint más
egyéb szolgáltatásokból.

Mellettem a repülõn egy idõs, asszír házas-
pár ült; kellemesen elbeszélgettük az idõt
angolul. Kanadában élõ két fiuknál jártak,
egyébként az északi Dohuk város mellõl
valók. A szomszédjuk jött értük kocsival.

Nem ismerte Erbilt, ezért nem vállalta,
hogy bevisznek a városba, hiába magyaráz-
ta el telefonban a szállásadóm az utat.
Igaz, ezt hajnali háromkor.

Erbil reptere hasonló a tádzsik fõváros,
Dusanbe repteréhez: kicsi és elavult, bár
jobban rendben van tartva. Az érkezési
épülettõl buszok viszik az utasokat egy két
kilométerre álló másik épületbe, ahonnan
aztán semmi más összeköttetés nincs a vá-
rosba, csak a magánautó, vagy az egyetlen
Kurdtaxi nevû vállalkozás. A Kurdtaxi drá-
gán vitt be a köpésnyire lévõ szállásomra, a

A citadella és környéke

Isztambul új reptere
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város szélén. Hiába a negyvenéves utazási
tapasztalatom a Közel-Keleten, ezúttal
nem sikerült olcsón megúszni a fuvart.
(Vajon a korommal járhat? Vagy mert
nem tettem rúzst?) Szerencsémre nem lé-
tezik huszonöt eurós papírpénz, csak hú-
szas, amit elfogadott a taxis. Holtáig tanul
az ember; legközelebb kigyalogolok a pár
száz méterre lévõ összekötõ útig, ahol
leinthetek egy közönséges taxit, ami 5 euró
értékû iraki dinárért szépen bevisz a
városba.
Kipattantam a taxiból egy magas, modern
lakótelep elõtt, amelynek kapujában két
kalasnyikovos õr nézett rám. Hajnali há-
romkor semmilyen címet nem találok,
nemhogy egy újat, a 13. emeleten. A kész-
séges sofõr telefonján fölhívtuk a szállás-
adómat, aki nemsokára mosolyogva jelent
meg lent a kapuban. A kalasnyikovos õrök
elmosolyodtak és kedvesen üdvözöltek
Kurdisztánban. Szürreális kép, fõleg így,
hajnalok hajnalán, kimerülten az utazástól
és mindentõl, amit magam után hagytam.
Inamnál találtam a legolcsóbb szállást az
interneten Erbilben. Tíz dollár éjszakája a
gazdagnegyedben, ahol kizárólag expatok
(kihelyezett szakemberek) bérelnek tágas,
drága, kényelmes lakásokat. Mint Inam,
aki pakisztáni és menedzserként dolgozik
egy jótékonysági szervezetben egy NGO-n
keresztül. A negyed déjá vu-ként hatott
rám: Dar es Salaam-i török barátaim is
ugyanilyen helyen laknak.
Inam barátnõje, Yasmin fogadott a lakás-
ban, aki két és fél éve menekült Aleppóból.

Leraktam a hátizsákomat a kényelmes,
tiszta kis szobámban, és kimentünk a kony-
hához tartozó széles erkélyre, ahonnan jól
rálátni a kivilágított városrészre. Kelleme-
sen meleg idõ fogadott, mivel ott már egy
hónapja 35 fok fölé emelkedett a nappali
hõmérséklet. Jobbra, kissé távolabb, a
nagybetûkkel kivilágított Divan hotel ma-
gasodott. Ez a hotel adott otthont a világ
minden tájáról érkezõ újságíróknak, ami-
kor 2004-ben Irakban belsõ harcok újultak
ki.
A hotel mögötti részen jobbra még sötét-
ség, ott húzódik az igen kiterjedt Szami

Abdurrahman park mesterséges tavacs-
kákkal, hõsi emlékmûvel, piknikezõ-
helyekkel, játszóterekkel, hûs lombú fák-
kal és rengeteg virággal. A park mögött ta-
lálható a városközpont a bazárral és az
UNESCO által emlékmûként védett cita-
dellával.

Szemben több emeletes lakóépület, a kert-
ben egy nem mûködõ, hatalmas úszóme-
dence pálmafákkal szegélyezve, a bejárat-
nál sorompó és õrházacska, fölötte a fel-
irat: Empire Buildings. Jó megjegyezni,
gondoltam, ha hazafelé jövök a városból,
támpont a taxisnak vagy nekem. Balra, kis-
sé hátrább, a távolban apró fényecskék
körben, ahova tõlünk egy hosszú, lámpák-
kal megvilágított sugárút vezet. Na, hát az
a reptér! Tõlünk alig négy kilométerre!
Huszonöt euróért!

Ha kihajolunk az erkélyre, balra, a távol-
ban több hatalmas, égõ lángú olajkiterme-
lõ torony húzódik a szemhatáron.

Inam többféle friss salátát is készített ne-
kem, többek között almás–mazsolásat és
sajtos–olívabogyósat. Telerakta a hûtõ-
szekrényt frissítõ italokkal is. A kávéját is
használhattam, és mindent, amit a konyhá-
ban találtam. Ha a négy, már kifizetett éj-
szaka után is ott kívánok maradni, ingyen
továbbra is a vendége lehetek – közölte.
Erbil nem olcsó város. Miután megkaptam
az ottani árak koordinátáit, eléggé elszon-
tyolodva állapítottam meg, hogy nem az én
pénztárcámra szabták, hiába élek Hollan-
diában. Kaptam lakáskulcsot, és mivel
közben hajnali öt óra lett, elmentek alud-
ni, mert nemsokára munkába kellett in-
dulniuk. Yasmin Aleppóban egy biztosító-
társaságnál dolgozott, ahogy most itt is.
Aleppóban naponta jártak munkába, pe-
dig körülöttük égett a város. Nem is érti,
hogyan volt ez lehetséges, teljesen abszurd
helyzetnek tartja. Egyik reggel az iroda he-
lyén csak egy bombatölcsért talált. Az itte-
ni elsõ négy hónapban egy menekülttábor-
ban dolgozott tolmácsként egy francia
pszichológusnõ mellett, aki a háború által
traumatizált gyerekeket kezelte EMDR-
technikával (szemmozgás segítségével ül-
teti a traumás emlékeket az agy egyik felé-
bõl az agy egy olyan részébe, ahol nem
szenved többé az ember a szörnyû emlé-
kektõl). Yasmintól tudtam meg, hogy a
kurdoknál a „kaka” szóval szólítjuk meg
tisztelettel a férfiakat. Õ is nevetett ezen,
mert arabul is ugyanazt jelenti, mint ma-
gyarul és még sok más nyelven.

Kevés alvás után, heves kávézások köze-
pette kirámoltam a holmimat, és apró ter-
vet készítettem magamban a kényelmes,
üvegfalas szalonban, ahonnan a le- és föl-
szálló repülõket, a háttérben a hóval borí-
tott magas hegycsúcsokat, majd az ablak
elõtt, a felmelegedõ levegõben táncoló
kurd sólyompárt nézegettem. A parkot
lent most már jól lehetett látni, az arab fel-
iratokat is a városba vezetõ út felett. A hõ-
mérséklet hirtelen felszökött 36 fokra, bár
még reggel tíz óra sem volt.

Folytatom.
Gulyás Ibolya

Juhász Gyula:

CONSOLATIO

Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,

Kitündököl és ragyog egyre szebben

És melegít, mint kandalló a télben,

Derûs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még

S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt

És élnek õk tovább, szûz gondolatként.

Yasminnal
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Szentiváni suliszemle
Programozás hete

2019. október 5-e és 20-a között került
megszervezésre a hetedik Code Week,
amikor a számítógépes kódolás, progra-
mozás kerül a középpontba. Cél, hogy mi-
nél többen kipróbálhassák a programozás
alapjait, bepillantást nyerhessenek a prog-
ramozók mindennapjaiba, munkájukba és

abba, hogyan hat a digitalizáció és az infor-
matika a mindennapi életünkre. Magyar-
ország Digitális Oktatási Stratégiája nagy
hangsúlyt fektet a digitális kompetencia
fejlesztésére minden korosztályban. A kó-
dolás hozzátartozik a XXI. századi ember
digitális kompetenciájához, ezért az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma, valamint
a Digitális Témahetet koordináló Digitális
Pedagógiai Módszertani Központ
(DPMK) fontosnak tartja a Code Week
hazai szervezésének támogatását. Fenn-
tartónk által biztosított korszerû eszköz-
parkunkat kihasználva a gyerekek az
Imagine Logo programmal vezérelhették
a teknõcöt, „aki” hûségesen teljesítette is a
parancsokat, amennyiben megfelelõen kó-
dolták azt számára a tanulók. Többen
egész jól belejöttek a munkába. A tavaszi
digitális témahéten építünk a tanultakra, s
minden bizonnyal a teknõc is nagy szere-
pet kap majd.

Október 18.:
Ökoiskolai cím elnyerése

Bár ökoiskolai jellegû tevékenységünk na-
gyon régi (elég csak a szelektív hulladék-

gyûjtésre, a virág- és faültetési akcióinkra,
a fenntarthatósági témaheteinkre vagy a
természetben tett túráinkra gondolni),
újonnan létrejött egyházi fenntartású in-
tézményként a tavasz folyamán benyújtot-
tuk pályázatunkat az ökoiskola cím elnye-
résére a Fatimai Boldogasszony Általános
Iskola égisze alatt. Boros Tamás tanár úr
tapasztalataira és számos megvalósult
programunkra alapozva állt össze a pályá-
zati anyag, amely sikert hozott: 3 évig
biztosan használhatjuk az ökoiskola címet
(amit aztán persze szeretnénk újra elnyer-
ni).

Ima a békéért

Október 18-án, délután 2 órakor idén már
a második alkalommal gyûltünk össze is-
kolánk azon tanulóival, akik örömmel
imádkozták a rózsafüzért a világ békéjéért.
A Fatimai Boldogasszony oltalma alatt le-
võ közösségünk, településünk részesei-
ként magától értetõdõ volt a több éves kez-
deményezéshez való csatlakozásunk. Így
mi is részei lettünk az „egymillió gyerek-
nek” akik a Föld minden táján együtt
imádkoznak ezen a napon. Tavaly a torna-
teremben mondtuk el a Rózsafüzért, idén
ezt az alkalomhoz még inkább illõbb hit-
tanteremben tettük meg. Közös imádsá-
gunkon velünk volt Helter István püspöki
biztos atya is. A világosság rózsafüzér tit-
kait mondtuk, úgy, hogy minden gyermek
részt vett az elõimádkozásban, s közben
meggyújtott egy mécsest. Emlékként pe-
dig a Bodajki Segítõ Szûzanya képét
kapták, hogy emlékeztesse õket: Mennyei
édesanyánk közbenjárására mindig szá-
míthatunk.

Október 23-ai
megemlékezés

Hagyományaink szerint idén is megrende-
zésre került az október 23-ai ünnepsé-
günk. Minden évben a mindenkori nyolca-
dik osztály tartja az emlékmûsort. Az
1956-os forradalmárok tiszteletére tartott
megemlékezésen tehát a legnagyobbak
adták tovább a kisebbeknek a forradalom
üzenetét, a dicséretükre meg kell jegyez-
nünk, igazán kitettek magukért, méltó ko-

molysággal emlékeztek meg. Az ünnep
hangulatát korabeli eszközökkel, ruházat-
tal, valamint archív videókkal is igyekez-
tünk szemléltetni, a hazaszeretetre neve-
lés, valamint a kötelességtudat erõsítése
jegyében.

Október 25.:
Pályaválasztási kiállítás

A Fejér Megyei Kormányhivatal idén is
megrendezte a Pályaválasztási kiállítás
rendezvénysorozatát Székesfehérváron,
ahová iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói is
ellátogattak Boros Tamás és Bölcskei Jó-
zsef tanár urak, valamint az érdeklõdõ szü-
lõk kíséretében. A Székesfehérvári SZC
Árpád Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium épületében szakmabemuta-
tót, továbbá információs börzével egybe-
kötött kiállítás-sorozatot szerveztek, hogy
a pálya- és szakmaválasztás, a munkaválla-
lás elõtt álló, továbbá a pályamódosító fia-
talok és felnõttek a munkaerõ-piaci igé-
nyek és lehetõségek jobb megismerésével
megalapozott döntéseket hozzanak. Az
érdeklõdõk ismereteket szerezhettek a
szakmákról, a térségben mûködõ szakkö-
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Kossuth-morzsák
Az õszi változatosság jellemezte iskolánk
mindennapjait októberben. Megemléke-
zések, világnapokhoz kapcsolódó progra-
mok tették sokszínûvé hétköznapjainkat.
Ezek az alkalmak lehetõséget teremtenek
arra, hogy tanulóink minél többet megis-
merjenek az õket körülvevõ világból. Fon-
tos, hogy megmutassuk számukra azokat
az értékeket, melyek tisztelete, ápolása
szorosan hozzájárul személyiségük formá-
lódásához.
Már-már hagyománynak tekinthetõ, hogy
a zene világnapján Jákob Zoltán tanár úr
és tanítványai kalauzolnak el bennünket a
muzsika varázslatos világába.
Yehudi Menuhin kezdeményezésére
1975-ben október 1-jét a zene világnapjává
nyilvánította az ENSZ. A világhírû hege-
dûmûvész szerint „meg kell becsülnünk a
csöndet, … az ezerarcú muzsikát megis-
mernünk azért fontos, mert közelebb hoz-
za egymáshoz az embereket és a kultúrá-
kat. A zene a káoszból rendet teremt; a rit-
mus a széttartót egységbe fogja; a melódia
a megszakítottat folytonossá varázsolja; a
harmónia az össze nem illõket összeegyez-
teti.”

Ezekkel a gondolatokkal vártuk Jákob
Zoltán tanár urat és tanítványait. Gyere-
kek, felnõttek, tanárok, tanulók annyi szép
zenei élményt kaptak már évek óta Zoli
bácsiéktól, hogy õszinte lelkesedéssel ké-
szültünk az eseményre: az énekkar õszi
népdalokkal, néhány osztály közös vers-
mondással. Az együtt éneklés és verselés
megnyitotta a tanulók érdeklõdését a
hangszeres zeneszámok befogadására. A
ritmus, a melódia, a harmónia pedig ünne-
pet varázsolt közénk: a zene ünnepét. Jó
volt látni a kisimult arcokat, csillogó tekin-
teteket, ahogyan figyelemmel kísérték és
élvezték az ünnep örömét. Ahogy néztem
az arcokat, ahogy tekintetet váltottunk
egymással, végig az forgott a fejemben,
hogy ez az iskolai esemény méltó megvaló-
sítása a menuhini gondolatoknak.
Köszönjük, kedves tanár úr, és kedves ze-
nélõ fiatalok! Várunk benneteket jövõre is
nagy szeretettel!

Németh Lászlóné

Október 2.:
a magyar népmese napja

A gyerekek megismerhették Benedek
Elek népmesegyûjtõnk életét, munkássá-
gát, s azt, hogyan vált „nagy mesemondó-

vá”. Ezután a 6. osztályosok elõadásában
„A kis cipó” meséjét élvezhettük, minden-
ki nagy örömére. A program lezárásaként
az osztályok kvízfeladatban mérhették
össze tudásukat a népmesékrõl. Öröm volt
látni, hogy a mesék világa kicsik és nagyok
számára egyaránt varázslatos utazást je-
lentett.
Október 4-én az állatok világnapjához
kapcsolódóan minden osztály plakátot ké-
szített. Sok érdekes, informatív, kreatív
tabló született.
Iskolánk tanulói nagy örömmel és tiszte-
lettel léptek fel az idõsek világnapja alkal-
mából megrendezett ünnepi mûsoron. Is-
kolánk énekkara szívet melengetõ elõadá-
sával köszöntötte az idõseket, a 8. osztály
tanulói a régi idõk tornaórájával idézték
fel fiatalságukat, mosolyt csalva minden
résztvevõ arcára. Az énekkar a Sárbogárdi
Református Egyházközség Idõsek Ottho-
nában is megörvendeztette mûsorával
azokat a lakókat, akik nem tudtak részt
venni a programon.
Októberben két jelentõs nemzeti ünne-
pünkrõl emlékezünk meg, melyek törté-
nelmünk jelentõs fordulópontjait jelentik.
A múltidézés mellett ezek az események
hozzájárulnak a gyermekek érzelmi szoci-
alizációjának fejlõdéséhez, saját identitá-
suk kialakításához, erkölcsi normáik meg-
erõsítéséhez.

Minden osztály felelevenítette október 6-a
eseményeit. Ahhoz, hogy tanulóink meg-
értsék a visszaemlékezés üzenetét, fontos,
hogy meglévõ ismereteik mentén, életkori
sajátosságaikat figyelembe véve ismerjék
meg a múlt eseményeit. Ennek szellemé-
ben készültek 9. e és 10. a osztályos tanuló-
ink október 23-ai mûsorukkal, Vámosi Já-
nos tanár úr segítségével. Nem csak össze-
foglalták október 23-a eseményeit; rövid
videorészletekkel, versekkel, dalokkal idõ-
utazásra repítettek minket, mintha mi is
ott lennénk a hömpölygõ tömegben. Gon-
dolatok, érzések, hangulatok elevenedtek
meg, melyek segítségével mi is a történe-
lem részeseivé válhattunk. Október 23-
ához méltó, tárgyilagos, ugyanakkor meg-
rendítõ, gondolatébresztõ elõadásuk a nap
hátralévõ részében arra sarkallta tanulóin-
kat, hogy kérdezzenek tanáriaktól, beszél-
gessenek a múlt eseményeirõl, s néhány
gondolatot magukkal vigyenek útravaló-
ként a mindennapokba.

Födelmesi-Pap Erika

zép- és szakiskolákról, a felsõfokú oktatási
intézményekrõl, az iskolarendszerû és is-
kolarendszeren kívüli továbbtanulási lehe-
tõségekrõl, valamint a hazai és az uniós
képzési és általános munkavállalási lehe-
tõségekrõl. A résztvevõk információt kap-
hattak a Fejér Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Fõosztály humán szolgáltatásairól, támo-
gatási és ellátási lehetõségeirõl, a felnõtt-
képzési programokról, a gyakorlati szak-
képzés lehetõségeirõl, feltételeirõl is tájé-
kozódhattak. Bízunk benne, hogy sikerült
segíteni az iskolaválasztásban a résztvevõ
tanulóinknak.

Tökfesztivál

Régi hagyományunk, hogy az õszi szünetet
tökfesztivállal köszöntjük. Ismét elkészült
sok egyéni alkotás, illetve egy-egy osztály-
tök is. Az idén a 7-8. osztályosok a pályavá-
lasztási kiállítás miatt kimaradtak ebbõl a

mulatságból (az adventi készülõdéskor
szerencsére azért majd kiélhetik õk is alko-
tói vágyaikat), a 6. osztály pedig papírból
készített tököket, mivel a háromnapos osz-
tályösszetartó kirándulásukon nem biztos,
hogy szerencsés ötlet lett volna a vonaton a
dísztököket is megutaztatni.
A lényeg, hogy mindenki dolgozhatott va-
lamin, lazítva egy kicsit az õszi szünet kitö-
rése elõtt.

Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
Vasdiploma-átadási ünnepség zajlott az is-
kolánkban 2019. október 18-án. Az egye-
tem a díszdiploma adományozásával is-
merte el Varga Lajosné Ica néni, az iskola
hajdani kiváló tanítójának értékes pedagó-
gusi munkáját.

„Az idõ nagy érzéstelenítõ” – írja Márai
Sándor. Érzések, emlékek tûnnek el az
idõben, de akad néhány az életünkben,
ami mégis elevenen megmarad. Varga
Lajosné 1966. szeptember 1-jétõl 1989. au-

gusztus 31-éig, nyugdíjazásáig tanított a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Éle-
te fontos helyszínei voltak Mór (a gyer-
mekkoré), Dég (a pályakezdõ éveké) és
Székesfehérvár (a pályaválasztásé, a taní-
tóképzõé). Akkor is volt gyakorlóév, me-
lyet 1953-ban a dégi általános iskolában
töltött. A tanítói oklevelét 1954-ben, 65 év-
vel ezelõtt vehette a kezébe. Olyan hiva-
tást választott, melyet hittel és szívvel vég-
zett 36 éven keresztül.

Iskolai ünnepség

A hagyományokhoz híven a 8. évfolyamo-
saink adták elõ az ünnepi mûsort október
23-a emlékére. A szép produkciót Zel-
manné Varga Zsuzsanna magyartanár ta-
nította be az évfolyamnak.

Horváth Ferencné igazgató

Kockák, Géniuszok, avagy
matekverseny Miklóson

A Bolyai Matematika Csapatversenyen is-
kolánkban 76 tanuló vett részt. Nagyon el-
gondolkodtatók voltak a feladatok. Össze-
sen 14 feladvány volt, melyekhez logikus
gondolkodásra volt szükség. Volt benne

százalékszámítás, területszámítás, szög-
mérés, valószínûség-számítás és számkár-
tyás feladat is. Azért, hogy friss maradjon a
gondolkodásunk, elfogyaszthattunk a
megoldások közben egy banánt is. A ver-
seny végeztével egy szál rózsával köszön-
tük meg tanárainknak a felkészítést.

Sipos Patrícia, Végh Dorina 7. b

Ökoiskola

Iskolánk 2019. szeptember 1-jétõl Örökös
ökoiskola lett. A címet Kovácsné Rehák
Judit tanító, az iskolai ökomunkacsoport
vezetõje vette át Budapesten.

KONCERTAJÁNLÓ
2019. december 1., Pesti Vigadó, 19.30

Közremûködik: Fejes Krisztina – zongo-
ra, Kállai Ernõ – hegedû, a Budapesti Fil-
harmóniai Társaság Zenekara
Karmester: Dénes István
Tervezett mûsor:
Vajda János: Filharmóniai ünnepi nyi-
tány
Bartók Béla–Dénes István: Román népi
táncok Sz. 56, BB 68 (zenekari átirat)
Dohnányi: Változatok egy gyermekdal-
ra, op. 25
Sarasate: Carmen-fantázia, op. 25
Liszt Ferenc–Dénes István: Dante szo-
náta, S. 161/7 (zenekari átirat)

***
Kodály Zoltán 86 évvel ezelõtt zeneka-
runknak ajánlotta a Galántai táncok cí-
mû mûvét, mely azóta is minden hazai
együttes repertoárján szerepel. Elõdeink
eme kezdeményezését folytatva kértük
fel Vajda Jánost, korunk egyik legismer-
tebb zeneszerzõjét egy új szimfonikus mû
megírására, mely várhatóan szintén meg-
határozó zenemûve lesz a következõ évti-
zedeknek, és elsõ ízben koncertünkön
hangzik majd el.
A Vigadó meghatározó helyszín Magyar-
ország zenei életében. A megnyitását kö-
vetõen 1865-tõl lett otthona hazánk elsõ

hivatásos, rendszeresen koncertezõ
szimfonikus együttesének, a Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekarának, és
számos korszakalkotó kulturális ese-
mény helyszíneként is szolgált. Többek
között itt zajlott Mahler I. szimfóniájá-
nak õsbemutatója zenekarunk elõadásá-
ban, szinte napra pontosan 130 évvel ez-
elõtt, 1889-ben. Koncertünk tehát
egyfajta idõutazásként tekint a múltba,
és hív életre új értékeket a jövõ számára.
A hangversenyen számos zenekari átirat
hangzik el Dénes István munkája nyo-
mán, így több ismert dallamot újragon-
dolt, néhol „átszínezett” köntösbe búj-
tatva hallhatnak majd ünnepi rendezvé-
nyünkön.

Felhívás

BETLEHEMI
CSILLAGUNK
Idén XI. alkalommal rendezi meg a Sár-
bogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi
csillagunk címmel kiállítását. A kiállí-
tásra várunk minden olyan pályamun-
kát, amely az adventi ünnepkörrel kap-
csolatos.

Pályázati feltételek és információk

Az anyaggyûjtés idõpontja és helyszíne:
2019. november 29-én 10–12 és 14–17
óráig a József Attila Mûvelõdési Köz-
pontban (Sárbogárd, Hõsök tere 3.). (A
pályázatra beadott mûvek nem automa-
tikusan kerülnek kiállításra.)

A kiállítás megnyitója 2019. december
3. 15 óra, ugyanitt. A leadott pályázatok
visszaadási határideje: 2019. december
20. 9 és 12 óra között.

Információ és jelentkezés telefonon
a 06 30 273 2389-es számon és a
sarbogardimuzeum@gmail.com

e-mail-címen.

Minden sárbogárdi alkotót
szeretettel várunk!
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TANÁCSKOZOTT A MEGYEI
VÉDELMI BIZOTTSÁG

A Fejér Megyei Védelmi Bizottság kihe-
lyezett ülést tartott Székesfehérváron, a
Magyar Honvédség Parancsnokságának
dísztermében.
Sándor Zsolt dandártábornok, helyõrség-
parancsnok köszöntötte a résztvevõket,
majd a Megyei Védelmi Bizottság által
2017-ben alapított „Fejér Megye Védel-
méért” emlékplakettek átadására került
sor. Az elismeréseket dr. Petrin László, a
kormányhivatal fõigazgatója adta át Mé-
hes Lajosnénak és Túri Balázsnak.

A szeptemberi, Fejér és Veszprém Megyei
Védelmi Bizottságok közös Befogadó
Nemzeti Támogatás Törzsvezetési Gya-
korlatának sikeres végrehajtása érdeké-
ben végzett munkájáért elismerõ oklevelet
és plakettet vehetett át Kollár Levente
rendõr alezredes, Farkas-Bozsik Gábor
tûzoltó alezredes, Szili Gergõ és Reszegi
Imre.
A Magyar Honvédség Parancsnokságának
felépítésérõl és aktuális feladatrendszeré-
rõl Jancsek Tibor ezredes adott rövid tájé-
koztatást.
A Fejér Megyei Védelmi Bizottság elvég-
zett munkájáról, illetve 2020. évi feladat-
tervérõl a testület titkára, dr. Bárdos Zol-

tán mérnök tûzoltó alezredes informálta a
jelenlévõket.
Tájékoztató hangzott el a vasúti és közúti
közösségi személyszállítási szolgáltatók
rendkívüli téli idõjárási helyzetek között
történõ mûködésérõl, rendelkezésre álló
képességeirõl. A téli rendkívüli idõjárási
helyzetekre történõ felkészülésrõl Molnár
István, a Magyar Közút NZrt. megyei igaz-
gatója, majd Magosi Lajos tûzoltó ezredes,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
igazgatója szólt, aki a veszélyes üzemek lé-
tesítésével kapcsolatos tudnivalókról, a já-
rási mentõcsoportok nemzeti minõsítõ
gyakorlatáról és a betakarítási munkála-
tokkal kapcsolatos tûzvédelmi hatósági
ellenõrzésekrõl is beszélt.
A Magyar Honvédség 2019. évi fõbb gya-
korlatairól, a Honvédelmi Katasztrófavé-
delmi Rendszerrõl, valamint a katonai
szervezeteknek a honvédelmi igazgatási
szervek által tervezett felkészítési rendez-
vényeken való részvételérõl szóló HM-
utasításról Nagy Lajos ezredes, a HM Vé-
delmi Igazgatási Fõosztály képviselõje tá-
jékoztatott.
A Közép-dunántúli Regionális Idegenren-
dészeti Igazgatóság feladatrendszerérõl és
a megújult szervezetrõl Kozma Zoltán
rendõr alezredes, igazgató-helyettes be-
szélt.
Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ez-
red végrehajtott feladatairól Páli Zoltán
alezredes, parancsnokhelyettes tájékoz-
tatta az ülés résztvevõit, megköszönve az
MVB támogatását.
Az eseményen részt vett dr. Molnár Krisz-
tián, a megyei közgyûlés elnöke is.
A Fejér Megyei Védelmi Bizottság a tájé-
koztatókat tudomásul vette, a határozato-
kat egyhangúlag elfogadta.

Fejér Megyei Védelmi Bizottság

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelõ Sárbogárdon
Egy gyermek is tartózkodott abban a családi házban, ahol a mérgezõ gáz miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelõ november 2-án délután
Sárbogárdon. A kétszintes családi ház földszinti fürdõszobájában egy nyílt égésterû gázkazán mûködése közben riasztott a készülék. A
ház lakói kinyitották az ablakokat és az udvaron várták meg a tûzoltókat, akik méréseket végeztek, amellyel szintén kimutatták a mér-
gezõ gázt az épületben. A gázszolgáltató szakembere is a helyszínre érkezett. A szén-monoxid-érzékelõ jelzésének köszönhetõen
személyi sérülés nem történt.
A szén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen, vagyis érzékszerveinkkel felismerhetetlen, a levegõvel jól keveredõ, mérgezõ gáz. Ala-
csonyabb koncentrációban belélegezve kezdetben fejfájást, émelygést, hányást, izomgyengeséget okoz. Ezek a tünetek összetéveszt-
hetõk az influenzaszerû megbetegedésekkel. Súlyosabb esetben és magasabb koncentrációban a szén-monoxid-mérgezés eszmélet-
vesztéshez és a légzés leállásához vezet.
A szén-monoxid-mérgezés egyszerûen megelõzhetõ! Évente legalább egyszer mindenki ellenõriztesse szakemberrel gázüzemû fûtõ-
berendezését (kazán, átfolyós vízmelegítõ, konvektor, bojler). Vegyék igénybe az ingyenes lakossági kéményseprõi szolgáltatást, fi-
gyeljenek a kémények állapotára, háztartási hulladékot, mûanyagot, lakkozott és festett fát ne égessenek a tüzelõberendezésben.
Gondoskodjanak a lakás megfelelõ szellõztetésérõl, a levegõ-utánpótlásról. Az új, jól szigetelõ ajtókba és ablakokba szereltessenek
résszellõzõt. A szén-monoxid legtöbbször akkor alakul ki, ha a nyílt égésterû fûtõeszköz elhasználja a szoba levegõjét az égéshez, és
nem biztosított a levegõ-utánpótlás.
Mivel egy megfelelõen mûködõ fûtõeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos kiegészítõ védelemként egy jó minõségû
szén-monoxid-érzékelõt beszerezni.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Segítségét kérjük!

A kórházakban sosem áll meg a munka,
a vérkészítménnyel kezelt betegek ellá-
tása is mindig folyamatos. Számukra
minden nap szükséges a megfelelõ
mennyiségû és minõségû gyógy-vérké-
szítmény, ugyanakkor az elmúlt ünnepi
idõszakban kevesebb volt a véradó. Mi-
vel az emberi vér semmi mással nem pó-
tolható, a kórházak betegellátási igé-
nyeit csak aktív véradóink segítségével
tudjuk biztosítani! Kérjük, ha egészsé-
ges, szánjon rá idõt, jöjjön el vért adni,
számítunk adományára!

Országos Vérellátó Szolgálat

URAIM!
2019. november 19-én (kedden)

8–13 óráig

az EURÓPAI
PROSZTATASZÛRÉSHEZ

kapcsolódva

a Fejér Megyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórház Kossuth Zsuzsanna

Rendelõintézete megrendezi a

NYITOTT UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS címû programot.

Dr. Rácz Lajos vezetõ fõorvos és mun-
katársai várják a 40 év feletti férfiakat
urológiai szûrésre a sárbogárdi rende-
lõintézet földszint 004. sz. rendelõjé-
ben.
(Beutaló nem szükséges.)
Megjelenésükre számítunk!
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NAGYSZERÛ JÁTÉKKAL MEGÉRDEMELT
GYÕZELEM MARTONVÁSÁR ELLEN

VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE
38-30 (13-12)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
5. forduló (október 27.)
Vezette: Perger K.–Vargáné B. M.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok) – ifj. Bodoki 9, Pluhár 1,
Goldberger 3, Aranyos, Rehák 13, Kapoli 1, Horváth 4, Kaló 2,
Várady–Szabó, Németh II. 4, Holló, Zádori 1, Kovács
Játékos–edzõ: Suplicz István
Martonvásár: Mihálovics, Sarkadi T. (kapusok) – Benczik 5, Var-
ga, Kántor 5, Sarkadi 3, Deák 2, Dobos, Kóti 1, Török 3, Kiss 3,
Szabó 6, Kerényi 2
Edzõ: Kurán István
Kiállítások: 4, illetve 4 perc, hétméteresek: 3/3, illetve 2/2
Az elmúlt fordulóban felnõttcsapatunk rangadót játszott a
simontornyai sportcsarnokban. Ellenfelünk a régi ismerõs, ám
több poszton jelentõsen megerõsödõ Martonvásár csapata volt.
Már az elsõ percektõl kezdve a kezünkbe vettük a találkozó irá-
nyítását és 7 perc játék után 5-2 volt a javunkra. Védekezésünk jól
mûködött, középen Goldberger és Várady–Szabó idõben tudták
feltartóztatni a vendéglövõket. Támadójátékunk is kiválóan mû-
ködött, színesen játszottunk, könnyen jöttek a gólok. A 23. perc-
ben már 6 góllal vezettünk. Az elsõ félidõ végére viszont jött egy
kis hullámvölgy. Elhibáztunk pár helyzetet és védekezésben is ki-
hagytunk, amit a martoniak megbosszultak és felzárkóztak mí-
nusz 2-re. A félidõ utolsó másodperceiben sikerült betalálnunk,
így 3 gólos elõnnyel mehettünk pihenni az öltözõbe.
A fordulás után hasonlóan jól kezdtünk, mint a mérkõzés elején.
Gyorsan visszaállítottuk az 5-6 gólos különbséget. Elöl szép szám-
ban termeltük a gólokat, ami kezdte megtörni ellenfelünket. Az
utolsó negyedére a meccsnek 7 gólos elõnnyel fordultunk. Ekkor-
ra már a vendégek is feladták lélekben a harcot. A végére így már
csak a különbség volt a kérdés. Végül sikerült mindenkinek játék-
lehetõséget adni, és magabiztosan 8 góllal hoztuk a rangadót ha-
zai pályán.
Kiváló játékkal sikerült legyõzni egy nagyon jó erõkbõl álló ellen-
felet. A csapat ezen a mérkõzésen azt az arcát mutatta, amit idén
még csak nyomokban lehetett látni. A támadójátékunk nagyon
rendben volt, talán az elmúlt 1 év legjobb produkciója volt ez.
Akadtak kiváló egyéni teljesítmények, elöl és hátul is egyaránt.
Mindenki tudta a dolgát és megtette a tõle telhetõt. Gyõzelmünk-
kel már a 2. helyen vagyunk a tabellán. Szombaton Kisbérre láto-
gatunk, ahol egy nagyon nehéz találkozóra van kilátás, de bízunk
a jó folytatásban!
November 9. (szombat) 18 óra: Kisbér KC–VAX KE Sárbogárd

Tabella

1. Velencei SE 5 4 0 1 145 114 31 8
2. VAX KE Sárbogárd 5 3 1 1 148 129 19 7
3. Cunder TU Kézisuli VK 5 3 1 1 153 138 15 7
4. Rácalmás SE 5 3 1 1 135 135 0 7
5. Kisbér KC 5 2 1 2 156 145 11 5
6. Móri KSC 5 2 1 2 160 153 7 5
7. Martonvásári KSE 5 2 1 2 162 171 -9 5
8. Bicskei TC 5 2 0 3 116 130 -14 4
9. Komárom VSE II. 5 0 1 4 120 136 -16 1
10. Esztergom–Baj 5 0 1 4 120 164 -44 1

Az 5. forduló további eredményei:

Cunder Kézisuli II.–Komárom II. 29-23, Rácalmás–Kisbér 28-28,
Velence–Bicske 29-23, Esztergom-Baj–Mór 32-36

HELYTÁLLTAK A GYEREKEK
AZ ÜSTÖKÖS KUPÁN

U10-es csapatunk 4 mérkõzést játszott Dunaújvárosban. Ellenfe-
leink voltak a Rácalmás SE, a Kispest, a Szentendre és a Gyál csa-
patai. A nap folyamán a fiúk szépen teljesítettek és egyre tudato-
sabban játszottak. Egyre több dolgot lehetett viszont látni abból,
amit az edzéseken gyakorlunk. Védekezésben már jóval kemé-
nyebbek vagyunk, ami a kapott gólok számában jócskán megmu-
tatkozik. Csak így tovább!

U12-es csapatunk az elsõ napon a csoportban két vereséggel vég-
zett. A tornán végül a 2. helyen végzõ Budakalász ellen 4 góllal
kaptunk ki, míg a Debreceni Sportiskola I.-es csapatától 17 gólos
vereséget szenvedtünk el. Így a 7–9. helyért játszhattunk a máso-
dik napon. Az elsõ meccsen Szigetszentmiklós ellen, kiélezett
küzdelemben, sikerült gyõznünk 1 góllal (13-12). Majd követke-
zett a Debrecen II., akiket magabiztosabb, helyenként nagyon jó
játékkal sikerült legyõzni (13-10). A helyosztó csoportunkat meg-
nyerve két gyõzelemmel a 7. helyen végeztünk a tornán. A kiváló
egyéni teljesítményt nyújtó Borostyán László pedig 19 góllal,
mindössze egyetlen találattal maradt le a gólkirályi címrõl.

„Igen hasznos két napon vagyunk túl, ahol rengeteg tapasztalatot
gyûjthettünk. A négy lejátszott meccsünkbõl hármon gyõzni tudtunk
és két meccsen jól is játszottunk. A gólhelyzeteink értékesítésén még
sokat kell javítani. Védekezésben sikerült elõrébb lépnünk. Ami pe-
dig a legfontosabb: elkezdtünk egymásért is küzdeni!”

Rehák Tamás
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban éveket, évtizedeket eltöltött játékosok pálya-
futásáról a kezdetektõl a csuka szögre akasztásáig. Zsebõk Zoltánt az általa üzemelte-
tett vas- és mûszaki vegyeskereskedésben kerestem fel, és beszélgettünk a múltról.

Székesfehérváron 1970-ben született és
már az általános iskolai évek alatt ismerke-
dett a labdarúgással. Sebestyén Tibor volt
a Sárbogárd serdülõ csapatának az edzõje,
és 12 évesen igazolt játékosként szerepelt a
megyei serdülõbajnokság mérkõzésein.
Az általános iskola után a székesfehérvári
Vörösmarty szakmunkásképzõ csapatá-
hoz igazolt és a szakmunkásvizsga letétele
után ismét a Sárbogárd csapatához került
vissza. Az ifjúsági csapat védelmében hét-
rõl hétre kitûnõ a teljesítmény eredménye,
hogy a felnõttcsapatnál került számításba.
Hátvédként nem a góllövés tartozott az
erõsségei közé, de szívesen emlékezik az
akkor már NB III-ban szerepelve az Iszkáz
elleni kupamérkõzésen elért góljára. A be-
lõtt szöglet után ollózva talált a kapuba.
Szabó Károly, a Videoton kiváló játékosá-
nak edzõsége idejére tevõdik az NB III-
ban eltöltött év, és szép emlékként kerül-
tek elõ a közel ezer nézõ elõtt lejátszott
találkozók. A Pét elleni mérkõzésen pon-
tokat érõ felszabadítása, amikor a pipába
tartó labdát nagyszerû mozdulattal sike-
rült a gólvonal elõtt menteni.
Az 1990-91-ben teljesített katonai szolgá-
lat idején is a sárbogárdi együttes tagja-
ként folytatta pályafutását. A bogárdi éve-
ket követõen a Bór József irányította Aba
együtteséhez igazolt és két év abai szerep-
lést követõen a Vajta csapatához távozott.
Ezek az évek a kitûnõ kapussal, Mondo-
vics Lacival együtt játszott idõszak kezde-
te. A vajtai éra után mindketten a Nagyka-
rácsony csapatához igazoltak, és a verseny-
szerû labdarúgás már a vége felé közele-
dett. Közrejátszott ebben az NB III-ban, a
Martonvásár elleni mérkõzésen szerzett

súlyos sérülés. A szalagszakadás és porcle-
válás hosszú hónapok kihagyását jelentet-
te és a felépülés után már az egészségi
állapot a versenyszerû sport végét vetítette
elõre.
Levezetésként az öregfiúk csapatában és a
kispályán, a teremfoci-bajnokságban ját-
szott. Szép emlékek és eredmények a Nagy
Trans csapatával elért bajnoki címek. A
labdarúgásban eltöltött több mint két évti-
zedet végigkísérte a Halasi Palival gyer-
mekkora óta tartó barátsága és a Mondo-
vics Lacival és Horváth Csabával együtt le-
játszott megszámlálhatatlan mérkõzés él-
ménye. 2005-ben – a pályafutás befejezése,
a csuka szögre akasztása után – végleg a
vállalkozása került elõtérbe.
Munkában elért sikereket kívánva köszön-
tem meg a beszélgetést.

Szántó Gáspár

Busz ablakát törte be

2019. november 3-án délelõtt érkezett a
rendõrségre bejelentés, hogy a sárbogárdi
vasútállomáson ismeretlen személy egy ott
parkoló busz ablakát betörte, majd amikor
a buszsofõr azt észlelte, az elkövetõ elfu-
tott a helyszínrõl.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság rongá-
lás vétsége miatt indított eljárást, eddig
gyanúsított kihallgatására nem került sor.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Kommunikációs Szolgálat

Elfogás Sárkeresztúron

Sárkeresztúron, a Vörösmarty úton ellen-
õriztek a rendõrök 2019. november 4-én
délelõtt egy BMW típusú jármûvet és an-
nak vezetõjét. Az intézkedés során megál-
lapítást nyert, hogy az autót a forgalomból
kivonták, arra érvényes kötelezõ gépjár-
mû-felelõsségbiztosítás nem volt, a jármû
hatósági engedélye is érvénytelen volt, to-
vábbá rendszámtáblákkal sem rendelke-
zett. A magát hitelt érdemlõen igazolni
nem tudó 20 éves sofõrt a járõrök a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállították,
és vele szemben szabálysértési eljárást
kezdeményeztek.

Körözött férfivel szemben
intézkedtek a rendõrök

Alapon, a Dózsa utcában egy személygép-
kocsi 49 éves vezetõjét ellenõrizték a rend-
õrök 2019. november 1-jén éjszaka. Mivel
a férfi a Székesfehérvári Törvényszék elõ-
zetesen kiszabott közérdekû munka bün-
tetését nem teljesítette, ellene az átváltoz-
tatott letöltendõ szabadságvesztés miatt
körözés volt érvényben. A járõrök a sofõrt
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, majd a büntetés-végrehajtási
intézetbe szállították.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:

* Fordulatok a cukorbetegség kezelésében
* Diéta

Elõadók: dr. Oroszlány László, dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2019. november 20. 17.00–18.30

Helyszíne: Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 25 460 161
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG CSAK A FOCI
Az elmúlt héten kilenc mérkõzés került le-
játszásra és csapataink váltakozó sikerrel
szerepeltek. A mérleg nem igazán pozitív
eredményt mutat, mert a három gyõztesen
megvívott mérkõzés mellett egy pontosz-
tozkodással végzõdött, öt találkozón pedig
vesztesen kerültek ki csapataink a küzde-
lembõl.

A kupában a
Vác a továbbjutó

Sárbogárd SE–Vác FC 1-3 (1-0)

Sárbogárd SE: Matócza Dániel – Laták
Bertold, Gráczer Bence, Kókány Péter,
Kindl Zalán, Rodenbücher Tibor, Luczek
Roland, Bezerédi Ádám, Majláth Henrik,
Gráczer Gergõ, Paget Olivér Algernon
Cserék: Farkas Zoltán, Buzás Attila, Hor-
váth Zsombor, Demeter Dávid, Németh
Kristóf, Nagy Ármin, Vagyóczki Patrik
A szemerkélõ esõ ellenére szép számú kö-
zönség elõtt a Sárbogárd SE utánpótlás-
csapatainak kíséretében vonultak fel a csa-
patok a mérkõzés megkezdéséhez. Az elsõ
percek tapogatózó játéka után a vendégek
magukhoz ragadták a kezdeményezést. A
hazaiak visszaálltak saját térfelükre és a
zárt védekezésbõl szerzett labdákkal kont-
ratámadásokra építettek. A vendégeknek
nem volt ellenszere a szervezett védekezés
ellen. A hazai támadásokat sorra szögletre
hárította a vendégek védelme és a belõtt
labdák többször veszélyt jelentettek Hala-
si P. kapujára. A félidõ felénél szabadrú-
gást végezhetett el a Vác, és a jól eltalált
jobb alsó sarokba tartó lövést Matócza D.
remek vetõdéssel hárította, majd egy köze-
li fejest nagyszerû érzékkel védett. Ezek-
ben a percekben állandósult a vendégek
fölénye, de a hazai kapura leadott lövések
célt tévesztettek. Félóra elteltével kijött a
szorításból a hazai csapat és a 38. percben
Bezerédi Á. labdájával Majláth H. tört ka-
pura és szorongatott helyzetbõl mellé lõtt.
A következõ percben ismét Majláth H. lé-
pett ki a jobb oldalon és két védõt hintába
ültetett, 8 m-rõl leadott lövését védte a
vendégek kapusa. A 43. percben megsze-
rezte a vezetést a hazai csapat. Roden-
bücher T. két védõt átjátszott a bal oldalon
és a büntetõterületre beérve szabálytala-
nul szerelték. A megítélt büntetõt Majláth
H. nagy erõvel lõtte a bal felsõ sarokba,
1-0. A szünet után újult erõvel támadott a
vendégcsapat és a szórványos hazai táma-
dások nem okoztak megoldhatatlan fel-
adatot a váci védelemnek. Az 51. percben
egy balról elvégzett hazai szöglet után a
felszabadításból vezetett támadásból a fel-
lazult hazai védelem mellett sikerült az
egyenlítés. A jobb oldalon megkapott lab-
dával Szalánszki G. egyedül tört a kapura
és 12 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt, 1-1. A
hazaiak sorozatos szabálytalanságokkal
tördelték a játékot és az 53. percben a 26

m-rõl a jobb alsó sarokba tartó lövést
Matócza D. nagyszerû vetõdéssel szöglet-
re hárította. A 66. percben Bartos J. a bal
oldalon kilépett a védõk között és 12 m-rõl
kilõtte a kapu bal oldalát, 1-2. A hazaiak
küzdöttek az egyenlítés megszerzéséért. A
80. percben a Vác növelhette volna elõ-
nyét. A büntetõterületen belüli kezezésért
megítélt 11-est Pölöskei P. küldte a jobb
sarok felé, de Matócza D. a lövést szöglet-
re ütötte. A hajrában és a hosszabbítás per-
ceiben a Sárbogárd támadott és levegõben
lógott az egyenlítés. A 92. percben Kókány
P. szabadrúgást végzett el a támadó térfél
jobb oldaláról, és a hazai kapus is a vendé-
gek kapuja elõtt helyezkedett, magára
hagyva a saját kapuját. A beívelés kétes
körülmények között (kezezésgyanú) ke-
rült elõre és Magos M. az üresen álló kapu-
ba vezette a labdát, 1-3.
Nagyszerû elsõ félidõ után a vendégek tü-
relme meghozta a számukra kedvezõ ered-
ményt és a hazai védelem megingásait ki-
használva megszerezte a továbbjutást je-
lentõ gyõzelmet. A hazaiak lelkesedése és
fegyelmezett játéka kevésnek bizonyult az
NB II-ben szereplõ Vác ellen.
Pajor László szakmai igazgató rövid érté-
kelése: – A Magyar Kupában szoros meccset
játszottunk az NB II-ben szereplõ Vác csa-
patával. Az utolsó percben is volt esélyünk a
hosszabbítás kiharcolására. Sajnos nem
sikerült. Gratulálok csapatomnak a nagy-
szerû szerepléshez!

Szabó Dominik és
Zvezdovics Bence volt

a két hetes

Elõszállás U14–Sárbogárd U14
2-18 (1-9)

Sárbogárd: Horváth Máté – Baráth Bar-
nabás, Lakatos Benjámin, Keszei Dávid,
Szabó Dominik Zoltán, Takács Dominik
István, Gereny Marcell, Hollósi Géza,
Zvezdovics Gábor Bence
Cserék: Simon Lóránt István, Tóth Márk,
Mezõ Brendon, Fenyvesi Bálint, Szücs Mar-
cell László
A Dunaföldváron lejátszott mérkõzésen
ismét gólzáporos gyõzelem született. Már
az elsõ percben Szabó D. Z. elkezdte a gól-
gyártást és a vendégek a szünetig kilencig
jutottak, amire egy volt a hazaiak válasza.
A második játékrészre is jutott tíz találat az
elsõ félidei elosztásban. A hazai gólra is-
mét kilenc volt a válasz és így alakult ki a
2-18-as végeredmény.
Góllövõk: Szabó D. Z. 7 gól (1. p, 16. p, 24.
p, 27. p, 46. p, 49. p, 68. p), Zvezdovics G. B.
7 gól (7. p, 13. p, 22. p, 50. p, 57. p, 63. p, 70.
p), Gereny M. 21. p, Baráth B. 35. p, Laka-
tos B. 45. p, Horváth M. 65. p. A hazaiak
góljait Oláh R. szerezte a 19. és a 42.
percben.

Kovács Attila edzõ a mérkõzésrõl: Sok gólt
rúgva magabiztos gyõzelmet arattunk. Ha
nincs a sok egyénieskedés, nagyobb arány-
ban lehetett volna hozni ezt a mérkõzést.
Fegyelmezetlen gólokat kaptunk, amiket
átbeszéltünk és javítunk.

Tabella

1. Dunaújváros 7 7 0 0 52 9 43 21
2. Sárbogárd 7 6 0 1 79 13 66 18
3. Cece 7 6 0 1 60 19 41 18
4. Szabadegyháza 7 4 0 3 41 22 19 12
5. DUFK 7 4 0 3 29 14 15 12
6. Baracs 7 2 0 5 26 46 -20 6
7. Rácalmás 7 2 0 5 8 38 -30 6
8. Kulcs 8 1 0 7 9 53 -44 3
9. Elõszállás 7 0 0 7 6 96 -90 0

Az elsõ fordulóból pótolt
mérkõzés

Sárosd U16–Sárbogárd U16 3-2 (1-2)

Sárbogárd: Tóth László – Kiss Csaba And-
rás, Már Zétény, Sáfrány Alen Zoltán,
Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid, Tóth
Patrik, Hollósi Bence, Morvai Zsombor,
Deák Soma, Szabó Martin Dávid
Az elsõ fordulóból elhalasztott mérkõzést
pótoltak a csapatok. A hazaiak a tartaléko-
san felálló vendégek ellen a félidõ elsõ fe-
lében többet birtokolták a játékszert és a
kapuban Tóth L. magabiztosan hárította a
lövéseket. A 20. percben a bal oldalról el-
végzett szöglet után Dvéri Zs.-hez került a
labda és 18 m-rõl a beadásszerû lövése a
bal felsõ sarokba hullott, 1-0. A gól után a
vendégek kitámadtak és a 32. percben
megszületett az egyenlítõ találat. Hollósi
B. jobb oldali indításával Suplicz B. átját-
szotta a védõt és visszagurítását 10 m-rõl
Hollósi B. a jobb alsó sarokba lõtte, 1-1. A
mezõnyben egyenlõ erõk küzdelmét lát-
hatta két csapat szurkolótábora. A 39.
percben vezetéshez jutott a Sárbogárd.
Tóth P. a középen megkapott átadást 18
m-rõl lõtte a bal alsó sarokba, 1-2. A szünet
után a hazaiak kezdeményezései okoztak
veszélyt a vendégek kapujára és az 53.
percben a bal oldalról belõtt labdát Laka-
tos B. 16 m-rõl a jobb alsó sarokba helyez-
te, 2-2. Az 55. percben a védelmi hibát ki-
használva a Sárosd vezetéshez jutott. A fe-
lezõvonalról elõre ívelt labdával a védõtõl
szorongatva Killer B. kilépett és 15 m-rõl a
bal alsó sarokba lõtt, 3-2. Az utolsó perc-
ben a hazaadásra rajtoló Tóth P. kapus
melletti gurítása a jobb oldali kapufát
érintve hagyta el a játékteret.
A hazaiak helyzeteiket jobban kihasználva
tartották otthon a három pontot.
Lajtos András edzõ a mérkõzésrõl: – Saj-
nálatos módon a sérülések, eltiltások, vala-
mint a kisebb korosztály sorozatterhelése mi-
att 11 fõvel tudtunk elutazni a 3-4. helyezet-
tek csatájára. Ennek ellenére a tisztes helyt-
állás nem maradt el, izgalmas mérkõzésen,
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kontrákra berendezkedve, jól játszottunk és
az elsõ félidõben hátrányból a magunk javá-
ra fordítottuk az eredményt. A második já-
tékrészben is ugyanebben a mederben folyt a
meccs, azonban itt csak lehetõségeket, zicce-
reket tudtunk kialakítani, így nem volt vá-
laszunk a két korai sárosdi gólra, ezáltal pont
nélkül távoztunk.

A muníció a másodikra
elfogyott

Sárbogárd U14–DUFK U14 6-1 (5-0)

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

Cserék: Simon Lóránt István, Tóth Márk,
Mezõ Brendon, Szücs Marcell László, Feny-
vesi Bálint

Három napon belül másodszor léptek pá-
lyára a hazaiak. Az õsz utolsó mérkõzésén
a gyõzelem megszerzése esetén az elsõ he-
lyen is fordulhatnak a hazaiak. Már az elsõ
percben vezetéshez jutott a Sárbogárd.
Szabó D. Z. a védõk között kilépett a bal-
ról érkezõ beadással, és a bal alsó sarokba
helyezett, 1-0. Ha egy üzlet beindul… Az 5.
percben Horváth M. kirúgásával Baráth B.
a jobb oldalon elhúzott és begurítását La-
katos B. a hálóba lõtte, 2-0. Tíz perc me-
zõnyjáték után, a 15. percben Zvezdovics
G. B. passzát Szabó D. Z. közelrõl értéke-
sítette, 3-0. A középkezdés után megszer-
zett labdával a 16. percben Szabó D. Z. in-
dította a bal oldalon felfutó Hollósi G.-t,
aki a hosszú sarokba helyezett, 4-0. A 25.
percben Baráth B. a jobb oldalon szép cse-
lek után középre passzolt és Szabó D. Z. is-
mét nem hibázott, 5-0. A második játék-
részre a magabiztos vezetés tudatában már
csökkent az összpontosítás. Az 50. percben
a vendégek szépítettek, Dorony B. K. be-
gurított szögletét Bognár Zs. a jobb felsõ
sarokba emelte, 5-1. Az utolsó percben ve-
zetett támadás után kialakult a végered-
mény. Tóth M. átadásával Zvezdovics G.
B. a bal oldalról középre passzolt és Szabó
D. Z. közelrõl emelt a hálóba, 6-1.

Ezzel a gyõzelemmel az õszi szezont elsõ
helyen zárta a Sárbogárd. A Cece besegí-
tett a D. PASE ellen megszerzett gyõzel-
mével.

A mérkõzés után Kovács Attila edzõ érté-
kelése: – Egy jó csapat benyomását keltõ
csapat ellen arattunk magabiztos gyõzelmet.
Fegyelmezetten, összeszedetten fociztunk.
Javítottuk a hibáinkat, csapatként gyõztünk.
Egy kis segítséggel fordulunk az õsz végén a
tabella élén, de persze ez nem azt jelenti, hogy
vége a bajnokságnak. Az edzéseket folytatjuk
és készülünk a tavaszra. Gratulálok minden-
kinek az õszi szezonhoz.

A Velence egy tucatot
berámolt

Flavus Velence U19–Sárbogárd U19
12-2 (7-1)

Sárbogárd: Horváth Áron Máté – Biró
Bence, Õri Dániel, Vagyóczki Patrik, Gáb-
ris Róbert, Suhajda Martin, Morvai Kris-
tóf, Molnár Márk, Tóth Patrik, Gyõri Do-
minik Márk, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Lengyel Szabolcs, Kisari Kevin Ist-
ván, Szajkó Márk, Bruzsa Tamás, Deák So-
ma
A dobogós helyezett Velence kiütéses ve-
reséget mért a vendégekre és nem álltak
meg tíznél. A nagyon rapszodikus ered-
ményt felvonultató Sárbogárd méretes za-
kóval távozott Velencérõl.
Gólszerzõk: Horváth F. 5 gól (3. p, 25. p,
35. p, 77. p, 82. p), Vaskó B. 2 gól (21. p, 40.
p), Török O. A. 1. p, Pernyész P. 16. p, Illés
Á. 55. p, Horváth F. Á. 73. p, Papp L. I. 87.
p, illetve Vagyóczki P. 44. és 80. p.
Ifj. Pajor László edzõ a találkozó után: –
Tökéletesen látszik az eredménybõl, hogy
mennyi akarással és szenvedéllyel játszot-
tunk. Borzalmasan sok egyéni hibával segí-
tettük az ellenfelet, akiknek aztán már min-
den bejött, amivel próbálkoztak. A követke-
zõ fordulóra fel kell állnunk a padlóról ez-
után a jókora pofon után, és ezt csak kö-
zösen, megalkuvást nem tûrõ hozzáállással
érhetjük el.

A kispadon még van
mit javítani

Flavus Velence–Sárbogárd 1-1 (0-1)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Ber-
told, Kindl Zalán, Paget Olivér Algernon,
Buzás Attila, Kókány Péter, Luczek Ro-
land, Majláth Henrik, Gráczer Gergõ, Ro-
denbücher Tibor, Demeter Dávid
Cserék: Farkas Zoltán, Németh Kristóf,
Gyuricza Kornél, Gráczer Bálint, Nagy Ár-
min
A középmezõnyben helyet foglaló Velen-
ce ellen elmaradt a gyõzelem. Az erõsen
tartalékos vendégek irányították a játékot
és a fölény a 31. percben góllá érett. Paget
O. A. saját térfélrõl átívelte a labdát bal ol-
dalra és a beadást a védõ Majláth H. elé fe-
jelte, aki igazítás nélkül a kapu jobb alsó
sarkába lõtt, 0-1. Megérdemelt vendégve-
zetéssel vonultak pihenõre a csapatok. A
szünet után a hazaiak küzdöttek az egyen-
lítõ gól megszerzéséért, de a vendégek vé-
delme jól zárt. A 65. percben sikerült rést
találni a Sárbogárd védekezésében és Sza-
lai P. V. a bedobás után a kapu elé került
labdát a hálóba piszkálta, 1-1. Közepes
színvonalú és iramú mérkõzésen a vendé-
gek nem tudták pótolni Bezerédi Á., Gu-
lyás-Kovács G. és Gráczer Bence hiányát.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõ-
zésrõl: – Sok volt a hiányzó játékos, de a leg-
nagyobb gondot a velencei pálya rossz talaja
okozta. A srácok nagyot küzdöttek, de ez

most csak egy igazságos pontosztozkodáshoz
volt elég.

Ünneprontó Seregélyes

Sárbogárd Öregfiúk–
Seregélyes Öregfiúk 2-3 (1-1)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Lakatos
György, Kiss János, Csendes István, Killer
Gábor, Kelemen Béla, Deák Géza, Fülöp
Tibor, Tórizs Attila, Csizmadia Krisztián,
Szabó András
Cserék: Nedoba Milán, Palotás Péter, Cso-
mai Zoltán, Horváth István, Németh Ferenc
Zsolt, Vanya László, Derecskei József
A hazaiak gyõztes mérkõzéssel szerették
volna ünnepelni Kiss János, Doboz szüle-
tésnapját és a vendégeknek errõl nem szól-
tak. Jól indult a találkozó a hazaiak részé-
rõl. Tórizs A. góljával a 8. percben megsze-
rezte a vezetést, 1-0. A félidõ további ré-
szében a gólhelyzetek kihagyásában jeles-
kedtek a sárbogárdi támadók. A 35. perc-
ben Benczik Cs. góljával egalizálta a Sere-
gélyes az eredményt, 1-1. szünet után to-
vább növelte fölényét a hazai csapat és a
43. percben Kelemen B. talált a kapuba,
2-1. Az 50. percben ismét döntetlen volt az
állás, Paudits B. találatával 2-2. Meglepe-
tésre a 64. percben a védelem és Sipõcz A.
kapus közös hibáját kihasználva Paudits B.
megszerezte a vendégek gyõzelmét jelentõ
gólt. A kapu elõtti koncentráció hiánya
okozta a hazaiak vereségét és elmaradt a
szülinapi gyõzelem.

Hetet, de nem egy
csapásra

Sárbogárd N–Dunaújváros PASE N
0-7 (0-3)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Szakács Tamara, Baki Szintia, Kiss Ale-
xandra, Aranyos Nelli, Horváth Erzsébet,
Farkas Dóra, Tóth Virág Leila
Az esélytelenek nyugalmával léphetett pá-
lyára a hazai csapat a csoport favoritja el-
len. Negyedóra elteltével szereztek veze-
tést a vendégek. Hévizi Mónika 15 m-rõl
emelt a jobb felsõ sarokba, 0-1. A 20. perc-
ben megduplázták az elõnyt. A jobb oldal-
ra átívelt labda Koczka Dóra elé került és
ballal a bal alsó sarokba lõtt, 0-2. Három
perc múlva, a 23. percben ismét Koczka
Dóra volt eredményes: a felezõvonaltól
kapu elé ívelt labdát a hálóba kotorta, 0-3.
A szünet után sem változott a játék képe. A
hazaiak szórványos támadásai nem jutot-
tak el a vendégek kapujáig. A 49. percben
Domján Boglárka a középre került átadást
értékesítette, 0-4. Az 54. percben tovább
növelte elõnyét a Dunaújváros. Somogyi
Dóra bal oldalon indította csapattársát és
Koczka Dóra a jobb alsó sarokba helye-
zett, 0-5. A hazai próbálkozásokat Tóth
Virág igyekezett gólra váltani. A 61. perc-
ben a jobb oldali szögletbõl belõtt labdát
Gróf Lilla közelrõl lõtte a hálóba, 0-6.

Folytatás a következõ oldalon.
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A mérkõzés végeredménye a 71. percben
kialakult. Domján Boglárka középre ívelt
beadását Rupa Edina a kapust megelõzve
emelte a hálóba, 0-7.
Südi László edzõ a találkozó után: – A
mérkõzés elõtt a tisztes helytállást megfogal-
mazva léptünk pályára a nagy múlttal és
jobb játékerõvel rendelkezõ Dunaújváros el-
len. A lányok küzdeni akarással ezt mara-
déktalanul teljesítették.

Megérdemelt gyõzelem

Sárbogárd II.–
Pusztaszabolcs-Iváncsa II. 3-1 (1-1)

Sárbogárd II.: Simon Csaba – Bögyös Ben-
ce, Sükösd Gergõ, Sebestyén Zsolt, Vámo-
si Dávid, Demeter Dávid, Pajor László,
Fauszt Zoltán, Rigó László, Gráczer Bá-
lint, Tulok Gergõ
Cserék: Pap Bence, Varjas Tibor, Tóth Gá-
bor, Molnár Márk, Õri Dániel
A kiesési zónában tartózkodó vendégeket
fogadta a Sárbogárd II. csapata. Ennek
megfelelõen már az elsõ perctõl nyomás
alatt tartották a vendégek kapuját és a 7.
percben megszületett a vezetõ gól. Deme-
ter D. jobb oldali átadását Sükösd G. kö-
zépre passzolta és az érkezõ Gráczer B. 5
m-rõl a hálóba helyezett, 1-0. A gól után
mezõnyjáték alakult ki, hazai kihagyott
helyzetekkel. A 37. percben a hazai fölény
ellenére a vendégek megszerezték az
egyenlítõ találatot. A felezõvonalnál meg-
szerzett labdával Györök A. kilépett a vé-
dõk mellett és a büntetõterületen belül
szabálytalanul szerelték. A megítélt bün-
tetõt a sértett az elmozduló kapus mellett a
hálóba lõtte, 1-1. A szünet után a vendégek
kijöttek a hazaiak szorításából és Simon
Cs. bravúros védéseinek köszönhetõen
nem tudták a vezetést megszerezni. Vígh
A. 12 m-rõl leadott lövését lábbal szögletre
ütötte, majd a bal oldali átadással kiugró
Györök Á. labdáját remek érzékkel hárí-
totta. A 65. percben csereként beálló Tóth
G. agilis játékának köszönhetõen a 78.
perc meghozta a hazaiak vezetését. Az elõ-
re ívelt labdára Tóth G. rajtolt és a kifutó
kapus mellett a hálóba gurított, 2-1. A 81.
percben Õri D. és Demeter D. összjátéka
után a középre adott labdát Õri D. közel-
rõl a felsõ lécre lõtte. A 88. percben eldõlt
a mérkõzés. Simon Cs. kirúgását Tóth G.

megcsúsztatta és Molnár M. a védõket ma-
ga mögött hagyva a kapujából kimozduló
Lósits S. mellett a bal alsó sarokba gurított,
3-1.

A mérkõzés jelentõs részében fölényben
játszó hazaiak és Simon Cs. kapuban nyúj-
tott kitûnõ teljesítményének köszönhetõ-
en megérdemelt gyõzelmet arattak.

Jók: Simon Cs., Vámosi D., Gráczer B., il-
letve Lósits S., Györök A.

Pajor László szakmai igazgató értékelése:
– 3 pont megszerzése volt a cél, teljesítettük.
A mérkõzés jelentõs részében az történt, amit
mi akartunk. A hajrát jobban bírtuk, meg-
érdemelt gyõzelmet arattunk. Gratulálok a
csapatnak!

A hétvége sportmûsora

2019. november 7. (csütörtök)

17.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Adony
Öregfiúk (Déli csoport, Sárbogárd – vil-
lanyfényes mérkõzés)

2019. november 9. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Szár U19 (me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)

13.30 óra: Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ (Megyei I. o., Sárszentmiklós)

13.30 óra: Sárszentágota Öregfiúk–Sárbo-
gárd Öregfiúk (Déli csoport, Sárszent-
ágota)

2019. november 10. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Baracs U16
(Déli csoport, Sárbogárd)

13.30 óra: Káloz–Sárbogárd II. (Megyei II.
o., Káloz)

14.00 óra: Enying N–Sárbogárd N (Nõi
bajnokság, Enying)

2019. november 10-én 14 órakor az U11-es
korcsoportnak Sárszentmiklóson, az
U13-as korcsoportnak Sárbogárdon kerül
megrendezésre az OTP–MOL Bozsik-
program õszi befejezõ torna.

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke
városi

teremlabdarúgó-
bajnokság

1. forduló – 11. 10.

9.00 Spuri–Sárrét Devils

10.00 Twister–Légió 2000

11.00 Dream Team–FDL Ászok Ásza

2. forduló – 11. 17.

9.00 Légió 2000–Sárrét Devils

10.00 Dream Team–Spuri

11.00 Twister–FDL Ászok Ásza

3. forduló – 11. 24.

9.00 Spuri–Twister

10.00 Dream Team–Sárrét Devils

11.00 FDL Ászok Ásza–Légió 2000

4. forduló – 12. 01.

9.00 Twister–Dream Team

10.00 FDL Ászok Ásza–Sárrét Devils

11.00 Légió 2000–Spuri

5. forduló – 12. 08.

9.00 Dream Team–Légió 2000

10.00 FDL Ászok Ásza–Spuri

11.00 Twister–Sárrét Devils
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

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

92 éves hozzátartozónk mellé KERESÜNK
IDÕNKÉNTI FELÜGYELETRE SEGÍTÕT

Sárbogárdra. +36 30 3483 320

TÛZIFA KAPHATÓ.
Vegyes keményfa 3500 Ft/q, akác 4000 Ft/q.

ELLENÕRIZHETÕ MENNYISÉG ÉS MINÕSÉG.
Telefon: 06 70 636 0017

APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása, gallydarálás 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magasságig. 06 (20) 437 4869

Középkorú hölgyet keresek élettársi kapcsolatra sárbogárdi otthonomba,
rendezett anyagi háttérrel. 06 (70) 652 6146

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

ENYHE FOLYTATÁS IDÕNKÉNT
CSAPADÉKKAL

Csütörtök virradóra délnyugat felõl ismét több helyen alakul-
hat ki esõ, zápor. Egy-egy zivatar sem kizárt. Délutántól dél-
nyugat felõl csökkenni kezd a felhõzet, már csak északon és ke-
leten fordulhat elõ csapadék. Csak helyenként élénkülhet meg
a szél. Délután 11-17 fok valószínû.
Pénteken sokfelé ködösen indul a nap, majd délután változóan
felhõs lesz az ég, kisebb esõ legfeljebb a keleti és nyugati határ
közelében fordulhat elõ. A Dunántúlon nagy területen feltá-
mad a délkeleti szél. Hajnalban 2-8, napközben 12-17 fokot
mérhetünk.
Hétvégén is marad a változékony, gyakran szeles idõ. Szomba-
ton elõreláthatólag kevesebb, vasárnap több helyen fordulhat
elõ csapadék. Szombaton 15-20, vasárnap 9-19 fok lehet nap-
közben, mindvégig keleten lesz melegebb.
Forrás: idokep.hu 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

Gyújtsunk gyertyát a nagy háború
áldozatainak emlékére!

A nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz csatlakozva közös
megemlékezésre és gyertyagyújtásra hívunk mindenkit novem-
ber 11-én 11 órára Sárbogárdon a Hõsök terén lévõ emlékmû-
höz.

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöksége

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!
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TÖKFESZTIVÁL
a Sárbogárdi Zengõ

Óvodában
Idén õsszel is megrendezésre került a Sárbogárdi Zengõ Óvodá-
ban a már hagyományos Tökfesztivál. A rendezvényre 2019. októ-
ber 25-én került sor a szülõk, pedagógusok, de legfõképpen a
gyermekek örömére. A fesztivált megelõzõ héten az aulában re-
mek dekoráció fogadta az érkezõket.

Ám a ráhangolódás természetesen ezzel még nem volt teljes. Az
óvodapedagógusok minden nap tökkel kapcsolatos meséket, ver-
seket mondtak a gyerekeknek, és a közös éneklésben is ez a téma
volt a meghatározó. Nem telt el délelõtt a sütõben puhuló zöldség
illata nélkül. Ugyanakkor a gyermekek otthon is készülõdtek a
nagy eseményre, ami még inkább fokozta a hangulatot.
Végre elérkezett a várva várt délután. A szülõk és a gyerekek nagy
csomagokkal felpakolva érkeztek. Miután mindenki elfoglalta a
helyét, 17 óra körül megkezdõdött a tökfaragás. Jó volt látni a dol-
gos kezeket, melyek nyomán szebbnél szebb lámpások születtek.
Közben pedig mindenki kedvére válogathatott a rengeteg sós és
édes sütemény, illetve a finom üdítõk között, melyeket a szülõk
biztosítottak. A jó hangulatú, közös munka után mindenki meg-
csodálhatta a kész alkotásokat. Sötétedés után kígyózó sorban

vonultak fel a csoportok az Ady Endre úti lakótelep körül a világí-
tó lámpásokkal.
Köszönjük a Tulipán és a Micimackó csoportnak, hogy megszer-
vezték ezt a kiváló hangulatú programot. Külön köszönet Árvai
Lászlónak, Horváth Péternek, Nemesné Sajtos Katalinnak, Sza-
bóné Freschli Jankának, Szûcs Róbertnek és Takács Rolandnak,
hogy hozzájárultak az aula díszítéséhez.
Reméljük, jövõre is hasonló, sikeres Tökfesztiválról számolha-
tunk be.

Dörögdy Blanka óvodapedagógus

TAVASZ AZ ÕSZBEN
A napsütés és a kellemes hõmérséklet nem csak az embereket deríti jó-
kedvre. A növények is kiélvezik a sokáig tartó, tavaszias õszt, és színpom-
pás szirmaikkal, leveleikkel mosolyognak a világra. Az õszi virágok mel-
lett bimbót fakaszt egy-egy ta-
vaszi virág is. Sárszentmiklóson
Derecskei Józsefék fehér orgo-
nája néhány ágán illatos pama-
csokat bontott, ezzel ajándé-
kozva meg a ház lakóit.

Józsi és felesége tudhatnak va-
lamit, hiszen nyáron egy csoda-
karalábéval szerepeltek már la-
punk hasábjain. Kíváncsian vá-
rom, mit terem még a kertjük.

HKV


