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KRÓNIKUS
DOBOGÓS

A Magyar Orvosi Kamara nyilatkozta, hogy a
Coviddal összefüggõ, népességarányos ha-
láleseteket tekintve világelsõk vagyunk.
Mivel az elhunytak többsége krónikus beteg-
ség(ek)ben szenvedett, meglátásom szerint
a fenti ténymegállapítás arra is rámutat,
hogy az egészségügy még mindig inkább be-
tegségügy, azaz nem a megelõzésrõl szól.
Nem normális, hogy egy 60+ ember a reg-
gelijét maréknyi gyógyszer kíséretében fo-
gyassza el, meg még ebédre, vacsorára is azt
egyen! Ez pedig ugyanúgy múlik a páciense-
ken, mint az orvosokon. Mert hallottam már
nem egy embert azon háborogni, hogy mi-
lyen orvos az, aki nem ír fel gyógyszert, csak
vitaminokat, életmódreformot, mozgást.

Örülök annak, hogy egyre többen felismerik:
ezen változtatni kell, elsõsorban a saját éle-
tükben (lásd szaporodó kerékpárosok, futók,
gyaloglók, sporttevékenységek, rekreaciós
lehetõségek), fizikai és lelki (!) síkon egy-
aránt. Külön tiszteletem azoknak az orvosok-
nak, egészségügyi dolgozóknak, akik ebben
jó példával járnak elöl. Bízom benne, hogy
összességében az egészségügy is hasonló
irányt vesz, a MOK is megérti az általa tett ki-
jelentés lényegét, üzenetét, és megcselekszi
a maga sorsfordító részét. Mert gyanítom,
hogy nem csak a Covid miatti halálozásban
állunk a dobogón.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 16. oldalon.Írás a 16. oldalon.

Írás a 3. oldalon.Írás a 3. oldalon.

A SPORTCSARNOKA SPORTCSARNOK
LÁLÁTVÁTVÁNYTERVENYTERVE

EZ FÉEZ FÉRFIMUNKARFIMUNKA
VOLTVOLT
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LENCSEVÉGEN
NAPELEMÜLTETVÉNY

MIKLÓSON

A Dunaújvárosba vezetõ út mentén, nem
sokkal a településtábla után végeláthatat-
lan napelemültetény terül el. Mivel ennek
kiépítése magánberuházásban zajlott le a
tavalyi év második felében, a kislóki út
melletti napelemparkkel ellentétben nem
kapott visszhangot. Azonban a látvány
mindenképpen megér egy fotót. A nap-
energia begyûjtése és elektromos hálózat-
ba táplálása, úgy tûnik, egyre nagyobb te-
ret hódít a hagyományos terményekkel
szemben a szántóföldeken.

TRÁGYA- ÉS
SZEMÉTHALOM

A miklósi napelemparkhoz vezetõ köves
út mellett, a termõföld tövében egyre nö-
vekszik a trágya- és szeméthalom. Remél-
hetõleg a trágyát majd beszántják (feltéve,
ha a tulajdonos által, vagy legalábbis tudtá-
val és engedélyével került oda), de az újra-
hasznosuló anyagok, energiák mellett na-
gyon rosszul mutatnak a hûtõmaradvá-
nyok, autógumik, építési hulladékok, me-
lyek bizonyára illegálisan kerültek oda. Itt
elkélne bizony egy vadkamera!

MÁR NYÍLNAK
A KERTBEN…

A nagylóki kertészet fóliasátrát csordultig
töltik a virágpalánták. A színes szõnyeget
alkotó, zsenge növényeket a hamarosan
kezdõdõ szezonban kezdik majd értékesí-
teni, addig is gondos kezek nevelgetik õket
a leendõ vásárlók számára.

Ugyancsak Nagylókon végig a bevezetõ út
bal oldalán, a lakott területen belül új jár-
da készült, így kényelmesebben, biztonsá-
gosabban juthatnak el a gyalogosok a köz-
ség központi intézményeihez.

ÚT-
FELÚJÍTÁS

Sáregresen pár hete
megkezdték a cecei el-
ágazástól a település
északi végéig ramaty
állapotban lévõ út fel-
újításának elõkészüle-
teit, padkanyesést, sze-
gélyezést stb. A beru-
házást a Magyar Közút
végzi, a tavasz bekö-
szöntével folytatva a
tavaly megkezdett út-
felújításokat.
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FÖLFORDULT
MESEVILÁG

A könyvborítók mögött rejlõ varázslatos
mesék és történetek egykori világában: a
régi könyvtárban teljes fölfordulás uralko-
dik most, rá sem ismerni gyermekkorunk
„kastélyára”. De nem a gonosz boszorkány
tüntette el az ablakokat és falakat, borítot-
ta sötétségbe a termeket, hanem a megbí-
zott kivitelezõ, melynek az a feladata, hogy
újra méltó pompájában tündökölhessen az
épület – 76 millió forintból, a Zöld város
pályázat keretében. Egyúttal új tartalom-
mal töltik meg: kiállítóhelyként funkcionál
majd, illetve egy helyiség rekreációs célo-
kat fog betölteni.

MEGÚJUL
A VASÚTÁLLOMÁS

KÖRNYÉKE

Varga Gábor országgyûlési képviselõ Ho-
molya Róberttel, a MÁV vezérigazgatójá-
val nemrég folytatott tárgyalásán szorgal-
mazta a sárbogárdi vasútállomás rendkí-
vül elhanyagolt állapotban lévõ környeze-
tének rendbetételét. A képviselõ ígéretet
kapott arra, hogy a pandémia után születik
megoldás a parkoló, a buszmegálló és a
vízelvezetés teljes körû felújítására.

Lapunk kérdésére Varga Gábor elmond-
ta, hogy a MÁV (melynek része most már a
VOLÁN is) minden érintettel leül meg-
vizsgálni, megtervezni, milyen beavatko-
zások szükségesek pontosan. Az elképze-
lések szerint 2022 tavaszán kezdõdhet a ki-
vitelezés. Várhatóan 100 millió forint kö-
rüli összeget igényel majd a beruházás,
melyet a MÁV saját forrásból finanszíroz.

MÁJUSBAN
RENDÕRSÉG?

A képviselõ kitért arra is, hogy valószínû-
leg ez év májusában megkezdõdhet az új
rendõrkapitányság építése, és 2022 no-
vemberére készül el teljesen.

A SPORTCSARNOK
LÁTVÁNYTERVE

Ahogy tavaly novemberben hírt adtunk ró-
la, a Sárbogárd, Sport utcai sportcsarnok
kiviteli tervdokumentációjának elkészíté-
séhez 20.010.000 forint központi költség-
vetési támogatást bocsátottak rendelke-

zésre egy kormányhatározat alapján. A fo-
tón látható látványterv a készülõ kiviteli
tervek része (címlap). Amint elkészül a tel-
jes dokumentáció, feltételes közbeszerzést
írnak ki, melynek eredményessége (a leen-
dõ kivitelezõ kiválasztása) esetén a kor-
mány forrást rendel a beruházáshoz, és
végre kezdõdhet a rég vágyott építkezés.

Hargitai–Kiss Virág

TESZTPONT
A MÛVHÁZBAN

A hét bizonyos napjain rendre emberek
hada sorakozik a sárbogárdi mûvelõdési
központ hátsó bejáratánál. Elõször azt
gondoltuk, az intézmények dolgozóit tesz-
telik itt, de sok volt az idegen arc. Megtud-
tuk, hogy a környék/megye Covid-gyanús
személyeinek tesztelése zajlik a mûvház-
ban. Azok jönnek ide, akik a fölajánlott
helyszínek közül ezt választják, és egészsé-
gi állapotuk lehetõvé teszi, hogy a megje-
lölt tesztpontra utazzanak. Egyik nap a fõ-
bejáratig ért a sor!
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A rendõrség közelrõl 4.

AZ EMBERSÉG MINT
EGYÜTTHATÓ

NÉMETH ZSOLT rendõr õrnagy a sárbogárdi gimnázium
és a csopaki rendészeti szakközépiskola elvégzése után
1999 júliusában csatlakozott a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság kötelékéhez. Hat évig járõrként, illetve járõrve-
zetõként tevékenykedett lakóhelyén, Sárkeresztúron,
majd a bûnügyi osztályon vizsgálóként. 2016 áprilisa óta
vezeti a sárkeresztúri rendõrõrsöt, melynek területéhez
Sárkeresztúr mellett Hantos, Nagylók és Sárszentágota
tartozik.

– Mennyi beosztott tartozik hozzád?
– Hét körzeti megbízott: egy-egy fõ Hantoson, Nagylókon és Sár-
szentágotán, a többiek Sárkeresztúron. A körzeti megbízottak
szükség esetén a Sárbogárdi Rendõrkapitányság más települése-
in is teljesítenek szolgálatot, illetve a szomszédos településekre is
kaphatnak küldést a saját területükön kívül.
– A keresztúri körzet általában elég mozgalmas, sokszor akad-
nak galibák, összetûzések. Ezzel hogyan birkóztok meg?
– Tudjuk kezelni. Az elmúlt pár évben visszaestek a vagyon elleni
bûncselekmények, betörések. Öt-hat éve olykor háromszor is kel-
lett menni helyszínre egy nap; most inkább garázdaság, veszeke-
dések, kisebb lopások fordulnak elõ, ugyanakkor ezek számában
is lényegesen csökkenõ tendencia tapasztalható az azóta eltelt
idõben. Ahogy sok településen, sajnálatos módon itt is jellemzõ
lett az illegális hulladéklerakás.
– Könnyebb földeríteni, elcsípni a tetteseket így, hogy sárkeresz-
túri vagy?
– Illegális hulladéklerakásnál nem, mivel a szemetet egy pillanat
alatt le lehet borítani, és sok esetben nincs bizonyíték (például
számla, csekk, vagy szemtanú). Két hete viszont volt egy sikerél-
ményünk: egy üres telekre pakoltak le éppen szemetet enyingi la-
kosok, amikor a járõrök észrevették és kérdõre vonták õket, majd
feljelentést tettek ellenük és elõ lettek állítva.
– Vissza kellett pakolniuk a kocsira?
– Mivel a terület tulajdonosa megengedte nekik, hogy oda rakják
a szemetet, ezért neki kell megoldani az eltakarítást. A sárkeresz-
túri önkormányzat nyert egy pályázatot nemrég, így a határban
most összeszedték az összes szemetet, illetve egy akció keretében
mindenki leadhatta ingyen a fölöslegessé vált lomokat.
– Kamerák vannak a határban, településen?
– Ahol van kamera, oda nem raknak le szemetet, hanem elviszik
inkább máshová. A faluban 15-16 kamerás rendszer mûködik,
ami a rendõrséghez van bekötve egy együttmûködési szerzõdés
keretében.
– Üldözéses „jelenetben” volt már részed a munkád során?
– Régen, amikor még járõr voltam, volt néhány autós „kergetõ-
zés” Keresztúron.
– Említetted, hogy vizsgáló voltál a sárbogárdi kapitányság bûn-
ügyi osztályán. Nem gondolkoztál azon, hogy nyomozónak állj?
– Elvégeztem a rendõrtiszti fõiskolát, tehát nyomozóként is dol-
gozhattam volna. A vizsgáló majdnem ugyanolyan munka, csak
talán kicsit több papírmunkával jár. Az õrsparancsnoki feladat
más jellegû, új kihívás, itt embereket kell irányítani, szolgálatot
szervezni, kapcsolatot tartani az önkormányzatokkal, polgárõr-
séggel.
– Fölidéznél néhány számodra emlékezetes esetet az eddig eltelt
két évtizedbõl?

– Volt egy körülbelül ezer rendbeli csalás, amin nagyon sokat dol-
goztam. A megyei Vöröskereszt tett feljelentést, mert az elsõse-
gély-tanfolyamon olyan emberek vizsgáztattak, állítottak ki a
vizsgázóknak hamis okiratot és szedtek be vizsgadíjat, akiknek er-
re nem volt jogosultságuk. Pár évvel azután történt ez, hogy visz-
szajöttem Bogárdra.
– Honnan jöttél vissza?
– 2004-ben kezdtem el a rendõrtiszti fõiskolát, gazdaságvédelmi
szakot végeztem levelezõn. 2005-tõl 2010-ig Székesfehérváron
dolgoztam a vizsgálati osztály vagyonvédelmi részlegénél, ahol
csalással, sikkasztással kapcsolatos ügyekkel foglalkoztunk.
– Nyugodt ember benyomását kelted. Amikor helyzet van, akkor
is meg tudod õrizni a higgadtságodat?
– Általában igen.
(Három gyermek mellett – habár most már a „legkisebb” is 16 – volt
lehetõsége tökélyre fejleszteni a türelmet.)
– Amikor letelik a munkaidõ, mivel töltöd szívesen az idõdet?
– Délután heti négy-öt alkalommal a fiamat viszem bokszedzésre
Fehérvárra. Én Sárszentágotán az öregfiúk csapatában focizom
hétvégenként, illetve amerikai focimeccseken vagyok bíró Buda-
pesten, Tatabányán, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, körül-
belül két éve.
– Játszottál is amerikai focit?
– Nem, csak sokat néztem a meccseket, és a feleségem biztatására
letettem a bírói vizsgát.
– Mit szeretsz a legjobban a rendõri hivatásban?
– Egyrészt azt, hogy sokoldalú, másrészt stabil életpálya, ráadásul
nagyon jó, fiatal, lelkes csapat dolgozik a keresztúri õrsön.
– Nagy elõny, hogy ismered a Sárkeresztúron és környéken élõ
embereket és tudod, hogyan kommunikálj velük.
–Az a tapasztalatom, hogy ha egyenrangú félként beszélek a má-
sik emberrel, akkor õ is így viszonyul hozzám.

Hargitai–Kiss Virág
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FECSKENDÕRE TÖLTVE
Az unióból exitált (kilépett) britek és Európa mégsem tudnak el-
szakadni egymástól. Szerelemgyermekük, a brit variáns (nevez-
zük „Brovid”-nak – a brit, brother /testvér/ és Covid szavakból
eredeztetve) néhai házasságuk koronája, és most már elválaszt-
hatatlanul összeköti õket. Az együttlét utáni pozitív „terhességi”
teszt mégis olyannyira váratlanul érte Európát, hogy azt sem tud-
ja, fiú-e, vagy lány. A nem kívánt gyermek abortusza jelen esetben
sitty-sutty kaparás helyett hónapokig tartó, kínkeserves, tûvel
végrehajtott sorvasztással lehetséges.
A kontinens magyar sejtjeiben is nagy a sürgés-forgás, kezd fej-
vesztettségbe fordulni a helyzet. Az oltásra regisztrált „részecs-
kék” listáit kezelõ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ olyan
névsorokat küld a háziorvosoknak, melyen halottak, már beoltot-
tak, vagy Kukutyinban élõk is vannak. A lista mellé nem mindig
érkezik oltóanyag, vagy épp fordítva: oltóanyag van és lista nincs.
Fokozza a káoszt, hogy egyesek (köztük orvosok is) oltásellene-
sek vagy válogatnak az oltóanyagok között, az így megmaradt am-
pullák pedig az orvos nyakán maradnak. Eddig a népegészségügy
jóváhagyásával ezt úgy oldották meg az orvosok, hogy beadták an-
nak az injekciót, akirõl tudták a körzetükben, hogy regisztrált és a
rizikósabb csoportokba tartozik. Most már ezt nem lehet (elvi-
leg...).
A központi rendelkezések alapján szigorúan a 60 év felettieket
oltják gõzerõvel (mégis a keveredésben el-elmarad egy-egy 90
pluszos is), csakhogy közben a futószalag elõrébb ment, és a fiata-
labb korosztályok felett lengedez a halál kaszája, legyen akár ol-
tatlan krónikus, vagy „mentes” (nyilvánvalóan az aktív korúak
mászkálnak többet, következésképpen õk vannak a vírus adok–
kapok fókuszában). Vannak fiatalabb körzetek, ahol már nincs

beoltatlan regisztrált 60 év feletti, és a soron következõ generáci-
ók várják az oltást.
A fentiek fényében sürgõs frissítésre szorulnak azok a fránya lis-
ták, és újratervezést, rugalmasabb alkalmazást igényel az oltási
rend. Valamelyik országban a gyorséttermeknél alkalmazott au-
tós oltópontokat alakítottak ki: gépkocsival behajt az ember,
megkapja a vakcinát, aztán mehet is. Ehhez persze kellõ meny-
nyiségû oltóanyagnak is rendelkezésre kell állnia.
Közben az jár a fejemben, hogy Brovid bátyánk féktelenségén ta-
lán enyhítene brit honfitársa, James Bond kedvenc itala: egy kis
Martini, felrázva, nem keverve, stílusosan fecskendõbe töltve.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárd a XX. század fordulóján 2.
Miért és hogyan szorult háttérbe Tinód
Bogárd mellett? Ha alaposabban megvizs-
gáljuk az eseményeket, a kérdésben rejlõ
állítás igaz is, meg nem is. A törökök kivo-
nulása után az elsõ betelepülõ családok
1725-ben érkeztek Tinódra. Bogárd pusz-
ta ekkor még néptelen volt. Ezt követõen
gyorsan gyarapodott Tinód lakossága. A
tinódyánusok elszegényedett nemesi le-
származottjai, a Huszár, Mányoky, Dö-
rögdy, Vargha, Kovács, Szalay, Gyõry, Pin-
tér családok települtek vissza a Tinó-
dy-birtokokra. Az alapítók emlékét utcák,
temetõk nevei õrzik máig is. Az 1783-as el-
sõ katonai felmérés térképén jól látható
(múlt heti számunkban látható), hogy Ti-
nód fésûs szerkezetû utcái a Fehérvári út
(mai 63-as, Ady Endre út) nyugati oldalá-

tól lefelé épültek ki. A településhez tarto-
zott a faluszéli Fehérvári országút is, ami
ekkor egyúttal a település fõutcája is volt.
A települést nyugatról a mai Tinódy út ha-
tárolta, amelynek akkor még csak az egyik
oldalán álltak házak.
Tinódot a bogárdi résztõl egy nagy mocsa-
ras terület választotta el. Bogárd-puszta e
hosszú, árokszerû mocsaras résztõl kelet-
re, a Földvári út, Pesti út, a mai Kossuth
Lajos, Tompa Mihály, Árpád utca mentén
épült ki, és lakosságszámban jelentõsen ki-
sebb volt Tinódnál. Az 1817-es nemesi
összeíráskor 84 jelentõs birtokkal rendel-
kezõ nemesi család kúriái álltak szétszór-
tan a pusztán a hozzájuk tartozó jobbágy-
telkekkel, cselédházakkal. Tinódon
ugyanekkor 94 birtokos nemesi családot
vettek számba jelentõs elszegényedett ro-
konsággal, jobbágytelkes népességgel.
Ugyanekkor a fõutcán egyre nagyobb
számban kereskedõk, iparosok nyitottak
mûhelyt, boltot. Az elsõ hullámban érkezõ
zsidó családok is Tinódon települtek le, s
elsõ imaházuk is ott épült. Tinód fejlõdése
ekkor még gazdaságilag is gyorsabb volt.

Ugyanakkor a bogárdi birtokos családok
jelentõsebb birtokokkal rendelkeztek, kö-
zépnemesekként jórészt õk uralták a vár-
megyei közigazgatást, és sokkal inkább el-
kötelezettek voltak a közélet, a politika vi-
lága iránt, és a hitélet gyakorlásában is õk
vállaltak szervezõmunkát. Református
vallásuk gyakorlásáért hajlandók voltak ál-
dozatot vállalni, sokkal inkább, mint a
tinódiak.
Bogárdon 1736-ban alakult meg a refor-
mátus gyülekezet három nemesi birtokos
család (Huszár, Németh, Mészöly) össze-
fogásával, akik haranglábbal imaházat is
építettek saját telkükön, saját pénzükön. A
Huszár János nemesi telkén épült oratóri-
um 80 ember befogadására volt alkalmas.
Lévitát is fogadtak, akinek szobát építet-
tek az imaház mellé. A lévita feladata volt
a gyermekek oktatása is. 1741-ben újabb
oratóriumot építettek, amely már 200 fõ
befogadására volt alkalmas. Az imaházat
ugyan hatóságilag többször is bezárták,

Térkép 1869-bõl

Református iskola a templom mellett

Meszlényi-kúria régen, mint szolgabírói lak
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majd széthányatták a vallásüldözés évtize-
dei alatt, a hit gyakorlása azonban titokban
akkor is tovább folyt. 1782-ben a türelmi
rendelet megjelenése után nyílt lehetõség
templom építésére. Ekkor Bogárdon és
Tinódon 839 református élt. A templom
építésében a bogárdiak vállaltak szinte
mindent. Huszár Erzsébet ajándékozott a
templom, lelkészlak és iskola számára tel-
ket. Az építésre a bogárdi nemesi közbir-
tokosság 2760 Ft-ot ajánlott fel, a tinódi
birtokosok viszont, miközben létszámban
õk voltak többen, mindössze 350 Ft hozzá-
járulást adtak. Ebben a hitbéli lelkesedés
hiánya mellett a tinódiak szegénysége is
közrejátszott. Így hát Bogárdon épült meg
a templom és az iskola is. Az új betelepülõ
zsidók számára is a bogárdi reformátusok
adtak telket templom építésére. A temp-
lom és az iskola jelentõsége a késõbbi évti-
zedekben mutatkozott meg igazán. Elin-
dult a polgárosodás. És ennek a polgároso-
dásnak a súlypontja Bogárd, az Úri utca és
környéke, az itteni nemesi udvarházak let-
tek. Bár az 1885-ben létrejött takarék-
pénztár ugyanúgy, mint az 1886-ban meg-

épült Kozma iskola a Tinódhoz tartozó fõ-
utcán épült meg, mint ahogy a még koráb-
ban megépült Bogárd–Tinód közbirtoko-
sainak legjelentõsebb közösségi épülete, a

Korona szálló is itt áll. Itt áll a mezõváros
székháza, a fõszolgabírói hivatal is, de ek-
kor már senki nem gondolt a fõutcára úgy,
mint Tinód fõutcájára. S ha ma bárkit
megkérdezünk a városban, mindenki azt
mondja, hogy a fõutca Sárbogárdhoz tar-
tozik, Tinód meg ott van a Posta utcai mo-
csáron túl, ahová alig hallatszik el a fõutca
dübörgése. Egy álmos, csendes, poros vi-
lág, ahol nincs egyetlen közintézmény sem,
csak sok szegény család, amelyben sok a
gyerek, akik az Asztalos utcából nyíló Isko-
laközön ballagnak föl csapatostól hétköz-
nap a bogárdi iskolákba, meg vasárnapi is-
tentiszteletre. Ott, a fõutcán nyitja meg
nyomdáját Spitzer Jakab 1893-ban, itt ad-
ják ki a Járási Értesítõt, majd a Haladás cí-
mû lapot Simli Mariska szerkesztésében,
majd 1907-ben a Sárbogárd és Vidéke he-
tilapot.
De azt is kérdezhetnénk, hogy ugyan, hová
tartozik a vasút, ami Tinódot elvágja egy
sorompóval Töbörzsöktõl? Aztán ott, az
1890-es években megépült vasút szom-
szédságában nyitotta meg 1888-ban Egyed
Mihály a vendéglõjét. Ha a benzinkút mö-
götti nagy fák engednék, ablakából éppen

belelátnánk a Tinódi utcába. A két falu
egyesülésekor az új mezõváros számára
Tinód nászajándéka a fõutcája volt, és ez-
zel ez az õsi település mintha végképp fel-
oldódott volna e frigyben. Ez persze való-
jában csak látszat. A tinódiak nagyon is õr-
zik az õsi örökséget, s ez alól az ide betele-
pülõk se tudják kivonni magukat. Ez tinódi
betelepült lakosként még rám is igaz. Mert
a tinódi szüreti felvonulást is csak Tinódon
lehet megrendezni minden évben, ahogy
december hatodikán a tinódi mikulás is vé-
gigjárja az utcát, és tudjuk, így vannak ez-
zel a sárszentmiklósiak, rétszilasiak, tö-
börzsökiek, kislókiak, pusztaegresiek, hat-
vanpusztaiak és a nagyhörcsökiek is. Ez a
város sok önálló történelmû, mentalitású,
gondolkodású városrészbõl állt össze egy
egésszé.
Ez Sárbogárd.

Hargitai Lajos

Polgári iskola,
járásbíróság

Egyed vendéglõ, 1946

Vasútállomás, 1930
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„Teher alatt nõ a pálma”
avagy tehetséggondozás az online oktatás és a járványügyi helyzet idején

Egy éve tart már az iskolákban a 9–12. évfolyamon az online okta-
tás idõszaka (a nyári szünet és néhány õszi hónap kivételével).
Nehéz idõszak ez diáknak, tanárnak, szülõnek egyaránt. Minden
nap új kihívást, feladatot jelent. Nehéz a korábban megszokottak-
tól eltérõ munkarendben dolgozni, új alapokra helyezve ismere-
teket szerezni, gyarapítani a tudást.
Ez az idõszak is biztosít azonban lehetõséget a fejlõdésre, csak él-
ni kell vele, okosan kell tudni használni az új módszereket, eszkö-
zöket. Az igazi tanulás azt jelenti, hogy az ember képessé válik al-
kalmazkodni a változó körülményekhez, s tudja gyarapítani isme-
reteit, bõvíteni a tudását.
Ehhez nyújtanak segítséget az online keretek között bonyolított
versenyek is.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny tehetséggon-
dozó verseny, melyben több mint 20 éve vesznek részt iskolánk di-
ákjai.

A verseny során a diákoknak az információ, a dokumentumok és
a könyvtárak használatát igénylõ feladatokat kell megoldaniuk. A

megadott témában információkat kell keresniük, azokat meg kell
érteniük és a feladat megoldásához fel kell használniuk. A fel-
használt információk forrására pedig etikusan hivatkozniuk kell.
Az idei tanév témája a Csodálatos Dánia volt.
Az országos írásbeli fordulóra 2021. március 1-jén került sor isko-
lánk könyvtárában. Három tanuló vett részt a megmérettetésen a
9-10. évfolyamosok versenyében: Kiszl Marcell, Nyári Luca és Osz-
lánczi Bálint 9. c osztályos tanulók. Mindhárman rutinos verseny-
zõk már, a korábbi években is indultak a korosztályuknak megfe-
lelõ versenyen.
Oszlánczi Bálint az írásbeli forduló pontszáma alapján az ötödik
legjobb eredménnyel jutott az országos döntõbe, amelyet április végén
online módon szerveznek majd meg.
A Lotz János Országos Szövegértési és Helyesírási Verseny me-
gyei fordulójába csak iskolánkból jutott 16 tanuló a 7–10. évfo-
lyam diákjai közül. A megyei versenyre várhatóan áprilisban ke-
rül sor.
Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 100 legjob-
ban teljesítõ versenyzõje között jutott az országos döntõbe Krencz
Ábel 10. c osztályos tanuló. Várjuk az eredményhirdetést.
A Tarsoly Egyesület minden évben meghirdeti József Attila éle-
térõl és költészetérõl szóló versenyét. Iskolánk két (négy fõbõl ál-
ló) 11. c osztályos csapata is a döntõbe jutott az írásbeli forduló
alapján. Öröm számunkra, hogy a hét döntõbe jutott csapat közül
kettõt iskolánk tanulói alkotnak. A döntõ április 12-én online mó-
don zajlik majd.
A lebonyolítás formái változtak ugyan, de a tartalom nem, a lehe-
tõségek adottak, csak élni kell velük.
Büszkék vagyunk diákjaink eredményére, szurkolunk a követke-
zõ fordulókban való eredményes részvételhez!

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
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Harmónia 25.

ÖNGYÓGYÍTÓ ESZKÖZEINK –
AZ ALMAECET ÉS TÁRSAI

Elsõszámú segítõnkké válhat minden olyan anyag, amely támo-
gatja az immunrendszerünket. Nagyon sok ilyen anyag van a kör-
nyezetünkben, csak körül kell néznünk otthonunkban vagy a bol-
tok polcain. Immunrendszerünk nagy erõpróbának van kitéve,
sok károsító hatást kell kivédenie. A koronavírus által fertõzött
környezet, a szélsõséges idõjárás, fronthatások, a korlátozások,
bezártság miatti érzelmi stressz, az online tanulás és a home office
munka által erõsen elektroszmogos lakás együttesen rombolják
immunrendszerünket, veszélyeztetik egészségünket. Ez bizony
nem tréfadolog, komolyan kell venni.
Régen a tél végi vitaminhiányra és a tavaszi méregtelenítésre kel-
lett odafigyelni, de ma már folyamatosan szükségünk van méreg-
telenítésre és szervezetünk támogatására. Szerencsénkre a ter-
mészet ajándékaként sokféle dolog áll rendelkezésünkre. Ezeket
az anyagokat összegyûjtögetve egy öngyógyító kincses kamrát ala-
kíthatunk ki. A polcról levéve felváltva, vagy együttesen használ-
hatjuk õket az egészségünk védelmére. Minden más életterület
elé kell helyeznünk egészségünk védelmét és öngyógyításra, ön-
védelemre kell berendezkednünk. Ehhez adnék néhány javasla-
tot, melyeket én is másoktól tanultam és magamon megtapasztal-
tam pozitív hatásukat.
Elsõként az almaecetet emelném ki. Az alma csodás élettani hatá-
sokkal rendelkezik, így a belõle készült almaecet is. Hosszasan le-
hetne sorolni gyógyító hatását, így csak néhányat emelnék ki. Bel-
sõleg fogyasztva segít helyreállítani a bélflóránkat, segít az emész-
tésben, kioldja a meszesedést csontjainkból, méregtelenít. Belsõ-
leg fogyasztva a szûretlen 5 %-os bio-almaecet a legjobb, mert a
rostok által tud igazán hatékonyan mûködni a bélrendszerünk-
ben. Ebbõl 1 evõkanálnyi egy pohár vízben egy kis mézzel édesítve
nemcsak gyógyító, hanem finom szomjoltó is. Ez a fajta almaecet
a bioboltokban kapható általában. Bár drágább, mint szûrt társa,
de nagyobb is az élettani hatása. A szûrt 5 %-os almaecet, amely
minden boltban kapható, saláták készítéséhez kiváló és méregte-
lenítõ szerként külsõleg is használhatjuk. A fürdõszobánkat para-
dicsommá változtathatjuk, ha van fürdõkádunk. A víznek csodá-
latos gyógyító hatása van. Nagyszerû kényeztetõ, méregtelenítõ
fürdõt készíthetünk magunknak almaecet, Himalája-só és szóda-
bikarbóna ötvözésével. Én olcsóbb 0,5 l szûrt almaecetet, 1 kg Hi-
malája-sót és 3 evõkanál szódabikarbónát teszek egy kád vízbe.
Ameddig jól esik, benne tartózkodva élvezhetjük a finom, lágy víz
lazító hatását. Sokan mondják, hogy nincs fürdõkádjuk. Lábfür-
dõként használva is érvényesül ezen anyagok jótékony hatása.
A Himalája-só nagy tisztaságú és természetes eredetû, pozitív ha-
tását számtalan kutatás támasztja alá. Egyfajta feldolgozatlan só,
amely rengeteg nyomelemet tartalmaz, amelyre szervezetünknek
szüksége van. Lúgosító só, amely az összes anyagot magába fog-
lalja, ami az élethez kell: 84 féle ásványi anyagot tartalmaz. Több
millió éves napfényt és energiát tárol magában, hisz több mint 220
millió évvel ezelõtt keletkezett. Számtalan felhasználási területe
és sok egészségügyi elõnye is van. Bár drágább, mint a közismert

asztali só, azonban jótékony élettani hatásainak köszönhetõen
hosszú távon megéri használni, én ezért döntöttem mellette.
Aztán itt van a szódabikarbóna. Az utóbbi idõkben több helyrõl is
hallani róla nemcsak környezetbarát tisztítószerként emlegetve,
hanem egészségvédelmi hatását is kiemelve. Nagyon jó fertõtle-
nítõ, vírus- és baktériumölõ. Javasolják a boltban vásárolt gyü-
mölcsöket, zöldségeket is átöblíteni szódabikarbónás vízben. To-
rokfájásnál, de megelõzésképpen is jó szolgálatot tesz. Egy kis ka-
nál szódabikarbóna és egy kis kanál Himalája-só egy pohár lan-
gyos vízben, és kész a gargalizáló-folyadék. A szájüreg, a garat, to-
rok fertõtlenítése most még fontosabb, mint régen. Azonban az
orrüreg védelmérõl kevés szó esik a maszk használata kapcsán.
Az orr kevésbé hangsúlyozott szervünk. Sok évvel ezelõtt Sztari
Béla jógaoktató hívta fel a figyelmemet az orrmosás fontosságára.
Segítségével hozzá is jutottunk az orrmosókancsókhoz. Nekibuz-
dulásomat sokáig nem követte tett, csak lapult a kancsó a fürdõ-
szobaszekrényemben. Valahogy idegennek éreztem a használa-
tát, ezért ódzkodtam tõle. Egy orrmosásról szóló videó azonban
lökést adott és kipróbáltam a használatát. Rájöttem, milyen buta
voltam, hogy vonakodtam. Egyáltalán nem kellemetlen érzés az
orrmosás. Könnyedén és gyorsan kitisztítja az orrüreget. Megelõ-
zi az orr nyálkahártyájának a kiszáradását, segíti a pangó váladék
kiürülését, arcüreggyulladásnál is hatékony. Kb. 0,5 dl-vízbe 1 ká-
véskanál Himalája-sót és 1 kávéskanál szódabikarbónát keverek,
és ezt töltöm az orrmosókancsóba. Idegenkedés azért volt ben-
nem ettõl a mûvelettõl, mert ezt nem tanultuk meg kiskorunkban,
nem vált a testi higiénia részévé. A fogmosás születésünk óta ré-
sze életünknek, az orrmosás pedig nem. Kár, pedig nagyon fontos
dolog az egészségvédelem szempontjából. Érdemes vele megba-
rátkozni, informálódni róla.
Lássuk meg, értékeljük azokat az egyszerû módszereket és nagy-
szerû anyagokat, amelyek itt vannak karnyújtásnyira a környeze-
tünkben, és felismerve az általuk felkínált lehetõséget, éljünk ve-
lük egészségünk megõrzése érdekében!

Horváth Katalin
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János evangéliuma 16, 16-23.

Húsvétra tekintve éljünk
Nem szeretjük az életünkben a bizonytalanságokat, a mostani
helyzetben, hogy nem tudjuk, mikor kapjuk vissza a szabadságun-
kat, korábbi életünket.
A tanítványok számára Jézus szavai elõször bizonytalanságot
hoztak. Elmegy Jézus, de hova? Várni kell rá, de valójában vajon
mennyi ez a kis idõ? Órák, napok, hetek, hónapok? Amikor az
ember életében nehézségek vannak, szinte a másodpercek múlá-
sa is hosszúnak tûnik. Mennyi kérdés lehetett ott a tanítványok-
ban. Mint ahogy bennünk is megannyi kérdés feszül ebben az idõ-
ben oltásokkal, vagy éppen az egészségünkkel kapcsolatban is.
Hogyan lesz majd a nyitás? Visszaáll-e a korábbi rend, amit meg-
szoktunk, és ami az életünk része volt? Lesz-e majd újra mun-
kám? Jöhetünk-e újra templomba? Összejöhet-e a család? Át-
ölelhetem-e a rég nem látott szeretteimet? Tervezhetjük-e a kö-
zös ünnepségeket? Névnapot, születésnapot, esküvõt, kereszte-
lõt? Tervezhetünk-e családi, gyülekezeti, egyházmegyei találko-
zásokat, kirándulásokat, táborokat? Vajon újra mehetünk-e szín-
házba, moziba, koncertre, utazhatunk-e, mehetünk-e biztonság-
ban egy fürdõbe, vajon az éttermek, szállodák újra nyithatnak-e?
A tanítványok életében is ott voltak a kétségek, kételyek, félel-
mek. Milyen jó tudnunk azt, hogy Jézus ismerte a tanítványokban
levõ kérdéseket. Most is tudja és ismeri, ami bennünk kérdésként
megfogalmazódik, az életed, az életem bizonytalanságait is. Isme-
ri, tudja és látja a bennünk megfogalmazódó kérdéseket, félelme-
ket. Azt is, amikor félted egy szerettedet, aki most bajban van, aki
most a betegséggel küszködik. Jézus ismeri, amikor félelmek van-
nak benned.

Jézus elmondja tanítványainak, hogy õ elmegy, és õk oda nem me-
hetnek. Majd visszajön, de addig még eltelik egy kis idõ. Érezzük,
milyen fontos ebben az idõszakban a bizalom. Hogy bízni tud-
junk, hinni tudjunk. Bízni orvosok, ápolók, egészségügyben dol-
gozók szakértelmében. Bízni és hinni tudjunk, hogy minden erõ-

feszítés értünk és a javunkra van. Hitre és bizalomra van szükség a
bizonytalanságban. Hogy magamat is, a holnapomat is, a jövõmet
is oda tudjam bízni valakire.

Vajon hol van ma a hit és a bizalom az életemben? Mennyire tu-
dok bízni. Mennyire tudom az életemet odabízni az Úr kezébe?
Mennyire merek rá hagyatkozni? Ma sokak életét a félelem, ret-
tegés, vagy éppen a bizalmatlanság uralja. Ahol pedig ezek ural-
kodnak az életünk felett, ott nem lehetünk igazán boldogok. Jé-
zus a tanítványai életébe még ebben a bizonytalan idõben is bol-
dogságot és örömöt akart hozni. Jézus azt mondja, hogy õ nem fog
eltûnni a tanítványok életébõl. Csak ideig-óráig való az õ távozá-
sa. Meg fogják õt újra látni. Elmondhatjuk, hogy a felvilágosodás,
a racionalizmus óta Európa életében egyre halványabbá vált an-
nak a várása, hogy Jézust újra meg fogjuk látni. Hogy õ eljön,
visszajön. Ahol nincs meg ez a bizonyossága az életünknek, ott
nem lehet jelen a reménység és az öröm. Jézus visszajön. Csak ide-
ig-óráig való az õ távolléte, távozása. Ahol nem várják az õ vissza-
jövetelét, ott lesz a tanítványok élete még inkább bizonytalanná.
És ott válik az élet reménytelenné és kiszolgáltatottá. Jézus szava
azonban elveszi ezt a bizonytalanságot. Még egy kis idõ és újra
megláttok engem.

Jézus felkészít a nehézségekre. A mi Urunk nem azt mondja, hogy
soha nem lesz semmi nehézség az életünkben, nem azt hirdeti,
hogy ha a hit jelen van, akkor nem lesz itt semmi gond. Miközben
ma is sokfelé hamis evangéliumot hirdetnek, és kiveszik a szenve-
dést és a keresztet, Jézus azt mondja, hogy az életünk része a ke-
reszt. Hogy fel kell vennünk nekünk is. Azt mondja, hogy miköz-
ben a világ örül, addig ti jajgatni és sírni fogtok. A világ és az egy-
ház, a világ és a tanítványok élete mindig is különbözni fog. Ne
akarjunk mindig és gyorsan a világhoz igazodni, mert akkor
könnyen elveszíthetjük Jézust. Mert Jézustól a világ szabadulni
akar. Mert Jézus a világ számára mégiscsak azt jelenti, hogy nap-
világra kerül a bûn. A világ nem érdekelt abban, hogy Jézus jelen
legyen, mert akkor mindenkinek leleplezõdik a gonoszsága, bû-
ne. Lehull a lepel, az álarc. Jézus jelenléte a világnak az ítéletet je-
lenti, ezért a világ szeretne Jézus nélkül lenni. A számunkra, a ta-
nítványok számára a világ öröme, a világ gyõzelme ma is jelenthet
fájdalmat, bánatot, szomorúságot. A világ ma is távol akarja tudni
Jézust, és azt akarja, hogy Jézus tanítványai úgy éljenek, ahogyan
a világ parancsolja, és hogy ne Jézus szerint éljék az életüket.

Jézus örömöt hoz az életünkbe. Már most, akkor is, mikor még
éppen a mélységek felé tartunk, akkor is, amikor a próbák vagy
nehézségek elé kell néznünk. El ne feledkezzünk arról, hogy hon-
nan származik a mi örömünk! Az öröm nem egyenlõ a biztonság-
gal, a jóléttel, az egészséggel. Az öröm a Krisztus-várásunkból fa-
kad, és a vele való találkozás bizonyosságából ered. Tudok már
most örülni. Az elsõ tanítványok nagypénteken nem tudták még
elképzelni, hogy a lezárt sír után lesz folytatás. Mi azonban már is-
merjük az evangéliumot, az örömhírt. Mi már tudjuk, hogy Jézus
Krisztus legyõzte a halált. Mi már tudjuk, hogy elhozta az új életet
a tanítványok számára. Olyan fontos, hogy a mi életünkben is je-
len legyen az öröm. Vajon látják-e mások, látják-e azok, akikkel
együtt mi is ugyanolyan nehézségekkel nézünk szembe az éle-
tünkben jelenlevõ örömöt és látják-e a mi bizonyosságunkat? Lát-
ják-e a Szentlélek Isten munkáját? Látják-e az életünkön, hogy mi
bizonyosak vagyunk, hogy eljön hozzánk a mi gyõztes Urunk,
megváltónk, az Úr Jézus Krisztus? Munkálkodjon úgy bennünk
és közöttünk a Szentlélek Isten, hogy jó bizonyságai legyünk ma is
mások számára a feltámadott Krisztusnak, aki visszatér hozzánk.

Kovács Csongor református lelkész
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Mosdómedence és kendõ
„Felkelt a vacsorától, levetette a felsõruháját, és egy kendõt vévén,
körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mos-
ni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendõvel, amellyel körül
volt kötve” (János 13,4-5).

A lábmosás története mély benyomást tett a büszke nyugati világ-
ra. Milyen nagy szeretettel igyekeztek a legnagyobb mûvészek –
például Dürer – festményeiken ábrázolni!
És különös, nagycsütörtökön a pápa még ma is megmossa tizen-
két pap lábát ünnepélyes ceremóniával az egykori esemény emlé-
kére. Sõt, II. Fülöp spanyol király tizenkét kolduson végezte el ezt
a szolgálatot.
A középkorban címere volt minden lovagi nemzetségnek. Több-
nyire kardot, sast, oroszlánt, koronát ábrázoltak ezek a címerek.
Ha Jézus gyülekezetének volna címere, vajon mi lenne látható
rajta? Talán nevetséges, amit mondok: Jézus tanítványaihoz egy
közönséges, primitív mosdótál illenék.
A Mester vacsorázni készül övéivel. Szandáljukat levetették, ke-
leti szokás szerint csupasz lábbal telepszenek az asztal köré. Elõt-
te tulajdonképpen le kellett volna mosniuk lábukról a port. De –
nyilván nagyon elfáradtak. Persze elõjöhetett volna egy rabszol-
ga, hogy elvégezze ezt a szolgálatot. Úgy látszik, nem volt ilyen
személy ebben a házban.
Azaz – mégis! Nézzétek: Isten Fia leveti a felsõruháját, kötényt
köt maga elé, és odatérdel minden tanítványhoz, hogy a lábukat
megmossa.
Nemrég azt mondta nekem valaki: „Tökéletesen mindegy, hogy
ki milyen vallású; lehet buddhista, mohamedán, vagy keresztény,
fõ az õszinteség.” Azt feleltem neki: „Csak azért beszél így, mert
semmilyen vallása sincs. Figyelje meg: az összes vallásban arra kö-
telezik az embert, hogy szolgáljon az istenének. Egyedül a csodá-
latos evangéliumban talál valami tökéletesen újat: Isten akar
szolgálni nekünk Jézus Krisztus által.”
El kell itt mondanom azt a történetet, amit amerikai barátomtól
hallottam. A kisfia feladata volt, hogy esténként kitisztítsa az apja
cipõjét. A gyerek egy napon megkérdezte: „Apu, a jó Istennek tu-
lajdonképpen ki pucolja a cipõjét?” Az apa nem tudott mit felelni.
Azonban nem sokkal késõbb olvasta a fenti igerészt, és odahívta
magához a fiát. „Hogy ki tisztítja Isten cipõjét, azt még mindig
nem tudom – magyarázta –, de egy dolog már világos elõttem: Is-
ten akarja a mi cipõnket tisztítani.” Ezzel elolvasta a gyereknek a
lábmosás történetét.
Jézus életének fõ irányvonala: szolgálni akar nekünk.
Vessük tekintetünket most a kendõre, amit az Úr Jézus kötény
gyanánt magára kötött.
Egy nagy svájci hotel éttermében megkérdeztem a fõpincért:
„Miért öltözködnek itt a pincérek különbözõ módon? Nézze, ott
jön az egyik frakkban, a másikon fehér zakó van fekete kihajtó-
kával, amaz meg a fehér zakóhoz fehér nyakkendõt visel. Csupa
véletlenség? Mindegyik azt veszi fel, amije éppen van?”
A fõúr rémülten égnek emelte a kezét.
– Szó sincs róla! Ezek óriási különbségeket jelentenek! A fekete
kihajtós veszi fel a megrendeléseket; a fehér nyakkendõs csak az
ételt szolgálja fel. És aki frakkban van, az az italt.
„Itt tehát rangfokozatok vannak, mint a katonaságnál” – gondol-
tam. És tisztelettel megkérdeztem a fõpincért:
– Akkor maga van legfelül, nem?
– Ehhez harmincévi szolgálatra volt szükség – válaszolta büszkén,
és elsietett.
Folytattam az elmélkedést. „Még a fehér nyakkendõs sincs leghá-
tul. Vannak nála is kisebbek. És a legeslegalsó az a zöld kötényes
férfi, aki a bõröndöket cipeli meg a cipõket tisztítja.”
Lám, ilyen legutolsó lett az Isten Fia, amikor a kötényt felkötötte.
Azt mondja magáról: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgálja-
nak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam az én életemet váltságul
sokakért.”

Az uraknak Ura mint háziszolga! Elakad az ember lélegzete! De
ha így tetszett neki, vegyük Õt akkor igénybe.
Egyszer a hotelben magam cipeltem le a bõröndömet a lépcsõn.
Lenn állt a férfi a zöld kötényben, és õszintén megsértõdött. Nem
a borravaló miatt, azt odaadtam neki. Keserítette, hogy fölösle-
gesnek tekintettem.
Meg akarjuk bántani a kötényt kötött Megváltót? Sokan vannak,
akik életük csomagjait még maguk cipelik. Meg nem bocsátott
bûneiket ott hurcolják a lelkiismeretükön. Egyedül küszködnek a
kísértéseikkel. Személyes gondjaikat segítség nélkül vonszolják.
Milyen ostobaság! Isten Fia magára kötötte a háziszolga kendõ-
jét. Vedd bátran igénybe! Halld csak, hogyan biztat: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek,
én megnyugosztlak titeket.”
Jézus zöld köténye a reménység nagyszerû zászlaja mindazoknak,
akik fáradtan vánszorognak. És melyikünk ne tartoznék közéjük?
Adjuk át minden bûn- és gondcsomagunkat imában az Üdvözítõ
kezébe!
Valahol kijelentette egy államfõ: „Ma globális stratégiát kell foly-
tatnunk”, vagyis olyan stratégiát, mely az egész földet tekintetbe
veszi. Nos, Urunk már régen globális stratégiát folytatott. Amikor
a kereszten függött, az egész világért meghalt. Az Újszövetség
tele van ezzel a globális stratégiával.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta” (Já-
nos 3,36). Az egész világért.
Persze hozzánk közelebb vannak saját kis hétköznapi dolgaink,
mint a világ nagy ügyei. Örülök, amikor egészen nagy események-
rõl hallok, de ha a magam kis problémáira gondolok, mintha egy
óriási teherautót a szobámban kellene felállítanom. Ezért lett oly
fontos számomra az Úr köténye. Mintha azt mondaná vele:
„Nézd, személyesen neked akarok szolgálni nagy hatalmammal
és szeretetemmel.”
Isten Fia ott térdel egy tanítvány elõtt, és gyengéden ölébe veszi a
lábát, hogy megtörölje. Ó, milyen jó dolguk van ezeknek a sze-
gény, fáradt lábaknak egy pillanatra! Nemsokára ki kell menniük
a széles világba mint juhoknak a farkasok közé. Biztos vagyok
benne, hogy a tanítványok gyakran gondoltak vissza erre az órára,
amikor lábuk a Mester ölében nyugodott. Elõíze lett számukra a
jövendõ világnak, a mennynek, ahol végleg megpihenhetnek
majd, ahol maga Isten minden könnyet letöröl a szemükrõl.
Forrás: Wilhelm Busch: Variációk egy témára – Rövid elbeszélé-
sek

Ford Madox Brown (1821-1893): Péter lábmosása
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Szénási Sándor (1925–2001)

református lelkész, költõ, mûfordító, a
Vértesaljai Egyházmegye volt esperese

Mandulaág
Hószínû, szép mandulaág,

Hajolj fölém ma csendben,

S mondd nekem el, drága virág:

Mit akar velem Isten?

Szívem: jég, fagy, hófúvás,

Nincs tavasz, nincs élet.

Ámde szirmod biztatás:

A szép jövõt beszéled.

Gyáva e szív. Lomha cseléd,

Majd hasznavehetetlen.

Ám kivirul már a remény:

Veled vigasztal Isten.

Ó, ne hagyj, Uram, jöjj velem!

Gond kínoz egyre.

Jöjj velem, s vedd nevem

Drága szívedre.

És ha Jeremiással

Csak sírni lesz okom,

Ha szívem tölti gyászdal –

Ne vedd tõlem zokon.

Ismételd újra csodádat

Remény, siker és béke fogytán:

Virágzó mandulaágad

Ragyogjon rám.

(Vereb, 1952)

NOSZTALGIÁZÁS
Miért van az az érzésem, hogy gyermekko-
romban minden rendben volt? Holott vi-
lágháború dúlt, az apákat elvitték a front-
ra, az anyák sírtak, végezték azokat a mun-
kákat, amelyeket békeidõben a férfiak vé-
geztek, ráadásul a maguk anyai, háziasszo-
nyi tennivalóikat is. Kibányászok néhány
mozzanatot azokból az évekbõl.
Reggelenként számos asszony elindult
hosszúkás vesszõkosarakban dagadó nyers
kenyértésztával, amelyet hajnalban dere-
kas reggeli torna árán megdagasztottak,
Vitték a pékhez. Feszülten figyeltem,
ahogy Gyuri bácsi félmeztelenül, fehér
sapkában egyenként ráborítja a csodás
péklapátra ezeket a tésztákat, és óriási fi-
gyelemmel betolja õket a tüzes kemencé-
be. Dél körül lehetett elmenni a már meg-
sült kenyerekért. Nyugodtan kijelentem,
hogy ilyen finom kenyeret ma talán senki
nem eszik. Igen, tudomásul kell venni,
hogy a történelem megfosztott a gyermek-
kori csodás házi kenyér élményétõl. Miért
van ez, miért változott meg a világ? Nemde
a kenyér valami alapvetõ tényezõ az éle-
tünkben? Ha elromlik a kenyér, valami el-
romlik az életben is.
Jól emlékszem, ahogy a tyúkanyó folyama-
tosan kotyogva vonulgatott a kiscsirkékkel
a nagymama udvarán, a kis pelyhesek meg
éles hangon csipogtak mögötte. Ha jött va-
lami hirtelen zápor, a kotlós leengedte a
szárnyait, s csodálatos módon akár húsz
kiscsirkét is befogadott, mint egy sátor.
Szerettem nézni ezt a családias életet.
Mennyire megdöbbentem aztán, mikor a
nagymamától megtudtam, hogy amikor a
csirkék kissé megnõnek, megtollasodnak,
az anyjuk cserbenhagyja õket, mintha sem-
mi köze nem volna hozzájuk. Egész erköl-
csi világképemet megrendítette ez a hír.
„Hogy képes a tyúk megtenni ezt, amikor a
teste melegével költötte ki a csibéket, véd-
te õket a veszedelemtõl, záportól?” – kér-
deztem felháborodva. Tehetetlen szomo-
rúság vett erõt rajtam. A gyerekben nor-
mális esetben szilárd kép alakul ki a csa-
ládról, szülõi szeretetrõl, nyilván a saját él-
ményei alapján. Hogy az élet szilárd alapo-
kon nyugszik, ez a tudás társadalmilag
éppúgy eltûnt, mint a gyermekkori kenyér
íze.
A nagymamám udvara egyébként nyáron
tele volt baromfival. Azt látni kellett, ami-
kor alkonyat elõtt kilépett õ egy kis kosár-
ral, s mint egy magvetõ, kukoricaszemeket
hintett szanaszét a tollasok közé. Az álla-

tok tudták ezt, nem érte õket váratlanul,
iszonyatos zsivajjal, szárnycsapkodással
rávetették magukat a magvakra. Ehhez
hozzá kell tenni, hogy a nagyapám a nyár
folyamán reggelenként kigyalogolt a kuko-
ricaföldre egy kapával, s mikor este a fájó
térdét dörzsölve leült a padra az udvaron,
fogalmat kaptam arról, hogy milyen napja
volt.
Viszont a nagyanyám, azt hiszem, mûvésze
volt a paraszti baromfitenyésztésnek.
Amikor a pesti gabonakereskedõ megállt
az autójával a ház elõtt, száz tojást számolt
le neki a nagyi. Tátottam ám a szám.

Egyszer ugyanennek a gabonakerekedõ-
nek két mázsa búza hiányzott az útrakész
vagonhoz. Jött a nagymamához:
– Drága Kati néni, maga mindig segít, sür-
gõsen kellene két mázsa búza.
– Itt a kamrakulcs.
A búza ára körül nézetkülönbség alakult
ki. A nagymama egy fillért sem akart en-
gedni a búzának a világtõzsdén meghatá-
rozott világpiaci árából.
– De Kati néni, ne higgye, hogy itt ebben a
faluban érvényes a világpiaci ár!
– Jó, akkor hagyja itt a búzát!
A kereskedõ a homlokát törölte. És fize-
tett.
– De árulja el, honnan tudja, mennyi a vi-
lágpiaci ára a búzának?
A nagymama fölmutatta az aznapi újságot.
Ugye, nem árt, ha egy parasztasszony já-
ratja az újságot?
Tapasztalatom szerint ma is vannak ilyen
asszonyok, bár az újságokban õk nem a bú-
za világpiaci árát böngészik, hanem a tévén
a járványgörbe remélhetõ javulásait és az
unokák külföldi tartózkodási helyének
idõjárási viszonyait.

L. Albin

Virágzik
a mandulafa –

Jákob Sándor fotója

A kép illusztráció

A BOGÁRD-VET ÁLLATKÓRHÁZ, ÁLLATORVOSI RENDELÕ
ELÉRHETÕSÉGEI A KÖVETKEZÕK:

Cím: Sárbogárd, Túry Miklós utca 3.
Nyitva: H–P 9–12, 13–18 óráig

Telefon: +36 30 287 2120, +36 25 625 239
E-mail: recepcio@bogard-vet.hu
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TAVASZ
Írta: Kajabusz

(Forgács Endre ref. lelkész)
Tudományos ember onnan datálja a tavasz megérkezését, hogy az
aequinoctiumon a tavaszi nap–éj egyenlõségen túl vagyunk s a
nap közeledik a rákjegy forduló felé. Én azonban õszintén beval-
lom, hogy nem vagyok tudományos ember s nem is a kalendáriom
után veszem tudomásul a tavasz megérkezését. Fiatal koromban
ha a pattogatott kukoricza állandóbb fogyasztási czikket kezdett
képezni és a lapokban olaszországi hófúvásokról olvastam, akkor
sûrûsödött bennem meggyõzõdéssé a sejtés, hogy a tavasz közel-
get.
Ma azonban ezeknél sokkal pontosabb évszakjelzõm van. Hogy a
fák szeme nyílik, arra nem adok semmit, mert az el is fagy, most is
elfagyott, de mikor a feleségem új ruhát és kalapot követel és ren-
del, akkor jaj, kénytelen, nem örömest el kell ismernem, hogy ta-
vasz van.
Pedig én szeretem a tavaszt, noha új ruhára nem reflektálhatok,
de szeretem mosolyát, sugarát, melegét, mellyel ezt a földet – pe-
dig elég vénecske, mert évei számát sem tudjuk – minden eszten-
dõben újfent megfiatalítja. Szeretem elnézni az arany napsugár
játékát, mely kihívja a virág szerelmét: az illatot, s attól meg-
terhesül a lég. Szeretek leheverni a zöld fûbe s onnan hosszan bá-
mulni abba a mély távolba, honnan mindig és mindenkinek a múlt
adja vissza élete legszebb jelenéseit.
Imádom e természetet. Együtt érzek a fûszállal, mintha az élne s
azt hiszem, hogy a bimbó egy kis gyermek, ki ismer és szeret en-
gem, s ilyen lévén úgy tetszik mintha ezek elmondogatnák nekem,
hogy csak ámítom magam, hogy én sem vagyok több mint õk – ki-
véve az önhittségben.
Szeretem a természetet, mert igaz, nagy nyilvánossággal dolgozik,
nem kendõzi magát és nem csal, míg az emberek társasággá össze-
sûrûsödött tömegében úgy terem, és úgy grasszál a hazugság, mint
egy bizonyos állat az ért sajtban
Ahhoz a nagy mechanizmushoz, amelynek emberi társadalom a
neve, talált fel a bölcs gondviselés egy jóltevõ olajat ami nélkül a
gép önmagát elpusztítaná s ez az olaj a hazudás. Ha valamely
pompás társaságban, ahol annyi szépet mondanak egymásnak az
emberek, ahol mindenki oly bolondnak néz ki, valaki leszedhetné
az emberek agyáról a tetõzetet, mint azt Asmodeus a háztetõkkel
tette Madridban: milyen furcsa dolgokon merengve találnák az il-
letõket!
De a természet igaz, nem dolgozik furfanggal és csalással. A „szó-
kimondó” rigó szíve teljességébõl, õszintén énekel a legfelsõbb

ágak tetején, melyhez olyan melódikus kíséretet ad a rovarvilág
csöndes zümmögése. A sóska savanyú, tehát nem affektálja azt,
hogy õ édes, mint akárhány asszony megteszi az elõkelõ társasá-
gokban. A spenót érezve a saját hitványságát, soha nem gondolt
arra, hogy magát karfiolnak adja ki. Tisztelem a spenótban az
õszinteséget, de egyebet aztán nem is. Fiatalabb koromban, ami-
kor vértisztítónak hittem és bálványoztam minden zöldséget, sok-
szor alaposan becsapódtam a spenóttal, helyesebben szólva a rá-
rakott „bundás kenyérrel”, melyet „szegény vitéz”-nek is nevez-
nek. Most már ki nem állhatom ezt az arczátlan „vitéz”-t. Mindig
leeresztett sisakot visel. Voltaképpen nem egyéb prézlis kenyér-
nél a nyomorult, de rántott csirkének adja ki magát. Íme az embe-
ri – vagy inkább az asszonyi – ravaszság még a terített asztalra is
hazugságot tálal föl.
De hát hogy is ne lenne a természet igaz, mikor mindenütt Isten
van benne? Mikor a virágok erdejét méhzsongás zúgja át, abban a
titokteljes zsöngésben, a virágok szemében Isten beszél, Isten
néz. Templom a természet, a fülemüle énekli ott szent Dávid zsol-
táraiból a panaszt, a pacsirta a dicséretet, csakhogy szebben mint
Dávid király.
Nevetséges erõlködés az ember részérõl, mikor a természetet
akarja megrendszabályozni. Ha az emberi tudomány és mûvészet
a természettel harczra kél, mindig szégyent vall. Mély részvéttel
nézem nagyúri kertekben azt a vandalizmust, mely a gyümölcsfá-
kat mintegy Prokrustes ágyba kényszeríti s bosszant a kertész eljá-
rása, aki, ha egy szál fû kijjebb merte az orrát dugni, mint az egy jól
nevelt fûnek megengedhetõ, rögtön statáriumot tart fölötte. Hát
mikor csillog a szép tavaszi nap, megzendül a szép zöld erdõ s a vi-
dám ének beverõdik a kövekbe, a sziklákba; mikor megcsörren az
édes mosolygással haladó kis patak: ugyan melyik uradalom inté-
zõje rendezi a bûvös bájos elõadást?
Nekem szép a végtelen csillagos ég, szép egy ibolyaszõnyeg – mi-
nõt piktor nem produkál –, szép a fák sûrûje, melyek szürkék, vör-
henyesek vagy aranyosak, lombozatuk minõsége szerint. S mikor
ezekben gyönyörködöm, sohasem reflektálok az esztétika
professorának definitiójára, melytõl a természet barátja megbo-
londulhat. Mert a tanár úr szerint íme ez a szép definitiója:
,A szép, a létezõ s gondolható, a külsõ s belsõ tökélyeknek alak-
ban és tartalomban, részben és egészben eszme és tárgyban olya-
tén szerves egésszé lett közülése, mely míg egyrészt külsõ szerve-
ink által megészleltetve, az idomok és alakzatok, a színek és han-
gok, a nyugalom és mozgás, az eszme és kifejezés, a gondolat és
tényben csodálandó erõvel megragadja figyelmünket, addig más-
részt ugyanazon tényezõk bensõ s mintegy láthatatlan aktivitásá-
val egy minden egyéb érzelmektõl különálló sõt azokkal a hatást
és eredményt, illetõleg össze sem hasonlítható gyönyört s élveze-
tet ébreszt.” – Ah, kérek levegõt!...
Az ördög hüvelyezzen esztétikai szabályokat, ha gyönyörködni
akar. Én végignyúlok a lombos fa alatt s behunyt szemmel nézem,
amint az est árnyai alászállnak; a lombok között, vagy a földön fé-
nyes foltok rezegnek, mintha szálldogáló kolibrik hullatták volna
el fényes tollaikat. Boldogan hallgatom a fülemüle primadonná-
kat, akik gázsi nélkül énekelnek, nem rekednek be és hamisan
nem intonálnak. A szerepek fölött nem keverednek harczba, el
nem ájulnak sem divatból, sem bosszúságból.
S mivel én sokszor hallgatom a természet eme dalnokait, ezennel
közlöm daluknak a szövegét, hátha valamelyik dalárda betanulja.
Íme a szöveg:
„Tiuu, titííí, tiûú, tíiiú, tíüû, tíúú – spe tiu zzqua – quorror, pipi –
tió, tió, tió, tíó, tíó, tía – quutíó, quutíó, quutíó – zquo, zquo, zquo,
zquo – zí, zí, zí, zí, zí – quorror tu zqua, pí, pí, pí, qui – dió, dió, dió,
dió, dió, qui trrrrr, icz – lti, líi, lü, ly, ly, ly – lilili – quio – didi, lili ... –
gia, gia, gia, gia ... ti – tüf, tüf, tüf, tyf, tyf, tyf, tif, tif, tif – gi, gi, gi, jo,
jo, jo … qu – la, ly, li, le, lü, didi, jo, gia, – quior, zió, zió, zió, pi.”

Forrás: Székesfehérvár és Vidéke,
1896-04-25 – www.arcanum.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete jogkörében eljár-
va Sárbogárd város polgármestere az államháztartáson kívüli forrás átadá-
sára és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkor-
mányzati rendelete értelmében pályázatot hirdet 2021. évre Sárbogárdon
mûködõ alapítványok részére nyári táborozások, kirándulások támogatá-
sának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14
éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szálláskölt-
ség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájáru-
lással
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû,
telephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a
sárbogárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári programhoz, tevé-
kenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan
szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy tartottak fenn Magyaror-
szágon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) aki a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
c) aki az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen szá-
molt el;
d) aki az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a tá-
mogatási céltól eltérõen használta fel;
e) aki a hiánypótlást határidõre nem teljesíti;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2021. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvé-
nyeinek leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották elõzõ években alapdoku-
mentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell
csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyi-
latkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénz-
ügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK ALAPÍT-
VÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2021.
(Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2021. május 14-éig. Bõvebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta szer-
vezési csoportvezetõtõl a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2. fszt. 11.).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmû-
velõdési és sportbizottsága jogkörében eljárva Sárbogárd város polgár-
mestere pályázatot hirdet 2021. évre nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14
éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szálláskölt-
ség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájáru-
lással.

A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett
civil szervezetek, egyházak.

A pályázat keretösszege: 800.000 Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a
pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok szá-
mát;

2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;

3. törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a
bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát;

4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;

5. a pályázat nevét;

6. a program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását;

7. a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó téte-
les költségszámítást, a saját források feltüntetésével;

8. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez;

9. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;

10. közzétételi kérelmet.

A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járu-
lék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás).

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénz-
ügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.

A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiány-
pótlásra van lehetõség 5 napos határidõvel. A korábban már hasonló támo-
gatásban részesült és határidõre el nem számolt szervezetek, illetve intéz-
mények nem vehetnek részt a pályázaton.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 22. 16.00 óra.

A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság címére (pol-
gármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni, kérjük, a
borítékra írják rá: OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2021.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2021. május 14-éig.

Bõvebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetõ-
tõl a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
fsz. emelet 11.).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd város polgármestere
2021. március 8-án elfogadta:
– a 12/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletet az avar és kerti hulladékok
nyílt téri égetésérõl.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Tûzgyújtás a szabadban

Az enyhülõ idõjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti
munkáknak, emiatt emelkedik a szabadban keletkezett tüzek szá-
ma. Idén eddig már több mint száztíz alkalommal riasztották ve-
getációs tûz miatt a tûzoltókat Fejér megyében. A szabadtéri tûz
kialakulásának különösen kedvez a kora tavaszi idõszak, hiszen a
még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, szeles idõ
esetén pedig a legkisebb tûz is gyorsan továbbterjedhet.
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra,
felelõtlenségre vezethetõ vissza, holott sokat tehetünk azért,
hogy megóvjuk környezetünket és a levegõ tisztaságát. A növényi
hulladék összegyûjtésének legjobb, újrahasznosítható és környe-
zetkímélõ módja a komposztálás, ezért az égetés helyett inkább
komposztáljuk a növényi hulladékot.
Belterületi, valamint külterületi zártkerti ingatlanok vonatkozá-
sában az önkormányzatoknak a kihirdetett veszélyhelyzet végéig
van lehetõségük rendeletben szabályozni és feltételekhez kötve
megengedni az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azo-
kon a településeken, ahol ez nem szabályozott, ott továbbra is ti-
los belterületen és a külterületi zártkertekben égetni.

Az égetés lehetõségérõl, rendeletben megengedett idõszakáról
az érintett település önkormányzatánál lehet tájékozódni, infor-
mációt kérni.
Ha az önkormányzat engedélyezi a száraz növényi hulladék ége-
tését, az alapvetõ tûzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani.
A tüzet soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Kizárólag ki-
száradt növényi hulladékot lehet égetni úgy, hogy az a környeze-
tére veszélyt ne jelentsen. Ezért csak akkora tüzet gyújtson,
amekkorát a felügyelete alatt tud tartani. A tûz közelében ne le-
gyen más éghetõ anyag és épület (például farakás, kerti bútor, tá-
roló). Készítsen a közelbe megfelelõ mennyiségû oltóanyagot
(vödörben vizet, homokot, esetleg tûzoltó készüléket), valamint a
tûz irányításához szükséges kéziszerszámot, például gereblyét,
lapátot, vasvillát. Feltámadó szél esetén azonnal oltsa el a tüzet.
Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul hívja a 112-es
segélyhívó számot és kérje a tûzoltók segítségét.
A külterületen történõ, lábon álló növényzet, tarló, illetve a nö-
vénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabad-
téri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha egyéb jogszabály
megengedi. Ilyen esetben az irányított égetés végzésének idõ-
pontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, vagy helyrajzi
számmal megadott helyét a megkezdés elõtt 5 nappal az illetékes

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be
kell jelenteni, és további szabályokat is be kell tartani. Az irányí-
tott égetés során a tûz nem hagyható õrizetlenül, és veszély ese-
tén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell ol-
tani. Az irányított égetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környeze-
tére tûz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés
befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázs-
lást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni.
Háztartási hulladékot (mûanyagot, gumit stb.) égetni sem belte-
rületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelõ- és fûtõberen-
dezésben elégetni is TILOS!
A szabályok megszegõje tûzvédelmi bírsággal is sújtható, amely –
az okozott károk megtérítésén felül – az elõidézett károk mérté-
kétõl függõen 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.
A szabadtéri tüzek megelõzése érdekében fogadják meg a tûzol-
tók tanácsait:
https://youtu.be/FPUyAnZknf8
A képek március 22-én, Tordas közelében készültek, fotó:
Martonvásári Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ
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HAJRÁ FIÚK, FÕ A GYÕZELEM!
MEGNYUGTATÓ

MAGDA-GÓL

DUFK–SÁRBOGÁRD
1-3 (1-2)

DUFK: Kovács Dorián – Fejes Csaba, Fe-
kete Tamás Mihály, Pintér Csaba József,
Gertner Patrik, Vajda Roberto, Hajdú
Norbert, Perjési Viktor István, Csala Ger-
gõ, Furuglyás Kristóf, Tóth Barna
Cserék: Jójárt Dániel, Rácz Kevin Krisztofer
Vezetõ edzõ: Szellák Sándor
Sárbogárd: Farkas Zoltán – Kindl Zalán,
Horváth Attila, Kókány Péter, Mayer Dá-
vid, Luczek Roland, Rodenbücher Tibor,
Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél, Gráczer
Bence, Vagyóczki Patrik
Cserék: Nagy Ármin, Horváth Zsombor,
Gráczer Bálint, Magda Máté, Horváth Bá-
lint, Demeter Dávid, Barabás József
Tovább folytatódott a gyõzelmi sorozat a
dunaújvárosiak ellen. Nagy lendülettel
kezdett a vendégcsapat és már az elsõ fél-
idõben döntésre rendezkedett be. A 17.
percig kellett várni a hazai védelem feltö-
réséhez. A gólt megelõzõen Horváth A.
közeli lövése, Vagyóczki P. szabadrúgása,
Kindl Z. helyzete okozott izgalmakat. A
20. percben vezetéshez jutott a Sárbogárd.
Gráczer B. védõk mögé emelt labdájára
Gráczer G. indult, és a középre laposan ér-
kezõ játékszert a kapus a becsúszó Fejes
Cs. lábára ütötte, aki a hálóba továbbított,
0-1 (öngól). Felszabadult játék és további
támadások után a 29. percben Luczek R.
bal oldalról elvégzett szögletét a védelem
röviden szabadította fel. A visszaemelt
labdát a hosszú oldalon helyezkedõ Gyu-
ricza K. 12 m-rõl kapásból, védhetetlenül
lõtte a léc alá, 0-2. A kétgólos hátrány bir-
tokában kitámadtak a hazaiak és a 33.
percben megszerezték a szépítõ találatot.
Perjési V. I. a középen megkapott labdával
két védõ között kilépett és a bal alsó sarok-
ba helyezett, 1-2. A szünet után kiegyenlí-
tett játékkal folytatódott a mérkõzés.
Mindkét oldalon kimaradtak a góllal ke-
csegtetõ helyzetek. Mayer D. lövése után a
kapufáról vágódott ki a labda, míg a hazai-
ak kísérleteit a vendégek kapusa, Farkas
Z. jó ütemû kilépéseivel ártalmatlanította.
Már a hosszabbítás percei peregtek, ami-
kor a 93. percben Mayer D. bal oldalról át-
ívelt labdáját Magda M. nagyszerûen vette
át és 16 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte, 1-3.
Közepes színvonalú mérkõzés, helyenként
jó játék mindkét csapat részérõl és megér-
demelt sárbogárdi gyõzelem.
A szakmai igazgató, Pajor László a mérkõ-
zésrõl: Az elsõ félórában maximálisan
megvalósítottuk azt, amit elterveztünk,
majd a hazai csapat az egyetlen hibánkat

kihasználva szépített. Mezõnyfölényünket
csak a mérkõzés végén tudtuk gólra válta-
ni. Saját magunknak tettük nehézzé a mér-
kõzést. Gratulálok a csapatnak a három
pont megszerzéséhez!
Jók: Kovács D., Perjési V. I., illetve Farkas
Z., Gráczer G., Mayer D.

A CECE IS
MEGHAJOLT

CECE U16–
SÁRBOGÁRD U16

4-9 (2-5)
Cece: Kovács László – Szarkali Tamás, Pa-
jor Máté, Horváth Ferenc László, Ko-
vács–Horváth Marcell, Nagy András Jó-
zsef, Boros Gergõ, Csányi Balázs, Kiss Ba-
lázs, Nagy Bence, Bali Máté
Cserék: Csilléri Dániel, Althammer László,
Horváth Olivér Attila
Sárbogárd: Horváth Máté – Hollósi Ben-
ce, Sáfrány Alen Zoltán, Lakatos Benjá-
min, Már Zétény, Keszei Dávid, Zvezdo-
vics Gábor Bence, Csõgör Dávid, Gereny
Marcell, Kiss Csaba András, Szabó Do-
minik Zoltán
Cserék: Simon Lóránt István, Csõgör Dá-
niel, Hollósi Géza, Fenyvesi Bálint, Örkényi
Benjámin, Papp Dániel
Ennél jobb kezdést egyetlen edzõ sem tud
elképzelni, mert a 3. percben már kétgólos
volt a vezetés a vendégek oldalán. A 2.
percben Szabó D. Z. találatával 0-1, a 3.
percben Sáfrány A. Z. góljával 0-2. Ne-
gyedóra játék után jött a hidegzuhany. A
18. percben Szarkali T. szépített, 1-2, a 26.
percben Kiss B. távoli lövése került a ven-
dégek kapujába, 2-2. Villámgyors válasz és
a 27. percben ismét Sáfrány A. Z. vezetés-
hez juttatta a Sárbogárdot, 2-3. Vendég-
mezõnyfölény és a 36. percben Szabó D. Z.
is betalált Kovács L. kapujába, 2-4. A fél-
idõ utolsó percében Zvezdovics G. B. meg-
kezdte a csapattársakhoz a csatlakozást és
az eredmény 2-5. A második játékrészben
a labdabirtoklás fölényét az 58. percben
Zvezdovics G. B. realizálta és az ered-
ményjelzõn 2-6. A 65. percben jött egy
cecei szépségtapasz és Horváth F. betalált
a hálóba, 3-6. A 69. percben Hollósi B. ka-
pott kitûnõ átadást és 3-7-re módosította
az eredményt. A hajrában már a hetek óta
gólerõs Szabó D. Z. harmadik gólját ünne-
pelte a csapat 3-8. A befejezés elõtt, a 88.
percben a védelmi megingást Boros G. ki-
használta és csapata negyedik gólját sze-
rezte, 4-8. A 90. percben Már Z. állította
be a végeredményt és a magabiztos játék-
kal megszerzett gyõzelmet, 4-9.

Pajor László szakmai igazgató így értékel-
te a fiúk teljesítményét: – Jól kezdtük a
mérkõzést, de a hazai csapat kettõ jól elta-
lált távoli lövéssel egyenlített. A folytatás-
ban sok helyzetet dolgoztunk ki és megér-
demelt gyõzelmet arattunk. A védekezé-
sünkön javítani kell. Gratulálok a gyõze-
lemhez!

EZ FÉRFIMUNKA
VOLT

SÁRBOGÁRD U14–
DUFK U14 4-2 (0-2)

Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Németh Nagy Gábor, Papp
Dániel, Zvezdovics Gábor Bence, Mezõ
Brendon, Csõgör Dániel, Nagy Kristóf,
Tóth Márk
Cserék: Juhász Ferenc Dominik, Hollósi
Géza, Klán Dávid
DUFK: Bognár Zsombor – Dorony Berta-
lan Krisztofer, Gurisatti Gergõ Gyula,
Zemankó Nátán, Sziffer Erik Csaba, Hor-
váth Milán Béla, Kovács Martin, Morva
Patrik, Podholiczky Erik
Cserék: Garda Zsombor, Puskás Péter Mar-
tin, Kobolák Imre Zalán, Nagy Noel Ric-
hárd
A vendégek kezdtek jobban és a 3. percben
a jobb oldalról elvégzett szöglet után veze-
téshez jutottak. A beemelt labdát a tétová-
zó kapus és védõk között Podholiczky E.
közelrõl kotorta a hálóba, 0-1. A hazaiak
játéka akadozott és a 14. percben a hazaa-
dás után kipasszolt labdát a kaputól 12
m-re helyezkedõ Zemankó N. kapta és kö-
szönetképpen a hálóba lõtt, 0-2.Továbbra
sem találta a ritmust a Sárbogárd és a pon-
tos átadásokra építõ vendégek megérde-
melten jutottak kétgólos vezetéshez. A
szünetben a szakmai stáb fokozottan fel-
hívta a figyelmet a hibákra és feltüzelt álla-
potban kezdett a hazai csapat. A 40. perc
meghozta a szépítõ találatot. Zvezdovics
G. B. a megkapott átadás után két védõt ki-
cselezve 10 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot,
1-2. Nyomás alatt az újvárosi védelem és a
42. percben jött az egyenlítés. Mezõ B. el-
húzott a bal oldalon a vonal mellett, egy
csel után jobbal középre emelt labdáját
Zvezdovics G. B. kapura lõtte. A lövés a
kapusról ismét elé került és másodszorra
nem hibázott, 2-2. Megtáltosodtak a legé-
nyek és a 47. percben Zvezdovics G. B. és
Nagy K. fõszereplése után már a hazaiak
szereztek vezetést. Zvezdovics G. B. bal ol-
dali beadását Nagy K. a nagyszerû átvétel
után bal lábbal a kapu jobb alsó sarkába
lõtte, 3-2. Továbbra is a hazaiak irányítot-
tak és birtokolták a labdát. A 67. percben
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Mezõ B. jobb oldalról elvégzett szögletét
az elõre húzódó Csõgör D. a kapu jobb ol-
dalába fejelte, 4-2.
Az elsõ félidõ a vendégeké, a második já-
tékrész a hazaiak gólra törõ, koncentrált
játéka gólokban is megmutatkozott.
A csapat edzõje, ifj. Pajor László gondola-
tai: – Nagy lelkesedéssel várta a csapat az
elsõ tavaszi tétmeccset és gyorsan két óriá-
si ziccerrel kezdtünk, amik sajnos kima-
radtak. Ez megbosszulta magát és az elsõ
negyedórában törvényszerûen két gólt is
kaptunk, szinte a semmibõl. Innentõl az el-
sõ játékrész, bár akaratból nem volt hiány,
szenvedéssel telt. A félidei eligazítás köz-
ben felhívtuk a játékosok figyelmét a
meccs fontosságára és az elkövetett hibák-
ra, majd a második félidõben egy koncent-
rált, dinamikus, jó játékot játszó csapatot
láthattunk, melynek eredménye a teljesen
megérdemelt gyõzelem lett. Gratulálok a
fiúknak a talpra álláshoz és a gyõzelem-
hez!
Jók: A második félidei hazai csapat

Tabella

1. Fõnix–Gold FC 8 8 0 0 145 3 142 24
2. Sárbogárd 9 7 1 1 76 19 57 22
3. Ercsi Kinizsi 8 6 1 1 48 23 25 19
4. DUFK 9 5 0 4 57 45 12 15
5. Baracs 8 3 0 5 23 32 -9 9
6. Mezõfalva 8 2 1 5 16 53 -37 7
7. Kápolnásnyék 8 1 2 5 26 32 -6 5
8. Elõszállás 8 0 0 8 3 156 -153 0
9. Kulcs 8 2 1 5 25 56 -31 -7
10. Baracska Kizárva

EZ EGY ÖTÖSRE
SIKERÜLT

SÁRBOGÁRD N–
BARACS N 1-5 (0-3)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita,
Farkas Dóra, Kiss Alexandra, Németh
Klaudia, Aranyos Nelli, Sebestyén Réka,
Pécsi Petra Rebeka, Tóth Virág Leila
Cserék: Jakubekné Buzsik Beáta, Buzsik Re-
gina, Májer Zita, Májerné Husvéth Edit, Rá-
ba Bernadett
Baracs: Szabó Zsófia – Jásper Karina,
Miskovicz Kitti, Pasker Renáta, Gomán
Viola, Sraj Bernadett, Bozsik Brigitta, Fol-
tán Viktória, Csõke Nikolett
Cserék: Goman Melánia, Grõb Nikolett,
Huszta Karolina, Mosonyi Boglárka, Juhász
Alexandra, Rauf Patrícia
Vezetõ edzõ: Körmendi Zsolt
A pontveszteség nélkül tabellát vezetõ
vendégek a 17. percben jutottak vezetés-
hez. Bozsik B. a védõk felett átemelte a
labdát, Pisker R. kilépett a védõk között és
kapus mellett a hálóba passzolt, 0-1. Szór-
ványos hazai támadások és a baracsi véde-
lem könnyûszerrel állta a sarat. A 20. perc-
ben a védõvonalból elõre ívelt labdára
Bozsik B. saját térfélrõl indult és egy szép

csel után a védõt és a kapust is becsapva az
üres kapuba gurított, 0-2. A 23. percben a
kapukirúgás után a védõtõl megszerzett
labdát Bozsik B. 8 m-rõl lõtte a jobb alsó
sarokba, 0-3. Megnyugtató elõny a vendé-
geknél és csírájában elfojtott támadások a
hazaiaknál. A szünet után éledeztek a ha-
zai remények a gólszerzésre, de Tóth V. L.
elfutásai és lövései nem jártak sikerrel. A
43. percben Csõke N. jobb oldali beadását
Bozsik B. lekezelte és 10 m-rõl a jobb alsó
sarokba lõtte, 0-4. Öt perc eltelte után, a
48. percben Pasker R. betört a büntetõte-
rületre, a védõ szabálytalan szerelését a já-
tékvezetõ büntetõvel díjazta. A sértett a
kapu jobb oldalába helyezte a labdát, 0-5.
A gól után a sárbogárdi lányok a becsület-
gól megszerzéséért küzdöttek és a 66.
percben Tóth V. L. a védõk között kilépett,
egyedül tört a kapura és 10 m-rõl a bal alsó
sarokba helyezett, ezzel kialakítva a vég-
eredményt, 1-5.
Bajnokesélyeshez méltó játékkal szerzett
gyõzelmet a Baracs a mindvégig lelkesen,
de sok hibával játszó hazaiak ellen.
Kovács Attila edzõ a vereség ellenére di-
csérõ szavai: – A mérkõzés elejétõl kezdve
a kontratámadásokra építettünk. Több
helyzetünk is volt, amiket nem sikerült ki-
használni. A jobb erõkbõl álló vendégcsa-
pat kihasználta helyzetei és a hibáinkat.
Több pozitív dolog is volt, amiket gyakoro-
lunk hétrõl hétre és visszaköszöntek a
mérkõzés alatt. A legfontosabb, hogy gólt
tudtunk szerezni a bajnokság top csapata
ellen. Rengeteg pozitív elismerést kaptak
a lányok az egyesületnél dolgozó edzõktõl,
akik végig támogatták a mérkõzés alatt a
lányokat. Ez pozitívan hat a csapatra.
Jók: Aranyos L., Tóth V. L., illetve Bozsik
B., Pasker R.

A HÉTVÉGE
SPORTMÛSORA

2021. március 26. (péntek)

15.30 óra: Baracs U14–Sárbogárd U14
(U14, Déli csoport, Baracs)

2021. március 27. (szombat)

10.00 óra: Martonvásár Mustang–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., U19, Martonvásár)
15.00 óra: LMSK Cobra Sport Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk (Öregfiúk, Déli cso-
port, Lepsény)
15.00 óra: Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy
(megyei I. o., Sárszentmiklós)

2021. március 28. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Enying U16
(U16, Déli csoport, Sárszentmiklós)
A mérkõzések zárt kapuk mellett kerülnek
lejátszásra.
Hajrá Sárbogárd!

Szántó Gáspár

A HÍRHÁZ
NYITVA!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Hírház változatlan nyitva tartással fogadja
megrendelõit, hétköznap 9–16 óráig, a
Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám alatt.
Orrot és szájat elfedõ maszk viselése üzle-
tünkben is kötelezõ, és egyszerre legfel-
jebb három fõ tartózkodhat az ügyféltér-
ben!
Az ügyintézés menetét fölgyorsíthatják, ha
nyomtatandó anyagaikat e-mailen elõre
megküldik a bogardesvideke@gmail.com
címünkre, és lehetõség szerint egyeztetett
idõpontban érkeznek az elkészült munká-
kért.
A Hírház elérhetõ nyitvatartási idõben a 06
25 508 900-as telefonszámon is.

Szerkesztõség
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Meglett kerékpárok

A rendõrségre bejelentés érkezett arról,
hogy Mezõszilason egy Fõ utcai lakóingat-
lan udvaráról három kerékpárt tulajdoní-
tottak el 2021. január 12-én a hajnali órák-
ban. Az egyik kerékpár még aznap Igaron
feltalálásra került, azonban a másik kettõ-
nek nyoma veszett. A helyi körzeti megbí-
zotti állomány helyismeretének és kapcso-

latainak köszönhetõen a rendõrség tudo-
mására jutott, hogy Ozora közigazgatási
területén lehetnek az eltulajdonított ke-
rékpárok. 2021. február 12-én feltalálásra
került a másik két kerékpár is Ozora köz-
ségben, így az ellopott kerékpárok vissza-
kerültek jogos tulajdonosukhoz. Az ügy
kapcsán indult eljárás a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányságon folyamatban van.

Nem fizetett, elõállították

A körzeti megbízottak Alapon, a Dózsa
György utcában igazoltattak 2021. március
23-án délután egy 39 éves helyi férfit, aki-
rõl megállapították, hogy pénzbírság meg
nem fizetése miatt a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság a körözését rendelte el. Az
egyenruhások a férfit elfogták és a rendõr-
kapitányságra elõállították.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
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18 hetes JÉRCE és
ELÕNEVELT CSIRKE

kapható.
06 20 575 3033

SIMSONT VENNÉK.
Telefon:

06 30 729 8751

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház
facebook-oldalán is!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2021. április
április 2-3.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 62., 06 (30) 939 8629;
április 4-5.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E.
u. 1/a, 06 (30) 816 1374;
április 10-11.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 993 9404;
április 17-18.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
április 24-25.: dr. Decmann Gréta, Sárbogárd,
Túry M. u. 3., 06 (30) 339 2897.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sár-
rét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos EGYRE

TAVASZIASABB
LESZ AZ IDÕ

Csütörtökön többfelé megnövekszik a felhõzet
és néhol egy-egy zápor is lehet. Veszít erejébõl
a szél, már csak néhol fordulhat elõ élénk észa-
ki-északnyugati széllökés. Enyhülés kezdõdik,
délután már 8-14 fok várható.
Pénteken változóan felhõs-napos idõre van kilá-
tás, de egy-egy gyenge zápor csak elvétve for-
dulhat elõ. Általában gyenge, mérsékelt marad
a szél. A legmelegebb órákban 10-18 fokot mér-
hetünk.
Szombaton az élénk, helyenként erõs déli-dél-
nyugati szélben már 13-20 fok közé melegedhet
a levegõ. Majd a délután második felében
északnyugat felõl egy hidegfront érkezhet
északnyugatira forduló széllel, záporokkal, né-
hol akár az ég is megdörrenhet. Vasárnap gyak-
ran lesz felhõs az ég, de kisebb esõ, zápor csak
egy-egy helyen fordulhat elõ. A kissé szeles idõ-
ben 10-16 fokra van kilátás.
Forrás: idokep.hu

A Fiorács Kft. sárbogárdi
sertéstelepére pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI DOLGOZÓ
MUNKAKÖRBEN.

Elvárások: befejezett általános iskolai vég-

zettség, elkötelezettség az állatok iránt, vala-

mint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsülést,

hosszú távú munkalehetõséget, bejelentett,

stabil, biztos állást, valamint versenyképes jö-

vedelmet egy mûszakos beosztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon: +36 70 466 3608

NAV-HÍREK
ADJON, HOGY MÁS IS

ADHASSON!

A legtöbben gyermekek fejlõdésére és gyógyítá-
sára, vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk
1 százalékát. Az szja 1+1 %-áról idén is egészen
május 20-áig lehet rendelkezni. A támogatott
szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány
perc figyelmet igényel az adózóktól.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-be-
vallás webes felületének kezdõoldalán is feltün-
teti a rendelkezés lehetõségét az adó 1+1 száza-
lékáról azért, hogy minél többen a lehetõ legegy-
szerûbben támogathassanak civil szervezetet,
vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetség
Programot.
A rendelkezõ nyilatkozat elektronikusan, illetve
papíralapon postán, vagy személyesen is be-
nyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként,
akár önálló nyilatkozatként is a „20EGYSZA” la-
pon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról ren-
delkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáfé-
réssel a NAV webes kitöltõprogramjával lehet.
A korábbi évek gyakorlatával egyezõen a munkál-
tatók továbbra is összegyûjthetik a munkavállaló-
ik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az eset-
ben legkésõbb 2021. május 10-éig lezárt boríték-
ban kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot. A
lezárt boríték ragasztott felületét a munkavállaló-
nak saját kezûleg alá kell írnia. A munkáltatónak a
nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen álla-
potban, kísérõjegyzékkel együtt, zárt csomagban
2021. május 20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek
kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a
NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelke-
zõ vallási közösségek és a kiemelt költségvetési
elõirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehet-
séges kedvezményezett megtalálható.
A vallási közösségek számára szóló, formailag ér-
vényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automati-

kusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb
nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik vallási kö-
zösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja
vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt költ-
ségvetési elõirányzat számára viszont – a korábbi
évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell meg-
tenni a felajánlást.

ÁRVERÉSEN ÉRTÉKESÍTI
A NAV A HASZNÁLATON

KÍVÜLI HIVATALI JÁRMÛVEIT

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összesen
841, korábban hivatali célra használt jármûvét
bocsátja árverésre. Az elektronikus aukciósoro-
zaton a következõ hetekben személygépkocsik,
tehergépkocsik, autóbuszok, pótkocsik és mo-
torkerékpárok kerülnek „kalapács alá” – a 12 ezer
forintostól egészen a 4,6 milliós kikiáltási árig.
A legöregebb, új gazdára váró járgány 27 éves, a
legfiatalabb 2018-as évjáratú, átlagos futástelje-
sítményük 200 000 kilométer. Állapotuk nagy-
részt megfelel a koruknak, de akadnak közöttük
sérült, balesetes, sõt totálkáros tételek, ahogyan
kiváló állapotban lévõk is. Az árverési hirdetmé-
nyek pontosan tartalmazzák a jármûvek mûszaki
ismérveit, amirõl természetesen személyesen is
meg lehet gyõzõdni.
A kínált márkák a teljesség igénye nélkül: Ford,
Skoda, Renault, Nissan, Opel, Seat, Volkswagen,
Suzuki, KIA, Honda, Fiat, Volvo, Subaru, Mazda,
Chevrolet, Mercedes, Jeep, Audi, Mercedes,
Daewoo, Kawasaki.
A jármûvek a következõ hetekben folyamatosan,
csomagokban kerülnek fel a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. Elektronikus Aukciós Rendszeré-
be. Az aktuális árverések és bõvebb információ a
konkrét tételekrõl a https://e-arveres.mnv.hu/ cí-
men érhetõ el.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon 2021.
március 20-án:

HEROLD BRIGITTAHEROLD BRIGITTA
ésés FÁNCI KÁROLYFÁNCI KÁROLY

sárbogárdi lakosok.sárbogárdi lakosok.

A neveket az önkormányzat
közlése alapján, a házaspár
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot,
bõséges gyermekáldást, a nehézségek-
ben kitartást kívánunk az újdonsült há-
zasoknak!

Szerkesztõség
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A MAGYARMET Finomöntöde Kft.

sárbogárdi telephelyére keres

ÖNTÖDEI
OPERÁTORT

Fõbb feladatok, munkák:

– öntvénymegmunkálás (csiszolás, egyengetés,

javítás, tisztítás)

– munkavédelmi szabályok betartása

– felettes utasításainak betartása

– munkaterület tisztán tartása

Az álláshoz tartozó elvárások:

– általános iskolai végzettség

– alapfokú számítógép ismeret

– fizikai terhelhetõség

– megbízhatóság, pontosság

– önálló és precíz munkavégzés

– gépkezelésben szerzett tapasztalat

– gyártásban szerzett gyakorlat

Az állás betöltéséhez elõnyt jelent:

– emelõgép kezelõ vagy targoncavezetõ bizonyítvány

– szakmunkás végzettség

– fémipari területen szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:

– versenyképes jövedelem

– azonnali munkakezdés

– hosszú távú, biztos munkalehetõség egy nemzetközileg

elismert vállalatnál

– kulturált munkakörnyezet, változatos feladatok

– cafeteria 15.000 Ft/hó

– munkaruha

Munkavégzés helye:

7003 Sárbogárd, Külterület 0792/3 hrsz.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal

hr@magyarmet.hu

e-mail-címen vagy telefonon a

06 22 566 321-es és a 06 22 566 392-es

számokon.


