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NYELVJÁRÁSOKK
Középkorú eladó: – Jó napot kívánok!
Miben segíthetek?
Huszonéves vásárló (hadarva): – Hali!
Lécci, adj egy csomi fülpucit és öntapit.
Eladó: – …Elnézést, pontosan mit is ad-
hatok?
Vásárló: – Egy csomi fülpucit és ön-
tapit.
Eladó: – Bocsánat, még mindig nem ér-
tem.
Vásárló (artikulálva): – Fül-tisz-tí-tót
és ön-ta-pa-dós je-lö-lõ-cet-lit.
Eladó: – Ó, így már világos! Parancsol-
jon!
Vásárló: – Szupi, köszcsi!
Eladó: – Szívesen. Még valamit esetleg?
Vásárló: – T’od, merre lehet kürcsit
meg üccsit kapni?
Eladó: – ?
Vásárló: – Kürtõskalácsot, üdítõt.
Eladó: – Tiplizz át a zebin, aztán a cuki
meg a szoli közt be.
Vásárló: – Édi vagy! Na, csocsi!
Eladó: – Viszontlátásra!

Hargitai–Kiss Virág
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AMIR ÉS CSALÁDJA

Írás a 6. oldalon.
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Futásukat elvégezték…
A doni tragédia 77. évfordulóján, január
12-én, vasárnap délután hajtottunk fejet a
több mint 207 ezer magyar katonából oda-
veszett több mint 130 ezer áldozat emléke
elõtt Sárbogárdon a Hõsök terei emlék-
mûegyüttesnél.
A második világháború keleti frontján zaj-
ló eseményeket a Himnuszt követõen Gál
Sándor, az ünnepséget szervezõ Honvéd
Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke
idézte föl:
– 1943. január 12-én kora délelõtt az urivi
hídfõbõl indított szovjet offenzívával vette
kezdetét az a véres és a második magyar
hadsereg pusztulásával végzõdött ütközet,
amely a doni tragédiaként él a magyar tör-
ténelmi emlékezetben. Az áldozatok szá-
ma meghaladja az 1526-os, ugyancsak tra-
gikusan végzõdött mohácsi csata ember-
veszteségét. Bárdossy László miniszterel-

nök 1941. június 27-én jelentette be a Ma-
gyarország és a Szovjetunió között beállt
hadiállapotot. Ennek az elsietett és átgon-
dolatlan döntésnek az lett a következmé-
nye, hogy a birodalmi kormány a teljes ma-
gyar haderõ keleti frontra vezénylését kö-
vetelte a magyar kormánytól. Az ország
akkori lehetõségeihez képest igyekeztek a
lehetõ legjobban felszerelni a keleti had-
mûveletre kiválasztott magasabb egysége-
ket. Ám a magyar királyi honvédhaderõ
felszereltsége meg sem közelítette a
Wehrmacht, illetve a Vörös Hadsereg fel-
szereltségének haditechnikai színvonalát.
A 2. magyar hadsereg a szombathelyi, pé-
csi, miskolci hadtestekbõl, az 1. páncélos-
hadosztályból, valamint 1. repülõcsoport
magasabb egységeibõl állt, vitéz Jány
Gusztáv vezérezredes parancsnoksága

alatt. Az alakulatok 1942. április 17. és jú-
nius 27. között vonultak a keleti frontra. A
német parancsnokság a sztálingrádi front
szárnybiztosítására helyezte el a 2. magyar
hadsereget a Don folyása mentén, közel
200 kilométer hosszú védelmi vonalon.
Adolf Hitler biztos volt abban, hogy a nagy
nyári offenzíva végsõ csapást mér a Vörös
Hadseregre, és a zömében gyenge szövet-
séges csapatok által védett Don mentén a
szovjeteknek esélyük sem lesz hadászati
kezdeményezésre. Mivel a magyar hadtes-
tek magasabb egységei úgynevezett köny-
nyû hadosztályokból álltak, ekkora kiterje-
désû folyamszakasz védelmére eleve nem
voltak alkalmasak. A nyári elõrenyomulás
során a magyar hadsereget komoly veszte-
ségek érték, az utánpótlás és a feltöltés pe-
dig késlekedett. Jány többször is követelte
a német parancsnokságtól az arcvonal le-
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Jézus a rózsák
közt

Kõkereszt oltalmazza az érkezõket és távozókat a 63-as út vasúti
keresztezõdésének közelében Sárbogárdon. A keresztre feszített
Megváltó lábai alatt, a talapzaton a „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus” felirat olvasható, valamint állításának éve: 1865. A kereszt
eredetileg a rendelõintézettõl észak felé három háznyira bújt meg,
egy lakóépület udvarának utcafronti részén (néhai Tatár József
szabómester házának szomszédságában). Az elmúlt napokban he-
lyeztette át az önkormányzat a vasúti átjáró mellé az ingatlantulaj-
donos által fölajánlott keresztet, Békési József, a mûszaki osztály
munkatársa és Mészáros János atya ötlete alapján, a Szegletkõ se-
gítségével.
Új, méltó helyén, a pár éve kialakított kerek rózsakert közepén
büszkén magasodik, magára vonva az utazók figyelmét. Majdani
megtisztítását követõen pedig ismét régi pompájában tündököl-
het.

Hargitai–Kiss Virág

rövidítését, illetve megfelelõ tartalékok
rendelkezésre bocsátását, minden ered-
mény nélkül. A németek a visszavonulás-
kor megtiltották az utak használatát,
amelyeken egységeik vonultak, sõt még azt
is, hogy a nyári ruházatot viselõ magyar
bakák éjszaka a közel mínusz 40 fokos fagy
elõl a házakba húzódjanak. A visszavonuló

honvédek tömegesen fagytak halálra.
Stomm Marcell altábornagy, a III. hadtest
parancsnoka a hadtörténetben szokatlan
parancsot adott ki – feloszlatta hadtestét
azzal, hogy mindenki mentse az életét,
ahogyan tudja.
Kovács Csongor református lelkész egy
olyan mûvészeti alkotással kapcsolatos él-
ményét idézte föl, mely talán a legszebben
fejezi ki a világháború veszteségeit – egy
családi képen egy édesapa, férj alakját for-
mázza az üres tér. Majd Pál apostol Timó-
teushoz írt második levelébõl olvasta Isten
igéjét:
„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe
elõtt, aki ítélni fog élõket és holtakat, az õ
eljövetelére és országára nézve:
Hirdesd az igét, állj elõ vele alkalmas és al-
kalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes
béketûréssel és tanítással.
Mert én nemsokára megáldoztatom, elköltö-
zésem ideje elérkezett.
Ama nemes harcot megharcoltam, futáso-
mat elvégeztem, a hitet megtartottam.
Végezetül eltétetett nekem az igazság koro-
nája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bí-
ró ama napon, de nemcsak nekem, hanem

mindazoknak, akik vágyva várják az õ meg-
jelenését.”
– Különös belegondolni – tette hozzá –, va-
jon mit élhettek meg és hogyan a Don-ka-
nyarban honfitársaink, amikor menekülni
kellett, amikor búcsút kellett mondani egy
megsebesült bajtárstól, aki nem tudta már
tovább folytatni az útját. Ezek között a tra-
gédiák között is milyen emberi összetarto-
zások, küzdelmek voltak, milyen szeretet-
tel voltak a bajtársak egymás felé és segí-
tettek, akiken még lehetett. Sokszor egy
haldokló számára az volt a segítség, hogy
Isten igéjével bátorította õket valaki. Éle-
tünk harcaiban jó érezni, hogy nem va-
gyunk egyedül, láthatjuk az Urat, aki elõt-
tünk járt, Jézust, aki ott volt az emberi
szenvedés legnagyobb mélységeiben. Hi-
szem, hogy ott volt az elesettekkel az Úr.
Ifj. Kineth István Bella István Halotti be-
széd címû versével gazdagította az ese-
ményt. A Szózat elõtt pedig Gál Sándor és
Novák Kovács Zsolt alpolgármester, vala-
mint a jelenlévõk közül többen is koszorút,
gyertyát, virágot helyeztek el a világhábo-
rús emlékmûnél.

Hargitai–Kiss Virág
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Vidám este a miklósi klubban
A Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub szíves invitálására Sárbogárdról, Sárhatvanból, Töbörzsökrõl érkeztek vendégek egy na-
gyon jó hangulatú estére a sárszentmiklósi klubba szombaton. A terembe toppanókat a Csuti lányok és Simon István zenéje fo-
gadta, s körben szépen megterített asztalok, a tányérok mellett Zámbó Lajosné gipszbõl készült ajándékai, a sarokban pedig
ezernyi, sorsolásra váró tombolatárgy.

Horváth Mihályné mint az est konferansziéja köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Deák István, a Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub
elnöke foglalta össze röviden az elmúlt év legfontosabb történé-
seit. Elmondta: az idén 41 éves klub sikeres évet zárt. Szép lét-
számmal, 34 fõvel tartják összejöveteleiket, és idén még ketten
csatlakoztak hozzájuk. Dicséret illeti kultúrfelelõsüket, Major
Józsefnét, aki sokat lendített a klubéleten. Szerepeltek már Szé-
kesfehérváron, Soponyán, Sárbogárdon is. Emellett három kirán-
duláson vettek részt. Sajnos a tagok közül ketten távoztak az élõk
sorából, akiknek emlékét megõrzik. Az egybegyûlteknek jó
egészséget és boldog új évet kívánt, valamint jó szórakozást az es-
te folyamán.

Dr. Sükösd Tamás polgármester örömét fejezte ki, hogy a jó szer-
vezésnek köszönhetõen ilyen sokan megtisztelték jelenlétükkel
az eseményt. Reméli, a fiatalos lendület továbbra is megmarad.
Szilveszterné Nyuli Ilona önkormányzati képviselõ, aki férjével,
Jánossal együtt jött el, megköszönte a meghívást, és kiemelte,
hogy a klub tagjai is hozzájárultak kétkezi munkájukkal Miklós
szépüléséhez több alkalommal, amiért köszönet illeti õket.
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A beszédeket követõen önfeledt pillanatok következtek, sok-sok
humorral, nevetéssel. A miklósi klub tehetséges tagjai ugyanis két
jelenettel is készültek. Az egyik a rátóti asszonyok történetét me-
sélte el, akik felkeresték az Istent, hogy az asszonyok terheit a fér-
fiak viseljék, ám aztán a gyakorlatban ez nem egészen úgy sült el,
ahogy azt elképzelték, mert a jegyzõ helyett a kocsmárosnak ha-
sogatott a dereka a jegyzõ asszony vajúdásakor. A másik a Három
pösze leány címû ismert népmesét vitte színre, melyet a szárítóra
teregetett nõi fehérnemû tett pikánssá. Igazán remek alakítások-
nak tapsolhattunk!
Nagyné Piroska két szavalattal készült erre az alkalomra; Siposné
Katika szintén verset hozott magával. A sárhatvani asszonyok
kedves nótáikat válogatták csokorba.
A vacsora felszolgálását megelõzõen a miklósiak énekkarának
elõadásával zárult a mûsor, és közösen énekelte az egész terem a
„Szeressük egymást gyerekek” sorait.

Hargitai–Kiss Virág
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HÁLAADÁS
Jeles alkalom tanúi lehettek azok, akik részt vettek a vasárnap
délelõtti református istentiszteleten Sárbogárdon. Házasságkö-
tésük 60. évfordulóját ünnepelte Jákob Konrád és felesége, szüle-
tett Juhász Mária. 1960. január 12-én egy vasárnapi napon fogad-
tak hûséget egymásnak Isten és a gyülekezet elõtt az istentisztele-
tet követõen. Az 50 éves jubileumra ennek megfelelõen a temp-
lomban került sor bõséges köszöntésekkel egybekötve.
A gyülekezeti házban tartott istentiszteleten Kovács Csongor lel-
kész foglalta bele az Istennek való hálaadás fontosságát a 103.
zsoltár alapján tartott igehirdetésébe. A gyülekezet nevében Mé-
száros Ferenc gondnok köszöntötte a párt a 128. zsoltár szavaival,
majd az ünnepeltek mondták el köszönetüket Istennek és a gyüle-
kezetnek azért a gazdag ajándékért, átélésekért, melyekben ré-
szük lehetett ebben a közösségben.
Manci néni, mint tõsgyökeres sárbogárdi, már ifjúkorától bekap-
csolódott a gyermek-istentiszteletek tartásába, a leánykörbe, az

énekkarba, a látogatásokba, az ajtónállói feladatba
és a lepramisszió szolgálatába. Konrád bácsi az or-
szágos jelentõségû csendes napok világát idézte fel,
melynek révén Sárbogárdra vezette a Mindenható.
Presbiterként, kántorként, énekkari tagként és irat-
terjesztõként õ is szívesen vállalt Krisztusért szolgá-
latot. Egész életüket Istennek szánták, s hét gyerme-
küket is élõ hitben nevelték föl. Visszatekintésüket
ezzel az igével summázták: „Az ÚR hûségét magaszta-
lom, az ÚR tetteit dicsérem: mindazt, amit az ÚR tett
értünk, sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgal-
masan bánt velünk, nagyon hûségesen.” (Ézsaiás 63:7)
Az alkalom egyik közös énekük a svéd származású
„Ó terjeszd ki Jézusom oltalmazó szárnyad” kezdetû
énekkel zárult.
Nagyon sokan gratuláltak személyesen és a világhá-
lón keresztül is a jubiláló házaspárnak. Hadd idézzük
az egyik kedves gyülekezeti tagunk szavait köszönté-
sül: „Az olyan ember, aki igazi istenfélelmet táplál
szívében, olyan, mint a Nap, mely világít és melegít,
még ha nem is beszél.” S valóban, ezen a napon – az
ígért zord idõ ellenére – csodálatosan sütött a Nap,
de nemcsak az égbolton, hanem a szívekben is.
Isten éltesse jó egészségben, szeretetben Konrádot
és Máriát!

Tudósítónktól
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A magyar kultúra napja 2020
Szeretettel hívunk minden versszeretõ embert

2020. január 20-án, hétfõn,
17 órára

a Madarász József Városi Könyvtárba
(Sárbogárd, Hõsök tere 16.).

„GYÖNYÖRÛT
LÁTTAM”

Szubjektív válogatás
a magyar költészet gyöngyszemeibõl

Tósoki Anikó elõadómûvész
önálló estje

A belépés ingyenes.

Bemutatjuk Tósoki Anikót

„Hatszáz verset tudok fejbõl”
Tósoki Anikó a Petõfi Sándor laktanya és a Stefánia Palota – Honvéd
Kulturális Központ könyvtárosa, elõadómûvész, pedagógus és mentál-
higiénikus.

A sárbogárdi születésû Anikó is-
koláit Töbörzsökön kezdte, majd
a helyi Petõfi Sándor Gimnázium-
ban érettségizett. Felsõfokú ta-
nulmányokat végzett a Szegedi
Tudományegyetemen pedagógia
szakon, a Semmelweis Egyetemen
mentálhigiéné és szervezetfejlesz-
tés végzettséget szerzett, a harma-
dik – óvodapedagógusi diplomáját
– a Károli Gáspár Református
Egyetemen szerezte. Szakdolgo-
zatát „A vers gyógyító ereje” cím-
mel írta. 1985 óta él Budapesten.
3 éve áll a honvédség alkalmazásá-
ban. Havonta szerkeszt irodalmi
délutánokat, esteket, amelyek
megálmodója, kitalálója, szer-

kesztõje, szervezõje és nem utolsósorban elõadója õ maga, Tósoki
Anikó elõadómûvész.
Kéthetenként a Lélek-Öröm-Játék Csoportban foglalkozásokat tart,
ahová olyan emberek járnak, akik lelkileg szeretnének erõsödni.
„A versekkel óvodáskorom óta foglalkozom. Tanulás helyett inkább a
költeményeket tanulmányoztam, így mára körülbelül hatszáz verset tu-
dok, amire nagyon büszke vagyok.”
Kedvenc verse nincsen, kedvenc költõje József Attila. Anikó számára a
versmondás önkifejezés, értékteremtés, az érzelmek megélése, tanítása,
valamint a boldogság egyik fontos forrása.
Tósoki Anikó „Gyönyörût láttam” címû irodalmi estje 2020. január
20-án (hétfõn) 17 órától látható és hallható a sárbogárdi Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtárban.

Mi az a gyûlölet?
Nem múlik el nap, hogy ne ölnének itt is, ott is. Iskolák-
ban a társaikat gépfegyverrel leterítik egyesek, a rend-
szerint vidám csevegéssel teli folyosó kövét véres iskola-
táskák, tankönyvek borítják. Templomban lõfegyverrel
vesznek célba kiszemelt hívõket a szívükben olthatatlan
gyûlöletet rejtegetõ emberek. A férfi becsenget fivére
ajtaján, és kést márt a hátába. Igen, újabban lábra kapott
a „késelés” szokása. Más férfi bekopog a szomszéd la-
kásba, s az ott lévõ édesanyát a három gyermeke szeme
láttára kegyetlenül kivégzi. Az egész világ találgatja, mi-
ért tette õ ezt, hisz csak látásból ismerték egymást, ami-
kor a lépcsõházban elmentek egymás mellett.
Ölnek, ölnek, embertelenül elrabolják felebarátaik éle-
tét, amelyet nem õk adtak, amelyre nem terjed ki az õ
joghatóságuk. No és a bombák, a robbanó mellények?
Ezek aztán nem egyeseket, hanem egész csoportokat
kaszálnak. S végül itt vannak a háborúk, amelyekben a
gyilkolási õrület nem találja meg a maga határait, s félõ,
hogy bizonyos emberek az egész emberiség kiirtásának a
tervét sem tekintik képtelenségnek. Miért ne? Legalább
megszûnnének a problémák, és például a klímakataszt-
rófa lidérce egy csapásra elhárulna a világ fölül.
Az ember a legveszedelmesebb élõlény. Nincs más lény,
amely a saját fajtársait ilyen fékezhetetlen elszántsággal
pusztítaná. Úgy látszik, hogy a társak elleni gyilkos indu-
lat egyeseknél nem ismer határt. „Az ember az embernek
farkasa” – mondja a latin közmondás (Homo homini
lupus est). A valóságban a farkasok szelíd bárányok az
emberekhez képest. Létezik tízezernyi farkashullával
borított csatamezõ? Készítenek a farkasok atombom-
bát, megsemmisítõ tábort? A létezõ világ az ember szá-
mára életveszélyes terep más emberek miatt. Akit meg-
szült az anyja, annak számolnia kell azzal, hogy elõbb-
utóbb megöli õt valaki.
Nem térhetek ki a kérdés elõl, hogy miért van ez.
A nyomozást magamon kezdem. Meg tudnék én ölni va-
lakit? Fegyverem, bozótvágó késem, bicskám nincs,
ököllel, bunkóval agyonütni valakit aligha volnék képes.
Vannak azonban emberek, fõleg politikusok, akikrõl
nem bánnám, ha eltûnnének. Hát igen! A politika! Azt
hiszem, ez a különféle gyilkosságok legfõbb indítéka. A
politizáló ember személytelen, csak politikai arca van, az
emberi arc rejtett. Nem tudjuk, hogy neveli a gyermekét,
nem tudjuk, hogy porszívóz otthon, hogy rendezi az ud-
vart, kertet. Ha történetesen a szomszédja volna, aki leg-
szívesebben megölné õt a tévében látott parlamenti hõ-
börgése miatt, szomszédként szívélyesen elbeszélgetne
vele akár egy sör mellett. Mert a politikai csatamezõn a
szemben álló felek lefokozott, csonka állapotban jelen-
nek meg, csak a fél arcukat mutatják meg, pont azt, ame-
lyik az ellenfél számára gyûlöletes. Rajta, lehet gyûlöl-
ködni! Oly jó gyûlölködni! Holott az emberek közötti
normális viszonyulás emberi, elfogadó. Aki egy villamo-
son vadulni, üvöltözni kezd, azt közmegvetés éri. A töb-
bi utas bolondnak minõsíti õt. Vigyázat! Könnyen elõke-
rülhet egy pisztoly is.
Lehet vizsgálni a pisztolyos egyed tudatállapotát. Az biz-
tos, hogy nem olyan, mint mikor a gyermekét az ölében
tartja. A nyelvünk azt mondja: mérges. Telitalálat! Vala-
mi mérgezi õt, a vérében, zsigereiben méreg kering. Tu-
lajdonképpen beteg. Úgy látszik, nincs rá gyógyszer,
nincs méregtelenítés. Halottak, megszámlálhatatlan ha-
lottak erdõkben, folyosókon, lövészárkokban és minde-
nütt, elnézést kérünk tõletek, egy vírus ölt meg bennete-
ket, úgy hívják, hogy gyûlölet.

L. A.
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Akiknek semmi sem szent…
Vannak, akik szemérmetlen módon piszkítják össze szemetükkel
a város nyílt területeit, ahol csak érik. A lakott területhez legköze-
lebbi földút elejébe szórják a hulladékaikat – lásd a dunaújvárosi
út melletti sitthalmot zsákokkal díszítve –, vagy éppen a temetõ-
be. A Huszár-temetõ nagykapuját be is zárta a temetõt üzemelte-
tõ Dészolg Kft. a következõ felirattal: „A temetõ területén elhe-
lyezett konténereinkben jelentõsen megnõtt az illegális hulla-
dék-elhelyezés. Ezen magatartás megszüntetésére a temetõt le-
zártuk a gépkocsiforgalom elõtt, így csak gyalogosan tudnak a te-
metõ területére bejutni. Megértésüket köszönjük.”

Az illegális hulladék látványa egyébként is vérlázító, de különös-
képpen fölháborító és kegyeletsértõ a temetõk esetében, ahol

„jobb” esetben háztartási hulladékkal rakják tele a temetõi virá-
goknak és koszorúknak fönntartott konténereket, rosszabb eset-
ben a sírok mellé borítanak a dögöktõl kezdve minden elképzel-
hetõt és elképzelhetetlent.
Kíváncsi lennék, hogy az elkövetõk a saját portájukon is ilyen
igénytelenek-e. Ha zavarja õket a szemét otthon, miért nem za-
varja õket tágabb lakhelyükön? Lehet, hogy a szállításra elhasz-
nált üzemanyag többe kerül, mint a szemétlerakóban az elhelye-
zés költsége. Az viszont biztos, hogy lebukás esetén a legális elhe-
lyezés mindenféle költségének többszörösét verik rájuk. Meg is
érdemlik!

Hargitai–Kiss Virág

A mi fejfánk
Saját sírunk fedezhetõ fel egy – szintén fõút melletti – lakóház udvarának utcafronti ré-
szén. A temetéseknél használt fakeresztre jártában-keltében lelt rá egyik olvasónk. „Tisz-
tesség, Becsület, Õszinteség, Sárbogárd népe” – áll a fejfán, tükrözve a ház lakójának véle-
ményét a mai világról és emberekrõl.
Elgondolkodtató ez a mindannyiunkat érintõ keserû kritika. E kereszt üzenete szerint
ugyanis meghalt a tisztesség, a becsület és az õszinteség, s mindezekkel együtt Sárbogárd
népe is a sötét földdel egyenlõ, meg van ásva a sírgödre, el lehet temetni.
Ennek fényében nem nyugodhatunk békében! Az égi hazába csak jó cselekedetek, bûnbá-
nat, tehát a fenti három tulajdonság révén juthatunk. Máskülönben csak a pokol kénköves
tüzének kínjai várnak ránk.

Hargitai–Kiss Virág

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításá-
ban;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának
javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája: FERTÕZÉSEK
Elõadó: dr. Oroszlány László Idõpont: 2020. január 22. 17.00–18.30 óra

Helyszíne: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3., telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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Vasárnap jöhet
változás

Csütörtökön az ország túlnyomó részén
továbbra is tartósan borongós, párás,
ködös idõre készülhetünk, néhol szitá-
lás, hószállingózás ismét kialakulhat,
legfeljebb nyugaton süthet ki rövid idõ-
re a nap. A szél gyenge marad. Fagyos
hajnalt követõen a legmagasabb nappa-
li hõmérséklet -2, +4 fok között alakul-
hat.

Pénteken is marad még az eseményte-
len, borongós idõ, többfelé köddel, szi-
tálással, északnyugaton helyenként
élénk délkeleti széllel. Hajnalban -6, 0,
napközben -2, +3 fok várható.

Szombaton még felhõs, borongós idõ-
ben lesz részünk, helyenként hószállin-
gózás sem kizárt. Elõreláthatólag vasár-
nap egy hidegfront hozhatja meg a vál-
tozást és söpörheti ki a talajközeli szür-
ke idõt, de még felhõk azért gyakran ta-
karhatják a napot.

Forrás: idokep.hu

Büszkék vagyunk rájuk – avagy
a PSG diákjainak sikerei

Még csak négy hónap múlt el a tanévbõl, s máris több kiemelkedõ versenyeredménnyel
büszkélkedhetnek diákjaink.
A Bolyai Anyanyelvi csapatversenyben a nyolcadik évfolyam diákjaiból szervezõdött
csapat megyei 3. helyezést szerzett. A csapat tagjai: Kiss Virág Tamara, Kiszl Marcell,
Oszlánczi Bálint, Varga Gábor Levente.

A j – ly megyei helyesírási versenyen Varga
Gábor Levente 8. c osztályos tanuló 1. he-
lyezett lett.
A Döntésünk a jövõnk prevenciós verseny
plakátversenyén a Bereczk Szonja Rebe-
ka, Tóth Daniella, Tóth Laura Petra (10. c
osztályos tanulók) alkotta csapat 3. lett, a
vetélkedõn pedig szintén 3. helyezést ért el
a 10. c osztály másik csapata: Baráth Do-
minik, Huszár Kitti, Répási Nóra Lili.
Matematikából is jeleskedtek diákjaink. A
megyei matematikaversenyen 1. helyezést
értek el: Varga Violett (5. c), Kiss Ernõ
Gábor (7. c), Krencz Ábel (9. c).
A hiúz titokzatos élete plakáttervezõ rajz-
pályázaton Németh Vanda Petra (10. a) 3.
helyezett lett. Az Országos Karikatúra
Versenyen Krencz Ábel (9. c) 2. lett,
Palotás Péter (8. c) és Fekete Márk (12. a)
különdíjban részesült.
A SÉTA médiaprogram (a Fejér Megyei
Hírlap Sajtó és Tanulás kurzusa) õszi idõ-
szakában Heidt Míra (10. c) megyei 2., Sü-
kösd Csenge (9. c) pedig megyei 3. helye-
zett lett írásával.
Ugyanennek a programnak az iskolák közöt-
ti versenyét iskolánk, a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium nyerte meg. Köszönjük
mindenkinek a támogatást, a segítséget!

PSG

FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ

Az Oktatási Hivatal újra megnyitotta a felvételi jelentkezési felületet, így január
17-éig még beadható a jelentkezés (mind a nyolcosztályos, mind a négyosztályos)
felvételi vizsgára.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga
idõpontja:

2020. január 18. 10.00 óra

Látogasson el honlapunkra is:

www.psg.hu



10 ÚTINAPLÓ 2020. január 16. Bogárd és Vidéke

Kurdisztán: Állam az államban
9. rész

Szerettem Zakariával beszélgetni, mert
hamar vette a lapot, érdekes kérdéseket
tett föl, érthetõen magyarázott és jó hu-
morérzékkel rendelkezett. Mindent akart
tudni az azonos nemûek jogairól Hollandi-
ában, miután egy valószínûen meleg fiú
jött be hozzá az ügyeit intézni. Nem is sej-
tette, hogy meleg lehetett. Melegek nem
léteznek Kurdisztánban – mondta. Elárul-
tam, hogy a világon mindenhol léteznek,
csak még nagyon kevés országban merik
vállalni a másságukat, kevés országban is-
merik el õket és vannak jogaik. Nem tehet-
nek arról hogy melegek, mert ilyennek szü-
lettek. Akár az eltérõ bõrszínû, vagy más
kinézetû emberek. A világon még renge-
teg helyen üldözik õket és undorodnak tõ-
lük, pedig senkinek nem vétenek. Nem be-
lõlük kerülnek ki a pedofilok. Egyszerûen

a biológiai meghatározottságuk
miatt képtelenek az ellenkezõ
nemûhöz szexuálisan vonzódni.
Ezért nem mûködnek az úgyne-
vezett átnevelõ táborok sem,
ahogy ez még bizonyos orszá-
gokban most is fennáll, vagy ré-
gebben fennállt. Egyes ázsiai or-
szágokban viszont igen nagy tisz-
teletnek örvendenek az úgyne-
vezett transznemûek, akik férfi-
as nõk, vagy nõies férfiak. Indiá-
ban például õket hívják ünnepi
alkalmakra táncolni, és nagy be-
csületnek örvendenek. Törökor-
szágban híres énekesek transz-
nemûek, akiket imád a közön-
ség. Homoszexuális viszont ab-
szolút nem lehet. Egyébként az

állatvilágban is létezik homoszexualitás.
Igaz, a nõk egyenjogúságáért is tart még a
harc, úgyhogy sok víz fog még lefolyni a
Dunán, mire a homoszexualitás természe-
tes fogalommá válik a világban.
Sürgetett az idõ, hogy minél többet lássak
és tapasztaljak, ezért elbúcsúztunk egy-
mástól. Bevettem magam a központba. A
sûrû piac a városka hosszú fõutcáját foglal-
ta el, alig lehetett haladni a vásárló tömeg-
tõl. Körülöttem mindenhol kurdok, a férfi-
ak bõ bugyogóban, sálszerû, széles övvel,
kendõs turbánban, kezükben az igen
hosszú, tipikus kurd rózsafüzér; a fiatalok
nyugati öltözetben, az idõsebb hölgyek sö-
tétebb színû ruhákban és fejkendõkben,
vagy anélkül. Nagy feltûnést keltettem,
mert én voltam az egyedüli turista. Sok
árus megkínált, vettem sárgadinnyét, cse-
resznyét, ittam gyümölcslékeveréket, és

fölfedeztem a kurd lángost 250 dinárért.
Az egyik édességestõl egy kiló lokumot
(zselés, pisztáciás, mogyorós, mentás, kó-
kuszba forgatott, vagy rózsavizes édessé-
get) kaptam ajándékba. A tulajdonos Ang-
liából telepedett vissza. Sok emberrel el-
beszélgettem, és arra a megállapításra ju-
tottam, hogy fele Halabdzsa Angliában él,
vagy onnan települt vissza.
Sötétedés elõtt egy angolul jól beszélõ fiú-
val ismerkedtem meg, amikor együtt áll-
tunk egy utcai étkezõkocsi mellett. A fõtt,
fûszerezett, barna nagybab ízére voltam
kíváncsi, amit ott árultak. Az emberek még
jobban nyüzsögtek, mintha mindjárt a vi-
lág vége jönne, csak még vehessenek vala-
mit. Ez a tipikus „iftár” elõtti hangulat.
Minden muszlim haptákban akar ülni a
bõven megterített asztalterítõ körül arra
az idõre. Az ég színe lassanként encián-
kékbõl sárgává, pirossá és lilává vált, az ut-
cák fölött felakasztott apró lámpák is ki-

Amir
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gyulladtak. Amir teát hozott nekem és kistányérban fõtt babot,
magának kevés édességet és olajbogyót. Én lángossal kínáltam.
Így vártuk a koplalás végét jelzõ müezzin hívását mindenféle
irányból. A böjtölést feloldó üzenet után mindenki vidáman evés-
hez fogott, és a környék megnyugodott. Ez volt eddig életem leg-
kellemesebb iftárja.
Másnap Amir fölvitt a hegyekbe. Egész nap a környéket jártuk.
Amir böjtölt, és a napfelkelte elõtti bõséges reggelinek délutánra
már nyoma sem volt a gyomrában. A hõségben hõsiesen állta az
éhséget és a szomjúságot. Jártunk hegyi falucska apró mecseté-
ben, amelyiknek a vécéje talán a világ legpraktikusabb darabja le-
hetett: a hegyekbõl eredõ patakocska fölé emelték ezt a kis me-
csetet úgy, hogy az udvaron bújik ki a föld alól a víz, és tovább cso-
bogva az épület melletti vécé padlója közepén folyik tovább a
völgybe. Ideális. Amir szülei egy környékbeli faluba valók.
Több vízesés is létezik a környezõ hegyekben, ahova szívesen jár-
nak kirándulni Irakból és Iránból is. Amir kitûnõ idegenvezetõ-
nek bizonyult. Türelmes, ráérez, mi lehet érdekes az idegennek,
ráérez a pénztárcám adott határaira és mindent bevetve alkuszik
mindenre, amit venni akarok. Jól vezet, jókor áll meg, ha fényké-
pezni akarok, a háttérben marad, ha úgy kívánatos, figyelmes, és
maga is élvezi a kirándulást. Egyszer valakivel éppen leálltam be-
szélgetni, a társalgásunk perzsául folyt. Amir rögtön készségesen
fordította nekem angolra a mondottakat, pedig tapasztalta már,
hogy perzsául is beszélek. Mivel a szállodai reggelim óriásoknak
volt adagolva, mindig lapult a táskámban sajt, kenyér és egyebek.

Egyszer megállítottam Amirt, hogy két félõs, sovány, valószínûleg
kivert kutyának ünnepi étkezést kínáljak. Még a felénél sem tar-
tottak, amikor több társuk is megjelent a semmibõl, köztük
vemhes szukák. Sajnáltam, hogy nem teherautónyi eleséggel ér-
keztem, és nem vagyok állatorvos, hogy ivartalanítsam õket.

Meglátogattuk Ahmad Awát a híres vízeséssel, és Aweisart a for-
rásaival. Egészen az iráni határig elmentünk. Az Alpokhoz ha-
sonlatos az egész környék. Nem láttam bûzölgõ szeméttelepeket,
eldobott üdítõsflakonokat vagy konzervdobozokat az egész kör-
nyéken.
Másnap egy reggeli kalandommal újabb arab szóval bõvült a
nyelvismeretem. Egy bogárféle az erkélyt takaró függöny alól
igyekezett a szobámon keresztül valahová. Öntudatlanul Kafka
„Átváltozás”-át juttatta eszembe. Ezt a mutáns szöcskét sehogy
sem tudtam beazonosítani, csak Ali segítségével. Kiderült, hogy
ez egy olyan csótány, amilyet eddig még nem láttam. Ennek nem
volt „nyaka”, és inkább egy meztelen csiga és egy szöcske keveré-
kére emlékeztetett. A fürdõszobai papuccsal penderítettem ki a
folyosóra, onnan pedig vagy öt szobával arrébbra, úgysem volt
más vendég. Valószínûleg tudat alatt a csillagos szállodai
besorolás helyett mindig a csótányosat választom.
Amir készségesen átvitt autóval a 80 km-re fekvõ Szülejmánijébe.
Iftárra már ott ültünk egy tömött étkezõben. Jól beettünk. Egy
közeli piacon ingyen kaptam a kedves eladótól egy kiló cseresz-
nyét késõ vacsorára, utána bementünk a város központjába, hogy
egy jó helyen megkávézzunk.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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ITTAS VEZETÕVEL SZEMBEN
INTÉZKEDTEK A RENDÕRÖK

A 63-as számú úton Felsõkörtvélyes közelében okozott balesetet egy Mercedes
személygépkocsi vezetõje 2020. január 12-én reggel. A gépkocsivezetõ közle-
kedése során letért az úttestrõl és egy beton kapubeállónak ütközött, melynek
során sérüléseket szenvedett. A sofõrrel szemben alkalmazott légalkohol-
szonda pozitív eredményt mutatott, ezért a rendõrök a 24 éves férfi vezetõi en-
gedélyét a helyszínen elvették. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság büntetõeljá-
rás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2020. január 17-én
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye:

a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Sárbogárd Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének tárgyalása
(I. forduló).
Elõadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
5. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatá-
sáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
6. A polgármester elõzõ évi, igénybe
vett szabadságmértékének megállapí-
tása.
Elõadó: jegyzõ
7. A polgármester 2020. évi szabadságo-
lási ütemterve.
Elõadó: jegyzõ
8. A polgármester 2020. évi cafeteria-
juttatási összegének megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
9. A polgármester szabadságának utó-
lagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
10. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Idén is érdemes mielõbb
nyilatkozni az

adókedvezményekrõl
Célszerû már januárban kitölteni az adóelõleg-nyilatkozatot, hogy a munkáltatók
mielõbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A nyilatkozat
idén már online is kitölthetõ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. Ettõl
az évtõl a négy, vagy több gyermeket nevelõ anyák is kedvezményben részesülnek.

Az adóelõleg-nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának, kifizetõjé-
nek. A bérszámfejtéskor a munkáltató a nyilatkozatnak megfelelõen veszi figyelembe
a munkavállalónak járó kedvezményeket. Aki már a januári fizetésben érvényesítené
a kedvezményeket, annak az elsõ bérszámfejtés elõtt nyilatkoznia kell. Az adóelõ-
leg-nyilatkozatok alapján év közben érvényesített kedvezmények automatikusan be-
kerülnek a NAV által készített adóbevallási tervezetbe.

Az ügyfélkapuval, telefonos azonosítással, vagy e-személyi igazolvánnyal (utóbbi
használatához kártyaolvasó szükséges) rendelkezõ magánszemélyeknek a NAV idén
már új alternatívát is kínál, õk az adóelõleg-nyilatkozatot online is kitölthetik és be-
nyújthatják a NAV honlapján elérhetõ (https://onya.nav.gov.hu) Online Nyomtat-
ványkitöltõ Alkalmazással (ONYA). Az ONYA-val beküldött bizonylatokat a NAV
automatikusan továbbítja a nyilatkozaton megjelölt munkáltatónak, kifizetõnek,
ezért fontos az adatok helyes megadása.

Az adóelõleg-nyilatkozatok hagyományos formái megmaradnak, így továbbra is lehe-
tõség van a NAV honlapján az Adóelõleg-nyilatkozat Alkalmazással (ANYA) elkészí-
tett, kinyomtatott, vagy a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a kifizetõknek személyesen
átadni. Utóbbihoz az ajánlott nyilatkozatminták és a kitöltési útmutatók letölthetõk a
NAV honlapjáról.

2020-tól a négy, vagy több gyermeket nevelõ anyák kedvezményre jogosultak, amit az
összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesíthetnek. Négy vagy több
gyermeket nevelõ anyának az a nõ minõsül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülõ-
ként az általa nevelt legalább négy gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy jogo-
sultsága legalább 12 éven át fennállt. A részletes szabályokat a NAV 73. számú infor-
mációs füzet tartalmazza.

Az elsõ házasok kedvezménye változatlanul 24 hónapon keresztül havi 5.000 forint
adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A családi kedvezménnyel pedig az egy
gyermeket nevelõknél 10.000, a két gyermeket nevelõknél gyermekenként 20.000, a
három vagy több gyermeket nevelõknél pedig gyermekenként 33.000 forinttal több
kerülhet havonta a családi kasszába. Idén havi 8.050 forint személyi kedvezmény jár az
adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban ré-
szesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékos-
ságnak számít. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a súlyos fogyatékosságról
szóló orvosi igazolás, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogo-
sító határozat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

KÉK
HÍREK
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

Sárbogárd belterületén ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!
06 20 9270 985

Kiváló TÛZIFA, KONYHAKÉSZEN
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA, korrekt mennyiségben.

06 30 9497 934

DISZNÓVÁGÁST VÁLLALOK!
06 30 966 8446

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KERÉKPÁROK, ELEKTROMOS KERÉKPÁROK
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

RAKTÁROST keresünk
CECE és KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉRÕL.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:
gtrfelni@gmail.com

vagy hívjanak: 06 70 363 6325

CSALÁDI HÁZ ELADÓ SÁRBOGÁRDON
a Kossuth utcában, nagy telekkel.

06 30 364 9408

HÖLGY KERES káros szenvedélyektõl mentes
65 ÉV KÖRÜLI URAT.

06 30 323 2815

2002-es évjáratú WOLKSVAGEN BORA 1.6 ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 933 7012

PK KItakarít – ÚJONNAN INDULÓ VÁLLALKOZÁS,
TAKARÍTÁST VÁLLAL Fejér megyében,

Sárbogárd és környékén. Hívjon minket bizalommal!
Telefon: +36 30 781 9080

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is
elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok sze-
rint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempont-
jából ellenõrizzék;

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék
ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról;

– az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési
(üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek
meg;

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet)
zárják el, a belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el
tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését
megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.

Kérjük, ezeket az ellenõrzéseket tartós fagyok után, enyhébb
idõszakokban ismételjék meg. Ha az ismételt ellenõrzés során
kiderül, hogy a vízmérõ, vagy a belsõ hálózat elfagyott, azonnal
zárja el a mérõ elõtti, közterület felõli csapot (ha ez lehetséges)
és haladéktalanul értesítse helyi fõgépészünket, vagy a
FEJÉRVÍZ ZRt. területileg illetékes ügyfélszolgálatát.

A fagyott mérõ cseréjének a díját a helyszínen, készpénzben,
elõre kell kifizetni, ára lakossági vízmérõ esetén átmérõtõl füg-
gõen 22.670 Ft, illetve 23.330 Ft. További költséget jelenthet
ilyenkor az elfolyó víz díjának összege, mely akár többszázezer
forint is lehet.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfél-
szolgálatainkat:

Sárbogárdon és térségében a 80/919-004-es,

Szabadbattyánban és körzetében a 80/200-344-es
telefonszámon.

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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Tisztelt Olvasóink!
2020. január 1-jétõl 250 Ft-ról 300 Ft-ra emeltük a Bogárd és Vidéke
hetilap árát, melyet négy éven át értékesítettünk változatlan áron.
Azonban 2020. január 31-éig még a tavalyi árakon fizethetnek
elõ lapunk jövõ évi nyomtatott, vagy online lapszámaira (1 év, 48
lapszám: 9.600 Ft; 1/2 év, 24 lapszám: 5.100 Ft; 1/4 év, 12 lapszám:
2.700 Ft).
Amennyiben utalással szeretnék ezt megtenni, úgy számlaszámunk
a következõ:

Hírház Kft.
10402946-29450071-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank)

Kérjük, a közleményben tüntessék föl nevüket, címüket, illetve
e-mail-címüket.

Szerkesztõség


