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Kedves
Elõfizetõink,
Olvasóink!

Már nagyon sokan elõfizettek Önök kö-
zül az idei esztendõ lapszámaira, ki sze-
mélyesen, ki átutalással. Megérkezett
befizetéseiket ezúton is köszönjük!
Aki még nem újította meg elõfizetését,
az ezen a héten, JANUÁR UTOLSÓ
KÉT NAPJÁN MÉG A TAVALYI
ÁRON TEHETI MEG (1 év 9.600 Ft, fél
év 5.100 Ft, negyed év 2.700 Ft), azon-
ban 2020. február 1-jétõl már új áraink
lesznek érvényesek, melyek a követke-
zõk:

Egy év (48 lapszám,
20 % kedvezménnyel) 11.500 Ft

Fél év (24 lapszám,
15 % kedvezménnyel) 6.100 Ft

Negyedév (12 lapszám
10 % kedvezménnyel) 3.200 Ft

A Bogárd és Vidéke hetilapra elõfizet-
hetnek személyesen szerkesztõségünk-
ben (Sárbogárd, Hõsök tere 12., a kul-
túrház mögött) hétköznapokon 8.30–
16.30 óráig, vagy átutalással a Hírház
Kft. számlaszámára:
10402946-29450071-00000000
(kérjük, a közleményben tüntessék föl
nevüket, címüket, illetve online elõfize-
tés esetén e-mail-címüket).
Akadályoztatás esetén, külön kérésre
munkatársunk elõre megbeszélt idõ-
pontban házhoz megy. Ilyen jellegû igé-
nyüket a 06 (25) 508 900-as telefonszá-
munkon, vagy a bogardesvideke@
gmail.com e-mail-címünkön jelezhetik.

Szerkesztõség

ÉBREDJÉBREDJ
PUSZTAEGRES!PUSZTAEGRES!

Huszonkét tonna meggyHuszonkét tonna meggy
az árokbanaz árokban
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ÉBREDJ PUSZTAEGRES!

Pusztaegres életében a december nagy tár-
sadalmi változást hozott. Kezdeményezés
indult a falu szépítésével és összetartásával
kapcsolatban Harangozó Ferenc és csa-
ládja részérõl. Gyönyörû adventi koszorú
és díszített fenyõfa várta az adventi vasár-
napokon a falu lakóit a fõtéren. Szinte
mindig megtelt a kultúrház elõtti tér, hét-
rõl hétre egyre többen csatlakoztak. Néhá-
nyan süteménnyel, teával, kedves szavak-
kal, versekkel kedveskedtek a jelenlévõk-
nek. A közös karácsonyfa-díszítés, a kará-
csonyi mûsor újra összekovácsolta a lakó-
kat.

December 29-én hûvös reggelre ébredt a
falu apraja-nagyja. A rég nem használt
pusztaegresi iskola udvarában folyt a ké-
szülõdés: az I. Pusztaegresi Hagyományõr-
zõ Disznóvágás került megrendezésre.
Plakátok hirdették az eseményt. Minden
kedves érdeklõdõt finom sült hússal, húsos
káposztával, hurkával és egyéb finomsá-
gokkal vártak. A hideg idõ kellemesebbé
tette a forralt borok, a forró teák és a hazai
pálinkák ízét. Ahogy a nap egyre feljebb
kúszott, úgy ébredt a falu. Szinte folyama-
tosan érkeztek a vendégek, akik egybõl be-
álltak segíteni. Nagyon jó volt látni, ahogy
a sok éve nem látott ismerõsök hosszú be-

szélgetésekbe fogtak. Közben készültek a
finomabbnál finomabb ételek. Az asszo-
nyok megterítettek, ahogyan készültek a
finomságok, úgy tálalták fel a vendégek-
nek. Sok embert mozgatott meg az ese-
mény, jókedv és kacagás zengte be újra az
iskola udvarát.
10-12 család önkéntes csapata kovácsoló-
dott össze az év végére, akik nagy lelkese-
déssel és önzetlenül tervezik a jövõt. Célki-
tûzésük a faluszépítés, a hagyományok
megõrzése. Tervben van további esemé-
nyek szervezése, a falu tisztán tartása, csi-
nosítása, amihez – reméljük – egyre töb-
ben fognak csatlakozni. Mert ezt a gyönyö-

rû kis falut nem szabad elhanyagolni – itt
élünk, és nem mindegy, mit látunk, ha ki-
nézünk az ablakon, vagy végigbarangoljuk
a falu utcáit.
Tegyünk közösen valami jót!

H. Maron Brigitta
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EMLÉKNAP
Hetvenöt éve. Már tíz éves voltam, elvileg negyedik
osztályos. Azért csak elvileg, mert épp vívták harcai-
kat a soron levõ második világháború katonái, a tan-
termünkben a német hadsereg harcosai rendezked-
tek be. A háború, emberek meggyilkolása fontosabb,
mint az iskola. A tanítás szünetelt. Mint az ország egy
kis falujának gyermekkorú lakója, nem tudhattam,
hogy épp ezen a napon, 1945. január 27-én szabadí-
tották fel a szovjet hadsereg katonái az auschwitzi ná-
ci haláltábor még életben maradt, csontsovány rabja-
it. Állítólag hétezer-ötszázan voltak. Nehéz elképzel-
ni ezt a felszabadítást. A volt rabok aligha ugráltak
örömükben. A hozzátartozóikat krematóriumban
hamvasztották el, õket magukat az átélt élmények
fásulttá, lelki félhalottá tették. A tudatukban ott sö-
tétlett a majd hatmillió embertársuk megölésének tu-
dása.
A felszabadító katonák sem lehettek virágos kedvük-
ben. Az országukban, ahonnan sûrû fegyverropogás
közepette jöttek, és ez nem mese, hanem szörnyû va-
lóság: húsz év alatt Sztálin „államvédelme” tízszer
annyi embert pusztított el, mint Hitler gázkamrái.
Volt katona, akinek apját, anyját fõbe lõtték, máso-
kat gyilkos kényszermunkalágerbe hurcoltak. Nem
sok vörös csillagos katona volt, akinek a családját, is-
merõsei körét ne nyomorította volna meg az a rend-
szer. Szép találkozás történt Auschwitz kerítésénél:
két tömeggyilkos rendszer haderõi ütköztek ott meg.
Így mûködik, kérem, a történelem. Jobbra is millió-
kat gyilkolnak, balra is milliókat gyilkolnak, aztán
egymást gyilkolják. Gyönyörû! Éva, Éva, Ábelért gra-
tulálok, de Káinra nem lehetsz büszke.
Nem tudom, melyikük volt nagyobb õrült, Hitler vagy
Sztálin, de az több mint aggályos, hogy a nép ebben a
két országban ilyen elmebetegeket emelt maga fölé.
Mert egyáltalán nincs arra garancia, hogy ezután is
akármikor nem következik be ugyanilyen rémes bal-
eset. A nép ugyanis nincs abban a helyzetben sem in-
formáció, sem szellemi képességek dolgában, hogy
helyesen döntsön. Mindenütt látjuk magunk körül,
hogy az ember olyan lény, aki a saját legprivátabb dol-
gaiban sem képes ésszerûen eljárni. Simán tönkre-
tesszük a magunk életét, nem? Miért várjuk el tehát,
hogy országos dolgokban ésszerûek legyünk? Men-
jen a hajó, amerre viszik a habok, mást nem tehetünk.
Az különben is mese, hogy a tömegek maguk választ-
ják a vezetõiket. Általános agymosás uralkodik, de-
mokrácia van.
Az egyébként érdekes, hogy a két világtörténelmi
õrült megítélése mennyire eltér. Hitler maga a pokol-
beli sátán, de Sztálin iránt valahogy elnézõbbek a
mértékadók, pedig az õ gyilkolási elmebetegsége ha-
tékonyabb volt. Hát mert õ szövetségese volt a gyõz-
teseknek. Segített a pillanatnyilag veszélyesebb õrül-
tet kiiktatni. Nem tudom, hogy az elözvegyített orosz
nõk mit szólnának ehhez, ha egyáltalán ismernék és
volna módjuk átgondolni az ügyet. Az õrültségnek
egy elképzelt helyezési dobogóján szerintük a szovjet
generalisszimusz alighanem elõkelõbb helyen szere-
pelne, mint Adolf. Sajnálatos, hogy az õ áldozatainak
nincs emléknapja a világban, pedig jóval többen van-
nak.
Lassan beesteledett, az emléknap hamarosan véget
ér. Igen, gondoltunk a ciklon B gázzal megölt százez-
rekre, akiket ez a méreg a rovarokkal egy szintre he-
lyezett. Töprengtünk azon, hogy mi az ember. A kö-
vetkeztetéseink nem túl derûsek…

L. A.
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MÚZSÁK
Új sorozatomban olyan asszonyok ajtaján kopogtatok be, akik nem állnak a
közéleti reflektor fénykörében, mégis csodálattal tekintek rájuk. Mert habár
megették már életük kenyerének javát, õrzik tartásukat, nõiességüket, mo-
solyukat, szemük csillogását, vitalitásukat, és a belõlük áradó energiák besu-
gározzák és táplálják szeretteiket és mindazokat, akikkel kapcsolatban áll-
nak. Ismert férjeik, gyermekeik múzsái õk, akik nélkül nem születne ihlet, al-
kotás.

A tanítónõ derûje
Már kissé meghajlott derékkal, bottal a kezében, de fürgén lépkedve húzza maga
után bevásárlótáskáját. Szeme elevensége ajkán fakad mosolyra egy-egy ismerõs
láttán. Õ IMRE LÁSZLÓNÉ született Kiss Mária tanítónõ, aki közel a nyolcvana-
dik életévéhez a mai napig is fogad még tanítványokat.

– Honnan indult el tanítónõnek a kis Ma-
rika? – kérdezem tõle huncutul, amikor
otthonában hellyel s télire elrakott must-
tal kínál.
– Miklóson laktunk, a fõutcán, Nagy De-
zsõékkel szemben. Anyukám és apukám
mezõgazdasággal foglalkoztak, illetve
édesapám, Kiss Pál egyházgondnok volt
László János miklósi református lelkipász-
tor mellett. Tíz évvel idõsebb bátyám (aki
jelenleg is a szülõi házban él, fia, István
képkeretezõ) Pesten járt gimnáziumba, de
amikor kitört a háború, az iskolájuk bom-
bát kapott és haza kellett jönnie, ezért úgy
döntött, hogy õ is inkább mezõgazdasággal
foglalkozik. Késõbb, amikor elmentem a
tanítóképzõbe, a vasútra ment dolgozni.
Anyuka meg libákat nevelt, vitte föl Pestre
a piacra eladni, volt, hogy én is mentem ve-
le hajnalban vonattal. Így segített nekem a
család, hogy elvégezhessem az iskolát.
– Miklóson kik voltak a tanáraid?
– Alsóban Deák Ilonka néni, aztán Lajtos
Piroska, felsõben Deák Feri bácsi, Dancs
Feri bácsi, Molnárné Ilike. Harmadikban
egy évig Bokor Erzsi néni (Bokor Emma
testvére) volt velünk. 63-an voltunk az osz-
tályban. Képzeld, milyen lehetett egy kez-
dõ tanítónõnek!
– De akkor jobban neveltek voltak a gyere-
kek is, nem?
– Az is igaz.
– Hogy fértetek el 63-an egy osztályterem-
ben?
– Nem tudom. Nagyon sok pad volt. Ra-
gyogó volt az osztályunk, sok jó tanulóval,
és sportoltunk, kézilabdáztunk. Molnár
Laci bácsi volt a testnevelõ tanárunk, úgy-
hogy járási elsõk voltunk mindig. Amikor a
kézilabdacsapatban játszottam, egy nálam
magasabb társam eltörte a fejével az orro-
mat. Laci bácsi ezért berakott a kapuba, és
segített, hogyan kell helyezkedni. Olyan jól
ment a védés, hogy még a fiúk edzésén is
szinte minden labdát kifogtam.
– Késõbb is kézilabdáztál?

– Középiskolában, Dombóváron már röp-
labdáztam. Megyei, területi és országos
versenyre jutottunk el. Kaposváron is röp-
labdáztunk még, de ott már nem mentünk
versenyre. Amikor Kálozra kerültem taní-
tani, néptánc váltotta fel a sportolást.
Egyik kollégám, Takaró Iluska vezette a
felnõtt néptánccsoportot. Aztán késõbb
már én is tanítottam a néptáncot a gyere-
keknek.
Beszélgetés közben fölfigyeltem egy fényképre,
ami a 10 év körüli Marikáról készült.

– Te vagy ezen a fotón?

– Akkor még derékig érõ, dús copfom volt.
Az általános iskolai tablónkon minden
lánynak ilyen fonatban volt a haja. Nekünk
volt az elsõ tablónk az iskolában Ádám
Miklós bácsi ötlete alapján, aki oroszt taní-
tott, és késõbb az iskola igazgatója lett. A
fia osztálytársunk volt.

– Mi vezetett a pedagógusi pályára? A
tanítóid, tanáraid példája?

– Tiszteltem a tanáraimat azért a komoly
munkáért, amit végeztek. Azt gondoltam,
hogy én ezt soha nem tudnám csinálni. Az-
tán nyolcadikosként ránk bízták, hogy ne-

gyedik osztályosoknak tartsunk játékfog-
lalkozásokat. Piri néni, Ilike és Dancs Feri
bácsi – látva, hogy megy ez nekem – rábe-
széltek, hogy jelentkezzek tanítóképzõbe.

– Amikor a tanítóképzõbe kerültél, úgy
érezted, hogy a helyeden vagy?

– Igen. Jó hatással voltak ránk a végzõs ta-
nítóképzõsök is, és az, hogy rögtön gyere-
kek közé mentünk, benne éltünk a tanítás-
ban nap mint nap. Az utolsó tanítóképzõs
osztályba jártam Dombóváron. Lajtos Pi-
roska tanárnõm vitt el felvételizni, mert ré-
gen õ is ott végzett, még az apácáknál. Fej-
ér megyébõl 28-an voltunk és csak négyün-
ket vettek fel; nagyon komoly írásbeli és
szóbeli vizsga volt, meg kellett felelni iro-
dalomból, nyelvtanból, matematikából,
ének-zenébõl, és zongorázni is kellett.

– Sárbogárdról te voltál az egyedüli az év-
folyamban?

– Voltak néhányan a környékrõl, de Sárbo-
gárdról egyedül voltam. Kollégistaként vo-
nattal közlekedtem Dombóvárra, gyalog
megtéve a házunk és a bogárdi vasút közti
távot. Mivel 1956-ban kezdtem a középis-
kolát, a forradalom kitörése miatt októ-
berben haza kellett jönnünk, és januárban
tértünk vissza újra. Apukával mentünk
vissza tehervonattal a tankönyveimért,
hogy tudjak decemberben tanulni. Volt
két hetünk félévig, addig kellett minden-
bõl levizsgázni. Ne tudd meg, mit tanult az
osztály! Az osztályátlagunk 4,82 lett. A ne-
gyedik évben aztán átvittek bennünket Ka-
posvárra a fõiskolára (amit akkor még aka-
démiának neveztek). Ott érettségiztünk,
és oda mentünk vissza egy év gyakorlat
után képesítõvizsgát tenni. Csodálatos volt
a tanítóképzõben! A kis tanítványok kö-
zött nõttünk fel, rengeteget hospitáltunk,
tanítottunk, tervezeteket írtunk. Minden
módszert magunkba szívtunk. A mai fiatal
kollégáknak sajnos nincs meg ez a bõséges
gyakorlatszerzési lehetõség. A diploma
utáni elsõ négy évet Kálozon töltöttem.

– Miklósra, az alma materbe nem akartál
visszamenni tanítani?

– Ádám Miklós bácsi hívott igazgatóhe-
lyettesnek, de én nem akartam vezetõ len-
ni. Elvont volna a gyerekektõl.
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– Pontosan mikor kerültél Kálozra?
– 1960-ban.
– Hogyan ismerkedtetek meg férjeddel,
Imre Lacival, aki a sárbogárdi könyvtár
vezetõje volt?
– Mivel a járás könyvtárai hozzá tartoztak,
rendszeresen járt Kálozra is, ahol fölfigyelt
rám, mert olyat még nem látott, hogy egy
tanítónõ a második osztályosokat beirat-
kozni vigye a könyvtárba. Aztán 1963 októ-
berében volt egy járási pedagógusrendez-
vény a Nyárfásban, odaült a társaságunk-
ba, és amikor mentünk haza Miklósra töb-
ben is gyalog, velünk tartott.
– Laci honnan került Bogárdra?
– Alsószentivánról. Dunaújvárosban dol-
gozott a Vasmûben, mellette focizott, ka-
pusnak került Sárbogárdra, és elhelyezték
a könyvtárba instruktornak. Utána kezdte
el az egyetemet. Amikor megismerked-
tünk, (ugyan egy évig a papoknál tanult)
latinból mégsem sikerült félévkor átmen-
nie. Én nem tudtam latinul, de a nyelvtant
együtt átvettük, és ragyogóan levizsgázott
belõle. Több vizsgára is elkísértem, volt,
amikor éjjel kettõig együtt tanultunk, és
mentünk a Széchényi Könyvtárba jegyze-
telni. Amit tudtam, segítettem neki, a
könyvtárban is.

– Mikor házasodtatok össze?

– 1964 nyarán. Két évig a szüleimnél lak-
tunk, majd a sárbogárdi református temp-
lom mellett szolgálati lakásban (ahol Szta-
ri Béláék, aztán Kecskés Gyuriék is lak-
tak), az út melletti épületrészben. Amikor
ide költözött a könyvtár a Wesselényi utca
és Ady Endre út sarkán álló épületbe, a
mögötte lévõ bírói lakást kaptuk meg szol-
gálati lakásnak 1982-ben, azóta is itt élek.

– Mikor születtek a lányaitok?

– Gabi 1967-ben (õ aztán Székesfehérvár-
ra a Vasváriba járt és Budán óvónõ, egy lá-
nya van, Fanni), Kati 1970-ben (õ Sárbo-
gárdon érettségizett és Székesfehérváron
ügyész, egy fia van, Dani).

– A könyvtár, s így ti is benne voltatok a
kulturális élet középpontjában.

– Laci rengeteg rendezvényt szervezett itt
is, de õ vitte végig Mezõszilason a Németh
László-ház felújítását is. Amikor volt az
átadó, Németh László dedikálta Laci egyik
könyvét. Cecén Illyés Gyulával találkozott.
Jó kapcsolatot ápolt Kalász Mártonnal, az
írószövetség akkori elnökével is.
– Milyen volt Imre Laci feleségének lenni?
Hiszen õ egy nagyon impulzív személyiség
volt.
– Õszinte, tiszta kapcsolat volt közöttünk.
Én voltam neki a háttér, erõt adtam neki a
mindennapokhoz.
– Mikor jöttél Sárbogárdra tanítani?
– 1964 szeptemberében. A Kozma iskolá-
ban kezdtem, aztán a csarnoknál lévõ régi
épületben és a sarki (piros) iskolában. Az
utolsó években pedig az új épületben. Ak-
kor már alsós munkaközösség-vezetõ vol-
tam. Próbáltak ott is igazgatóhelyettesnek
kapacitálni, de én csak tanítani akartam.
Emellett néptáncot oktattam a zenei osz-
tályokban, alsóban és felsõben, több mint
15 évig.
– Voltak fellépéseitek?
– Járási találkozókon, versenyeken szere-
peltünk, és mindig elsõk lettünk. Emléke-
zetes volt az a tornavizsga a nagy sportpá-
lyán, ahol az összes osztály együtt táncolt,
kolléganõm, Gábeli Klári pedig tangóhar-
monikán kísért.
– A te idõdben számos tanáregyéniséggel
dolgozhattál együtt, akik meghatározók
voltak sok-sok felnövekvõ generáció életé-
ben.
– Bognár Feri bácsi volt az igazgató, ami-
kor oda kerültem, Szagri Pista bácsi pedig
a helyettese. Feri bácsi többször is jött órát
látogatni, és csodálkozott, hogy amikor vé-
geztünk a feladatokkal, mozgásos játék-
foglalkozást tartottam, amit nagyon élvez-
tek a gyerekek. Van olyan tanítványom,
aki máig emlegeti azokat a testnevelésórá-
kat, amikor a bordásfalnál balettgyakorla-
tokkal indítottunk. Sok bemutatóórát is
tartottunk, szerte a járásból jöttek kollé-
gák.
– Említsünk néhány nevet a kollégáid kö-
zül.
– Gulyás Erzsi, Császárné Kati, Gábeli
Klári, Varnyu Kati, Oláh Gabi, Pál Ida.
Nagyon jó volt együtt dolgozni. Most is
tartjuk egymással a kapcsolatot.
– Bármikor találkozunk, azt látom, hogy
derûs vagy. Minek köszönhetõ ez?
– Benne van anyuka és apuka szeretete.
Anyuka soha senkivel nem ütközött, min-
denki iránt jó szándékkal, szeretettel volt.
Ez maradt meg bennem is.
– Amikor egyedül maradtál, nem lett ne-
hezebb az élet?
– Nehéz egyedül, de a lányaim tartják ben-
nem a lelket. És lefoglalom magam a gye-
rekekkel, ugyanis van négy-öt tanítvá-
nyom, a régi diákjaim hozzátartozói. Erõt
ad, hogy tudok segíteni nekik, és remek
szellemi tréning számomra, hogy tanítha-
tom õket.

Hargitai–Kiss Virág

Elhunyt
Zichy Aladár

Sajnálattal értesültünk arról, hogy ja-
nuár 26-án, vasárnap, 80 éves korában
elhunyt dr. Zichy Aladár, aki betegsége
miatt az elmúlt hónapokban már Bécs-
ben tartózkodott.
A nemzetközi karriert befutott gróf ha-
zatérte után sárhatvani birtokán gaz-
dálkodott, itt élt közöttünk. Tiszteltük
és szerettük Õt közvetlenségéért, ked-
vességéért, gáláns stílusáért. Kultúra-
szeretõ és -pártoló ember volt, rendkí-
vül mûvelt beszélgetõtárs. Emlékét
megõrizzük szívünkben! Isten nyugosz-
talja Õt!
Temetésérõl késõbb szolgálunk infor-
mációval.

Hargitai–Kiss Virág

A szeretet soha meg nem szûnik.
(Szent Pál, Kor. I. 13.)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

BOTKA JÁNOSNÉ
életének 79. évében
balesetben elhunyt.

Végsõ búcsút 2020. február 8-án,
szombaton, 13 órakor veszünk tõle

a sárszentmiklósi temetõ
urnafalánál.

Gyászmise ugyanezen a napon
18 órakor lesz a sárszentmiklósi

katolikus templomban.

Gyászoló család
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Miklósi sulihírek
SIKERÜNK A TOLLPIHE
MESEÍRÓ PÁLYÁZATON

Pénteken, január 24-én, Székesfehérváron
a Városháza dísztermében került sor a
XV. Tollpihe Fejér megyei meseíró-pályá-
zat díjátadójára. Elõzetesen sokan írtuk
meg meséinket, melyeket három zsûritag
értékelt: Sohonyai Edit írónõ, Benkõ And-
rea pedagógus, az MTVA szerkesztõ–mû-
sorvezetõje, valamint Kozáry Ferenc szín-

mûvész. Iskolánkból ketten vettünk részt
az ünnepélyes díjátadón. Iszkádi Erika, a
Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár igazgatója elmondta: a három korosz-
tályban meghirdetett versenyre meglepõ-
en sokan jelentkeztek a megye nyolc tele-
pülésének több iskolájából, így az idei év-
ben összesen 140 pályamûvet értékelhe-
tett a zsûri. Megtudtuk azt is, hogy a mese
empátiát fejleszt, hiszen a szereplõk helyé-
be kell képzelni magunkat. Emellett szó-
kincset fejleszt, tanít és példaképet is ad.
Ezt tapasztaltuk mi is a meséink írása köz-
ben. S kik lettek az iskolánkból a díjazot-
tak? Végh Dorina, azaz jómagam a 7-8. év-
folyamos kategóriában megyei második
helyezést értem el a Legenda egy lányról
címû mesémmel, Szabó Marcell osztály-
társam pedig megyei harmadik helyezett
lett a Robotkaland címû mûvével. Felké-
szítõ tanárunk Zelmanné Varga Zsuzsan-
na tanárnõ volt.

Végh Dorina 7. b

SZÓJÁTSZÓTÉR

Intézményünkben hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy a magyar kultúra napján az al-
sósok játékos nyelvi vetélkedõvel emlékez-
nek meg a Himnusz születésének évfordu-
lójáról.
Az ötlet megálmodója, kidolgozója és kivi-
telezõje Irányi Rózsa alsós tanító kollégám
volt, aki nyugdíjazásáig a munkaközössé-
get vezette. Õ állította össze a vetélkedõ
levelezõs fordulóinak feladatsorait, me-
lyek megelõzték a január 22-ei, intézmé-
nyünkben megtartott fordulót. Ezen a na-
pon nemcsak a helyi negyedik osztályosok
mérték össze tudásukat a kultúra minden
területén, hanem a környezõ települések
iskoláiból is vetélkedni invitáltuk az ottani
negyedikes csapatokat. Ezek az alkalmak
mindig jó hangulatban teltek, új ismere-
tekkel és élményekkel gazdagodva térhet-
tek haza a tanulók. Ezt a nemes hagyo-
mányt viszi tovább alsós munkaközössé-
günk, hiszen ami érték, azt meg kell õriz-
nünk! Az idei tanévben hat környékbeli is-

kolából, nyolc csapat részvételével kez-
dõdtek meg a levelezõs fordulók. A fel-
adatsorok fõként érdekes, gondolkodásra
késztetõ anyanyelvi feladványokat tartal-
maztak, de szólásokkal, közmondásokkal,
szómagyarázatokkal, képrejtvényekkel,
régi mesterségekkel is találkozhattak a fel-
adatmegoldások során a gyerekek. A vég-
sõ, helyi fordulóra január 22-én, 14 órai
kezdettel került sor iskolánk klubtermé-
ben, ahol négy területi és három helyi csa-
pat mérhette össze tudását. A vetélkedés
egy totóval kezdõdött, melyben Kölcsey
Ferenc életérõl és a Himnuszról szerzett
ismereteikrõl adhattak számot a tanulók.
Ezt a feladatot szómagyarázatokkal kísért
szórejtvények, hibás szólások, közmondás-
ok követték, majd a mai magyar írók isme-
retét bizonyíthatták a játékosok képek és
betûháló segítségével. A legnehezebb fel-
adat a Himnusz hiányzó sorainak kiegészí-
tése volt, hiszen ebben a feladatban nem
bizonyult elégnek, ha tudták a vers szöve-
gét, de a maitól eltérõ helyesírású szavak
írásmódjára is nagyon kellett figyelniük.
Izgalmas feladatnak bizonyult az is, mely-
ben úgy kellett a szókapcsolatokat kitalál-
niuk, hogy a második tag egy betûvel keve-
sebb az elsõnél. Ezen a feladványon sokat
gondolkodtak a tanulók, de nagyon élvez-
ték a közös munkát. Öröm volt látni,
mennyire ügyesen és hatékonyan tudnak
együttmûködni, kooperálni egymással.
Végül kiélezett küzdelemben a gyõzelmet
a Szójátszók mezõszilasi csapata aratta.
Második helyezést értek el az FMGZ-k
Cecérõl, hajszálnyival megelõzve a Szent-
iváni Csibészeket Alsószentivánról. A har-
madik helyezésrõl csupán két ponttal csú-
szott le a Nyelvtanosztag mezõkomáromi
csapata. A helyi negyedikes csapatok is re-
mekül szerepeltek, jó hangulatú délutánt
töltöttünk együtt. A helyezettek és a többi
csapat is kézzel készített ajándékban –
Erõs Mária tanító munkája – és oklevél-
ben, emléklapban részesült. A rendezvény
lezárásaként megvendégeltük a résztvevõ-
ket. Jövõre is szeretettel várjuk a környezõ
iskolák tanulóit, akik szívesen törik a fejü-
ket érdekes, agytekervényeket megmozga-
tó nyelvi feladványokon!

Kisné Paczona Ildikó
alsós munkaközösségi vezetõ
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Szentiváni
suliszemle
Januárban a felsõsökön

az úszás sora
Belefulladnak ha mulyaak ha
nem mulyaak ugysem fulladnak
– írja Arthur Ransome Walker
kapitánya az engedélyezõ táv-
iratot tengerre vágyó gyermeke-
inek az író klasszikus Fecskék és
Fruskák sorozatában. Bízunk
benne, hogy gyermekeink sem
bizonyulnak mulyának, s Bölcs-
kei József tanár úr oktatása mel-
lett tovább folynak az úszásórák
az 5-6. évfolyamokon.

Jó játék a papír, az olló

Valamikor a múlt században, de legalábbis az 1980-as években
nagy sikerrel forgathattuk a Jó játék... sorozat kreatív hobbiköny-
veit. A 6. osztályosok is kipróbálták a papírhajtogatást, Varga An-
géla tanárnõ pedig a mûvészeket is megörökítette az utókornak.

III. helyezés a Szójátszótér versenyen!

A Szójátszótér nyelvi versenyt a Sárszentmiklósi Általános Iskola
évek óta megszervezi a sárbogárdi járás iskoláinak. A 4. osztályo-
soknak kiírt vetélkedõben a tanulók elõször két írásbeli fordulót
teljesítettek sikerrel, a feladatlapok megoldásait postán juttatva
el a szervezõkhöz. A magyar kultúra napján a legjobbak a helyi
forduló alkalmával 8 körben oldottak meg játékos feladványokat
találós kérdésekkel, szólásokkal kapcsolatos rejtvények, külön-
bözõ szójátékok, képrejtvények, totók szerepeltek ezekben. Az
idei alkalommal tíz csapat mérhette össze felkészültségét a Sár-
szentmiklósi Általános Iskolában. Izgalmas volt ez a forduló, na-
gyon élvezték a gyerekek, és a rendezõ, segítõ tanító nénik azon-

nal javították és pontozták egy-egy feladat után a megoldásokat.
Iskolánkat a Bazsonyi Barbara, Géczi Liliána Zoé, Kanyó Petra
Johanna, Punk Viktor összetételû csapat képviselte, felkészítõjük
Pribék Erika tanító néni volt. Diákjaink szépen helytálltak a meg-
mérettetésen, és sikerült megszerezniük a III. helyet. Teljesítmé-
nyükhöz ezúton is gratulálunk!

Fekete Istvánra emlékeztünk

Fekete István, az egyik legnép-
szerûbb magyar író 1900. január
25-én született, vagyis pontosan
120 éve, és 1970-ben, 50 éve
hunyt el. Ezért az idei magyar
kultúra napján nem a hagyomá-
nyos olvasóversenyeinket tar-
tottuk meg (mindenkit gyorsan
megnyugtatok: arra is sor kerül
tavasszal), hanem Fekete István
emlékére az alsósok és a felsõ-
sök számára is hirdettünk meg
vetélkedõt, különbözõ felada-
tokkal. Január 24-én délután az alsó tagozatosok közül az 1-2. év-
folyamos tanulóink rajzokkal, színezõkkel, a 3-4. évfolyamosok
pedig 5 csapatot alakítva játékos versenyen emlékeztek meg az író
munkásságáról, mûveirõl és halhatatlan állatszereplõirõl egy-
aránt. A pontszámokat tekintve a 3. osztályos Cézár csapat nyerte
a hétpróbás összecsapást a 4. osztályos Vuk és az úgyszintén 4.
osztályos Bogáncs elõtt, a gyakorlatban azonban mindenki nyert,
hiszen sokat tanulhatott és szórakozhatott ezen a délutánon.
A felsõsök sem maradhattak ki a programból: õk Attila tanár úr-
tól kaptak csavaros feladatokat, illusztrációkat készítettek Fekete
István mûveihez, valamint minden osztály a Vuk dalát is elõadta
az osztályfõnökök közremûködésével.

Kiss Attila igazgató
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Cél az Alba!
A tavalyi évben két edzés erejéig jártak már Sárbogárdon, az
egyesületünk vezetõségének folyamatos egyeztetéseit követõen
pedig néhány napja együttmûködési megállapodást írtunk alá az
Alba Fehérvár kosárlabdacsapatával. Nagy büszkeség ez szá-
munkra, hiszen már eddig is négy játékost adtunk a különbözõ
korosztályos csapatoknak az Albához. De nézzük, miért is érde-
kes és fontos ez a szerzõdés!

Korábban – amikor elkezdtünk szervezett keretek között edzése-
ket tartani az iskolásoknak – folyamatosan hiányzott egy nagyon
fontos dolog a programunkból, mégpedig az, hogy milyen lehetõ-
ségeket tudunk biztosítani a kosárlabdával komolyabban érdek-
lõdõ diákoknak. Sajnos jelenleg nincs a városnak felnõtt kosár-
labdacsapata, így nehéz volt egy mintát adni, egy célt mutatni a fi-
ataloknak, hogy „Nézd, ha elég jó vagy, eljuthatsz erre és erre a
szintre…!” Ez most megváltozott! Az Alba Fehérvár segítségével
megvan a folytonossága a munkánknak, egészen a profi szerzõdés
lehetõségéig. Tõlünk, Sárbogárdról, az Alba Akadémián keresz-
tül a kitartóbbak el tudnak jutni akár a profi Alba Fehérvár csapa-
táig, vagy korosztályos válogatottságig is.
Ami szintén egy nagyszerû fejlemény, hogy az Alba a továbbtanu-
lás terén is segíteni tudja a diákjainkat (iskolakeresés, kedvezõbb
felvételi kritériumok).
Az Alba Akadémiája ezeken felül a tehetséges gyerekeinket meg
is hívhatja a korosztályos csapataiba, amikor nemzetközi torná-
kon szerepel. Ilyen torna a közeljövõben például a Szent István
Kupa, amely idén is január végén (január 31–február 3-áig) kerül
megrendezésre a Gáz utcai csarnokban. Olyan résztvevõkre kell
számítani, mint a Real Madrid, Virtus Bologna, Bayern Mün-
chen, a Róma, vagy akár a szerb Mladost Zenum. Néhány évvel
ezelõtt ezen a tornán a pályára lépett Luka Doncic, a Dallas Ma-
vericks fiatal sztárja, de két évtizeddel ezelõtti példát is tudunk
mondani: Tony Parker, aki a San Antonio Spurs meghatározó já-
tékosává vált. Tehát minden esély megvan arra, hogy aki kilátogat
az eseményre, találkozhat akár a jövõ nagy kosarasaival is.

Akiknek felkeltettük az érdeklõdését,
azokat várjuk az edzéseinken februártól 17-étõl

a Mészöly iskola megújult Steitz Ádám-csarnokában,
hétfõn, szerdán és pénteken 17 és 19 óra között.

Hajrá Sárbogárdi KC!

Szervezõk
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. február

február 1-2.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;

február 8-9.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

február 15-16.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639
3977;

február 22-23.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629;

február 29-március 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

FOGÁSZATI RENDELÉSEK

1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Marosvölgyi-Szõke Luca

Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rende-
lés; szerda: 15-17-ig felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig
felnõttfogászati rendelés. Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca.
Rendelési idõ: hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök
12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.

Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége
van, kérjen új idõpontot!

Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1
órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfe-
hérvár), vagy a budapesti fogászati központi ügyelethez lehet
fordulni.

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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ZÖLD ÓVODA
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda három óvodája

másodszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet
Az elismerõ okleveleket 2020. január
23-án vehettük át, ünnepélyes szakmai nap
keretében, a Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeum és Könyvtárnak otthont adó Vajda-
hunyadvárban.
Az Agrárminisztérium és az Emberi Erõ-
források Minisztériuma által meghirdetett
pályázat díjátadó ünnepségén az oklevele-
ket László Tibor Zoltán, az Agrárminisz-
térium környezetvédelemért felelõs he-
lyettes államtitkára és Kisfaludy László, az
EMMI köznevelésért felelõs helyettes ál-
lamtitkára adta át. A díjazottakat köszön-
tötte és a címátadó ünnepséget megnyitot-
ta dr. Estók János, a Magyar Mezõgazda-
sági Múzeum és Könyvtár fõigazgatója.

A pályázat célja: az óvodai környezeti ne-
velés feladatai az európai normáknak,
ezen belül a hazai jellegzetességeknek
megfelelõ környezettudatos magatartás-
minták, értékek és életviteli szokások át-
adása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelés központi ele-
me óvodai nevelésünknek, a környezettu-
datosság beépült a mindennapi tevékeny-
ségekbe. Az óvodáinkba járó gyermekek
szülei is aktív részesei programjainknak,
legyen szó zöld jeles napok megvalósításá-
ról, vagy hulladékgyûjtésrõl. Ezért köszön-
jük a szülõk együttmûködését, hiszen ezzel
õk is hozzájárultak ahhoz, hogy óvodáink a
minõsítési eljáráson sikeres eredményt ér-

tek el. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda székhe-
lye (Mikes köz 3.), és vidéki óvodái közül
Töbörzsök (Szent István út 49.) és Pusz-
taegres (Hatvani út 50.) 2022. 12. 31-ig jo-
gosult a másodszori Zöld Óvoda cím vise-
lésére. Kitûzött céljaink megvalósítása
érdekében továbbra is számítunk a fenn-
tartó, a szülõk és a civil szervezetek együtt-
mûködõ támogatására.

Huszárné Kovács Márta,
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõje

NÉGYSZÖGLETÛ KEREK KIÁLLÍTÁS
LÁZÁR ERVIN EMLÉKÉRE

Helyszín: Sárbogárd,
Madarász József Városi Könyvtár

(Sárbogárd, Hõsök tere 16.)

A kiállítás megtekinthetõ
január 29-étõl március 10-éig

a könyvtár nyitvatartási idejében.
Keddtõl péntekig 9–18 óráig,

szombaton 9–15 óráig.

LÁZÁR ERVIN (Budapest, 1936. május 5.–2006. de-
cember 22.)
Kossuth-díjas magyar író, elbeszélõ, meseíró. A Tolna
megyei Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett, a családja
itt élt 1951-ig. Apja Lázár István uradalmi intézõ, édes-
anyja Pentz Etelka. Felsõrácegresre járt át iskolába,
majd Sárszentlõrincre. Tízéves korában a székesfehér-
vári Ciszterci Szent István Gimnáziumba íratták. 1950-
tõl a szekszárdi Garai János Gimnáziumban tanult, itt is
érettségizett. Felsõfokú tanulmányait az ELTE Böl-
csészkarán végezte, újságírás szakra járt. Az Eötvös-kollégiumban lakott.
1959. február 1-jétõl az Esti Pécsi Napló újságírója volt. 1961-ben magyartanári diplomát szerzett. Az
újságnál 1963-ig maradt, utána a Dunántúli Napló és Tüskés Tibor segítségével a Jelenkor irodalmi fo-
lyóirat munkatársa lett. 1965-ben Budapestre költözött és az Élet és Irodalomnál helyezkedett el törde-
lõszerkesztõként. 1971–1989-ig szabadfoglalkozású író.
A Magyar Fórum alapító tagja (1989. október 1.), szûk egy évig fõmunkatárs. A következõ években a
Magyar Napló, a Pesti Hírlap és a Magyar Nemzet munkatársa, 1992-tõl a Hitel olvasószerkesztõje. A
MÚOSZ és a Magyar Írószövetség tagja. Zsófia lánya (akinek édesanyja Király Erzsébet irodalomtörté-
nész) olasz–angol szakon végzett az ELTE-BTK-n. Felesége Vathy Zsuzsa (1940–2017) írónõ volt, gyer-
mekeik: Fruzsina (magyar–földrajz szakos középiskolai tanár) és Zsigmond (jogász).
A leginkább meséirõl ismert író elsõ novellája a Jelenkorban jelent meg 1958-ban.
Írásaihoz az inspirációt javarészt gyermekkorából merítette. Mûveinek nyelvezete egyéni és játékos.
Jellegzetes hangvételû meséi mind a gyerekek, mind a felnõttek körében népszerûségnek örvende-
nek. Az 1964-ben megjelent „A kisfiú meg az oroszlánok” meseregényét Réber László illusztrálta, aki
ekkortól kezdve állandó illusztrátora volt. Egyetlen regénye a groteszk hangvételû „Fehér tigris”
1971-ben jelent meg. 1979-es „Berzsián és Dideki” címû meseregényéért 1982-ben Andersen-diplo-
mával tüntették ki. „A Hétfejû Tündér” címû kötete két kiadónál nyolcszor jelent meg nyomtatásban.
„A Négyszögletû Kerek Erdõ” (1985) címû kötet megkapta az Év Könyve jutalmat, késõbb a „Bab Berci
kalandjai” (1989), valamint a „Csillagmajor” (1996) nyerte el ugyanezt. Az Év Gyermekkönyve kitünte-
tésre – amelyet az IBBY adományoz – meséit három alkalommal találták érdemesnek: 1989-ben a
„Bab Berci kalandjai”, 1990-ben a „Lovak, kutyák, madarak”, 1993-ban „A manógyár” címû mûveit ju-
talmazták.
2006. december 22-én hunyt el Budapesten.

SÍC – hírek,
eredmények!

Dobogó nélkül!
Gyenge köregységeket teljesítettek ver-
senyzõink a Pápán január 26-án rendezett
OB-kvalifikációs teremíjászversenyen.
Többet nem fûzünk hozzá, minõsítésnek
legyen elég ennyi, ezen gyorsan túl kell ma-
gunkat tenni. Felejtsük el!
A most versenyen indult versenyzõk közül
négy fõ, korábbi versenyen egy fõ nem tud-
ta teljesíteni a kvalifikációs szintet, így õk
öten már biztosan nem résztvevõi a 2020
márciusában rendezendõ terem országos
bajnokságnak.
Eredményeik:
– serdülõ fiú: Lénárt Roland 4. hely
– kadet fiúk: Jászter Botond 6., Jászter
Zsombor 7., Batári Szilárd 8. hely
– felnõtt férfiak: Katona Alex 4., dr. Szép-
laki Zoltán 6. hely, valamint Németh Zol-
tán a Masters férfiak között a 4. helyen
végzett.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felsze-
relést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk je-
lentkezését is várjuk.
Nagyon köszönjük mindazoknak a segítsé-
gét, akik a múlt évben 2018. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ával támogatták egye-
sületünket!
Kérjük a kedves Olvasókat, hogy az idén is
legyenek segítségünkre, és támogassák egye-
sületünket a személyi jövedelemadójuk 1
%-ával!
Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd



12 ÚTINAPLÓ 2020. január 30. Bogárd és Vidéke

Kurdisztán: Állam az államban
11. rész

A forgalmas fõúton egy család vonta magára a figyelmemet. Egy
apából állt, a fiából és idõsebb két lányából. Az apa tolta a moz-
gásképtelen lányát a tolókocsiban, a többi körülötte ballagott. Az
összes gyereke sérült volt. Az egyik lánya, aki nehezebben moz-
gott, mint a többi, egészen lemaradt a kis csapattól, de ezt az apa
nem vette észre. Egy üzlet elõtt sámlin ülõ boltos szólt oda neki,

hogy lemaradt a lánya, de az apa hátra sem nézett. Több járókelõ-
vel mi is odaszóltunk. Akkor megállt és bevárta a bicegõ lányát.
Lassan haladtam mellettük, úgy figyeltem õket. Amikor a fiú rám
mosolygott, már megfogant bennem egy gondolat. Kivettem a
táskámból ötezer dinárt és az apához lépve a kezébe nyomtam. Az
apa fáradt arccal rám nézett, a pénzt a mellényzsebébe rakta és
tovább indult. Semmit nem szólt, de nem is vágytam arra, hogy
megköszönje. Tudtam, hogy a mai napon az egész család jól fog
lakni, és ez nekem elég volt. A kis csapat átvonult a tûzõ napon a
fõút másik felére, egy lombos fa irányába. Ritkán adok koldusok-
nak, de ez az a pillanat volt. Késõbb hallottam, hogy az állam ab-
szolút semmi segítséget nem nyújt a sérülteknek. Semmilyen inté-
zet sincs, és semmilyen segély nem létezik. Meglepetésemre a to-
lókocsi elektromos változatával is találkoztam. Benne a fiatal fér-
fi telefonkártyákat árult, beszélni csak nagyon nehezen tudott.
Egyik este éppen a kedvenc kávébódém felé igyekeztem, amikor
megjelent a fõút szélén. Leállt, és kissé „elbeszélgettünk”. Megkí-
náltam cukorkával, mert éppen azt tartottam a kezemben.
Kávézásaimból visszatérve mindig beültem a szálloda melletti
egyik édességboltba, ahol a vidám eladófiúkkal csevegtem addig,
amíg teljesen el nem fáradtam. Egyik este megjelent a tulajdonos
is, aki fõfoglalkozásban az egyik kurd tévécsatornánál mûszaki
vezetõ. Drónnal is készítenek filmeket az országról, vagy 360 fo-
kos, különleges felvételeket különféle dolgokról vagy helyekrõl –
mint például egy nyitott sportkocsiból egy sziklás környéket, vagy

sastávlatból egy vízesést. Egyik este egy több tagból álló, arabul
beszélõ népes család nyomult be az üzletbe, sokáig kóstolgattak,
és majdnem egy órán keresztül vásároltak. Kilószámra vették a
drága pisztáciát és egyéb szárított gyümölcsöket. Bagdadból jöt-
tek.
Szüleymániye városa haladó gondolkodású, mindig is a kultúra
központjaként tartották számon. (Láttam egy fiatal, punkos kiné-
zetû párt és egy transznemût is sétálni az utcán, egyik járókelõ
sem bámulta meg õket, vagy fordult meg utánuk.) Híres költõk,
írók, történészek, politikusok, tudósok és énekesek származnak
ebbõl a városból, vagy jelenleg is tevékenykednek. Itt találkoztam
utcamûvészettel, és itt székel a kurd filmközpont is. Egyik este egy
belvárosi széles járda közepén egy lábakra állított fényképezõgé-
pet láttam meg, mellette egy laptopot, amibõl a járda melletti ke-
rítésre akasztott filmvásznon pillanatképek tûntek föl különbözõ
képzõmûvészek alkotásaiból. Az egyiket végignéztem: az alkotó
egy nagyobb papírlapra lassan, arab betûkkel, kurdul a követke-
zõket írta, és mutatta föl (alatta angol fordítással): „Vess egy pil-
lantást a mûvészetemre, még akkor is, ha nem tetszik.”

A szállodámtól jobbra a régi városmagot találtam bazárral, gyö-
nyörû mecsettel, egy szerájjal, mellette fürdõvel, amit kávézónak
alakítottak át. Amikor egyszer automatikusan megálltam egy pi-
rosat jelzõ lámpánál, bár alig volt forgalom, egy rendõr rám moso-
lyogva odakiáltott nekem, hogy csak nyugodtan menjek át a zeb-
rán. Ez Kurdisztán.
Pár házzal arrébb, a szállodám mellett, lent, a járda alatt elterülõ,
mélyebb utcában férfiak nyüzsögtek. Kezükben vagy a hónaljuk-
ban egy-egy kakast, tyúkot, galambot vagy pulykát tartva közle-
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kedtek le-föl. Kíváncsian vegyültem be közéjük. Egy angolul is tu-
dó, éppen kakast tartó férfi elmesélte, hogy a kakasa harci, jól le-
het vele keresni, sokan ûzik ezt az ipart, és nem is fordul meg a fe-
jében, hogy ebben mi a rossz. Láttam hatalmas pulykát az ücsörgõ
gazdája mellett a járdaszélen, és kézzel font kalitkákban többfajta
énekesmadarat Én voltam az egyetlen nõ a láthatáron. Nyárson
sült báránymájra vágytam, mert a letakart sátorbejáratok mögül
kihívóan, sercegve illatoztak a felhevült parázson. Hagymasalátá-
val és friss lepénykenyérrel kaptam meg az adagomat. Hiába kí-
náltak ülõhellyel, inkább állva maradtam, mert akkor kevesebb a
veszélye annak, hogy leeszem magam. Egy kedves vendég meghí-
vott utána egy teára, és amíg azt kortyolgattuk, a mobilján a csalá-
di képeit nézegettük hegyi háttérrel. Szemérmesen kattintottam
az enyémen Micikére és Macikára (a cicáimra), de ugyanúgy lel-
kesedett értük, mint én az övéiért.

Szüleymániye híres, fedett
bazárját úgy nevezik, hogy
„Qaisari Naqib”. Az isz-
tambuli és az aleppói fedett
bazárok jól sikerült házas-
sága. Itt aztán ismét kéjes
órákat töltöttem el. Oro-
szul is beszélgettem egy ko-
rombeli eladóval, aki Szad-
dam idejében vállalati so-
fõrként az összes „isztá-
nokat” bejárta, több évig élt
Moszkvában és járt Ma-
gyarországon is. Egy másik
árustól kaptam ajándékba
egy zacskó lilás, szárított vi-
rágszirmot, amit teába vagy
különbözõ ételekbe lehet
keverni, mint rizsköretbe
vagy gyümölcspudingba.

Egy savanyúságárusnál olyan ínyencségekre bukkantam, mint
például a sáfrányos, vagy paprikával töltött zöld olajbogyó, man-
dulás töltetû, fokhagymás, ráncos, vagy hatalmas fekete, barnás
fokhagyma, lilás-sárgás ez-az. Mindet körbekóstolhattam. Va-
csorát is ott vettem magamnak.

A bazárban és környékén rengeteg a koldus. A helyiek mesélték,
hogy a szíriai menekültek a háború elõtt nem voltak koldusok. Az
eladók szívesen álltak modellt a fényképeimhez, és szívesen álltak
le egy kis csevegésre. Kétszer is összefutottam egy helyi tévécsa-
torna munkatársaival, akik éppen interjút készítettek egy eladó-
val. Miután fölvásároltam Kurdisztán összes édességét és sava-
nyúságát, a bazárból átsétáltam az 1784-ben épült, hatalmas sze-
rájhoz. A fõtéren Ibrahim pasa, kurd herceg szobra áll, akit a mo-
dern város megalapítójának tekintenek. A szerájhoz tartozó für-
dõt átalakították egy roppant csinos, kellemes kávézóra, amiben
még megõrzõdött az autentikus kurd kisugárzás. Amin igencsak
elcsodálkoztam, az a könyvtárszerû, másodlagos berendezésének
szólt. A falakat kurd hõsök, híres emberek és a kávézó családjá-
nak régi képei díszítették ott, ahol nem takarták el a tömött köny-
vespolcok. Az egyik pincértõl ingyen kaptam a kávét. A mellékhe-

lyiség az épület mögött tiszta volt, nagy tükörrel, fehér csempével.
Ennek a kávézónak az ajtajában találkoztam össze a második tu-
ristával egész ottlétem alatt. Ezt az idõsebb hölgyet egy fiatalabb
kurd hölgy kísérte és angolul beszélgettek. Elõtte pár nappal
pedig, szintén helyi kísérõvel, egy fiatalabb férfi turista nézett rám
meglepõdve az utcán valahol.

Ebbe a szerájba még
egyszer beültem ká-
vézni egy másik napon
is. Üres fotelt csak egy
fiatal férfi mellett ta-
láltam, aki fülére ta-
pasztott fülhallgató-
ból szívta magába va-
lami kedvencét. Elõt-
te az asztalkán számos
üres teáspohárka és
egy csikkekkel színül-
tig telt hamutál herva-
dozott. A fülhallgató
ellenére beszélgetni
kezdtünk. Fejébe vet-
te, hogy mindenkép-
pen Amerikába akar
eljutni. Foglalkozás-
ként szabadúszó új-
ságírót mondott, de

csak kurdul ír. És megnevezett pár számomra teljesen ismeretlen
weboldalt és újságcímet. Nagyon rosszul beszélt, de beszélt törö-
kül, angolul és perzsául is, mert állítólag kevert családból jött. Iga-
zi szabadságharcosnak vallja magát. A PKK-ban is lelkesen har-
colt és sok lövöldözõs helyen is járt mint tudósító, mesélte, és bi-
zonyítékként orrom alá nyomott egy fényképet magáról valahol a
hegyekben, ahol fején egy virágmintás, zöld fejkendõben moso-
lyog. Minden forradalmi gondolatára egy nagyot szívott a cigaret-
tájából, és mivel állandóan forrongott, sokat szívott.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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MINDENKINEK KÉSZÍT SZJA-BEVALLÁSI
TERVEZETET A NAV

A NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akirõl kifizetõi, munkáltatói
adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, õstermelõ, áfa fizetésére kötelezett ma-
gánszemély, vagy egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendõkrõl, a határidõrõl és az
1+1 %-ról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly mellékállásban katás, vagy evás vállalkozókat kivé-
ve), az õstermelõknek, és az áfás magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV által
összeállított adóbevallási tervezet, mely a munkáltatóktól, kifizetõktõl származó ada-
tokat tartalmazza. A tervezetek március 15-étõl elérhetõek a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu)
egyaránt.
Az egyéni vállalkozók, az õstermelõk és az áfás magánszemélyek a tervezet adatainak
megtekintése, a nem kifizetõtõl, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint
a vállalkozói, õstermelõi tevékenységgel összefüggõ adatok kiegészítése, majd menté-
se után küldhetik be a bevallást elektronikusan, a webes kitöltõ felületen.
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen
május 20.
Az szja 1+1 %-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak
egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehet-
ség Programot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkezõ nyilatkozatok szintén ed-
dig az idõpontig módosíthatók, vagy vonhatók vissza.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

megbízásából
tisztelettel meghívom Önt
az õstermelõi igazolvány

érvényesítése,
nitrát-adatszolgáltatás,

a talajmintavétel szabályai
tárgyában tartott

CSOPORTOS
TÁJÉKOZTATÁSRA.

A csoportos tájékoztatás helyszíne:
Falugazdász iroda

(Sárbogárd, Ady Endre út 115.)

A csoportos tájékoztatás idõpontja:
2020. február 4. 9.00–10.00 óra

Elõadó: Takács Zsolt

8.50–9.00 regisztráció

9.00–9.45 elõadás: õstermelõi igazol-
vány érvényesítése, nitrát-adatszolgál-
tatás, a talajmintavétel szabályai

9.45–10.00 kérdések, válaszok

Kérem, részvételi szándékát
legkésõbb 2020. február 3-áig

jelezze a www.nak.hu portálon
az e-irodába való bejelentkezést

követõen, vagy a
takacs.zsolt@nak.hu e.mail-címen,

vagy a +36 70 436 2460-as
telefonszámon.

Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt

Meggyszállító kamion borult fel
a 63-ason

Árokba hajtott és az oldalára borult egy fagyasztott meggyet szállító nyerges vontató ja-
nuár 24-én kora reggel a 63-as fõúton, Rétszilas és Cece között. A kamion eleje az útra
lógott és ezzel akadályozta a forgalmat. A vontatmány felépítménye szétszakadt, a kar-
tondobozokban szállított huszonkét tonna meggy egy része kiömlött.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították a nyerges vontatót, és a székesfehérvá-
ri hivatásos tûzoltókkal közösen, daruval emelték le a vezetõfülkét az útról a padka szélé-
re. Délután egy kamionmentõ és a tûzoltódaru csörlõjével, három ponton láncokkal
megkötve állították kerekeire a jármûvet. A mûszaki mentésben a simontornyai önkén-
tes tûzoltók is részt vettek. A baleset után a sofõr ki tudott szállni a vezetõfülkébõl, õt a
mentõk kivizsgálásra kórházba szállították.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KEDVES RÉGI
DALOSTÁRSAK!

Március 21-én, szombaton, 17 órakor a
sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központban múltidézõ énekkari kon-
certet rendez a Huszics Vendel Kórus.

Szeretettel várjuk a kóruszene kedvelõ-
it és egykori tagjainkat, hogy az énekkar
elmúlt évtizedeinek kedves dalain ke-
resztül idézzük fel a rég- és közelmúlt
élményeit, emlékeit.

A koncerten megemlékezünk Huszics
Vendel karnagyunkról, aki 10 évvel ez-
elõtt hunyt el.

Várunk Benneteket, hogy ismét együtt
énekeljünk!

Gyertek el erre a rendkívüli „érettségi”
találkozóra!

A Bogárd-Dal Egyesület tagjai



Szeles, egyre melegebb
idõ jön

Csütörtökön a napos idõszakok mellett idõnként erõsen megnöve-
kedhet a felhõzet, de kisebb havas esõ, futó hózápor csak elszór-
tan északon, északkeleten valószínû. A kissé szeles idõben délután
3-9 fokot mérhetünk.
Pénteken melegfront érkezik, felhõs idõ, többfelé esõ, gyenge esõ
valószínû. Enyhülés kezdõdik, napközben a Dunántúlon 11-14 fok
is lehet, de északon, északkeleten csak 5-7 fok valószínû. Élénk,
erõs lesz a nyugatias szél.
Hétvégén gyakran megnövekedhet a felhõzet, viszont vasárnap
késõ délutánig jelentõs mennyiségû csapadék nem várható.
Élénk, erõs lesz a nyugati-délnyugati szél. Délutánonként 9-16 fok
között alakulhat a csúcshõmérséklet.
Forrás: idokep.hu
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

John Deer 6100 RC-s traktorra keresünk GÉPKEZELÕT
Sárhatvanba, nyugdíjas is lehet! 06 30 9381 681

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

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

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

Nyitva: kedd–péntek, 9–17 óra, szombat 9–13 óra.

NYUGDÍJAS GONDNOKOT keresünk sárhatvani telepünkre,
kb. fél munkaidõre. 06 30 9381 681

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 m
2

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

NYUGDÍJAS ADMINISZTRÁTORT keresünk sárhatvani
telepünkre, kb. fél munkaidõben. 06 30 9381 681

SZAKKÉPZETT AUTÓFÉNYEZÕT keresünk dégi telephelyre,
Hétfõtõl péntekig, 8 órás mûszakba. Feladatkör: teherautók,

autóbuszok, személygépkocsik fényezése.
Alapbér: nettó 400.000 Ft. Telefon: 06 20 932 9244

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

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.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu



16 HIRDETÉSEK 2020. január 30. Bogárd és Vidéke


