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„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek 

   Az emberiségért valamit!” 

(Petőfi Sándor) 
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Kedves ballagó Diákok! 

 

Minden évben, mikor kitavaszodik, örül a szívünk a várva várt jó időnek, ugyanakkor 

össze is szorul, mert elérkezik a búcsú ideje is.  

Mindnyájan tudjuk, érezzük, tapasztaljuk a mindennapokban, hogy a búcsúzás 

általában fájdalmas. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy valami újnak a kezdete is egyben. 

Életetek egyik fordulópontjához értetek. A felnőtté válás küszöbén álltok. De nem az 

életkor, hanem tetteitek és tapasztalataitok tesznek majd benneteket igazi felnőtté. 

 

Kedves Diáktársaim! 

Idézzünk fel néhány emléket az itt töltött időből! 

A gólyaavatás tréfás feladatai, az eskütétel, az osztálykirándulások, a túrák, a Petőfi-

napok programjai, a tanárparódiák, a délutáni közös beszélgetések, a hétvégi bulik, a barátok 

segítsége egy-egy megoldhatatlannak tűnő matekpéldánál, tanáraitok mosolya vagy szomorú 

tekintete a dolgozatok kiosztása előtt s még hosszú ideig sorolhatnánk az emlékeket. 

Mindezeket magatokkal viszitek, mint az a tudást, azt a sok ismeretet, amit az elmúlt 

években megszereztetek. S tudjuk, hogy a mindennapokban nem mindig éreztétek hasznosnak 

a megtanulandó tananyagot, de abban biztosak vagyunk, hogy céljaitok megvalósításában 

majd segítségetekre lesz. 

Új utak várnak rátok a jövőben, ám az új utak mindig bizonytalanok, a végük 

nehezen belátható. Ebben áll az élet legnagyobb nehézsége…, de éppen ettől olyan 

izgalmas. 

Kívánjuk, hogy valósuljanak meg álmaitok, érjétek el kitűzött céljaitokat, 

legyetek boldog, megelégedett emberek! Minden csak rajtatok múlik! 

S ne feledjétek, a Petőfi gimi visszavár benneteket, s ha a nagybetűs Életben 

elfáradtok, gyertek vissza feltöltődni közénk! 

Howard Arnold Walter soraival búcsúzunk: 

 

„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem; 

Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem; 

Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés; 

Merész leszek, mert annak kell lennem; 

Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak; 

Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet; 

Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.” 

 

Sziasztok! 

                                                                                            11. évfolyam 
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T E R V E K ,  R E M É N Y E K  

 

Az egyik legnehezebb döntés az ember életében az érettségi utáni: „Hogyan 

tovább?” A hosszas töprengésben sok érv, sok szempont mérlegre kerül, s végül 

konkretizálódik néhány terület, amely legközelebb áll az egyéniségünkhöz, vágyainkhoz. 

Tudjuk, hogy végzős diáktársaink többsége három-négy helyre jelentkezett, de – hely 

hiányában – mi csak a fő vonalat, az első helyen megjelölt intézményeket gyűjtöttük össze.  
      

      
                           Továbbtanulási tervek a 12. a osztályban 
 

 

                                      „Egyszer mindent elér az ember, 

                                      Azt is, mi most még messze cél. 

                                              Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, 

         S győzelmed lesz a hősi babér.” 

(Bertolt Brecht) 

 

 

 

Név 

 

Iskola 

 

Szak 

 

Város 
Aranyos Attila OKJ-s képzés 

Baki Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem - 

Gazdálkodástudományi Kar 

emberi erőforrások 

szak 

Budapest 

Bali Alexandra Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar  

ápolás és betegellátás 

(gyógytornász) szak 

Pécs 

Bodoki Bernadett Szent István Egyetem – 

Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar   

mezőgazdasági 

mérnök szak 

Gödöllő 

Borbély Balázs Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar  

agrármérnök szak Gödöllő 

Dániel Kitti Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar  

óvodapedagógus szak Szekszárd 

Ellenbruck 

Henrietta 

Kaposvári Egyetem  

Pedagógiai Kar  

gyógypedagógia szak Kaposvár 

Fekete Patrik 

Gergő 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem  

Rendészettudományi Kar   

rendészeti 

(közrendvédelmi) szak 

Budapest 

Horváth Csaba 

Tamás 

OKJ-s képzés 

Ihász Attila Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

Államtudományi és 

Közigazgatási Kar  

közigazgatási 

szervező szak 

Budapest 
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Juhász Petra Pécsi Tudományegyetem   

Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

szak 

Szekszárd 

Kilinkó Melani Budapesti Corvinus Egyetem  

Gazdálkodástudományi Kar  

emberi erőforrások 

szak 

Budapest 

Kiss Máté Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Szentendre 

Kokics Noémi Széchenyi István Egyetem  

Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar  

gazdálkodási és 

menedzsment szak 

Győr 

Kovács Martin Szent István Egyetem  

Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar  

mezőgazdasági 

mérnök szak 

Gödöllő 

Nagy Boglárka Pécsi Tudományegyetem  

Egészségtudományi Kar  

ápolás és betegellátás 

(gyógytornász) szak 

Pécs 

Nyikos Nóra 

Nikolett 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar  

emberi erőforrások 

szak 

Budapest 

Pálinkás Evelin OKJ-s képzés: Szekszárdi SZC 

Ady Endre Szakközépiskola és 

Kollégium   

kozmetikus Szekszárd 

Pordán-Horváth 

Henrietta 

Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Közszolgálati 

Kar   

egészségügyi szervező 

szak 

Budapest 

Schvarcz Márk 

István 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem  

Rendészettudományi Kar  

bűnügyi igazgatási 

szak 

Budapest 

Szőnyegi Bence 

Péter 

Széchenyi István 

Szakközépiskola  

gépgyártás 

technológiai technikus 

Székes-

fehérvár 

Tenke Rita Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola  

kereskedelem és 

marketing (logisztika) 

szak 

Budapest 

Tőke Luca 

Julianna 

Széchenyi István Egyetem  

Petz Lajos Egészségtudományi 

és Szociális Képzési Intézet   

ápolás és betegellátás 

(szülésznő) szak 

Győr 

Turi Diána Pető András Főiskola  konduktor szak Budapest 

Tutuc Eric Joel Még nincs konkrét elképzelés. 

 

 



6  Diákbábel / Útilapu 

Hogyan tovább a 12. c osztályban? 

 
                                        „Életed útját magad választod, 

                                    Válassz hát úgy, ha egyszer 

                                         Elindulsz, nincs már visszaút.” 

                                                                                         (Kodály Zoltán) 
 

 

 

Név Iskola Szak Város 

Balogh Ádám Váci Mihály Ipari 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

gépi forgácsoló Székesfehérvár 

Baráth Ádám Dunaújvárosi Egyetem 

Mérnökinformatikai 

Kar 

mérnökinformatikus Dunaújváros 

Bús László Budapesti Gazdasági 

Egyetem 

Külkereskedelmi Kar 

nemzetközi 

kapcsolatok 

Budapest 

Deák Dániel OKJ-s képzés 

Demeter Dávid Nem tanul tovább. 

Denkó Eszter Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Bölcsészettudományi 

Kar 

germanisztika 

(német) 

Budapest 

Gráczer Asztrik Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Bölcsészettudományi 

Kar 

magyar Budapest 

Győri Márk Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Bűnügyi 

Nyomozó Szak 

nyomozó Budapest 

Hir Regina OKJ-s képzés 

Kiss Roland Óbudai Egyetem Alba 

Regia Műszaki Kar 

mérnökinformatikus Székesfehérvár 

Kolonics Krisztina Ybl Miklós 

Szakközépiskola és 

Gimnázium 

pénzügy- és 

számvitel 

Székesfehérvár 

Král Friderika Pécsi 

Tudományegyetem 

Természettudományi 

Kar 

matematikus Pécs 

Léhmann Balázs Pécsi 

Tudományegyetem 

Műszaki és 

Informatikai Kar 

mérnökinformatikus Pécs 

Lőkös Patrik Pécsi 

Tudományegyetem 

Műszaki és 

Informatikai Kar 

gépészmérnök Pécs 
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Nagy Balázs Széchenyi István 

Egyetem 

Gépészmérnöki Kar 

gépészmérnök Győr 

Rigó Panna OKJ-s képzés 

Ruskovics 

Alexandra 

Károli Gáspár 

Református Egyetem 

Bölcsészettudományi 

Kar 

anglisztika Budapest 

Sárközy Zoltán OKJ-s képzés 

Takács Ádám Tibor Óbudai Egyetem Alba 

Regia Műszaki Kar 

hálózatinformatikus Székesfehérvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kívánjuk, hogy sikerüljön 

megvalósítani terveiteket! 

Váljanak valóra az álmaitok, 

s hogy merjetek álmodni a jövőben is! 
 

 

 

„Keresd az életben mindig a szépet 

Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, 

S hidd el, ha sokszor durva is az élet, 

Mindig találni benne kellemest és szépet.” 

(Goethe) 
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Az ember életének minden napja úgy múlik el, hogy történik valami. S eközben napról napra  

több lesz, gazdagodik. S mialatt építi önmagát, akarva-akaratlanul is része lesz egy 

közösségnek. Beletartozik egy kisebb-nagyobb csoportba. Ám ezek a csoportok az élete 

folyamán folyton változnak. 

Iskolánk végzős diákjai is csoportváltás előtt állnak. Elszakadni készülnek a 

gimnázium közösségétől, hogy újabb közegben folytassák önmaguk építését. 

 

Jó pillanat ez arra, hogy összegezzük az elért eredményeket, s megköszönjük azt a 

munkát, amit iskolánk hírnevének öregbítésében végeztek.  

(A lista természetesen nem teljes, hiszen lehetetlen négy, illetve nyolc év minden eredményét feltüntetni.) 

 

12. A OSZTÁLY 

 

 

Előrehozott érettségi vizsgát tettek: 
 

 

Középszint: 

 

 

Aranyos Attila – informatika  

Bodoki Bernadett – informatika  

Borbély Balázs – informatika  

Dániel Kitti – informatika 

Kilinkó Melani – angol nyelv  

Pálinkás Evelin – informatika  

Pordán-Horváth Henrietta – informatika 

  Tőke Luca Julianna – informatika,  

                                        angol nyelv  

 

  Tutuc Eric Joel – informatika  

 

Emelt szint: 

 

  Tutuc Eric Joel – angol nyelv 

 

 

 

 

 

 

Tenke Rita – informatika 

Turi Diána – informatika 

GRATULÁLUNK! 
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ECDL-vizsgák 

 

Baki Ágnes    4 modul 

Bodoki Bernadett   4 modul   

Juhász Petra    2 modul 

Nyikos Nóra Nikolett   4 modul 

Schvarcz Márk István   5 modul 

Tenke Rita     4 modul 

Tőke Luca Julianna   4 modul 

 

 

EGYÉB EREDMÉNYEK: 

 

Versenyeredmények: 

 

Egészségügyi verseny: Bali Alexandra, Dániel Kitti, Nagy Boglárka - területi 1. hely, 

megyei 2. hely 

 

 

Költőnk és kora – verseny József Attiláról: Dániel Kitti, Ihász Attila (csapatban) megyei 

7. hely 

 

 

Katasztrófavédelmi verseny: Kilinkó Melani - területi 1. hely, megyei 2. hely  

 

Fejér Megyei Diáknapok – népdaléneklés kategória: Nyikos Nóra Nikolett – ezüst 

minősítés 

 

Sport: 

 

 

Országos Labdarúgó Diákolimpia: Schvarcz Márk István, Tutuc Eric Joel  - 6. hely 

 

 

Megyei Kézilabda Diákolimpia: Aranyos Attila, Schvarcz Márk István, Tutuc Eric 

Joel - 2. hely 

 

 

NÉV NYELV SZINT FOLYAMATBAN 

Baki Ágnes angol középfok komplex - 

Bodoki Bernadett angol középfok komplex - 

Dániel Kitti             angol                                                         középfok írásbeli 

Ihász Attila angol középfok komplex - 

Kilinkó Melani angol középfok komplex  felsőfok komplex 

Nyikos Nóra 

Nikolett 

             angol                        középfok                         felsőfok 

                                              komplex                          komplex 

Pordán-Horváth 

Henrietta 

angol -    középfok írásbeli                                                                                                                                       

Tőke Luca Julianna angol középfok komplex - 

Turi Diána angol középfok szóbeli - 

Tutuc Eric Joel angol középfok komplex - 
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Röplabda Diákolimpia: Aranyos Attila, Borbély Balázs, Kovács Martin - megyei 2. 

hely, országos 6. hely 

 

 

Országos kempoverseny: Kilinkó Melani – dobogós helyezések  

  

Közösségi munka:  

 

A diákönkormányzat munkáját segítették: Baki Ágnes, Bodoki Bernadett, Ellenbruck 

Henrietta, Kilinkó Melani, Turi Diána 

 

Az iskolarádió munkájában működött közre: Ellenbruck Henrietta 

 

Az énekkar tagjai voltak: Aranyos Attila, Baki Ágnes, Bali Alexandra, Bodoki Bernadett, 

Borbély Balázs, Dániel Kitti, Ihász Attila, Juhász Petra, Kilinkó Melani, Nyikos Nóra 

Nikolett, Pálinkás Evelin 
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12. C OSZTÁLY 
 

 

Előrehozott érettségi vizsgák 

Középszint:  

 

Baráth Ádám – informatika                  

Bús László Márton – angol  

Hir Regina – informatika  

                              Kiss Roland – informatika  

                              Lőkös Patrik – informatika  

 

Nyelvvizsgák 
 

NÉV NYELV SZINT 

Baráth Ádám angol középfok komplex 

Bús László Márton angol 

angol 

alapfok komplex 

középfok komplex 

Denkó Eszter angol középfok komplex 

Gráczer Asztrik István angol középfok komplex 

Kiss Roland angol alapfok komplex 

Kolonics Krisztina angol középfok komplex 

Léhmann Balázs angol középfok komplex 

Lőkös Patrik angol középfok komplex 

Rigó Panna angol középfok komplex 

Ruskovics Alexandra angol alapfok komplex 

középfok komplex 

felsőfok szóbeli 

Takács Ádám Tibor angol középfok komplex 

 

                                                                                                                       

ECDL-vizsga 

 

6 modul: 

Deák Dániel Pál, Denkó Eszter, Kolonics Krisztina, Ruskovics Alexandra 

 

7 modul: 

Balogh Ádám, Baráth Ádám Máté, Demeter Dávid, Gráczer Asztrik 

István, Győri Márk, Kiss Roland, Král Friderika, Léhmann Balázs, 

Lőkös Patrik, Nagy Balázs, Sárközy Zoltán és Takács Ádám Tibor 
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Versenyeredmények: 

 
Gráczer Asztrik István – Fejér Megyei Diáknapok 2017 – versmondás kategória – arany 

minősítés, Sárbogárd Város Önkormányzatának különdíja 

 
Král Friderika - Fejér Megyei Diáknapok 2017 – versmondás kategória – ezüst minősítés 

  Költőnk és kora – verseny József Attiláról: Gráczer Asztrik István (csapatban) megyei  

  7.  hely 

 

 

Sport: 

 

Bús László Márton – amerikai foci – országos bajnokság 3. hely  

Demeter Dávid – futball  - diákolimpia országos 3. hely 

Denkó Eszter – kempo - országos bajnokság: első, második és harmadik helyezés több 

alkalommal is 

Kiss Roland - futball  - diákolimpia országos 3. hely 

 

A közösségért végzett munka: 

 

Az iskolai ünnepélyek műsorait színesítette gitárjátékával: Gráczer Asztrik István 

A diákönkormányzat elnöke volt: Král Friderika 

A színjátszókör tagjai voltak: Hir Regina, Gráczer Asztrik István, Král Friderika 

Az énekkart erősítették: Gráczer Asztrik István, Nagy Balázs 

 

Gratulálunk az eredményeitekhez, s köszönjük azt a munkát, amellyel az iskola hírnevét 

öregbítettétek vagy az itteni életet színesítettétek, gazdagítottátok. 

Szerkesztőség 

 

EMLÉKEK  

 
Nyolc éve naiv gyerekekként léptünk be a Sárbogárdi Petőfi 

Sándor Gimnázium kapuján, ma pedig szinte felnőttként hagyjuk el az ez 

idő alatt „második otthonunkká” vált iskolánkat. Fiatalkorunk egy nagy 

szeletét töltöttük el osztálytársaink és tanáraink társaságában, az 

esetleges veszekedések nem zilálták szét osztályközösségünket, sokkal 

inkább megerősítették azt. 

 Az együtt szerzett élmények közül csak néhány emlékezetesebbet emelnék ki: a 

kirándulások mókás hangulatát, az erdélyi cserkésztáborokat, a közös főzést, flekkensütést, a 

Határtalanul! programot és a Takács Sándor tanár úrnak köszönhető ünnepségek szinte 

hollywoodi produkciókat megszégyenítő lebonyolítását.  

          Az iskolai miliő velejárója volt a matekfelelés, a történelemdolgozatok sorozata és az 

órákon való esetleges elalvás, melyben természetesen sohasem volt része egyikünknek sem. 

            Szeretném megköszönni osztályfőnökeinknek, Albert Judit tanárnőnek és Takács 

Sándor tanár úrnak, hogy gondját viselték osztályunknak. Továbbá köszönetet mondok a 

minket tanító tanároknak, és nektek is, végzős társaim, hogy ebben a jó közösségben 

tölthettem nyolc évet. 

  Sikeres érettségit és további szép életet kívánok! 

Gráczer Asztrik István 12. c  
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I n t e r j ú  a  v é g z ő s  o s z t á l y o k  o s z t á l y f ő n ö k e i v e l  
 

 

                                                                 

 

 

 

Mióta osztályfőnök a tanár úr? 

Huszonöt éve kezdtem tanítani, és mindig osztályfőnök is 

voltam.  

Szeret osztályfőnök lenni? 

Ne kerteljünk! Az osztályfőnöki munka 80 %-a 

feszültséggel jár, de a maradék 20% mindenért kárpótol! 

Miben különbözik az osztálya az eddigiektől? 

A mostani a hatodik osztályom. Nem akarom és igazából 

nem is lehet összehasonlítani az előző osztályaimmal. Azt 

a kérdést pedig végképp nem szabad feltenni, hogy jobb 

vagy rosszabb volt az előzőeknél. Az élet igazságos, 

mindegyik társaságban találtam valami különlegeset, valami igazán szerethetőt. 

Az első években nem szerették a diákok, ha a korábbi osztályaimat szóba hoztam. Aztán szép 

lassan rájöttek, hogy nem az előző osztályom hiányzik, hanem a korábbi tapasztalatok segítik 

a közös munkánkat. Persze, ők még nem tudják, hogy a következő évben mindig őket fogom 

példaként emlegetni. 

Milyen a viszonya az osztályával? 

A viszonyunk nem volt mindig felhőtlen. Jó kertészként próbáltam nyesegetni a vadhajtásokat 

(különleges ötletek), formát adni a lombkoronának (osztályközösség). Ez nem volt egyszerű, 

hiszen 35 fővel indultunk kilencedikben, és a létszám még az idei évben is változott. A 

nagyon értékes, a közösséget meghatározó egyéniségek távozását megérezte az osztály. Sok 

vitánk, alkudozásunk volt az évek során, de tartós sértődések nem voltak, mert Ők is, én is 

tudtunk bocsánatot kérni, és le tudtunk ülni higgadtan megbeszélni a problémákat.  

Az oktatási kormányzat sem könnyítette meg a helyzetünket. Számos reformot (növekvő heti 

óraszámok, új tantárgy, új érettségi …) rajtunk próbált/próbál ki.  

Legyen szíves, meséljen az osztályról! 

Az osztályfőnök álma mindig a jól működő osztályközösség, hiszen számtalan feladatot kell 

közösen megoldanunk. A mindennapi apró feladatok megoldásában sorra elvéreztünk, például 

a tisztasági füzet, az ellenőrzők rendszeres vezetése vagy az igazolások időben történő 

bemutatása.  Az osztályt próbáló nagyobb események azonban fantasztikusan sikerültek. 

Tizedikben a karácsonyi műsorban saját számot adtak elő, négy szólóénekessel és két gitár 

kíséretével, tizenegyedik osztályban a szalagavatón működtek komplett énekkarként, idén 

pedig a tablóbáli meglepetéstáncot tanulták meg teljesen egyedül.  

Ön szerint milyen a többi tanár viszonya az osztállyal?  

Mint mindenhol, nálunk is voltak nehezebben kezelhető diákok, de aki megtalálta hozzájuk a 

kulcsot, azt megszerették, és közös erővel vették, és remélem, majd az érettségin is veszik az 

akadályokat. Példaként Margit nénit emelném ki. Pedagóguspályája minden tapasztalatára 

szüksége volt, hogy a matematikai tudás magvait elhintse közöttük. A mindennapok 

küzdelmeiben együtt sírtak, együtt nevettek. Bodoki Betti vezetésével „Margit Néni Rajongói 

Klub” is szerveződött. Remélem, az érettségi után már csak az örömkönnyek maradnak. 

Hogyan emlékszik vissza az osztálykirándulásokra?  

Még kilencedikesek voltak, amikor Rétimajorba kirándultunk. A szülők akkor is, később is 

sokat segítettek a programjaink megvalósításában. Rengeteget bográcsoztunk, sütögettünk, 

A 12.a osztály osztályfőnöke: 

Horváth István tanár úr 
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sportoltunk. Ételremekek készültek kondérban, tárcsán, grillen egyaránt. Vidám és 

felejthetetlen nyári napok voltak. 

Különleges volt a tizedik osztályban megszervezett osztálykirándulásunk is. Bár ez inkább 

negatív rekordként jegyezhető. A győri tanulmányi kirándulásunkat nagyon változatosra és 

sokszínűre terveztem kerékpártúrával, kenuzással, hajókázással, egy különleges 

jurtaszállással. A kétnapos programból három dolog valósult meg: eső, eső és eső. 

Ön szerint felkészült az osztály az érettségire? 

Úgy érezzük kollégáimmal, hogyha minden diákunk a képességeinek megfelelően tanult 

volna, akkor jóval kevesebb izgulni valójuk lenne nekik is, nekünk is.  Így marad a „Mindent 

bele!” biztatás. 

Mit üzen az osztályának a jövőre nézve? 

 

„Felejteni, ami hétköznapi és megőrizni azt, ami ünnepi. 

                                Az emlékezet művészete a művészi felejtés.” 

                                                                                               (Ravasz László) 

 

 

 
 

 

A szeretet mindent megold 

 

 
Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem 

ismerte őket. Így szólt: – Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek benneteket, 

gyertek be, és egyetek valamit! 

- A ház ura itthon van? – kérdezték. 

- Nem – válaszolta az asszony. – Nincs itthon. 

- Akkor nem mehetünk be – felelték. 

Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt. 

- Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket! 

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket. 

- Együtt nem mehetünk be a házba – felelték. 

- Miért nem? – kérdezte az asszony. 

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: Az ő neve Jólét – mutatott az egyik barátjára, majd a másikra mutatva 

azt mondta: ő a Siker, és én vagyok a Szeretet. Majd így folytatta: – Most menj vissza a házba, és beszéld meg a 

férjeddel, melyikünket akarjátok behívni!  

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült. – Ez nagyszerű! 

– mondta. Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel! 

A felesége nem értett vele egyet. – Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább Sikert? 

A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával: – Nem lenne jobb Szeretetet behívni? 

Az otthonunk megtelne szeretettel. 

Hallgassunk a menyünkre! – mondta a férj a feleségének. – Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a 

vendégünk!  

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: – Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél 

vendégünk! 

Szeretet felállt és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony 

meglepve kérdezte Jólétet és Sikert: – Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?  

Az öregek egyszerre válaszoltak: Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna 

maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk. 
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A tanár úrnak mi volt az első benyomása az osztályról? 

Elég depressziós társaságnak tűntek, örök veszteseknek, 

lúzereknek, önbizalom-hiányosoknak. Nagy volt a széthúzás. 

Ezek voltak az első benyomások azonkívül, hogy tanítottam 

már ebben az osztályban, tehát ismertem őket, de nem a 

kedvenc osztályom volt. 

Mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy tanár úr a 

kiválasztott arra, hogy tovább vigye az osztályt? 

Komoly pedagógiai feladatnak tekintettem, szakmai 

kihívásnak. Mindig is szerettem a szakmai kihívásokat, 

úgyhogy végül is örültem neki, hogy ezt a feladatot 

megkaptam. 

Miért a matematikát választotta a tanár úr hivatásának, 

és nem a színházat vagy a zenét? 

Nem is jutott eszembe soha, hogy a színházat válasszam. Ahol én végeztem, ott elég nehéz lett 

volna bármilyen humán egyetemre bejutni. Bár mindig szerettem a színházat, és már hetedikes 

koromban is én rendeztem a színdarabot, amit előadtunk.  

A zene nekem a mai napig hobbi. Volt egy időszak az életemben, amikor ez volt a fő csapásirány, 

akkor ebből lehetett megélni. Most is szeretem, de soha nem gondoltam arra, hogy 

konzervatóriumot végezzek vagy egy szimfonikus zenekarban nagybőgőzzek. Ez nem volt 

vágyam sohasem.  

Hogy miért a matematika? Ezt ti is tudjátok. Az egyik ok, amiért szeretem, mert tiszta és átlátható, 

és minden bizonyítható, és nem félremagyarázható. A másik pedig az, hogy nem is volt nagyon 

más esélyem. Az én időmben vagy megoldottál egy feladatot, és azért öt pontot kaptál, vagy nem 

oldottad meg, és akkor nulla pontot kaptál rá. De mindenképp egy objektív elbírálás elé néztünk, 

itt volt a legtöbb esélyünk egyetemet elvégezni. Meg szerettem is a matematikát. 

Az osztályával is sok közös előadása volt. Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben? 

Tényleg sok volt, mindegyikre szívesen emlékszem vissza, mert úgy érzem, hogy ezek az 

előadások egyrészt a közösséget erősítették, másrészt minden kis sikerélmény növeli az emberek 

önbizalmát meg a saját magukba vetett hitét. 

 Az első fellépésünk a farsangon volt. Egy kis műsorral készültünk, megnyertük, és ez tetszett a 

társaságnak. Úgy éreztem, együtt dobog a szívük velem, és ez így összerántotta a csapatot. A 

másik a március 15-i ünnepély megszervezése. Régóta dédelgetett álmom volt, hogy 

megvalósítsam azt a stílusú előadást, amit akkor csináltunk. Ez megint jó emlék lett. 

Megemlíteném még azt, amikor a Határtalanul! pályázat keretében Erdélyben voltunk, szintén egy 

színházi produkcióval kellett fellépnünk, és ott is egész jól bizonyított a társaság.  

Véleménye szerint, hogyan teljesít majd osztály az érettségin? 

Úgy fogom fel, hogy ez az érettségi egy próba lesz, az ismeretlen felé vezető út első olyan 

erőpróbája, ahol már az iskola védőhálója nincs nagyon fölöttük. Ezért minden sikernek örülni 

kell. Ha valakinek sikerül az érettségije és a céljainak megfelelő eredményt ér el, akkor annak 

örülünk, és méltósággal kell elviselni a kudarcot is, ha nem sikerül vagy nem úgy sikerül, ahogy 

tervezték. Mindenki tudja, hogy az érettségire komolyan fel kell készülni. Ha ezt komolyan 

veszik, akkor annak meglesz az eredménye. Ha nem, akkor az lutri. De javítható. Nem lesz vége a 

világnak, ha nem sikerül, még vannak lehetőségek, és lehet, hogy éppen ez lesz a jó. 

Mit gondol, milyen eredmények születnek majd az érettségin? A tanár úr szerint 

mindenkinek sikerülni fog? 

Lesznek meglepetések, azt valószínűnek tartom. Hogy mindenkinek sikerülni fog, arra nem 

merném a kezemet a tűzbe tenni, és főleg azért nem, mert egyes tanulóknak a nyilatkozataiban 

A 12. c osztály osztályfőnöke: 

Takács Sándor tanár úr 
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sem érzem azt, hogy ők most mindent elkövetnek a sikerért. De remélem, nagyon nagy csalódás 

nem lesz. 

Mennyit változott az osztálya és a róluk alkotott véleménye, mióta megismerte őket? 
Valahogy úgy vagyok az osztállyal, mint a kis herceg a virágával. Tehát, amikor gondozod őket és 

ápolod, akkor egy kicsit már felelősséget is érzel értük, egy kicsit már a sajátodnak tekinted őket. 

Én is úgy érzem, mint hogyha az életem részévé váltak volna. Szeretem őket, és úgy gondolom, 

hogy a pedagógiában az az egyik legfontosabb dolog, hogy a tanár-diák kapcsolat megfelelő 

helyen legyen. Sem a túlbratyizás, az általában visszaüt, sem a túlzott szigor nem vezet 

eredményre. Mindenképpen kell, hogy a tanuló érezze, hogy érte van minden, amit teszünk, nem 

ellene, tehát egy kis empátia, egy kis szeretet is kell. Én úgy érzem, hogy jó közösség lettünk. 

Melyik volt a legemlékezetesebb élménye az osztályával? 
Élményem több is volt. Általában az ember az élményeket a kirándulásokkal vagy egyéb közös 

akciókkal, közös, nem iskolai órai tevékenységgel szokta összekapcsolni. De ebben az osztályban 

egy matematikadolgozat megíratása is külön élmény. 

De voltunk cserkésztáborban Erdélyben kétszer is. Itt pozitív élmény volt az, amikor egy elég 

nehéz hegyi terepen kétnapos túrát tettek meg hátizsákkal, némi elemózsiával és ivóvízzel, 

szálláshely nélkül. S végigcsinálták!   

Volt még egy élményem az egyik kirándulás alkalmával, amikor az egyik tanuló, most nem 

akarom itt nevesíteni, megpróbálta a hollywoodi sztárok által megihletett szerepeket eljátszani. 

Denzel Washingtonra vagy Jackie Chanre gondolok. Aztán a végén a nagy igyekezetben belealudt 

ebbe a szerepjátékba. Ez nem pozitív élmény volt, de túléltük.  

Mi az osztály legnagyobb erőssége? 
Talán az a legszimpatikusabb az osztályban, hogy egyenes, becsületes, nyílt tekintetű emberkék. 

Őszinték, kiállnak az igazukért, a közös ügyért, hogyha őket vagy az osztályt bántja valaki, akkor 

megfelelő módon viszonyulnak hozzá, néha még túlzóan is, ezért elég nehéz kezelni őket. 

Azoknak a kollégáknak, akik a hagyományos pedagógiai módszerek és a könyvben leírt 

paragrafusok szerink akarnak velük szót érteni, nem sok közös pontjuk lesz velük. Meg kell 

találni azt a frekvenciát, amin közösen kommunikálni tudunk, hogy jól érezzük magunkat együtt, 

akkor viszont kialakul egy teljesen bensőséges kapcsolat. 

Milyen pozitív csalódások érték? 
Én bízom ezekben a gyerekekben. Ha valamit jól megcsinálnak, akkor abban nem csalódom, 

annak örülök, hogy sikerült. Tehát hogyha egy kihívást teljesítenek, akkor az általában öröm, 

ilyen értelemben minden eredményünk pozitív csalódás.  

Ha mindenkinek sikerül az érettségije, az is pozitív csalódás lesz.  

Mit üzen útravalóul a diákjainak?  

Ezt majd el fogom nekik mondani az utolsó osztályfőnöki órán is. Fontosnak tartom, hogy egy 

olyan közösség alakult ki, amit kár lenne múlt időbe helyezni a ballagás megtörténtével, a 

kapcsolatot fenn kellene tartani. Meg kellene menteni azt a barátságot, ami a gyerekek között van, 

az optimizmust az élethez és a tiszta gondolatokat. Az egyik „iskolatársam” gondolataival 

szeretnék búcsúzni tőlük, aki ugyanabba az iskolába járt, mint én, csak nyolcvan évvel előttem. Ő 

így emlékezett egykori iskolájáról:  

 

 ,,Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.  

Bár zord a harc, megéri a világ,  

Ha az ember az marad, ami volt:  

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.” 

 

(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba) 
 

 

 

 

https://www.eternus.hu/szerzo/Ady_Endre
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TŐLEM – NEKTEK 

 

 

A repedt cserépedény 

 

Kínában egy vízhordónak volt két nagy 

cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, 

amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy 

repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes 

adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta 

végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. 

Két teljes évig ez így ment, minden nap, a 

vízhordó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. 

Természetesen a tökéletes edény büszke volt teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta, 

de a szegény törött cserép szégyellte tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy 

csak feleannyit tudott teljesíteni. 

Két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordót a pataknál. 

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. 

A vízhordó így válaszolt a cserépnek: 

- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a 

másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot 

szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. 

Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem 

lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be házamat. 

 

TANULSÁG 

Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mindannyian törött cserépedények 

vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az 

életünket olyan érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, 

amilyen, s a jót meglátnunk másokban.                         

 

A 12. c volt osztályfőnöke: 

Albert Judit tanárnő 
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Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 

7000 Sárbogárd, József Attila u. 4. 

Telefonszám: 06-25-508-951 

Fax: 06-25-508-950 

Honlap: http://www.psg.hu 

www.facebook.com 

 

 I s ko l án k  tö r t é n e te  r öv i den  

 

Iskolánk 66 éves múltra tekint vissza. 

A gimnázium elődje 1951. szeptember 16-án nyílt meg. Tanítóképzőként működött 90 diákkal és 5 

nevelővel. 

Az iskola épületegyüttese 195256 között épült fel. Közben a tanítóképzés fokozatosan megszűnt. 

195564 között Általános Gimnáziumként szerepelt 10 osztállyal. 1964-től 1971-ig Általános 

Gimnázium és Szakközépiskola volt (Öntözőgépész és Közgazdasági Szak-középiskola). 197173 

között ismét Általános Gimnázium lett a neve, 1973-tól Petőfi Sándor Gimnázium. 1988-tól iskolánk 

Petőfi Sándor Gimnázium és Híradásipari Szakközépiskola néven működött. A 2002-es tanévtől pedig 

Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium néven. 2009-ben újabb névváltozás történt. 

Fejér Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma lettünk. A 

kollégium megszűnése után nevünkből elmaradt a kollégium szó 2010-ben. 2012. január elsejétől az 

intézmény fenntartója megváltozott, így a nevünk is. 2013. szeptember 1-jétől Sárbogárdi Petőfi 

Sándor Gimnázium a hivatalos elnevezése iskolánknak. 

1993 szeptemberében indult az első nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunk. 2005 

szeptemberében nyelvi előkészítő osztályt is indítottunk angol nyelvből. 2009-ben angol és német 

nyelvből. A német nyelv iránti érdeklődés hiánya miatt 2010-től ismét csak angol nyelvből indítottuk 

az öt évfolyamos képzést. 2016-ban végzett az utolsó nyelvi előkészítős osztály. 

A szakközépiskolai képzésünk (ipari informatikai irányultsággal) 2012-ben megszűnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 augusztusában kezdődött az iskola történetének legnagyobb felújítása.  

Egy teljes szinttel, öt új tanteremmel, közösségi térrel, új könyvtárral bővült az iskola. Új tető 

került az épületre, kicserélték a nyílászárókat, teljes körű akadálymentesítés történt. S még számtalan 

változás ment végbe, de a felsoroltak a legjellemzőbbek. Másfél évi száműzetés után 2011. január 24-

én indult meg újra a tanítás a felújított épületben. Azóta szépítgetjük, otthonosítjuk. 

Jelenleg 15 osztálya, közel 370 tanulója van gimnáziumunknak nappali tagozaton. Két típusú 

képzés folyik: nyolc évfolyamos gimnáziumi (9 osztály) és négy évfolyamos (6 osztály) gimnáziumi. 

A tantestület létszáma 30 fő.  

 

http://www.psg.hu/
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PETŐFI SÁRBOGÁRDON 

 

Petőfi Sepsy Károly színtársulatának 

tagjaként 1841. július 10-e körül járt ezen a 

vidéken. A társulat Mezőszilason, Cecén is 

szerepelt. Sárbogárdon a Korona fogadó 

udvarán játszottak. 

 

Sárbogárd és környékén való szereplésének 

emlékét idézi 1845-ben írt Úti jegyzetek című 

alkotásában. 

„…Én játszottam hatodmagammal Ozorán, 

Cecén, Szilasbalháson, Sárbogárdon stb., de 

soha sem nyaggattuk igy halálra a müvészetet, 

mint ezek.” 

Az egykori fogadó ma sportcikkeket árusító 

üzlet, melynek falán emléktábla őrzi Petőfi 

látogatásának emlékét. A város központjában 

található. Ez az emlék adta iskolánknak is a 

nevét, melyet 1973-ban vett fel a gimnázium.  

A Sárbogárd és környéki vándorszínész-

életet Illyés Gyula is megírta Petőfiről szóló 

művében. 

„Tarisznyámban, mit hátamon vivék, 

Nem mondhatom, hogy nagy volt a teher, 

De a nyomor, mint ólom, megnyomott. 

Könnyíte rajta a víg könnyelmüség, 

Mely útaimban hű társam vala. 

Ekkép juték egy nyári délután 

Egy kis városba -:
1
 

                                                 
1
 Levél egy színész barátomhoz (1844, Pest) 

 

 

 

 

 

 

Ozorára, félnapi járásra Szentlőrinctől, 

Borjádtól, a boldog gyermekkor 

tündérvölgyétől. Az ozorai nagyvendéglő 

ivójában színészekre akad, Sepsy 

Károly
2
„társulatára”. Az ispán úrtól kapott 

őzcombból és a maradék káposztából 

összeütött potyaebéd alatt hozzájuk 

csatlakozik, bizonyára nem olyan vidám 

jelenetek közben, ahogy maga elbeszélte. 

Ozorát tisztelte meg első színpadi felléptével; 

az öreg kocsmát, amelyben a Peleskei 

Nótáriust idézte az összezsúfolódott parasztok 

elé s amelyben, ha szabad közbeszúrnom, én e 

sorokat írom. 

--- Hősleg működém 

Három szerepben; minthogy összesen 

A társaságnak csak hat tagja volt. -  

Egy ideig csak elvalék velök; 

Faluzgatánk jó- és balszerencse közt. 

Szilasbalháson, Sárbogárdon, Cecén, 

Simon-tornyán, a Mezőföld és Völgység 

minden falvában, csak Borjádon nem. Miért 

nem megy be Sassékhoz? Bizonyos, hogy 

örömmel látnák, az egész nyárra ott tartanák. 

Nem megy be. Megvan a szedett-vedett 

társaságban, amely színészi együttesnél inkább 

képzelhető mozgó bordélyháznak vagy 

kolduló-szövetkezetnek. Ott elvégzi még a 

házról-házra való kunyorálást is; ő hordja ki a 

„búcsúlapokat”. Szekszárdon egy 

földbirtokostól, méghozzá híres reakcióstól, 

mély bókkal vágja zsebre az alamizsna 

ezüsthúszast. De ha nem koldusként kell 

mutatkoznia… 

A nyár végén otthagyja a színészeket, 

megpróbálkozik, hogy a maga erejéből 

diákoskodjék. Ismét Pápára megy.” 

                                                 
2
 Sepsy Károly 1822–1853. 1838-ban 

Máramarosszigeten lépett színpadra először. Ettől 

kezdve mint színész, majd színigazgató bejárta az 

egész országot.  
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A TARISZNYÁBA EZ IS BELEFFÉR 

Nem árt, ha tudjuk… 

Sárbogárd városi rangját 1986. január elsején kapta. Idén 

ünnepeltük a várossá nyilvánítás 31. évfordulóját. 

Több településből ötvöződik: Bogárd, Sárszentmiklós, 

Alsótöbörzsök, Kislókpuszta, Örspuszta, Rétszilas és Pusztaegres.  

Az ország vérkeringésének frekventált helyét foglalja el. A 

települést átszeli a 63-as számú főút. A Balaton 40, a főváros 100 km-re található. Vasúti 

csomópontként is működik. 

 

A város címere 

A város címere, amely a 

mezővárosi időkből származik, pajzs 

alakú, kék mezőben, ezüstszínű horgony, 

melyet egy ezüstszínű, saját farkába harapó 

kígyó övez, benne egymásba fonódó két 

kézfej látható. A címer fölött háromágú 

kisnemesi korona. A címer pajzsát két, 

aranyszínű oroszlán fogja közre úgy, hogy 

a hátsó két lábukkal aranyszínű búzakalász 

motívumon ágaskodnak, míg mellső két 

lábukkal a címerpajzsra támaszkodnak. 

A saját farkába harapó kígyó az 

örök megújulást, az élet körforgását 

jelképezi, hiszen a település a történelem 

viharaiban többször elpusztult, majd 

később újra benépesült, fejlődésnek indult. 

A két kézfej egyrészt a kereskedők 

ún. kalmárkézfogását jelenti, a megkötött 

üzlet után egymás tenyerébe csapnak, 

másrészt a településrészek egyesülésére 

utal. 

A háromágú kisnemesi korona a 

település életében fontos szerepet játszó 

kis- és középnemesi közösség 

településformáló és megtartó erejét 

jelképezi. A búzakalász motívum a terület 

mezőgazdasági jellegét, eltartó képességét 

jelképezi. 

A két oroszlán, mely szinte „kinő” 

a búzakalászból, az erő, a függetlenség, a 

hatalom szimbóluma és egyben a település 

védelmezője is. 

 

A város településtörténete röviden 

A környék már az őskorban is lakott 

volt. Ennek bizonyítéka egy bronzkori 

földvár, melyet ma Bolondvárnak 

neveznek. Sárbogárd ősidők óta használt út 

mentén alakult ki. Kevés település vette 

körül; szükségszerűen vált központtá. 

Két településből alakult: Bogárd faluból 

és Tinód középkori mezővárosból. Bogárd 

besenyőtelep volt, 1323-ban egy Bogár 

István nevű besenyő tulajdona. 1326-ban 

Ampud nevű besenyőé lett, aki után aztán 

a területet Ampud- vagy Ampotföldének is 

nevezték. Ezen a néven volt a település 

ismeretes a XV. század közepéig. A XV. 

század végére két szomszédos falu alakult 

ki belőle: Bogárd, ami a Németh; és Tinód, 

ami a Tinódy család tulajdona volt. A két 

szomszédos család idők folyamán 

összeházasodott. Így a két település 

egyesült: Bogárd-Tinód néven. A XVI. 

század elejétől kezdődően Bogárdnak 

hívták. 

A település nevének előtagját a Sárvíz 

közelségéről kapta. 

A törökök a falut elpusztították, s az a 

későbbiekben nem a régi helyén épült újra. 

A régi faluhely a mai községtől 2 km-re 

keletre feküdt. 16081613 között a török 

az út védelmére kis erősséget, úgynevezett 

párkányt létesített, majd egy ideig a rácok 

szálláshelye is volt. Ekkor Tingaliga néven 

ismerték. A török kiűzése után területünket 

praediumként
3
 tartották számon. A XVIII. 

század elején újratelepülő Bogárd 

jellegzetes kisnemesi község lett. Sok 

kisnemesi család telepedett le: a 

Pázmándy, Sigray, a Bugér, az Ompud, a 

Sos, a Meszlényi, a Hatvani, a Bogárdy, a 

Beregi, a Mányoki, a Huszár, a Gutha, a 

Tachay, a Tatérfalvi-Erdős, a Telgai, a 

                                                 
3
puszta terület 
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Mészöly, a Kapuváry, a Dörögdy, a 

Tinody és a Németh család. 1863-ban 729 

birtokos család élt itt. 

Települési formában is érdekes a 

fejlődés: nem jött létre központosított falu, 

nem alakult ki falumag, hanem a sok 

nemesi lak egymástól távol – mind 

megannyi kis major –, nagyjából az út 

mellé épült. Ez a szétszórtság valóban 

inkább a puszta, a népes puszta képét 

mutatta, mint a faluét. 185571 között 

Sárbogárd mezővárosi rangra emelkedett, 

1876-ban pedig a sármelléki járás 

székhelye lett. A vasút révén (1882) 

bekapcsolódott az ország vérkeringésébe, 

sőt a korszerű közlekedés egyik 

gócpontjává vált. 

1890-ben megalakult az iparosok 

szervezete, a Sárbogárdi Iparoskör, majd 

1923-ban a Sárbogárdi Ipartestület. A 

település termelési viszonyaiban azonban 

kezdettől fogva a mezőgazdaság a döntő, 

az átlagosnál jobb gabonatermesztéssel, 

szerény kertműveléssel, valamint a 

gyümölcs- és bortermeléssel. Állattartásra 

jellemző volt a juhtenyésztés s vele 

kapcsolatosan a gyapjú- és 

bőrkereskedelem. Mind a 

gabonatermesztés, kertművelés, mind az 

állattartás korán árutermelővé alakult. A 

sárbogárdi öt országos vásár és a két 

hetivásár jó lehetőséget nyújtott a termelt 

javak értékesítésére. A város agrárjellege 

az 1960-as évekig nem változott 

lényegesen. Az ötvenes évektől a lakosság 

megélhetését a rendszerváltásig zömmel a 

termelőszövetkezetek biztosították. A 

település határa hazánk egyik legjobb 

talajait adja. 

A 60-as évektől némi ipar is 

megtelepedett (pl. a székesfehérvári 

Videoton kihelyezett részlege, majd 

később VDO Car System, Philips, 

Brodway, Keytec stb.). Mára azonban az 

ipar teljesen leépült. 

A művelődés és a politikai élet területén 

is jelentős központ volt Sárbogárd. 

1894-ben a Spitzer-nyomdában 

nyomtatni kezdték a Sárbogárdi Újság 

című, majd 1896-tól a Haladás című 

hetilapot. Bogárd és Vidéke címmel 

magánvállalkozásban és Sárréti Híd 

címmel ma is vannak rendszeresen 

megjelenő lapjai a városnak. Sőt, 

Lidércfény címmel, még irodalmi 

folyóirata is volt, sajnos, megszűnt. 

A város műemlékekben nem 

bővelkedik. Szerény látnivalók: a 

templomok és az emlékművek. 

Természeti érdekességek: a környék 

löszvölgyei védett növényvilággal, egy 

riolittufa vulkanizmus eredményeként 

létrejött kőbánya (geológiai unikum) és a 

Sárvíz völgye, tavai, madárvilága. 

 

Sárbogárd, Dombóvár 

Áldott magyar hazám, édes szülő anyám, 
Tőled a sors elsodort rég mostohán! 

Ámbár a nagy világ hírt és vagyont megád, 

Kóbor cigány vándorként bolyongok csak 

én 
 

Sárbogárd! Dombóvár! Vadvirágos vidék, 

Napsütött Hortobágy, visszavártok-e 

még?! 

/:Százszínű délibáb csókja csábít engem. 

Sárbogárd! Dombóvár! Ringasd el a 

lelkem!:/ 
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Sárbogárdon és környékén éltek és alkottak 

   

(Kislexikon) 

Sárbogárddal és környékével több olyan neves ember állt kapcsolatban, akik jelentős szerepet 

töltöttek be Magyarország kulturális életében, történelmében. 

Boross Mihály (18151899)  48-as alispán, író 

Eredeti foglalkozása ügyvéd. Az 1848. március 16-ai székesfehérvári tüntetés 

egyik fő szervezője. A szabadságharc idején több röpiratot adott ki, ezért 

börtönbüntetésre is ítélték. Fejér megye alispánja volt. Élete utolsó éveit Sárbogárdon 

töltötte. 

Íróként rendkívül jelentős és termékeny. Alkotásai közül figyelmet érdemel az 

Élményeim című műve, amely dokumentatív értékű a szabadságharc Fejér megyei és 

fehérvári eseményeire vonatkozóan, valamint sok életrajzi elemet tartalmaz. Víg 

regényeivel az 1850-es évek népszerű írójává vált. Irodalmi munkásságáról sokat árul 

el élete alkonyán írott költeményében: 

„Ó-Szőny szült engem, de Fehérvár vonzza magához 

Végre Bogárd fogadott, hamvam is ez fedi be. 

Mint író művelém irodalmunk mindenik ágát 

Hetvenhét kötetem sírkövemül hagyom itt.” 

Sárbogárdon helyezték örök nyugalomra.  

Boross Mihály leszármazottai ma is a város polgárai. Szobra a gimnázium közelében levő téren áll. 

Csók István (18651961)  festő 

A Sárbogárdtól 16 km-re fekvő Sáregresen született. Tanulmányait a budapesti 

Mintarajztanodában, a müncheni akadémián és Párizsban végezte. 1896-ban 

csatlakozott a nagybányai csoporthoz. 1903-ban Párizsba költözött, s festészete egyre 

közelebb került a posztimpresszionisták foltfestéséhez. 1911-ben, hazatérése után 

állami aranyérmet nyert. Az 1910-es években festi legszebb és legérettebb 

képsorozatait: Züzü-képek, Balatoni sorozat. A Sárbogárdtól 13 km-re fekvő Cece 

múzeuma vette fel a festő nevét. 

Illyés Gyula (19021983)  író, költő 

Rácegrespusztán született, gyermekkorát is a pusztán töltötte. A 

középiskolai tanulmányait a dombóvári gimnáziumban, majd Pesten végezte. 1921-

ben Párizsban telepedett le, ahol befogadta a francia avantgárd mozgalom. 1926-ban 

hazatért, majd 1928-tól a Nyugat állandó munkatársa lett. A folyóirat megszűnése 

után a Magyar Csillagot szerkesztette. Egyik legismertebb műve a Petőfiről szóló 

életrajzi esszéje, valamint a Puszták népe c. szociográfiája. 

A cecei általános iskolát nevezték el az íróról. 

 

Kossuth Zsuzsanna (1817 1854) 

Meszlényi Rudolf és Kossuth Zsuzsanna házasságuk után, 1842-ben telepedtek le 

Sárbogárdon. Ők szervezték meg az Országos Védegylet első megyei szervezetét. 

Kossuth Zsuzsanna sárbogárdi tartózkodását bizonyítja két keresztlevél, melyen 

keresztszülőként szerepel, s 1848-ban férje halála után született fiának, Rudolfnak a 

keresztlevele. Kossuth Zsuzsanna 1848 őszén hagyta el Sárbogárdot. A gimnázium 

udvarán található volt szolgálati lakások egyikében lakott. 

A város rendelőintézete és az egyik iskola viseli a nevét. 

    Ebben az évben ünnepeljük születésének 200. évfordulóját. 
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Madarász József (1814–1915) – politikus, országgyűlési képviselő 

Nemeskisfaludon született. 67 évig volt Fejér megye, a sárkeresztúri kerület 

képviselője. A magyar parlamentben a legtöbbször megválasztott képviselő. Neve 

bekerült a Guiness rekordok könyvébe is, mivel a leghosszabb ideig birtokolta 

megszakítás nélkül a parlamenti mandátumot (18481915). A szabadságharc 

idején a Népelem című lapot szerkesztette. A szabadságharc bukása után, 1849-ben 

várfogságra ítélték. Haláláig kitartott a szabadságharc és Kossuth ügye mellett. A 

városi könyvtár vette fel nevét. 

 

Mészöly Gedeon (18801960) – nyelvész, egyetemi tanár 

 

A szegedi egyetem urál-altáji, majd finnugor tanszékének vezetője.  

Jelentős fordítói tevékenysége is. Lefordította Puskin Anyegin, Racine Phaedra és 

Homérosz Odüsszeia című munkáját. Regényt írt Csokonai életéről. Sárbogárdon 

helyezték örök nyugalomra. Mészöly Dezső édesapja. 

 

 

Mészöly Géza 18441887  festő 

Sárbogárdon született nemesi családban, az általános iskolát nevezték el róla. Jogi 

tanulmányok után a bécsi és a müncheni akadémián tanult; majd Budapesten a Női Festőiskola 

vezetője lett. Többnyire a balatoni tájat és lakóit festette, megteremtette a 

balatoni életképek speciális műfaját. 1872-től megszakításokkal Münchenben élt, 

1882-ben Párizsban, majd 1885-től ismét Budapesten és Székesfehérváron 

dolgozott. Jelentős festményei: Balatoni halásztanya (1874), Tanya (1879), Őszi 

nap a Balatonon, Balatonpart, Kakas, Szigetvár. 

 

Az általános iskola előtt áll mellszobra. 

 

 

Németh László (19011975) – író 

 

Nagybányán született. Budapesten járt iskolába, ott végezte el az orvosi 

egyetemet. 

Apja mezőszilasi származású. Németh László gyermekkorában a nyarakat a 

szilasi nagyszülőknél, illetve rokonoknál töltötte. Itt ismerte meg közelről a paraszti 

világot és szemléletmódot. Első sikeres novellájában (A Horváthné meghal címűben) 

is egy Mezőszilason megtörtént esetet dolgoz fel. 

 

A mezőszilasi általános iskolát nevezték el az íróról. 

 

Tompa Mihály (1817–1868) – költő 

Egy évig segédtanítóskodott Sárbogárdon. 1838. március 13-án érkezett ide. 

A sárospataki diákoskodást szakította félbe. Tompa Mihálynak a tanulmányai 

folytatásához szükséges pénzt kellett megszereznie. Bogárdon pedig szükség volt 

segédtanítóra. Itt teljes ellátást, 50 váltó forintot kapott. Ehhez járult még a tandíj 

és külön jövedelem temetésékért, búcsúztatásokért, valamint 10 forint útiköltség 

és 10 font faggyú. 

A református templommal szemben levő régi református iskolában lakott. Az 

épület falán tábla őrzi emlékét. A mellette levő utca is a költő nevét viseli. 

Ebben az évben ünnepeljük születésének 200. évfordulóját.  
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„Majd midőn a sors keze minket messzire széleszt  

Egymástól… 

Még egyszer gondoljunk itten lelt öröminkre, 

Gondoljunk, mennyit fáradtunk, s izzadozánk itt 

A tudományoknak kimeríthetetlen ösvényén…” 
                                                                     (Petőfi Sándor) 

 

 

 

Sikeres érettségi és felvételi vizsgákat, 

 tartalmas, emberhez méltó, 

 szép életet kíván 

a 11. évfolyam! 

 

 

 

 

 

Üzenet 2067-re, az ötvenéves érettségi találkozótokra: 

Ne felejtsétek el magatokkal hozni az újságot! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az újságot szerkesztette: Barabás Irén tanárnő 

Számítógépes tördelés: Müller Csaba tanár úr 

Készült 100 példányban 


