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Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

H A T Á R S É R T É S
Elõfordul, hogy ártatlanul, tudatlanul léped át egy másik ember határvonalait, mert másként értelmeztek egy szót, mondatot, csele-
kedetet. S csak akkor szembesülsz a határsértéssel, amikor rád kiált a másik: állj, ne tovább! Mit tehetsz ilyenkor, amikor a másik ré-
gi sebesüléseinek reflektorfénye vetül rád, mely õt is, téged is elvakít? Hogyan láthatja meg így egyik lélek a másikat? Hogyan nyújt-
hatjátok egymás felé a kezeteket, hogy visszatérjetek a jelen valóságának talajára?

Ezek a gondolatok merültek föl bennem, amikor szombaton este a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház „Tanulmány a nõkrõl” címû,
rendkívül szórakoztató, zenés darabját nézve kapcsolódtunk ki a sárbogárdi mûvelõdési házban. A remek társulat a Déryné Prog-
ram nevet viselõ, országjáró kulturális misszió keretében látogatott el színvonalas produkciójával városunkba.

Habár könnyed formában elemezte a darab a férfi–nõ kapcsolat örök misztikumát, a találó és kifinomult humor pontosan rámuta-
tott azokra a kulcspontokra, ahol a félreértés, határsértés akár vissza is fordítható, csak észnél kell lenni.

Hargitai–Kiss Virág

Iskolások szüretije TöbörzsökönIskolások szüretije Töbörzsökön
Írás a 7. oldalon.
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ÚJ VEZETÕ
A KÖNYVTÁR ÉLÉN

NAGY BEÁTÁT nevezte ki a Madarász József Városi
Könyvtár élére a sárbogárdi képviselõ-testület szeptem-
ber 15-étõl. A több alkalommal meghirdetett álláshelyre
az elsõ körben ketten jelentkeztek, ám nem feleltek meg
maradéktalanul a kritériumoknak. Rajtuk kívül sokáig
nem akadt pályázó. Már-már reménytelennek tûnt, hogy
be tudják-e tölteni a Nagy Zsuzsanna október 31-ei
nyugdíjba vonulása okán megürült pozíciót. Ekkor nyúj-
totta be jelentkezését Nagy Beáta, a Sárszentmiklósi
Általános Iskola angol nyelvet is tanító könyvtárosa, si-
kerrel.

– Hogyhogy csak most jelentkeztél a könyvtárvezetõi pozícióra? –
szegeztem neki egybõl a kérdést, amikor meglátogattam õt új he-
lyén.

– Végig figyelemmel kísértem a kiírást, de azt gondoltam, bizto-
san akad pályázó. Azon is töprengtem, akarok-e váltani, hiszen jól
éreztem magam az iskolában. Azért csak ott motoszkált bennem
a „mi lenne, ha”. Amikor többedszerre is meghirdették az állást,
úgy döntöttem, belevágok. Az iskolában a vezetõi testület tagja
voltam, és remek példa volt számomra Horváth Ferencné Mikuli
Erzsike, valamint édesanyám, aki régen óvodavezetõként dolgo-
zott. Õk olyan vezetõi kompetenciákkal rendelkeznek, melyekbõl
sokat tanultam. Mindemellett a családom is támogatott, bátorí-
tott.
– Az angol nyelv inkább társasági, közösségi terület, a könyvtár
ennek épp ellenkezõje: „elvonulós”.

– Szeretem az angolt, ugyanakkor a könyvek, a könyvtár hangula-
ta mindig is ott volt a szívemben.
– Mikor érett meg benned, hogy ez a terület lesz a másik
hivatásod?

– Amikor a két fiammal otthon voltam a születésüket követõen.
Egy évvel azután, hogy visszamentem dolgozni, 2016-ban beirat-
koztam a Kodolányi János Fõiskola képzésére, ezzel párhuzamo-
san „átigazoltam” a Sárszentmiklósi Általános Iskolába, ahol a
tanítás mellett rám bízták az iskolai könyvtár vezetését.
– A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán a ta-
nító–angol mûveltségi terület szakon végeztél. Pályafutásodat
Alsószentivánon kezdted 2003-ban. Oda volt kötõdésed?

– Alsószentivánon nõttem fel, ott töltöttem a gyerekkoromat.
Amikor fõiskolás voltam, a szüleim válása után édesanyámmal és
a bátyámmal Sárbogárdra költöztünk. Itt éltem pár évig, amíg
férjhez nem mentem, s mivel a férjem cecei, ott építettünk házat,
és a Cecei Általános Iskolában tanítottam 2005–2016-ig.
– Milyen feladatokkal kezdted meg a munkádat a könyvtárban?
– A szabályzatokat tanulmányozom, hogy teljesen átlássam az
egész rendszert, illetve ismerkedem a csapattal.
– Milyen elképzeléseid vannak a jövõt illetõen?
– Szeretném tovább vinni a korábbi programokat, elsõsorban he-
lyi, innen elszármazott vendégeket meghívni, és a gyerekeket job-
ban bevonzani a könyvtárba, mert úgy gondolom, fontos, hogy az
olvasóvá nevelés már gyermekkorban elkezdõdjön.
– Milyen könyveket kedvelsz?
– Nagyon szeretem az angol irodalmat.
– Mi volt az elsõ meghatározó könyvtári élményed?
– Már egészen kicsi koromban átjártam az alsószentiváni könyv-
tárba, ami nem messze volt tõlünk, és egyben közösségi térként is
mûködött. Könyvet, újságot olvastunk; nagyon jól éreztem ott
magam. Azóta minden könyvtár elvarázsol. Nagyon jó érzés ide is
bejönni, a könyvek között dolgozni.

Hargitai–Kiss Virág

KEREK ÉVFORDULÓS
KÖSZÖNTÉS

Dr. Góra Zoltán tûzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató elismerés-
ben részesítette ötvenedik születésnapja alkalmából HORVÁTH ZOLTÁN tûzoltó fõ-
törzsõrmestert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság gépjármûvezetõjét. A fõ-
törzsõrmester a fõigazgatói ajándéktárgy elismerést a közelmúltban vette át szolgálati
helyén, a sárbogárdi laktanyában.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ
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SÁREGRES HÍREI

IDÕSEK NAPJA
Sáregres szépkorú lakóit október 7-én köszöntötte a község ön-
kormányzata. A napsütéses õszi délutánon megtelt a Csók István
Mûvelõdési Ház. Albertné Tiringer Mária polgármester köszön-
tõjét követõen az óvodások vidám mûsorával folytatódott az ün-
nepi mûsor, majd Klavácsné Sólya Beatrix elõadó nosztalgiamû-
sorával zárult.
A zenés vacsora jó hangulatban telt és búcsúzáskor a kedves ven-
dégek ajándékozása sem maradt el. A meghatódott, hálás pillan-
tások önmagukért beszéltek.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez!

KÖNYVVEL A SZABADBAN

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a nyáron fotópályázatot hirdetett
gyermekek számára. Sáregresen két nyertes örülhet a szerencsé-
jének: a központi sorsolás alapján könyvjutalomban részesült
Ihász Ferenc és Szabó Ervin, akiknek szívbõl gratulálunk!

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
A Megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében október 9. napján,
vasárnap délelõtt a sáregresi sportpályán kispályás foci került
megrendezésre Alsószentiván, Cece, Mezõkomárom és Sáregres
csapatainak részvételével.

Tudósítónktól
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Úton,
útfélen

A szõlõk felé vezetõ utak mentén több
„érdekességgel” is találkozhatunk. Ezek
inkább bosszantó látványosságok, mint-
sem felemelõ élmények.
A bokros részek sajnálatos módon to-
vábbra is vonzzák azokat, akik elõszere-
tettel hordják szerteszét a szemeteszsák-
jaikat, hulladékaikat. Hogy miért éri
meg kocsival elfurikázni otthonról a sze-
metet a mai benzinárak mellett, az ért-
hetetlen, rajtakapás esetén ráadásul
még borsosabb a büntetés. Jobban meg-
éri a szemétlerakóba vinni.

A szántóföldeknél az a jelenség figyelhe-
tõ meg, hogy némely gazdálkodók nem
elég, hogy beszántják az árkokat és erdõ-
sávokat, de már szinte az utakat is beve-
tik, legalábbis egészen az út széléig vet-
nek, nem hagynak el egy szabad mezs-
gyét. Aszfalt esetén ez azzal jár, hogy a
nehéz jármû alatt széttörik az út széle,
amit persze majd az önkormányzat büd-
zséje bán, amikor javítani kell.
Meghozták a sarat az utakra az õszi me-
zõgazdasági munkálatok. Minden áldott
évben szóvá van téve, hogy a földekrõl az
aszfaltra hordott sarat le kell takarítania
annak, aki elkövette, mert balesetveszé-
lyes az ott közlekedõk számára. Bünte-
tést von maga után, ha valaki ezt nem
tartja be. Mit nem lehet ezen megérte-
ni?
A kerékpársávban ismételt probléma a
nagy mennyiségû szilánk jelenléte, mely
két forrásból származik: azoktól, akik el-
hajigálják az üvegeket és azoktól, akik a
kukába dobják szelektív gyûjtés helyett,
így a szemétszállítóból kipotyog a szi-
lánk, amikor ürítik az edényeket. Mások
hanyagsága a biciklisekre nézve veszé-
lyes és drága mulatság.

Hargitai–Kiss Virág

Jegyzet
Leszkovszki Albin rovata

SOROK AZ EMBERI
NEM MIBENLÉTÉVEL

KAPCSOLATBAN
Egy tévébeszélgetésen kaptuk a meglepõ infor-
mációt. Szóval mintegy ötven év múlva minden
egyes ember ugyanúgy fog gondolkodni, érez-
ni, ugyanolyan egyenirányított emberkék né-
pesítik be majd a földet, és a dicsõ nagyfõnök-
ségnek nem lesz más dolga, mint kiadni a pa-
rancsokat, és a nyáj megy, amerre utasítják.
Ahogy azt Móricka elképzeli! Vannak ezek az
ideológiák. Azt gondolják, hogy az élet olyan,
amilyennek õk akarják. Régi igazság, hogy
mindenkinek joga van arra, hogy hülye legyen.
Ezzel a jogukkal igen sokan élnek is, például a
fenti elgondolás kitervelõi.
Kiülök itthon a teraszra. Növények rengetege
vesz körül. És minden fa más. Rég kimonda-
tott, hogy nincs két egyforma fûszál a világon.
Ha ez igaz, akkor hogy juthat valakinek az eszé-
be, hogy az emberek egyformákká tehetõk?
Éppen az emberek, akik sokkal bonyolultab-
bak, mint egy fûszálacska? Csak az agyban vagy
százmilliárd agysejt dolgozik folyamatosan,
szüntelen együttmûködésben, a világ legna-
gyobb csodáját megvalósítva. Tudat teremtõ-
dik, valami teljességgel egyedi jelenség, Van-
nak tehát, akik ezeknek az agyaknak a tulajdo-
nosait az egysejtû lények szintjén képesek el-
gondolni. Létezik manipuláció, kétségtelen, az
agymosás fogalma manapság nagyon aktuális.
De vannak határok, Péter nem cserélhetõ ki
Pállal, bár valakinek ez tetszésére volna.
Ismerünk furcsa ideológiákat. Hitlerék például
több százezernyi embertársukat ártalmas lény-
nek tekintették, például Einsteint. Úgy látták
helyesnek, ha ezeket megölik. Úgy nevezték
ezt, hogy „a zsidókérdés megoldása”. Az elne-
vezés árulkodó. Valami miatt tartózkodtak at-
tól, hogy a dolgot a valódi nevén nevezzék: „a
zsidók megölése”. Bizonytalanság gomolygott
a fejükben az emberi nem mibenlétével kap-
csolatban. Õket az anyukájuk meg az óvó néni-
jük megtanította arra, hogy az ölés csúnya do-
log. Ezért folyamodtak ehhez a hamis nyelvi
megoldáshoz. Tudták tehát, hogy a zsidók
ugyanolyan emberek, mint õk, de foglyul ejtet-
te õket a saját ideológiájuk. Tudták, hogy mi az
ember, de elhitették magukkal, hogy nem tud-
ják. Azok, akik képesek ma az emberek töme-
geit egyszerû munkagépeknek elképzelni, szin-
tén bizonytalanok abban a kérdésben, hogy mi
az ember. Nem tehetünk mást, mint hogy re-
ménykedjünk abban, hogy valamikor nyilván-
valóvá válik a butaságuk. De az emberi szuve-
renitás mint megingathatatlan méltóság addig
is kellõ erõvel ellenáll mindenféle beolvasztási
kísérletnek.

L. Albin
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2022. október 14-én
(pénteken)

9.00 órakor ülést tart.

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

Napirend:

Borbély Sándor és Paczona Lajosné képvise-
lõk önálló indítványa
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl
Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális in-
tézményekben végzett tevékenységrõl
Elõadó: polgármester, intézményvezetõk
4. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítása
Elõadó: polgármester
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2022/2023-as
nevelési évre szóló munkatervének vélemé-
nyezése
Elõadó: polgármester
6. A közterületek használatának szabályozá-
sáról és rendjérõl szóló 35/2015. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
7. Rendeltetést, rendeltetési egységszámot
igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról
szóló rendelet elfogadása
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
8. A képviselõ-testület és szervei szervezeti
és mûködési szabályzatáról szóló 23/2016.
(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sa
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
9. Önkormányzati képviselõk tevékenységé-
rõl szóló beszámoló
Elõadók: önkormányzati képviselõk
10. Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának
megállapítása 2023. évre
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
11. A Tehetség Alapfokú Mûvészeti Iskola
kérelme
Elõadó: polgármester
12. Településrendezési eszközök részleges
módosítása iránti kérelem elbírálása a Sár-
bogárd 0637 hrsz-ú ingatlanra tervezett,
nem veszélyes építési, bontási, inert hulla-
dék-hasznosító telep kialakítása érdekében
Elõadó: polgármester
13. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
14. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ORVOSI MASZKBAN LOPTAK
ÜZLETEKBÕL AZ ELKÖVETÕK

BARKÁCSGÉPEKET
A Sárbogárdi Járási Ügyészség folytatólagosan, üzletszerûen elkövetett lopás
bûntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki ismeretlen társával két
áruházból lopott orvosi maszkban barkácsgépeket.
A vádlott 2022. május 30-án az egyik sümegi élelmiszeráruházból baseballsapká-
ban és orvosi maszkban úgy vitt el nyolc kisgépet, hogy a termékeket a kosarába
helyezte, majd az üzletbõl a pénztárak megkerülésével úgy távozott, hogy a bejá-
rati ajtóhoz ment, ahol a társa egy másik bevásárlókosarat odatolva úgy tett,
mintha be akarna menni az üzletbe, azonban amint kinyílt a fotocellás ajtó, a vád-
lott a tárgyakkal a kinyíló bejárati ajtón távozott az üzletbõl. Az eltulajdonított
termékeket az ott parkoló gépkocsiba pakolták és elhajtottak. A vádlott és társa
mintegy 135.000 Ft kárt okozott az üzletláncnak.
A vádlott a társa segítségével 2022. május 31-én egy sárbogárdi áruházból szintén
a fenti módszerrel tulajdonított el 12 barkácsgépet, amellyel összesen 330.000 Ft
kárt okozott az áruházláncnak. A biztonsági õr azonban felfigyelt a férfi tevé-
kenységére, a parkolóban elfogta és a rendõrség kiérkezéséig visszatartotta. A
vádlott ismeretlen társa a helyszínrõl elmenekült. A termékek visszavételével a
lopással okozott kár megtérült.
Az ügyészség vádiratában a különös visszaesõ, letartóztatásban lévõ férfival
szemben börtönbüntetés kiszabását, közügyektõl eltiltást, valamint a sértett által
elõterjesztett polgári jogi igény elbírálását indítványozta.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ

EGYSZERÛSÍTETT HAVI
BEVALLÁS AZ

ÁTALÁNYADÓZÓKNAK
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyszerûsített havi adó- és járulék-
bevallási megoldást kínál az átalányadózó egyéni vállalkozóknak az Online
Nyomtatványkitöltõ Alkalmazásban (ONYA), de már a teljes 2258-as bevallás is
elérhetõ a NAV online nyomtatványkitöltõjében.
Egyszerûsített bevallást az a nem kiegészítõ tevékenységet végzõ egyéni vállalko-
zó nyújthat be, aki a katából kikerülve az átalányadózást választotta, a bevallási
idõszakban nem szüntette meg és nem szüneteltette a vállalkozói tevékenységét,
munkavégzésének jellege a hónap közben nem változott, és az adott hónapra
még nem nyújtott be 2258-as bevallást.
Az ONYA kezdõlapján az „Átalányadózó egyéni vállalkozó? Töltse ki egyszerû-
en járulékbevallását itt!” szövegre kattintva érhetõ el az új felület, ami a NAV
rendelkezésére álló adatokkal automatikusan elõkészíti a bevallási tervezetet.
Az adatok ellenõrzése, kiegészítése után pár kattintással véglegesíthetõ és be-
nyújtható a járulékbevallás, sõt, internetes bankkártyás fizetéssel is rendezhetõ
az adó és a járulék.
Aki az egyszerûsített bevallás feltételeinek nem felel meg, annak a teljes 2258-as
bevallást kell benyújtania, amit mostantól – újdonságként – szintén megtehet
egyszerûen, online az ONYA-ban.
További részletek a NAV honlapján.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KOKAS JÓZSEFNÉ
született Bánsági Etelka

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család
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Szent István-híradó

„Zene nélkül lehet élni,
de nem érdemes” (Kodály Zoltán)

Október 3-án a töbörzsöki Szent István Általános Iskolában fel-
csendült énekkarunk hangja. Máté Péter és Korda György méltán
népszerû dalait adták elõ a zene világnapja alkalmából.
A nap folyamán Szász Dávid gitármûvész vendégeskedett nálunk,
aki a Füredi Dixiland Band állandó tagja és több híres énekessel,
színésszel is folyamatos fellépései vannak. Továbbá zenét oktat
különbözõ zeneiskolákban. Dávid õszintén és motiválóan mesélt
a gitározás örömeirõl, a tanulás
nehézségeirõl. Megtudtuk, mi a
különbség az akusztikus és az
elektromos gitár között, mire le-
het használni egy gitárpedált.
Közben énekelt is nekünk; a
gyerekek kitörõ örömmel fo-
gadták és nagy tapssal jutalmaz-
ták az elõadást. Dávid közvetlen
stílusának és remek elõadás-
módjának köszönhetõen a bú-
csúdalt (Ocho Macho) már az
egész iskola együtt énekelte.
Rendkívül megható élmény volt
érezni, hogy a zenének milyen
összetartó ereje van.
Végül a diákok visszaballagtak a
termükbe és csak a halk dúdolá-
sukat lehetett hallani: „Jó, jó, de
jó nekem…”

Horváth Réka

Mese nélkül mit érek én?

Benedek Elek, a nagy meseíró, mesegyûjtõ 163. születésnapján is-
kolánk is megemlékezett a magyar népmese napjáról.

Az aulában összegyûlt az iskola apraja-nagyja, meghallgattuk a
furulyán általam elõadott Magyar népmesék sorozat zenéjét,
amelyet azonnal felismertek. Egy rövid tájékoztatást adtam nekik
errõl a hagyományõrzõ napról.

Négy bájos, elsõs kisgyermek – Nóra, Bence, Panka és Zsombor –
mesélt nekünk egy-egy magyar népmesét, mely nagy tetszést ara-
tott a hallgatóság körében. Az utolsó mese ritmikus népi mondó-
kával végzõdött, ami tapsra késztette a közönséget.

„Mese, mese, mátka,
Fekete madárka,

Úri bunda, kopasz egér,
Ugorjon a nyakadba!
Mese, mese, fakakas,

Bújj a lyukba, ott hallgass!
Kata, Kata, két garas,

Neked adom, csak hallgass!”

Mindent megteszünk azért, hogy a mesék elbûvöljenek és tanítsa-
nak bennünket egy életen át!

Oláhné Bereczk Zsuzsanna tanító,
Sárbogárdi MGÁI Szent István Tagiskolája
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Iskolások szüretije Töbörzsökön
Csuda egy szüretit kerekítettek a Szent István Általános Iskola
gyermekei szüleik, tanáraik és a településrész közössége összefo-
gásával. Becsületére vált egész Töbörzsöknek, azt meg kell hagy-
ni!

Heteken át izgatottan készültek a nagy napra, október 8-ára, ké-
szítették a díszeket a kocsikra, melyek szombaton reggel öltöztek
ünnepi pompába. Több mint egy tucat kocsi indult útnak a vidám
szüreti sereglettel, verõfényes napsütésben, Puha Zsolt zenei kí-
séretével. Elöl két lovas kisasszony, Dóri és Emese vezette a me-

netet, rögtön utánuk Szántó Józsi hintóján Domjánné Dodonka
Zita intézményvezetõ asszony, s sorban egymás után a népi vise-
letbe bújt diákság és pedagógusok. Minden megállónál más-más
osztály pattant le a kocsikról táncolni az osztályfõnökök irányítá-
sa mellett, így valóban az egész iskolát megmozgatta ez a közös
esemény, és a büszke szülõk, nagyszülõk is kigyönyörködhették
magukat csemetéikben.

A felvonulókat két helyen is megvendégelték, amiért ezúton is há-
lás köszönetét fejezi ki az iskola.

Miután a népes társaság körbejárta Töbörzsök utcáit, gulyással
várta õket ebédre a szorgos szülõi munkaközösség a klubnál. Az
asztalok sütemények végeláthatatlan sorától roskadoztak, melye-
ket vásárra bocsátották, és a bevételt az iskola javára, interaktív
tábla beszerzésére fordítják.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Szeptember 28.:

Óvodai almaszüret

A szép, kora õszi idõben almát szedtek ovi-
saink a Márkli kertben. Sokat dolgoztak,
ügyeskedtek, lelkesedtek és sok-sok almát
megettek. Ez persze nem baj, mivel jól tud-
juk: a gyümölcs vitamin. Köszönjük a lehe-
tõséget a Márkli családnak!

Október 4.:
Európai Diáksport Napja

Az eddigi nyolc alkalom sikerélményeinek
hatására eldöntött dolog volt, hogy ismét
csatlakozni fogunk e rendezvényhez,
amelynek lényege, hogy 2 órát töltsenek el
a diákok ezen a napon aktív sportolással.
Az eredetileg szeptember 30-ára tervezett
programot a rossz idõ miatt tettük át erre a
napra. A sporttevékenységek körét nem

korlátozták a szervezõk, egyedül a 2022 m
futás volt kötelezõ elem, minden másnak
csak a fantázia szabhatott határt. Így a fu-
tás mellett gimnasztika, labdás játékok,
sorversenyek, pingpong, frizbi, karikázás
egyaránt részét képezték a programnak,
amelyrõl számos képet készítettünk az idei
alkalommal is.

Október 6.:
Az aradi vértanúk emlékezete

Ünnepi hagyományunk, hogy október ele-
jén megemlékezünk az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hõsi halált halt tá-
bornokairól a mindenkori 5. osztály mûso-
rával. Szloboda Marianna osztályfõnök
felkészítésével idén is méltón emlékeztek
meg tanulóink nemzeti gyásznapunkon. A
tanulók minden tábornok alakját felidéz-
ték egy-egy rájuk jellemzõ leírással, vissza-
emlékezéssel, de azokat az eszméket is
megismerhették a nézõk, amelyekért az
életüket áldozták. A mécsesek lángja pe-
dig a szabadságharc valamennyi áldozatá-
ért is világított. A megemlékezés végén kö-
zösen elénekeltük iskolánk himnuszát, a
Boldogasszony anyánkat. Az 5. osztálynak
köszönjük az elõadást, többi tanulónknak
pedig a fegyelmezett, kulturált részvételt!

Állatbemutató és rajzverseny
Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik
minden esztendõben Szent Ferenc emlék-
napján, október 4-én. (Idén nálunk erre a
sportnap csúsztatása miatt október 6-án
került sor.) Assisi Szent Ferenc a legenda
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét,
hanem beszélgetett is velük, s már a 13.

század elején azt hirdette, hogy mindent
szeretnünk kell, ami körülvesz minket, le-
gyen az élõ vagy élettelen. Nemcsak az ál-
latok világnapján, de a hétköznapokban
sem szabadna elfeledkeznünk a bennün-
ket körülvevõ természetrõl, élõlényekrõl.
Akkor kedvenceink is azt hihetnék, hogy
minden nap születésnapjuk van. Az állatok
világnapján hagyományainknak megfele-
lõen ismét szerveztünk élõ állatbemutatót,
amelyen nemcsak az iskolások vettek
részt, hanem óvodásaink is. A tárlat sikerét
Varga Tamás, a Pécsi Zoo gyûjtemény- és
nevelési vezetõje is elõsegítette, aki maga
is alsószentiváni kötõdésû, s szívesen vál-
lalta néhány egzotikus állatfaj bemutatá-
sát. Az állatokat a bátrabbak akár meg is si-
mogathatták, amíg sok érdekességet meg-
tudtak Isten teremtett környezetének cso-
dálatos élõvilágáról. Az állatbemutatón
túl meghirdettünk egy házi rajzpályázatot
is, az alkotásokat szokás szerint honlapun-
kon is közzétesszük. A legszebb rajzok ter-
mészetesen díjazásban részesülnek.

Kiss Attila intézményvezetõ
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Vigyázzunk az egészségünkre!

Gyermekeink egészsége
„Engem ne emeljen magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a
szívdobbanásunk. (Birtalan Ferenc: Míg megnövök)

0–7 éves korig a gyermekek nagyon sérülé-
kenyek mind mentálisan, mind érzelmileg.
Rengeteg inger, impulzus éri õket. A mai
felpörgetett életritmus, a stresszes élet-
helyzetek sokasága, a bizonytalan életkö-
rülmények a felnõttek világán keresztül a
gyermekeket is érintik. A sok-sok feszült-
ség feldolgozása nagy kihívás a gyermek
számára.
Az oktatási intézményekbe került gyerme-
kek a bölcsõde, óvoda, iskola rendszeré-
ben nõnek fel. Nagyon meghatározó
egészségi állapotukra nézve, hogy ezekben
az intézményekben milyen hatások érik
õket, milyen testi, lelki, szellemi egészség-
ben lévõ felnõttek, milyen gyerekcsoport
veszi körül õket. A gyermekeket nevelõ,
tanító, segítõ, támogató felnõttek is nagy
kihívás elé vannak állítva. A gyermekek
közül sokan különbözõ viselkedési, maga-
tartási problémákkal, beilleszkedési ne-
hézségekkel, figyelemzavarral küzdenek.
Egyre több az autisztikus és hiperaktivitás-
szerû tüneteket mutató gyermek. A diag-
nózist szakemberek állítják fel, de sokszor
nagyon késve érkezik a segítség, hisz az el-
látórendszerek a megnövekedett problé-
mák miatt nagyon túlterheltek. A pedagó-
gusokat pedig túl sok adminisztrációs elvá-
rás nyomja, melyek sokszor nem közvetle-
nül a gyermekhez kapcsolódnak.
Fõként az óvodában érzõdik ennek káros
hatása, hisz az óvodában dolgozó felnõt-
teknek anyapótló, családias, meleg légkört
kellene teremteniük, biztonságos, óvó–vé-
dõ környezetet, amely lenyugtatja a stresz-
szes szülõi környezetbõl az óvodába lépõ
gyermekeket.
A gyermek 7 éves koráig nagyon sebezhetõ
és túlérzékenyen reagál a környezeti hatá-
sokra. A kisgyermek agya sokkal védtele-
nebb, mint a felnõtté. Sokkal erõsebben
hat rá az elektroszmogos környezet, amely
körülveszi otthon és az óvodában egy-
aránt. Mivel a wifi és az összes digitális
technika bevonult a bölcsõdékbe, óvodák-
ba, már nemcsak otthon, de az oktatási in-

tézményekben is károsodik a kisgyerme-
kek szervezete. Ezért át kellene gondolni,
hogyan lehetne csökkenteni a gyermeke-
ket érõ, egészségüket károsító hatásokat.
Át kellene gondolni, hogy a gyermekek és
a felnõttek nyugodtabb környezetben, tes-
ti–lelki állapotukban támogatva legyenek
és jobban tudjunk vigyázni saját egészsé-
günkre, egymás egészségére.

A gyermekeink a jövõnk záloga, ezt sokan
sokszor elmondják. Jobban kellene vigyáz-
nunk a jövõnkre. Sajnos mindenhol ott van
a gyermekek közvetlen környezetében,
sokszor fejmagasságban az adótornyok ál-
tal kibocsájtott sugárzás a felnõttek zsebé-
ben lapuló okostelefonokon keresztül. Így
van ez otthon és így van ez az oktatási in-
tézményekben is. Nemcsak a sugárzás ká-
ros, hanem az a figyelemelvonás is, ame-
lyet a folyamatos digitális tér okoz. Az élet
minden területe arra kényszeríti az embe-
riséget, hogy ne tudjon létezni az okos-
telefon, okosóra és mindenféle kütyü nél-
kül. Logikus a válasz: ilyen világot élünk,
ez a technikai haladás. Csak az a kérdés
milyen árat fizetünk a folyamatos pörgé-
sért, online kapcsolatokért, miközben az
emberi kapcsolataink tönkremennek.

Egy neuropszichológus, dr. Donauer Nán-
dor megdöbbentõ tapasztalatról számolt
be. A rendelõjébe érkezõ kis páciensek
esetében kiderül, hogy a szülõi környezet-
ben étkezéskor mindenki mobilozik, sõt a
legmegdöbbentõbb, hogy még a kisbaba
szoptatása közben is.

A születés utáni elsõ évben nagyon fontos
az anya értõ figyelme az érzelmi kötõdés
szempontjából. Ha nem vigyázunk és nem
ocsúdunk fel idõben, akkor a gép és ember
kötõdik össze a normális szív és szeretet
alapú emberi kötõdés helyett.

Vigyázzunk a gyermekekre, mert már az
óvodában meg lehet tanulni mindent,
amely az életben a legfontosabb!

Horváth Katalin

Robert Fulghum: „Már az óvodában
megtanultam mindent, amit tudni érde-
mes. Életem legfontosabb viselkedési
szabályait egytõl egyig az óvodában sa-
játítottam el. Az egyetemen a bölcses-
ség nem volt különösebb érték, az óvo-
dában azonban annál inkább. Íme, amit
tanultam:

Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a
játékban! Ne bánts másokat! Mindent
oda tégy vissza, ahonnét elvetted! Rakj
rendet magad után! Ne vedd el a másét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat
okoztál! Evés elõtt moss kezet! Húzd le a
vécét! A frissen sült sütemény és a hideg tej
tápláló. Élj mértékkel! Minden nap ta-
nulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj,
táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! Dél-
utánonként szundíts egyet! A nagyvilág-
ban óvatosan közlekedj, fogd meg a tár-
sad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocs-
kát a mûanyag pohárban: a gyökerek lefe-
lé terjeszkednek, a növények felfelé, és
senki nem tudja pontosan, mindez ho-
gyan van, de valamennyien hasonlókép-
pen élünk. Az aranyhalak, a hörcsögök, a
fehér egerek, még a magocska is a mû-
anyag pohárban mind meghalnak egy-
szer. Mi is. És emlékezz az elsõ szóra, me-
lyet megtanultál – a legfontosabbikra:
nézd!

Minden fontos dolog bennük foglaltatik.
A szeretet és az alapvetõ higiénia. Az öko-
lógia, a politika, az egyenlõség és az értel-
mes élet.

Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le
bölcs, felnõtt szavakra, és alkalmazd csa-
ládodra, kormányodra, munkádra, egész
életedre – meglátod, bölcsnek és igaznak
fogod találni.

Gondold csak el, mennyivel jobb volna a
világ, ha összes lakója süteményt és tejet
uzsonnázna minden délután három óra-
kor, aztán pedig fogná a plédjét, és szu-
nyókálna egy keveset. És milyen jó volna,
ha az összes kormány oda tenne vissza
mindent, ahonnét elvette, és rendet rakna
maga után. És akárhány éves is vagy, még
mindig érvényes a szabály: a nagyvilág-
ban fogd meg a társad kezét, és ne szakad-
jatok el egymástól.”

Forrás: Kádár Annamária: Mesepszi-
chológia – Gyakorlatok az érzelmi in-
telligencia fejlesztésére
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Nyerõ állásból hullajtottunk fontos pontot
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 28-28 (17-17)

Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Baj-
nokság, 3. forduló, vezette: Pavalekné K.
J.–Polgár Cs.

Sárbogárd: Németh I. (kapus) – Aranyos
2, Bögyös–Vitéz 7, Goldberger 7, Rehák 6,
Horváth 5, Kovács, Várady–Szabó, Sup-
licz, Kaló 1, Farkas, Pordán, Soós, Hege-
düs. Edzõ: Takács Lajos

Rácalmás: Hruby, Nagy B. (kapusok) –
Nagy R. 9, Tóth T. 7, Benke 4, Hajdók 3,
Schmidt, Sátor 3, Szilágyi, Kuhár 2, Tóth
M., Szabó. Edzõ: Grebenár Gábor

Kiállítások: 14, illetve 6 perc, hétmétere-
sek: 5/5, illetve 8/5

A hétvégén hazai pályán vívtunk megyei
rangadót a Rácalmás ellen. Az elõzõ hét-
hez hasonlóan ismét szép számú közönség
elõtt léphettünk pályára a simontornyai
Varga László Sportcsarnokban.

A találkozó elején kisebb hátrányba kerül-
tünk, hiszen támadásban és védekezésben
is álmosan mozogtunk a pályán. A félidõ
második felére kezdtünk magunkra találni
és az egyenlítés is összejött. A szünetre
döntetlen állásnál vonulhattunk szusszan-
ni.

A fordulás után kezdett a mi szájízünk sze-
rint alakulni a mérkõzés. Megléptünk 5
perc játék után 4 góllal. Ezt a 3-4 gólos
elõnyt sikerült is tartani egészen a hajráig.
Ekkor azonban jött egy komoly hullám-
völgy, aminek köszönhetõen az utolsó 10
percben nem tudtunk betalálni. Ez a nagy
kihagyás 1 pontunkba került.

Nem játszottunk jól, jobb periódusaink
akadtak csak. Az elõzõ fordulóban nyúj-
tott teljesítményünktõl jócskán elmarad-
tunk. Rengeteg hibával játszottunk mind
támadásban, mind a védelemben. Pedig a
jó kapusteljesítmény adott volt most is,
Németh Tomi hozta azokat a védéseket,
amivel nyerni lehet. Fontos szituációkban,
amikor nem szabadott volna, többször is
belehibáztunk.

Ezzel a döntetlennel a 3. helyen állunk 4
ponttal. Az elõttünk álló hétvégén a még
szintén veretlen Cunder Kézisulihoz láto-
gatunk szombaton Székesfehérvárra. Nem
lesz könnyû feladat pontot szerezni!

Székesfehérvár, VOK, 15 óra:
MÁV-Elõre Cunder Kézisuli–

VAX KE Sárbogárd

Az elmúlt hétvégén rangadóra került sor
az U14 I. osztályban. Csapatunk, a Simon-
tornyai KK a 2. forduló elsõ mérkõzésén a
Telekom Veszprém ellen lépett pályára
Budakalászon. A rossz kezdés ellenére a
második sor – Ferencz Viktor gólerõs játé-
kának köszönhetõen – ötgólos hátrányból
még visszajött. A második játékrész dön-
tetlenrõl kezdõdött, azonban a jól felké-
szült veszprémiek ismét állva hagytak min-
ket. Elléptek 3-4 góllal, védelmünk sem tu-
dott egyik sorban sem úgy funkcionálni,
ahogy ezt egy ilyen mérkõzés megkívánná.
Sajnos 6 gólos vereségbe szaladtunk bele.
A második mérkõzésen a MOL-Tatabá-
nya ellen az eredményen sikerült javítani,
hiszen gyõztesen hagytuk el a pályát. Vi-
szont a játékunk még itt is jócskán elma-
radt a tudásunk szintjétõl.
Most egy „csatát” elvesztettünk a nagy ri-
vális ellen, azonban a „háború” még mesz-
sze sem ért véget.

Simontornyai KK–
Telekom Veszprém 20-26 (10-10)

Simontornya: Orsós, Pápai (kapusok) –
Závodi, Németh, Vinczellér 1, Kovács
Kri., Kovács Kol. 4, Rózsa 2, Ferencz 11,

Juhász, Szeip 1, Ellenbruczk, Tatai, Ko-
vács Á. 1

Simontornyai KK–
MOL-Tatabánya KC 27-20 (14-11)

Simontornya: Orsós, Pápai (kapusok) –
Závodi 2, Németh, Vinczellér 2, Kovács
Kri., Kovács Kol. 4, Rózsa 6, Ferencz 4, Ju-
hász 1, Szeip 4, Ellenbruczk 2, Tatai 1, Bor
1

Zámbó Tibor vezetõedzõ: – A Telekom
Veszprém ellen sajnos fájó, de megérde-
melt vereséget szenvedtünk. Az ellenfél
taktikai fegyelem, mentális tartás és bátor-
ság tekintetében is fölénk kerekedett. A
sok kihagyott helyzet és a védelem gyenge-
sége megbosszulta magát. Ebben a sorcse-
rés rendszerben nem lehet egyszerre ennyi
embernek ilyen bátortalanul játszani. A
Tatabánya ellen tovább tartott a vesszõfu-
tásunk. A helyzetkihasználásunk néha a
nevetséges szintet is elérte. A gyerekeink
egy része szétesõen, dekoncentráltan ját-
szott. Csak a két pontnak lehetett örülni.

Rehák Tamás

Utánpótlás-kézilabdaélet
a Sárbogárd–Mezõszilas–Simontornya háromszögben

Elveszítette veretlenségét U14-es
I. osztályú csapatunk
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EZ A HÉTVÉGE NEM KERÜL AZ ARANYOLDALRA
Váltakozó sikerrel végzõdtek a hétvégén lejátszott forduló mérkõzései. A megyei I-es felnõttek meggyõzõ és magabiztos játékkal gyõz-
ték le a Bicske II. együttesét, és a gyõzelmet a térdmûtéten átesett Horváth Ádinak ajánlotta a csapat. Demeter Dani az elsõ
felnõttmérkõzésén gyõzelemmel debütált a kapuban. Az U16 ismét a múlt heti gólzáporos gyõzelem után tizenkilencre lapot húzott és
huszonegyig meg sem állt. A nõi csapat a Törökbálintot a második játékrészben nyújtott teljesítménnyel gyõzte le. Kitûnõ teljesít-
ményt nyújtott a kapus szerepét vállaló Májerné Edit. Dicséret a csapatnak a „majd mi megmutatjuk” elszántságért és a gyõzni akará-
sért. Az U19 Dunaföldváron mérettetett meg és könnyûnek találtatott. A magasabb szintû bajnokság magasabb szintû játékot követel
és ehhez kell igazodni az eredményes szereplés érdekében. Ez a zakó sorban a harmadik. Az Öregfiúk Seregélyesen futottak bele egy
kiadós vereségbe és hat forduló után idegenben még nem sikerült a pontszerzés. A hétfõi U13-as mérkõzésen pontosztozkodás történt
a Dég ellen.

A GYÕZELEM
HORVÁTH ÁDINAK AJÁNLVA

SÁRBOGÁRD–BICSKE II. 5-1 (1-0)

Sárbogárd: Demeter Dániel – Gráczer
Bence, Kovács János, Gráczer Gergõ,
Horváth Attila, Luczek Roland, Glócz
Zoltán, Bencze János, Tóth Patrik Kriszti-
án, Vagyóczki Patrik, Kindl Zalán
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Mayer Dávid,
Bruzsa Balázs, Kisari Kevin István, Glócz
Herkules, Huszár Dávid
Lassan gyülekeztek a nézõk a nagyszerû
fociidõ ellenére az elõzetes latolgatások
alapján a hazai sikerre számító mérkõzés-
re. 150-170 focirajongó elõtt indult útjára a
labda. A Sárbogárd az elsõ percekben a le-
támadás taktikáját alkalmazva már a 6.
percben kialakított helyzettel veszélyez-
tette a vendégek kapuját. Horváth A. bal
oldalról belõtt labdáját a vendégek kapu-
sa, Rigó M. kitenyerelte, a berobbanó
Glócz Z. és Tóth P. K. elõtt elsuhant a já-
tékszer. A 12. percben Gráczer B. 20 m-rõl
elvégzett szabadrúgása a felsõ lécet érint-
ve hagyta el a játékteret. A bicskeiek a me-
zõnyben látványosan adogattak, de az elsõ
felnõtt bajnoki mérkõzésén debütáló De-
meter D. kapujára nem jelentettek ve-
szélyt. A 29. percben a hazaiak megszerez-
ték a vezetést. Bencze J. került lövõhely-
zetbe és a közelrõl leadott lövését Rigó M.
csak kiütni tudta. Az érkezõ Tóth P. K. az
elé került labdát 6 m-rõl a léc alá lõtte, 1-0.
A 40. percben Luczek R. a szöglet után elé
került labdát 22 m-rõl küldte kapura és a
vendégek hálóõre bravúrral ütötte ismét
szögletre. A 43. percben a kilépõ Kindl Z.
lövése kerülte el a kaput. A félidõben a ha-
zai fölény meddõnek bizonyult a szerve-
zetten védekezõ vendégek ellen. A szünet
után már gólokban is megmutatkozott a
hazaiak koncentráltabb játéka. Az 51.
percben Bencze J. jobbról két csellel befe-
lé húzott és a kapus mellett is elvitt labdát
ellõtte, a visszafutó védõrõl kivágódó lab-
dára Horváth A. érkezett és 6 m-rõl lõtt a
kapu bal oldalába, 2-0. Az 57. percben to-
vább növelte elõnyét a Sárbogárd. A fel-
szabadultan játszó Bencze J. az alapvonal-
ról visszagurított Kovács J.-átadást 18 m-
rõl látványosan emelte a kapuba, 0-3. A
vendégek szórványos támadásait a hazai
védelem Vagyóczki P. vezérletével jól
szûrte meg és magabiztosan állították meg

a vendégek gólszerzési kísérleteit. A 68.
percben a csereként beálló Mayer D. meg-
mozdulása a 74. percben góllal fejezõdött
be. Kovács J. védõk mellett indította a kö-
zépen kilépõ Mayer D.-t, aki a kapujából
elhagyó Rigó M. elõtt elhúzott labdát 18
m-rõl helyezte a hálóba, 4-0. A 77. percben
szépített a Bicske. Szigeti Gy.-t szabályta-
lanul szerelte a védõ a büntetõterületen
belül és a játékvezetõ 11-est ítélt. A bünte-
tõt Németh J. A. nagy erõvel lõtte a kapu
bal alsó sarkába, 4-1. A 79. percben Mayer
D. a jobb oldalról ellõtt labdája a kapufán
csattant, a kipattanót Rigó M. hárította. A
mérkõzés 85. percében Vagyóczki jobb ol-
dali szabadrúgásában a sorfalban álló védõ
kézzel akadályozta a labda útját. A meg-
ítélt büntetõt Rigó M. jó ütemû vetõdéssel
hárította. A 90. percben Huszár D.
beemelt labdáját a felfutó Gráczer B. fejjel
juttatta a kapu jobb alsó sarkába, 5-1.

A hazai csapat mezõnyben és a kapu elõtt
is ellenfele fölé nõtt és megérdemelt a ma-
gabiztos gyõzelme.

Jók: Demeter D., Bencze J., Horváth A., il-
letve Lassú Zs.

Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés
után: – Ezen a mérkõzésen kellõen fegyel-
mezetten és taktikusan játszottunk. Örü-
lök, hogy ismét sok gólt szereztünk. A má-
sodik félidõben gyakran kerültünk a ven-
dégvédelem mögé és ilyen arányban is
megérdemelt a gyõzelmünk. Gratulálok a
csapatnak az újabb három ponthoz.

TIZENKILENCRE LAPOT
HÚZOTT A CSAPAT

SÁRBOGÁRD U16–ELÕSZÁLLÁS U16
21-0 (10-0)

Sárbogárd: Baranyai Nikolasz Árpád – Si-
mon Lóránt István, Németh Levente, Csõ-
gör Dániel, Csányi Bálint, Papp Dániel,
Juhász Ferenc Dominik, Németh Nagy
Gábor, Hollósi Géza, Nagy Kristóf, Len-
gyel Dávid
Cserék: Szeder Márk, Balogh Zétény, Szücs
Dominik, Klán Dávid
A Cece elleni múlt heti gólzápor folytató-
dott és az elsõ félidõben lõtt tíz gólra a szü-
net után még tizenegyet pakolt a hazai csa-
pat a vendég Elõszállás kapujába. Papp D.
a 4. percben kezdte el a gólgyártást és a
szünetig még kétszer volt eredményes (31.,
36. p.), Csõgör D. a 8. percben lõtt góljára
még a félidõben kettõt tett (12. és 41. p.),
Csányi B. a 18., Németh L. a 23., Nagy K. a
34. és Juhász F. D. a 43. percben volt ered-
ményes. A szünet után sem változott a já-
ték képe és a hazaiak újabb tizenegy talá-
lattal rukkoltak ki. Szücs D. az 59. és 86.
percben lõtt a hálóba, Juhász F. D. pedig
háromszor volt eredményes (62., 75. és 83.
p.). A 64. percben Balogh Z. is feliratko-
zott és a 85. percben megduplázta találata-
inak számát. A 69. percben Puskás L. és a
76. percben Pál Cs. a saját kapujába talált.
A mérkõzés 89. percében Hollósi G. állí-
totta be a 21-0-ra végzõdõ találkozó ered-
ményét.

Dani, a debütáns és barátaiDani, a debütáns és barátai
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Az utánpótlás vezetõedzõje, ifj. Pajor
László a találkozóról: – A mostanihoz ha-
sonló mérkõzéseken a játékosok hozzáál-
lására kell elsõdlegesen odafigyelni oly
módon, hogy a játék ne menjen át egyé-
nieskedésbe. Ezt a fiúk szépen betartották,
amiért dicséret illeti õket.

NEM CSAK ARKAGYIJ RAJKIN
SZERINT VÁN VÁLÁMI

SÁRBOGÁRD N–TÖRÖKBÁLINT N
3-0 (0-0)

Sárbogárd: Májerné Husvéth Edit – Kiss
Anita, Rába Bernadett, Jakubekné Buzsik
Beáta, Pécsi Petra Rebeka, Sebestyén Ré-
ka, Kiss Alexandra, Tóth Alexandra, Má-
jer Zita
Cserék: Nagy Alexandra, Aranyos Lilla
A sérülésekkel és fegyelmezetlenségekkel
birkózó hazai csapat egysége és fölénye a
második félidõben már gólokban is meg-
mutatkozott. A kapuban Májerné Hus-
véth Edit kitûnõen helyettesítette a me-
gyei válogatott kerettag Aranyos Lillát, aki
nem jelent meg a mérkõzésen. A kérdésre
még várat magára a válasz: Hol vagytok ti
régi cimborák: Györe Fanni, Tóth Virág,
Marosi Dzseni, Baki Szinti, Farkas Dóri,
Megyeri Zsófi? A csapatszellem és a csa-
pat érdekeinek figyelmen kívül hagyása
nem éppen a helyes sportolói magatartás-
ra utal.

Ezek után a mérkõzésen történtekrõl is es-
sen szó. Az elsõ játékrész meddõ hazai fö-
lénnyel telt, kihagyott gólszerzési lehetõ-
ségekkel. A szünet után már a hazaiak so-
rozatos támadásait több esetben szögletre
hárította a vendégek védelme. A 46. perc-
ben Tóth Alexandra jobb oldalról belõtt
szöglete érintés nélkül került a meglepett
védõ és kapus között a hálóba, 1-0. A gól
felszabadult játékot és újabb hazai gólokat
eredményezett. Az 55. percben Kiss Ale-
xandra két csellel tisztára játszotta magát
és 8 m-rõl lõtt a hálóba, 2-0. A 65. percben
a felezõvonalnál megszerzett labdával
Tóth Alexandra kilépett a védõk között és
10 m-rõl a jobb alsó sarokba helyezte a
labdát, 3-0.
A hazaiak mindvégig gólra törõbb játéka
megérdemelt gyõzelemhez vezetett.

Kovács Attila edzõ a lányok teljesítményé-
rõl: – Nehéz volt egy mérkõzést úgy kezde-
ni, hogy nincs kapusunk. Köszönet Má-
jerné Editnek hogy kisegített bennünket
ma a kapuban. Elsõ lépésben a védekezé-
sünk jól mûködött és ebbõl jól jöttünk át
kontratámadásokba. Sikerült azt megvaló-
sítani, amit elterveztünk. Nem a szép játék
volt a célunk ezen a napon. Egymásért
küzdésbõl jelesre vizsgáztunk. Gratulálok
mindenkinek!
Jók: Májerné H. E., Kiss A.

ÚJABB FIASKÓ A REGIONÁLIS
BAJNOKSÁGBAN

HOLLER UNFC–SÁRBOGÁRD U19
3-1 (2-1)

Sárbogárd: Horváth Máté – Hollósi Ben-
ce, Szabó Dominik Zoltán, Bruzsa Balázs,
Tóth Patrik Krisztián, Varga Miklós Csa-
nád, Már Zétény, Szabó Olivér, Keszei
Dávid, Kiss Csaba András, Sáfrány Alen
Zoltán
Cserék: Fenyvesi Bálint, Deák Soma, Maro-
si Dominik Dezsõ, Takács Árpád, Boda Ar-
mand
Rémálom, de nem az Elm utcában. Már a
4. percben megszerezte a vezetést a duna-
földvári csapat. Pribék T. F. talált a vissza-
térõ Horváth M. kapujába, 1-0. A félidõ
27. percéig a mezõnyjáték dominált. Skre-
nyó K. T. ebben a percben megduplázta a
hazaiak elõnyét, 2-0. A gól utáni örömmá-
mort a 28. percben Szabó O. találata kissé
hûtötte a hazaiaknál, 2-1. A szünet után ki-
egyenlített játék folyt a pályán és a 75.
percben a harmadik hazai találattal két
gólra növelte elõnyét a Holler UNFC, Pri-
bék T. F. volt eredményes, 3-1.
Lajtos András edzõ a csapat teljesítmé-
nyérõl: – Végtelenül csalódott vagyok a
dunaföldvári vendégjátékunkkal kapcso-
latban. Úgy gondolom, esélyesként léphet-
tünk pályára, de nem tudtuk az akaratun-
kat ráerõltetni ellenfelünkre. Ráadásként
ismét nagyon korán hátrányba kerültünk,
ami sokként hatott a játékosaimra. Fellán-
golásaink, próbálkozásaink voltak, de nem
túl nagy számban és mivel a csapat nagy ré-
sze nem élete napját fogta ki, kijelenthetõ,
hogy megérdemelten szenvedtünk veresé-
get.

IDEGENBÕL MÉG NINCS PONT

SEREGÉLYES ÖREGFIÚK–
SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK 7-1 (3-0)

Sárbogárd: Deák Miklós – Soós Ferenc,
Hegedûs Norbert, Borza István, Csendes
István, Kelemen Béla, Csuti Zoltán, Nedo-
ba Milán, Kacz Sándor, Bartók Zoltán,
Szabó András
Cserék: Czeiner Péter, Kiss János, Sebestyén
Zsolt, Deák Géza, Kovács Attila, Salamon
József
A nagyvenyimi hetes után újból a Sárbo-
gárd csapata kapta a hetes szerepét. A sok
hibával játszó vendégeknek a másodhege-
dûs szerepe jutott és a hazaiak a védelmi
hibákat kíméletlenül kihasználták.

Góllövõk: Szalai P. V. 10. és 11. perc, Dvéri
Zs. 26. perc, Horváth T. 44. és 78. perc, Né-
meth Z. 50. perc, Gelencsér Zs. 70. perc. A
Sárbogárd gólját Sebestyén Zs. szerezte az
58. percben.
A védelmi hibákat a hazaiak gólokkal bün-
tették a visszafogott játékot nyújtó vendé-
gekkel szemben.

A PONTOSZTOZKODÁS
A HAZAIAKNAK FÁJT

SÁRBOGÁRD U13–DÉG U13 2-2 (2-1)

Sárbogárd: Darvas Csaba Árpád – Krencz
Ármin, Holló Áron, Somosi Balázs, Szigeti
Balázs Gábor, Szalai Noé, Csajági András
Attila, Kaló Balázs, Dániel Mátyás Ádám
Cserék: Nedoba Milán, Csuti Brendon, Be-
reczk Bálint
Már az elsõ perc meghozta a vezetést a
vendégeknek. Németh V. kilõtte a jobb al-
só sarkot, 0-1. A 10. percben egyenlítettek
a hazaiak. A jobb oldali átadással Somosi
B. megiramodott és 8 m-rõl a jobb alsó sa-
rokba helyezte a labdát, 1-1. A gól után ki-
egyenlített és hullámzó játék alakult ki. A
28. percben Szalai N. elleni szabálytalansá-
gért a játékvezetõ büntetõt ítélt. A sértett a
bal alsó sarokba lõtte a megítélt 11-est, 2-1.
A második félidõben mindkét oldalon a
góllal kecsegtetõ helyzeteket elhibázták a
támadók. A 63. percben Sörös Á. az elõre
ívelt labdával kilépett és a kapus mellett a
hálóba gurított, 2-2.
Küzdelmes mérkõzésen igazságos ered-
mény született.
Pajor László szakmai igazgató a látottak-
ról: – Izgalmas, változatos mérkõzésen a
rossz kezdés után jó játékkal sikerült meg-
fordítani az eredményt, de a vendégcsapat
a megérdemelten egyenlített. Több jó
egyéni teljesítményt láthattunk, de a táma-
dó harmadban nem voltunk elég határo-
zottak és ezért maradt el a gyõzelem. Gra-
tulálok a csapatnak az elmúlt héthez ké-
pest jelentõsen javuló játékához!

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2022. október 14. (péntek)

15.00 óra: Enying U15–Sárbogárd U15
(Enying)
18.00 óra: Sárbogárd U19–Csákvár (Sár-
bogárd)

2022. október 15. (szombat)

15.00 óra: Sárbogárd–TÓVILL-Kápol-
násnyék (Sárszentmiklós)
15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Sárszent-
ágota Öregfiúk (Sárbogárd)

2022. október 16. (vasárnap)

10.00 óra: Gárdony-Agárd U16–Sárbo-
gárd U16 (Gárdony–Agárd)
10.00 óra: Sárosd U13–Sárbogárd U13
(Szabadegyháza)
10.30 óra: Csákvár N–Sárbogárd N (Lo-
vasberény)
Szurkoljunk együtt csapatainknak! Hajrá
Sárbogárd!

Szántó Gáspár

Edit, a vállalkozóEdit, a vállalkozó
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pára, köd, amely délelõtt feloszlik. Hajnalban 3-10, délután 17 és 21 fok kö-
zött alakul a hõmérséklet.
Péntek reggelre nyugaton, délnyugaton több helyen, keleten helyenként
alakulhat ki pára, köd. Napközben változóan felhõs–napos idõre készülhe-
tünk, északnyugaton fordulhat elõ egy-egy zápor, esetleg zivatar. Nem lesz
jelentõs a légmozgás. Délután 17-21 fok valószínû.
Szombaton a napos idõszakok mellett még többször megnövekedhet a fel-
hõzet, északon kisebb esõ, zápor is kialakulhat. A csúcshõmérséklet 17-22
fok között alakul. Vasárnap napos, száraz idõ várható, 19-24 fok közötti ma-
ximumokkal. A délies szél mindkét napon több helyen lehet élénk.
Forrás: idokep.hu
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A Sárbogárdi Múzeum Egyesület BÕVÍTETT KIADVÁNYA, a

TÖRTÉNELMI SÉTA SÁRBOGÁRDON

8000 Ft-os áron kapható a HÍRHÁZBAN!


