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Írás a 12-13. oldalon.

Írás a 4-5. oldalon.

Tinta, lúdtoll,
Toldi

Egy tudományos–fantasztikus film vagy
Hitchcock-alkotás jelenetének kellõs
közepén álltunk az örspusztai tavak
egyikén, ahova korcsolyázni járunk. Az
alkony kezdetén ezernyi vadlúd érke-
zett három égtájról nyugat felé. A ki-
sebb-nagyobb csapatok a fejünk fölött
kapcsolódtak össze egy hatalmas rajjá.
A madártornádó aztán elkezdett ör-
vényleni, s a legalsó pontján a landolás-
ra kiválasztott célponthoz közeledett.
Jégbe gyökerezett a lábunk a lebilincse-
lõ látványtól, melyet a mindent betöltõ
gágogás, a szárnyak szél pengette huzal-
ként rezonáló suhogása tett hátborzon-
gatóvá.

Ha költõ lennék, tintába mártott lúdtol-
lal folyatnám strófákba az égi tüne-
ményt, melyen addig merengtem más-
nap reggel teám gõze fölött, míg véletle-
nül le nem találtam verni az asztalról a
félig telt mézescsuprot. „Repül a teli
méz, ki tudja, hol áll meg?” – jegyeztem
meg magamban keserédesen, ahogy re-
pültek szanaszét az üvegdarabok, s a
szilánkos méz lassan szétterült a pad-
lón. Nesze neked szép remények, tinta,
lúdtoll meg Toldi! Irány rongyért, sep-
rûért!

Hargitai–Kiss Virág

„GYÖNYÖRÛT„GYÖNYÖRÛT
LÁTTAM”LÁTTAM”

KURDISZTÁN:
Állam az államban

Fotó forrása: internet
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NAPLÓ
Január 17-én, pénteken ülésezett a sárbo-
gárdi képviselõ-testület 10 fõvel. Igazoltan
volt távol Erõs Ferenc.
A két ülés közötti események között emlí-
tette dr. Sükösd Tamás az ünnepi idõszak
történéseit. December 16-án a hajlékta-
lanszálló karácsonyi ünnepén vett részt,
december 18-án a két szociális intézmény
rendezvényén; a városi szeretetkarácso-
nyon 360 gyermeket ajándékoztak meg,
színvonalas mûsor mellett. Szilveszterkor
a közszektorban munkát végzõk részére
nyújtott át egy-egy üveg bort a polgármes-
ter. Ezen kívül több egyeztetést is lefolyta-
tott december, január folyamán a közét-
keztetés, a futó pályázatok és egy lakossági
napelemprogram kapcsán. Az 1. számú
fogorvosi körzet vonatkozásában megkö-
tötték a szerzõdést dr. Marosvölgyi–Szõke
Lucával, aki a következõ fél évben helyet-
tesíteni fog a körzetben.
Egyperces néma fõhajtással adóztak a vá-
ratlanul elhunyt Steitz Ádámné emléke
elõtt, aki a hivatal nyugalmazott munka-
társa volt.

2020-as költségvetés
elsõ forduló

A költségvetés szervezésének elvei to-
vábbra is ugyanazok, mint a korábbi évek-
ben: ésszerû, takarékos, következetes mû-
ködtetés – jelentette ki a polgármester.
Fõbb bevételi forrásuk idén is az iparûzési
adó, valamint a gépjármûadó itt maradó
része. Más adót nem kívánnak bevezetni,
bár elõbb-utóbb a kommunális adón el kell
gondolkodniuk. A kiadások között szere-
pel az uszoda kialakításához kötõdõ fej-
lesztési hitel, mely a többi kiadáshoz ké-
pest nem jelentõs. Az ingyenes óvodai ét-
keztetéshez viszont markáns kiadás társul.
A normatív finanszírozás ugyanis sosem
fedi le a közintézmények kiadásait, min-
den feladat ellátásához hozzá kell tennie
az önkormányzatnak. A személyi jellegû
kiadások vonatkozásában az illetményala-
pot erejükhöz mérten többször rendezték.
A közfoglalkoztatásból a munka világába
kikerült emberek szempontjából pozitív,
az önkormányzat számára viszont komoly
probléma, hogy sok olyan kolléga elment,
akik eredményes munkát végeztek. Ezért
próbáltak egy karbantartóbrigádot felállí-
tani 6 emberrel, akik az intézményfenntar-
tásban dolgoznak. 10 szakmunkással tud-
nának megfelelõ ütemben dolgozni, de a
hivatalban 37,5-en vannak és csak 31 em-
berre kapnak finanszírozást, a többit a vá-
ros gazdálkodja ki. Emellett járdát, utat
kell építeni. Ha viszont nem lenne a kar-
bantartóbrigád, akkor szolgáltatást kelle-
ne igénybe venniük, amivel duplájába ke-
rülne a munkák elvégzése. Emellett a civi-
lek támogatására is jut minden évben

pénz. A kiadási fõösszeg 1.675.315.590 Ft,
a bevételek összege 1.525.315.590 Ft, a
hiány nem haladhatja meg a 150 millió
forintot, és azt a 200 millió forintos várha-
tó maradványból kell finanszírozni.
Borbély Sándor: – Elvárás, hogy számsza-
kilag passzoljanak a dolgok. Nem barkó-
bázni jöttünk össze, érteni kell a számok
összefüggéseit.
A képviselõ több sort is említett a költség-
vetésrõl készült anyagban, mely magyará-
zatra, pontosításra szorul meglátása sze-
rint.
A gazdasági osztály vezetõje javasolta a
képviselõnek, hogy fáradjon be hozzájuk
az irodába, ahol el fogják magyarázni, ho-
gyan kell értelmezni a szóban forgó soro-
kat.
Borbély túlzásnak tartja a Bogárdi Napok-
ra betervezett 18 millió forintot is: – Ennek
fele elég lenne, a másik felét a 6 éven aluli
gyerekek oltási támogatására szeretném
javasolni.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Már Varga
László polgármestersége alatt is volt jól
mûködõ karbantartóbrigád. Nyilván a je-
lenlegiek is fontos és hatékony munkát vé-
geznek. A Bogárdi Napok költségét eddig
is sokalltam, most is sokallom. Támoga-
tom Borbély Sándor javaslatát.
Tóth Béla: – Örülök a karbantartóknak,
mert kisebb, 1 millió forint alatti munká-
kat már majdnem senki nem akarja meg-
csinálni.
Nedoba Károly: – Tavaly megígérte a mû-
szaki osztály vezetõje és a polgármester,
hogy lehetõség lesz a Kossuth utcai járda
elkészítésére. Nem lett belõle semmi, pe-
dig ezt meg kell oldani. A másik a bölcsõ-
de. Még annak idején Bódai Gábor java-
solta, hogy térkövezzék le az udvart. Több-
ször is volt errõl szó. Ez fontosabb lenne,
mint a kültéri famozdony. A 400 ezer fo-
rint testvér-települési kapcsolatokra sor-
nak nincs értelme, mert soha nem volt fel-
használva. De ha kell, én segítek megolda-
ni, hogy el tudjanak jönni ide a testvértele-
pülések. A Bogárdi Napok az én gyerekem
is volt, ezen rágódtak már 2005-ben és
2008-ban is. Le kéne szállni róla. Balázs
Fecón, P. Mobilon tele lesz a kultúr, ebbõl
is látszik, hogy igény van a szórakozásra,
kultúrára.
Dr. Sükösd: –Az elõzõ testület többet köl-
tött a bölcsõdére, mint az összes többi tes-
tület együttvéve. Meg fogjuk oldani a tér-
kövezést, de nekik most a kültéri mozdony
a legnagyobb problémájuk.

Nedoba: – Akkor ne panaszkodjon az in-
tézményvezetõ.
Dr. Sükösd: – A 400 ezer forint nincs meg-
címkézve. A testvértelepülések nem vála-
szoltak az e-mailekre. A zetelakaiakkal
magánszervezésben többször is találkoz-
tunk ott is, itt is, leszerveztük, hogy jönnek,
de aztán lemondták valamiért. A védõol-
tással kapcsolatos javaslathoz nem ártana
egy felmérés, hogy mennyibe kerül és
mekkora az igény.
Aranyos József: – Magyarországon a gye-
rekek átoltottsága több mint 90 %-os, a
legelsõk között vagyunk ebben. A nem kö-
telezõ oltásokat a szülõk belátása szerint
lehet igénybe venni. Nem mindig a pénz
dönt!
Borbély: – Az orvos döntse el, hogy melyi-
ket ajánlja. Rászorultság alapján kéne néz-
ni. Kedvet kell adni a szülõknek. Valahol
el kellene kezdeni.
Dr. Sükösd: – De mit kell elkezdeni, ha
nem tudjuk, melyik oltásokra, hány gye-
rekre vonatkozzon? Miért nem készítesz
egy elõterjesztést erre?
Borbély: – Küldtem egy e-mailt a hivatal-
nak, nem kaptam választ.
Dr. Sükösd: – Abban sem szerepeltek rész-
letek, amibõl elõterjesztést lehetne csinál-
ni.
Dr. Prágerné Topp Erika szorgalmazta,
hogy tartalékforrásból teremtsenek ösz-
töndíj-lehetõséget egyetemen tanuló or-
vostanhallgatóknak, hogy itt helyezkedje-
nek el minimum öt évre. Az oltás témakö-
re kapcsán megjegyezte: – Sajnos az a ta-
pasztalat, hogy a kötelezõ oltások beadatá-
sáért is harcot kell vívni a szülõkkel, ami
nagy probléma az orvosoknak, assziszten-
seknek, védõnõknek, mert vannak szülõk,
akik vallási, vagy egyéb okokból nem haj-
landók beadatni az oltásokat.
Dr. Sükösd: – Az orvosok a helyben mara-
dást nem írják alá, ez a probléma. Írtunk ki
pályázatot, de nincs orvostanhallgató, nem
jelentkezett senki. Több egyetem tanszék-
ét kerestem föl, konkrétan kinevettek. Fe-
hérváron is megpróbálta ezt az önkor-
mányzat sokkal nagyobb összeggel, nem
jártak sikerrel.
A költségvetési tervezet szavazásánál az
eredeti változatot szavazták meg, Borbély
javaslatai, hogy a Bogárdi Napokra elkülö-
nített összeget megfelezzék és nem kötele-
zõ oltásokra fordítsák, nem kapott többsé-
get.
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Fönnakadás a rutinban

Szinte minden testületi ülésen módosítják
a költségvetést: a januárban és februárban
megtervezett számokat aktualizálják, iga-
zítják az élethez.
Szilveszterné most fönnakadt azon – a pol-
gármesteri hivatallal kapcsolatos résznél
–, hogy átcsoportosítást hajthat végre a
polgármester több mint 13 millió forint vo-
natkozásában.
Dr. Sükösd: – Soha nem döntök arról, ami-
re nem a testület adott felhatalmazást.
Gazdasági osztályvezetõ: – Ez nem plusz
pénz, hanem csak egy könyveléstechnikai
dolog, a rovatok közötti módosítás. Egy ál-
lamilag finanszírozott könyvelõprogram-
mal dolgozunk, ha nincs elõirányzatunk
egy soron, akkor nem tudunk könyvelni, a
napi munkát megcsinálni. Amikor például
a miklósi rendelõ riasztóját kellett megcsi-
nálni, a felhalmozási soron nem volt
összeg, a dologiban viszont igen, tehát a ki-
emelt elõirányzatok közt csoportosítot-
tunk át. Nem tudunk várni, hogy a testület
elé érjen. Havonta az államkincstár felé le
kell jelenteni a könyvelést.

Juttatások meghatározása

A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásairól
és a polgármester cafeteriájáról szóló na-
pirendi pontoknál a törvény szerint meg-
határozott mértéket fogadták el. A polgár-
mester cafeteriájának éves keretösszege
bruttó 200 ezer forint.

Bejelentések

Szilveszterné: – Miklóson a Semmelweis
és Lehel utca sarkán hatalmas gödör van,
ami ároknak készült. Nem lehetne lefed-
ni? Az orvosi ügyelettel kapcsolatban

van-e más szolgáltatóra lehetõség, esetleg
helyi orvosokat megkeresni?

Dr. Sükösd: – A helyi orvosok nem akar-
nak részt venni ebben. Nyílt közbeszerzési
ajánlatot tettünk közzé, egy pályázó volt. A
nagy szolgáltatók rég felosztották az orszá-
got; megkeresésre sem tesz más cég ajánla-
tot. Roshdi doktor és dr. Olmann Anasz-
tázia vesznek részt ügyeletben, azért cégen
keresztül, mert az jó pénzt fizet.

Dr. Prágerné: – A rendelõintézetnél bot-
rányos a parkolás. A körforgón belüli fü-
ves területet nem lehet parkolásra fölhasz-
nálni?

Dr. Sükösd: – Kell út a mentõnek, úgyhogy
nem.

Aranyos: – Kérem az Ifjúsági parkban ku-
tyákat sétáltatókat, hogy a színpaddal
szembeni füves területet kíméljék.

Bágyi Zoltán a kátyúk, útpadkák javítását
sürgette, kiemelten az Esze Tamás, Tüzér
és Imremajori utcában.

Ébl Zoltán: – A Radnóti utcában meg kel-
lene oldani a járdát, mert megnõtt a forga-
lom.

Dr. Sükösd: – Benne van a költségvetés-
ben.

Prágerné: – A vasárnap déli pusztaegresi
buszjárat üres, ezért módosítani kéne a
menetrendet, illetve túl nagy ívben fordul
a busz, érinti a rácsot, és alatta gázvezeték
megy.

Dr. Sükösd: – Vagy békén hagyjuk a Vo-
lánt, vagy vegzáljuk, de annak nem lesz jó
eredménye. Mivel országos fõútról van
szó, rendesen meg van csinálva, a gázveze-
ték pedig elég mélyen van, nem lesz baja. A
jogszabály szerint nem tolathat a buszjá-
rat.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara megbízásából
tisztelettel meghívom Önt

az aktuális teendõk
(õstermelõi igazolvány

érvényesítése,
nitrát-adatszolgáltatás)

tárgyában tartott
csoportos tájékoztatásra.

A csoportos tájékoztatás
helyszíne: falugazdász-iroda

(Sárbogárd, Ady Endre út 115.)

A csoportos tájékoztatás
idõpontja:

2020. január 30. 9.30–10.30 óra

Elõadó: Takács Zsolt falugazdász

Témák:

9.15–9.30: regisztráció
9.30–10.15: õstermelõi igazolvány érvé-
nyesítése, nitrát-adatszolgáltatás, talaj-
mintavétel szabályai
10.15–10.30: kérdések, válaszok

Kérem, részvételi szándékát
legkésõbb 2020. január 28-áig
jelezze a www.nak.hu portálon

az e-irodába való bejelentkezést
követõen, vagy a

TAKACS.ZSOLT@NAK.HU címen,
vagy a +36 (70) 436 2460-as

telefonszámon.

Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 314/2012. (XI. 8.)
korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint, valamint Sárbogárd
Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati
rendelete alapján partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A partnerségi egyeztetés oka, célja: Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete lakossági kezdeményezésre a
207/2019. (XI. 15.) határozata alapján hozzájárult a település-
rendezési eszközök részleges módosítására vonatkozó eljárás
megindításához a Sárbogárd, Ady Endre út 181. számú, 2609/2
hrsz-ú ingatlan és a Sárbogárd, Abai út 3. szám alatt található,
1114 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
A településrendezési eszközök részleges módosításának célja,
hogy a fenti ingatlanok olyan építési övezetbe kerüljenek, mely
lehetõvé teszi az elõbbi ingatlan esetében a beépítettség legna-
gyobb mértékének maximális növelését, az utóbbi ingatlan ese-
tében lehetõséget adjon vendéglátás és szálláshely rendeltetés
kialakítására.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosí-
tása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos
honlapján (www. sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során
közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra

szolgáló külön felületen (Sárbogárd Településrendezési Eszkö-
zei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2020.
január 20. és 2020. február 19. között tehetnek írásbeli javasla-
tot, véleményt nyilváníthatnak, javaslatuk, véleményük a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.), vagy e-mail-címére (pmhivatal@sarbogard.hu)
történõ elküldésével.

2020. január 29-én 14.00 órai kezdettel lakossági fórumot tar-
tunk Sárbogárd Város Önkormányzata dísztermében (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 1.), melyre minden érintettet, érdeklõdõt
ezúton is tisztelettel meghívok.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott település-
rendezési eszköz tervezésével érintett településrészen tulajdon-
nal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természe-
tes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érin-
tett településrészen telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szerve-
zet, Sárbogárdon bejegyzett, vagy mûködõ érdekképviseleti és
civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egy-
ház.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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ANIKÓ ASZTALFIÓKJA
József Attila Altatójának sorai jutottak eszembe Tósoki Anikóról, amikor a hétfõ esti versestjére meghívó so-
rokat olvastam: „Tûzoltó leszel s katona! / Vadakat terelõ juhász!” Képletesen ugyanis mindhárom hivatás
egybeforr a mentálhigiénikus, pedagógus és versmondó életében.

– Mirõl szóltak a Te gyermekkori álmaid? – kérdeztem Õt az estet
megelõzõ beszélgetésünkön.

– Egyben voltam biztos: versekkel akarok foglalkozni. Már óvo-
dásként világos volt ez számomra, csak nem láttam, milyen formá-
ban fogom megvalósítani. 29 évet dolgoztam a Semmelweis Egye-
temen különbözõ szervezeti egységeiben, de közben szerzõdéssel
bedolgoztam a Bolyai János Katonai Fõiskolára a 90-es években,
körülbelül 10 évig, ahol a hallgatóknak drámát, színjátszást tar-
tottam. Ott nagyon otthon éreztem magam. Éreztem a megbecsü-
lést, tiszteletet, hogy szabadon tehettem a mûvészeten belül, amit
gondoltam. A sors úgy hozta, hogy 3 éve a honvédségnél vagyok.
Kegyelmi állapot az a fajta szakmai szabadság, melyet gyakorol-
hatok.
– Sárbogárdról indult az utad a töbörzsöki óvodában, általános
iskolában, majd a gimnáziumban.
– Becker Gizike volt az óvó nénim, akire nagy szeretettel emlék-
szem. Nála éreztem elõször, hogy vagyok valaki. Az általános is-
kolában Kristóf Mária egyengette az utamat; Tóth Lászlóné, aki
irodalmat tanított, szintén fantasztikus ember volt. A gimnázium-
ban töltött évek alatt önállóan neveztem versmondóversenyekre.
Volt egy országos szavalóverseny, amit meg is nyertem. Aztán egy
sikertelen Ki mit tud? után kaptam egy nagy lökést Székesfehér-
váron: az elõadómûvészi verseny zsûrielnöke azt mondta, hogy
ilyen különleges hanggal Pesten a helyem. 1985-ben fölvettek a
Szkénébe, ahol elvégeztem a színészképzõt. Nem akartam színész
lenni, de a mai napig az ott töltött két évbõl táplálkozom. Aztán
férjhez mentem és megszületett a két fiam. Közben elvégeztem a
Népmûvelési Intézetben egy felsõfokú népmûvelõi képzést. 38
évesen kezdtem el valójában tanulni, a Szegedi Tudományegye-
tem pedagógia szakán. A másoddiplomámat a Semmelweis Egye-
temen szereztem mint mentálhigiénikus, a harmadikat pedig a
Károli Gáspár Református Egyetemen mint óvodapedagógus.
– Hogyan jött az óvodapedagógia és a mentálhigiéné?
– Annyira el voltam azzal foglalva, hogy verset mondok és a gyer-
mekeimet nevelem. Az, hogy segítõ szakmában dolgozzak,
eszembe se jutott. Amikor a népmûvelõi iskolát végeztem, volt
hétvégi csoportterápiák a Balatonon, és ott valaki azt mondta ne-
kem, hogy gyerekekkel kéne foglalkoznom. Szöget ütött a fejem-
ben. Ez az illetõ el is hívott engem a Budapesti Mûvelõdési Köz-
pontba, hogy vezessek gyerekcsoportot nyáron. Odamentem és
mûködtem!
Élethelyzetek, találkozások, a sérült, gondokkal küzdõ gyermekek és
idõsek felé való érzékenysége vezették Anikót arra, hogy végül hivatá-
sává lett a lelki segítés. A Semmelweis Egyetemen a közmûvelõdési
titkárságon, hallgatói önkormányzatnál, szakszervezetnél dolgozott,
majd már végzett mentálhigiénikusként az egyetem óvodájában.
– A két év mentálhigiéniai képzés csodálatos volt. Megtanultam
saját magamat látni, fantasztikus értelmi, érzelmi átalakuláson
mentem át. Ez együtt ad egy mély, biztos táptalajt számomra, ami
a mûvészethez jól tud kapcsolódni. Nem véletlenül írtam az egyik
szakdolgozatomat a vers gyógyító erejérõl. Ennek egyik eleme
(projektje) volt az idõs emberek versfesztiválja, melyet nyolc éve
megrendezek.
– Bevallásod szerint 600 verset tudsz fejbõl.
– Az elmúlt három év alatt ezen felül még hatvan verset tanultam
meg.
– De ennél jóval többet ismersz és olvasol.

– Így van.
– Amikor az elakadásaidon munkálkodtál, átsegített-e a nehéz-
ségeken, megvilágosított-e egy-egy vers?
– A versmondás nagy segítõ erõ nekem, abszolút egy földolgozási
folyamat. Megmutatkozik benne minden, a világhoz való hozzá-
állásom, emberi kapcsolataim.
– Ahányszor elszavalsz egy verset, annyiszor fedezel föl benne
újat?
– Ennél izgalmasabb utazás nincs! Miközben verset tanulok vagy
olvasok, folyamatosan zenét hallgatok, ami inspirál. A zenében
vannak olyan hangsúlyok, érzelmek, amik folyamatosan fejlesztik
az érzelmi világomat, és a versmondáshoz ez kell, a szép beszéden
túl.
– A lágyság, nõiesség, érzelmek, versek hogyan illeszkednek a ka-
tonaság férfias rendjébe, szigorába?
– Azt gondoltam, hogy a Semmelweis Egyetemtõl megyek nyug-
díjba. Aztán egy barátnõm versmondásra hívott engem a Stefánia
Palotába, és az élet úgy hozta, hogy állást kaptam ott, illetve a Pe-
tõfi Sándor laktanya könyvtárában, ahol a legtöbb idõt töltöm.
– Milyennek ismerted meg a katonaembereket?
– Rengeteg mûvészember van a honvédségen belül. Mûködik két
nagy katonazenekar, velük együtt sokat föllépek, de számos festõ
is van, többen pedig verseket írnak. Szeretem magam köré gyûjte-
ni és bemutatni õket a nagyközönségnek.
– A katonák fordulnak hozzád mentális segítségért?
– Megtalálnak, de ebben komoly határokat kell szabni. Szüksé-
gem van én-idõre, mert különben összeroppanok. Nagyon elfog-
lalt vagyok, napi 13-14 órákat dolgozom, miután vállalkozó is va-
gyok és felnõttcsoportjaim vannak, ahol olyan problémákkal fog-
lalkozunk, mint például depresszió, gyász, párkapcsolati gondok,
pánik. A drámapedagógia minden elemét használom, hiszen a
mozgás, beszéd, vers, ének, játék mind alkalmasak a lelki munká-
ra. Fantasztikus élményeim vannak ezen a területen. Viszont
egyúttal olyan egy kétórás foglalkozás, olyan komoly koncentráci-
ót kíván, mintha kapáltam volna tíz napon át. Nekem azt is kell
tudnom, mit akar mondani valaki és azt hogyan nem tudja elmon-
dani. Ez rendkívüli idegrendszeri munka. De kiképeztek bennün-
ket arra, hogyan tegyük ezt le, amikor kilépünk az ajtón. Akkor ta-
nultam meg ezt igazán, amikor egy idõsotthonban haldoklókkal
foglalkoztam.
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– Azt olvastam rólad, hogy József Attila a
kedvenced.
– Nagyon sok kedves költõm van, és na-
gyon sok kedves versem.
– Mai költõktõl is?
– Igen. Legalább annyira odavagyok Szécsi
Margitért, Adyért, Babitsért, Nagy László-
ért, Fodor Ákosért, Pilinszkyért, Radnóti-
ért, Zelk Zoltánért, Kosztolányiért, Petõ-
fiért, mint József Attiláért.
– Életszakasztól is függ, hogy éppen me-
lyik mond számodra többet.
– Csodálatos, amikor jön veled ötven éve
egy vers, mint például Zelk Zoltán „Van az
asztalfiókban…” címû verse, amit elõször
mutattak meg a szüleim. Õk olvasó embe-
rek voltak, de verseskötet nem volt sok ott-
hon. Viszont a buszmegálló melletti köny-
vesboltban mindig vettem verseskötetet.
Ott láttam meg elõször egy Szécsi Mar-
git-kötetet. Hálás vagyok a szüleimnek, a
paraszti sorsnak.
– Mit kaptál?
– Hogy amit elkezdesz, azt végig kell csi-
nálni, be kell fejezni. Dolgozni kell ponto-
san, szépen. Huszár részrõl mezítlábas volt
a család; földes konyhában születtem a ta-
nyán, Hörcsök felé, az erdõben. Se víz,
semmi nem volt. De rend volt a konyhá-
ban, a padló homokja szépen elsöpörve.
Mindent innen viszek, édesapámtól, édes-
anyámtól, szeretetlény nagyanyámtól, aki
csodálatos kapcsolatban volt a Jóistennel.
Miatta szoktam elmenni a Deák téri evan-
gélikus templomba. Tõlük kaptam útrava-
lóul a szeretetet, erõs érzelmeket, érték-
rendet, emberekhez való hozzáállást, ki-
tartást, bátorságot, merészséget, a nem
meghajlást – mindent, ami ahhoz kell,
hogy teljes lehessek.

Hargitai–Kiss Virág

„Gyönyörût láttam”
„Gyönyörût láttam” címmel tartotta önálló estjét Tósoki Anikó elõadómûvész, a magyar
költészet és irodalom gyöngyszemeibõl válogatva. Minden elhangzó, vagy épp elénekelt
sorhoz élmények, érzések fûzõdnek, melyekrõl – akárcsak életútjáról – õszintén vallott a
Madarász József Városi Könyvtár termét csordultig megtöltõ, s még az ajtón kívül is ülõ
közönségnek. A nagy érdeklõdés annak köszönhetõ, hogy sokan ismerik és szeretik a
sárbogárdi gyökerû, mondhatni irodalmi, kulturális missziót folytató versmondót, aki
már nem elõször volt sárbogárdi pódium vendége.

Anikó különlegesen szép emlékként említette például a Szabó Magdával való találkozá-
sát, amikor az írónõ egyik könyvébõl idézett, és Szabó Magda fejbõl tudta a mondatokat.
Most tõle idézett az édesanyai megbocsátásról. Az anyaversek, apaversek, s nem utolsó-
sorban az istenes versek egyébként is fontosak Anikó számára, melyekbõl erre az alka-
lomra is válogatott Petõfitõl, József Attilától, Adytól. De elmerenghettünk Zelk Zoltán,
Szécsi Margit és Illyés Gyula költeményein is.
Láttam meg-megcsillanni könnycseppeket a szemekben egy-egy mû hallatán...

Hargitai–Kiss Virág
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Új év, új kihívások

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület 10.
alkalommal rendezte január 7-én év-
nyitó pótszilveszterét. Szomorú ese-
ménnyel indítottunk. Megemlékez-
tünk alapító tagunkról, Fülöp Gyulá-
ról, aki a karácsonyi idõszakban, 66
éves korában hunyt el bakonykúti ott-
honában.

Sárbogárdi hazánkfia régészként je-
lentõs tudományos pályát futott be.
László Gyula professzor tanítványa-
ként a magyar történelem avatott kuta-
tója volt. Az I. századi, római hódítás-
tól az avarkoron át a XIII. századig, a
kunok bejöveteléig foglalkozott régé-
szettel. 1975-ben Fitz Jenõ igazgatósá-
ga idején került a Fejér megyei múzeu-
mok kötelékébe, ahol a gorsiumi feltá-
rásoknál végzett jelentõs szakmai
munkát. Emellett folytatta az avarkor-
hoz kapcsolódó régészeti kutatásait is,
amelybõl doktori disszertációját írta.
Fitz Jenõ nyugdíjba vonulása után, Ko-
vács Péter igazgatása idején lett igaz-
gató-helyettes, majd 1992-tõl 2008-as
nyugdíjazásáig volt igazgatója az intéz-
ménynek. Kutatási eredményei 150 tu-
dományos szakcikkben, 200-nál több
ismeretterjesztõ írásban, több könyv-
ben jelentek meg, s emellett 120 isme-
retterjesztõ kisfilm készítésében vett
részt. 1953-ban Kiskunhalason szüle-
tett. Édesapja katonatisztként szolgált
ott ebben az idõben. 1958-ban tért ha-
za a család Sárbogárdra, amikor édes-
apja a sárbogárdi Honvéd Kiegészítõ
Parancsnokság vezetõje lett. Gyula
örökmozgó gyerekként aktívan foci-
zott a miklósi csapatban, gimnazista-
ként Leszkovszki Albin diákszínpadá-
ban játszott. Székesfehérváron is jelen-
tõs közéleti szerepet töltött be. Önkor-
mányzati képviselõként, a kulturális
bizottság tagjaként 1990–2014-ig meg-
határozó személyisége volt a megye-
székhely közéletének. Alapító tagja,
szakmai segítõje volt egyesületünknek.
Sárbogárdon több alkalommal tartott
elõadást az itt folyó ásatásokkal kap-
csolatban. Az 1989-ben megjelent Sár-
bogárd város története címû helytörté-
neti könyv több fejezetének szerzõje, a
2018-ban megjelent Történelmi Séta
Sárbogárdon címû kötet egyik szerzõ-
társa volt. Saját pénzén adta ki volt ta-

nára, Leszkovszki Albin „Kompor-
szági szerelmek” címû könyvét.
Egyperces felállással emlékeztünk volt
tagtársunkra, majd a szilveszteri pezs-
gõvel az õ emlékére koccintottunk.
Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnö-
ke néhány szóval visszaemlékezett az
egyesület elmúlt tíz esztendejének tör-
ténéseire. Ez idõ alatt megjelent nyolc
helytörténeti könyv, és elõkészületben
van megjelenésre több másik is. A
megjelentek sorából kiemelkedik
Lakk Norbert „A sárbogárdi zsidóság
története” címû könyve és az ennek ké-
peibõl, dokumentumaiból rendezett
vándorkiállítás, valamint az egyesüle-
ten belül alakult szerkesztõgárda ösz-
szefogásával elkészült „Történelmi sé-
ta Sárbogárdon” címû könyv és annak
kiegészítõ kötete. Az elmúlt években
számtalan szakmai elõadást, kiállítást
rendezett az egyesület. Minden évben
megrendeztük a március 15-én a törté-
nelmi emlékhelyeket végiglátogató sé-
tánkat. Ebben az esztendõben elkez-
dõdik a leendõ sárbogárdi múzeum
(volt könyvtár) épületének felújítása.
Reméljük, lesz majd forrás a múzeum
elindítására is. A háttérben komoly
gyûjtõmunka zajlik, s az idén lehetõség
lesz a régi filmanyagok, képanyagok di-
gitalizálásának megkezdésére is.
Örvendetes, hogy egyre nõ az egyesü-
let taglétszáma, s a munkánk iránti ér-
deklõdés is növekszik. Ezen az estén
forralt bor, sütemények, zsíros kenyér
mellett beszélgetve töltöttük az idõn-
ket.
Az egyesület minden hónap elsõ kedd-
jén tartja összejöveteleit a sárbogárdi
kultúrházban. Mindenkit szeretettel
várunk érdeklõdõként és rendes tag-
ként is sorainkba.

Hargitai Lajos

TENGERT
GYÛSZÛVEL

Gondolatok
a magyar kultúráról

Mi a különbség két magyar szó, az elnadrágol és az
elnáspángol jelentése között? Aki nem magyar, az
nem is érti ezt a kérdést, ha netán tudogat is ma-
gyarul. Mert a nyelvünk, ez a rejtélyes dzsungel te-
le van titokkal, fantáziával, mélységes bölcsesség-
gel. És ez csak a nyelv, a kultúrának, mondjuk, ta-
lapzata. De ez a nyelv évezredeken keresztül mû-
ködésbe is lépett. Micsoda szövegek, micsoda ver-
sek születtek ezen a nyelven!

„Nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.”

Nyögött a büszke vár? Miért nyögött? És egyálta-
lán miféle Mátyás miféle bús hada? Ezt is csak a
magyarok értik, azok se mind. De ez már történe-
lem, a kultúrának egy másik tartománya. A Hõsök
terén külföldi diákok hadai nézik bámészkodva a
Hét vezér szoborcsoportját. Nemigen tudják, kik
ezek a lovasok. Mögöttük karéjban a királyok
szobrai nem kezdenek el beszélni. Pedig volna mit
mondaniuk például a rabló mongolok nyilainak
zúgásáról, vagy Ozmán vad népének vert hadunk
csonthalmain zengõ gyõzedelmi énekérõl. Ki
merné számba venni a csonthalmokat szanaszét
ebben az országban? Hogy is ír róluk Balassi?

„Sok vad s madár gyomra
gyakran koporsója

vitézül holt testeknek…”
Január 22-én írom ezeket a sorokat, a Himnusz
születésnapján, a magyar kultúra napján. Amikor
Kölcsey a felejthetetlen versét írta, valószínûleg
felvidéki, havas tájat látott az ablakon át. Lúdtol-
lat mártogatott a kalamárisba, néha közelebb húz-
ta a mécsest, hogy jobban lásson. Nemrég volt újév
napja, a félszemû, hipermûvelt költõ lelkét csor-
dultig töltötte egy számunkra ismeretlen érzés, a
hazáért való aggodalom, reménykedés, a múlt
gyötrelmei iránti szánalom érzése. Magyarország
helyzete a sötét éjszakához volt hasonló, Petõfi
néhány hetes csecsemõ volt, Kossuth, Széchenyi
ifjoncok. Kölcsey úgy érezte, itt már csak Isten se-
gíthet, ezért ima formájában hozzá intézte a sora-
it. Elõbb áldást kért, majd verse végén szánalmat.
Nagy különbség!
Nem tudom, kinek volt az ötlete, hogy ez a szüle-
tésnap legyen kultúránk napja. Nagy gondolat,
szép gondolat. A Himnusz méltóan képviseli a
magyar szellem birodalmát. A magyar szellem
méltó volt e versszakokhoz. (Megrettenve vettem
észre, hogy múlt idõt használtam: „méltó volt”.
Ijesztõ véletlen. Mert ma bizony vannak méltatlan
dolgok. Nem hiszem, hogy a Himnusz keletkezé-
sekor kirobbant volna valami hercehurca a témá-
val, eszmével, megformálással kapcsolatban. Ha
ma írná valaki, számosan dühösen nekirontaná-
nak. És a színházak, iskolák körülötti ádáz balhék.
Létezik ma épp a hangadók körében a nemzeti
kultúra iránti elkötelezettség? Egyáltalán: beszél-
hetünk ma nemzetrõl? Nem inkább egymás ellen
ugató kutyák csoportjairól? Mit mondhatunk?

„Szánd meg, Isten, a magyart!”

L. A.
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Híd Ázsia és Európa közt
Mi köti össze Japánt, Dél-Kore-
át, Svájcot és Magyarországot?
Erre derült fény és a magyar
kultúra, a Himnusz születésé-
nek napja alkalmából január
21-én tartott rendezvényen Sár-
szentmiklóson az iskola könyv-
tárában, ahol Zelmanné Varga
Zsuzsanna tanítványai egy kis
irodalmi összeállítással, Jákob
Zoltán és szolfézsos tanítvá-
nyai, valamint a Violin Mûvé-
szeti Iskola növendékei külön-
féle népek dallamaival, himnu-
szaival ünnepelték a jeles napot.

A japán himnuszt például ötfokúságon és a pentatónián alapuló
dallama köti a magyar népdalkincshez. Szövege a 9-10. század
fordulójáról származik, dallamot az 1880-as években kapott, de
csak 1999 óta hivatalos himnusza a távoli szigetországnak.

Dél-Korea 1948 óta hivatalos himnuszának szövege szintén a 19.
századra nyúlik vissza: „Míg a keleti tengerek vize ki nem szárad
és a Baekdu hegy el nem tûnik, Isten megvédi és segíti népünket.”
Régen a skót ’Régi-régi dal’ dallamára énekelték, majd An Ikhte

1935-ben új dallamot szer-
zett hozzá. A zeneszerzõ a
Zeneakadémián is tanult és
kikérte Kodály véleményét.
Hallhattunk ugyanakkor egy
népdalt is, mely második
himnusza Dél-Koreának.

Svájc himnuszát, mely 1841-
ben készült el és 1981-ben
kapta meg a himnuszi rangot,
az ima és hazafias lelkület te-
szi hasonlatossá a magyar-
hoz. Albert Zwyssig ciszterci
szerzetes Loenhard Widmer

költeményét zenésítette meg: „Amidõn vöröslik az Alpok jeges
hava, / Imádkozzatok, szabad svájciak, imádkozzatok! / Ájtatos
lelketek megsejti / Istent a fennkölt hazában”
A napóleoni háborúk szülték az egykori osztrák császárhimnuszt,
melyet Leopold Haschka udvari költõ fogalmazott meg és Joseph
Haydn zenésített meg. Sokáig nálunk is ez volt a hivatalos him-
nusz. Ma Németország nemzeti jelképe. Egyik dallamsorát Erkel
„emlékül” beemelte a miénkbe is.
A zenés félórában fölcsendült Klein Henrik zeneszerzõ egyik mû-
ve; a ’Magasan repül a darumadár, szépen szól’ kezdetû népies
mûdalunk, valamint a himnusz-pályázatra készült darabok közül
kettõ is.

Hangszeren közremûködtek: Örkényi
Bálint, Kovács Bence, Vámosi Nóra (gi-
tár), Pásztor Lili (cintányér), Kovacs
Elizabet (faütõ), Lukács Ramóna (alt-
furulya), Csõgör Ádám, Csõgör László
(trombita), Csuti Franciska (furulya),
Varga Dorina (fuvola), Hegedûs Anna,
Reiter Tamara (klarinét), konferált és
zongorán kísért: Jákob Zoltán.

Hargitai–Kiss Virág

VAN REMÉNY!
„Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János ev. 3:16
Hit Gyülekezete Sárbogárd istentisztelete
Helyszín: Sárszentmiklós, klubkönyvtár,

Köztársaság út 171-173.
Idõpont: péntekenként 18 órától

Szeretettel várunk!
www.hit.hu, www.vidamvasarnap.hu, www.hitradio.hu,

www.facebook.com/hgysarbogard
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ÕRIZETBEN AZ IDÕS ASSZONYT
MEGKÁROSÍTÓ CSALÓK

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság csalás
bûntett kísérletének, valamint kifosztás
bûntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetõeljárást a 66 éves
S. Jakabné, valamint a 37 éves F. Melinda
ellen. A nyomozás adatai alapján a két nõ a
2019. december 20-a és 2020. január 4-e
közötti idõszakban valótlan indokkal pró-
báltak megtéveszteni egy 77 éves nyugdíjas
asszonyt, akinek folyószámlájáról ezt kö-
vetõen 1 millió forintot kíséreltek meg fel-
venni, azonban a pénzintézet munkatársa
a banki mûvelet teljesítését megtagadta,
mivel gyanússá vált számára a tranzakció
végrehajtásához szükséges, eseti megbí-
zást igazoló dokumentum. S. Jakabné ezt
követõen – F. Melinda megbízásából – el-
tulajdonította többek között a nyugdíjas
asszony ékszereit, pénztárcáját és személyi
okmányait.

A rendõrök a két elkövetõt, elfogásukat és
elõállításukat követõen, 2020. január 6-án
– õrizetbe vételük mellett – gyanúsított-
ként hallgatták ki és elõterjesztést tettek
letartóztatásuk indítványozására, melyet
S. Jakabné esetében a bíróság 2020. január
7-én el is rendelt.

A tanulságos ügy részleteirõl Budavári Ár-
pád, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ve-

zetõje úgy nyilatkozott a dunaújvárosi hír-
portálnak, hogy az idõs, ápolásra szoruló
hölgy távol élõ gyermeke egy ügynökségen
keresztül fogadott édesanyja mellé gondo-
zót, aki hamar az asszony bizalmába férkõ-
zött. Néhány nap múlva egy meghatalma-
zást tett a sértett elé, amelynek tartalmáról
megtévesztette a rosszul látó asszonyt, aki
vonakodás nélkül írta alá a dokumentu-
mot, és két idõs ismerõsét is megkérte,
hogy tanúként hitelesítsék az iratot,
amellyel a sértett hozzájárult ahhoz, hogy
bankszámlájáról ápolója pénzt utalhasson
át. A banki ügyintézõ körültekintésének
köszönhetõen hiúsult meg az ápoló terve.
Az ügyintézõ ugyanis felhívta a sértettet,
hogy meggyõzõdjön arról, valóban hozzá-
járulását adta-e a mûvelethez. A sértett
késõbb azt is észlelte, hogy lakásából el-
tûntek (körülbelül 500 ezer Ft értékû) ék-
szerei. A nyomozás során a rendõrség látó-
körébe került egy 37 éves dunaszentgyör-
gyi nõ, aki feltehetõen összejátszott a 66
éves pécsi hajléktalan „ápolónõvel”. Kide-
rült, hogy hasonló jellegû bûncselekmény
miatt már folyik a két személy ellen bünte-
tõeljárás.

Körültekintéssel elkerülhetõk az ilyen és
hasonló esetek – hívja fel a figyelmet a ka-
pitány. Egy hiteles közvetítõ cég készség-
gel ad referenciát. Érdemes mindenkép-
pen meggyõzõdni arról, hogy képesítése,
hozzáállása alkalmassá teszi-e a feladatra
a kiválasztott személyt, és egy személyes

találkozás alkalmával is fontos benyomá-
sok szerezhetõk. Ha van rá lehetõség, ak-
kor olyan személyt válasszunk akár gondo-
zásra, akár az ápolást végzõ ellenõrzésére,
akit már ismerünk, és akiben megbízunk.
Aki rosszban sántikál, annak zöld lámpát
jelent, ha védtelennek bizonyul a kisze-
melt áldozat. Ha viszont több oldalról is ta-
pasztalja a figyelmet, nagyobb a lebukás
kockázata, kisebb a valószínûsége annak,
hogy tervét véghez tudja vinni.

Forrás: FMRFK és duol

Körözött férfit fogtak
a Fejér megyei rendõrök

RUHÁSSZEKRÉNYBEN
BUJKÁLT A FÉRFI

A rendõrök tudomására jutott 2020. janu-
ár 21-én, hogy egy körözött férfi tartózko-
dik egy nagylóki ingatlanban. A kiérkezõ
rendõrök a lakóházban kutatást végeztek,
amely során a 27 éves körözöttet egy, a szo-
bában található ruhásszekrényben elbújva
találták meg. A rendõrség munkatársai a
vagyon elleni bûncselekmény elkövetésé-
vel gyanúsítható férfit elfogták, a Székes-
fehérvári Rendõrkapitányságra elõállítot-
ták, ahol a nyomozók eljárást indítottak
ellene.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Minden ötödik lakástûz a kéményben keletkezik
Az elmúlt fûtési szezonban negyvenkettõ kéménytûznél avatkoz-
tak be Fejér megye tûzoltói. Az esetek hetvenöt százaléka a fûtési
idõszak második felében történt. A kéménytüzek megelõzése ér-
dekében a füstelvezetõk évenkénti ellenõriztetése mellett a tüze-
lõanyagot is gondosan meg kell választani. Nem szabad háztartási
hulladékkal, lakkozott, festett, vagy nedves fával fûteni, mert ezek
amellett, hogy mérgezõ gázokat bocsátanak ki, fokozzák a ké-
ményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások
miatt leszûkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a
füst a házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fût,
annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fûtõeszköz-

ben, mint normál fûtõanyag használata esetén egy teljes fûtési
szezonban. A kémény belsõ falára lerakódott vastag korom- és
kátrányréteg a fûtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat,
ami lakástûzhöz vezethet. Minden ötödik lakástûz a kéményben
keletkezik.
Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprõ nem
megy automatikusan, az állampolgár által foglalt idõpontban vég-
zi el az ingyenes ellenõrzést és tisztítást. Ennek érdekében Fejér
megyében a Kémény Zrt.-hez fordulhatnak a lakók.
Egy égéstermék-elvezetõ teljes nyomvonalának szemrevételezé-
se és mûszeres ellenõrzése – ha a kéményseprõ mindent rendben
talál – mindössze húsz-harminc percet vesz igénybe. Ha az égés-
termék-elvezetõt tisztítani kell, az valamivel hosszabb idõbe telik,
de otthonunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított idõt.
A statisztikák egyértelmûen azt mutatják, hogy a fûtési idõszak-
ban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan ti-
zenhat lakástûzhöz riasztják a katasztrófavédelem tûzoltóegysé-
geit, a fûtési idõszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástü-
zek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, ho-
lott könnyen megelõzhetõk lennének. Azokban a lakásokban,
ahol füstérzékelõ van, nem keletkezik nagyobb tûz, hiszen még
annak kialakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzé-
kelõ nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetõen a keletke-
zõ károk mértéke is jóval kisebb. (A kép illusztráció.)

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, katasztrófavédelmi szóvivõ
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HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A CSALÓK ELLEN
TÛZIFAVÁSÁRLÁSKOR?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) saját próbavásárlásai, valamint a vásárlóktól kapott jelzések alapján folyamatosan gyûjti és
elemzi a tûzifavásárlások kapcsán észlelt jogszerûtlenségeket, és megpróbál hatékony lépéseket tenni azok megelõzése érdekében. Ennek szelle-
mében állítottak össze a hivatal EUTR-szakemberei egy kérdésgyûjteményt, amelynek segítségével a vásárlók elejét vehetik az õket sújtó vissza-
éléseknek.

A hatóság tapasztalatai szerint a vásárlók elsõsorban a helyi újságok hirdetési
rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyûjtenek – elsõ olvasásra rendkí-
vül elõnyösnek tûnõ – ajánlatokat. Ezekben jellemzõen rendkívül olcsón na-
gyon jó minõségû, száraz, akciós tûzifát kínálnak eladásra. Sajnos az eladók
megbízhatóságának vizsgálatára már jóval kisebb hangsúlyt fektetnek a leen-
dõ vásárlók. A telefonos megrendelést általában egy kedves nõi hang nyugtáz-
za, ami még inkább megnyugtatja a vevõt, hogy kedvezõ alkut köt. Amikor
azonban megérkezik a kisteherautó és leborítják a fát, többnyire kiderül, hogy
az kevesebb is, vizesebb is, vagy akár nem is olyan fafajú, mint amit rendel-
tünk. A fuvarosok azzal védekeznek, hogy nekik ezt adták, szóljanak az eladó-
nak, biztosan orvosolják a problémát. Az autó elhajt, jobb esetben a hirdetõ ta-
lán egyszer-kétszer még felveszi a telefont, ígérget, magyarázkodik, egy idõ
után pedig elérhetetlenné válik. Rosszabb esetben a helyszíni reklamációknál
már a fuvarosok is fenyegetõen lépnek fel, így elveszik a vásárló kedvét a hatá-
rozottabb érdekérvényesítéstõl.

Sajnos országszerte sok olyan visszaélés történik, amikor az eladók az embe-
rek jóhiszemûségére alapozva csalják ki a tüzelõre félretett pénzt, csalódottsá-
got, szomorúságot, bosszúságot és hideget hagyva maguk mögött.

A Nébih ellenõrei nem lehetnek mindenhol jelen, ráadásul az átvert vásárlók
nagyon sok esetben félnek is konkrét információkat adni a hatóságoknak, tart-
va a késõbbi megtorlásoktól. A leghatékonyabb eszköz mindezek megelõzésé-
re a körültekintõ vásárlás, az óvatosság és a fokozott tájékozódás a megrende-
lés elõtt.

Az alábbiakban összegyûjtöttünk néhány fontos információt, amirõl felismer-
hetik a tisztességes erdõgazdálkodót vagy kereskedõt:

– Ha egy szabálykövetõ kereskedõ hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosító
számot is feltünteti (ez lehet az erdõgazdálkodói kód, vagy az ún. EUTR techni-
kai azonosító szám). A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosít-
hatóvá.

– Amikor az eladó kiszállítja a tûzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló ré-
szére egy FA-AA betûkóddal és hétjegyû egyedi sorszámmal ellátott (pl.
FA-AA 3324532) szállítójegyet, amin az adott tûzifavásárlás és -kiszállítás
összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállí-
tó és a vevõ adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tûzifa fafaja,
mennyisége, a szállítás idõpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontos-

sággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a
fa. Többféle szállítójegy van forgalomban.
– Fontos tudni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény, vagy
más megnevezésû dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet!
– A jogkövetõ kereskedõ a lerakodás elõtt lehetõséget biztosít a vevõ részére,
hogy meggyõzõdjön róla, valóban a megrendelt mennyiséget kapja-e meg. Ha
mázsára történt a megrendelés, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítóje-
gyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltünteté-
sével), vagy úgynevezett mérlegjegyet ad. Ha köbméterre, vagy kalodában
történt a megrendelés, akkor kérésre megengedi, hogy a vevõ maga is meg-
mérje a lerakodás elõtt a teherautón lévõ fát.
– Lerakodás után érdemes meggyõzõdni arról, hogy a teherautó platóján, a le-
rakott tûzifa alatt nem volt-e valami elõre nem látott nagyobb tárgy (traktorgu-
mi, raklap, ládák stb.), amelyet beleszámítottak a tûzifa térfogatába. Tisztessé-
ges kereskedõnél ilyen nem fordulhat elõ.
– Nézzük, ezek alapján mit tehetünk, hogy már a megrendeléskor minél na-
gyobb arányban ki tudjuk szûrni a csalókat!
– Vásárlóként már a megrendeléskor tudatosítsa a hirdetõkben, hogy Önnel
nem lesz könnyû dolguk, ha meg akarják téveszteni, mert tudja, milyen adato-
kat kell rögzíteni és probléma esetén továbbítani a Nébih felé! Ha a lentebb ja-
vasolt kérdéseket felteszi, és rögzíti az arra adott válaszokat, a csalók többsé-
ge remélhetõleg megfutamodik.
– Amennyiben Ön nem használ számítógépet, kérje meg ehhez értõ rokonait,
vagy ismerõseit, szomszédjait, hogy segítsenek Önnek a rendelésnél!
– Amikor felhívja a hirdetõt, jelezze neki, hogy a megtévesztések elkerülése ér-
dekében elsõként néhány kérdést szeretne feltenni, hogy tisztázza, kinek a hir-
detését olvasta! Jelezze azt is, hogy a kapott válaszokat rögzíti!
– Ha úgy érzi, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladó az Ön kifogásaira
nem adott megfelelõ magyarázatot, nem biztosította a kért bizonylatokat, illet-
ve az eladó az egyeztetéstõl elzárkózik, õrizze meg az eladótól kapott minden
bizonylatot, jegyezze fel a vásárlással kapcsolatos összes információt és ÍRJA
MEG panaszát a Nébihnek (eutr@nebih.gov.hu)!
Minél több információval tud szolgálni a jogsértõ cselekményekrõl, annál na-
gyobb valószínûséggel tudjuk az Ön és más vevõk érdekében visszaszorítani a
tûzifával kapcsolatos csalásokat.

Nébih

Naposabb folytatás,
felhõsebb hétvége

Csütörtökön már sok napsütésre számíthatunk,
csapadék nem várható. Hajnalra foltokban pára,
köd képzõdhet, de ezek várhatóan délelõtt min-
denhol feloszlanak. A nyugatias légmozgás
gyenge, mérsékelt marad. A fagyos reggelt kö-
vetõen délután 3-7 fokot mérhetünk.

Pénteken a reggeli pára- és ködfoltok feloszlá-
sát követõen szinte mindenhol sok napsütésre,
csapadékmentes idõre számíthatunk. A délies
szél csak egy-egy helyen élénkülhet meg. A leg-
magasabb hõmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Szombaton már sok felhõ lesz felettünk, a Du-
nántúlon helyenként kisebb esõ is elõfordulhat,
kezdetben délnyugaton gyenge ónos esõ sem
kizárt. Délután 1-9 fokot mérhetünk. Vasárnap
túlnyomóan nyirkos, borongós idõ lesz, hajnali
köddel, napközben szitálással. 0-10 fokos maxi-
mumokat mérhetünk.

Forrás: idokep.hu

Anya(g)i biztonság: ingyenes, online pénzügyi
nevelés tréning szülõknek!

Az országos Imami Egyesület 5 alkalmas, internetes pénzügyi nevelés tréninget szervez szülõknek,
melyre 2020. január 30-áig még lehet jelentkezni. A résztvevõk gyakorlati segítséget kapnak a családi
költségvetés elkészítéséhez és megismerik az eredményes pénzügyi nevelés alapjait, óvodás, kisisko-
lás, illetve kamasz gyermeket nevelõ szülõkre szabva.
A pénz, a pénz beosztása és kezelése ma már olyan téma, amivel minden szülõnek foglalkoznia kell.
Ahogy a gyermeknevelést, úgy a pénzügyi nevelést sem tanítják az iskolában, így nem könnyû megta-
nítani gyermekeinknek, hogyan bánjanak jól a pénzzel!
Milyen módszerekkel fejleszthetõ egy gyermek pénzügyi intelligenciája? Miben más egy ovis, egy kis-
iskolás, és egy kamasz gyermek pénzügyi nevelése? Milyenek a jól mûködõ „zsebpénzszabályok”? Mi-
ért és hogyan érdemes családi költségvetést készíteni?
A gyakorlatias online tanfolyamon ezekre a kérdésekre is választ ad Himer Csilla pénzpedagógus, pénz-
ügyi coach, akinek számos cikke és két könyve is megjelent a témában.
Az online tréningen 2020 februárjában, öt egymást követõ szombat délután lehet részt venni otthonról,
kényelmesen, hiszen a részvételhez csak számítógép, laptop, vagy mobiltelefon és internetkapcsolat
szükséges.
A tréningek a Nemzeti Együttmûködési Alap, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ és a Miniszterel-
nökség támogatásával valósulnak meg, ezért A RÉSZVÉTEL A SZÜLÕKNEK INGYENES.
Részletes tematika és a jelentkezési ûrlap itt található:
http://imami.hu/orszagos-hirek/anyagi-biztonsag-penzugyi-tervezes-es-neveles-csaladban-szu
loknek-szolo-ingyenes

Imami Egyesület
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Kurdisztán: Állam az államban
10. rész

Ramadán idején estére kiköltözik a város
az utcára. A forgalmasabb helyeken szinte
elborítják a kávézók és az étkezõk a járdát.
Egy ideiglenes, csinos kis bódé elõtt foglal-
tunk helyet egyik asztalkánál. Az asztalká-
kon könyvek hevertek, ami nagyon megle-
pett. Mi egy Rumi-kötetet (híres keleti,
középkori költõ) kaptunk, hátha olvasni
szottyan kedvünk. Pár asztalkánál nyugati-
asan öltözött, lófarkas fiúk üldögéltek, rit-
kábban lányok is megfordultak ezen a he-
lyen. A bódéban egy fiatal, szõke, hosszú
hajú lány szorgoskodott az innivalókkal. A
bódéból iráni zene szólt: Moayin, az egyik
kedvencem rezegtette mélabúsan a torkát.
Mária, mert így hívták a bódés lányt, apró
csészékben kihozta a kávénkat. Orromba
kellemesen vegyes kavalkád illant, aztán
belekortyoltam. Ez volt az a mennyei pilla-
nat, ami ritkán adódik az ember életében.

Életem legfinomabb kávéját szopogattam!
Íze egy izgalmasan ötvözött remekmû:
csokoládés, mandulás, kardamomos, sûrû
mennyei egyveleg. Amíg Szüleymániyéban
tartózkodtam, minden nap eljöttem ide
kávézni, dacára annak, hogy a bódé mindig
csak iftárkor jelent meg.
Amirral éjfél körül végre találtunk egy ol-
csó kis szállodát egy forgalmas utcában,
valahol a központban. Meglepett, hogy so-
sem zárta le a kocsiját. Ez nem szükséges,
mondta, mert autólopás nagyon ritkán for-
dul elõ Kurdisztánban.
Teljesen biztosra vettem, és még csodál-
koztam is azon, hogy a recepció mögötti fa-
lon Szaddam Husszein képe függ. Pont
Amirhoz fordulva jegyeztem meg ezt, ami-
kor megjelent a recepciós és hahotára fa-
kadt. Nem, ez nem Szaddam, hanem az
apukája, aki a szálloda tulajdonosa volt, õ
pedig a fia. A kisméretû hallban ülõ né-

hány férfi is velünk kacagott, bár én na-
gyon elszégyelltem magam. Talán megér-
tem már egy messzelátó szemüvegre.
Amir visszasietett Halabdzsába, én pedig
elfoglaltam az újabb szállásomat. Két ágy
két oldalon, közöttük az ablak alatt asztal-
ka, az ágynemû tiszta, hûtõszekrény és
szekrény is a bejárat mellett. A közös mos-
dó és a vécé majdnem a szobámmal szem-
ben, a másik oldalon. Mindez 10.000 di-
nárért. Ennyiért még fejen is állok! Min-
denhol lehetett dohányozni. Egyik nap
megüresedett mellettem egy szoba, ajtaja
tárva, nyitva, hát besétáltam fényképezni.
Micsoda hatalmas lakosztály volt, több fo-
tellel, nagy hûtõvel, elõszobával, négy-
ágyas szobával plusz fürdõszobával!

Másnap reggel kaptam a városról egy kis-
méretû brosúrát az egyik látogatótól, aki
ott trécselt pöfékelve a hallban két másik
férfi társaságában. Kiszökelltem a forgal-
mas utcára és belevegyültem a tömegbe, az
orromat követve. Ezúttal balra indultam.
Nemsokára egy ívelt kapun át egy park
mellett sétáltam el, a fal mellett nepáliak
árulták az ételeiket. Utána a Kurd Nemze-
ti Párt épülete mellett haladtam el, amit
kalasnyikovos õr vigyázott. Az egyetlen,
aki nem mosolygott. Kissé arrébb autenti-
kus újságárusbódét találtam. Pár méterrel
arrébb rendõr állt, õt kérdeztem, hol talá-
lom a helyi történeti múzeumot. Nem tud-
ta, de azonnal felhívott a mobilján valakit
segítségért, aztán elmagyarázta, merre
menjek. Csak elõre, aztán forduljak jobbra
a nagy keresztezõdésnél, ott lesz. Fordul-
tam is én jobbra, de a múzeum helyett egy
olyan utcába kerültem, ahol étkezõk sora-
koztak egymás mellett. Bejáratuk sátor-
lappal lefedve, hogy ne keltsen feltûnést,
ha vendégek térnek be Ramadán alatt.
Elég sokan étkeztek. Egyikben én is kiül-
tem az utcai részre, és olyan jóízût ebédel-
tem, mint már régen, fillérekért. Az elma-

Anand,Anand,
a punkzenekarosa punkzenekaros
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radhatatlan, hatalmas méretû, friss, ropo-
gós kenyér mellé rizsköretet és citromos,
hagymás, fõtt csirkehúst kaptam, hozzá
sárgabarackos, paradicsomos mártást.
Mennyei eledel! A felszolgálók teával kí-
náltak. Mögöttem egy asztalnál irániak
ebédeltek, és valahogy szóba elegyedtünk.
Az egyik férfi kifizette az ebédemet. Ki-
mentem a fõútra, és a túloldalon álló csi-
nos, kiálló erkélyû, régi típusú épület ajta-
ján beléptem egy modern pubba. Vendég
egy szál se, de az egyik kiszolgáló kitûnõen
beszélt angolul. Elkísért a múzeumig, ami
három házzal arrébb állt. A fiú neve
Anand, punkzenész, és Kurdisztán elsõ
punkzenekarát akarja megalapítani. Pa-
naszkodott, hogy Kurdisztánban a punk-
zenének alig van vonzereje, mert kortól
függetlenül a kurdok inkább a tradicioná-
lis zenét kedvelik.
A történelem során háromféle tradicioná-
lis kurd zenei elõadás alakult ki: a mese-
mondó, aki kávéházakban ad elõ régi tör-

téneteket, a regõs, aki hõsi balladákat elõ-
adó vándorénekes, és a dalnok, azaz bárd,
aki szintén vándorolva, de a saját szerze-
ményeit adja elõ. A hegyekben kialakult az
a stílus, ami a zoroasztriánus és az iszlám
szufi ágazatából merítette az alapjait. Má-
ig nagyon népszerûek az ilyen kurd (nép)
dalok, úgyhogy Anandnak nem lesz köny-
nyû dolga.
A múzeum sajnos restaurálás miatt zárva
tartott, pedig Bagdad után a legnagyobb
múzeumnak számít. Visszasétáltam a
parkba, ahol megkávéztam egy mozgó ká-
véárustól, és ahol az eddig egyetlen piszkos
vécét láttam egész Kurdisztánban. Ráta-
láltam egy modern City Centerre (plázára)
is. Pontosan olyan, és olyan drága is, mint
bárhol Európában. A gyerekeknek egy ha-
talmas vurstlit rendeztek be az elsõ emele-
ten. Ott visítoztak, ugráltak kipirult, bol-
dog arccal. Egyébként egész kurdisztáni
tartózkodásom alatt nem találkoztam ma-
lacként visítozó, ordítozó, vagy szemtelen
gyerekkel. Csak hisztériással, de azzal is
csak ebben a bevásárlóközpontban. Itt a

látogatókon lerítt, hogy jól megy nekik.
Örömmel néztem azt a pár családot, akik a
Down-szindrómás, vagy tolókocsis, vagy
egyéb sérült gyerekeiket szépen felöltöz-
tetve vigyázták a vidám gyerektömegben.
Senki nem bámulta õket.
Találkoztam az utcán többek között egy ci-
põpucolóval is, akit a viselkedése miatt hat
éve toloncoltak ki Angliából: ivott és dro-
gozott. Fele családja még ott él. Szeretne
megint visszajutni, vagy Kanadában letele-
pedni. Vágya, hogy ott annyi pénzt szedjen
össze, hogy azon itt pár üzletet tudna nyit-
ni. Szabad idejében alkoholizál, kivéve Ra-
madán idején. Szerinte már megjött az
esze, szerintem még nem.
Késõbb a környéken vegyes salátát ettem
egy törökül is beszélõ büfésnél. Hatféle sa-
láta várt rám gusztusosan elosztva a tányé-
romon, fillérekért.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Elindult az idei
eSZJA rendszer

Mától minden aktuális bevallási információ el-
érhetõ a NAV honlapján, sõt, akik maguk szeret-
nék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhet-
nek a 19SZJA bevallás webes kitöltõ program-
jához.

Már elérhetõ a 19SZJA személyijövedelem-
adó-bevallás nyomtatványa és a kitöltéséhez
szükséges felület. Azok, akik maguk készítenék
el a bevallásukat, már használhatják a webes ki-
töltõ programot is, ami a legegyszerûbben a
NAV eSZJA oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu)
érhetõ el. Az elkészített bevallások kényelme-
sen, elektronikusan beküldhetõk. A NAV felület
akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha
valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be a bevallá-
sát. A nyomtatvány továbbra is kitölthetõ az Ál-
talános Nyomtatványkitöltõ Programmal
(ÁNYK), vagy akár papíron is. A papíralapú kitöl-
téshez szükséges üres bevallási nyomtatvány
és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV
eSZJA oldaláról, illetve beszerezhetõ a NAV
bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell
elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val,
továbbra is beküldhetik postán bevallásukat.

A NAV idén is minden adózónak, a magánsze-
mélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, mezõ-
gazdasági õstermelõknek és az áfa-fizetésre kö-
telezett magánszemélyeknek is készít adóbe-
vallási tervezetet. A magánszemélyeknek és
azoknak a tavaly egész évben katás, vagy evás
egyéni vállalkozóknak, akiknek volt fõállásuk és
kaptak munkabért (szja-köteles bért), az
szja-bevallási tervezetük automatikusan beval-
lássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be
szja-bevallást. A fõállású egyéni vállalkozóknál,
az õstermelõknél és az áfás magánszemélyek-
nél nem mûködik ez az automatizmus, nekik ah-
hoz, hogy a tervezetbõl bevallás legyen, bekül-
dés elõtt mindenképpen ki kell egészíteniük azt
a tavaly szervezett jövedelmi adatokkal. Az
szja-bevallási és befizetési határidõ egysége-
sen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2020.
május 20.

Saját adóbevallási tervezetét március 15-étõl
bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresztül a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyaror-
szag.hu-ról elérhetõ eSZJA oldalon. Aki nem
használ Ügyfélkaput, március 16-áig többféle
módon is, adóazonosító jele és születési dátu-
ma megadásával kérheti a tervezet postázását:

– SMS-ben a 06 30 344 4304-es telefonszámon
(ebben a formában: SZJAszóközadóazonosító-
jelszóközééééhhnn);

– a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon;

– levélben;

– formanyomtatványon (BEVTERVK);

– telefonon a 1819-es hívószámon;

– személyesen az ügyfélszolgálatokon.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendel-
kezni elektronikusan és papíron is.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

SZMOG – HOGYAN
VÉDEKEZZÜNK ELLENE?

Kezdjük néhány fogalom tisztázásával: a szmog szó az angol nyelvbõl került át hozzánk; a
kifejezés a ’smoke’ és a ’fog’ (füst, illetve köd jelentésû) szavak összevonásából keletkezett.
Füst és köd – a nyomok nem is vezethetnek máshová, mint az ipari forradalom korának
Angliájába. Mint ismeretes, ebben a korban (egészen pontosan 1645-ben) írták le elõször a
késõbb angolkórnak elnevezett hiánybetegséget, melynek legfõbb tünete a csontok rendelle-
nes fejlõdése, kóros lágyulása. A szimptóma közvetlen kiváltója, hogy a szervezetet nem éri ele-
gendõ mennyiségû napfény, így testünkben nem termelõdik elegendõ D-vitamin, ami szükséges
lenne ahhoz, hogy a csontjaink egészséges fejlõdéséhez nélkülözhetetlen kalcium felszívód-
hasson a bélrendszeren keresztül.

A szmog modern kori történetének egyik fontos
dátuma 1952: ekkor alakult ki az utóbb „nagy
köd”, vagy „nagy füst” néven is emlegetett lon-
doni környezeti katasztrófa. A pusztító jelenség-
hez több tényezõ vezetett. Egyrészt a második vi-
lágháborút követõen a szigetország gyarapodás-
nak indult, és ennek eredményeképpen ugrássze-
rûen megnõtt a fõvárosban naponta közlekedõ
(és természetesen kipufogógázokat eregetõ) jár-
mûvek száma. Másrészt a Londonhoz közeli, ma-
gas kéntartalmú szénnel üzemelõ erõmûvek is
tonnaszámra árasztották a levegõbe a mérgezõ
anyagokat. Végül pedig a jelzett év decemberé-
ben beálló szélcsend is kellett ahhoz, hogy fojto-
gató füst lepje el az egykori birodalmi központot.
A közlekedés leállt, sok helyen a lakásokban sem
lehetett látni a szmogtól, mintegy százezren szen-
vedtek enyhébb, súlyosabb légúti károsodást, és
a legóvatosabb becslések is legalább négyezerre
teszik a halálos áldozatok számát.
A szmog egyik típusát azóta is londoninak neve-
zik; másik fõ fajtája a Los Angeles-i. Ennek kiala-
kulásához a jelentõs gépjármûforgalom (ponto-
sabban az ennek következtében a levegõbe kerü-
lõ szennyezõanyagok) mellett az erõs UV-sugár-
zás és a gyenge légmozgás vezet, Európában
nem ritka Athén felett. A 1989-es budapesti
szmogot a londoni típusúhoz sorolják, amelyhez a
légszennyezés mellett a szélcsendes idõjárás, a
magas relatív páratartalom, illetve a fagypont kö-
rüli (mínusz 3, plusz 5 fok közötti) hõmérséklet
együttese vezet; legsúlyosabb egészségügyi kö-
vetkezményei közé tartozik az asztma és a tüdõ-
ödéma.
Miként védekezhetünk a szmog ellen? A leghaté-
konyabbak természetesen a közösségi megoldá-
sok, mint amilyenek a felelõs energiapolitika,
vagy a jól szervezett tömegközlekedés. Ha azon-

ban már megtörtént a baj, egyénként is tehetünk
azért, hogy minél inkább csökkentsük a minket
érõ káros hatásokat. Ennek mikéntjérõl az egyik
legalaposabb kutatást bõ fél évtizede a Tosca el-
nevezésû program keretében végezték olasz
szakértõk, akik három éven keresztül tanulmá-
nyozták, hogyan reagál szervezetünk a szmogra.
A tanulságokat összegezve végül néhány aján-
lást is megfogalmaztak.

A legfontosabb, hogy szmog idején elsõsorban a
gyermekeket védjük, hiszen az õ légzõszerveik
könnyebben sérülnek. A mérgezõ anyagok a talaj
felett sûrûsödnek össze, ezért ne gyerekkocsiban
szállítsuk a kicsiket, hanem kenguruban, vagy a
háti hordozóban – így szájuk messzebb kerül a ve-
szélyes zónától.

A felnõttek közül azokat fenyegeti a legnagyobb
veszély, akik reggel járnak dolgozni és este érnek
haza a munkából. Célszerû a megszokott helyett
olyan kerülõutat választani, ahol kisebb a forga-
lom. Ha idõnkkel viszonylag szabadon rendelke-
zünk, akkor csak a déli órákban hagyjuk el laká-
sunkat, amikor valamivel kevésbé szennyezett a
levegõ. A száj- és orrmaszk nyújthat valamennyi
védelmet, ám a legapróbb (és legmérgezõbb) ré-
szecskéket ezek sem képesek távol tartani.

Ha otthonunkban van légkondicionáló, minden
õsszel érdemes kitisztíttatni, mert a káros porok
megtapadhatnak a berendezésben. Szintén a por
elleni védekezésként használjunk elektrosztati-
kus portörlõt. A kutatók azt is ajánlják, hogy sze-
rezzünk be úgynevezett antiszmog szobanövé-
nyeket, amelyek a káros részecskék akár felét is
el tudják nyelni. Ezek közé tartoznak például a páf-
rányfélék, a dracéna, a fikusz és a ciklámen.

Forrás: gyogyhir.hu
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ 16 méteres magasságig.
06 20 437 4869

Kiváló TÛZIFA, KONYHAKÉSZEN HÁZHOZ SZÁLLÍTVA,
korrekt mennyiségben. 06 30 9497 934

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

KERÉKPÁROK, ELEKTROMOS KERÉKPÁROK kaphatók
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

KOZMETIKUST vagy MASSZÕRT keresünk
a SZIVÁRVÁNY STÚDIÓBA

(Sárbogárd, Kossuth utca 9.) 06 30 380 8330

A Nagyiparban 2335 m2

SZÕLÕFÖLD PINCÉVEL, PRÉSHÁZZAL EGYÜTT ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 969 1979

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázi-
um alapítványa ismét részt vehet a
TESCO „Ön választ, mi segítünk” prog-
ramján, aminek keretében 2020. január
20-a és február 16-a között gyûjthetjük a
zsetonokat. A pályázaton elnyert ösz-
szegbõl a gimnázium udvarán található
kültéri fitneszparkot szeretnénk bõvíte-
ni.

KÉRJÜK, SZAVAZATÁVAL
TÁMOGASSA A HELYI

GIMNÁZIUMOT! KÖSZÖNJÜK!

Volt Sárbogárdi Diákok
az Alma Materért Alapítvány

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
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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 lap-
szám: 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


