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A félmilliós adomány sorsa
Múlt héten beszámoltunk arról, hogy többen áldozták idejüket, pénzüket, energiáju-
kat és jóindulatukat azért, hogy összefogva – sütikóstolóval egybekötött programok
keretében – adományt gyûjtsenek (eredetileg egy enyingi kisfiú javára, de mivel szá-
mára addigra összegyûlt a terápiához szükséges összeg) egy sárbogárdi tinédzser,
Erõs Balázs gyógyulására.

540.200 Ft jött össze a rendezvényen, melyet a rászorulókat támogató, budapesti
székhelyû Örökké Nem Eshet Alapítványon keresztül juttattak volna el a családnak.
Mivel azonban Balázs édesanyja olyan célra kívánta volna felhasználni a pénzt, mely-
hez etikai és törvényességi megfontolások alapján sem az adományozók, sem az ala-
pítvány nem járultak hozzá, mert nem Balázs gyógyulását szolgálja, az édesanya le-
mondott az összegrõl, így nem is utalták át számára a pénzt.

Az adomány az Örökké Nem Eshet Alapítványnál marad, mely más beteg, vagy sérült
gyermekek rehabilitációjára fordítja az összeget az adománygyûjtést szervezõk jóvá-
hagyásával, beleegyezésével. Az alapítvány internetes oldalán az összeg felhasználása
a #koszonjuksarbogardiak megjelölés alapján követhetõ nyomon.

Hargitai–Kiss Virág
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Bemutatjuk
Szalai János Milánt, Alap új polgármesterét

– Mikor szembesültél igazán azzal, hogy a polgármesterség nem-
csak arról szól, hogy egy kampányban ki nyer, vagy ki veszít, mint
mondjuk egy sportjátékban, hanem egy megelõlegezett bizalom
és egyben hatalmas vállalás, mely a válladra nehezedik?
– Rögtön az elsõ napon szembesültem ezzel. Teljesen más az épü-
leten kívülrõl megítélni az önkormányzat munkáját, mint belülrõl
látni, mennyi feladatot kell megoldania.
– Belegondoltál, hogy a polgármesteri tisztség mekkora fele-
lõsséggel jár, mielõtt elindultál a választáson? Érdeklõdtél-e elõ-
zetesen olyanoktól, akik már dolgoztak, vagy dolgoznak köz-
igazgatásban?
– Igen. A mások által elmondottakat azonban nem vettem kész-
pénznek, csak kiindulási pontnak, hiszen minden település más és
más. Gondoltam, hogy nehéz dolgom lesz, de biztos voltam ben-
ne, hogy helyt tudok állni. Nagyon komoly fizikai és mentális
igénybevételt kíván ez a pozíció. Bízom benne, hogy sikerül az el-
várásoknak megfelelnem.
– Úgy gondolom, merész voltál, hiszen semmilyen közéleti ta-
pasztalatod nincs.
– Valóban. Idõ kell, mire teljesen átlátom a dolgokat és úgy vég-
zem a munkámat, ahogy az egy jó polgármestertõl elvárható. De
azt gondolom, nem lehetetlen feladat. Megvan bennem a kellõ el-
szántság, tenni akarás.
– Mennyire érzed segítõkésznek a hivatali kollégákat, képviselõ-
testületi tagokat?
– A régi testületbõl négyen maradtak, ketten újak. A célunk kö-
zös, ezért biztos vagyok benne, hogy jól együtt tudunk mûködni.
Ami az apparátust illeti, szerencsésnek mondhatom magam, mert
nagyon kedves és nagy tapasztalattal rendelkezõ kollégák dolgoz-
nak az önkormányzatnál, ezért nyugodt vagyok, hogy jó kezekben
van a hivatal. Nyitott vagyok, szívesen fogadok minden segítséget.
– Beszéljünk arról, hogy ez a merész fiú honnan indult.
– 33 éves vagyok. Édesanyám alapi, édesapám cecei származású.
Alapon nõttem fel, itt jártam iskolába. A középiskolát Székesfe-
hérváron végeztem a Teleki Blanka Gimnáziumban. Onnan az
ELTE-re felvételiztem, gyógypedagógus–logopédus szerettem
volna lenni, de egy pont híján nem vettek fel. Így elhelyezkedtem
minõségellenõrként a Philipsnél Székesfehérváron, és elvégez-
tem egy marketing- és reklámszervezõi OKJ-s képzést. Majd a
honvédséghez kerültem. Hét évig voltam szerzõdéses katona Szé-
kesfehérváron a vegyvédelmi zászlóaljnál. Az utolsó négy évben
Sárbogárdon laktam szolgálati lakásban. Aztán úgy döntöttem,
ismét váltok, mert megszülettek az ikerlányaim, akik most már 4
évesek, és úgy éreztem, hogy a családi életemmel már nem tudom
összeegyeztetni a katonai hivatást. Egyébként hamarosan bõvül a
család: januárban érkezik a kisfiam. A honvédség után az IBM-
nél közel két évet töltöttem informatikai területen. Közben elvé-
geztem egy felsõfokú logisztikai és szállítmányozási képzést. Az-
tán a Brookshoz mentem át, ahol külföldi ügyfelekkel kellett kap-
csolatot tartanom belsõ értékesítési koordinátorként.
– Ez feltételezi a nyelvtudást.
– Felsõfokú nyelvvizsgám van angolból, illetve rendelkezem né-
met középfokúval is, de azt kevésbé használom. Pár hónapja au-
todidakta módon tanulom az olaszt. Nagyon szeretem a nyelve-
ket.

– Mi motivált, hogy elindulj a polgármesteri székért?

– Szerettem volna tenni a közösségért, és úgy éreztem, képviselõ-
ként nem lenne annyi eszköz a kezemben, hogy az elképzelései-
met meg tudjam valósítani, mint polgármesterként. A barátaim
támogattak abban, hogy próbáljam meg.

– Mik a célkitûzéseid?

– Fontosnak tartom, hogy jobban informált legyen a lakosság az
önkormányzatnál zajló munkáról. Közvetlenebb viszonyt szeret-
nék kialakítani a lakossággal, bevonni az embereket a települé-
sért folytatott munkába. Mindenképpen szeretnék újra megszer-
vezni évente egy falunapot, amire van igény, és rengetegen aján-
lották fel a segítségüket ehhez. Szintén célom a járdák rendbeté-
tele, hogy a szülõk ne az úton tolják a babakocsit, valamint a köz-
biztonság javítása, a meglévõ négy kamera cseréje fejlettebb
konstrukcióra, mivel sok ember jön-megy a faluban, köztük olyan
problémás emberek is, akiket jobban szemmel kell tartani. A
rendõrség és a polgárõrség komoly munkát végez ennek érdeké-
ben. Azokat a rendezvényeket, melyek eddig is jól mûködtek,
népszerûek voltak, továbbra is szeretném megtartani, viszont a
kevésbé népszerûeket újra szeretném gondolni a helyi civil szer-
vezetek bevonásával. Mindenképpen szeretnék egy fórumot is
tartani, amint a kezdeti legfontosabb teendõkön túl leszek.

– Volt e korábban valamilyen közösségi tevékenységed?

– Alapítója vagyok a Sárbogárdi Darts Klubnak; jó kapcsolatot
ápolok az alapi focicsapattal, segítem a munkájukat, és augusz-
tusban szerveztem nekik egy kispályás focitornát, melynek bevé-
telét nekik ajánlottam föl. Szívügyem a közösségépítés, szervezés.

– A család hogyan áll ahhoz, hogy kiszámíthatatlanabbá válik az
eddigi életetek a polgármesterség miatt?

– A feleségemmel 12 éve vagyunk együtt, és 4 éve vagyunk háza-
sok. Voltak már nehezebb idõszakaink is, fõleg a katonaság alatt.
Volt egy év, amikor mindössze 11 napot találkoztunk, mivel Cip-
ruson dolgoztam békefenntartóként. Úgyhogy erõs alapokon
nyugszik a kapcsolatunk.

– Sok sikert, kitartást, erõt kívánok a munkádhoz és az érkezõ
gyermeketekhez is!

Hargitai–Kiss Virág
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42 éve
együtt

A városi nyugdíjasklub szombaton rendez-
te megalakulásának 42. évfordulós ünne-
pét. Erre az eseményre meghívták a test-
vérklubokat: a sárszentmiklósi, töbörzsöki
és a honvéd nyugdíjasok képviselõit is. A
klub vezetõje, Sári Andorné köszöntötte a
vendégeket.

Dr. Sükösd Tamás polgármester és a
testvérklubok képviselõi virágcso-
korral köszöntötték a vendéglátó
házigazdát, a bogárdi klubot. A sár-
szentmiklósiak kedves mûsorral, egy
zenés népi játékkal mutatkoztak be,
és erre az alkalomra néhány dal ere-
jéig összeállt a bogárdi klub dalköre
is. A közös vacsora után Rozgonyi
Tibor zenéjére táncolt a vendégse-
reg. A hagyományos tombolasorso-
lás után késõ estig vidám hangulat-
ban mulattak a nyugdíjasok.

Hargitai Lajos

Újborszentelés
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör szombaton hívta a
helyi szõlõsgazdákat újborszentelésre Rétszilasra, Horváth Ist-
ván borházába. Az idén a korábbiaknál jóval kevesebb bort
hoztak a szépen feldíszített szentelõasztalra. A helyi gazdák
mellett ugyanakkor Simontornyáról, Soponyáról is jöttek ven-
dégek. A borokat a korábbi hagyományok szerint Mészáros Já-
nos római katolikus plébános, címzetes apát, esperes szentelte
meg és egyúttal áldást mondott a jövõ évi termésre. A szertartás
után sült kolbász mellett kóstolták a gazdák egymás borait.

Hargitai Lajos
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Kurdisztán: Állam az államban
2. rész

Kurdisztánban a pénzváltók szerepét a
pénztárak töltik be. Lementem a körbe-
tükrözött lifttel a földszinti éjjel-nappali
közértbe, hogy pénzt és információt vált-
sak, hogy utána a közeli parkot bejárjam.
Kedves fiúk váltották át a dollárjaimat és
megadták a taxik körülbelüli árait a város-
ba. A pénztárnál csomagolók is dolgoznak,
akik többek között a megvásárolt árukat
pakolják be a nejlonba, vagy a hozott tás-
kába. Az egyik csomagoló a szíriai
Qamishlibõl menekült kurd volt. Nem ke-
res olyan jól, ezért ismerte az olcsóbb lehe-
tõségeket, amiért igen hálás voltam neki.
Tõle tudtam meg, hogy léteznek a taxik
mellett kisbuszok is, amik az embert egyik
városból a másikba viszik megfizethetõ
áron. 50.000 iraki dinárt kaptam 44 dollá-

rért. (2004-tõl új dinár került forgalomba,
eltûnt róluk Szaddam arcképe). Vettem
egy lapos kenyeret ötszáz dinárért, és elin-
dultam az orrom után a parkba. Magas kõ-
kerítések mellett haladtam, ahol dús koro-
nájú eperfák lombjai hajlottak a járda fölé,
rengeteg gyümölcstõl rogyadozva. Érthe-
tõ, hogy eléggé soká tartott, mire a park-
hoz értem. Nagyon tetszetõsen kéklett le-
parkolva egy jó kocsi, és ez egyszer fölis-
mertem a márkáját: Jaguár. Útközben kis-
buszokat is láttam és egy apró buszmegál-
lót. A park bejárata félhold alakban osz-
lopsor, az oroszlánokkal díszített kapu
elõtt kis szökõkút, a bejárat mögött az õr-
házban teázó kalasnyikovos õrök.
A park hatalmasnak bizonyult. Zöldellõ
fû, rendezett bokrok és kertek, többféle

színben és formában pompázó, illatozó ró-
zsák, virágbokrok fogadtak. Ember szinte
alig. A kis kertekre osztott parkban min-
denhol öntöztek, és mûködtek a szökõku-
tak. A padok tisztán és épen várták a pihe-
nésre vágyókat. Sehol egy darab szemét,
sehol egy megrongált pad, asztal vagy hin-
ta. A szám tátva maradt. Déjá vu Azerbaj-
dzsán.
Tervem, hogy közelebbrõl is megismer-
kedjek az iraki dinárral, itt kútba esett,
mert éppen arra sétált egy fiú, kezében ira-
tokkal. Sétált már fiú kezében iratokkal fe-
lém más parkokban is, mint például Irán-
ban. Ilyenkor automatikusan elhagyom az
eindhoveni reakciómat, hogy azonnal fu-
tásnak eredjek. Ez a kurd fiú pont akkor
bukkant föl, amikor éppen két perce ültem
a padon egy hûs lombú fa alatt, kezemben
az iraki dinárok minden fajtájával. Mire
odaért hozzám, már csak a vágyam maradt
a levegõben, hogy megismerjem az iraki
papírpénzeket. A fiú tört angolsággal szó-
lított meg. Egyetemista volt, mint azt a ke-
zében tartott óraanyag is mutatta, és sze-
rette volna az angolját rajtam csiszolni.
Kissé eldiskuráltunk, aztán elbúcsúztam a
szomorú hírrel, hogy nem vagyok honos a
facebookon.
Még kissé beljebb sétáltam a parkban és
feladtam a tervet, hogy aznap az egészet
bejárjam. Visszafelé az apró buszmegálló-
ban egy férfi várakozott. Kikérdeztem,
hogy milyen buszok járnak a városba és
mennyiért. Nem beszélt angolul, csak kur-
dul és arabul. Annyit megértettem, hogy
eléggé ritkán, de járnak kisbuszok, és ne-
vetséges összegért szállítanak.
Ismét beettem az eperbõl, nehogy elfelejt-
sem az ízét. A gyümölcs több centiméter
vastagságban borította a járdát, mert senki
nem szedte, csak én. Alig volt forgalom,

mert Ramadán havában jártunk, amikor
napfelkeltétõl napnyugtáig böjtölnek a
muszlimok. Ha tehetik, hûsön és nyugton
maradnak egész nap. Ott szökdécseltem
büszkén és boldogan a 36 fokban, ujjatlan
blúzban, térdnadrágban Észak-Irakban.
Este Inam szomorúan közölte, hogy más-
nap este haza kell mennie Pakisztánba,
mert apukája igen beteg. Hiába van mel-
lette orvos nõvére, mégis jobb, ha õ is haza-
megy. Egy hónapig marad. Itt hagyja ne-
kem az egyik lakáskulcsot, a házon kívüli
internetre való kapcsolódáshoz az apró,
feltölthetõ, hordozható, Fastlink nevû do-
bozkát. Ha Erbilen kívül leszek, tegyem a
küszöb alá a lakáskulcsot, majd Yasmin el-
jön érte. Küszöb alá, vagy még be sem zár-
va az ajtót, kulcsot utoljára 1980-81-ben
raktam Hantoson a Kuncival, amikor ott
tanítottunk. Úgysem ment be senki a laká-
sunkba. Azt hittem, ez az idõ örökre el-
múlt, de Erbilben ismét érvényes.
Másnap taxit rendeltem (négy-ötezer di-
nárért), hogy körülnézzek a városban. A
Citadella elõtt nem messze szálltam ki.
Egy nyitott bejárat mögött elhanyagolt,
apró temetõt találtam, benne több száz
éves sírokkal és egy türbével, körülötte ég-
be nyúló gazokkal, melyek virágain boldog
méhek zsongtak. Körben magas, modern
lakóházak tompították le a külsõ zajokat.
Innen rögtön a fõút forgatagába kerültem.
Pár lépés után egy hipermodern bevásár-
lóközpont elõtt álltam. Nem mentem vé-
gig rajta, mert nem értem volna vissza
sötétedésig, amit az elsõ két percben már
megállapítottam.
Szemben ezzel egy kertes, hosszúkás, egy-
emeletes, régi épületre láttam, bejárata fö-
lött a felirat: „Közoktatási Múzeum”. Mi-
vel zárva volt a vasrácsos, széles kapu, to-
vább indultam nézelõdni. A járdákat szin-
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te eltorlaszolták az üzletekbõl kinyúló, dúsan megrakott pultok.
Szíriai édességárusok kínáltak mindenféle finomsággal. Az az ér-
zésem támadt, hogy Szíriában vagyok.
Hamarosan kiértem a hatalmas fõtérre, amelyet a dombra emelt
Citadella zárt le. Bal oldalán köroszlopos, nyitott folyosós bazár
fogadott, ahonnan a fedett részeire több utcácskán is be lehetett
menni. Az egész bazár az aleppói, damaszkuszi és isztambuli ba-
zárok keverékét idézte föl bennem. Beszélgettem törökül, per-
zsául és angolul. Kurdisztánban négy nyelven beszélnek az embe-
rek, a fent említettek mellett még kurdul is. A kurd nyelv két fon-
tos ágra oszlik: délen a szoráni változatot beszélik, északon a ker-
mancsit. A szorániban sok perzsa elem is keveredik, így azt köny-
nyebben megértettem.

A bazár szélén sorakozó oszlopok alatt, egy nyitott édességbolt-
ban fölfedeztem egy sörbetet, amiért még az utolsó napomon is
bementem a városba. Ez a sörbet sárgabarack- és tamarindpüré-
bõl állt, jégben lehûtve. Fillérekért.
Beljebb sétálva a bazárban beszélgettem olyan arab fiúkkal, akik
a lebombázott Faludzsából települtek át ide; beszélgettem helyi
türkménekkel törökül, és Szíriából menekült kurdokkal is. Egy-
szer egy zöld szemû, kedves, csak arabul beszélõ szíriai üdítõárus-
nál egy sámlin szopogattam a teát, amikor tört angolsággal oda-
állt az orrom elé egy vékonydongájú kurd és mindenféle kérdé-
sekkel árasztott el: honnan jöttem, mit csinálok, egyedül va-
gyok-e. Válaszul én kérdezgettem ki, miközben a trikóját díszítõ
olasz zászlót és feliratot böngésztem. Elhadarta, hogy pár éve me-
nekült Olaszországba, azóta is ott él, imádja, de sokszor visszalá-
togat a családhoz. Igen zavarja a sok arab, mert gyûlöli õket. Be-
széd közben úgy állt, mint kiskakas a szemétdombon, és egy pil-
lantásra sem méltatta a mellettem ülõ, mosolygó, zöld szemû ela-
dót, aki nem értett semmit az egész társalgásból. Mivel többen is
megálltak, hogy részesei legyenek a beszélgetésnek, hamar elbú-
csúztam ettõl a kellemetlen alaktól úgy, hogy a körben állók kér-
déseire kezdtem el válaszolgatni.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Ötven éve
ballagtunk…

November 9-én osztálytalálkozóra gyûltünk össze volt iskolánk-
ban, a sárbogárdi általános iskola egykori 8. b osztályába, ahon-
nan 50 évvel ezelõtt, 1969 júniusában elballagtunk. A 38 fõs osz-
tályból 25-en jöttek el. 6-an igazoltan voltak távol, 7-en sajnos már
nem lehetnek közöttünk. Értük gyertyát gyújtottunk és egyperces
néma fõhajtással emlékeztünk rájuk. Ezután a megjelentek be-
számoltak arról, hogy mi történt velük a legutóbbi találkozásunk
óta, ami tíz évvel ezelõtt volt. A legtöbben nyugdíjasok, de vannak
aktív dolgozók is. Elõkerültek a fényképek gyerekekrõl, unokák-
ról, és persze a régi, kopott fotókat is megnézegettük, felidézve a
sok régi emléket a tanítási órákról éppúgy, mint az emlékezetes
szabadidõs tevékenységeinkrõl is. Abban az idõben készült példá-
ul a sportpálya, aminek létrejöttében sok testnevelésórán mi is se-
gítettünk. A jó hangulatú beszélgetés után átsétáltunk az Ama-
deus étterembe, ahol ízletes ebéddel vártak minket. Itt már néhá-
nyunk párja is csatlakozott hozzánk. A vidám hangulatú beszélge-
tések, emlékfelidézések után feltöltõdve, a találkozások örömé-
vel úgy búcsúztunk el, hogy reméljük, a következõ találkozónkon
hiánytalanul megjelenik minden egykori diáktárs. Jó volt együtt
lenni, visszautazni a múltba!

A szervezõk: Pné Bali Katalin,
Nné Bereczk Emília, Sné Ertván Erzsébet

KONCERTLÁTOGATÁS – ZENEAKADÉMIA
NAGYTEREM

2019. december 4., 19.00–21.30

Mûsor: Ravel: Lúdanyó meséi; Mozart: 20. (d-moll) zongora-
verseny, K. 466; Saint-Saëns: 3. (c-moll) szimfónia, op. 78
(„Orgona”)
Közremûködik: Farkas Gábor (zongora), MÁV Szimfonikus
Zenekar. Vezényel: Charles Dutoit
Az elõadásra a jegy ára: 1.000 Ft plusz buszköltség
Jelentkezni lehet Bakonyi Istvánnénál a +36 20 930 9776-os
telefonszámon.

Bogárd–Dal Egyesület
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Lourdes – A Szûz Anya „kórháza” zarándoklat
1. rész

Még sötét van. Egyre több autó érkezik az
M7-es pihenõparkolójába, pedig még csak
hajnali negyed hat. Álmos tekintetû, de re-
ménytõl pislákoló szívû emberek szállnak
ki az autókból és ismerõsként köszöntik
egymást. A hatalmas bõröndök és útitás-
kák is elõkerülnek a csomagtartók mélyé-
rõl. Az emberek halkan beszélgetve vára-
koznak, sokakat családtagjaik, barátaik kí-
sértek ki, hoztak ide. Nyilvánvaló, hogy
ezek a bõröndös emberek hosszú útra in-
dulnak rövidesen. A beszélgetésekbõl ki-
sejlik némi öröm, némi bizonytalanság, egy
kis aggodalom. Vajon mit várhatunk ettõl
az úttól? Hogy bírjuk a hosszú utat, milye-
nek lesznek a szállások, sokat kell-e gyalo-
golnunk, kapunk-e valami lelki többletet,
megérint-e minket a hely „varázsa”, tu-
dunk-e töltekezni az út során? Telis-tele
vagyunk kérdésekkel, de ugyanakkor re-
ményteli várakozással is.

Én is közöttük vagyok és kolléganõm, Ka-
nyóné Somogyi Tünde, az alsószentiváni
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
hittanára, valamint Kiss Attila, ugyanezen
iskola igazgatója. Mi egy autóval érkez-
tünk az egyházmegye déli csücskébõl. Vá-
rakozásunk nem hiábavaló. Egy hatalmas,
fehér autóbusz gördül be a parkolóba. A
2-es busz. Ez a mi buszunk! Már vannak a
buszon emberek, akiknek még korábban
kezdõdött a nap Budaörsön, Érden, Cse-
pelen. Közeledünk bõröndjeinkkel a busz
felé. Vajon hol lesz a helyünk? Vajon mi-
ért is vállalkoztunk erre az útra?

És váratlanul egy erõs, határozott férfi-
hang töri meg a csendet a buszajtóból: DI-
CSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
És ekkor mint egy éles kés hasít belém a
felismerés: hát ezért megyünk! Minden
kétségem eloszlik. Ezért megyünk, hogy
dicsértessék Jézus Krisztus. Rádöbbenek,
hogy nem az elõzõekben sorolt kérdések a
fontosak. Nem az én vágyaim, aggodalma-
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Minden második…
Németország és a szövetséges hatalmak képviselõi 1918. novem-
ber 11-én 11 órakor írták alá az elsõ világháborút lezáró, com-
piegne-i fegyverszüneti egyezményt, hivatalosan is véget vetve az
értelmetlen és ártatlan emberéleteket követelõ harcoknak a nyu-
gati fronton. Az 1914-tõl folyó háborúban a történelmi Magyar-
ország megközelítõen 20 milliós lakosságából több mint 3 millió
800 ezer katona vett részt, közülük 660 ezren haltak hõsi halált,
800 ezren megsebesültek, és 7-800 ezren estek hadifogságba – az-
az minden második magyar katona tért csak haza „épségben”.
(Forrás: arcanum.hu)

A háborúban odaveszett sárbogárdiakra emlékeztünk e hét hét-
fõn, novembre 11-én délelõtt 11 órakor a Hõsök terei emlékmû-
együttesnél a Honvéd Bajtársi Egyesület szervezésében. Gál Sán-
dor elnök röviden felidézte a több mint 100 évvel ezelõtti esemé-
nyeket, majd Kovács Csongor lelkipásztor mondott imát az el-
esettekért, hálát azért, hogy békében élhetünk, és abbéli remé-
nyét fejezte ki, hogy nekünk és utódainknak soha nem kell megta-
pasztalni egy háború gyötrelmeit.

A Miatyánkot követõen a megemlékezõk egy-egy gyertyát helyez-
tek el a világháborús emlékû talapzatán.

HKV

im és önmagam javának keresése, hanem maga az Isten és a vele
való minõségi találkozás reménye. Köszönöm Istennek, hogy el-
hangzott ez a hajnali katolikus köszöntés Hajdú Ferenc püspöki
helynök úrtól. Minden kétségem és aggodalmam szertefoszlott.
Tudom már, hogy miért megyek Lourdes-ba.
Elköszönve hozzátartozóinktól, felszálltunk a 2-es buszra, miköz-
ben az 1-es busz is begördült Tatabánya felõl Harkai Gábor atya
lelki vezetésével, hogy újabb zarándokokat vegyen a fedélzetére.
Közel kilencvenen indultunk tehát útnak a két busszal. Az én „je-
gyem” Tünde mellé szólt, akivel õsidõk óta ismerjük egymást és
kollegiális barátok vagyunk. Ezt az írást Ferenc atya kérésére
együtt fogalmazzuk, és Tünde több száz fényképe közül válogat-
tunk egy galériát a beszámolóhoz.
Péntek lévén, a kettes buszon a fájdalmas rózsafüzérrel kezdtük
az utat Ferenc atya vezetésével. Úgy éreztem, hogy nem nagyon
illik a Jézus szenvedésén való elmélkedés az én immár ünnepi lel-
kületemhez, de aztán arra gondoltam, hogy a zarándokút során
bizonyára fel kell venni keresztjeinket, hiszen csak a kereszt után
következhet a feltámadás öröme! Ezzel elfogadtam az út minden
lehetséges nehézségét és alávetettem magam vezetõink jövõbeli
útmutatásainak. Így jó zarándoklatra indulni. Köszönöm a fájdal-
mas olvasót!
Ahogy véget ért az imádság, meg is kérdeztem Tündét, mit vár a
zarándoklattól.
Tünde: – Egy kicsit olyan, mintha ádvent lenne. Izgalom, kíváncsi-
ság, várakozás/vágyakozás és öröm keverednek bennem. Jó újra
együtt lenni a hitoktatótársakkal, újra beülni Jézus mellé a bárkába
és hagyni, hogy vigyen. Tudjuk, hogy most Máriával is találkozunk, s
remélem, hogy ez a találkozás valóban létrejön. Mikor kis csapatunk
pólóját rajzoltam, keresgéltem, hogy milyen idézetet írjak rá, olyat,
ami kifejezi a zarándoklást, illetve nemcsak engem érint meg, a kö-
vetkezõt találtam: „Az, aki vagy, Isten ajándéka neked. Az, akivé vál-
hatsz, a te ajándékod Istennek.” (Dan Millman) A kék pólóra még
egy Mária-sziluett, a rózsafüzér és egyházmegyénk logója is rákerült.

Nagyon köszönjük Tündének a csodásan megtervezett pólókat!
Folytatjuk.

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár, Semegi Józsefné
EHF-szaktanácsadó, Varga László EHF-szaktanácsadó

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

TAKÁCS PÁLNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek el.

Gyászoló család



8 ISKOLA 2019. november 14. Bogárd és Vidéke

Szentiváni
suliszemle

Trendhagyó irodalomóra
a Kávészünet zenekarral

A Kávészünet zenekar koncertjein a legismertebb klasszikus és
kortárs költõk mûvei, valamint saját szövegû versátiratok szólal-
nak meg modern, dinamikus hangzással. Zenéjük hidat képez a
mai fiatalság és az irodalom között. Az együttes minden korosz-
tályhoz szól, így a klubokban, fesztiválokon is találkozhatunk ve-
lük, ahol lendületes koncertjeikkel garantálják a kiváló partihan-
gulatot – olvashatjuk az együttes honlapján (https://kaveszunet.
info).

A leírtakat 2019. november 8-án iskolánk tornatermében is meg-
tapasztalhatta az érdeklõdõ közönség. A rendezvény az önkor-
mányzat által fenntartott községi könyvtár dolgozója, Takács Sá-
ra és a Fejér Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai-
nak szervezésében valósult meg, akik azzal a kéréssel kerestek
meg bennünket, hogy tudnánk-e helyszínt adni a koncertnek,
amelyet eredetileg október 30-án tartottak volna meg az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretében, s betegség miatt került át erre a
napra. A felkérést örömmel fogadtuk, és maximálisan igyekez-
tünk támogatni a tornaterem berendezésével és az iskola tanulói
és tanárai részvételével, hiszen a trendhagyó irodalomórán az
együttes fentebb idézett ars poeticája szerint a mai fiatalsághoz
szeretnék az irodalmat modern hangszerelésû dalaikkal közelebb
hozni. A koncertre természetesen eljött a könyvtár dolgozója, Ta-
kács Sára, a hivatali dolgozók közül Husvéth Imréné és Fekete
Zoltánné, a képviselõ-testületi tagok közül pedig Nagy Orsolya
(köszönjük neki a képeket) és Kiss Attila is megtisztelte jelenlété-
vel a rendezvényt.
A lendületes koncerten elérték céljukat az elõadók: megtalálták a
közös hangot a kisebbekkel és a nagyobbakkal egyaránt, hiszen a
mûsorban elhangzott versek közt szerepeltek Csukás István, Mó-
ra Ferenc, Weöres Sándor, Petõfi Sándor, József Attila és Ady
Endre költeményei egyaránt, A cinege cipõjétõl a Párizsban járt
az õszig.

Köszönjük a zenekarnak a jó hangulatú elõadást, amely – mint a
képek alapján is látható – jókedvre derítette a közönséget. A szer-
vezõknek köszönjük a megkeresést, természetesen a jövõben is
számíthatnak ránk!

November 11.:
Környezetismereti vetélkedõ Sárkeresztúron

A Sárkeresztúri Általános Iskola ebben a tanévben is meghívta
szokásos környezetismereti versenyére a környék iskoláinak alsó
tagozatos csapatait. A vetélkedõ témája ebben a tanévben külön-
leges volt: 10 éves jubileumához érkezett a verseny, így a szerve-
zõk a korábbi tanévek feladataiból válogattak össze egy csokorral.
Iskolánkat a László Szabolcs–Punk Viktor–Strasszer István János
összetételû csapat képviselte, akiket Kocsisné Madarasi Mónika
és Pribék Erika tanító nénik választottak ki tanulmányi munkájuk
alapján a 2., 3., illetve 4. évfolyamosok közül.
A jó hangulatú vetélkedõn változatos feladatokat kellett megol-
daniuk a csapatoknak, akik rajtunk kívül Kálozról, Sárosdról,
Cecérõl, Sárbogárdról és Sárkeresztúrról érkeztek. Kísérõ peda-
gógusuk, Pribék Erika tanító néni elmesélte, hogy kukoricamor-
zsolással kezdtek (falusi gyermekek lévén ez remekül ment), volt
memóriajáték, igaz–hamis állítások (ebben mi értük el a legtöbb
pontot), évszakokhoz tartozó események, jeles napok szétváloga-
tása, vonalrajz készítése a világtájak szerinti haladás és a lépésszá-
mok megadásával négyzetrácsos lapra (kár, hogy a tulipán szára
elcsúszott), puzzle kirakása egy jellegzetes ételünk, a lecsó alap-
anyagainak képébõl, vagy éppen pattogatott kukorica elfogyasz-
tása fogpiszkálóval.

Nagy izgalmunkra az összesítés során kiderült, hogy néhány pont-
tal most lecsúsztunk a dobogótól és a középmezõnyben végez-
tünk (kár a pattogatott kukoricás feladat elõtti bealvásért), de ter-
mészetesen így is gratulálhatunk a csapat teljesítményéhez!
Ugyancsak gratulálunk a gyõztes sárbogárdi csapatnak, akiknek
felkészítõ tanára, Nagy Orsolya szintén alsószentiváni kötõdésû.
Köszönjük a sárkeresztúri iskolának, hogy megszervezték szá-
munkra a versenyt, valamint köszönjük a vendéglátást és azt, hogy
(hozzánk hasonlóan õk is azt az elvet vallva, hogy senki nem tá-
vozhat az iskolából üres kézzel) minden résztvevõ csapat kapott
egy kis ajándékot. A rendezvény végén közösen fogyaszthatták el
diákok és tanárok a 10 éves évforduló alkalmából készített ünnepi
tortát.
Jól éreztük magunkat, jövõre ismét visszajövünk!

Kiss Attila igazgató



Bogárd és Vidéke 2019. november 14. ISKOLA 9

Miklósi sulihírek
Betûnégyszög, Szókígyók

és Észlények

Péntek délután 36 csapat 144 tanulója
gyûlt össze iskolánkban, hogy négyfõs csa-
patokban egymással összedolgozva oldja-
nak meg nyelvi problémákat. Hat terem-
ben folyt a küzdelem, melynek során har-
madiktól nyolcadik osztályig nagy szorga-
lommal és vidámsággal oldottuk meg a fel-
adatokat. Iskolánk mellett a Petõfi Sándor
Gimnázium képviseltette magát a megmé-
rettetésen. Magyar versekkel, regényekkel
kapcsolatos feladatok, szókirakó, szólások
helyes formáját firtató és szófajokon el-
gondolkodtató feladványok szerepeltek a
feladatsorokban. Az izgalmak keddig foly-
tatódtak, amikor is megjelentek a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny oldalán a hiva-
talos eredmények, melyekre nagyon büsz-
kék vagyunk, ugyanis 3. évfolyamon a Há-
rom szoknya és egy nadrág (Csuti Emma,
Zágonyi Petra, Huszár Lara és Fejérvári
Gyula) megyei 12., a negyediken a Betûda-
rálók csapata (Hepp Laura, Pintér Kincsõ,
Simon Zsófia, Kovács Áron) 11., a hatodi-
kon a Kis nyelvészek (Vámosi Nóra, Sza-
badi Viktória, Hegedüs Anna és Deák Bo-
ra) 15., a 7. évfolyamon pedig a Betûnégy-
szög csapata (Sipos Patrícia, Végh Dorina,
Szabó Marcell és Szloboda András) 12. he-
lyezett lett. Szívbõl gratulálunk minden
résztvevõnek.

Sipos Patrícia és Végh Dorina 7. b

Középiskolák
bemutatkozása

Hagyományos novemberi rendezvényünk
november 11-én 5 órai kezdettel zajlott is-
kolánk ebédlõjében, melyre a 7-8. évfolya-
munk tanulói és szüleik jöttek el. A ren-
dezvényünk a pályaválasztást segíti. A je-
lenlévõk tájékoztatást kaptak a szakkép-
zés átalakításáról, a továbbtanulási lehetõ-
ségekrõl, feltételekrõl a gimnáziumban, az
5 éves technikumban és a szakképzõ isko-
lákban. Információhoz juthattak a kollégi-
umokkal és az Arany János Tehetséggon-

dozó Programmal kapcsolatban. Az isko-
lák, akik elfogadták a meghívásunkat: Fej-
ér Megyei Eötvös József Szakképzõ Iskola
és Kollégium, Seregélyes, Székesfehérvári
József Attila Középiskolai Kollégium, Du-
naújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, Hild József
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Lorántffy Zsuzsanna Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma, Székesfehérvári SZC Vörösmarty
Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája. Köszönjük, hogy fontosnak
tartották a tájékoztatást, örülünk, hogy a
szülõk eljöttek tájékozódni. Bízunk abban,
hogy sikerül gyermekük jövõjére tekintet-
tel, közösen a családban a legjobb döntést
meghozniuk.

Horváth Ferencné igazgató

Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz és szüleikhez
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot

a 2019. november 23-án megrendezésre kerülõ nyílt napunkra.

8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira látogathatnak el.

Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a képzésrõl a szülõknek.

A felvételi vizsgára a jelentkezési határidõ: 2019. december 6.

A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

További információkért látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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Újra CoolTúra
November 9-én, szombaton szakmai nap-
ra invitálta a Székesfehérvári Hermann
László Szakgimnázium a megye zeneisko-
láit, köztük bennünket is, a Violin Mûvé-
szeti Iskola sárbogárdi növendékeit. Mivel
tavaly már részt vettünk egy ilyen alkal-
mon, lelkesen készültünk az újabb találko-
zóra.
Reggel külön busszal vágtunk neki az út-
nak. Az esõs idõ ellenére hamar felértünk
a megyeszékhelyre, ahol már várt ránk
Bergerné Szõnyi Anna tanárnõ. A továb-
biakban õ vezetett, kísért bennünket a
program végéig.
Rövid próba után Sallér László igazgató-
helyettes mutatta be röviden az iskolát.
Ezt követõen a hangszeres tanárokkal
nyílt alkalmunk megismerkedni, akik szí-
vesen hallgatták meg vállalkozó szellemû
zenészeinket. A többieket addig a Táncház
várta.

Már délfelé járt az idõ, amikor a sárbogár-
di, rácalmási és székesfehérvári diákok kö-
zös koncertje elkezdõdött. Iskolánk képvi-
seletében elsõként Csõgör László egy
Loeillet-szonátatételt szólaltatott meg
trombitán.

A sort Papp Noel és Kápuszti Ivett tanárnõ
furulya–hegedû duettje folytatta, õk egy
Leopold Mozart-menüettet adtak elõ. Vé-
gül Purcell 63. zsoltárának részletét ját-
szottuk kamaraegyüttesünkkel. A hang-
verseny második felében házigazdáink

adtak elõ remekmûveket kiváló tolmácso-
lásban.

Ezután fogyasztottuk el az ebédet. Utolsó
programpontként a Bory-várba látogat-
tunk el, ami szintén nagy élményt adott ne-
künk. Késõ délutánba hajlott az idõ, erõ-
sen sötétedett már és az esõ is jól eleredt,
mire hazaértünk. A borongós, rossz idõ el-
lenére mégis azt éreztük, hogy élmények-
ben gazdag napot tudhattunk magunk mö-
gött, amolyan lelki napsütésben lehetett
részünk. Köszönhetõ ez a meghívó intéz-
ménynek, valamint a falain belül mûködõ
Tálos Edit Alapítványnak, amely Cool-
Túra nevû programjával támogatta a nap
egészét. Külön köszönetünket fejezzük ki
Bergerné Szõnyi Anna tanárnõnek, aki
megszervezte számunkra ezt az eseményt,
s nem utolsósorban sofõrünknek, Pál Ist-
vánnak.

(-b, -n)

KOMOLYZENEI MINIKONCERTEK
a Nyugati, Keleti és Déli pályaudvaron

Novembertõl májusig havi két alkalommal zenébe öltözteti a Nyugati, Keleti és Déli pályaudvart
a MÁV Szimfonikus Zenekar, az Emberi Erõforrások Minisztériumának „Forrás a zenének, fel-
adat a zenésznek” programjának részeként.
Az együttes mûvészei kamaraformációkat alkotva szólaltatnak meg klasszikus zenei mûveket. A közönség találkozhat majd
kürtkvartettel, fa- és rézfúvós ötössel és vonósnégyessel is a több mint fél évet felölelõ idõszak alatt. A minikoncertek 20 perc
hosszúak, a zenei programok többféle tematikához igazodnak, nemcsak a komolyzene különbözõ korszakait mutatva be, hanem az
aktualitásokra is figyelve, így például az adventi idõszakban az ünnepkörhöz kötõdõ legszebb alkotások csendülnek majd fel.
A koncertek november 6-ától kéthetente szerdánként (legközelebb november 20-án) a Nyugati pályaudvaron 15.30-tól az összesítõ
utas-tájékoztató kijelzõ alatt, a peronok elején; 16.30-tól a Déli pályaudvaron az utasváró-üvegcsarnokban; 17.30-tól pedig a Keleti
pályaudvaron a Lotz-csarnokban hallhatók.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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A REPÜLÕTEREK KORA
„Ne lépd át a saját falud határát!” – tudniillik ha boldogan akarsz
élni. Õsi keleti élettanács ez? Vagy ógörög? De mit ír Ovidius az
Aranykorról, amikor tökéletes boldogság uralta a régiek szerint a
Földet? „Egy halandó sem ismerte a távoli partokat.”
Akirõl írni akarok, az többet ül repülõgépen, mint én autóbuszon.
– Milyen benyomásaid alakultak ki az idegen nagyvárosokról?
– Hát várjál csak! Londonban nagy a nyüzsgés, mindenki rohan.
Érezni, hogy sokáig ez volt a világ fõvárosa. Az épületekben van
egy patinás fényûzés. Berlinben megrémültem, mert patkány sur-
rant el a lábam alatt. Patkány a tisztaságmániás németek fõváro-
sában! Hihetetlen! De maga a város kulturált, szabad, jó a légkö-
re. És tele van vegetáriánus éttermekkel. Párizs is elég koszos. Bo-
hémes, némileg bolondos város. Miközben átmész egy téren, tu-
dod, hogy itt állt a nyaktiló, amely tízezrek fejét nyisszantotta le,
itt született a tizenkilencedik század. Na de a nyugati városok után
Varsó egy oázis. Rend van, mosolygó emberek lakják, boltok,
kocsmák mintaszerûen rendezettek. A bécsi utcák is tisztára van-
nak mosdatva, az ember érzi a nagy zenészek szellemét. Itt bakta-
tott Haydn, Mozart, Beethoven, itt vitte a hóna alatt a hegedût
Johann Strauss. Kelet felé tekintve Moszkvának van egy kirakat-
része, a Kreml és környéke, a folyópart. Az új városrészek kezde-
nek felhõkarcolókat növeszteni. Óriási a tömeg, a metró kijárata
ontja a népet. Elég komor ez a hatalmas népözön. Ha itt baktatsz,
megérzed, hogy ez egy hatalmas, titokzatos nép, és akármire ké-
pes. De Szentpétervár csodálatos. A sok híd, a bronzszobrok ka-
valkádja, a nemes építészeti jelleg, a palotasorok, nem utolsó sor-
ban a Téli Palota. És ez Dosztojevszkij városa, itt játszódik a Bûn
és bûnhõdés, Raszkolnyikov felkavaró története. Szóval minden
város más, mind érdekes.
– Na és Budapest?

– Lehet, hogy elfogult vagyok, de ez a legszebb. Ha a pesti partról
átnézel Buda felé, a két hegy, a Várhegy és a Gellért-hegy pom-
pás, romantikus rajzolatot ad, ha pedig amonnan nézel Pest felé, a
nagy szállodák, a hidak, ez tényleg impozáns. Jó helyek vannak
Budapesten, és valahogy építészetileg mégis egységes város. Az
utcákon néha alig hallasz magyar szót, annyi benne a turista. Sze-
retik.
– Más világban élsz, mint mi, öregek. Titeket hajszol valami nyug-
talanság. Csak menni, menni, röpdösni. Nem volna jó elnyugodni
egy kis falusi házikóban?
– Nem tudom. Keressük az újat, az élményt, idegen országbeli ha-
verokat. Jó dolog visszaemlékezni távoli tájakra, városokra. Azt
hiszem, tartalmasabb az életem, mint valami házikóban ásítozni.
– Lehet, hogy igazad van. De nem biztos. Édes dolog ám a nyuga-
lom, az otthon, a család. Egy meghitt téli este a tûz fényénél.
– Nem hoz izgalomba ez a lehetõség. Hív a távolság. „Röpülj, ha-
jóm!”

L. A.

IDÕTÖLTÉS
A KÖNYVTÁRBAN

A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár tárt karokkal vár-
ja az érdeklõdõket, különösképpen ilyentájt, amikor hamarabb
esteledik, és a kert helyett benti foglalatosságokat választ inkább
az ember. A könyvek sokasága, olvasósarok, gyermek- és ifjúsági
részleg mellett számos program hívogatja a látogatókat.

Nemrég nyílt kiállítás Tatár Zsuzsanna hangulatos, egyedi textil-
munkáiból, aki általános iskolásként szeretett bele a varrásba. A
dísztárgyak készítésével már 20 éves kora óta kacérkodott, de elsõ
alkotásai csak lánya születése után láttak napvilágot. Immár 15
éve készít babákat, barátságos kis figurákat, terítõket, ajtókitá-
masztókat és még sok mást, melyek nemcsak díszei, hanem hasz-
nos tárgyai is egy háztartásnak.
November 11-én, hétfõn
este Ménes Attila író, új-
ságíró volt a könyvtár
vendége, aki 1985 óta
publikálja novelláit, re-
gényeit önállóan, folyó-
iratokban, antológiák-
ban, és aki új kötetébõl
olvasott fel a hallgató-
ságnak. A Mûanyag sza-
lonna címû könyvében
rövid elbeszélések talál-
hatók, melyeket az orosz
abszurd klasszikusa, Da-
nyiil Harmsz írásai és
Örkény István egyperce-
sei ihlettek.

Hargitai–Kiss Virág
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A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon november 9-én:

MOLNÁR EDIT csõszi lakos és
SZÕCS TAMÁS sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Házasságkötés

Életmentõ lakótárs
a bajban

Egy héten belül két családnál is életét mentett a szén-mono-
xid-érzékelõ Fejér megyében. A hétvégén Sárbogárdon, no-
vember 7-én, csütörtökön pedig Dunaújvárosban kérték a tûz-
oltók segítségét a mérgezõ gáz veszélye miatt. Elsõ alkalommal
egy fürdõszobai gázkazán mûködése közben, utóbbi esetnél
pedig egy konvektorokkal fûtött családi házban riasztott az
életmentõ készülék. A tûzoltók mûszeres mérései mindkét
lakásban kimutatták a mérgezõ gázt a levegõben.
Az elmúlt hét évben tizenhétrõl csaknem nyolcvan százalékra
nõtt azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol a mérgezõ gáz
miatt riasztott tûzoltóegység szén-monoxid-érzékelõt talált.
Azokban a lakásokban, ahol volt szén-monoxid-érzékelõ, sen-
ki sem vesztette életét. A fûtõberendezések éves felülvizsgála-
tával, a kémények ellenõriztetésével, a szükséges levegõ-után-
pótlás biztosításával és megfelelõ szén-monoxid-érzékelõvel a
mérgezés megelõzhetõ!
A szén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen, vagyis érzékszer-
veinkkel felismerhetetlen, a levegõvel jól keveredõ, mérgezõ
gáz. Alacsonyabb koncentrációban belélegezve kezdetben fej-
fájást, émelygést, hányást, izomgyengeséget okoz. Ezek a tüne-
tek összetéveszthetõk az influenzaszerû megbetegedésekkel.
Súlyosabb esetben és magasabb koncentrációban a szén-mo-
noxid-mérgezés másodperceken belül eszméletvesztéshez és a
légzés leállásához vezet.

A szén-monoxid-mérgezés egyszerûen megelõzhetõ! Évente
legalább egyszer mindenki ellenõriztesse szakemberrel gáz-
üzemû fûtõberendezését (kazán, átfolyós vízmelegítõ, konvek-
tor, bojler). Vegyék igénybe az ingyenes lakossági kéménysep-
rõi szolgáltatást, figyeljenek 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 aj-
tókba és ablakokba szereltessenek résszellõzõt. A szén-mono-
xid legtöbbször akkor alakul ki, ha a nyílt égésterû fûtõeszköz
(például a gázkazán, konvektor, cserépkályha, kandalló) el-
használja a szoba levegõjét az égéshez, és nem biztosított a le-
vegõ-utánpótlás.
Mivel egy megfelelõen mûködõ fûtõeszköz is bármikor meg-
hibásodhat, ezért tanácsos kiegészítõ védelemként egy jó mi-
nõségû szén-monoxid-érzékelõt beszerezni.
Az alábbi linken található érzékelõk megfelelõ biztonságot
nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_
CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Grafika: internet
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MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselõ-testülete

2019. november 20-án (szerdán) 13.30 órakor
közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt idõszak tevékenységérõl, várható feladatok.
Elõadó: SRNÖ-elnök

Majláth Antal SRNÖ-elnök

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. november 15-én (pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszá-
moló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
4. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadása.
Elõadó: jegyzõ
5. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményekben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
6. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevékenységérõl.
Elõadó: polgármester
7. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) önkormány-
zati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
8. A talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosí-
tása.
Elõadó: jegyzõ
9. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási tanácsába történõ tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjérõl.
Elõadó: polgármester
10. Földterületek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
11. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
12. Településrendezési eszközök részleges módosítása.
Elõadó: polgármester
13. A 2020. évi városi ünnepek és rendezvények idõpontjainak és szervezõinek
meghatározása.
Elõadó: polgármester
14. Igazgatási szünet elrendelése.
Elõadó: jegyzõ
15. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
16. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
17. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tisztelt
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülõ szülõk!

Jogszabályváltozás miatt a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lõk a 2019. évtõl kezdõdõen nem gyermek-
védelmi Erzsébet-utalványban, hanem
pénzbeli támogatásban részesülnek!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A § értelmében a rendszeres gyermek-
védelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi
kétszeri támogatást készpénz formában
kell nyújtani a 2019. november 1. napján is
fennálló jogosultság esetén a jogosultak
részére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal
felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága
2019. november 1-jén fennáll, november
hónapra tekintettel alapösszegû (6.000
Ft/fõ) pénzbeli támogatást folyósít, feltéve,
hogy a gyermek, fiatal felnõtt a fenti idõ-
pontban a gyámhatóság határozata alap-
ján nem minõsül a 67/A. §-ban foglaltak
szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetûnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fia-
tal felnõttnek, akinek a hátrányos, vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre va-
ló jogosultsága a gyámhatóság határozata
alapján 2019. november 1-jén fennáll, no-
vember hónapra tekintettel emelt összegû
(6.500 Ft/fõ) pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás kiosztása az alábbi
helyen és idõben történik:

polgármesteri hivatal
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.), földszint,

ügyfélszolgálati iroda

2019. november 19. (kedd)
8.00–11.30-ig, 12.30–15.30-ig

(A-tól K-ig)

2019. november 20. (szerda)
8.00–11.30-ig, 12.30–15.30-ig

(L-tõl Zs-ig)

Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá
vált gyermeket, hogy szíveskedjen a pénz-
beli támogatást személyesen, vagy írásbeli,
szabályszerû meghatalmazottja útján a jel-
zett – saját családi nevének kezdõbetûjét
tartalmazó – idõpontban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott na-
pon KIZÁRÓLAG az adott kezdõbetûk-
höz tartozó személyek pénzbeli támogatá-
sa áll rendelkezésre.
A személyesen át nem vett támogatások
postai úton történõ kikézbesítése 2019. no-
vember 25. napjától kezdõdik.

Sárbogárd város jegyzõje
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
Sárvíz Devils–Spuri

4-6 (3-2)

Sárvíz Devils: Pákozdi Csaba, Tóth
György, Kuczi Dezsõ (1), Márton József
(1), Csór Tibor (1), Radnics Attila, Szabó
Lajos, Búza Bálint
Spuri: Kiszl István, Bór Patrik, Bereczki
Tamás, Banda Lajos (1), Huszár Lajos (1),
Imre Csaba, Zámbó Zoltán (2), Szauer-
vein Tibor (1), Schmidt Lóránd, Csomai
Zoltán
Kicsit késõbb kezdõdött a mérkõzés a szo-
kottnál, de hát közel 70 játékossal elkezdõ-
dött az új évad a teremlabdarúgó-bajnok-
ságban.
Az újonc Devils nagy iramot diktálva tá-
madta a Spuri kapuját, de Kiszl remekül
felkészült és a szerencsével sem állt hadilá-
bon, sokat tett csapata gyõzelméért. Egy
jól eltalált Devils-lövés utat talált a 10.
perc környékén, mellyel megkezdõdött a
gólpárbaj. Spuri-válasz Zámbó bomba ba-
losával. Imre ravasz balcsavarja, majd jött
a Devils kettõvel, a félidõt 3-2-re megnyer-
te. A Spuri nem adta fel, kihasználva a
hosszabb cserepadját, jókor sikerültek a
frissítések és gyors kontraakciókkal meg-
fordította a mérkõzés állását. A kapusok
közötti különbség is döntõen hozzájárult a
jó iramú mérkõzésen a Spuri gyõzelméhez.

Twister Galaxy–
Légió 2000 4-1 (2-1)

Twister Galaxy: Balogh István, Bognár Ist-
ván, Bognár Zsolt (3), Kaló Péter, Kun

Zsolt (1), Szántó Kornél, Szabó József
Zsolt, Barabás Roland
Légió 2000: Horváth István, Nyúl István,
Dombi Zoltán, Dombi Viktor, Salamon
József (1), Czeiner Péter, Palotás Péter,
Virágh Zsolt
A tavalyi bajnok még nem kapta el a fona-
lat, talán még fürdõzött a múlt dicsfény-
ében. A galaktikusok ráébresztették õket,
hogy a „Csillagok hullnak, születnek újak”
(P-box együttes) a sportban igen gyakran
elõfordul. Bognár jó napot fogott ki és Ba-
logh Pityu hangja ma ösztönzõleg hatott
csapatára, jól hangolódott a mérkõzésre,
és megérdemelt diadalt arattak. Kaló re-
mekül védekezett és a támadások elõké-
szítésében is jeleskedve csapata egyik meg-
bízható motorja. Virág még nem lendült
formába, és sérülésével a csapata is meg-
gyengült. Jó meccs volt, de lesz még jobb is.
Még 14 forduló van vissza, az elején já-
runk, minden alkalomban ott a gyõzelem
diadalittas lehetõsége, és ha csak magun-
kat gyõzzük le, az is valami.

FDL Ászok Ásza–
Dream Team 11-2 (7-1)

FDL Ászok Ásza: Bór József (4), ifj. Bór
József, Magyar Ferenc, László Dávid (1),
Lakatos Áron, Lakatos György (1), Vinc-
zellér Péter (3), Szakács Elõd (1), Farkas
Attila
Dream Team: Bognár Richárd, Lajos Já-
nos, Kis János, Varga Csaba, Kelemen Bé-
la (1), Rozgonyi János (1)
Ha a mérkõzés 5 perces lett volna, akkor
vendéggyõzelem születik, de a „ha”-val

kezdõdõ dolgoknak nem sok értelme van.
Kivéve itt, mert az eredmény ellenére di-
cséretesen küzdött a vesztes csapat is. A
sportban a részvétel is eredménynek szá-
mít. Kelemen Bélával erõsített a Dream
Team, de még kell hozzá néhány társa,
hogy gólokkal is felvegye a harcot az ellen-
féllel. Az FDL új játékosai (Vinczellér,
Szakács) felvették a precíz, gyorspasszos
stílusát új csapatuknak, és hozzájárultak a
magabiztos gyõzelemhez. Valószínûleg
ebben az évben is az elsõ pozíció megszer-
zését tûzték ki célul.

Játékvezetõk: Virág Mária és Lekner
László

Tabella

1. FDL Ászok Ásza 1 1 - - 11-2 3

2. Twister Galaxy 1 1 - - 4-1 3

3. Spuri 1 1 - - 6-4 3

4. Sárvíz Devils 1 - - 1 4-6 0

5. Légió 2000 1 - - 1 1-4 0

6. Dream Team 1 - - 1 2-11 0

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 4, 2.
Vinczellér Péter (FDL Ászok Ásza), Bog-
nár Zsolt (Twister Galaxy) 3-3 gól, 3.
Zámbó Zoltán (Spuri) 2 gól

Huszár Lajos

ÉRTESÍTÉS
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ
felújítási munkákat kíván elvégezni a
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola nagy tornatermében. A munkála-
tok várható idõtartama 2019. november
végétõl 2019. december végéig terjed,
amely idõszakban a tornaterem zárva
tart.
Kérjük szíves türelmüket és megértésü-
ket a munkálatok befejezéséig.

Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
tankerületi igazgató

Árva autó

A 61-es fõúton Alap felõl, Alsószentiván elõtt a dupla S kanyarban hetekkel ezelõtt tör-
tént egy baleset. Az ekkor összetört, egyébként viszonylag jó állapotú személyautó orrá-
val az árokban azóta is ott áll az út szélén. Arra járva mindig találgatjuk, hogy ugyan mi
történt a tulajdonosával. Általában a balesetek után minden sérült jármûvet órákon be-
lül elszállítanak. Ez ráadásul igen balesetveszélyes helyen van. Azt látni, hogy az útkezelõ
azért törõdik vele, mert két hete már egy figyelmeztetõ táblát is kapott szegény. Nem hi-
ányzik ez a kocsi senkinek?

Hargitai Lajos
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban
éveket, évtizedeket eltöltött játékosok pá-
lyafutásáról a kezdetektõl a futballcipõ
polcra kerüléséig. A sárbogárdi tagsággal
bíró HALASI PÁLT otthonában kerestem
fel.

A tõsgyökeres sárbogárdi játékos 1970-
ben Sárbogárdon született. Az általános is-
kola felsõ tagozatában már a Boros János
irányította serdülõcsapat igazolt játékosa.
1981-tõl a megyei serdülõbajnokságban
szerepelt. A fiatal labdarúgó kitûnt ügyes-
ségével, a labdával ápolt kiváló kapcsolatá-
val. A Bodó Zoltánt követõ Sebestyén Ti-
bor edzõsége idejére tehetõ, 1983-ban ját-
szott, Újpest elleni találkozó emléke idé-
zõdik fel. A mérkõzés után az újpestiek ré-
szérõl kapott ajánlatot a kitûnõ teljesítmé-
nye után. Az 1984-ben rendezett serdülõ-
tornán a Videoton, a Kohász a Sárszent-
miklós csapatával mérték össze tudásukat,
és a torna legjobb középpályásának válasz-
tották. Az ifjúsági csapattal 15 évesen meg-
nyerték a megyei bajnokságot és a követ-
kezõ szezont már az elsõ csapat kereténél
kezdte. Lukács Sándor edzõ idejére tevõ-
dik a három év, három bajnoki cím meg-
szerzése, és 1987-ben a nemzeti bajnokság
harmadik vonalába került az együttes. A
Szabó Károly irányította csapat az NB
III-ban egy év szereplést követõen kiesett.
A Magyar Kábel elleni összecsapás két ok-
ból volt jelentõs a pályafutás idején: a mér-
kõzésen nagyszerû teljesítményével há-
rom gólpasszal járult hozzá a sikerhez, és a
találkozón súlyos bokasérülés miatt kellett
idõ elõtt elhagyni a pályát. A bokasérülés-
bõl nem teljesen felépülve tért vissza a csa-
pathoz. Ebben az idõben egy Pécs elleni
mérkõzésen elszenvedett térdsérülés vé-
gigkísérte pályafutását. Elõkerült egy régi
újságcikk, amely a Sárosd–Sárbogárd mér-
kõzésrõl tudósított. Az 1200 nézõ elõtt le-
játszott mérkõzésen a 2-0-ás vendégsiker
részese volt. Szívesen emlékezett a játé-
kostársakkal együtt eltöltött mérkõzések

utáni baráti beszélgetésekre és összejöve-
telekre. A teljesség igénye nélkül említette
meg Simon Jánost, Csendes Istvánt, Rosz-
kopf Jánost, Boros Zoltánt, Safranyik Zol-
tánt és a Szoboszlai Zsolttal együtt játszott
mérkõzéseket. Fia, Gábor a Nagykará-
csony labdarúgója, és felejthetetlen él-
mény volt az egymás elleni felkészülési
mérkõzés a pályafutás befejezéséhez köze-
ledve. A nagypálya után még hosszú éve-
ket töltött a teremfoci-bajnokságban. Az
Orova Bt., az OMV, az Old Boys, a Twister
csapatában és a polcon sorakozó különdí-
jak emlékeztetnek erre az idõszakra. A
futballcipõ, amelyben befejezõdött 2012-
ben az aktív pályafutás, kiemelt helyet
foglal el az elismerések között. A több
mint 30 éves sportolói múlt ma már csak az
emlékek felidézését jelentik, és a labdarú-
gásban mint nézõ, szurkoló vesz részt.
A beszélgetést megköszönve az élet min-
den területén sikereket és jó egészséget kí-
vántam!

Szántó Gáspár

Kitart az évszakhoz képest enyhe idõ
Csütörtökön keleten lehet több felhõ az égen, errefe-
lé átmenetileg kisebb esõ, futó zápor kialakulhat,
máshol viszont hosszabb idõre kisüthet a nap. Dél-
után 9-18 fokot mérhetünk, továbbra is keleten lesz a
legmelegebb.
Pénteken a ködös reggelt követõen hosszabb-rövi-
debb napos idõszakok mindenhol elõfordulhatnak.
Számottevõ csapadék nem valószínû. A kissé szeles
idõben 14-19 fok valószínû.
Szombaton nyugaton ismét elõfordulhat kisebb esõ,
ugyanakkor az ország legnagyobb részén folytatódik
az évszakhoz képest enyhe idõ, 13-20 fokig emelked-
nek a maximumok. Vasárnap a napos idõ mellett is-
mét 15-20 fokos, enyhe idõre számíthatunk. Mindkét
napon feltámadhat a délies szél.
Forrás: idokep.hu

Adj vért,
adj életet!

A Sárbogárd Sportegyesület
Sport utcai komplexumának

aulájában

2019. november 18-án
VÉRADÁSRA ÉS INGYENES

SZÛRÕVIZSGÁLATRA
kerül sor,

amelyre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk.

– Dr. Bõle Pál testzsírmérés és
testösszetétel-vizsgálat, illetve

tanácsadás 12.00–16.00-ig

– Dr. Holub Orsolya bõrgyógyászati
(anyajegyszûrési) vizsgálat

12.00–16.00-ig

– Véradás 14.00–17.00-ig

SÁRBOGÁRDI
CUKORBETEGEK

KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ
legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, ke-
zelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a beteg-
ségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ
kommunikáció hatékonyságának a javí-
tása;
– tapasztalatcsere lehetõségének bizto-
sítása.

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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CSAK A PONTSZÁM LETT ÖTÖS
A hétvégén lejátszott mérkõzéseken a si-
ker többségében elkerülte a csapatokat és
a megszerezhetõ 18 pontból ötöt sikerült
begyûjteni, ami az õsz leggyengébb szerep-
lése.

A RANGADÓ VÉGÉN
A VENDÉGEK ÖRÜLTEK

Sárbogárd–Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdõ 1-2 (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, Gráczer Bence

Cserék: Farkas Zoltán, Pajor László, Gu-
lyás-Kovács Géza, Vámosi Dávid, Gyuricza
Kornél, Gráczer Bálint, Németh Kristóf

Csekély érdeklõdés kísérte a rangadónak
beharangozott mérkõzést. Az elsõ félidõ-
ben mindkét csapat nagy iramot diktált és
felváltva kerültek a kapuk veszélybe. A
vendégek a 25. percben váratlanul megsze-
rezték a vezetést. A felezõvonalnál sza-
badrúgást végezhettek el; a kapu elé ívelt
labdát a hazaiak kapusa nem tudta meg-
szerezni és a kipattant játékszert Koronczi
B. közelrõl emelte a hálóba, 0-1. A félidõ
lefújásáig mezõnyjáték alakult ki és a haza-
iak egyenlítési kísérleteit a masszívan vé-
dekezõ vendégek visszaverték. A szünet
után nagyobb sebességre kapcsolt a sárbo-
gárdi legénység, és több esetben kapujá-
hoz szorította a gárdonyiakat. Az egyenlí-
tés helyett jött az újabb vendéggól. A 79.
percben a fellazult védelem mellett Mód
Á. a jobb oldalon megkapott labdát közép-
re passzolta és Balogh Á. M. a kaputól 17
m-re egy igazítás után a jobb alsó sarokba
lõtte, 0-2. Mindent egy lapra feltéve táma-
dott a hazai csapat és a 90. percben elért ta-
lálat a szépítésre volt elég. Kókány P. bal
oldalról kapu elé ívelt labdáját a védõk
gyûrûjében Gyuricza K. a hálóba lõtte, 1-2.
A második játékrészben a hazaiak felül-
múlták ellenfelüket, de a szervezetten és
jól záró vendégvédelem magabiztosan állt
a lábán. Erdélyi Á., a vendégek kapusa
több esetben remekül hárította a hazaiak
lövéseit. Változatos, jó iramú mérkõzésen
nem érdemelt vereséget a hazai csapat.

Jók: Kindl Z., Kókány P., Paget O. A., illet-
ve Erdélyi Á., Balogh Á. M., Rodenbücher
I.

A szakmai igazgató, Pajor László a mér-
kõzésrõl: – A mérkõzés jelentõs részében a
mi akaratunk érvényesült a pályán, de a
Gárdony van annyira jó csapat, hogy kevés
helyzetbõl is szerzett 2 gólt. Nekünk csak szé-
píteni sikerült, pedig a második félidõben
nagy erõket mozgósítottunk a jobb eredmény
eléréséért.

IRREÁLIS
KÖRÜLMÉNYEK

KÖZÖTT

Káloz–Sárbogárd II. 1-1 (1-0)
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Pap Bence,
Vagyóczki Patrik, Varjas Tibor, Vámosi
Dávid, Palásti Ármin, Gyuricza Kornél,
Gráczer Bálint, Rigó László, Németh Kris-
tóf, Õri Dániel
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Bruzsa Ta-
más
Végig esett az esõ és az ehhez nem szokott
csapatok nehezen tudtak alkalmazkodni.
Az ívelések, indítások a vizes füvön meg-
csúsztak és az elérhetetlenül felgyorsult
labdákkal nem sikerült az esetek többségé-
ben támadásokat kialakítani. A Káloz a 30.
percben egy pontos passzokból felépített
támadás végén megszerezte a vezetést. A
vendégek védelmi hibája után Pál A. kilé-
pett és 16 m-rõl a kapu bal oldalába helye-
zett, 1-0. A szünet után a hazaiak kapkodó
játéka és a sárbogárdiak jobb összpontosí-
tása jellemezte a mérkõzést. Az 55. perc-
ben Rigó L. bal oldalról elvégzett szöglet-
rúgásából beívelt labdát Gráczer B. 6
m-rõl fejelte a kapu jobb oldalába, 1-1. A
hátralévõ idõben a csapatok birkóztak egy-
mással és a pályán kialakult tócsákkal, de
az eredményen nem sikerült változtatni. A
mérkõzés igazságos pontosztozkodással
fejezõdött be.
Pajor László szakmai igazgató értékelése:
– A sok esõ miatt minõségi focira alkalmat-
lan volt a pálya, ezért csak küzdöttek a csa-
patok. Azt gondolom, a döntetlen igazságos
eredmény. Gratulálok a csapatnak. Nem
szoktam egyéneket kiemelni, de most kivételt
teszek: a 16 éves Õri Danika nagyot játszott.

A ZUHANÓREPÜLÉS
TOVÁBB TART

Sárbogárd U19–Szár U19
0-2 (0-2)

Sárbogárd: Õri Dániel – Vagyóczki Patrik,
Sükösd Gergõ, Deák Soma, Kisari Kevin
István, Gyõri Dominik Márk, Bruzsa Ta-
más, Biró Bence, Lengyel Szabolcs, Tóth
Patrik, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Boda Armand, Tóth László
Nem a hazaiak gyõzelmi esélyeit növelte a
kezdésre felálló csapatok mérkõzése. A
kapuban továbbra is szükségmegoldás-
ként mezõnyjátékos szerepel, valamint a
mezõnyben is a hiányzók pótlását, helyet-
tesítését nem sikerül maradéktalanul meg-
oldani. A fizikailag jó felépítésû vendégek
a 10. percben megszerezték a vezetést. A
hazai védelemtõl megszerzett labdával
Hoszpodár B. S. megiramodott és 15 m-rõl
leadott lövése a kapus alatt került a gólvo-
nal mögé, 0-1. Negyedóra mezõnyjáték

után a 28. percben a bal oldalon vezetett
támadás végén kétgólosra növelte elõnyét
a Szár. A laposan középre passzolt labdát
Csaba Z. J. átvette és 16 m-rõl a kapu jobb
alsó sarkába lõtt, 0-2. A szünet után a haza-
iak védekezése szervezettebbé vált, de a
támadások nem okoztak megoldatlan fela-
datot a vendégek védelmének, és az elsõ
játékrészben lõtt két góllal kialakult a mér-
kõzés végeredménye.

Ifj. Pajor László edzõ a mérkõzés után: –
Rengeteg (8) hiányzóval, a múlt heti vereség
után gödörbõl vártuk ezt a találkozót, ami
szintén nem ígérkezett egyszerûnek. Ennek
ellenére a csapat mentálisan összeszedte ma-
gát, és ugyan vereséget szenvedtünk, mégis
büszke vagyok rájuk, hiszen tartással, csa-
patként játszottunk és végig meccsben vol-
tunk.

AZ UTOLSÓ PERCBEN
ELÚSZÓ GYÕZELEM

Sárbogárd U16–Baracs U16
2-2 (1-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Szabó Martin
Dávid, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zol-
tán, Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid, Sza-
bó Dominik Zoltán, Tóth Patrik, Deák So-
ma, Morvai Zsombor, Boda Armand

Cserék: Tóth László, Keszei Dávid, Bruzsa
Balázs, Kiss Csaba András, Lakatos Benjá-
min

A dobogón elhelyezkedõ Baracs elleni
mérkõzésre a rangadó kifejezés tökélete-
sen illett. Támadólag lépett fel a hazai csa-
pat és a 6. percben a vendégek kapujában
táncolt a labda. Suplicz B. nagyszerûen el-
húzott a jobb oldalon és a begurítását a jó
ütemben érkezõ Hollósi B. 5 m-rõl a háló-
ba lõtte, 1-0. Felváltva kerültek veszélybe a
kapuk és Horváth M. a hazaiak, Szabó B. a
vendégek kapusa jól állták útján a lövések-
nek. A 16. percben egyenlítettek a vendé-
gek. A kaputól 22 m-re megítélt szabadrú-
gást Dobrovitz B. Z. a kapu jobb alsó sar-
kába lõtte, 1-1. Változatos, jó iramú játék-
kal teltek a percek és a félidõ befejezéséig
nem változott az eredmény. A szünet után
mindkét csapat a vezetés megszerzéséért
küzdött és a hazaiak a 60. percben eredmé-
nyesnek bizonyultak. A vendégek szöglet-
rúgása után a kontratámadásból sikerült a
vezetést megszerezni. Suplicz B. átjátszot-
ta védõjét a jobb oldalon, átadását Boda A.
elgurította a kapus mellett és a labdát a vé-
dõ már csak a gólvonal mögött érte el, 2-1.
A mérkõzés végéig jól zárt a hazai védelem
és már a mérkõzés végét jelzõ sípszóra vár-
tak, amikor a 90. percben a kaputól 25
m-re szabadrúgást végezhetett el a Baracs.
A labda mögé Dobrovitz B. Z. állt és jól
eltalált lövése a felsõ léc alatt vágódott a
hálóba, 2-2.
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A két pontlövésbõl szerzett góllal pontot
mentettek a vendégek és „kiénekelték” a
gyõzelmet a hazaiak tarsolyából.
Jók: Sáfrány A. Z., Suplicz B., Tóth P., il-
letve Szabó B., Csicskovics P. Zs., Dobro-
vitz B. Z.
Lajtos András edzõ így értékelte a látotta-
kat: – Ismét egy olyan meccs, ahol a 90. perc-
ben kétségesen megítélt szabadrúgásgóllal
egyenlített ki az ellenfél. Ha egy perccel rö-
videbb mérkõzéseket játszhatnánk, 4 ponttal
több szerepelne a Sárbogárd név mellett az
U16, Déli csoportjának tabelláján.

A LÁNYOK, A LÁNYOK...

Enying N–Sárbogárd N
4-0 (1-0)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Szakács Tamara, Baki Szintia, Tóth Ber-
nadetta, Aranyos Nelli, Horváth Erzsébet,
Tóth Virág Leila, Farkas Dóra
Cserék: Kiss Alexandra
Az õszi szezon zárásaként Enyingre láto-
gatott a Sárbogárd nõi csapata. A pont-
szerzés lehetõsége reális esélyként fogal-
mazódott meg. A hazaiak Papp Eszter
Zsanett vezérletével magabiztos gyõzel-
met arattak.
Gólszerzõk: Papp Eszter Zsanett 3 gól (12.
p, 63. p, 71. p, Váncsa Judit Kitti 88. p)
A mérkõzés érdekessége, hogy a verseny-
kiírás egyéb rendelkezések „H” pontja a
játékidõt 2x35 percben, azaz 70 percben ír-
ja elõ és a vendégek a 71. és 88. percben ka-
pott góllal szenvedtek 4-0 arányú veresé-
get. Mi történhetett a találkozón, hogy 18
perc hosszabbítást kellett a játékvezetõ-
nek alkalmazni?
Südi László edzõ a lányok teljesítményé-
rõl: – Az õszi bajnokság zárófordulójában
lejátszott mérkõzésen a csapat nem játszott
alárendelt szerepet. A mérkõzés eredménye
nem tükrözi hûen a csapat teljesítményét.
Gratulálok a lányoknak az õszi helytállásért
és bízunk a tavaszi eredményesebb szerep-
lésben.

Tabella

1. Baracs 7 6 1 0 42 8 34 19
2. Dunaújváros 7 5 1 1 35 7 28 16
3. Enying 7 3 0 4 14 20 -6 9
4. Csákvár 7 1 2 4 5 25 -20 5
5. Sárbogárd 8 0 2 6 2 38 -36 2

Fél tucat idegenben

Sárszentágota Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-6 (0-3)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Nedoba Milán,
Lakatos György, Csendes István, Killer
Gábor, Kelemen Béla, Deák Géza, Tórizs
Attila, Csizmadia Krisztián, Fülöp Tibor,
Derecskei József
Cserék: Palotás Péter, Csomai Zoltán, Hor-
váth István, Németh Ferenc Zsolt, Juhász
István
Az elmúlt két fordulóban elszenvedett ha-
zai vereség után idegenben javítottak az

Öregfiúk. A tabella tizenegyedik helyén
tanyázó hazaiak ellen az elsõ félidõben
Deák G. az 5. percben, Csendes I. a 18.
percben és Tórizs A. a 33. percben szerzett
góljával 3-0-ás vezetéshez jutottak a ven-
dégek. A második játékrészben újabb há-
rom találattal féltucatnyi gólt jegyzett a ha-
zaiak hálóõre. Sorrendben Kelemen B. az
56. és 60. percben, Tórizs A. a 74. percben
talált a kapuba, és kialakult a 0-6-os vég-
eredmény.

A hétvége sportmûsora

2019. november 16. (szombat)

10.00 óra: Polgárdi U19–Sárbogárd U19
(Megyei I. o., U19, Polgárdi)
13.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Beloian-
nisz Öregfiúk (Déli csoport, Sárbogárd)

2019. november 17. (vasárnap)

10.00 óra: Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd
U16 (Déli csoport, Aba)

13.00 óra: Ercsi Kinizsi–Sárbogárd (Me-
gyei I. o., Ercsi)
13.00 óra: Szabadegyháza–Sárbogárd II.
(Megyei II. o., Szabadegyháza)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

OTP-MOL
Bozsik-program

2019. november 11-én az U11-es és az
U13-as korosztályok az 5. õszi tornán vet-
tek részt. A befejezõ versenyeknek nem
kedvezett az idõjárás, és köszönet illeti a
résztvevõket, felkészítõket, segítõket és a
szülõket, hogy a kedvezõtlen idõjárás elle-
nére megjelentek a csapatok. A Sárbogárd
SE díjazottjai a tornán nyújtott teljesít-
mény alapján: Ihász Benedek (U11) és
Szûcs Marcell László (U13).
A tavaszi viszontlátásra, fiúk!

Szántó Gáspár
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Nagy falatnak bizonyult
a Kisbér idegenben

Kisbér KC–VAX KE Sárbogárd 32-27 (14-13)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Felnõtt Kézilab-
da-bajnokság, 6. forduló:
Vezette: Gengeliczky D.–Horváth G.
Kisbér: Róth, Horváth (kapusok) – Krcsma 4, Kovács 5, Bajcsai 5,
Andrási, Imre 7, Jáki 9, Tamtom, Németh 1, Seres 1
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok) – Goldberger 2, Ara-
nyos, Rehák 6, Horváth 5, Bodoki 9, Szabó J. Zs. 3, Kaló 1,
Suplicz, Németh II. 1, Kovács, Holló, Zádori, Pluhár
Játékos–edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 16, illetve 8 perc, hétméteresek: 6/4, illetve 6/5
Egy igen erõs, magasabb osztályt is megjáró játékosokkal teletûz-
delt, masszív csapat otthonába látogattunk szombat este Kisbér-
re.
Nem kezdtük rosszul a mérkõzést. Az elsõ félidõben a gólszerzés-
sel nem volt probléma, sikerült a közbelövésekkel jó párszor meg-
lepni ellenfelünket. A játékrész nagy részében nálunk volt az
elõny és a mi szánk íze szerint alakultak az események. Védeke-
zésben annál inkább gondot okozott a fizikálisan komoly fölény-
ben levõ kisbéri átlövõk semlegesítése. A félidõ utolsó perceiben
sokat hibáztunk, ami nem maradt büntetlenül, így a félidõre 1 gó-
los hazai elõnnyel mehettünk pihenni.
A fordulás után is kemény küzdelem volt a pályán, amit inkább a
hazaiak irányítottak. Hiába sikerült felzárkóznunk többször is egy
gólra, védekezésben nem tudtunk megálljt parancsolni ellenfe-
lünknek. A második félidõben szinte végig csak futottunk az ered-
mény után, amibe a végére el is elfáradtunk. Az utolsó 2-3 perc-
ben alakult ki a kicsit becsapós 5 gólos különbség.
Sajnos nem sikerült mit kezdeni a kisbériek fizikai fölényével. A
középsõ 3 embert gyakorlatilag nem tudtuk semlegesíteni, ami
végzetes volt számunkra. Védelmünk tengelyébõl nagyon hiány-
zott Várady–Szabó és Kapoli. Sebességünk sem volt azon a szin-
ten, mint a legutóbbi mérkõzésen. Ellenfelünk egy nagyon szívós
és tapasztalt csapat, akik ellen nehéz játszani. Keseregni nem sza-
bad, ebben a csarnokban egy ilyen hangos közönség elõtt nem
szégyen a vereség. A bajnokság továbbra is nagyon szoros, mind-
össze 2 pont távolságra vagyunk a listavezetõtõl. A hétvégén ko-
moly rangadó vár ránk a rivális Rácalmás ellen a simontornyai
sportcsarnokban.

NOVEMBER 17., VASÁRNAP, 17 ÓRA:
VAX KE SÁRBOGÁRD–RÁCALMÁS SE

A 6. forduló további eredményei: Martonvásár–Esztergom-Baj
43-22, Cunder Kézisuli–Rácalmás 31-27, Mór–Velence 31-28,
Bicske–Komárom 24-22

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli VK 6 4 1 1 184 165 19 9
2. Velencei SE 6 4 0 2 173 145 28 8
3. Kisbér KC 6 3 1 2 188 172 16 7
4. VAX KE Sárbogárd 6 3 1 2 175 161 14 7
5. Martonvásári KSE 6 3 1 2 205 193 12 7
6. Móri KSC 6 3 1 2 191 181 10 7
7. Rácalmás SE 6 3 1 2 162 166 -4 7
8. Bicskei TC 6 3 0 3 140 152 -12 6
9. Komárom VSE II. 6 0 1 5 142 160 -18 1
10. Esztergom–Baj 6 0 1 5 142 207 -65 1

Eredményes hétvége az U11-eseknél

U11-es csapatunk vasárnap Simontornyán lépett pályára a gyer-
mekbajnokságban.

Az elsõ mérkõzésen a házigazda csapat volt az ellenfelünk és egy
végletekig kiélezett meccset játszva kaptunk ki egy góllal. Sajnos
rengeteg helyzetet hibáztunk el, valamint a végén fontos pillanat-
ban szórtunk el labdát. Kisebb szerencsével a gyõzelem is összejö-
hetett volna.

A második mérkõzésen a Mecseknádasd ellen jó sebességgel
játszva nagyarányú gyõzelmet arattunk. Sikerült sok gólt lõni a
meccsen, ami sokak lelkének nagyon jót tett.

Önbizalom-növelõ hétvégén vagyunk túl, ahol a játék több elemé-
ben is sikerült elõrébb lépnünk. Az elõttünk álló hétvégén, szom-
baton az U12-esekkel szintén Simontornyára látogatunk. Ellen-
feleink ezúttal a Dunaújváros és a Balatonboglár lesznek. Itt is
szeretnénk hasonló jó játékkal elõrukkolni!

Végeredmények: Simontornyai KK–VAX KE Sárbogárd 18-17,
VAX KE Sárbogárd–Mecseknádasd 26-9

Rehák Tamás
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III. ANTAL JÁNOS
EMLÉKEDZÕTÁBOR

ÉS NYÍLT EDZÉS
Bruzsa Ferenc 7 dan, Szûcs Tibor 6 dan,

Németh Attila 6 dan vezetésével

2019. november 30-án, 9.30 órakor
a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk
rendezvényünkre!

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2019. november 16-án, szombaton.

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!
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