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Fene támadta
vadak

Meg kell hagyni, jól elhúzódik ez az in-
diánnyár. Ez részben örömteli, mert
nem kell annyira fáznunk, részben pe-
dig aggasztó, mivel a kártevõk (beleért-
ve a betegségeket is) vígan élõsködnek
és szaporodnak addig is. Hogy miért
„indián” kifejezéssel illetik az enyhe
õszt, arra több találgatás van. Az egyik
szerint az indiánok számára a tél beállta
elõtti enyhe idõben – amikor még a vad-
állatok sem húzódnak vissza búvóhelye-
ikre – kitûnõ alkalom kínálkozott a va-
dászatra, hogy elegendõ húst tartalé-
koljanak az ínségesebb idõkre. Legen-
dáik szerint a leveleket õsszel a megölt
medvék vére festi vörösre, a talajon és a
fák gyökerein keresztül.

Úgy vélem, most mi vagyunk a medvék,
és a vírusok meg effélék a vadászok, mi-
vel egymás után terítik le az embereket
a lábukról az alattomos támadók. Be-
tegágyból, leverten szemlélni a falakon
kívüli színpompát kevésbé szívderítõ,
mint odakinn gereblyézni, söpörni fü-
työrészve a leveleket, vagy belehuppan-
ni az összehordott rakásba. Ilyenkor a
„medvéknek” kifejezetten ajánlott a
méz.
Jobbulást kívánunk a lábadozóknak!

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.AZ ELSÕ ÜLÉSAZ ELSÕ ÜLÉS

KURDISZTÁN: CitadellaKURDISZTÁN: Citadella
Írás a 6. oldalon.
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NAPLÓ
November 15-én, pénteken tartotta elsõ
ülését az október 13-án megválasztott és
október 25-én esküt tett sárbogárdi képvi-
selõ-testület. Borbély Sándor kivételével
minden képviselõ jelen volt.
Ébl Zoltán, az ügyrendi és jogi bizottság el-
nöke a napirend tárgyalását megelõzõen
tájékoztatta a testületet arról, hogy a kép-
viselõk és a polgármester leadták a va-
gyonnyilatkozatukat, így mindenki gyako-
rolhatja képviselõi jogait.
Dr. Sükösd Tamás a két ülés közötti törté-
nések sorában említette, hogy Sárközi
László, a Mészöly Géza Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója októberben ve-
hette át aranydiplomáját. Október 3-án
megtörtént az Ifjúsági parkban a sport-
park munkaterület-átadása, melynek épí-
tése azóta meg is kezdõdött. A gyógyászati
segédeszközök beszerzését célzó önkor-
mányzati pályázaton idén is ugyanaz a há-
rom szervezet részesült támogatásban,
melyek már évek óta élnek ezzel a lehetõ-
séggel. November 13-án, a bizottsági ülés
után megkoszorúzták Kenessey Gyula
egykori fõszolgabíró szobrát a Hõsök terei
parkban.

Színvonalas mûsorok

A közmûvelõdési, kulturális intézmények
(Madarász József Városi Könyvtár, sár-
szentmiklósi klub, rétszilasi klub, József
Attila Mûvelõdési Központ), illetve azo-
kat mûködtetõ egyesületek tevékenységé-
rõl szóló beszámolók kapcsán dr. Sükösd

megjegyezte: – Mindenki a költségvetés-
éhez, lehetõségeihez képest folytatja a te-
vékenységét, érdemi munkát végezve a kö-
zösségszervezés terén. Az infrastruktúrán
van mit javítani, fõképp a rétszilasi klub te-
kintetében.
Nedoba Károly gratulált Horváth István-
nak a magas szintû mûsorhoz (értsd:
Zorán-koncert), melyet nemrég rendeztek
a mûvházban. Az, hogy megtelt a kultúr-
ház – tette hozzá a képviselõ – azt jelenti,
hogy igény van színvonalas mûsorra. Bizo-
nyára a decemberi is ilyen lesz.
Horváth István: – Köszönhetõ ez annak is,
hogy az önkormányzattal összefogva fel
lett újítva a színházterem, így méltó körül-
mények között tudunk ilyen rendezvénye-
ket szervezni. Köszönöm az együttmûkö-
dést!

Jó kapcsolat a Dészolggal

Megismerhették a képviselõk a város- és
temetõüzemeltetési feladatokat végzõ Dé-
szolg Kft. elmúlt évi munkáját is. A napi-
rendi pont tárgyalásánál jelen volt a cég
képviselõje, Csanádi Tibor.
Dr. Sükösd: – Köszönöm a Dészolg mun-
káját. Jól tudunk informálisan egyeztetni,
így gyorsan tudunk reagálni. A humánerõ-
forrás-hiány sújtja a céget is. Szemlélet-
mód-változtatásra van szükség, hogy az
emberek ne dobják el a szemetet ott se,
ahol 5 méterenként van kuka. Csak bízni
tudok abban, hogy ebben lesz változás. Né-
hány kisebb építési beruházásban, például

temetõbekerítésben is tudott segíteni a
Dészolg. A temetõk bejárására folyamato-
san sor kerül, és a közös gondolatokat is
próbáljuk a megvalósítás útjára terelni.
Nedoba lakossági panaszt tolmácsolt: –
Román árusok járnak rendszeresen a piac-
ra. Az igénytelenség, ahogy kipakolnak, el-
fogadhatatlan. Elfoglalják a járdát, az utat,
erõszakosan leszorítják a járókelõket, a
zöld területre is pakolnak. Biztos vagyok
abban, hogy jelképes összeget fizetnek ki
mindezért.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – A Huszár-te-
metõnél betelepültek a rókák és a sírokba
is befúrtak. Ezt fontos lenne megnézni. A
miklósi temetõben a férjemmel magunk
láttunk rókát, valószínûleg a Burgában la-
kik.
Dr. Sükösd: – A Huszár-temetõ be van ke-
rítve, a felhagyott katolikus temetõ viszont
nincs, ott rókák és õzek is vannak. Mivel az
a terület a katolikus egyházé, jelezzük a
plébánosnak a problémát.

Egyebek

Változatlan marad a talajterhelési díj
(melynek kapcsán csupán a bevallás évszá-
mát módosították), és az önkormányzati
földterületek illetve nem lakáscélú helyi-
ségek bérleti díjai is.
Két cég módosításokat szeretne eszközöl-
ni a településrendezési szabályozók vonat-
kozásában. Hüvely Balázs a Radnóti utca
sarkán lévõ vállalkozása tekintetében kí-
vánja a beépíthetõségi százalékot módo-
síttatni, egy másik cég az Abai út 3. eseté-
ben övezeti besorolást szeretne módosít-
tatni, ahol szálláshelyet alakítanak ki. Az
egyedi módosítás költségét, mely összesen
körülbelül 800 ezer Ft plusz áfa, a kérel-
mezõk viselik.

Igazgatási szünet

Döntöttek arról, hogy idén is igazgatási
szünetet rendelnek el a polgármesteri hi-
vatalban december 23-án, 30-án és 31-én
az ünnepek miatt.

Bejelentések

Nedoba felhívta a figyelmet arra, hogy a
Friss pékség környékén nap mint nap ta-
pasztalható balesetveszélyt meg kellene
szüntetni, nehogy akkor legyen kapkodás,
ha bekövetkezik a baj. Nincsenek bizton-
ságban a kerékpárosok; akik kihajtanak a
pékségtõl, azok nem látják be az utat. Az út
másik oldalán viszont bõséggel vannak
parkolóhelyek.
Dr. Sükösd elmondta, hogy a felvetéssel
egyetért, azonban a pékség elõtti parkolók
kialakításához az engedélyt a Magyar Köz-
út adta ki, az õ kezelésükbe tartozik ugyan-
is az egész 63-as út. Az önkormányzat jelzi
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Kitüntetés Alapnak
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára miniszteri elismeré-
seket adott át a Start Plusz 2019 közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott
kiemelkedõ eredményekért. Kitüntetésben részesült Alap község is, mely – habár a tele-
pülés új polgármestere, Szalai János Milán vehette át a díjat – az elõzõ polgármester, Mé-
hes Lajosné munkáját dicséri.

Pogácsás Tibor elmondta: azok, akik érintkeznek a közfoglalkoztatás intézményével,
látják, hogy siker, küzdelem és kreativitás övezi azokat az alkotó tevékenységeket, ame-
lyek egy közösség hátrányos tagjain való segítést célozzák. Az államtitkár kiemelte: min-
denkinek, aki fizikailag és szellemileg képes arra, hogy részt vegyen a termelésben, létre-
hozzon valamit, lehetõséget kell teremteni arra, hogy megtalálja azt, ami elõre viszi. Rá-
világított, hogy hosszú távon is szükség van a közfoglalkoztatásra, aminek folyamatosan
alakulnia kell.
Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtit-
kára elmondta: 2011 óta folyamatosan bõvült a közfoglalkoztatók köre, egyházak, civil
szervezetek valósítottak meg közfoglalkoztatási programokat kibõvült tevékenységi
körrel. A közfoglalkoztatás bizonyította kedvezõ hatását a foglalkoztatás helyzetére, a
közbiztonság javulására és a települések vagyonának gyarapodására. Szigorú szempon-
tokat alakítottak ki az elismerések odaítélésére: a díjazottakat ennek megfelelõen, a kor-
mányhivatalok javaslata alapján, a szakterület egyetértésével választották ki. Most azo-
kat részesítették elismerésben, akik folyamatosan fejlõdnek, a helyi igényekre figyelem-
mel és hosszú távon közremûködnek a sikeres közfoglalkoztatás kialakításában. Jutal-
mukat a meglévõ termelõkapacitások továbbfejlesztésére, bõvítésére, az azt elõsegítõ
szolgáltatásokra, valamint eszközbeszerzésre fordíthatják.
Idén 21 olyan közfoglalkoztató vehette át a díjat, akiknek tevékenysége kiemelkedik a
mindennapokból.
Alap 12 hektáros földterületén zöldségtermesztést, facsemete-, homoktövis, szamóca-
és levendulatelepítést valósított meg. A 2012-ben megvalósult kazánprogramnak kö-
szönhetõen a település a földgáz üzemeltetésû fûtési rendszerrõl áttérhetett a gazdasá-
gosabb fûtési módra. 2016-ban kezdték meg a gyümölcsfeldolgozó üzem építését, a hûtõ-
kapacitás bõvítésére szolgáló támogatás lehetõséget kínált egy nagy teljesítményû hûtõ-
kamra beszerzésére. Idén felújították a korábbi években kialakított négy fóliasátrat. A
gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemet 2017. szeptember 1-jétõl az Alapi Munka Gyü-
mölcse Szociális Szövetkezet mûködteti azokkal a munkavállalókkal, akik a közfoglal-
koztatásból kerültek ki. Mindemellett Alap Község Önkormányzata nagy hangsúlyt
fektet a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekre.
A díjazottakat az oklevél és tárgyjutalom mellett 10 millió forintos támogatásban is ré-
szesültek. Alap ezt az összeget egy palackozógép beszerzésére szeretné fordítani a gyü-
mölcsfeldolgozó számára.

Belügyminisztérium

a közútkezelõnek a problémát és bejárást
kezdeményez.
Szilveszterné: – Öt éve elküldtél engem
egy bizottsági zárt ülésrõl, hogy azon nem
vehetek részt. Ostobaság volt, hogy jogi
végzettséggel és négy év polgármesterség
után nem ismerted az szmsz-t.
Dr. Sükösd: – Akkor tévedtem, ezt nem ta-
gadom.
Dr. Prágerné Topp Erika: – Nagyhörcsö-
kön a buszmegállótól a kastély felé vezetõ
úton nem tud felmenni a mentõ, használ-
hatóvá kellene tenni az utat. Pusztaegre-
sen a kocsmától lefelé útszélesítésre lenne
szükség, és szeretnék, ha tovább folytatnák
annak az útnak a rendbetételét.
Dr. Sükösd: – A szóban forgó nagyhör-
csöki út magántulajdonban van, egy
tiszakécskei társaság tulajdona. Oda csak
követ tudunk vinni. Ki szoktuk kátyúzni
annak ellenére, hogy nem a miénk. A
pusztaegresi útberuházást megelõzte egy
közvélemény-kutatás, ennek alapján újí-
tottuk fel az út legproblémásabb szakaszát
és kiigazítottuk a padkát. Dupla kerekû
traktorral nem biztos, hogy rá kéne menni.
A padkát megnézzük, de az útra már nem
költünk.
Dr. Prágerné: – Nagyhörcsökön a busz-
megállótáblánál világítást szeretnének.
Dr. Sükösd: – Erre a mûszaki osztály már
kért is ajánlatot.
Dr. Prágerné: – Pusztaegresen a fõutcán
lévõ bolt elõtti terület gödrös, csapadékos
idõben pedig sáros. Járhatóbbá kéne ten-
ni, viszont oda beszállítók is mennek.
Dr. Sükösd: – Meg kell nézni, hogy az ki-
nek a tulajdonában van. Tartok tõle, hogy
nem a miénk. A mûvház és a volt tûzoltó-
szertár önkormányzati. Legföljebb jelez-
zük a tulajnak, hogy csináljon valamit az
ügy érdekében.
Dr. Prágerné: – A pusztaegresiek szeret-
nének zebrát az orvosi rendelõtõl a bolt
melletti buszváróig, mert a gyerekek átke-
lése nem biztonságos.
Dr. Sükösd: – Ez napi két alkalom. Az út
kezelõjétõl, a Közúttól kérünk árajánlatot,
de egy zebra nem olcsó mulatság.
Aranyos József: – A Sport utca nagy for-
galmat bonyolít, kátyús, meredek szélû,
murvázni kellene.
Dr. Sükösd: – Az ott lakó jobban örülne,
ha ezt nem tennénk, mert így lassabban
mennek az autók.
Bágyi Zoltán: – Töbörzsökön az iskolánál
egy gyalogátkelõhelyre lenne szükség. A
temetõ melletti utat szilárd burkolattal
kellene ellátni és legalább egy lámpát kel-
lene kihelyezni.
Ébl: – Örülünk, hogy elindult a Varga-te-
metõ bekerítése. A sírok közti út kövezé-
sét is szeretném kérni.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rende-
let 74. § (1) bekezdése értelmében Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere
lakossági fórumot tart.

Városrészenként a fórum helye, ideje:
Kislók, faluház: 2019. november 26. (kedd) 16.00 óra

Töbörzsök, könyvtár: 2019. november 26. (kedd) 17.00 óra

Rétszilas, klubhelyiség: 2019. november 27. (szerda) 17.00 óra

Sárszentmiklós, klubkönyvtár: 2019. november 27. (szerda) 18.00 óra

Nagyhörcsök, klub: 2019. november 29. (péntek) 16.30 óra

Sárhatvan, klub: 2019. november 29. (péntek) 17.00 óra

Pusztaegres, óvoda: 2019. november 29. (péntek) 18.00 óra

Sárbogárd, a polgármesteri hivatal
díszterme: 2019. december 2. (hétfõ) 16.30 óra

Tisztelettel meghívom és szeretettel várom a település lakosságát!

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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KAPU A KERESZTÚTON
Az Ady Endre út, József Attila utca és Radnóti utca hármas ke-
resztezõdésében az arra járók egy nyáron készült talapzatot és
rajta néhány hete álló két oszlopot láthatnak. Mi épül és mi célból
itt, az útkeresztezõdésben?
A Tinód és Bogárd közötti útkeresztezõdés 1986-ig nem is léte-
zett. A fõutca nyugati oldalán, Tinód felé az utat lezárva állt néhai
Gyõry Nándor lakatosüzeme, lakóháza, valamint testvére, Gyõry
Mihály háza és asztalosüzeme. Gyõry Mihály arról nevezetes,
hogy õ volt az Iparos Olvasókör utolsó elnöke 1947-ig, amikor a
kommunista hatalom az egyesületeket fölszámolta. Az asz-
talosüzem épületét nem bontották le az utca megnyitásakor, mert
az már kívül esett az úttorkolaton. A megmaradt épületet 1990-
ben Juhász Péter építész tervei alapján vendéglátóhellyé alakítot-
ták át, s néhány évig ebben mûködött a Remember bár.

Amikor a tulajdonosa csõdbe ment, Máté János vette meg és cuk-
rászüzemet létesített benne. A közelmúltban a Hüvely család vá-
sárolta meg az épületet, szépen felújították, és Hüvely Balázs fele-
ségével itt nyitott üzletet. Balázs édesapja, Hüvely István úgy gon-
dolta, hogy a bolt elõtt, a sarkon lévõ üres területtel is kezdeni kel-
lene valamit, hogy kinézzen valahogy, s valami olyan létesüljön
ott, ami jellemzõ a városra és mond valami fontosat a városban
élõknek és mindazoknak, akik elszármazottként visszajönnek ide,
vagy csak vendégként látogatnak településünkre. Így született
meg sokak segítségével az a kimunkált terv, amit társadalmi
összefogással Huszár Péter valósít meg: egy kapu, amely jelképe-
sen összeköti a város múltját, jelenét és jövõjét.
Az 1986-ban létesült új út, a Radnóti utca Tinódot köti össze
Bogárddal kelet–nyugati irányban azon a ponton, amelybõl kiin-
dulva (a XIX. század közepéig) a város nemesi közbirtokossági
központja kialakult. Itt folyt a törvénykezés, hitélet, iskolai okta-
tás. A létesülõ kapuval szemben, a túloldalon áll az egykori Hu-
szár-kúria. Lakói: Huszár József udvari tanácsos, a fia, Huszár
Ágoston aranysarkantyús vitéz, megyei táblabíró, alispán, akirõl a
háború elõtt az utca a nevét is kapta, s az õ fia, Huszár Dezsõ szol-
gabíró jelentõs közéleti, politikai szerepet játszottak az ország, a
megye és Sárbogárd közéletében. Egy itt álló másik Huszár-kúri-
ában az 1849-ig Sárbogárdon élõ Kossuth Zsuzsanna, Kossuth
Lajos testvére, a sárbogárdi Meszlényi Rudolf felesége is lakott.
Kossuth Meszlényi Rudolf barátja, aki Meszlényi lánytestvérét
vette feleségül. Ezt a kúriát dr. Öszterreicher Olivér orvos bontat-
ta el, hogy a helyén egy leendõ kórházat építsen. A háború miatt
félbemaradt kórházépületbõl végül tanítóképzõ, majd középisko-
la lett. Az utcában volt a polgári iskola, szomszédságában az ere-
detileg reálgimnáziumnak épült járásbíróság. És ez a templomok
utcája is. Itt áll a katolikus és a református templom, és a templo-
mok után folytatásként az Úri utca. Egészen 1871-ig ez a város-

rész volt nemcsak a város, hanem a járás igazgatási központja is. A
tinódi és bogárdi birtokosok ekkor egyeztek meg, hogy a mai
Hõsök terén álló Plihál-kúriát megvásárolják városháza céljára.
Az új városháza 1908-ban épült fel. Ennek bejárati timpanonjára
utal majd a kapu két felsõ záróköve.
A Radnóti utcával párhuzamosan, a kapu mellett nyílik egy kes-
keny út, amely a zsidó temetõbe vezet. Az észak-déli irányú fõut-
cán álltak a zsidó kereskedõházak, a zsinagóga és a zsidó iskola. A
keresztúton álló kapu jelképezi a város XIX. századi jelentõs fej-
lõdését is, amelyben nagy szerepet játszott a nagy forgalmú fõút
mentén a városban megtelepedõ zsidó lakosság.
A kapuban elhelyezett, félig nyitott, kovácsoltvas kerítéstöredé-
kek jelölik a múlt és jövõ határát. A kapu köveibe vésett üzenetek
reményeink szerint gondolkodásra késztetik otthonról, hazáról,

családról az itt elhaladókat, az iskoláktól búcsúzó diákokat, osz-
tálytalálkozókra érkezõket.
Ez a kapu illeszkedik a város emlékhelyeinek sorába (a rendelõin-
tézet elõtti, Kossuth Zsuzsanna tiszteletére állított szobor, Ke-
nessey-emléktábla, Hõsök terei emlékmûegyüttes, Petõfi-emlék-
tábla, a református imaház falán elhelyezett Tompa Mihály-em-
léktábla, Boross Mihály-emlékoszlop, Boross Mihály-emléktáb-
la, a Huszár-temetõ 48-as kopjafája és a történelmi sírkert sírkö-
vei). A Múzeum Egyesület minden évben március 15-én meghir-
deti az e helyeket végiglátogató, sárbogárdi történelmi sétát, re-
mélve, hogy mind többen tartanak velünk.
Ez a kapu egyúttal elõtanulmány Huszár Péter számára a Hõsök
terei emlékmûegyüttes felújítására, az ottani kapu újragondolá-
sára. Bízunk benne, hogy az a munka se várat már sokáig magára.

Hargitai Lajos

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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ADALÉKOK A
MEGHÜLYÜLÉSÜNKRÕL
Valamelyik polcról a kezembe akadt egy verskötet. A címe: Kéz-
fogások, írta Illyés Gyula, a kiadás éve: 1956. Amikor belelapoz-
tam, különös, rég nem érzett levegõ csapott meg. Nehéz szavakba
foglalnom. Valami meghitt, családias légkör, az „otthon vagyok”
kedves atmoszférája. Valahogy a helyükön vannak ebben a világ-
ban a dolgok, stabil tájékozódási pontokban részesülök, mintha a
saját városomban járnék. Egyetértek azzal, amit itt kapok, sõt
gazdagodom, ember voltomban pozitív értékeket nyújt a versol-

vasás. „E kis haza” – olvasom egy helyütt, másutt pedig a „jó termé-
szet-anyám” szavak érintenek meg. A szóba kerülõ tájak, tárgyak,
emberek jó ismerõseim. S az egészet áthatja a tiszta költészet
édessége, az esztétikai élmény, amely nélkül az emberi élet sivár,
borúra hajló, a pusztulást elfogadó lesz. „Csinálok költeményt,
hogy gazdagodjatok” – olvashatjuk a kötet egyik záróversében.
Hát igen! Önmaga költõi természetének pontos megragadását je-
lenti ez a sor.
Illyés Gyula személyisége, mûvészete jó ismerõsünk, vidékünk
szülötte õ. Hogy is ír a Puszták népe címû könyvében? „…a Sárköz
– ahol majdnem minden falu neve Sár-ral kezdõdik –, ez az én
vidékem… Szerénytelenség lehet szülõföldnek ennyit fogni, mert
Sárbogárd például fent van Fejér megyében, Sárpilis pedig Tolnának
is az alján. De boldogan vállalom az egészet. Szülõföldemmel úgy va-
gyok, mint a szegény király az országával. Magántulajdona nincs
benne egy talpalatnyi sem, de gondra és tetszelgésre mindenestül az
övé.
S eszünkbe juthat a barátja, Németh László, aki szintén erõs szá-
lakkal kötõdik ehhez a tájhoz. A nyári szüneteit rokonainál,
Mezõszilason töltötte, fontos regényei vitathatatlanul ehhez a fa-
luhoz kapcsolódnak. Kettejüket szívesen hasonlítanám egy-egy
erõmûhöz. Energiát termeltek és adtak a nemzetüknek. Talán
nincs a kultúrának olyan területe, amellyel kapcsolatban Németh
László ne közölt volna eredeti, mélyen szántó felismeréseket a lé-
lek mélységeitõl a spanyol költészetig. Volt idõ, amikor elképzel-
hetetlen volt a Nemzeti Színház mûsorrendje az õ drámái nélkül.
Ma nem mernek a színházak hozzányúlni ezekhez a darabokhoz,
mert túl súlyosak, a mai nézõk nem vásárolnának jegyeket rájuk.
De alig lehet számba venni annak a kornak más nagyságait. Mitõl
volt ez? A kedvezõ csillagjárás, vagy más, felderíthetetlen ténye-
zõk okozták? Szabó Lõrinc, a huszadik század elsõ felének költõ-
óriása manapság szinte ismeretlen a tömegek elõtt. Az õ penge-
éles, kegyetlen lírája egész nemzedékek gondolkodását meghatá-
rozta. 1945-ben a barátja, Illyés alig tudta õt kimenteni a Ráko-
si-féle ÁVO karmai közül, mert szerepet vállalt Horthy sajtóháló-
zatában. Évtizedekig ki is maradt a gimnáziumi tananyagból,
akárcsak Németh László. Tékozlás. Tékozló ország vagyunk, de ez
már átvezet egy következõ nemzedék nagyjaihoz, Juhász Ferenc
Dózsa-eposzának a címe ez. Juhász és a barátja, Nagy László egy
újabb kor felülmúlhatatlanjai, akikrõl szintén nemigen esik szó.
A kérdés, amely óhatatlanul felvetõdik: ma miért nincsenek ilye-
nek? Igen, ez már-már természettudományi probléma: ma miért
nincsenek zsenik? Van, aki érti? Egy okos barátom a következõt
mondta: néhány évtized óta ez az ország meghülyült.

L. A.

A történelemnek két szeme van – az idõ és a tér
(Petavius)

„A hely, ahol élünk” – 2. elõadás

Az elsõ topográfiai térképtõl (1783)
az elsõ kataszteri térképig (1883)

DR. PLIHÁL KATALIN ELÕADÁSA

2019. november 27-én, szerdán, 17 órától a
polgármesteri hivatal dísztermében

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Madarász József Városi Könyvtár!

Fotó: internet
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Kurdisztán: Állam az államban
3. rész

A dombon álló Citadella és a bazár közötti
hatalmas teret egy több szökõkúttal, fák-
kal és bokrokkal díszített park övezi. Ez a
város korzója. Késõ délután lassan-lassan
megtelik mindenféle látogatóval: kurd
népviseletes férfiak, egymásba karoló diá-
kok és diáklányok, családok gyerekekkel,
vattacukrosok, léggömbárusok, fényképe-
zõs emberek, leplesek és leplezetlenek,
turbánosak és hajadonfõttek, szelfizõsek
és bámészkodók. A felújított Citadella sár-
gás falai kiváló kontrasztot nyújtottak az
alatta szétterülõ, gondozott zöld fûvel, és a
fölötte terjedõ égszínkék éggel.
A Citadella 2014 óta az UNESCO világvé-
delmi mûemlékei közé tartozik. 2007-ig
még laktak benne. Kiköltöztetésük után
restaurálták a házakat, és néhányban kü-
lönféle múzeumot nyitottak meg: textil-
múzeum, ásványmúzeum, néprajzi múze-
um. A bejárattól jobbra apró antik színhá-
zat emeltek, ahol most csak pár ember lé-
zengett. Egy állványra állított fényképezõ-
gép körül három fiatal, jóképû kurd fiú
állt, akik szívesen pózoltak nekem. A jobb
oldalon, egy mütyürüzletben a bangladesi
eladótól ingyen vizet kaptam és egy rövid
nyelvleckét az anyanyelvén. Szeret itt élni,
mesélte, és nem õ az egyedüli bangladesi.
Egy emelkedõ utcácskában, egy felújított,
régi lakóházban rábukkantam az apró ás-
ványmúzeumra is. Irakban jobbára csak
kvarcot találni, mesélte a kedves pénztá-
ros. A kiállítás azonban a világ rengeteg
helyérõl származó kõzetekkel rendelke-
zik, ami nagyon érdekes. Ott találkoztam
három kanadaival, akik közül kettõ kurd
volt, egy pedig korzikai származású. Doku-
mentumfilmet készítettek a menekülttá-
borok traumás életérõl.
Végigmentem pár elhagyatott utcán, aztán
visszafordulva a fõutcán egy régi mecset-
hez értem, mely körül fürdõ és lezárt, még
restauráció alatt álló épület pihent. Egy
helyen pedig kalasnyikovos õr. Ez a fõutca
a Citadella másik végébe vezetett, ahol ha-
talmas kapun át a város másik felében gyö-
nyörködhet a látogató.
Erbil (kurdul Hawler) már i. e. 500 körül
lakott terület volt. Fontos keresztény köz-
pont volt a Szászánida- és Abbászida-
periódusban, de fontosságát 1258-ban el-
vesztette, amikor mongolok pusztítottak a
területen. A keresztény negyedet Ain Ka-
wa-nak hívják. Egy örökségmúzeum, több
templom és még több szórakozóhely talál-
ható itt.
Erbil Irak harmadik legnagyobb városa, és
az elsõ, ami ennyire gyors gazdasági fejlõ-
dést mutat. A legnagyobb befektetéseket
Törökország végzi: sok török stílusú lakó-
épületet és bevásárlóközpontot látni és né-
hány új mecsetet is. Rengeteg külföldi
szakértõ él itt a világ minden tájáról. Sok
az úgynevezett Holland Bazár nevû kö-
zért, ahol meglepetésemre a hollandiai
Jumbo élelmiszerboltokból ismert áruk

sorakoznak a polcokon, hollandiai árak-
kal. Hosszas keresgélés, számvetés után a
virslinél maradtam, mert az volt a legol-
csóbb. A hûtött áruknál autentikus, barna
mázas, égetett cserépedényekben helyi
joghurtot fedeztem föl 1500-ért, amit reg-
geliként szopogattam el, mielõtt városné-
zésre indultam volna.

A mára már felére csonkult Choli minaret-
re egy sétám során bukkantam rá, amikor
gyalog indultam a Citadellához (és termé-
szetesen a kedvenc fagyizómhoz, mint na-
pi célponthoz) a Sami Abdulrahman par-
kon keresztül. Ez a csonka minaret 1128 és
1138 között épült Mudhaffar szultán idejé-
ben. Hivatalos neve Al Mudhaffar-mina-
ret, a helyiek Cholinak nevezik (ejtsd:
Csóli), mert jelentése szerint messze áll a

városközponttól. Sétám során átvágtam a
hatalmas parkon, és a másik végén hirtelen
a Kurd Parlament épülete köszönt rám.
Onnan az útmutató táblák és kalasnyiko-
vos õrök segítségével a központ felé vet-
tem az irányt, amikor a messziben feltûnt
ez a csonka minaret. Egy gyümölcsárusnál
banánt akartam venni, de az eladó nem fo-
gadott el pénzt érte. Egyszer csak megállt
mellettem egy autó, a sofõr kikérdezett az
ablakból, hogy hova megyek. Szívesen el-
visz – mondta. Gyógyszerekkel kereske-
dik, két üzleti útja között ráér elvinni en-
gem. Megvárta, amíg kifényképezem ma-
gam, aztán fölvitt a kocsijával a Citadella
belsejéig a hátsó feljárón keresztül. A ka-
lasnyikovos õr fölengedte nekünk a so-
rompót.
A Citadella után a nagy téren leültem és fi-
gyeltem az embereket. Beszélgettem egy
törökkel, aki Diyarbakirból jött, beszélget-
tem iráni kurdokkal és helyiekkel. Estefelé
úgy gondoltam, hogy kipróbálom a Ca-
reem nevû taxiszolgálatot, ami hasonló az
Uberhez. Szépen meg is rendeltem a taxit,
megkaptam a sofõr nevét, az autó fajtáját
és a rendszámát. Mikor az applikációm a
mobilomon jelezte, hogy a taxi megérke-
zett, fölálltam a padról és kiálltam a bazár
elõtti útra, hogy képben legyek. Akkor lát-
tam, hogy jóformán minden taxis pontosan
ugyanolyan típusú autóval rendelkezik,
mint az általam rendelt. Az arab rendszá-
mokat csak fáziskésésben tudom leolvasni,
ezért mire sikerül a számokat „lefordíta-
nom”, az autó már rég eltûnik a szemem
elõl. Ott álltam addig, amíg rá nem jöttem,
hogy nem cselekedtem okosan. Ebbe még
bele kell tanulni. Leintettem egy másik
taxit, és örökre elfelejtettem a Careem
szolgálatait.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Lourdes – A Szûz Anya „kórháza” zarándoklat
2. rész

Rövid megállók után Portugruaroba ér-
keztünk, ahol Szent András ferde to-
ronnyal várt ránk. 59 méter magas és 159
cm-t hajol el a templom szentélye irányá-
ban. Pont ezért tiltották be a harangozást a
toronyban, hogy a rezgések ne ferdítsék to-
vább a tornyot. Lelkünk harangszava hí-
vott tehát a zarándoklat nyitó szentmiséjé-
re, melyet a két kísérõ atyánk végzett. Fe-
renc atya a zarándoklat mibenlétérõl és
lényegérõl beszélt, amit most Tünde idéz
fel.

Tünde: – A Szentlelket hívtuk szentmisénk
kezdetén, de már a pólós idézetválasztásnál
is mûködött segítõ kegyelme, mert Ferenc
atya azt mondta, hogy az Istennel való talál-
kozásunk után már nem leszünk azok, akik
voltunk. Minél közelebb kerülünk hozzá, an-
nál inkább formálódunk. Az egész emberi lét
egy zarándoklat, mely az Örök Haza felé ha-
lad. Vannak találkozási pontok, állomások,
könnyebben vagy nehezebben teljesíthetõ
szakaszok. Bármennyire szép is ez az út, nem
könnyû. Azonban voltak emberek, élükön a
Szûzanyával, akik végigjárták ezt az utat,
példát adva nekünk, hogy igenis lehetséges.
Az Úristen kegyelmébe ajánlottuk utunkat,
otthon maradt szeretteinket, hogy tegye gyü-
mölcsözõvé számunkra ezt a zarándoklatot.
Szerencsére volt egy kis idõnk sétálni a szent-
mise elõtt, s felfedezni a városka hangulatos
utcáit, a vízimalmokkal tûzdelt Lemene fo-
lyót, a darvakkal díszített kapukat és a „Júli-
ás erkélyeket”. Felfedeztünk a közelben egy
másik templomot (ahova szinte mindegyünk
betévedt), melynek gyönyörû kapuján a négy
evangélista látható és a Páduai Szent Antal
kezében életrevaló Kisjézus mosolygott.
Az olaszországi Bresciában kaptunk szál-
lást elsõ nap este, ahol bõséges vacsorával

fogadtak minket, ami testi erõt adott a kö-
vetkezõ napra.
Szombaton kora reggel indultunk tovább.
Rózsafüzért imádkoztunk az út elején, is-
merkedtünk és beszélgettünk egymással.
Idegenvezetõnk, Hingyi Beatrix nagy sze-
retettel és empátiával kísérte a csoportot
az egész út során. Nagyon alaposan felké-
szült, és tudva, hogy nem kiránduló-, ha-
nem zarándokcsoportot kísér, útikalauzát
is ennek megfelelõen állította össze. Az út
során megszerettük õt és az út végén õ is
kifejezte háláját azért, hogy a csoport nagy
szeretettel vette õt körül. Mint mondta,
neki is ajándék és kegyelem volt ez az út,
amit a kettes busz utasai közt töltött. Hála
legyen Istennek Trixiért! Idegenvezetõnk
jóvoltából sok ismeretben gazdagodhat-
tunk az út során, mely információkat Fe-
renc atya egészített ki teológiai, egyházjo-
gi, morális, illetve egyháztörténeti szem-
pontok alapján. Öröm volt egységben látni
az egyes helyszínek és történelmi esemé-
nyek sorát.
Tünde: – A nap egésze utazással járt, így na-
gyon fárasztó volt számunkra. Sok türelmet
igényelt a rövid technikai szünetek alatt a
sorban állás, fõleg, ha más népek csoportjai
közénk furakodtak. Nagyon gyönyörû, he-
gyekkel övezett, alagutakkal tûzdelt úton
mentünk. A sofõrök rutinját, türelmét, ne-
künk pedig a hitünket tette próbára a hegyre

felmenõ szerpentin, mely két személyautó-
nak is szûk volt, nemhogy egy busznak. Szin-
te kúszva, surranva értünk fel.

Sok-sok alagúton átsuhanva érkeztünk
meg Saint-Maximin-la-Santie-Baume-ba,
ahol délután részt vettünk zarándoklatunk
második szentmiséjén, melyben Gábor
atya szentbeszéde Mária Magdolna példá-
ját elénk vetítve buzdított minket a bûnbá-
natra. A tanítás során rádöbbenhettünk a
pletykálkodás, a megszólás és az ítélkezés
bûnének súlyos következményeire is.
Meglepõdve tapasztaltuk, hogy Szent Má-
ria Magdolna kultusza e helyen, több száz
tengeri mérföldnyire Palesztinától milyen
élõ és átható mind a mai napig.

Vasárnap kegyesek voltak hozzánk veze-
tõink, hiszen csak reggel hét órára hívtak
reggelizni és nyolckor indultunk tovább.
Tudtuk, este már a „szent” városban ve-
szünk részt a szentmisén Szûz Anyánk
1858. évi megjelenéseinek színhelyén. Jé-
zus édesanyja 18 alkalommal jelent meg
egy Bernadett nevû kislánynak, elsõként
február 11-én. Ez a nap immár hagyomá-
nyosan a betegek napja a katolikus egyház-
ban.

Folytatjuk.
Kanyóné Somogyi Tünde hittanár,

Semegi Józsefné EHF-szaktanácsadó,
Varga László EHF-szaktanácsadó
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Ausztrál vendégtanár a Petõfiben

Osztályunk átlagos hétköznapjait John Withers törte meg az elmúlt héten. A Pannon Egyetem EFOP-3.2.14-17-2017-00003
Nyelvtanulással a boldogulásért elnevezésû projektje keretében látogatott el iskolánkba angoloktatás céljából a negyedéves tanárjelölt.
Habár John Ausztráliában született és élt 10 éves koráig, tökéletesen beszél magyarul is, viszont erre nem volt szüksége az óráink alatt.
Három napot töltött a tanításunkkal, és az élménypedagógia keretei között rengeteg interaktív és szórakoztató témával, játékkal tette
emlékezetessé és motiválóbbá számunkra a nyelvtanulást. Volt szó az állatokról, médiáról, különbözõ érdekes találmányokról és más
nemzetiségek kultúrájáról is. Ezek mellett olyan komoly témákat is megvitattunk, mint például a bántalmazás vagy a fiatalok alkohol-
fogyasztása. Feladatai érdekesek, többnyire kutatómunkát igénylõ kérdésekbõl álltak, amelyek megoldásához az internetet is
segítségül hívhattuk.
A háromnapos intenzív nyelvhasználat sokat fejlesztette a szókincsünket és a beszédkészségünket egyaránt. Az angoltanulás ilyen él-
ményszerû módjára többször is szükség lenne.
Köztudomású, hogy a nyelvtanulás fontosságát már az utolsó magyar király, IV. Károly is megfogalmazta: „Ahány nyelvet beszélsz,
annyi embert érsz”.

Luczek Diána 9. c osztály

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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Szentiváni suliszemle
2019. november 15.: Európai Mézes Reggeli

A rendezvény hazai elindítását a Szlovén
Mézes Reggeli kezdeményezés immár ti-
zenkét éves gyakorlata adta, amit mára
Európai Mézes Reggeli néven több uniós
tagország is megrendez.
Magyarországon 2014. november 21-én
volt az elsõ hasonló program az ország 19
megyéjében és Budapesten, összesen 67 is-
kolában, ahol a helyi méhészegyesületek,
termelõk és a megyei szaktanácsadók se-
gítségével a gyerekek megismerkedhettek
a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg
is kóstolhatták azokat.
A program évrõl évre egyre nagyobb nép-
szerûségnek örvend. A 2018. évi Európai
Mézes Reggeli Program kapcsán 1.011 ha-
zai óvodában és iskolában voltak jelen a
méhészek, így közel 166.000 gyermek kap-
hatott mézes reggelit.
A szervezõk az idei évben is folytatni kí-
vánták a korábbi években nagy sikerrel
megrendezett programot és egyúttal fel-
kelteni a fiatalok figyelmét a mezõgazda-
ság, az egészséges táplálkozás és a termé-
szeti értékek iránt.

A méhészek szakmai szervezete, Országos
Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) a
helyi egyesületeinek tagjaival mézadomá-
nyokat szervezett az érdeklõdõ intézmé-
nyek részére a mézes reggeli napjára.
Mivel ökoiskolai programunkba tökélete-
sen illeszkedett a rendezvény, iskolánk is
csatlakozott a programhoz és megkeres-
tük Nyerges József urat, a program megyei
koordinátorát. Örömmel fogadtuk, hogy
nemcsak mézadományt kapott iskolánk a
mézes reggeli napjára, hanem a szomszé-

dos Nagykarácsonyból egy rendkívül fel-
készült elõadó is érkezett Papp László sze-
mélyében. (Róla az is kiderült, hogy Kris-
tofory Valter atya „jobbkezeként” a Szent
Miklós Általános Iskolát is ismeri, sõt
korábban a fatimai búcsúkon is találkoz-
tunk már. Nincsenek véletlenek.)
A gyerekek figyelmét végig lekötõ elõ-
adásból sok mindent megtudhattunk Isten
teremtett világáról és annak szorgos nap-
számosairól: a méhecskékrõl. A jövõben
alaptanácsként kezeljük a következõ ja-

vaslatot: ha netalán megcsípne bennünket
egy méh, nem kell sikoltozni és pánikolva a
tanárokhoz rohanni (lehet ezt is persze,
csak értelme nincs), hanem a csípés helyén
ottmaradó fullánktól célszerû megszaba-
dulni, kikaparni a méregtömlõvel. Kide-
rült, hogy a méhek csak védekezõ céllal
csípnek és a fullánk beakadása miatt az el-
sõ csípésük az utolsó is az életükben, mert
kettészakítják magukat, amikor szúrás
után elrepülnének. A darazsak viszont
könnyen kihúzzák a sebbõl dárdaszerû
szúrószervüket, így többször is képesek
megcsípni bennünket.
A méhek szorgalmát érzékelteti a követ-
kezõ „matekpélda”: ha egy átlagos mé-
hecske 100 mg, s egyszerre maximum 10
mg mézet tud szállítani, akkor vajon
mennyit dolgozhattak egy kaptár lakói, ha
egy nap alatt 14 kg mézet gyûjtöttek?
Láthattunk különbözõ mézfajtákat (akác,
napraforgó, repce, vagy éppen vegyes
méz) és az ikrás méz kialakulásáról is szólt
az elõadó, illetve elmagyarázta, hogy a ki-
kristályosodása visszafordítható folyamat,
így az ikrás mézet sem kell megvetnie sen-
kinek. Természetesen hallhattunk a méz
jótékony hatásairól is, ami különösen a
sportoló kedvû diákok fantáziáját mozgat-
ta meg (doppingolni azért nem szabad).
Legjobban azonban a méhészek munkájá-
nak a bemutatása nyûgözte le tanulóinkat,
mivel itt kézbe is vehették és a gyakorlat-
ban tapasztalhatták meg, hogy milyen a
méhsejt és a viasz, láthattak lódarázsfész-
ket, megemelhették a mézzel teli fakerete-
ket, megkóstolhatták a virágport (utóíze
miatt keserves fintorokkal) és a méhész-
sapkát is felpróbálhatták. Láthattunk egy
gyönyörû kisfilmet a méhek csodálatos vi-
lágáról is, majd zárásként mézes kiflika-
rikák és mézes tea is jutott mindenkinek,
sõt egy kis tasaknyi mézet is kapott aján-
dékba mindenki, így amennyiben nem fo-
gyasztotta el a nap folyamán, a családtag-
oknak is vihettek haza egy kis kóstolót.
Nem csoda, hogy vastapssal köszönték
meg a gyerekek ezt a mai rendhagyó ter-
mészetismeret-órát, ahol a diákok, taná-
rok és az elõadók is nagyon jól érezték
magukat.

Kiss Attila igazgató
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Mézes reggeli a Sárbogárdi
Zengõ Óvodában

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
és az Agrárminisztérium idén 2019. no-
vember 15-én (pénteken) rendezte meg az
Európai Mézes Reggeli programot, me-
lyen óvodánk is részt vett.
A program lebonyolításához többféle se-
gédanyagot biztosítottak a számunkra. A
gyermekek elõször „A méhecskék csodá-
latos világa” címû kisfilmet nézhették
meg, melynek segítségével ismereteik bõ-

vülhettek a méhekkel kapcsolatban. Bete-
kintést nyerhettek a méz készítésének rej-
telmeibe, megismerhették a méz felhasz-
nálási lehetõségeit és egészségmegõrzõ
hatásait.
A film után 3 féle mézet kóstolhattak meg
a gyerekek, melyet nagyon jóízûen fo-
gyasztottak el. Ezután mindenki a saját
csoportjában méhecskés színezõket és
könyvjelzõket készített, melyeket a gyere-
kek hazavihettek.
Köszönjük az együttmûködést az Országos
Magyar Méhészeti Egyesületnek, Máténé
Kõkuti Ágnesnek a finom mézeket, vala-
mint Filip Zsoltnak a bagetteket.

Horváthné Kovács Brigitta óvodapedagógus

Barnabás mackó hétköznapjai és ünnepei

ÉLETKÉPEK BARNABÁS
MACKÓ ÉLETÉBÕL

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklõdõt a

Telegdi Ágnes írónõ gyûjteményébõl
összeállított kiállításra,

amely megtekinthetõ november 25-étõl január 18-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

A kiállítást az írónõ jelenlétében 12.30 órakor
Huszárné Kovács Márta,

a Zengõ Óvoda intézményvezetõje nyitja meg.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk

Önöket

A FOGYATÉKKAL
ÉLÕK

VILÁGNAPJA
alkalmából
tartandó

ünnepségünkre.
Helyszíne: József Attila
Mûvelõdési Központ,

Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Idõpontja:
2019. december 4.

10.00 óra

Program:

Ünnepi mûsor
– Ünnepi köszöntõk
– A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Ál-
talános Iskola, Szakiskola és EGYMI
tanulóinak elõadása
– Szabó Zsuzsanna – ének
– Szakács Zsóka – vers
– A TenDance Tánccsoport és a Tehet-
ség Mûvészeti Iskola táncosai
– A Sárszentmiklósi Általános Iskola
Pityer énekhármasa
– A martonvásári Pápai Ágoston Álta-
lános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium tanulóinak
elõadása
A Mikulás megajándékozza a gyereke-
ket
Vendéglátás
Ha szüksége van szállításra Sárbogárd
közigazgatási területén belül, hívja a 06
(25) 520 260-as, vagy a 06 (25) 508
970-es telefonszámot.
A rendezvény szervezõi: Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzata, Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tag-
intézménye
A rendezvény fõ támogatói: Sárbogárd
Város Önkormányzata, Csipike Egye-
sület, SESZI, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Takácsné Koncz Zsuzsanna, az FMPSZ
Sárbogárdi Tagintézmény igazgatója

Dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd város polgármestere
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a labdarúgásban éveket, évtizedeket eltöltõ játékosokkal a pályafu-
tásról, a pályán eltöltött évekrõl. Beszélgetõpartnerem EMPERGER JÁNOS, Empi,
akinek sárbogárdi vendégeskedése adott alkalmat a találkozóra.

A hosszú és kacskaringós pályafutás kez-
dete az 1971-ben Sárbogárdon született
focista számára a Sárszentmiklós csapatá-
ban indult. Életre szóló élmény számára a
mai napig tisztelettel említett Bruzsa Mik-
lós edzõ személye, aki elkötelezettséget, a
labdarúgás iránti rajongást adta át a srá-
coknak. Már 11-12 évesen a serdülõcsapat
tagjaként a legemlékezetesebb mérkõzés a
Mezõfalva elleni nagy arányú gyõzelem
(40-0) utáni „büntetés” a be nem tartott
edzõi utasítások miatt. A békaügetés a lá-
bak izmainak erõsítését célozta. Emlék-
ként idézõdik fel az Aba elleni 3-0-ra meg-
nyert mérkõzés utáni csokizás és üdítõzés
az edzõi elképzelés megvalósításáért.
A serdülõcsapatból az ifihez felkerülve egy
év után a felnõttcsapatban találta magát,
és a körzeti és megyei II. osztályban stabil
tagja az együttesnek. 17 évesen már a Sár-
bogárd ifjúsági csapatával bajnoki címet
ünnepelhetett. A felnõttek között a Szabó
Károly edzõ irányította NB III-as keret
tagja. Örök emlék a Dunakeszi elleni talál-
kozó, a pályára lépése után két perccel a já-
tékvezetõ kiállította, és a bemutatkozó be-
lépõ eredményét a sípmester így díjazta.
Felelevenítõdött a Magyar Kábel elleni
hazai mérkõzés, amelyen a nagyszerû tel-
jesítményével sikerült a gyõzelmet meg-
szerezni. A középpályás játékát a sokszor
ezernél is több szurkoló elismerõ tapssal
jutalmazta. A játékostársak (Boros Zol-
tán, Gróf Edvin, Csendesék – István és

Zoltán –, Verbóczki Tamás, Simon Janó,
Roszkopf János, Hólik József, Sinka Tibor
és még sokan mások) az együtt játszott
mérkõzések emlékeit idézték.

A nemzeti bajnokságból történõ kiesés
után elfogadta a Sárisáp megkeresését.
Hat hónap játék után bevonult Sárbogárd-
ra katonának és visszaigazolt a csapathoz.
Ezek az évek hol a sárbogárdi, hol a
sárszentmiklósi egyesület igazolt játékosa-
ként teltek, és 2001-ben egy baráti beszél-
getés után a megyei III. osztályban vitézke-
dõ Kápolnásnyék csapatát erõsítette. Kö-
zel a negyvenhez, sõt már túl is, ifj. Nagy
László invitálására a megyei II. osztályban
szereplõ csapat játékosa, és Horváth Csa-
ba edzõi tevékenységének eredménye a
bajnoki cím megszerzése. Az évek alatt
együtt játszó csapattagok (Deák Géza,
Sipõcz Attila, Palotás Péter, Szarka Péter
társasága és a vidékiek: Masinka László,
Földvári Ferenc, Tõkési Attila, Miklós Ist-
ván, Král László) neve került megemlítés-
re. Örömmel említi a Siófok NB I-es csa-
patában játszó Szabó Zoltánnal együtt ját-
szott idõt. A legszebb gól emléke a Puszta-
vám elleni derbin született: az esõs idõben,
sáros talajon játszott mérkõzésen 2-2-es
állásnál az utolsó percben 30 m-rõl ellõtt
labda kapufáról kapufára vágódott, míg
végül a gólvonalon túl landolt a kapuban és
gyõzelmet érõ találat volt. Nagyon meg-
maradt az emlékek között egy gólpassz is.
Sárosdon saját térfélrõl indulva a teljes vé-

delmet oda-vissza kicselezve, megkerülve,
elfektetve Gráczer László elé tálalta a lab-
dát, aki megköszönte és nagy nyugalom-
mal helyezte a kapuba. Apósa rábeszélésé-
re még egyszer szerepet vállalt a Fehér-
várcsurgó csapatában, és az ott töltött év-
ben a megyei II. osztályba történõ feljutást
ünnepelte. A visszavonulás, a futballcipõ a
Kápolnásnyék elleni találkozó után került
szögre.
A focival nem szakadt meg a kapcsolat.
2013-ban a németországi munka után a
miklósi öregfiúkkal játszott és másfél év
után rövid pihenõ következett. Jelenleg a
Fõnix öregfiúkkal lép pályára hétrõl hétre
és a Fõnix korosztályos utánpótlásánál a
12 éves fia szárnypróbálgatásait segíti.
Munkáját a kamion- és autóbusz-alkatré-
szeket forgalmazó LOGPARTS Kft.-nél
végzi. A sok szép emlék felidézése után
megköszöntem a beszélgetést és további
sikereket kívántam pályán és pályán kívül.

Szántó Gáspár

Gratulálunk!
A Mozdulj a Városért Egyesület
2019. november 16-án szerepelt
a IV. Mágocsi Kolbásztöltõ
Fesztiválon. A Hegedûsné Be-
reczk Erzsébet, Czeinerné Ta-
kács Tünde, Oláh Gizella, Rigó
József, Kelemen Béla és Ertván
Imre összetételû csapat a „Ha-
gyományõrzés” különdíját nyer-
te el.
Gratulálunk a csapatnak!

A Mozdulj a Városért Egyesület
vezetõsége
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FÁZTUNK AZ ÕSZI TAVASZBAN
A tavaszról elõrehozott mérkõzéseken a megyei I. és a megyei II. osztályban visszavágtak az ellenfelek az õszi vere-
ségért. A fiatalok és az öregfiúk gólzáporos gyõzelme kevés gyógyír a felnõttek gyenge teljesítményére.

Hej, Dunáról fúj a szél

Ercsi Kinizsi–Sárbogárd
3-2 (2-1)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Ber-
told, Gráczer Bence, Kókány Péter, Gu-
lyás-Kovács Géza, Rodenbücher Tibor,
Luczek Roland, Gráczer Gergõ, Gyuricza
Kornél, Paget Olivér Algernon, Németh
Kristóf
Cserék: Demeter Dávid, Gráczer Bálint,
Nagy Ármin, Farkas Zoltán
A tavaszról elõrehozott Duna-parti mér-
kõzés az Ercsi sikerével végzõdött. Mind-
két csapatból hiányoztak az „ászok”, és egy
alacsony színvonalú, sok hibával tarkított
találkozón egy súlyos kapushiba után meg-
szerzett találattal a hazaiak otthon tartot-
ták a három pontot. A 11. percben szerzett
vezetést az Ercsi. A bal oldalon futó táma-
dásból a középre passzolt labdát Jerzsabek
B. 15 m-rõl a kapu közepébe lõtte, 1-0. Né-
hány perces mezõnyjáték után egy elõre
ívelt labdát a védõ elvétett, Gráczer Bence
lecsapott a labdára és a kapust is kicselezve
10 m-rõl helyezett a hálóba, 1-1. Harminc
perc játék után a hazaiaknál volt ismét az
elõny. A jobb oldalról elvégzett bedobás
után a kapu elé beadott labda Hoffmann
R. elé került, aki igazítás nélkül 17 m-rõl
kilõtte a kapu bal oldalát, 2-1. Gyenge,
erõtlen támadások a vendégek részérõl, és
a szünetig az eredmény nem változott. A
második játékrészben sem változott a játék
képe. Elvétve egy-egy helyzet a kapuk
elõtt, amibõl az 53. percben megszületett
az egyenlítés. A jobb oldalról beemelt lab-
dát Gyuricza K. 5 m-rõl fejelte a hálóba,
2-2. A mérkõzés 73. percében bal oldalról,
a kaputól 40 m-re szabadrúgást végeztek el
a hazaiak. A kapu elé ívelt labdát a vendé-
gek kapusa elhibázta és Holentoner E.
emelte a labdát a kapu jobb oldalába, 3-2.
A mérkõzés hajrájában a hazai védelem
magabiztosan verte vissza a vendégek tá-
madásait és Hodula K. a kapuban lehúzta
a rolót.
A tartalékos felállásra hivatkozás nem iga-
zán elfogadható a látott teljesítményre.
Alacsony színvonal, sok hibával.

A hazaiak jól kezdték
a tavaszt

Szabadegyháza–Sárbogárd II.
5-2 (1-1)

Sárbogárd II.: Sebestyén Zsolt – Pap Ben-
ce, Bögyös Bence, Vagyóczki Patrik, Õri
Dániel, Palásti Ármin, Vámosi Dávid,

Gyõri Dominik Márk, Rigó László, Biró
Bence, Tulok Gergõ
Csere: Brúzsa Sándor Patrik
Sikerült összeszedni a csapatot a mérkõ-
zésre, de ez kevésnek bizonyult a pontszer-
zésre. Az elsõ félidõben még partiban vol-
tak a vendégek. A 10. percben Deli A. talá-
latával a hazaiak jutottak vezetéshez, 1-0.
A 27. percben a mérkõzésrõl mérkõzésre
jó teljesítményt nyújtó Õri D. egyenlített,
1-1. A mérkõzés utolsó harmadában ellen-
állhatatlan volt a hazai támadósor. A 60.
percben Csupor N. vette be a vendégek ka-
puját, 2-1. A 70. percben Gárber L. góljá-
val 3-1. A 83. percben Horgos B. háromgó-
losra növelte a Szabadegyháza elõnyét,
4-1, majd a 88. percben ismét Csupor N. ta-
lált a Sebestyén Zs. õrizte hálóba, 5-1. A
88. percben egy szépségtapasz a vendégek
részérõl, és Pap B. találatával kialakult a
végeredmény, 5-2.
Következhet a beígért változások szüksé-
gességének elkezdése és a tavaszra össze-
szedettebb és ütõképesebb csapat kialakí-
tása.

Tabella
1. Vajta 14 13 0 1 62 10 52 39
2. Baracs 14 12 1 1 39 15 24 37
3. Káloz 14 11 2 1 52 19 33 35
4. Szabadegyháza 14 8 2 4 40 31 9 26
5. Nagykarácsony14 8 1 5 37 33 4 25
6. DUFK 14 7 2 5 56 38 18 23
7. Adony 14 6 4 4 36 23 13 22
8. Sárbogárd II. 14 5 1 8 39 42 -3 16
9. Aba–Sárvíz 14 5 0 9 25 47 -22 15
10. LMSK 14 4 3 7 26 33 -7 15
11. Elõszállás 14 3 1 10 22 44 -22 10
12. Ráckeresztúr 14 2 2 10 17 57 -40 8
13. P. szabolcs–

Iváncsa II. 14 2 1 11 23 51 -28 7
14. Seregélyes 14 2 0 12 19 50 -31 5

Tíz gól a kapusok
jóvoltából

Polgárdi U19–Sárbogárd U19
4-6 (2-2)

Sárbogárd: Bruzsa Tamás – Biró Bence,
Suhajda Martin, Vagyóczki Patrik, Gábris
Róbert, Õri Dániel, Molnár Márk, Hus-
véth Tamás, Gyõri Dominik Márk, Kisari
Kevin István, Bögyös Bendegúz Géza
Cserék: Morvai Kristóf, Tóth Patrik, Deák
Soma
A tizedik fordulóból elmaradt mérkõzést
pótolták a csapatok. A szemerkélõ esõ és a
szezon zárása érzõdött a csapatok játékán.
A vendégek kapujában ismét Brúzsa T. ka-
pott „bizalmat”. A 10. percben Molnár M.

góljával indult a gólokban gazdag mérkõ-
zés. Vagyóczki P. visszapasszolt labdáját
24 m-rõl lõtte a kapu bal oldalába, 0-1. A
14. percben érkezett az egyenlítõ találat. A
jobb oldalon megkapott átadást Szabó M.
M. a jobb felsõ sarokba emelte, 1-1. A 25.
percben a hazaiaknál az elõny. Borbély B.
20 m-rõl kapura lõtt és a labda a jobb alsó
sarokba került, 2-1. A félidõ utolsó mozza-
nata a 44. percben Molnár M. váratlanul
kapura küldött lövése a bal alsó sarokban
pihent meg, 2-2. A szünet után ismét a ha-
zaiaknak sikerült vezetést szerezni. Az 56.
percben a felezõvonaltól elõre ívelt sza-
badrúgást a vendégek védelme elvéti és
Sági K. M. a bal alsó sarokba helyezett, 3-2.
A 64. percben érkezett Vagyóczki P. me-
netrend szerinti szabadrúgásgólja. A ka-
putól 25 m-re letett labdát a bal alsó sarok-
ba lõtte, 3-3. Néhány perc mezõnyjáték
után, a 72. percben Gábris R. 20 m-rõl ka-
pura emelt labdáját a hazai kapus bevédte,
3-4. A 77. percben ismét egyenlõ az állás. A
jobb oldali védelmet átjátszva a balra kitett
átadást Juhász M. helyezte a jobb alsó sa-
rokba, 4-4. A hajrában a Sárbogárd fölé-
nye érvényesült. A 79. percben a kapu elé
ívelt, szabadrúgás utáni kavarodásból el-
lõtt labda a hazai hálóõrrõl kipattant és
Õri D. a kapuba passzolt, 4-5. A 83. perc-
ben megszületett a végeredmény. Molnár
M. átadásával Gábris R. betört a büntetõ-
területre és a védõ buktatta. A megítélt
büntetõt a sértett az elmozduló kapus mel-
lett a kapu közepébe lõtte, 4-6.
A kaput eltaláló több lövésével a vendég-
csapat megérdemelten gyûjtötte be a há-
rom pontot.
Az edzõ, ifj. Pajor László értékelése: – Sze-
rencsére gyõzelemmel zártuk ezt a viszontag-
ságos õszt, örömteli a hat rúgott gól. A ta-
vaszra visszatérnek a hiányzóink és teljes ke-
rettel, jó téli felkészüléssel szeretnénk neki-
vágni a tavaszi szezonnak, hogy lépegessünk
elõre a tabellán. Köszönöm a srácoknak a
kitartó õszi munkát!

A magára talált csapat

Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd
U16 4-14 (1-7)

Sárbogárd: Horváth Máté – Hollósi Ben-
ce, Sáfrány Alen Zoltán, Deák Soma,
Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid, Tóth
Patrik, Már Zétény, Morvai Zsombor, Bo-
da Armand, Szabó Martin Dávid
Cserék: Bruzsa Balázs, Tóth László, Laka-
tos Benjámin, Kiss Csaba András
Nem várt, nagyarányú gyõzelmet aratott a
vendégcsapat az „egyszemélyes” Aba el-
len. Kovács F. O. négy góljára Már Z. ve-
zényletével Tóth P. öt és Boda A. hat góljá-
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val magabiztos gyõzelmet és közönségszó-
rakoztató játékot nyújtott a Sárbogárd.
Már az 5. percben Már Z. átadásából Boda
A. kiugratta Tóth P.-t, aki a kapus mellett
helyezett a hálóba, 0-1. Rövid gólszünet
után ismét Már Z. tálalt Tóth P. elé és be-
gurítását Boda A. értékesítette, 0-2. A 24.
percben a hazai kapus a javára megítélt
szabadrúgást Boda A.-hoz passzolta, aki
egy csel után a hálóba lõtt, 0-3. A 28. perc-
ben a Balogh Z.-tõl megszerzett labdát
Boda A. 8 m-rõl lõtte a bal alsó sarokba,
0-4. A szórványos hazai támadások nem
jutottak el Horváth M. kapujáig és a 36.
percben az elõre ívelt labdára Boda A. raj-
tolt, a védõket maga mögött hagyva a ka-
pus mellett a bal alsóba továbbított, 0-5. A
42. percben válaszként érkezett Kovács F.
O. elsõ gólja. A bedobás után hozzákerült
labdát a védõ mellett a jobb alsó sarokba
lõtte, 1-5. Egy perc és... A 43. percben a bal
oldalon megkapott labdát Tóth P. estében
továbbította a hálóba, 1-6. Két perc és... A
45. percben a félidõ zárásaként Szabó M.
D. átadását Suplicz B. kapura tûzte, a ka-
pusról kipattanó labdát Tóth P. közelrõl
emelte a hálóba, 1-7. A szünet után folyta-
tódott a macska–egér harc. Az 50. percben
Boda A. lövését kiütötte a hazai hálóõr és
az érkezõ Tóth P. a jobb alsó sarokba lõtte,
1-8. A szereposztás az elõzõekhez hasonló.
Az 57. percben Tóth P. indításával Boda A.
a védõt átjátszotta és 12 m-rõl megszerezte
a kilencedik vendéggólt, 1-9. Egy perc és...
Az 58. percben kétjegyû a sárbogárdi gó-
lok száma. Már Z. gólpasszát Tóth P. 14
m-rõl a jobb alsó sarokba továbbította,
1-10. A 61. perc eseménye: egy gyorsan el-
végzett szabadrúgást Tóth P. odapasszolt
Boda A. elé, aki kilépett a védõk mellett és
a kapuba helyezett, 1-11. A 65. percben vil-
lant a csereként beálló Tóth L. is és Deák
S. átadását 14 m-rõl értékesítette, 1-12. A
68. percben érkezett Kovács F. O. második
találata, és az indítást 14 m-rõl a kilépõ ka-
pus mellett értékesítette, 2-12. Az újabb
vendégtámadást a 73. percben szabálytala-
nul sikerült megállítani. A kaputól 25 m-re
letett labdát Suplicz B. védhetetlenül lõtte
a bal felsõ sarokba, 2-13. A 79. percben
Kovács F. O. harmadik találatával 3-13 az
eredményjelzõn. A mérkõzés végét jelzõ
sípszó elõtt még egy gyors gólváltás. A 88.
percben Lakatos B. talált a kapuba, 3-14.
Zárásként a 90. percben Kovács F. O. meg-
lõtte maga és csapata negyedik gólját,
4-14.
Lajtos András edzõ a mérkõzés után: –
Abszolút közönségszórakoztató mérkõzést
láthattak a szép számmal megjelent vendég-
szülõk. A 10 gólos különbség teljesen megér-
demelt volt, büszke vagyok a fiúkra.
A hátralévõ egyetlen, Gárdony elleni baj-
nokin az õszi negyedik helyezés a tét.

Az õsz zárása ötös

Sárbogárd Öregfiúk–
Beloiannisz Öregfiúk 5-0 (2-0)

Sárbogárd: Sipõcz Attila – Nedoba Milán,
Lakatos György, Palotás Péter, Csendes

István, Killer Gábor, Kelemen Béla, Deák
Géza, Tórizs Attila, Csizmadia Krisztián,
Juhász István

Cserék: Kiss János, Csomai Zoltán, Horváth
István, Fülöp Tibor, Németh Ferenc Zsolt,
Szabó András, Derecskei József

Az elmúlt heti gyõzelem Sárszentágotán
feldobta a csapatot és a tabella alsó régió-
jában helyet foglaló vendégek is fejet haj-
tottak a minden csapatrészében jobb haza-
iak elõtt. Tórizs A. a 8. percben átjátszotta
védõjét és a kimozduló kapus mellett a ka-
pu jobb alsó sarkába gurított, 1-0. A 17.
percben a nagy kedvvel játszó Tórizs A.
kétgólosra növelte a hazaiak elõnyét. 3
m-rõl talált a bal alsó sarokba, 2-0. A félidõ
eseménye a vendégek kihagyott büntetõje.
Varga L. jobbra tartó lövését nagyszerû ér-
zékkel kiütötte. Szünet után is a hazaiak
akarata érvényesült. A 68. percben Deák
G. végzett el szabadrúgást és a kapusról ki-
jövõ labdát Tórizs A. a bal sarokba helyez-
te, 3-0. A 7. percben a gólerõs Tórizs A.
megszerezte a negyediket. Saját térfélrõl
indulva áthámozta magát a védõkön és a
jobb alsó sarokba gurított, 4-0. A mérkõzés
utolsó percében Kelemen B. jobb oldali
beadását Kiss J. lõtte el. A labda Deák G.
elé került, és lövése utat talált a hálóba,
5-0. Tórizs A. gólerõs játékával magabiz-
tos gyõzelem az õszi szezon zárásaként.

Tabella

1. Baracs 11 10 1 0 47 16 31 31

2. Aba–Sárvíz 11 10 0 1 58 13 45 30

3. Sárosd 11 7 1 3 37 27 10 22

4. Lajoskomárom 11 6 2 3 29 24 5 20

5. Sárbogárd 12 6 1 5 40 24 16 19

6. Mezõszilas 11 6 1 4 24 16 8 19

7. Adony 10 5 2 3 33 21 12 17

8. Pusztaszabolcs 11 4 0 7 29 29 0 12

9. Seregélyes 10 3 3 4 28 24 4 12

10. Beloiannisz 10 2 2 6 25 42 -17 8

11. Sárszentágota 11 2 1 8 17 54 -37 7

12. Kisapostag 11 1 1 9 16 52 -36 4

13. Cece 10 0 1 9 17 58 -41 1

A hétvége sportmûsora

2019. november 24. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Gárdony U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)

10 óra: Tatabányai Sport Club N–Sárbo-
gárd SE N (Nõi reg. kupa, Tatabánya, Gro-
sics stadion)

13 óra: Lajoskomárom–Sárbogárd (Me-
gyei I. o., Lajoskomárom)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

A következõ párok kötötték össze hiva-
talosan is életük fonalát Sárbogárdon
november 15-én és 16-án:

HUNYADI EDINA
dunaújvárosi lakos és

TAKÁCS TAMÁS
dunaújvárosi lakos;

SÓGORKA LAJOS
székesfehérvári lakos és

KOHL MELINDA
hantosi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Házasságkötés

Napot, szelet,
ködöt hoz a hét
hátralévõ része

Csütörtökön reggel az ország északi fe-
lén még több helyen eshet, de délután
már csak keleten fordulhat elõ kisebb
esõ, zápor. Máshol felszakadozik a fel-
hõzet és hosszabb–rövidebb idõre kisüt
a nap. A déli–délkeleti szél több helyen
megélénkülhet. Hajnali pára-, ködfolt-
ok fõleg a Dunántúlon képzõdhetnek,
6-11 fokig hûlhet a levegõ. Délután
10-17 fokra számíthatunk.

A péntek reggelre többfelé kialakuló
pára, köd és alacsony szintû rétegfelhõ-
zet délután is nagy területen megma-
radhat. Északkeleten gyenge esõ, szitá-
lás elõfordulhat. A délkeleti szél észak-
nyugaton és a Duna–Tisza közén élén-
külhet meg. Délután 10-15 fok valószí-
nû, a tartósan borult tájakon 10 fok alatt
marad a hõmérséklet.

Hétvégén száraz idõ ígérkezik hosszabb
napos idõszakokkal. A délkeleti szél
több helyen megélénkülhet. A maximu-
mok 10-14 fok között alakulnak.

Forrás: idokep.hu
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Magabiztos siker a Rácalmás ellen,
amivel ismét a dobogón vagyunk

VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 36-29 (20-17)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság,
7. forduló
Vezette: Koronczai L.–Puszta P.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok) – ifj. Bodoki 3, Pluhár 6,
Goldberger 1, Aranyos 1, Rehák 8, Horváth 6, Szabó J. Zs. 1, Kaló
6, Németh II. 4, Suplicz, Holló, Zádori
Játékos–edzõ: Suplicz István
Rácalmás: Hegedüs D., Hegedüs G. (kapusok) – Benke 2,
Hajdók, Hajnal 2, Hegedüs T. 1, Horváth 3, Noé 4, Olaj 7, Somo-
gyi 1, Tóth M., Tóth T. 7, Veres 2
Edzõ: Princes Attila
Kiállítások: 8, illetve 12 perc, hétméteresek: 5/5, illetve 4/2
Felnõttcsapatunk a rivális Rácalmást fogadta a 7. fordulóban ha-
zai pályán. Nem kezdtük jól a mérkõzést, a vendégek gyorsan
megléptek 3 góllal. Aztán az összeálló védekezésünknek köszön-
hetõen szép lassan kiegyenlítettünk. A 12. percben a játékvezetõk
kicsit elhamarkodva Bodokit azonnal kiállították piros lappal. Ez
az eset inkább a Rácalmást zavarta meg. A félidõ végéig folyama-
tosan húztunk el ellenfelünktõl, Kaló, Horváth és Németh II. is
elemében volt. A szünetre 7 gólos elõnnyel mehettünk pihenni.
A fordulás után is lendületesen játszottunk, a 40. percre megvolt
10 gól különbség (26-16). Aztán jött egy komolyabb hullámvölgy,
az elõny tudatában elkényelmesedtünk, amit ellenfelünk ki is
használt. 10 perccel a vége elõtt csak 3 gól volt az elõnyünk
(29-26). Sikerült idõben kapcsolni, a kapuban az egész meccsen
kiválóan védõ Németh I. Tamás hozott bravúrokat ekkor, amivel
új erõre kaptunk a hajrára. Nem adtunk lehetõséget a bravúrra a
vendégeknek, sõt a végére újra elléptünk 7 góllal. A mérkõzést
még így is kézben tartva sikerült gyõzni. Megérdemelt siker!
A meccs nagy részében jól játszottunk, volt rossz 12 percünk, ami-
vel közelebb hoztuk a Rácalmást, de sikerült idõben reagálni, így
nem forgott veszélyben a gyõzelmünk. A mérkõzésbõl korán ki-
szálló Bodoki hiányát csapatként sikerült orvosolni. Fontos 2
pontot gyûjtöttünk be és újra ott vagyunk a dobogón. Nagyon szo-
ros a bajnokság, minden pontnak óriási jelentõsége van. A követ-
kezõ fordulóban ettõl már valószínûleg nehezebb dolgunk lesz a
listavezetõ Cunder fiataljai ellen. Nagyon várjuk már azt a mérkõ-
zést!
November 24. (vasárnap) 17 óra: VAX KE Sárbogárd–Cunder
TU Kézisuli VK II.

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli VK 7 5 1 1 212 181 31 11
2. Kisbér KC 7 4 1 2 227 198 29 9
3. VAX KE Sárbogárd 7 4 1 2 211 190 21 9
4. Martonvásári KSE 7 4 1 2 235 219 16 9
5. Móri KSC 7 4 1 2 216 205 11 9

6. Velencei SE 7 4 0 3 199 175 24 8
7. Rácalmás SE 7 3 1 3 191 202 -11 7
8. Bicskei TC 7 3 0 4 156 180 -24 6
9. Komárom VSE II. 7 0 1 6 166 185 -19 1
10. Esztergom–Baj 7 0 1 6 168 246 -78 1
A 7. forduló további eredményei: Cunder Kézisuli–Bicske 28-16,
Komárom–Mór 24-25, Esztergom-Baj–Kisbér 26-39, Velen-
ce–Martonvásár 26-30

U12: Végre!
2/2-vel zártuk a fordulót

Az U12-es csapatunkkal hétvégén Simontornyán léptünk pályára
a gyermekbajnokságban. Az elsõ mérkõzésen egy magabiztos
gyõzelemmel kezdtünk a Balatonboglár ellen. Diktáltuk a tem-
pót, lõttük a gólokat, úgy, ahogy azt megbeszéltük elõtte az öltö-
zõben. Nagyarányú, magabiztos gyõzelem a vége.

A második meccsen egy erõsebb Dunaújvárosi AC volt az ellen-
fél. Jól kezdtük a meccset, magunkhoz ragadtuk a vezetést. Vi-
szont voltak hullámvölgyek, aminek köszönhetõen többször is kö-
zelebb hoztuk az Újvárosiakat. Azonban komolyabb kérdõjelek
nem voltak, így ezt a meccset is kézben tartva sikerült behúzni.
Önbizalom-növelõ volt ez a két gyõzelem, azonban voltak hibák,
amiket az edzéseken javítani kell. De több volt az olyan pozitív
dolog, amelyekre tovább lehet majd építkezni.
VAX KE Sárbogárd–Balatonboglár 40-5, Dunaújvárosi AC–VAX
KE Sárbogárd 16-20

#sbghandball

Rehák Tamás

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke

Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu



Bogárd és Vidéke 2019. november 21. SPORT / HIRDETÉSEK 15

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 SÁRSZENTMIKLÓSI ISKOLA

TORNACSARNOKÁBAN.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk rendezvényünkre!

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,

KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

Már
ELEKTROMOS KERÉKPÁR

is kapható
a SPURI KERÉKPÁR-

SZAKÜZLETBEN!
Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736,

06 25 461 837
Nyitva: keddtõl péntekig

9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig

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

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magassá-
gig. 06 (20) 437 4869

Középkorú hölgyet keresek élettársi kapcsolat-
ra sárbogárdi otthonomba, rendezett anyagi hát-
térrel. 06 (70) 652 6146

Albérletet keresek sürgõsen. 06 (20) 612 8203

Eladó 1442 m2-es, zártkerti ingatlan, külsõ szõ-
lõben, a dunaújvárosi út mellett. 2/3 szõlõ, kor-
donos, 1/3 gyümölcsös. Telefon: 06 (30) 520
5783
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

2. forduló

Légió 2000–Sárrét Devils
7-2 (3-1)

Légió 2000: Horváth, Virágh (3), Drexler,
Salamon, Dombi Z. (1), Dombi V., Palotás
(1), Nyúl, Czeiner, Derecskei (2)
Sárrét Devils: Búza, Kuczi, Tóth, dr. Gye-
nis (1), Csór, Szabó (1)
Mindkét csapat létszáma elbírt volna még
néhány fõt, ezért kicsit lassított tempóban
kezdték a mérkõzést. Ennek köszönhetõ-
en Derecskei József, mindenki Józsi bácsi-
ja az 5. percben a kapu elé sétált és a této-
vázó védõket meglepve becsõrözte az elsõ
gólt. A Devils megkísérelte a felpörgést, de
nehezen sikerült, ami talán az elõzõ napi
öregfiúk-mérkõzés miatt is lehetett.
(Szombaton rangadót játszottak az elsõ
helyezett otthonában és majdhogynem si-
került meglepniük a Sárszentmihályt, aki
nehezen nyert 2-1-re.) Az egyenlítés a 18.
percig elhúzódott, ami Virághra ösztönzõ-
leg hatott, és két gyors kontrával 3-1-re
módosult az eredmény. A második félidõ-
ben a pihenõt kihasználva a Devils még
3-2-re szépített, de ezzel az erõ is elszállt,
és a Légió – megérezve a lehetõséget –
gyors játékkal operált. A vége 7-2. Az utol-
só gól mindenkinek elnyerte a tetszését.
Derecskei lehetetlen szögbõl, háttal állva,
a kapust átemelve juttatta a labdát a kapu-
ba, idézve az úgy látszik nehezen kopó
technikai tudást.

Dream Team–Spuri
2-6 (0-2)

Dream Team: Rozgonyi, Bognár, Kele-
men (1), Kis (1), Varga
Spuri: Kiszl, Bereczki, Szauervein, Zámbó
(1), Schmidt, Bór, Banda, Csoma, Huszár
(1), Imre (3), Rácz (1)
A Dream – erõsen tartalékosan felállva –
védekezésre rendezkedett be, és csak idõ
kérdése volt, mikor szerez gólt a Spuri. A
hosszú cserepadját kihasználva végig tá-
madólag lépett fel, és a második percben

meg is szerezte a vezetést a kényszerkapust
meglepve egy jól eltalált lövéssel. Renge-
teg helyzet kidolgozása és kihagyása után a
félidõ vége felé Imre szép kényszerítõk
után nagy gólt lõtt. Félidõ: 0-2. A második
hasonló játékkal indult, de a Dream is
megmutatta két szép akcióval, hogy többre
is képes lenne, ha a csapatuk több játékos-
ból állna. Végeredmény: 2-6.

Twister Galaxy–
Ászok Ásza 2-8 (1-4)

Twister Galaxy: Balogh (1), Bognár, Kaló,
Szántó, Kun, Killer, Barabás, Hegedûs (1)
Ászok Ásza: Bór (1), ifj. Bór, László, Ma-
gyar, Lakatos Gy. (1), Lakatos Á. (1), Far-
kas, Katz (2), Vinczellér (2), Szakács
A forduló legszínvonalasabb mérkõzésén
a gyorsabb, pontosabb játékot játszó, egy-
séges játékerõt képviselõ Ászok szépen el-
osztotta egymás között a gólokat. Szakács
Elõd kivételével mindenki betalált az el-
lenfél kapujába, de akaratban, lelkesedés-
ben szinte felülmúlta társait. A Twister
küzdött, igyekezett mindkét félidõben, de
csak szépítõ találatig jutottak félidõnként.
Az Ászok Ásza ellen jobban fel kell készül-
ni annak, aki velük lépést akar tartani. Re-
méljük, a felújított teremben ez majd sike-
rül.
A teremtorna januárig szünetel a csarnok
felújítása miatt.

Tabella

1. FDL Ászok Ásza 2 2 - - 19-4 6
2. Spuri 2 2 - - 12-6 6
3. Légió 2000 2 1 - 1 8-6 3
4. Twister Galaxy 2 1 - 1 6-9 3
5. Sárrét Devils 2 - - 2 6-13 0
6. Dream Team 2 - - 2 4-17 0

Góllövõlista

1. Bór József, Vinczellér Péter (FDL
Ászok Ásza) 5-5 gól, 2. Imre Csaba (Spuri)
4 gól, 3. Zámbó Zoltán (Spuri), Virágh
Zsolt (Légió 2000), Kun Zsolt (Twister
Galaxy) 3-3 gól.

Huszár Lajos
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