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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ZSIGERI JÓ
A föld és ég közötti leheletnyi mezsgye
mutatkozik meg most a Bogárd és Vidé-
ke hetilap hasábjain gyászhírben, nem-
rég még köztünk élt emberekre, vala-
mint 75 éve elhunyt honfitársainkra va-
ló emlékezésekben, és egy szerencsés
végkimenetelû balesetrõl beszélgetve.
Ahogy megérint bennünket a halandó-
ságunk ténye, a múlandóság szele, talán
jobban megbecsüljük mindazt, ami va-
lóban értékes: egymást, a lakhelyünket,
az erõforrásainkat biztosító bolygót, a
kölcsönösség hasznát. Hiszek abban,
hogy sok gyarlóságunk ellenére ott van
a zsigereinkben a jó. Bizonyítékaim
vannak, itt, az újságban és a saját illetve
mások által elmesélt megtapasztalások
révén. Vannak helyzetek, amikor fel-
szabadul bennünk ez a jó. Jónak lenni jó
– ez nem csak szlogen. Miért ne enged-
nénk hát e belsõ ösztönnek?

Hargitai–Kiss Virág

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!

Lapunkra ebben az évben is lehetõség
van elõfizetni a szerkesztõségben, nyit-
va tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõ-
ben is érdemesnek tartják megvásárolni
a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek
híreivel legjobb tudásunk szerint Önö-
ket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág F
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Írás a 8. oldalon.

Sárbogárdi esetkocsiSárbogárdi esetkocsi
volt baleset részesevolt baleset részese
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Vadászok az újszülöttekért
Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete az elmúlt esztendõ végén, december 27-én egy Kápolnás-
nyéken rendezett jótékonysági vadászat révén gyûjtött össze mintegy 3 millió forint pénzadományt a Fejér Megyei Szent György Egye-
temi Oktató Kórház újszülött-, csecsemõ- és gyermekosztálya részére, hogy az ott mûködõ Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány lé-
legeztetõgépet szerezhessen be a gyógyítás még nagyobb hatékonysága érdekében.

A szervezet ötödik alkalommal
rendezte meg példaértékû, jóté-
konysági célt szolgáló eseményét,
mely idén elsõ alkalommal három
helyszínen zajlott, és melyen min-
den eddiginél többen vettek részt:
13 megyébõl 116 vadász érkezett.
Az adomány mértéke a tavalyi há-
romszorosa! Az elmúlt négy év-
ben az adományokból vásárolt or-
vosi eszközök a kórház tájékozta-
tása szerint 3130 gyermek gyógy-
ulásához járultak hozzá.
Az adományt Méhes Lajos, a szer-
vezet elnöke nyújtotta át az osz-
tálynak január 15-én.
Forrás: www.omvk.hu

Hargitai–Kiss Virág

Reflektor
„AKNÁK” A JÁRDÁN

A Mikes közi óvodához vezetõ járda veszé-
lyes aknamezõ, ahova alattomosan bom-
bákat szórnak és kábeleket fektetnek
négylábú merénylõk, kétlábú társaik köz-
remûködésével, de legalábbis tudtával. Az
a piszkosabb ügy, amikor az ebek a kétlábú
jóváhagyásával és szeme láttára végzik a
mûveletet, és a terméket nem takarítja el a
kísérõ. De az se mentség a gazdáknak, ha
szökevényként renitenskedik a kutyájuk,
mert az õ felelõsségük és kötelességük há-
zon illetve kerten belül tartani a kutyáju-
kat, és õk büntethetõk, ha bajt okoz a sza-
badon kódorgó eb. Az óvodába igyekvõ,
vagy onnan hazafelé tartó gyerekek és
szülõk meg viszik a lábukon, babakocsi ke-
rekén be a kutyaürüléket az intézménybe,
lakásba…
Ne utánozzuk már Budapestet! Ha valaki
kutyatartásra adja a fejét, akkor viselked-
jen felelõs gazda módjára! Ha erre nem
képes, akkor inkább ne tartson állatot!

MOCSOK

A kislóki út mellett, a régi, rommá vált
szovjet épületeknél mocsok látványa ret-
tenti el az arra közlekedõket: törött ablak-
üvegek, mûanyag palackok, gyermekjáték,
könyv, zsemlék, takaró, ágy, autógumik és
autóalkatrészek … hosszan folytathatnám
még a sort. Valakik ugyanis ide hordták a
szemetüket ahelyett, hogy pár kilométert
még megtettek volna a szeméttelepig. Ja,

hogy azért fizetni kell? Akkor jobb, ha tud-
ják az illetõk, hogy bizonyíték esetén az il-
legális szemét elhelyezéséért is fizetniük
kell – így vagy úgy! Ha nem derül ki a sze-
mélyazonosságuk, az adóforintok bánják,
mert a város pénzén kell eltakarítani a sze-
metet. Amennyiben az illetõk nem adófi-
zetõ állampolgárok, a segélyük is adókból
van. És akkor még a környezeti, egészség-
ügyi hatásokat nem is említettem.
AHHOZ, HOGY VÁROSIAS ÉS REN-
DEZETT LEGYEN SÁRBOGÁRD,
NEM KELLENE MAGUNK ALÁ PISZ-
KÍTANI! Vagy valaki így érzi jól magát, a
saját otthonában is?

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció

Ez a kép nem illusztráció, hanem a valóság!
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EMLÉKEZÉS
A DONI ÁLDOZATOKRA

Ismerhetjük már a doni katasztrófa részle-
tes történetét, hiszen több fórumon is ol-
vashattunk, hallhattunk a második világ-
égés e szomorú fejezetérõl nem egyszer.
De a felidézett számok és körülmények
minden egyes alkalommal megrendítõen
hatnak, mert kevés olyan család van, akit
ne érintenének.
A Múlt-kor történelmi magazin 2016. ja-
nuár 12-ei számában így idézi fel a doni
eseményeket:
„1943. január 12-én kezdõdött a második
világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban, melynek kö-
vetkeztében a 250 ezer fõs 2. magyar had-
sereg kötelékéhez tartozó honvédek és
munkaszolgálatosok közül mintegy 125-
130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy
estek fogságba.

A 2. magyar hadsereget német követelés-
re, kormányközi egyezmény alapján küld-
ték ki a keleti frontra. A németek igényeit
hosszas alkudozás után sikerült leszoríta-
ni, de azon az áron, hogy a magyar csapato-
kat hadászati vonatkozásban a németek-
nek rendelték alá, felfegyverzésüket illetõ-
en pedig csak szóbeli ígéretet kaptak Ber-
linbõl. 1942 tavaszán mintegy 200 ezer ka-
tonát küldtek ki a Don-kanyarba, de már
az év novemberében döntöttek arról, hogy
kiszállítanak egy 45-50 ezres kontingenst
(benne 20 ezer munkaszolgálatost) a ma-
gyar katonák egy részének leváltására. Ez
azonban éppen az 1943. január 12-i szovjet
támadás idõpontjával esett egybe, így azok
sem jöhettek haza, akiket leváltottak vol-
na, emiatt mintegy 250 ezres magyar had-
sereggel kell számolni.
Az elsõ magyar kontingens 1942. július
7-én érte el a Dont, ahol védelembe men-
tek át a Voronyezs és Pavlovszk közötti
208 kilométernyi szakaszon. A 2. hadse-
regben magas volt a tartalékosok aránya, a
létszám 20 százalékát nemzetiségiek, fõleg

románok és ruszinok, 10 százalékát pedig
zsidó és baloldali munkaszolgálatosok ad-
ták. A fegyverzet és felszerelés hiányos és
korszerûtlen volt. A nyár folyamán a folyó
nyugati partján megmaradt szovjet hídfõk
felszámolására tett sikertelen kísérletek
során mintegy 26-27 ezer magyar katona
vesztette életét. A tisztikar 20 százaléka, a
legénység 15 százaléka és a munkaszolgá-
latosok 6 százaléka esett el, halt meg, ke-
rült hadifogságba vagy sebesült meg októ-
ber 1-jéig. A beígért fegyverzet és felszere-
lés a tél beálltával sem érkezett meg a

németektõl, akik 1942 novemberében a
sztálingrádi csata miatt elkezdték csapata-
ik kivonását a doni térségbõl.
A szovjet Vörös Hadsereg 1943. január
12-én, 30-35 fokos hidegben az arcvonal
északi részén, az urivi hídfõbõl kiindulva
áttörte a magyar vonalat és 8-12 kilométer
mélyen hatoltak elõre, majd január 14-én
délen, a scsucsjei hídfõben 50 kilométer
szélességben törték át a védelmet. A né-
met hadvezetés nem vetette be az arcvonal
ezen részén állomásozó egyetlen tartalé-
kát, de a visszavonulást is megtiltotta. Jány
Gusztáv vezérezredes ragaszkodott a pa-
rancshoz, jóllehet ha már január 15-én el-
rendeli a visszavonulást, a hadsereg egy ré-
szét talán megmenthette volna. A magyar
katonáknak az orosz és a német katonák-
hoz képest hiányos felszerelésben, több-
szörös túlerõvel szemben, fagyban, ember-
telen körülmények között kellett tartani
magukat.
Január 16-ára a három részre szakított 2.
magyar hadsereg arcvonala felbomlott.
Jány január 17-én hajnalban rendelte el az
alakulatok visszavonását, de az elvágott,
német 2. hadsereg alárendeltségébe került
III. hadtest tovább harcolt. Ezt a hadtestet
február 1-jén – miután sem ellátmánya,
sem fegyverzete nem maradt – a késõbb
szovjet hadifogságba esett parancsnok,
Stomm Marcell feloszlatta, s pár ezer kato-
na kijutott a szovjet gyûrûbõl. A gyakorla-
tilag már nem létezõ 2. magyar hadsereg
zöme 1943. január 24-én „vált ki az arcvo-
nalból”, a III. hadtest azonban csak febru-
ár 2-4. között tudott kitörni a szovjet gyû-
rûbõl. Jányt a jórészt fegyvertelen katonák
látványa késztette hírhedt január 24-i had-
parancsának megfogalmazására: „A 2.
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magyar hadsereg elvesztette becsü-
letét, mert kevés – esküjéhez és köte-
lességéhez hû – ember kivételével
nem váltotta be azt, amit tõle min-
denki joggal elvárhatott.” A katoná-
kat gyávasággal vádolta és a „rend
helyreállítása” érdekében a helyszíni
felkoncolást is engedélyezte. A meg-
alázó és igazságtalan parancs akkora
felháborodást keltett, hogy sok
helyen ki sem hirdették, maga Jány
április 4-én nyilvánította semmisnek
és helyettesítette újjal.
A hadsereg életben maradt katonáit
március 5-én hátravonták a Dnyeper
folyó nyugati partjára, hazaszállítá-
suk április 6-tól május 30-ig tartott.
Jányt, aki az utolsó vonattal távozott, Hor-
thy Miklós kormányzó 1943. augusztus
5-én felmentette parancsnoki tisztébõl. A
tábornokot a Népbíróság 1947 októberé-
ben háborús bûnösként halálra ítélte,
majd november 26-án kivégezték. 1993.
október 4-én a Legfelsõbb Bíróság felmen-
tette Jányt a háborús bûntett miatt ellene
emelt vád alól.

A 2. magyar hadsereg közel egyéves keleti
hadszíntéri tevékenysége során elesett,
megsebesült és fogságba esett honvédek és
munkaszolgálatosok száma mintegy 125-
130 ezer (pontosabb becslés szerint 128
ezer) fõre tehetõ. Közülük 49-50 ezren es-
tek el, és csaknem ugyanennyien sebesül-
tek meg, a hadifogságba esettek száma pe-
dig 27-28 ezerre tehetõ. Közülük kevesen
térhettek vissza, a legtöbben már a hadifo-
golytáborba szállításuk közben meghaltak,
becslések szerint pedig mindössze 3-4 ez-
ren élhették túl a megpróbáltatásokat. Az
anyagi veszteséget 70 százalékban, ezen
belül a nehézfegyverzetét csaknem 100
százalékban állapították meg.”
A Donnál elesett katonákra emlékezett
2018. január 12-én délután a sárbogárdi
mûvelõdési központ falai között a Honvéd
Bajtársi Egyesület Sárbogárd és mind-
azok, akik fontosnak tartották, hogy fejet
hajtsanak ezen a napon a tragédia áldoza-
tai elõtt.
A Himnusz közös eléneklése után Vitéz
Somogyvári Gyula A boldog szunnyadók-
hoz címû verse hangzott el. Ambrózi Mik-

lós, a gimnázium tanulója nagy átéléssel
elõadott szavalatát követõen a díszegyen-
ruhát öltött egyesületi elnök, Gál Sándor
idézte fel a doni katasztrófa eseménysorát.
Kovács Csongor református lelkész Máté
evangéliumának 22. részébõl olvasott fel,
melyben Jézus azt mondja: a két legfonto-
sabb törvény, hogy szeresd Istenedet teljes
lelkedbõl, elmédbõl és szívedbõl; szeresd
felebarátodat, mint magadat. A Donnál

életüket áldozók tanúbizonyságot adtak e
két fõ parancsolat megtartásáról. Egy or-
szágért, a szeretteikért harcoltak. Életük
se volt drága azért, hogy a szeretteiket véd-
jék. Mi mindent voltak képesek a bajtársak
megtenni egymásért, amikor megosztot-
ták ruhájukat, fegyverüket, élelmüket! Mi
adott erõt nekik a kilátástalannak, re-
ménytelennek tûnõ helyzetben? A szere-
tet, ami ott volt a szívükben, ami irányítot-
ta az életüket, utat, célt mutatott a földi ha-
za felé és az örök haza felé, ahova sokan
nem önfeláldozó szeretetük által megtér-
tek. Adjuk tovább az õ példájukat a fiata-
labbaknak, és adjunk hálát azért, hogy
nincsenek háborúk a környezetünkben.
Meg kell becsülnünk azokat, akik most is
odaáldozzák magukat, hogy védjenek min-
ket.

A lelkész gondolatait ima és a Miatyánk
zárta, majd az ismert katonai búcsúztató
trombitaszó csendült fel, mielõtt mécsesek
gyúltak a Hõsök terei háborús emlékmû
tövében, a sárbogárdi elesett katonák ne-
vei alatt.

Hargitai–Kiss Virág

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-

sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként je-

lölte meg a közös sárbogárdi örökségünk

feltárását, megismertetését és ezen ke-

resztül megõrzését. E törekvés része in-

duló sorozatuk, melyben tudományos jel-

legû történelmi tanulmányokat, szemé-

lyes élettörténeteket, életrajzokat, visz-

szaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak

jelentetni, mint régi fényképeket, képes-

lapokat összegyûjtõ albumokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete

1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság

története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.
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Búcsú Csilla
nénitõl

Vérzivataros idõszakban született
(1943) csöpp kis leányként, így már szü-
letése másnapján megkeresztelték Ildi-
kónak, mert féltek, hogy nem éri meg a
másnapot. De mindenki Csillaként is-
merte, aki szerette, így szólította.
Itt élt közöttünk gyermekkora óta, a he-
lyi gimnáziumban érettségizett, és mivel
mindig is jó tanuló volt, elment Pécsre,
az Orvostudományi Egyetemre. Jöttek a
boldog és szorgalmas diákévek, majd
végzés után aneszteziológusnak képezte
tovább magát. De sajnos elsõ házassága
megromlott, így visszaköltözött Sárbo-
gárdra.
1975. december 10-étõl 2007. augusztus
31-éig volt a székesfehérvári kórház dol-
gozója nyugdíjba vonulásáig. Itt beszél-
ték rá, hogy végezze el a fül-orr-gégésze-
tet is, mert nagy hiány volt belõlük, és ha
már egyszer Sárbogárdon lakott, hát ne
csak a kórházban, hanem a helyi rende-
lõintézetben is dolgozzon. És õ dolgo-
zott is rendíthetetlenül, mindig lehetett
rá számítani, még akár munkaidõ elõtt,
vagy azon túl is, mert jelszava szerint
„beteget ellátatlanul nem hagyunk”. És
õ nem is hagyott soha! A fél város fülét
vagy arcüregét legalább egyszer felszúr-
ta vagy a manduláját kivette. Mivel igazi
empátia és emberség áradt belõle, a be-
tegei nagyon szerették. Tervezte õ, hogy
nyugdíjasként is visszajön dolgozni, de
jobbkar-törése után ez már lehetetlenné
vált.
Igazi társra Mráz Ferenc személyében
lelt, akivel a hosszú évek alatt nagyon
összecsiszolódtak. Megviselte Feri bácsi
halála 2012-ben. Küzdött az egyedüllét-
tel, bár szinte sose volt egyedül. Küzdött
az egyre szaporodó betegségeivel, amik
végül is 2017 karácsonya elõtt legyõzték.
Búcsúzunk mi itt az idõben élõk tõled,
aki már az örökkévalóságban vagy. Bú-
csúzunk Csilla (mert nekünk az maradsz
örökre)! Szerettünk és tiszteltünk Té-
ged!

Kósáné dr. Lévai Katalin
a Sárbogárdi Rendelõintézet nevében

In memoriam Ángyán József
(1937–2018)

Az október 23-ai megemlékezéseken a
hivatalos koszorúzások után mindig volt
egy idõs házaspár, akik külön is gyújtot-
tak mécsest, s néma fõhajtással tiszteleg-
tek az 56-os emlékmûnél. Az utolsó ko-
szorúzásnál már nem volt ott Józsi bácsi,
betegeskedett.
Édesapám, aki szintén a Baross utcában
nevelkedett, sokszor mesélt a szomszéd-
jaikról, Ángyánékról. Az idõs kosárfonó
mesterrõl, a mindig szívesen szomszédo-
ló feleségérõl, a jezsuitaként jelentõs kar-
riert befutott rokonról, a gyerekekrõl,
köztük Jóska bácsiról is, akivel együtt töl-
tötték a tanítási szüneteket, a kanálisban
fürödtek, vagy éppen síeltek a Bolond-
várban, s aki már fiatalon felkerült Pestre
dolgozni.
S mesélt édesapám arról a novemberi es-
térõl is, amikor Jóska bácsi egy bõrönd-
del a hóna alatt próbálta magával csábí-
tani, hogy menjenek együtt nyugatra!
Édesapám maradt, Jóska bácsi elment.
Elment, mert félt a megtorlástól. Pedig,
ahogy elmesélte, õ nem volt hõs forradal-
már. Ott volt Budapesten 1956 októberé-
ben, fegyver is volt a kezében, de nem volt
hõs, csupán csendes résztvevõ.
Hosszú évtizedek múlva találkoztak újra,
mikor Jóska bácsi nyugdíjasként hazate-
lepült Németországból, beköltözött a
Baross utcai szülõi házba, kicsinosította,
rendbe tette azt. S szinte azonnal jelent-
kezett, hogy tenni akar szülõfalujáért, a
környezetéért. Hol diákokat fogadott
nyelvtanulási céllal németországi lakásá-
ban, hol az alapi strand újjáélesztésén
munkálkodott, vagy kereste, kutatta a
bogárdi lezárt forró vizes kutakat. Min-

dig azon törte a fejét, hogyan lendíthetné
meg Sárbogárd fejlõdésének szekerét.
Két dolog foglalkoztatta igazán. Telepü-
lésének múltja és 1956. Õ volt a motorja
és kezdeményezõje annak, hogy könyv
szülessen az ötvenhatos forradalom sár-
bogárdi történéseirõl.
Ekkoriban kezdett bele abba a nagy mun-
kába is, hogy házról házra járva kutatta
végig a régi bogárdi családokat, famíliá-
kat, hogy összegyûjtse a képeslapok,
fényképek, iratok formájában megõrzött
múltat, hogy megidézhesse talán saját
gyerekkorának emlékeit is. Kitartó és
anyagiakat sem kímélõ több évtizedes te-
vékenységének eredménye lett az a 3 kö-
tetes munka, amely A régi Sárbogárd ké-
pekben címet kapta, s mely most már
tényleg megmentetté, megõrzötté tette
településünk múltjának már csaknem el-
feledett részét.
Jóska bácsi a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület tagjaként mindig megosztotta ve-
lünk ismereteit, soha nem titkolta véle-
ményét, mindig tudott új, addig nem is-
mert, vagy nem pontosan ismert adato-
kat, tényeket bemutatni, átadni nekünk.
Sokszor és sokat beszélgetve vele mindig
lelkesen emlékezett meg bogárdi ifjúsá-
gáról, gyermekkoráról. Kicsit csendeseb-
ben, de elmesélte ötvenhat történetét is,
azt, ahogyan õ élte meg a Budapesten
történteket. Jó visszagondolni ezekre a
beszélgetésekre!
Sajnos, folytatni már nem tudjuk...
Nyugodjon békében, Jóska bácsi!

Novák Kovács Zsolt

In memoriam
Vargáné Arany Szabó Zsuzsanna

Juhász Gyula: A Munka

Én õt dicsérem csak, az élet anyját,
Kitõl jövendõ gyõzelmünk ered,
A munkát dalolom, ki a szabadság
Útjára visz gyász és romok felett.

A gyárkémény harsogja diadalmát
S a zengõ sínen kattogó vonat.
A béke õ, a haladás, az igazság,
Mely leigázza a villámokat.

Nagy városokban, végtelen mezõkön
A dala zeng, és zúgni fog örökkön,
Mig minden bálvány porba omol itt.

Én õt dicsérem csak, az élet anyját,
Kinek nõvére Szépség és Szabadság,
S kinek világa most hajnalodik.

Mi Téged dicsérünk csak, Vargáné
Arany Szabó Zsuzsanna!

A sárbogárdi Tinódy utca Szívét, Lelkét,
Anyját, a Mozdulj a Városért Egyesület
tagját...

Drága Zsuzsanna, fájdalmasan lesújtott
bennünket a hír halálodról!

Együttérzésünk, mély részvétünk család-
tagjaidnak!

Nagyon köszönjük Neked a közössége-
kért végzett folyamatos, odaadó tevé-
kenységedet!

Kedves Lényed szívünkben, lelkünkben
szeretettel él tovább!

A Sárbogárdi Mozdulj a Városért
Egyesület tagjai, Streng Ferenc

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VARGA ISTVÁNNÉ,
született Arany Szabó Zsuzsanna,

életének 56. évében tragikus
hirtelenséggel, betegségben elhunyt.

Temetése 2018. január 20-án, 13 órakor
lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család
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JÓKAI
Mindenki mondja, újságok, okos könyvek ismétel-
getik, hogy új világ van, az emberiség ismeretlen
földrészre manõverezte magát. A hajó árbockosa-
rában a kis hajósinas már nem azt kiáltja, mint Ko-
lumbusz hajóján, hogy „Föld, föld!”, hanem talán
inkább azt, hogy „Jaj, jaj!”. Nem lehet tudni, hogy
ez az új kontinens újabb Paradicsomot, vagy eset-
leg az emberiség kihalását hozza-e el. Motorizáció,
digitalizáció, demoralizáció, genderizmus, temp-
lomrombolás…
Hatvan évvel ezelõtt Sárbogárdon két embernek
volt autója, két orvosnak. Most próbálj leparkolni
délelõttönként a fõtéren! És egy váróteremben a
harmincöt éven aluliak zöme billentyût nyomogat.
Csak úgy magának. Nem tudom, hányan olvastak
el közülük életükben legalább egy könyvet. A
nyugdíjas tanárnõ nosztalgiával említi, hogy a di-
ákjai néhány évtizeddel ezelõtt még kézrõl kézre
adták Tolsztoj Feltámadás címû regényét, könyv-
kölcsönzéskor sorban álltak a gyerekek. Most sen-
ki nem keresi a könyvszekrény kulcsát.
Próbálom mélyen, elemzõen átgondolni, hogy
Nyehljudov herceg és a prostituált Katyerina tör-
ténetéhez hasonló, felkavaró élményt adhat-e a
billentyûnyomogatás. Attól félek, nem.
Régebben közhely volt, hogy Jókai a legnépsze-
rûbb magyar író. Ha megnézte az ember a könyvtá-
rakban a polcot, hát a Jókai-könyvek voltak a leg-
elhasználtabbak, a könyvkiadók nem gyõzték újra
és újra kiadni Az aranyembert, a Fekete gyémán-
tokat és a többit. Ez az író egy azóta is felülmúlha-
tatlan nemzedék ragyogó csillaga volt, amelynek
tagjait a közvélemény ma is a magyar szellem csú-
csaiként értékeli. Aranynál, Petõfinél, Széchenyi-
nél, Kossuthnál nem volt és nincs nagyobb, nem
említve más kortársaikat. Az idõsebb nemzedék
ide sorolja Jókait is.
De új világ van: a mai diák képtelen elolvasni A kõ-
szívû ember fiait. Olyan érzésem van, hogy Jókai-
val szemben Magyarországon egy társadalmi indu-
lat halmozódik. Egy él-tanár, tantervek meghatá-
rozója azt nyilatkozta, hogy Jókai lektûr író, nincs
helye a közoktatásban, és a korszellemnek enged-
ve a Csongor és Tündét valamint Az ember tragé-
diáját is ki kell hagyni a középiskolai tananyagból,
úgysem olvassák el a fiatalok.
Megtudták egymástól ezek a fejek, hogy Jókai egy
szórakoztató regénygyáros, versenyt ócsárolják
ahelyett, hogy rendesen elolvasnának egy nagysze-
rû Jókai-regényt. Könyörgöm: kitõl tanulta száz
éven keresztül a magyarság, hogy mi az eszmény?
Mi az eszményi férfias jellem, az eszményi szere-
lem, barátság, és igen: az eszményi halál. Évszáza-
dos mintát formázott meg ez az író a tudós vállal-
kozó, a szakmai tisztességû iparos, a családanya, a
hazáért az életét is kockára tevõ politikus alakjá-
val. Az eszmény megrajzolása Homérosz óta az
irodalom egyik fõ ambíciója. És ki tudott jobban
mesélni, feszültséget teremteni, a hangnemek, el-
beszélõ magatartások kimeríthetetlen változatos-
ságát megvalósítani, azaz az írói szakmát maga-
sabb szinten mûvelni? Melyik mai író említhetõ e
téren méltó vetélytársként?
Könnyû nagyot mondani, de könnyen nevetséges-
sé válik az ember. Nem értem, miért szórakoznak
egyesek az oszlopok kidöntögetésével.

L. A.

A GAZDAG SZEGÉNYEK

Kapor Ádám kiöregedett váltóõr és élettársa elõtt felcsillan a remény: végre bekerülhetnének
a városi szegényházba. Már-már úgy látszik, beteljesedik életük nagy vágya, ám egyszeriben
fény derül fél évszázada rejtegetett szégyenükre: a példásan élõ öreg pár pénz híján annak
idején nem tudott összeházasodni. Segítségükre az egész környék megmozdul, mindenki a
lagzira, a stólapénzre gyûjt. Sok-sok humoros, torokszorító fordulat után az öregek révbe ér-
hetnek, a játék résztvevõi pedig levonhatják a tanulságot: ha egyszer a szegény emberek
mind összefoghatnának, az lenne ám az igazi nagy erõ! Jókainak ez a kevésbé ismert mûve az
író új arcát villantja fel. A századfordulón játszódó történet költészete mögött megcsillannak a
valóság igazi színei.

A FEHÉR RÓZSA
Halil Patrona és Gül-Bejáze szerelmének mesés-fordulatos története mögött valódi történel-
mi események állnak. Halil Patrona a XVIII. század elsõ felének nevezetes török történelmi
alakja volt, aki személyes adottságai és az események összejátszása révén a hatalmas felke-
lés népvezére lett, s aki reformtervével akarta megújítani az alaposan elkorhadt szervezetû
Törökországot. Ezt a történelmi eseményt idézte föl és színezte ki a hiteles török és általában
mohamedán szokások, mesemozzanatok, adatok felhasználásával Jókai, megteremtvén ezt
a szép, rövid lélegzetû regényt, amely egyszerre keleti színekbõl, hangulatokból szõtt mese
és felemelkedõ hõstörténet.

ERDÉLY ARANYKORA
Jókai 1851-ben keletkezett történelmi regényében Apafi Mihály erdélyi fejedelem udvarába
viszi az olvasót, ahová hol a török szultán követei kopogtatnak be újabb és újabb adókért, hol
pedig a váraikból, birtokaikról elûzött magyarországi fõurak segítségért. A regény központi
hõse Bánfi Dénes, Kolozs és Doboka megye fõispánja, féktelen oligarcha, aki ugyanakkor Er-
dély önállóságáért harcol. Bánfi áldozatul esik a fejedelmi udvar cselszövésének, s bár a feje-
delem megkegyelmez neki, a kegyelemlevél késõn érkezik, s legnagyobb ellensége, Csáky a
fejét véteti.

MIRE MEGVÉNÜLÜNK
Borongós, elégikus hangulatú mû – mondják a regényrõl. Mindenesetre nehéz kor, szemé-
lyes hányattatások hatására íródott. 1860-61-ben rövid idõre felcsillant a 48-as alapokon va-
ló kibontakozás reménye, de aztán föloszlatják az országgyûlést, s megújult dühvel támad föl
az abszolutizmus, s meghasonlik az ellenállás. Jókai a politikai viszonyok romlását a saját bõ-
rén is érzi: 1863-ban lapszerkesztõként börtönbüntetést szenved. A tragikus hangú történet
ebben a légkörben fogant. Magában a mûben olvashatjuk: „Olyan idõket élünk, amikor min-
den elmúló év utolsó napján felsóhajtunk: csakhogy vége van már!” Okkal borongós mû tehát
a Mire megvénülünk. De a borongás lélekállapotában sok minden feltárul az emberi kapcsola-
tokból, ami a lelkesültség állapotában homályban marad. A kritika felhívja a figyelmet például
a Dezsõ naplója fejezeteinek bájos közvetlenségére. Az író gyerekkorának emlékei elevened-
nek meg e mozzanatokban. Találkozunk a nõi hûség és kacérság szembeállításával. Kiemelik
a Pozsony városról s társadalmáról alkotott realista rajzot. A regény megjelent németül, len-
gyelül, szerbül, angolul (amerikai kiadásban is van), oroszul, észtül, olaszul.

A TENGERSZEMÛ HÖLGY
Egy nõ, akinek szeme tengerszem, a csodát jelenti a szemébe pillantó férfi számára. A csoda
pedig birtokolhatatlan. Erzsike szédelgõk, csábítók, kerítõk prédája lesz, férfiaké, akiket nem
érint a csoda. Utolsó férjét megöli, és a márianosztrai fogházban fejezi be életét. Mi történik
egyetlen méltó hódolójával? Az õ sorsa nem tragikus. Humora sosem hagyja cserben, szen-
vedélyesen érdekli a történelem és a politika, leköti az írás. Egyébként Jókai Mórnak hívják.
Jókai önéletrajzi ihletésû, öregkori remekmûve.

Forrás: moly.hu

KÖKÖNYVAJÁNYVAJÁNLÓNLÓ
Leszkovszki Albin írása alapján ajánljukLeszkovszki Albin írása alapján ajánljuk
szíves figyelmükbe az alábbi Jókai-mûveketszíves figyelmükbe az alábbi Jókai-mûveket
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Elfogták, majd gyanúsítottként
hallgatták ki a rendõrök

A sárbogárdi nyomozók jármû önkényes elvétele bûntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként
egy 25 éves bajai férfit 2018. január 15-én délután. A nyomozás
adatai alapján L. Róbert aznap hajnalban Cecén közlekedett egy
Fiat típusú személygépkocsival, azonban haladása során az Arany
János utca és a Vasút utca keresztezõdéséhez érve az úttestrõl le-
sodródva a vízelvezetõ árokba csapódott. A baleset során szemé-
lyi sérülés nem történt. A helyszínre érkezõ rendõrök megállapí-
tották, hogy a férfi a gépjármûvet egy nappal korábban egy sárbo-
gárdi családi ház udvaráról vitte el a tulajdonos engedélye nélkül.
Az egyenruhások a helyszínen elfogták és a rendõrkapitányságra
elõállították a férfit, aki gyanúsítotti kihallgatása során elismerte
felelõsségét.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sárbogárdi esetkocsi volt
baleset részese

2018. január 13-án 11 óra 55
perc körül közúti közlekedési
baleset történt a 63-as számú
fõút 78-as kilométerszelvényé-
ben, Aba külterületén. A bal-
eset során egy személygépjár-
mû, valamint egy megkülön-
böztetõ fény- és hangjelzést
használó mentõgépkocsi ütkö-
zött össze. A balesetben érin-
tett mentõgépjármû a Sárbogárdi Mentõállomás esetkocsija volt.
A baleset helyszínére érkezõ mentõk 1 súlyos és 4 könnyû sérültet
találtak a helyszínen, ellátást követõen mindannyiukat kórházba
szállították.

HKV

KÉK HÍREKFOKOZOTT RENDÕRI
ELLENÕRZÉS

FEKTI CSABA, a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság közleke-
dés-rendészeti osztályának ve-
zetõje arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a kiugróan jó 2016.
évhez képest 2017-ben sokat
romlott a közlekedési morál,
fõképp Sárbogárd belterületén,
a 63-as úton. Míg 2016-ban
négy sérüléses baleset történt,
addig 2017-ben ennek több
mint négyszerese. Hogy 2018-
ban ne ez legyen a tendencia,
többet lesznek kint a rendõrök a
63-as fõúton, és átfogó ellenõrzést folytatnak. Elsõsorban a spe-
ciális gócpontokat fogják ellenõrizni, és a közlekedõk azon cso-
portjait, akik legjobban vétenek a szabályok ellen, akik miatt
bekövetkeznek a balesetek.
– Kiknél volt tapasztalható inkább a figyelmetlenség, a baleset-
okozás?
– Körülbelül ugyanannyi okozó gyalogosunk van, mint kerékpá-
ros és gépkocsivezetõ. A közlekedés minden résztvevõje egyenlõ
arányban hibázott, nincs kiemelt célcsoport. Vizsgálni fogjuk a
gyalogosokat, kerékpárosokat, illetve személyautót, teherautót,
autóbuszt egyaránt.
– A figyelmetlenség a fõ ok, vagy volt esetleg ittasság is?
– Volt ittasság is. A délelõtti, kora esti, kora délutáni órákban tör-
ténnek a balesetek, mivel akkor van a legnagyobb forgalom. Sûrû
a forgalom Sárbogárd belterületén a 63-as úton, és az összes köz-
lekedõnek sok mindenre kell odafigyelni. Megoszlik a figyelem,
és egy másodperc töredéke alatt megtörténnek a bajok. Jellemzõ
volt 2017-ben a baleseti okok között az elsõbbség meg nem adása,
a relatív gyorshajtás, csúszósabb útszakaszon, útkanyarulatban
helytelen sebesség megválasztása, a gyalogosok figyelmetlensége,
a kerékpárosok nem megfelelõ kivilágítása.
– Ha az évszakokat nézzük, mikor következett be több baleset?
– A nyári idõszakban, júliusban, augusztusban. Akkor még az át-
menõ forgalom is megnövekszik.
– Mekkora százalékban voltak helyi, környékbeli lakosok az
érintettek?
– 80-90 %-ban.
– Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy nem ismerték a
várost. Miben fog megnyilvánulni az ellenõrzés?
– Komplett közlekedési ellenõrzés lesz. Iskolába, munkába me-
net ismét jelen leszünk a gyalogátkelõhelyeknél, ahogy tettük ezt
szeptemberben az iskolakezdésnél. Az elsõbbségadás, elõzés sza-
bályait fogjuk ellenõrizni, a vasúti átjáróknál, záróvonalnál, ka-
nyarodósávnál, forgalom elõl elzárt területnél történõ közleke-
dést. Van sok olyan intézmény, melyek közelében ilyenek vannak,
és sokan elõszeretettel figyelmen kívül hagyják a szabályokat. A
kerékpárosoknak láthatósági mellényt osztunk, mely már elkez-
dõdött októberben a Látni és látszani program keretében. Nem a
szankció az elsõdleges célunk, hanem a baleset-megelõzés. A ke-
rékpárosok, gyalogosok a legvédtelenebbek a közlekedésben, az
õ figyelmüket is fel kell hívni, hogy vigyázzanak magukra.
– Meddig fog tartani az ellenõrzési idõszak?
– Egész évben hangsúlyt fektetünk rá.
– A 63-as felújítása is erre az évre esik, ez is nehezíti majd a
közlekedést.
– Nem lehet prognosztizálni, hogy ez milyen hatással lesz a közle-
kedés-biztonságra. A rendõrség jelen lesz, figyelünk, megpróbál-
juk segíteni a forgalmat és megelõzni a baleseteket.

Hargitai–Kiss Virág

Fotók: langlovagok.hu
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EGY ÜTKÖZÉS
MARGÓJÁRA

„Valóban igaz a hír, tegnap este fél hétkor Cecén három gyermekemmel együtt
részesei voltunk egy közúti balesetnek, melyben egy kamion jött át a sávunkba, és
már elkerülhetetlen volt az ütközés. A legfontosabb, hogy csodával határos módon
mindenki jól van, és ezért hálát adunk a Jóistennek, mivel lényegesen rosszabbul is
végzõdhetett volna.” – olvashattuk Varga Gábor országgyûlési képviselõ face-
bookos oldalán a bejegyzést január 12-én.
A rendõrségi tájékoztatás szerint január 11-én Cecén egy személygépkocsi közleke-
dett Vajta irányába a 63-as úton, amikor egy szembõl érkezõ nyerges vontató áttért
a menetiránya szerinti bal oldalra, és ott frontálisan ütközött a szabályosan közle-
kedõ személygépkocsival. A baleset körülményeit a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vizsgálja.
Varga Gábor kérésemre megosztotta lapunkkal a történtek személyes részleteit is.

– Csütörtökön este edzésrõl mentünk éppen hazafelé Simontornyáról, amikor Cece köz-
pontjában, a piac környékén belénk jött a kamion.
– Mi volt az elsõ reakciód?
– Nem volt idõm elkerülni a frontális ütközést. Haladtam az úton, láttam, hogy átjön a
kamion a sávomba, azt hittem, hogy csak egy álló autót kerül ki. De nem ment vissza a sa-
ját sávjába, hanem nekünk jött és visszafordított minket Simontornya irányába. Olyan
hirtelen történt az egész, hogy már nem tudtam félrerántani a kormányt, de lehet, hogy
jobb is, mert akkor rátolt volna a kamion a fára. Szinte eltûnt az autóm orra, totálkáros
lett.
– Milyen sérüléseitek lettek?
– Nem sérültünk komolyabban, hála a Jóistennek.
– A három fiaddal voltál?
– Két fiammal és a lányommal. A harmadik fiam beteg volt éppen. Nagy szerencsénk
volt. Megálltam Simontornyán tankolni, vettem minden gyereknek egy kis apróságot.
Zsigmond, a legkisebb elkezdett Rékával vitatkozni út közben, hogy leesett a Kinder to-
jás és Réka rálépett. Mondtam neki, hogy maradjon a helyén, ne vegye föl, majd fölve-
szem én, ha megállunk. Így szerencsére Zsigmond nem kapcsolta ki a biztonsági övet. Rá
5 másodpercre ütköztünk. Nagyon sokat jelentett a biztonsági öv, hogy megúsztuk ezt a
balesetet.
– A példátok is mutatja, hogy településen belül is sokat jelent, hogy be vagyunk kötve, de
vannak, akik ezt nem veszik komolyan. Mi volt az elsõ reakciód az ütközés után?
– Füstszagot éreztem (késõbb kiderült, hogy a légzsák patronjának a szaga volt az), úgy-
hogy amilyen gyorsan tudtunk, kiszálltunk. Az én oldalamon nem nyílt az ajtó, így a má-
sik oldalon kászálódtam ki, és meggyõzõdtem arról, hogy mindegyik gyerek jól van. Köz-
ben többen is jöttek a ceceiek közül segíteni. A gyerekeket inkább a stressz viselte meg,
nekem a mellkasom fájt a biztonsági öv szorítása miatt. Azért fontos, hogy egy autónak jó
biztonsági rendszere legyen, mert ilyen helyzetben életet menthet. Családapaként ez
fontosabb, mint a lóerõk száma.
– A gyerekek?
– Volt egy kis sírás és pánik, viszont amikor a mentõsök megérkeztek, kiváló pszicholó-
gusi és pedagógusi vénával kezelték a helyzetet, beszélgettek a gyerekekkel, megkérdez-
gették, megvizsgálták õket. Csak az elismerés hangján lehet róluk szólni. De ugyanúgy a
katasztrófavédelem, a rendõrség és a sürgõsségi osztály munkájáról is.
– Elgondolkoztál-e azon, hogy mi a lelki üzenete ennek a balesetnek számodra?
– A Jóisten velünk volt, hogy nem történt senkinek komoly baja. A lelki üzenet számom-
ra az, hogy a családdal több idõt töltsek, és jobban fókuszáljak olyan alapvetõ emberi ér-
tékekre, mint az emberi kapcsolatok. Ebben a helyzetben megtapasztaltam, mennyire
fontos egy élõ emberi közösség, milyen jól szervezett a magyar társadalom, és a hivatásos
szervek (rendõrség, katasztrófavédelem, mentõk, sürgõsségi ellátás) – minden híreszte-
lés ellenére – milyen profin látják el a feladatukat. Most is mélyen megérint, megindít az
a felénk fordulás, amit megéltünk. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a segítségünk-
re sietett a bajban!

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2018. január 19-én
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Sárbogárd Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének tárgyalása – I. forduló.
Elõadó: polgármester
4. Sárbogárd Településszerkezeti Tervének
részleges módosítása.
Elõadó: polgármester
5. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: aljegyzõ
7. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szó-
ló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
8. A polgármester elõzõ évi igénybe vett sza-
badságmértékének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
9. A polgármester 2018. évi szabadságolási
ütemterve.
Elõadó: jegyzõ
10. A polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási
összegének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
11. A 2018. évi teljesítményértékelés alapját
képezõ célok meghatározása.
Elõadó: jegyzõ
12. Sárbogárd IV. számú háziorvosi körzet fel-
adatellátása.
Elõadó: polgármester
13. Pályázat benyújtása a zártkerti besorolású
földrészletek mezõgazdasági hasznosítását se-
gítõ, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására.
Elõadó: polgármester
14. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester
15. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
16. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
17. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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2018 TAVASZ

3 hónap egy dán népfõiskolán –
ez a te lehetõséged!

Január 25-éig lehet jelentkezni a dán népfõiskola márciusban
induló kurzusára! Nagyszerû lehetõség angolul jól tudó, 18 év
feletti fiataloknak. A dán népfõiskola különleges intézmény –
minden, amire egy fiatal vágyhat: szabadság, érdekes és izgal-
mas programok, közös gondolkodás és alkotás a világ különbö-
zõ pontjairól érkezett fiatalokkal. Zene, tánc, képzõmûvésze-
tek, természetjárás, konyhamûvészet, fenntarthatóság a min-
dennapokban.

DÁN NÉPFÕISKOLA – 2018 TAVASZ
Vestjyllands Hojskole – Velling

2018. március 4-étõl június 2-áig
Jelentkezési határidõ: 2018. január 25.
Meghallgatás: 2018. január 30.
Vestjyllands Hojskole 2018. március 4.–2018. június 2.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában 18 év feletti,
angolul jól tudó magyar fiatalok jelentkezhetnek ösztöndíjjal a
dán Vestjyllands Hojskolera. Ha felnõtt életed kezdetén vagy,
de még nem döntötted el, hogy merre indulj; ha fel akarod fe-
dezni rejtett képességeidet, meg akarod ismerni önmagadat
egy nemzetközi közösségben; ha érdekel a világ jövõje, a fenn-
tartható fejlõdés a mindennapokra lebontva; ha szeretnél
megtapasztalni egy 150 éve jól mûködõ demokráciát; ha érde-
kel a világ egyik legfejlettebb, legszabadabb, legdemokratiku-
sabb országa, JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai
Társaságnál a dán partner népfõiskola, a VESTJYLLANDS
HOJSKOLE tavaszi kurzusára, mely 2018. március 4-étõl
2018. június 2-áig tart.
KAPCSOLAT: Ács Sándorné 30 385 0379, Virág Zsuzsa 30 514
5274
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos – Kishantos,
0165/5 hrsz.
e-mail: kishantos@datatrans.hu, fax: 25 506 021
Jelentkezési határidõ: 2018. január 25.
A jelentkezés módja:
– kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
– kézzel írt bemutatkozás magyarul, és ugyanez a bemutatko-
zás gépelve e-mailen angolul.

AZ EGYIK TANTÁRGY BEMUTATÁSA

APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Are you looking for the place, where you can get experience in
organic farming, without having to take a degree in agriculture;
where you can pick up experience and knowledge about natural
building; where you can engage yourself in some of the broad and
specific questions regarding sustainable living, a way of life that
encourages economic independence and simplicity, that creates
space for your own inspiration to unfold? Is there an artist hidden
in you, who works in wood, clay and/or other natural materials?
Our houses are works of art, which reflect the creative and
inspired lives of those whose dwell within. Do you want to see your
life in context? Come to Vestjyllands Folk High School and be a
part of our innovative applied sustainable development program.
Our focus is: natural building – organic gardening – alternative
energy – resource management – fusion kitchen – 2nd hand clot-
hing design.
Ha a fenti szövegnek legalább a lényegét nem érted, akkor an-
goltudásod sajnos nem elegendõ a programban való részvétel-
hez.

www.vestjyllandshojskole.dk
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Szerelmi vallomás
Lóránt úrhoz kedden távirat érkezett vállalati irodájába, mely ha-
ladéktalanul házon kívüli üzleti megbeszélésre hívta. Azonnal le-
diktálta titkárnõjének a legfontosabb leveleket, és utasította,
hogy este küldje felbélyegezve valamennyit a lakására a tanuló-
lánnyal, Évával. „Remélem, öt óra körül otthon leszek, s akkor
még aláírhatom és feladhatom” – mondta. Hogy a feleségét is ér-
tesítse, azt nem tartotta szükségesnek. Minek? Hilda a házassá-
guk elsõ napjától kezdve úgy rendezte az életét, hogy a férjéhez al-
kalmazkodott. Bárhol töltötte a délutánt, mindig otthon volt,
amikor Lóránt úr nem sokkal öt után hazaérkezett. A férj így sze-
rette, és ennek így kellett lenni. Ezen a napon Lóránt csak tizen-
egykor tért haza a megbeszélésrõl. „Vidékre kellett utaznom” –
vetette oda röviden a feleségének, aztán kérte a levelek dosszié-
ját.
Másnap reggel a titkárnõ enyhe szemrehányással a hangjában
megjegyezte: „Évának tegnap majdnem három órát kellett várnia
a felesége hazatérésére.” Lóránt harsányan felnevetett. „Éva lóvá
tette magát. A feleségem egyáltalán nem tudta, hogy elutaztam,
és a megszokott idõben, öt órára várt haza. Nálunk ez a rend.”
A titkárnõ egyre bizonygatta az igazát. Lóránt úr meghökkent.
Este elgondolkodva szemügyre vette a felesége arcát. Milyen csi-
nos – és milyen fáradt! Hol lehetett tegnap, hogy õt még csak nem
is értesítette? Kérdõre vonta az asszonyt. Hilda könnyekben tört
ki. „Itt akartalak hagyni – talán örökre. Neked évek óta olyan ter-
mészetes, hogy mint valami árnyék, szüntelen körülötted vagyok.
Soha egy kedves szót nem hallok ezért tõled. Sosem kérdezed,
hogy nekem nincs-e valami
tervem. Egyszerûen nem bír-
tam tovább. Becsomagoltam
a bõröndömet, és felültem a
legelsõ vonatra…”
Lóránt csak igen lassan fogta
fel az egészet. „És ki küldött
vissza?” Hilda ránézett a fér-
jére. Tekintete tele volt sze-
retettel, jósággal, megbocsá-
tással. Amit most mondott,
olyan banálisnak tûnt, a férfi
számára mégis a legdrágább
szerelmi vallomás volt. „Sen-
ki. A vonatban eszembe ju-
tott, hogy elfelejtettem felír-
ni, hol az ennivalód. Magam elõtt láttalak, ahogy tehetetlenül
állsz a lakásban. Vissza kellett jönnöm, mert éreztem, hogy a gon-
doskodás rólad és a hazaérkezésedre való várakozás az életem
jókora darabját teszi ki.”
Lóránt mélyen hallgatott. De szégyenkezve átölelte a feleségét.

E. R.

Forrás: Élet és Világosság, 2008/1.

Jobbod, Uram, dicsõ az erõtõl…” / „Uram, a jobbod kitûnik
erejével…”

(2Móz/Kiv 15,6)

ÖKUMENIKUS IMAHÉT –
SÁRSZENTMIKLÓS 2018

Ebben az évben is világszerte január harmadik hetében össze-
gyûlnek a keresztyének, hogy imádkozzanak.
A 21. századra az ember sok mindent megoldott – felszámolta
a rabszolgaságot, sok mindent elért –, gyógyíthatatlan betegsé-
gekre találta meg a gyógyszert, vagy a módszert, amivel gyó-
gyítható lett. Az utolsó néhány évtizedben gépek, eszközök,
szolgáltatások állnak az ember rendelkezésére, hogy kényel-
mesebb, nyugodtabb, boldogabb legyen az élete.
MÉGIS: semmire nincs idõnk, mindig fáradtak vagyunk, a
megoldott gondok helyett (pl. betegségek, társadalmi igazság-
talanságok) újak jöttek, a kényelmesebb élet, mintha még
rohanósabb lenne és a 21. század nemcsak eredményeket, ha-
nem csapdákat is hozott magával (kábítószer és egyéb függõsé-
gek).
E tapasztalatukat osztják meg velünk az imahét programját
összeállító Karib-térségi keresztyének, és segítséget adnak a
megoldás megtalálására.
Erre figyelünk estérõl estére, és együtt hordozhatjuk családja-
ink, gyülekezeteink, településünk, országunk gondjait imád-
ságban.
Alkalmaink január 22-étõl (hétfõtõl) január 26-áig (péntekig)
minden este 5 órakor kezdõdnek.
Helyszínek:
hétfõ: evangélikus gyülekezeti terem (fûtött);
kedd, szerda: sárszentmiklósi római katolikus templom (fû-
tött);
csütörtök, péntek: sárszentmiklósi református gyülekezeti te-
rem (fûtött).

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt!

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1
%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segít-
ségünkre!
Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk.
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985),
vagy a www.sarbogardikarate.hu honlapon.

Köszönettel: Németh Attila elnök

Kép: illusztráció
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Kukoricaleves

Hozzávalók: 20 dkg kukorica, 1 kápia pap-
rika, 1 kisebb fej hagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 3 ek vaj, só, bors, egy kevés piros-
paprika, 1 dl tej, vagy tejszín, petrezse-
lyem.

A hagymát és a fokhagymát megpucoljuk,
a vöröshagymát kockákra vágjuk, a fok-
hagymát áttörjük. A kápia paprikát koc-
kákra vágjuk. A vajat egy edényben felol-
vasztjuk, a hagymát dinszteljük, hozzáad-
juk a fokhagymát és a paprikát, majd a ku-
koricát, felengedjük kb. fél liter vízzel.
Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a piros-
paprikát is. Kb. 15 perc fõzés után hozzá-
adjuk a tejszínt, majd amikor forr, elzárjuk
a gázt. Apróra vágott petrezselymet keve-
rünk hozzá.

Almás rakott kel

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 1 kis
fej kelkáposzta, 2 közepes alma, 1 közepes
vöröshagyma, 4 tojás, 2 tk só, 1 tk bors, 1 tk
borsikafû, 1 kk õrölt fûszerkömény, 1 dl
víz, 50 ml lenmagolaj, 1 ek sertészsír, 1
késhegynyi fahéj.

Egy nagyobb lábost félig engedünk sós víz-
zel és feltesszük forrni. A hagymát felkoc-
kázzuk, a káposztát megmossuk, felaprít-
juk. Nem kell, hogy csíkok, vagy szabályos
kockák legyenek. Óvatosan a lobogó vízbe
szórjuk a káposztát, és néhány perc alatt
félpuhára fõzzük. Ha ezzel megvagyunk,
leszûrjük és félretesszük. A felhevített zsí-
ron üvegesre pároljuk a hagymát, hozzá-
adjuk a darált húst és fehéredésig pirítjuk.
Közben megszórjuk a fûszerekkel (kivéve
a fahéjat), és ha szükséges, egy kevés vizet
öntünk alá, hogy le ne égjen. Miután a hús
is (fél)kész, fogunk egy nagyobb tálat, ab-

ban összekeverjük a kelkáposztát, a húst és
a 4 tojást, majd megszórjuk egy kevés fa-
héjjal és beleaprítunk 2 kisebb almát. Nyu-
godtan sózzuk még meg egy kicsit. Óvato-
san, de alaposan elkeverjük az egészet, hõ-
álló tálba öntjük és meglocsoljuk az olajjal
(lenmag-, szezámmag-, kókusz-, vagy olí-
vaolaj, tetszés szerint). Fóliával letakarjuk
és betoljuk a 180 fokra elõmelegített sütõ-
be. Félóra után levesszük a fóliát a tálról,
hogy a teteje szépen megpiruljon.

Túróval és póréval rakott
polenta

Hozzávalók a rakott polentához: 100 g ku-
koricadara, só ízlés szerint, 1 dl habtej-
szín, 1,5 dl olívaolaj, 20 dkg tehéntúró, 1
közepes póréhagyma, 5 dkg vaj; a tálalás-
hoz: 0,5 dl olívaolaj, 5 dkg bacon.

A pórét karikára vágjuk. A túrót villával
összetörjük. A vizet a sóval és egy kiskanál-
nyi kukoricadarával (így megelõzhetõ a
csomósodás) felforraljuk. A hõmérsékle-
tet lejjebb vesszük, és a kukoricadarát las-
san beleöntjük a gyöngyözõ vízbe, közben
folyamatosan keverjük. 15-20 percig fõz-
zük folyamatos keverés mellett. Ahogy sû-
rûsödik a polenta, egyre nagyobb erõkifej-
téssel kell keverni. Még melegen hozzáke-
verjük a tejszínt és 1 dl olívaolajat. Fél deci
olívaolajat öntünk egy tûzálló tálba. Rá-
szórjuk a póré felét. Rámerjük a kikevert
polenta felét, majd a túrót. Aztán a póré
másik felét, a polenta másik felét. Le-
nyomkodjuk, forró sütõbe tesszük. Ami-
kor átforrósodott, rákockázzuk a vajat. Jól
átsütjük. Közben olívaolajon megsütjük a
bacont. A sütõbõl kivett polentát 10 percig
pihentetjük. Késsel körülvágjuk, tálra bo-
rítjuk. Sült szalonnával tálaljuk.

Fánk olajsütés nélkül

Hozzávalók: 400g liszt + egy kevés a da-
gasztáshoz, 160 ml meleg tej, 1 és negyed
szárított élesztõ, 75 g porcukor, 1 közepes
méretû tojás, 1 ek vaj, só.
Pár evõkanál langyos tejben futtassuk fel
az élesztõt. A maradék tejben olvasszuk fel
a vajat, majd adjuk hozzá a lisztet, a cukrot,
a felvert tojást és egy csipet sót, valamint az
élesztõs tejet. Dolgozzuk jól össze, da-
gasszuk néhány percig. Tegyük egy enyhén
olajozott tálba, szórjuk meg kevés liszttel a

tetejét, fedjük le egy tiszta konyharuhával,
és meleg helyen kelesszük 2 órát, míg a két-
szeresére dagad a tészta. Kissé gyúrjuk át,
majd nyújtsuk ki a tésztát kb. 2 cm-es vas-
tagságúra, vágjunk belõle nagyobb koron-
gokat egy lisztezett bögre szájával, és vág-
juk ki egy pogácsaszaggatóval a közepét. A
kivágott kisebb korongokat összegyúrhat-
juk a maradék tésztával és újabb fánkokat
szaggathatunk belõle, de fel is használhat-
juk mini fahéjas fánkok készítésére. A fán-
kokat 190 fokon süssük 6-8 percig. Ne süs-
sük túl! Porcukorral megszórva is finom a
fánk, de tehetünk a közepébe egy kis kanál
lekvárt is. A minifánkokat forgassuk meg
fahéjas porcukorban. A csokoládémázhoz
a csokoládét gõz fölött olvasszuk meg és
mártsuk bele egyenként a fánkokat. Hogy
a csokoládé-bevonat megdermedjen a te-
tejükön, tegyük õket hûvös helyre.

NAGYMAMA RECEPTJEI

HETI IDÕJÁRÁS

A hétvége idõjárása – bár még mindig
bizonytalan – eleinte enyhülést hozhat
némi csapadékkal, pénteken és szom-
baton inkább esõvel, vasárnap havas
esõvel, havazással, fõként északkeleten,
keleten.

Vasárnap visszaesik a hõmérséklet, éj-
szaka ismét mindenütt 0 fok alá csök-
ken a hõmérséklet, és vasárnaptól az
északkeleti országrészben napközben is
fagypont alatt maradhat a hõmérséklet.
A jövõ hét elején délnyugat felõl enyhü-
lés érkezhet, mely eleinte délnyugaton,
késõbb másutt is ismét felszámolhatja a
fagyot, és kedden akár 4 és 9 fok közé is
emelkedhet a hõmérséklet. A csapa-
dékhajlam csökken, a nap is kisüthet.

www.metnet.hu
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XI. forduló

Sárkeresztúr Kike–Spuri
6:1 (3:0)

Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Jancski, Böröndi, Hegedüs.
Csere: Kristóf, Müller, Visi R., Ásványi.
Spuri: Huszár – Bereczki, Kiss, Zámbó,
Böröczki.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Fésû.
1. perc: Böröndi lövésébe Huszár beleka-
pott, a labda szögletre vágódott. 2. perc:
Kiss hosszan szöktette magát jó helyzet-
ben. 3. perc: Jancski átadását Böröndi a
kapu fölé lõtte. 5. perc: Banda buktatta
Szauerveint. A szabadrúgást a sorfalba lõt-
te. 6. perc: Kiss gurított kapu mellé. 8. perc:
Böröndi fejjel csúsztatott kapu fölé. 9.
perc: Fésû a kapu mellé lõtt. 10. perc:
Szauervein lövése magasan a kapu fölött
landolt. 11. perc: Czeiner a kapufát találta
telibe. 12. perc: Böröndi lövése szintén a
kapufán csattant. A kidobott labdát Fésû
magasan a kapu fölé vágta. 15. perc:
Müller átadásából Kristóf megszerezte a
vezetést, 1:0. Kezdés után még fel sem
ocsúdtak, Böröndi szerezte meg a labdát,
Huszár mellett a kapuba lõtt, 2:0. 17. perc:
egy lepattanó labdát Jancski nagy erõvel
rúgott a kapuba, 3:0. 19. perc: Böröndi har-
colt ki szögletet, azonban a védõk mentet-
tek. 22. perc: Szauervein lövése a kapufá-
ról ment az alapvonalon kívülre. Még eb-
ben a percben Zámbó lövését védte Visi J.
A kidobott labdát Kiss szerezte meg. Lövé-
se elkerülte a kaput. 23. perc: Böröndi lö-
vését Huszár lábbal rúgta a mezõnybe. 29.
perc: a védekezõ Böröndi lábáról Fésû elé
került a labda, aki a kapuba lõtt, 3:1. 30.
perc: Kristóf lõtte ki a hosszú alsót, 4:1. 33.
perc: megjött a törzsszurkoló, Balogh Me-
linda. 36. perc: Böröndit a kapufa segítette
ki, 5:1. 37. perc: Zámbó hosszan szöktette
magát. 38. perc: Kiss 5 m-rõl a kapu fölé
lõtt. 37. perc: Jancski a saját térfelérõl
emelt a meglepett Huszár fölött a kapuba,
6:1.
Góllövõk: Kristóf 2, Böröndi 2, Jancski 2,
illetve Fésû.

Dream Team–
Twister Galaxy 1:7 (0:5)

Dream Team: Gál – Kiss, Varga, Vörös,
Mondovics.
Csere: Bognár R.
Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Bognár Zs., Budai.
Csere: Killer, Kun, Simon II.
3. perc: az elsõ lövés Kaló nevéhez fûzõdik.
5. perc: Budai eresztette el a labdát, Kaló

pedig élt a lehetõséggel, 0:1. 6. perc: Szán-
tó hosszan rúgta elõre a labdát, Kaló nem
érte el. 8. perc: Gál hibáját Barabás hasz-
nálta ki, 0:2. 10. perc: Barabás tálalt Kun
elé, aki növelte az elõnyt, 0:3. 11. perc: Ba-
rabás óriási helyzetet hagyott ki. 12. perc:
Budai tálalt Killer elé, máris 0:4. 15. perc:
Kiss mentett Kaló elõl. 16. perc: Mon-
dovics ügyes emelése a kapu fölött pár cen-
tivel ment alapvonalon kívülre. 16. perc:
Kun passzolt Bognár Zs. elé, aki a kapuba
lõtt, 0:5. 18. perc: Kun nagy helyzetben hi-
bázott. 19. perc: Mondovics szögletét Var-
ga a kapu fölé rúgta kapásból. Azt mondta
Kiss („Doboz”), hogy Killer szándékosan
okozta a sérülését, ezért bunkó! Na, de fi-
úk! 23. perc: Budai lövése Gál lábai között
kötött ki a kapuban, 0:6. 26. perc: Twister-
adogatás a Dream kapuja elõtt, míg a nagy
helyzetet Killer puskázta el! Na, erre
megint megszólalt Kiss! 26. perc: Varga
váratlan lövése meglepte Bognár kapust,
1:6. 27. perc: a nagydarab Killer (nem én
mondtam) sodorta be a hetediket, 1:7. 27.
perc: a Szántóról messzire kipattanó lab-
dát Budai senkitõl sem zavartatva maga-
san a kapu fölé rúgta. 31. perc: Simon II.
lövését Bognár kapus lábbal hárította
szögletre. 34. perc: Barabás! Mit hagytál
ki? 37. perc: Mondovics másodszor kísér-
letezett emeléssel, megint centikkel ment
kapu fölé.
Jobb összpontosítással nagyobb arányban
is nyerhetett volna a Twister!
Góllövõk: Varga, illetve Kaló, Barabás,
Kun, Killer 2 (na, most szólalj meg, Do-
boz!), Bognár Zs., Budai.

Extrém–Bogárd Junior
14:2 (7:0)

Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth, Szabó F.
Csere: Szabó A., Tórizs.
Bogárd Junior: Varga – Bor, Boros, Far-
kas I., Lénárt.
Csere: Farkas II., Szakács.
1. perc: Szabó F. lövése a kapuban kötött
ki, 1:0. 4. perc: Dévényi volt eredményes,
2:0. 5. perc: Horváth lövése kerülte el a ka-
put. 7. perc: Dévényi önzõsködött, ugyanis
hárman mentek kapura, de õ az átadás he-
lyett a lövést választotta, mely a kapu mel-
lett landolt. 8. perc: Bor lövése nem oko-
zott gondot Németh kapusnak. (Az Öreg
meg az ajtóból szurkolt, fene egye a büfét!)
10. perc: Tórizs cselezte be magát a védõk
gyûrûjébe, lövése a kapu közepében kötött
ki, 3:0. 11. perc: megint Tórizs került hely-
zetbe, de elhamarkodta. 12. perc: a tartha-
tatlan Dévényi növelte az elõnyt, 4:0. 13.
perc: Szabó A. is bemutatta góllövõ-képes-
ségét, 5:0. 14. perc: Horváth megunta a tét-
lenséget, 6:0. Visszavett a játék iramából

az Extrém. 20. perc: Tórizs lövése a kapu-
ban, 7:0. 21. perc: Farkas I. lövését védte
Németh. 23. perc: Horváth átadását Szabó
F. értékesítette, 8:0. 24. perc: Szabó F. zú-
gó kapufája, 26. perc: Lénárt átadásából
Bor szépít, 8:1. 27. perc: Horváth a kapu
mellé lõtt. Majd ugyanebben a percben nö-
velte az elõnyt, 9:1. 28. perc: Lénárt lövés
helyett az átadást részesítette elõnyben.
Rossz választás volt. 29. perc: Dévényi lö-
vését Varga védte. 30. perc: Horváth az
üresen maradt kapura emelt. A visszafutó
Varga a gólvonal elõl szögletre ütötte a
labdát. 32. perc: Tórizs lövése kerülte el a
kaput. 33. perc: Horváth lövése a kapufán
csattant. 34. perc: Dévényi-gól, 10:1. 35.
perc: Horváth-kapufa, a kipattanót Tórizs
szintén a kapufára lõtte. 36. perc: Lénárt
átadásából Farkas I. szépít, 10:2. 36. perc:
Szabó A. növelte az elõnyt, 11:2. 37. perc:
Horváth a kapuba lõtt, 12:2. Teljesen szét-
esett a Junior! 38. perc: újabb Horváth-gól,
13:2. Még ugyanebben a percben Dévényi
állította be a végeredményt, 14:2.
Nagyobb arányban is nyerhetett volna az
Extrém a hitehagyott Junior ellen.
Góllövõk: Szabó F. 2, Dévényi 4, Tórizs 2,
Szabó A. 2, Horváth 4, illetve Bor, Farkas
I.

Légió 2000, Agro Natur–
FDL Kft. 2:2 (2:1)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Ma-
gyar, Tóth G., Virág, Nyúl.
Csere: Szabó.
FDL Kft.: Farkas – László, Lakatos Á.,
Abdalla, Bor.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Gy., Pap,
Rehák.
1. perc: kezdés után Virág majdnem gólt
szerzett. 3. perc: Bor szabadrúgása a sor-
falban akadt el. Tóth G. lövése Lászlóról
vágódott le. 4. perc: Abdalla lövése a kapu-
ban, 0:1. 5. perc: Lakatos Á. lövését védte
Horváth kapus. 6. perc: Virág lövését meg
Farkas. 7. perc: Magyar lövése Lászlóról
vágódott szögletre. 8. perc: Tóth G. lövése
kapu mellé szállt. 10. perc: Tóth nagy góllal
egyenlített. Farkas nem védhette, 1:1. 11.
perc: Magyar erõs lövését Farkas lábbal
rúgta a mezõnybe. Nagy védés volt! 13.
perc: Abdalla lövése Horváthról került
szögletre. 15. perc: a kidobott labdából Vi-
rág lõtt gólt, 2:1. 17. perc: Rehák a kapufát
találta telibe. A kipattanó labdát Virág lõt-
te kapura, Farkas bravúrosan védett. 19.
perc: Tóth lövését Farkas szögletre tolta.
21. perc: Abdalla csúnyán kapu mellé lõtt
gólhelyzetben. 22. perc: Magyar elõzte
meg Rehákot. 23. perc: Abdalla nagy hely-
zetet hagyott ki! 25. perc: Virág lövése a
visszafutó Abdalla válláról szögletre pat-
tant. 26. perc: Magyar lövését Farkas nagy
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bravúrral védte. 27. perc: László lövését
Horváth vetõdve hárította. 28. perc: Bor
Józsi! Kell ennél nagyobb helyzet? 29.
perc: Lakatos Á. lövése Magyarról került
szögletre. Lakatos Gy. lövése Horváthról
újból elé került, lövése azonban kapu fölé
ment. A kidobott labdát Magyar rúgta ka-
pu fölé. 30. perc: Rehák lõtt kapu mellé.
32. perc: a sokadik próbálkozás után Re-
hák egyenlített, 2:2. 34. perc: Virág fejérõl
Farkas szedte le a labdát. 35. perc: Rehák
lövését Horváth a mezõnybe öklözte. 37.
perc: Pap lövése a kapu fölé ment. 38. perc:
szöglethez jutott az FDL. Pap megint fölé
bombázott!

Igazságos eredmény született. Jó mérkõ-
zést játszott a két csapat.

Góllövõk: Tóth, Virág, illetve Abdalla,
Rehák.

A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Tabella

1. FDL Kft. 10 8 1 1 49:14 25

2. Extrém 10 7 2 1 63:24 23

3. Légió 2000,
Agro Natur 10 6 2 2 50:13 20

4. Twister Galaxy 9 5 1 3 39:31 16

5. Sárszentágota Öfi 9 5 1 3 34:32 16

6. Sárkeresztúr Kike 10 5 - 5 37:37 15

7. Spuri 10 2 - 8 16:52 6

8. Dream Team 10 1 1 8 20:51 4

9. Bogárd Junior 10 1 - 9 30:84 3

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Extrém, 19 gól.

2. Dévényi Zsolt, Extrém, 18 gól.

3. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro Natur, 17
gól.

Gróf Ferenc

VÉGLEG MEGSZÛNTEK A 40-ES HÍVÓSZÁMOK
Január 1-jétõl már nem használható a hazai kékszámszolgáltatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság (NMHH) rendelete nyomán – emlékeztet a hatóság. A 40-es számokat használó cégeknek két évük
volt áttérni más hívószámokra, és jellemzõen a 80-as zöldszámok vagy vezetékes földrajzi számok mel-
lett döntöttek. Az új elérhetõségekrõl az érintett cégek honlapján érdemes tájékozódni.

A korábban a kékszámok hívásdíjával kapcsolatos, sokasodó fogyasztói panaszok vezettek el oda,
hogy az NMHH elõírta a szolgáltatás hazai megszüntetését egy 2016-os rendelete kiadásával, a kiveze-
tés pedig a fogyasztók érdekeit képviselve két lépcsõben valósult meg. Erre azért volt szükség, mert a
hatályos szabályozás ellenére a hívó és a hívott elõfizetõ között elosztott díjas hívás teljes díját a szol-
gáltató sokszor a hívóra, vagyis az elõfizetõkre hárította, a többfordulós szolgáltatói egyeztetések pe-
dig eredménytelennek bizonyultak.

A 40-es számokat javarészt nagy ügyfélkörrel rendelkezõ cégek – például közüzemi szolgáltatók, ban-
kok vagy fogyasztási cikkeket gyártó vállalkozások – használták ügyfélszolgálati számként. Az áttérés-
re rendelkezésre álló két évben ezeket más telefonszámokkal váltották ki, zömében a 80-as zöldszá-
mokkal, vagy vezetékes számokkal. A cégek különbözõ termékein vagy tájékoztatóin elõfordulhat,
hogy a fogyasztók még találkoznak 40-es hívószámmal, ilyenkor a társaság weboldalán vagy ügyfél-
szolgálatán érdemes tájékozódni az új elérhetõségrõl.

A KÉKSZÁM EREDETE

A kékszámokat 1997-ben vezették be, hogy az akkori, zömmel vezetékes telefont használók a számot
az ország bármely pontjáról ugyanannyiért, a helyi hívás díjáért hívhassák. Ez úgy valósulhatott meg,
hogy a helyi és a távhívás díjkülönbözetét a hívott fél fizette. A mobiltelefonálás elterjedésével viszont
a helyi hívás fogalma értelmét vesztette, a kékszámok hívásáért a szolgáltatók különbözõ díjakat szám-
láztak ki, és gyakran a kékszámok hívása többe került, mint bármely más belföldi hívás. Mindezzel a
szolgáltatás éppen a lényegét, a kedvezményes díjú információcsere lehetõségét vesztette el. A tele-
fonálási szokások változása mellett a 40-es számok jelentõségének csökkenéséhez hozzájárult az is,
hogy ma már az ügyfélszolgálatok elérhetõségét a cégek sok más módon, így például e-mailben,
internetes hívással, közösségi oldalakon keresztül, vagy akár chatszolgáltatással is biztosíthatják a
hozzájuk fordulók számára, ráadásul ingyenesen.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Kommunikációs Igazgatóság

E-SZJA: IDÉN MÁR A MUNKÁLTATÓK
HELYETT IS A NAV SZÁMOL

2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül
elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk ké-
szítse el szja-bevallásukat, mert megszûnt a munkáltatói adómegállapítás. A NAV számukra is összeál-
lítja a 2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez semmilyen kérelmet nem kell benyújtani.
A tervezet, akár az adózó közremûködése nélkül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018.
május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezete-
ket a NAV 2018. március 15-étõl az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetõvé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-éig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06
30 344 4304), vagy a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon, formanyomtatványon (BEVTERK), továbbá tele-
fonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben
a formában:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és
papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most el-
érheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltõ felület 2018. január 8-a óta elérhetõ a NAV honlap-
járól (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac 140x200x6
cm-es eladó. 06 (20) 405 7366

Jó állapotú ülõgarnitúra, étkezõbútor és egyéb kis bútorok és garázs-
vásár! 06 (20) 226 7080

Extra száraz tûzifa eladó 15.000 Ft/m3. 06 (30) 665 6101

38 m2-es egyszobás lakás olcsó rezsivel az Ady Endre utcán eladó! 06
(20) 226 7080

Tûzifavásár! Hasított cser: 3100 Ft/q, hasított akác: 3600 Ft/q, hasí-
tott vegyes tûzifa: 3100 Ft/q. Ingyenes házhozszállítás! Papp János,
Simontornya. Telefon: 06 (20) 406 9267 (0562714)

Sertéstelepre állatgondozót keresek. 06 (30) 567 4845

Munkalehetõség sírkövesnél 06 (20) 9177 980

Tûzifa eladó, száraz minõségû, 13.000 Ft/m3-tõl. 06 (70) 671 1935

Közmûvesített telek a Kossuth Lajos utcában eladó, 340 négyszögöl.
06 (20) 245 7645

Farsangi jelmezek kölcsönzése 2018. január 15-tõl Sárbogárdon az
Ady Endre út 149. szám alatt, az OTP-vel szemben.

Jó száraz tûzifa eladó. Hívjon bizalommal! 16.000 Ft/m3. 06 (70) 636
0017

Egyedülálló hölgy sürgõsen albérletet keres. 06 (30) 637 5327

SÁRHATVANBA, A ZICHYFARMRA,
340 LE-s Case Ih Magnum

TRAKTORRA ÉS EGYÉB GÉPRE keresünk
GPS-KEZELÉSBEN JÁRTAS TRAKTOROST,

valamint EO JUMZ öreg kotróra jogosítvánnyal
rendelkezõ NYUGODT KEZELÕT,

munkatapasztalattól és végzettségtõl függõen
bruttó 1.200–2.000 Ft/óra bérezéssel.

Telefon: 06 30 9381 681
vagy 06 30 3400 224

Danielle Steel, Cynthia Parker és Sidney Lawrence
KÖNYVEK ELADÓK
150 Ft-os darabáron.

06 20 405 7366

COSA NOSTRA PIZZÉRIA
PULTOS MUNKATÁRSAT KERES.

Jelentkezés a helyszínen.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Siófoki autóipari partnerünk részére keresünk

OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELÕ MUNKAKÖRÖKBE
MUNKATÁRSAKAT,

INGYENES BUSZJÁRATTAL!
Megemelt munkabérekkel és januártól belépési bónusszal

várjuk a jelentkezését irodavp@opuswork.eu e-mail
címen, vagy a 06 (70) 323 0001-es telefonszámon.

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezeté-
kek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogsza-
bályok szerint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés
szempontjából ellenõrizzék,

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cse-
réljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról,

– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott
építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se fe-
ledkezzenek meg,

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szele-
pet) zárják el, a belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmé-
rõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelení-
tését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvé-
gezzük.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy
ügyfélszolgálatainkat:

Sárbogárdon és térségében 80/919-004-es,

Szabadbattyánban és környezetében 80/200-344-es
telefonszámon.

A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik,
elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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FILMAJÁNLÓ
A legsötétebb óra

Néhány nappal azelõtt, hogy Nagy-Britannia miniszterelnöke
lett, Winston Churchill (Gary Oldman) élete egyik legmeghatáro-
zóbb próbatétele elé került: megfontoljon egy kidolgozott béke-
szerzõdést a náci Németországgal, vagy határozottan kiálljon és
harcoljon az elveiért, a nemzet szabadságáért.
A megállíthatatlan náci erõk legázolták Nyugat-Európát, és az in-
vázió veszélye a küszöbön állt; a közvélemény felkészületlen volt,
a király szkeptikus, saját pártja pedig ellene szervezkedett. Chur-
chill ilyen körülmények között nézett szembe legsötétebb órájá-
val, lelkesítette fel a nemzetet, és próbálta megváltoztatni a
történelem menetét.
A bemutató dátuma: 2018. január 18.

Fantomszál

A csillogó 50-es években, a háború utáni Londonban Reynold
Woodcock, a híres szabó (Daniel Day-Lewis) és nõvére, Cyril
(Lesley Manville) a brit divatvilág központi figurái: õk öltöztetik a
királyi családot, a filmsztárokat, az örökösnõket, a felsõ tízezer
tagjait, az elsõ bálozókat és a rutinos dámákat a Woodcock Ház
sajátos stílusában. Nõk jönnek és mennek Woodcock életében,
akik ihletet és társaságot biztosítanak a megrögzött agglegény-
nek, míg össze nem találkozik egy fiatal, magabiztos nõvel, Almá-
val (Vicky Krieps), aki hamarosan az élete állandó részévé válik,

mint múzsa és szeretõ. Reynold eddig pontosan megtervezett és
mintaszerûre szabott életét szép lassan szétzilálja a szerelem...
Bemutató dátuma: 2018. február 1.

A szabadság ötven árnyalata

Jamie Dornan és Dakota Johnson visszatérnek Christian Grey és
Anastasia Steele szerepében A SZABADSÁG ÖTVEN ÁR-
NYALATA moziváltozatában, mely az egész világot meghódító
sikerkönyv trilógia harmadik része alapján készült. Az elsõ rész
filmváltozata 2015-ben, Valentin-napon került a mozikba, és vi-
lágviszonylatban csaknem 950 millió dolláros bevételt hozott.

Az új rész 2018-ban szintén Valentin-napon debütál a filmvász-
non. A rendezõ A sötét ötven árnyalatát is jegyzõ James Foley
(Kártyavár), a forgatókönyvet Niall Leonard írta James regénye
alapján.
Bemutató dátuma: 2018. február 8.

Az órák

Egy röpke nap óráiba sûrítve
három nõ megkapó története...
1923.: Virginia Woolf (Nicole
Kidman), a huszadik századi vi-
lágirodalom nagy egyénisége, a
tragikus sorsú írónõ hosszú
gyógykezelése után elkezdi írni
„Dalloway asszony” címû regé-
nyét. 1951.: Laura (Julianne
Moore), az öngyilkossági haj-
lammal küzdõ terhes házi-
asszony meglepetésbulit akar
rendezni férje születésnapjára,
de kezébe akad a regény és telje-
sen belefeledkezik. 2001.: Cla-
rissa (Meryl Streep), a leszbikus
kiadótulajdonos szintén ünnep-
séget akar rendezni AIDS-ben szenvedõ költõ barátja tiszteleté-
re. Mindhárom történet alapkérdése saját boldogságunk igazi cél-
ja és annak elérése mások életén keresztül. Három nõ, egy regény:
az egyik írja, a másik olvassa, a harmadik átéli... Világszerte
számtalan díjjal méltán jutalmazott alkotás.

m2, 2018. január 21. (vasárnap) 21.10 óra
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A Szal-Agro Kft. a sárbogárdi mezõgazdasági
géplerakatába munkatársakat keres.

A telephelyen mezõgazdasági gépek és alkatrészek érté-

kesítése történik.

TELEPVEZETÕ
Feladata: az áruk átvétele, kiadása. A beérkezõ vevõk tá-

jékoztatása, kiszolgálása. Az árumozgás dokumentálása.

Elvárás: középfokú végzettség, mûszaki ismeret (lehetõ-

leg mezõgépész), számítógép használata, jogosítvány.

RAKTÁROS
Feladata: a beérkezett áruk összeszerelése, áruátvétel,

árukiadás.

Elvárás: gépész (mezõgépész) szakmai végzettség, tar-

goncavezetõi jártasság, traktorkezelési jártasság.

Amit kínálunk: stabil, kiszámítható munkahely, verseny-

képes fizetés, cafetéria.

Az önéletrajzot a job@szalagro.hu
e-mail-címre kérjük.


