
2020. február 20. - XXXI. évf. 8. szám
16 oldal, 300 Ft

Papföldön a Mississippi .   .   .   . 2

Rejtezõ végtelen .   .   .   .   .   .   . 5

Zsuzsika ajándékai .   .   .   .   . 6-8

Darázsfészek .   .   .   .   .   .   .   . 8

Sokatmondó feljegyzés.   .   .   .   . 9

Vámbéry nyomában... .   .   .   . 12

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu
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Megtisztulás
Kezdõdik a húsvét elõtti, 40 napos böjt
idõszak, mely a keresztény közösségek-
ben a lelki, testi felkészülés a feltáma-
dás ünnepére. Véletlen egybeesés, vagy
se, de ez az idõszak egyben átállás a
szervezet számára az õszi–téli idõszak-
ról a tavaszi–nyári szezonra. Megfigye-
léseim szerint télen mindig egy kicsit
betartalékol a szervezet, följön egy-két
kiló plusz – hiába a modern világ bizto-
sította minden komfort, azért csak fázó-
sabb az ember. A hideg idõben más éte-
leket kívánunk, és ha téli álmot nem is
alszunk, inkább bekuckózzuk magun-
kat, minthogy a ködös, szürke, kevésbé
szívderítõ szabadban bóklásszunk.
Amikor aztán a hóvirágok, téltemetõk,
téli jázmin és illatos korai lonc kipattan-
nak mint elsõ napsugarak, a véredénye-
ket élénkség járja át, s a test is jelzi: itt a
megújulás ideje.

Lehet a különbözõ egyházi elõírások
szerint is böjtölni, de ha az ember átadja
magát a természetes folyamatoknak, fi-
gyel a belsõ hangjára, a szervezete igé-
nyeire, akkor valahogy adja magát a
megtisztulás.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 10-11. oldalon.

80 évesen Peruban80 évesen Peruban

Vágyódás ErbilbeVágyódás Erbilbe
Írás a 6-8. oldalon.
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A február közepi sárbogárdi testületi ülés egy órával korábban
közmeghallgatással vette kezdetét. Ennek egy napirendje volt,
ahogy máskor is: „Beszámoló a 2019-es évrõl. Tájékoztató a 2020.
évi költségvetésrõl és feladatokról.”
Váratlan fordulatként Szilveszterné Nyuli Ilona és Borbély
Sándor nem fogadták el a napirendet.
Nedoba Károly kérdezte, miért nem fogadják el, hiszen az éves
munkatervben is benne van a közmeghallgatás.
Borbély Sándor azzal indokolta a döntésüket, hogy minden fon-
tos dologról szó kellene, hogy legyen, ami a testületi ülések
témája.
Dr. Sükösd Tamás polgármester erre úgy reagált, hogy a testületi
ülések nyilvánosak.

KÖZMEGHALLGATÁS

A polgármester összefoglalót adott a jelenlévõ négy lakónak a
2019-es év legfõbb ténykedéseirõl és az idei évre tervezett teen-
dõkrõl. Mint mondta: a költségvetés stabil, pluszos. Az 50 millió
forintos hitel, amit törlesztenek az uszodaépítés önkormányzati
része kapcsán, nem terheli meg a költségvetést. Más hitelük nincs.
Az ipari park és inkubátorház ügye lassan, de megy elõre. A
pusztaegresi építkezõs beruházás hamarosan közbeszerzésre ke-
rül, és el lehet kezdeni a tényleges munkát. Már látható, hogy
2020 szeptemberében maximum létszámmal indulnak majd el az
óvodai csoportok. Az idei közfoglalkoztatási program még kifor-
róban van. Készül út, járda mindig, de e tekintetben komoly még a
deficit, az összes megmaradt saját forrást ebbe tolják bele. Pusz-
taegresen volt a legnagyobb hátrány, mert a lakosság megtartásá-
hoz szükséges, hogy el tudjanak jutni az emberek a munkahelyük-
re (hiszen helyben nincs munkahely), ezért hozták helyre ott a
legrosszabb útszakaszt. Az egész városra vonatkozóan óvatos ter-
vezési metodika szerint fejlesztenek. Fõ szempont, hogy soha
nem mehet semmi a kötelezõ feladatok rovására. Hangsúlyozta: a
2020-ra tervezett dolgokból nem biztos, hogy minden megvalósul,
hiszen adódhatnak váratlan helyzetek, melyek sürgõs megoldást
kívánnak.
Rigó József az utakkal, temetõkkel kapcsolatban szólalt fel, me-
lyek állapota hagy kívánnivalót maga után. A Huszár-temetõ be-
járatát bezárták. Kérdezte: – A magatehetetlen, rosszul járó em-
berek hogyan mennek be akkor? A bejáratot, a ravatalozó körüli
utat meg kellene csinálni, mert esõben 15-20 centi víz áll ott. Kö-
rül kell nézni – a Tompa, Kossuth és más utcákban, ha nincs hat-
van gödör, akkor egy se. A mély gödrök a gyalogosoknak is veszé-
lyesek. Ónos esõkör nem volt megszórva az út sóval. A Petõfi ut-
cába a tiltás ellenére bemennek a nagy autók. Ezt büntetni
kellene. Sárhatvanban eltûnt az oltári szentség. Mi lett a sorsa?
Dr. Sükösd: – A temetõkben ki szoktuk kátyúzni az utakat. Nem-
sokára meghirdeti a Dészolg, hogy mikor lesz nyitva a temetõ,
egyelõre ezt tudjuk garantálni. A víz nagymértékû lopása miatt is
zárva van a temetõ. A gondnok nem tud ott lakni a temetõkben.
Amikor valaki rendszeresen ipari jellegû szemetet tett a kukába,
minden alkalommal megtettük, amit lehet. A kamerával kegyele-
ti probléma is van, nem hiszem, hogy ez megoldás lenne. Az utak
rosszak, de majd jó idõben lehet újra kátyúzni. Csináljuk folyama-
tosan, eljutunk, ameddig eljutunk.
Nedoba: – 2010 elõtt készült Etelvári Zoltán hathatós támogatá-
sával a kapu és a parkoló a Huszár-temetõnél. A kapunak két
funkciója van: kinyílik és becsukódik. Azért lett kitalálva, hogy be
legyen zárva az illetéktelenek elõl éjjel, mert már akkor is problé-
ma volt ez. Nyitvatartási rendet kell kialakítani. Az értelmes em-
berek, a nagy többség meg fogja ezt érteni. Nagyobb városokban
is így van.
Rigó: – Én se azt mondtam, hogy éjjel legyen nyitva.

Dr. Sükösd: – Pontosan tudom, melyik építkezésnek kell befeje-
zõdni ahhoz, hogy a probléma megszûnjön.

Papföldön a Mississippi

Szilveszter János: – A Papföldön 1993-ban építettük fel a családi
házunkat. A kert végében folyik el a „Mississippi”, mely a Ká-
kás-tó vizét hivatott elvezetni. Esõsebb idõszakban pang ott a víz,
a patkányok megtelepszenek, förtelmes bûz, rothadó állattete-
mek szaga járja be a környéket. Az átereszeknél van a probléma,
ezért marad a víz az árokban. Nyáron a sövényünk tetején sütké-
rezett egy sikló. Mikor kerül a költségvetésbõl arra, hogy végleges
megoldás legyen, és ezek a problémák megszûnjenek?
Dr. Sükösd: – A mai testületi ülésen egy elemre lesz megoldás.
Akkor tud kifolyni a víz (többek között), ha megvesszük az árok
végét ott, ahol a mezõgazdasági gépforgalmazók vannak. A 63-as
alatti vízelvezetés a 70-es évek óta áll fönn mint probléma. Vala-
hol nyilvánvalóan nem jó, mert megáll a víz elõttetek és a Suzuki
elõtt is folyamatosan. Valószínûleg be van szakadva valahol. Ezt
kell végigellenõrizni és rendbe tenni a dunaújvárosi útig, a Ho-
moksor alatt és kifelé. Ez körülbelül a teljes költségvetést igénybe
venné. Ha a kerékpárút-pályázat nyer, akkor a neuralgikus pon-
tok 2020-2021-ben megoldódhatnak. Ekkora méretû települé-
seknek, mint Sárbogárd, nem hirdettek csapadékelvezetést célzó
programot. Ráadásul a 63-ashoz drágább és macerásabb is hozzá-
nyúlni. Az egész rendszert kell kezelni, de a jelentõs költség miatt
csak külsõ forrás jöhet szóba. Az se tesz jót az ügynek, hogy min-
den évben van lelkes „kolléga”, aki valamivel betemeti az árkot,
amit az önkormányzat szed ki.
Szilveszter: – Köszönöm a választ, de csak részben tudom elfo-
gadni. Nem tudom elképzelni, hogy a kerékpárúttal ez megoldás-
ra kerül, mert a kerékpárút és a „Mississippi” közt nagy a távolság.
Több évtizedes probléma ez, a lakóházak is tönkremennek. Vala-
mikor neki kell látni a megoldásnak.

ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

A közmeghallgatás után a testületi ülés teljes, 11 fõs létszámmal
vette kezdetét.
Borbély önálló indítványt terjesztett elõ a nem kötelezõ oltások
támogatása kapcsán, azonban a polgármester tájékoztatta a kép-
viselõket, hogy az önálló indítvány feltételeinek nem felel meg a
benyújtott anyag, mivel az éves munkatervben szereplõ témához
kapcsolódóan nem lehet ilyet benyújtani. Módosító indítvány-
ként javasolta tárgyalni az anyagot, mely a költségvetést érinti,
amirõl az ülésen egyébként is tárgyalnak.
Borbély elfogadta és megszavazta, hogy ne önálló, hanem módo-
sító indítványként vitassa meg a testület az általa benyújtott anya-
got. Szilveszterné tartózkodott.

NAPLÓ
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Dr. Sükösd ezután tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elmúlt idõ-
szak folyamán három említésre méltó egyeztetésre került sor: a
megyeházán az M8-assal és a 63-as út bõvítésével kapcsolatban; a
közvilágítás korszerûsítésérõl; és egy lehetséges fogorvossal.

ÍJÁSZUNIKUM

Hét sportegyesületnek nyújt támogatást az önkormányzat – mint
elhangzott – elvárt, de nem kötelezõ feladatként. A sportegyesü-
letek „egy kaptafára” készült beszámolói között „unikumnak”
nevezte Nedoba az íjászok beszámolóját. Hogy a gyomorkeserûre
gondolt-e, a beszámoló stílusára, vagy hosszára, azt nem tudni,
mindenesetre a fõ téma az íjászat volt e napirendi pontnál.
Nedoba: – Szomorúan tapasztaltam, hogy a felnõtt kosárlabdások
szervezett bajnokságban nem szerepelnek. Nagy erõfeszítésbe
került ez a pár mondat a beszámolójukban. Sportolgatnak, van-
nak lelkes amatõrök, nincs ezzel probléma. Jobb lenne, ha lenne
szervezett bajnokság, részt vennének benne. Még mindig jobb,
mintha kocsmába járnának. Az íjászok beszámolója unikum szá-
momra, a benne idézett török mondás (kimondott szó – kilõtt
nyíl) mindent elmond.
Dr. Sükösd: – A kosárlabdások beszámolója valóban rövidebb a
szükségesnél. Terem hiányában nem rendezhetett meccseket a
KC. Az utánpótlásuk jól mûködik. Az íjászok vezetõjét rendkívül
tisztelem, de nem üti meg azt a szintet az általad említett mondat,
amire reagálni kívánnék.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Az íjászoknál látom, hogy ígéret ma-
radt a terület megvásárlása, viszont 5 millió forintot láttam a költ-
ségvetésben sporttelep bõvítésére.
Dr. Sükösd: – A 2020-as költségvetésben tervezet van. Kaptak te-
rületet, amit továbbra is ingyen használnak. Van területük a
sporttelepen belül is, amire a felépítményt az önkormányzat vette
hétjegyû összegért, világítással, közmûvel is el van látva. Amikor a
korábbi tulajdonos megvételre kínálta a területet, egyetértett
mindenki a testületben, hogy az ár nem alkalmas tárgyalásra. A
terület egy kert vége, útcsatlakozása nincs, csak sportcélra hasz-
nálható. Beszéltem a terület jelenlegi tulajdonosával is, messze
vagyunk attól, hogy megállapodjunk, mivel nem akarják eladni.
Ennek ellenére a költségvetésben benne hagytuk a tételt.
Szilveszterné: – Egy éve azt mondtad, hogy 2019-re meg lesz old-
va a terület.
Dr. Sükösd: – Meg is van oldva.
Szilveszterné: – De ugyanúgy szívességi használók az íjászok.
Dr. Sükösd: – Az új tulajdonos az egész ingatlant akarja eladni,
házzal együtt. Nekünk ház nem kell. Az íjászok edzenek annak
rendje, módja szerint, van terület.
Szilveszterné: – Ez a tulajdonos jóindulatán múlik, nem a váro-
son.
Dr. Sükösd: – Nem a jóindulatán múlik, én tárgyaltam le vele,
megállapodtunk (szóban).
Erõs Ferenc: – A tagságra vetítve a támogatás nem kevés. (500
ezer Ft támogatást kapnak az íjászok évente az önkormányzattól.)
Az jön le az íjászok beszámolójából, hogy ha õk beadnak egy
igényt, hol akarnak edzeni, akkor meg kell vennünk a területet,
hogy õk tudjanak íjászkodni. Nem köszönik meg, hogy biztosítva
van nekik konténer és hely.
Dr. Sükösd: – Van helyük az öltözõben is, a felszereléseik vannak
a konténerben, ami olyan, amit kértek, úgy van megcsinálva,
ahogy kérték.
Nedoba: – 2013 óta nem volt emelve a támogatás.
Erõs: – 2013 óta senkinek nem volt emelve.
Nedoba: A labdarúgók vezetõjének hozzáállása lehetetlenítette
el õket, ebbõl vannak sérelmek.
Dr. Sükösd: – Ez nem így van.
Nedoba: – Ezeket a sérelmeket orvosolni kell valamilyen módon,
mert mint egy fekély, mindig bennük marad. Valami megoldást
kéne találni. Kovács Bélának (a terület tulajdonosának) írásba
kéne adnia a szóbeli megállapodást.

KÖRNYEZETVÉDELMI HARC

Az önkormányzati környezetvédelmi alap idei kiadásait, bevéte-
leit határozták meg, melynek elemei évek óta változatlanok. Be-
vételt képeznek az esetleges bírságok (melyre 1 millió forintot
terveztek be) és a talajterhelési díj (2 millió Ft). A kiadási oldalon
szerepel a felhagyott hulladéklerakó monitoringkútjainak fenn-
tartása (354.500 Ft+áfa), a hulladék elszállítása közterületrõl és
annak ártalmatlanítása (több mint 1 millió Ft+áfa) és az illegális
lerakók felszámolása (közel félmillió forint plusz áfa).
Dr. Sükösd: – Szerencsére vannak civil és más szervezetek, akik
példamutatóan igyekeznek az illegális hulladéklerakók felszámo-
lásában segíteni. Ezt a harcot vinni kell tovább. Egy évben egy-
szer, meghatározott mennyiség erejéig ingyenes, házhoz menõ
lomtalanítást lehet kérni a szemétszállítást végzõ cégtõl. És ha-
marosan térítésmentesen a lakossághoz kerülnek a szelektív
kukák.
Borbély: – Mi lesz, ha nem lesz bírság?
Dr. Sükösd: – Ha mindenki jogkövetõ lesz, és nem lesz egy forint
bírság se, akkor gyertyát gyújtok és keresünk 1 millió forintot a
költségvetésben.
Tóth Béla: – Jó lenne, ha a monitoringkútba nem dobnának bele
semmit.

KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK FORDULÓ

A jegyzõ reflektál
A költségvetés tárgyalása elõtt dr. Venicz Anita jegyzõ kért szót,
mert reflektálni kívánt egy Borbély Sándor által jegyzett cikkre: –
Ön úgy írt le állításokat, hogy nem rendelkezik pénzügyi ismere-
tekkel, és habár föl lett ajánlva, nem fáradt be a hivatalba tájéko-
zódni. Úgy ír le dolgokat, mintha az lenne a teljes való, hogy elírás,
elszámolás történt az elsõ számú mellékletben, és úgy állítja be,
mintha szándékosan történt volna. Gúny tárgyává tette a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõit, engem és a mi munkánkat minõsí-
tette. Lehet, hogy október 13-a óta nem sikerült kellõ tapasztala-
tot szereznie az önkormányzati munka kapcsán. Segítek pár tény-
szerû adattal, hogy képbe kerüljön: a költségvetés tervezése,
összeállítása és az évközi módosítások elkészítése a gazdasági osz-
tály feladata, a hatályos jogszabályoknak megfelelõen, mindig
ugyanebben a formában, ugyanezekkel a mellékletekkel. A kép-
viselõ-testület által elfogadott költségvetést föl kell töltenünk
minden évben az államkincstár adatszolgáltatói moduljába. Ha
nem stimmelnek az összefüggések, vagy hibás valamelyik adat,
nem is engedi feltölteni a rendszer. Ilyen nem fordult még velünk
elõ. Mûködik belsõ ellenõrzésünk, van könyvvizsgálónk és a Fejér
Megyei Kormányhivatal is rendszeresen ellenõrzi a költségvetést,
nem szoktak problémát tapasztalni. Azok a köztisztviselõk, akik-
nek Ön a munkáját minõsítette, évek óta részt vesznek a jó adat-
szolgáltató önkormányzatok pályázatán, ahol csak azok az önkor-
mányzatok vehetnek részt, akik egész évben pontosan, hibátla-
nul, idõben szolgáltatnak adatot. A jövõben gyõzõdjön meg arról,
hogy amit Ön állít, az megfelel-e a valóságnak. A hivatal dolgozói
azért vannak itt, hogy segítséget nyújtsunk, a képviselõ bármikor
bejöhet, ügyfélfogadási idõn kívül is. Mi mindig mindenkinek
meg szoktuk adni a szükséges tájékoztatást. Kérem, tartózkodjon
az ilyen és hasonló megnyilvánulásoktól, mert a kimondott és leírt
szónak súlya és következménye is van. Behívtam a kolléganõt,
akit Ön nem keresett meg, hogy tájékoztassa a jelenlévõket, ho-
gyan kell számszakilag értelmezni a kifogásolt táblázatot.
Mint megtudtuk: az elõterjesztés második oldalán a mellékletek
magyarázata le van írva, és tartalmazza – a 2. oldalon, az utolsó
elõtti bekezdésben –, hogyan is jön össze a kifogásolt táblázat
összesen sora.
Borbély: – Most is fenntartom a cikk mondanivalóját. Senkit nem
akartam megbántani. Elismerem, tisztelem a hivatal dolgozóit,
de elvárom a hibák kijavítását. A cikknek elõzménye is volt, mert
minket, ellenzékieket letaposnak. Volt egy javaslatom, és szó se
esett róla.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: – De esett róla szó.
Borbély: – Mi nem akarunk rosszat a városnak.
Dr. Sükösd: – A szerzõi szabadság korlátlan, de nem léphet túl az
igazmondási kötelezettségen. Az elõterjesztés szöveges része tar-
talmazott hibát, a táblázat nem. A szöveget kijavítottam még az
ülésen.
Dr. Venicz: – A döntés a helyes szöveggel született meg.

Oltási bökkenõk
Nedoba Borbély indítványa kapcsán javasolta: – Ne szavazzunk
addig, amíg nem tudjuk, mennyibe kerülnek konkrétan az oltá-
sok, hány fõnek kéne beadni, rászorultsági alapon menne-e, vagy
sem. Az orvosokkal beszélni kellene. A költségvetést utólag is le-
het módosítani.
Dr. Sükösd: – Ezeket mind elmondtam januárban, ehhez képest
érdemben ugyanazzal a tartalommal hozta ide Borbély az anya-
got. Miután ez egy módosító javaslat, most muszáj róla szavazni,
hacsak az elõterjesztõ nem vonja vissza. Fölhívnám a figyelmet,
hogy az szmsz szerint határozatnak alkalmasnak kell lennie egy
módosító javaslatnak, forrásmegjelöléssel, mert nem fog átmenni
a kormányhivatal törvényességi kontrollján. Annak felderítését
már megkezdtük, hogy a felsorolt betegségek milyen arányban je-
lentkeznek, és milyen hatása van az oltásoknak.
Aranyos József: – Ötféle oltóanyag jöhet szóba, amiket horribilis
összegekért lehet megvásárolni. A bárányhimlõ elleni oltás föl
lett véve a kötelezõ oltások körébe, ezért az ingyenes. A többi
anyag esetén van, amelyikbõl két-háromszor kell oltani, 2 éves ko-
rig ingyenes, de afölött 56 ezer Ft-os tétel. Az oltóanyagok közt is
van árbeli különbség, aminek érdemes utánajárni.
Borbély: – Akkor még jobb a helyzet, mert olcsón megússzuk. A
lényeg, hogy a szülõnek a lehetõséget megteremtsük.
Aranyos: – Nem veszélytelen egy oltóanyag beadatása. Van, ami-
be bele is lehet halni, ha alapfertõzöttsége van valakinek. Magyar-
ország oltási rendszere világszínvonalú, más országok is követik a
példánkat. Véleményem szerint a nem kötelezõ oltások ügye nem
akkora probléma, mint ahogy az indítványban elõ van adva.
Novák Kovács Zsolt: – Utánaolvastam, és nem vagyok meggyõ-
zõdve arról, hogy indokolt lenne az oltások kiterjesztése. Én meg-
bízom a magyar rendszerben. Nem javasolják fölösleges kocká-
zatnak kitenni az érintetteket. A megbetegedési, halálozási ada-
tok nem támasztják alá ezeknek az oltásoknak a szükségességét.
Maláriából sincs több, vagy kevesebb, mint az említett betegségek
közül. Azt támogatom, hogy elõször forduljunk a szakmához, az
ÁNTSZ-hez, hogy mit javasolnak, mit gondolnak, és utána vizs-
gáljuk meg a többi tényezõt.
Borbély: – Ezek a betegségek komoly dolgok.
Novák: – Ezt nem vitatom.
Borbély: – Egy emberért is kár.
Dr. Sükösd: – 25 perce vitatkozunk egy formailag is rossz indít-
ványról. Csak te teheted meg, hogy fenntartod, vagy visszavonod.
Borbély visszavonta az indítványát, és a testület egyöntetûen
Novák javaslatát szavazta meg, majd elfogadták a költségvetést.

VETÕGÉP ÉS TOLÓLAP

A 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontnál Szil-
veszterné arról érdeklõdött, hogy a 10. mellékletben szereplõ ve-
tõgépet mire használják.
Dr. Sükösd: – Vetésre használjuk, több mint 5 hektáron, nem egy
évben.
Szilveszterné: – Nem lehetett volna inkább tolólapot vásárolni?
Dr. Sükösd: – Van tolólapunk és jó traktorunk is, de nem érünk
vele körbe a városon a terület nagysága miatt, külsõ segítség is
kell.
Szilveszterné: – Tönkremennek az útjaink.
Dr. Sükösd: – Juhász János idején volt hazai forrás utakra, azóta
nem. Saját forrásból a mi testületünk költött a legtöbbet utakra,
járdákra.
Szilveszterné: – Hol telephelyeznek a gépek?
Dr. Sükösd: – Saját forrásból, a közfoglalkoztatottakkal, karban-
tartóval megoldottuk az önkormányzat udvarán.

TISZTA VIZET AZ ÁROKBA

1.308.000 Ft-ért megvásárolja az önkormányzat a Szal-Agro-te-
lep melletti árkot, melyet – habár magántulajdonban volt – eddig
is az önkormányzat gondozott, lévén közcélú vízfolyás.

INGATLANELADÁS

Egy megörökölt, sínhez közeli, nem beépíthetõ, rétszilasi mezõ-
gazdasági ingatlant értékesít az önkormányzat 550.650 Ft-ért an-
nak az ajánlatot tevõ lakónak a részére, aki mûveli a területet és
akit családi szálak is fûznek az ingatlanhoz.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda központi és tagintézményeiben má-
jus 4-5-6-án lesz a beiratkozás 9 órától 15.30-ig – határozott a tes-
tület. Elfogadták az óvodák éves nyitva tartását is.

BEJELENTÉSEK

Borbély: – A rendõrség épületének beruházása hogy áll?

Dr. Sükösd: – Alakul, de állami beruházás. Átadtuk a területet,
segítettünk, amiben kérték, de mi ezzel befejeztük. Kiírták a köz-
beszerzést, a kivitelezõ kiválasztása zajlik. Nekem mindegy, ki
építi, csak építse.

Szilveszterné: – Sárszentmiklóson a temetõben a kereszt életve-
szélyes állapotban van, egy illetõ szólt, állítólag a gondnoknak és
az egyháznak is jelezte. A Széchenyi utcában egy ház tulajdonosa
nagy mennyiségû szemetet halmozott fel több ingatlanon is; pat-
kánytanyává vált a környék.

Dr. Sükösd: – Beszéltünk a tulajjal, már elkezdte a rendrakást.

Szilveszterné: – Miklós bizonyos részein (Miklós utca, Tisza utca,
Papföld, fõutca) állandóan dögszag van, nem tudom, honnan jön.
Örültem a napirendi pontok között az árok megvásárlásának,
ugyanis a Magyar utcától a Homoksorig az árok és a Homoksor-
nál a „tó” tele van szennyel.

Dr. Sükösd: – Onnan egészen nagy dolgokat szedünk ki.

Szilveszterné: – Az íjászok anyagi lehetõségei korlátozottak, az
adó 1 %-ával a képviselõk is támogathatják õket.

Dr. Prágerné Topp Erika: – Pusztaegresen a bolt elõtti buszmeg-
állóhoz szemetes kellene. A Széchenyi utcában a vízelvezetõ rá-
csa felcsapódik, ahogy elmegy egy autó. A fõutca bolttal szembeni
járdaszakasza néhány ház elõtt rossz állapotban van, emiatt az út-
testen közlekednek a gyalogosok. Sárhatvanban a klubot szeret-
nék bõvíteni, egy falbontásról lenne szó, amihez segítséget kér-
nek, illetve a kazán áthelyezésére lenne szükség. Nagyhörcsökön
a buszmegállónál szükség van a már kért lámpára.

Tóth Béla a Damjanich és Szélsõ utca kátyúzását és a Temetõ ut-
ca, fõút sarkán álló kereszt tisztítását kérte.

Erõs: – A sárhatvani oltári szentséget Mészáros atya vitte el a fe-
hérvári püspökségre.

Bágyi Zoltán az útpadkák, kátyúk javítását kérte, és érdeklõdött,
hogy az óvoda elõtti parkoló kialakítása mikor lesz meg.

Dr. Sükösd: – Békési kolléga intézi, egy töbörzsöki vállalkozó a
munkavégzésért – érintettség okán – nem kér pénzt.

Ébl Zoltán: – A Sövény utca rendbetételét kérték többen.

Hargitai–Kiss Virág
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REJTEZÕ VÉGTELEN

Hihetetlen, mennyi mindent rejt egy darab
fa, csont vagy agancs! A sárbogárdi mûve-
lõdési házban február 14-én nyílt, három
héten át megtekinthetõ tárlaton a megye
faragómestereinek munkáin keresztül
csodálkozhatunk rá a természetes anya-
gokban megbúvó végtelen lehetõségekre.
Gyökérbõl munkált, mesebeli arcok, kirá-
lyok, szentek képmásai, kedves kis ember-
és állatfigurák, absztrakt szobrok, egyedi,
különleges dísztárgyak, ékszerek, ékszer-
dobozok, míves sakkfigurák, gyertyatartó,
táblajáték és furulyák. De egy tál, kés, só-
szóró, süteményforma, krumplinyomó,
szék és asztal sem szimpla használati tárgy,
hanem mûalkotás.

A kiállítást Hargitai–Kiss Virág (ének) és
Viasz Zoltán (furulya) kettõse nyitotta
meg egy dunántúli népdallal, majd Nemes
Ferenc faragó népi iparmûvész, a Fejér

Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let alapító tagja mutatta be és
méltatta az alkotókat: Sáricz
Gyulánét, Szentendrei Zsu-
zsannát, Berta Józsefet, Izsó
Lászlót, Stirbu Viktort, Váraljai
Pétert, Viasz Zoltánt; valamint
a Faesztergályos Szenior Inasok
Körének tagjait: Köpf Jenõt,
Ordas Gábort, Heinrich Pétert,
dr. Gulyás Antalt, Hegedüs Ist-
vánt, Gajárszki Pétert és Kovács
Györgyöt. Természetesen Feri
bácsi alkotásai is láthatók a kiál-
lított munkák között.
A megnyitót követõen finom fa-
latokkal a kézben lehetett kör-
bejárni és alaposan szemügyre
venni a sokszínû, új szemléletet
adó, bõséges tárlatot. Hátha
jártunkban–keltünkben fara-
gásra ihlet bennünket is egy föl-
dön heverõ ág.

Hargitai–Kiss Virág
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Múzsák sorozat

ZSUZSIKA
AJÁNDÉKAI

– Milyen volt Zsuzsikának lenni a népes
Móré családban, számos határozott ka-
rakter közt?
– Én voltam a kedvenc, a mai napig úgy
hívnak, hogy „A Móré Zsuzsika”.
– Miért voltál kedvenc?
– Talán mert nagyon alkalmazkodó, szol-
gálatkész voltam. A szüleim elfoglalt em-
berek voltak. Édesanyám vegyeskereske-
dést vitt, édesapám pedig gyümölcs- és
zöldség-nagykereskedõ volt, járta a kör-
nyéket, vasúton szállított árut Pécsre, Pest-
re és külföldre, Bécsbe is. Édesapám na-
gyon tudott számolni, fejben szorozni, osz-
tani, összeadni, kivonni, amit én is örököl-
tem, és nagy hasznát vettem egész életem-
ben. Én édesanyámnak segédkeztem, Imi
pedig édesapámnak, amiben tudtunk.
– A bátyád mennyivel idõsebb nálad?
– Hat évvel. Õ édesapám elsõ házasságá-
ból való, az édesanyja meghalt, amikor
kétéves volt, és négyéves volt, amikor édes-
apám elvette édesanyámat. Nagyon jó
kapcsolatban vagyunk a mai napig, éde-
sebbnél édesebb testvérem. Amikor meg-
tudtam, hogy féltestvérek vagyunk, meg-
rendített, hogy elveszítette az édesanyját,
és még közelebb kerültünk egymáshoz.
Együtt játszottunk, együtt õriztük a libá-
kat.
– Hol laktatok?
– A Bartók Béla utcában, amit Kokas utcá-
nak is hívtak, mert rengeteg fiú lakott ott.
Az az épület, amiben a boltunk volt, a há-
ború alatt égett le. Volt alatta egy pince, és
a front alatt az egész utca oda menekült,
még Kornis uraságék is. A fiúk föl-följöt-
tek a pincébõl, összeszedték, amit találtak:
felszereléseket, lövedékeket, távírókat, és
játékból morzéztak. Az oroszok azonban
bemérték, honnan jönnek a jelek, és föl-
hajtottak bennünket a pincébõl 1944-45
telén.
– Akkor hány éves voltál?
– Hét. A férfiakat elvitték Paksra, mond-
ván, hogy német kémek, a nõket a mostani
mûvelõdési ház helyén álló vendéglõ épü-
letébe hurcolták, minket, gyerekeket pe-
dig a mi házunkhoz vittek. Mikor édes-
anyámat el akarták vinni, Imi utánuk sza-
ladt. Az egyik orosz ráfogta a puskát és

majdnem agyonlõtte a bátyámat. Aztán
szerencsére, Kornis István közbenjárás-
ára, aki szolgabíró volt Pakson, hazaen-
gedték a férfiakat is, nõket is. Viszont
egyik éjjel fölgyújtották az oroszok a bol-
tunkat.

– Akkor ti hol voltatok?
– A szomszédban, aztán anyai nagyné-
némék szabómûhelyét kaptuk meg, közel
az artézi kúthoz, a háború után pedig rend-
be tettük a családi házat, visszaköltöztünk,
és az udvarán építettünk egy új kis bolthe-
lyiséget. Sok segítséget kaptunk a rokon-
ságtól.
– Bátyád, Imre a falu határában kezdte
rúgni a bõrt. Ti is mentetek focizni?
– Ott okvetetlenkedtünk mint szurkolótá-
bor. De a labda közelébe nem engedtek
minket. Elõször kényelmetlen volt a nagy-
fiúk számára a kisebb testvérek jelenléte,
aztán ahogy serdültünk, a védelmezõink
lettek. Akinek ott volt a bátyja egy táncmu-
latságon, az nem árulhatott petrezselymet!
Akkoriban élénk kulturális és társasági
élet folyt Cecén. Önképzõkörszerûen cso-
portosultak a fiatalok, sportoltak, zenél-
tek. Rengeteget olvastunk és megbeszél-
tük az olvasmányainkat. A könyveket a
könyvtárból és egymástól kölcsönöztük.
Sok könyve volt a nagypapáméknak is. Ját-
szottunk a Milos-kastélynál, a késõbb le-
rombolt, gyönyörû Erzsébet-szobornál.

Olyan személyiségek határozták meg Cece
szellemiségét akkoriban, mint Illyés Gyula
(akinek fiatalkori nagy szerelme az egyik
nagynéném húga, Aranyos Dunci néni
volt, aki a malomnál lakott), Lázár Ervin
(aki hozzánk járt vásárolni), Polcz Alaine
(a postáskisasszony, Busza néni rokona)
vagy a helyi nemesek: Kornisék, a Mészöly
család, Kis István öreg uraság és fia, Kis Pál
(Lugosiné Márta néni elsõ férje – a mai
Csók Múzeum volt Kis Palkóék kúriája),
valamint nagy családok: Mórék, Pordá-
nok, Kovácsok, Csillériek.
– Cecén jártál iskolába.
– A négyosztályos elemit a 3 tantermes ka-
tolikus iskolában jártam, a templom mel-
lett. Ötödikre államosították az iskolákat,
onnantól már a református iskolába jár-
tunk, ami nagyobb volt, 6 tantermes (az
épület ma szociális intézmény).
– A ti családotok milyen felekezethez tar-
tozott?
– Édesanyám katolikus volt, de ment édes-
apámmal a református templomba. Bá-
tyám konfirmált, én bérmálkoztam. Igazi
ökumenikusok voltunk. 1952-ben kulák-
nak nyilvánítottak minket, mert anyai
nagyapám mind a négy lányának adott szõ-
lõt, rétet, erdõt, remészt, fejenként 1200
négyszögöl területet (ami még egy magyar
hold se volt), de elírták 1200 holdra. Min-
dent lesöpörtek a padlásról, mindenünket
elvették. Szerencse, hogy nem telepítettek
ki bennünket. Engem nem vettek föl seho-
va iskolába.
– Hova akartál menni?
– Gimnáziumba szerettem volna menni,
textilmérnöknek készültem. Az volt a sze-
rencsém, hogy Sárbogárdon a fiúk számá-
ra nyílt tanítóképzõbe nem jelentkezett
annyi fiú, ezért pótlásnak vettek föl lányo-
kat. Így kerültem a pedagógusi pályára.
– A sors akarta így. Kiváló pedagógus let-
tél.
– Rögös út vezetett odáig. Mikor meghalt
Sztálin, másodikos voltam. Mentem be az
osztályba, kivágtam az ajtót és elkiáltot-
tam magam: „Gyerekek, megdöglött Sztá-
lin!” Ruttkay István igazgatónál – aki nagy
kommunista volt – már ezzel eljátszottam
a becsületemet. Rajtaértek bennünket

Az, hogy 80 évesen megjárta Perut, szerintem mindent elmond MARTH BÉ-
LÁNÉ született MÓRÉ ZSUZSANNÁRÓL. A kétgyermekes, háromunokás,
82 éves, belevaló nagymama aktív használója a közösségi hálónak, alapítása
óta tagja a felnõttkórusnak, vérbeli pedagógus, egykor színházlátogatások
szervezõje, aki szívós cecei géneket örökölt, és bátyja, Móré Imre (neves
svédországi labdarúgóedzõ) valamint az élet próbatételei mellett edzõdött.
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zongorázáson is a Kozma iskolában, ami tilos volt „a nagy genera-
lisszimusz”, Sztálin gyászolása miatt. Egy ismerõsöm, akinek a
bátyja az ÁVO-nál dolgozott, odahívott magához, hogy „Te õrült,
mit csináltál? Jön érted éjjel az ÁVO!” Valószínûleg a bátyjának
köszönhetõ, hogy mégsem vittek el, és mivel Ruttkay nem tudta,
hogyan menekültem meg, én lettem a legkedvesebb tanítvány,
pénz- és könyvjutalmat, üdülést kaptam. Elõtte szóba se állt ve-
lem.
– Biztosan azt gondolta, hogy neked nagy ismerõseid vannak oda-
fönn. Zongorázni hol tanultál meg?
– A kedvesnõvéreknél, két irgalmasrendi apácánál a cecei katoli-
kus iskolában.
Negyedikre aztán megszûnt a tanítóképzõ, és Székesfehérváron
végeztük el az utolsó évet. A tanítóképzõs évek alatt Országos
Rákosi Mátyás Tanulmányi Versenyeken indultam, és harmadik-
ban országos elsõ lettem, így felvételi nélkül mehettem volna az
egyetemre. Az ELTE TTK-ra, földrajz– biológia szakra készül-
tem. Ösztöndíjat kaptam. Király voltam, mert miután mindent
befizettem (ebédet, kollégiumot), több mint 1100 forintom ma-
radt. Amikor tanítani kezdtem, 600 forint volt a fizetésem… Vi-
szont az 56-os forradalom miatt nem kezdõdött meg az oktatás az
egyetemen. Amikor pedig visszamehettem volna az egyetemre,
jött Marth Béla.

– Hogyan ismerkedtetek meg?

– Egy közös ismerõs esküvõjén, Cecén, 1957 novemberében. Béla
tõsgyökeres miklósi volt, evangélikus felekezetû, öt évvel idõsebb
nálam; Sopronban végezte a tanítóképzõt, Fasang Árpi bácsi volt
az énektanára, aki a magyar népi együttesbe akarta irányítani, de
nagymamáék nem engedték a mûvészpályára. Fehérváron járt a
zeneiskolába éneket tanulni, onnan pedig Pestre a Bartók Béla
Szakiskolába. Én Cecén kezdtem tanítani, mert édesanyám bele-
betegedett abba, hogy a bátyám disszidált. Vissza akartam menni
az egyetemre (mint utóbb kiderült, kinéztek engem Haraszthy
Árpád professzor tanársegédjének), de nem lehetett édesanyán-
kat otthagyni.
– Nagy szerelem volt Béla bácsi. Elsõ látásra?

– Méreg volt – mondja huncutul nevetve. – A lakodalomban a szü-
leink bemutattak minket egymásnak. Kelletlenül fogadtam, hogy
terelgetni akarnak a szüleim, de Béla szimpatikus volt. Fölkért
táncolni, kicsit beszélgettünk, aztán eltûnt. Késõbb kisült, hogy
akkor volt az ázsiai influenza, és a tanítóék, Kovács Laci bácsiék
áthívták Bélát, hogy ne vegyüljön el a nagy tömegben, mert még
utóbb elkapja a betegséget. December végén jelentkezett be hoz-
zám, éppen akkor, amikor kihúzták a fogamat. Nyolc hónappal
késõbb, 1958 nyarán aztán megesküdtünk. Cecén került sor a pol-
gári szertartásra, az egyházi esküvõnk a fehérvári bazilikában
volt, az ünnepi ebéd Cecén, a vacsora pedig Miklóson. Elõször
Marth nagymamáéknál laktunk, akit nagyon szerettem, olyan
volt, mintha az édesanyám lett volna. Aztán az evangélikus iskola
épületében tanítottunk és kaptunk szolgálati lakást. Nem volt ve-
zetékes víz, kútról hordtuk a vizet, és esténként együtt mostunk,
közben pedig jókat beszélgettünk. 1967-ben költöztünk a fõutcai

házunkba. Két fiunk született, Béla és Péter, majd késõbb három
unokánk: Bécinél két lány, Petinél egy fiú.
– Amikor összeházasodtatok, mindketten a miklósi iskolában
kezdtetek dolgozni?
– Béla már ott volt. Õ elõször Sárosdon tanított, aztán Töbörzsö-
kön, és úgy került Miklósra.
– A miklósi iskolában a ti nevetekhez kapcsolódik az egész napos
iskola meghonosítása, mely ma is sikeresen mûködik.
– Béla elõször napközizett, ami akkor a pedagógustársadalomban
lenézett pozíció volt. Az egész napos, vagy iskolaotthonos oktatás
Pestrõl indult, kíséreti jelleggel. A miklósi iskola is csatlakozott a
kezdeményezéshez, sokan jöttek hospitálni. Jó volt a gyerekek-
nek, szülõknek, pedagógusoknak egyaránt. Béla még kis kereve-
tet is készített, hogy aki akar, le tudjon pihenni. A mostani óvoda
játszótér felé esõ végén volt négy egész napos osztály. Az eredmé-
nyek is mutatták, hogy sikeres a rendszer. Aki segítségre szorult,
azzal tudott foglalkozni a pedagógus. Megugrottak az eredmé-
nyek a gyerekeknél, pozitív irányba változott a tanuláshoz, iskolá-
ba járáshoz való hozzáállásuk. Bogárdról is hozták Miklósra szü-
lõk a gyerekeiket. A délutáni szabadidõs tevékenységekben meg-
szûnt az osztálykeret, aki táncolni akart, az Varga Icához ment,
aki énekelni, az Bélához, aki bábozni, az hozzám. Elõször délután
ötig voltunk az iskolában, aztán fél ötig, majd négyig. De volt,
hogy reggel 6 órakor már az iskolában fogadtuk a korán érkezõ
gyerekeket. Nagyon jól éreztük magunkat az iskolában. Inspiráló,
összetartó volt a közösség, a testület. Hét házaspárral (Konczék,
Simonék, Nagyék, Mikuliék, Csatáriék, Vargáék, Bruzsáék)
rendszeresen összejártunk. Örök szerelem számomra az iskola.
Nyugdíj után is még 11 évig dolgoztam.
– Otthon ki tudtatok kapcsolni, hogy ne csak a munkáról beszél-
jetek?
– Amikor hazaértünk, szükségünk volt egy kis csendre. Béla a
konyhába vonult el, én a kertbe; vacsoránál beszéltük meg a nap
történéseit a gyerekekkel együtt.
– A fiúk Miklósra jártak?
– Igen, amit abból a szempontból sajnálok, hogy amikor Peti elsõs
lett, akkor indult el Bogárdon a zenei tagozat.
– De az egész családotok járt a felnõttkórusba.
– Igen.

Folytatás a következõ oldalon.
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– Bélával mindketten nagy utazók voltatok?
– Színházba együtt mentünk, de én voltam a világlátó, Béla nem
szívesen utazott.
– Egy baráti társasággal utaztad be a világot, szervezett keretek
között. Mennyi országban jártál?

– Európában csak Portugáliában és Albániában nem voltam. Jár-
tam Egyiptomban, Törökországban, Izraelben, az Egyesült Álla-
mokban a nyugati parton (Los Angelesben, San Franciscóban, a
Grand Canyonnál). A keleti partra és Kanadába Petivel ketten
mentünk. Egy biztosítónál dolgoztam nyugdíjasként másfél évig,
így kerestem meg a pénzt az útra. A Niagara-vízesés gyerekkori
álmom volt. Peruba 80 éves koromban jutottam el. De az iskolai
vándortáborokkal 19 év alatt Magyarországot is bejártam.
– Mi szerepel még a bakancslistádon?
– Már nincs bakancslistám. Legutóbb Szentpéterváron, Moszkvá-
ban éreztem, hogy fizikailag nem bírom úgy, mint régen.
– Egy ideje már Dunaújvárosban élsz, onnan jársz Sárbogárdra a
kórusba, rendezvényekre, Székesfehérvárra színházba. Dunaúj-
városban mivel töltöd az idõdet szívesen?
– Sokat olvasok, lesétálok a Duna-partra, és jó idõben Peti mély-
kúti tanyáján kertészkedek. Ajándék volt számomra az iskola, a
tanítás, a diákok, a kollégák, és ajándék a férjem, a családom.

Hargitai–Kiss Virág

DARÁZSFÉSZEK
Le sem merem írni: én 1941-ben léptem át óriási elfogódottsággal
elõször egy osztályterem küszöbét mint hatéves kisfiú. Tehát
majd nyolcvan éve. A középiskolák felsõbb osztályaiban, úgy tu-
dom, Herczeg Ferencnek két mûve volt akkor kötelezõ olvas-
mány: a Pogányok címû regény, amely az utolsó pogánylázadás
idejébõl vette a témáját, fõszereplõje maga Ajtony vezér. Tehát
témájában szorosan kapcsolódik az István, a király címû rockope-
rához. A másik mû a Bizánc címû dráma az egykor világbirodalmi
fõváros utolsó napján játszódik, 1453-ban, amikor a török sereg
végleg csatolja az oszmán államhoz a várossal együtt az egész bi-
rodalmat. A bizánci császár puszta karddal a falakon harcol a tö-
rök ellen, és megdöbbentõ, ahogy a háta mögött a vezetõ politiku-
sok azon vetélkednek, hogyan és mennyiért adhatnák el országu-
kat a szultánnak. Az írót állítólag elkeserítette a magyar politikai
elit lelketlen, nemzetvesztõ acsarkodása. 1904-ben írta, példázat-
tal akart figyelmeztetni. Lehet, hogy ma is aktuális?
Hozzáteszem: tanulmányaim során úgy adódott, hogy el kellett
olvasnom Herczeg összes színmûvét. Csodálkoztam: több remek-
mû van közöttük, már-már Molnár Ferenc szintjét közelíti.
Mikor aztán magam is érettségizõ diák lettem, melyek voltak a
fõbb kötelezõ olvasmányok? Gorkij Az anya címû regénye, Solo-
hov Feltört ugar címû könyve, meg egy azóta teljesen elfelejtett
író Megbékélés címû kisregénye, amely egy parasztemberrõl szól,
aki nem akart belépni a téeszbe, de aztán végül mégis belépett.
Hihetetlen, de ez a mû megkapta a legmagasabb szovjet irodalmi
díjat, a Sztálin-díjat, s ez világhírûvé tette. Aztán persze a Kos-
suth-díj is kijárt a kötetnek, mert ha egy magyar írásmû Sztálin-dí-
jat kap, elkerülhetetlen, hogy a magyar díjosztók is kitegyenek
magukért.
Én Gorkij regényét majdnem végig elolvastam. Az író más mûvei-
hez képest túlságosan kiszámíthatónak, tendenciózusnak érez-
tem, bár értékeltem az érett realizmust, életismeretet, írói tehet-
séget benne. A másik két mû propagandisztikus jellege taszított,
noha beláttam, hogy Solohov jó író. Nem bántam meg, hogy ol-
vasnom kellett ezeket az írásokat, tanulsággal szolgáltak, némileg
mûélvezetet is nyújtottak.
Aztán ötvenéves tanári pályámon vagy ezer irodalomórát tartot-
tam. Érdemes számba venni a Kádár-korszak puhulása kapcsán
megjelent olvasmányokat. Gorkij: Az Artamanovok, T. Mann:
Mario és a varázsló, Garcia Márquez: Száz év magány, Semprun:
A nagy utazás, Solohov: Emberi sors. Tehát Gorkijt, Solohovot
nem lehetett kihagyni, aligha függetlenül attól, hogy az országban
kétszázezernyi szovjet katona állomásozott.
A felsorolt mûveket én meg tudtam szeretni, némelyikük kiabáló
politikai tendenciája ellenére. Mert számomra nem a politikum a
fontos, hanem a mûvészeti érték. Lehet, hogy valakik szerint ez
hiba. Én így vagyok beállítódva, egy mûvészeti alkotásban a mû-
vészetet nézem, az író politikai beállítottsága kevésbé érdekel.
Ezzel belenyúltam az Alaptanterv darázsfészkébe. Bosszant,
hogy legnagyobb íróink, Jókai és Móricz valami ízlésficam követ-
keztében hátrányos besorolást kaptak, de legyen igazuk! Mind-
egy, mi van az Alaptantervben! Minden a tanárokon múlik.

L. A.

KÖSZÖNET
A február 9-ei borbált szintén támogatta a Tesco áruházban
mûködõ Vecsési savanyús, valamint az Óra-Ékszer Cana és
Társa Kft., melyért ezúton is hálás köszönetet mondunk.

Szervezõk
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Sokatmondó feljegyzés
Kossuth Zsuzsanna

sárbogárdi éveinek emlékei
Városunkban több intézmény is õrzi nevében Kossuth Zsuzsanna emlékét. Ha
rövidebb életrajzokat, áttekintéseket olvasunk róla, feltûnhet, hogy a sárbo-
gárdi évek mindössze néhány mondat erejéig kerülnek említésre. S valóban
nem is áll sok adat rendelkezésre Kossuth Zsuzsanna bogárdi kötõdésérõl.
Tudjuk, hogy 1841. május 1-jén Budán kötött házasságot Kossuth Lajos sógo-
rával és ügyvédtársával, Meszlényi Rudolffal. Az esküvõ után nem sokkal az if-
jú pár leköltözött a férj családi birtokára Sárbogárdra. Zsuzsanna, jóllehet vi-
dékre került, mégis bátyja „ikerlelkeként” itt is élénken érdeklõdött a politikai
élet iránt, s aktívan részt vállalt a hazai ipart támogató Országos Védegylet-
ben, melynek elsõ fiókegylete éppen Fejér megyében alakult meg, jórészt az õ
bábáskodásának eredményeként.
A Bogárdon töltött, látszólag „eseménytelen”, nyugalmas idõszak – az utolsó
évet kivéve – a fiatal pár életének legboldogabb szeletét jelenthették. A fé-
szekrakás, az otthonteremtés ideje volt ez, melyet a családi tûzhely melege járt
át. Itt nevelték két lányukat, és itt született meg harmadik gyermekük. Mind-
eközben a családi birtokon gazdálkodtak.
Van azonban két apró, ám figyelemre méltó helytörténeti adalék arra nézve,
hogy kikkel is állhattak kapcsolatban Kossuth Zsuzsannáék. Mindkettõ a Sár-
bogárdi Református Egyház keresztelési anyakönyvében található. A feljegy-
zésekben mindkét esetben keresztszülõként szerepelnek. Ez azért sokatmon-
dó, mert akkoriban a keresztszülõségre való felkérés a tisztelet és a szorosabb
barátság jelének számított. Az elõkelõbb nemesi családok akkoriban majd egy
tucatnyi keresztatyát és -anyát hívtak meg a keresztelõre, hogy legyenek tanúi
a szent eseménynek. A tény, hogy közöttük volt a katolikus Meszlényi Rudolf
és evangélikus felesége, azért is érdekes, mert mutatja a házaspár felekezeti
nyitottságát, de mutatja az itt élõ református családok befogadó gesztusát is.
Az elsõ bejegyzés 1847 nyaráról való. Július 9-én keresztelték egy nagy tekinté-
lyû (fõgondnokot is adó) református család sarját, Tekintetes Nemes Soós
Ferencz úr és Mészöly Josepha asszony Ida Eszter nevû lánygyermekét. A
hosszú lajstromban az ötödik helyen szerepel Meszlényi Rudolf úr s Kossuth
Zsuzsánna asszony. Rajtuk kívül leginkább a Mészöly és a Németh családok
szerepelnek, valamint a helybeli lelkész.
A második bejegyzés fél évvel késõbbre datálódik egy vasárnapi napra, 1848.
január 23-ára. Ekkor tartották keresztvíz alá Tisztelendõ Miskolczi Szijjártó
József úr (tisza)várkonyi lelkész és Mészöly Klára asszony gyermekét, Vilma
Ágnest. Az édesapa jó barátja volt Tompa Mihálynak, s még az 1830-as évek
derekán rektorként tanított itt. Így ismerhette meg leendõ feleségét. Minden-
esetre fontosnak tartotta, hogy az ország túlsó végébõl is elhozza szeretett fe-
lesége szülõföldjére megkeresztelni kislányukat. A keresztszülõknek itt is
hosszú a sora Tekintetes Szilassy György úr, Néhai Tekintetes Mészöly Sámu-
el úr özvegye, Mészöly Eszter asszony, Tekintetes Mészöly Károly úr és
Pázmándi Johanna asszony, Mészöly Géza, a neves festõ szülei: Tekintetes
Mészöly Imre úr és Kenessey Johanna asszony, Tekintetes Mészöly László úr
(nõtlen), Mészöly Krisztina asszony, Tekintetes Zsigrai Antal úr, Molnár Jo-
hanna asszony, Tekintetes Erõs József úr, Soós Etelka Asszony, Néhai Tekin-
tetes Meszlényi Rudolf úr özvegye, Kossuth Zsuzsánna asszony, Úrházy Lajos
helyi lelkész és felesége, Kovács Erzsébeth.
Elgondolkodtató ez a bejegyzés, mert különösen nehéz idõszak volt ez Kos-
suth Zsuzsanna életében. Férjét alig néhány hete vesztette el. Télvíz idején
ugyanis az országgyûlésre utazott s hazatérõben megfázott. Még részt vett be-
tegen a megyei közgyûlésen, de agyhártyagyulladást kapott és meghalt. Zsu-
zsanna mélyen gyászolta szeretett férjét, s rászakadt a család és a birtok gond-
ja, mely az elmúlt nyáron a kedvezõtlen idõjárás következtében rosszul jöve-
delmezett. Tehát anyagi gondok is felléptek, s közben mindenórás kismama
volt, aki február elején meg is szülte Rudolf nevû kisfiát. Ezt a helyzetet ezek a
családok is tudták és látták. Mégsem feledkeztek meg az özvegyrõl. Úgy tûnik,
mintha ennek az eseménynek az apropóján éreztetni akarták volna vele, hogy
mellette állnak. Úgy, ahogy néhány hónap múltán õ állt a szabadságharc alatt
a sebesült vagy haldokló katonák mellé, megszervezve a honi ápolást, felvállal-
va a hadikórházak ügyét.
Talán néhány sornyi feljegyzés ez csupán az anyakönyvben, de sokatmondó,
mert a szeretet jele.

(-b -n)

HELYESBÍTÉS
Múlt heti könyvajánlónkban (Berényi Anna: Kos-
suth Zsuzsanna életrajza) elírtunk két fontos év-
számot. Kossuth Zsuzsanna 1841 és 1848 között
élt Sárbogárdon. A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztõség

Kedves Kollégák, Pályatársak,
minden kedves Érdeklõdõ!

DR. FÜLÖP GYULA
nyugalmazott múzeumigazgatónk

2019. december 25-én elhunyt.

Emlékezünk Rá és búcsúzunk tõle
2020. február 21-én 17 órakor

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

(Városháza) dísztermében (8000
Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet)

Megemlékezésünkre kollégákat,
pályatársakat, barátokat és minden kedves

érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szent István Király Múzeum

KEDVES RÉGI
DALOSTÁRSAK!

Március 21-én, szombaton,
17 órakor a sárbogárdi

József Attila Mûvelõdési Központban

MÚLTIDÉZÕ ÉNEKKARI KONCERTET

rendez a Huszics Vendel Kórus.

Szeretettel várjuk a kóruszene kedvelõit és
egykori tagjainkat, hogy az énekkar elmúlt

évtizedeinek kedves dalain keresztül idézzük
fel a rég- és közelmúlt élményeit, emlékeit.

A koncerten megemlékezünk
Huszics Vendel karnagyunkról,
aki 10 évvel ezelõtt hunyt el.

Várunk Benneteket,
hogy ismét együtt énekeljünk!

Gyertek el erre a rendkívüli
„érettségi” találkozóra!

A Bogárd-Dal Egyesület tagjai
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Kurdisztán: Állam az államban
14. rész

Estére az iftárt Zakhoban egy nemrég nyílt, kel-
lemes étteremben töltöttük. Szaid egyik roko-
nát is meghívta, aki szerencsére igen jól beszélt
törökül. Hatalmas tányérokra rengeteg finom-
ságot raktak elénk a pincérek. Mennyiségük
még rajtam is kifogott, szerintem azért, mert
Szaid és a rokona másfajta ételébe is belekós-
tolhattam. Állítólag ebben az étteremben min-
dig ilyen nagy adagokat szolgálnak föl. Õk sem
értik, hogy mire jó ez a nagy pazarlás.
Vacsora után az õsi Dala-híd egyik tövében be-
rendezett kerthelyiségben teáztunk. A felszol-
gálólányok kifestve, európai öltözékben szor-
goskodtak. Családok, párok üldögéltek mago-
kat ropogtatva, kávét, teát kortyolgatva, vagy ví-
zipipázva. Egy csíkos macska sétált a fûben
egyik asztaltól a másikig. A hídon le-föl bóklász-
tak a látogatók. Meghatódva lépegettem az õsi
köveken és elképzeltem, hogy most éppen az
Asszír Birodalomban élek. A híd egyik végét
még nem restaurálták, és nehezen lehetett le-
menni a málladozó kövek között.

Késõ este, az ágyban fekve nejloncsörgésre figyeltem föl, és bi-
zony jól saccoltam: egy csótány szaladt be szégyenlõsen a szek-
rény mögé, miután lámpát gyújtottam. Persze, megint csak „egy-
csótányos” szállóban foglaltam.
Már reggel tíz felé ott álltam a közös taxik egyik irodájában, várva
arra, hogy elindulhassunk Akrba. Ide azért vágytam, mert még
Erbilben egyszer megláttam a városka madártávlati fényképét
egy hûtõmágnesen és azonnal beleszerettem.

Akr (vagy Akr al Humaydiya) a kurd humaydi törzs hûbérbirtoka
volt a 10. század körül. A 14. századtól a jezidekhez tartozó
„dasni” törzs is itt telepedett le. Innen kapta a mai Akr nevet. He-
gyes-völgyes területen, egy meredek völgyben nõtt ki jelentõs vá-
rossá.
Az utasoktól kapott információk szerint nem létezik itt olcsó szál-
láshely. Miután a taxi kitett az általa gondolt legolcsóbb szálloda
elõtt a város szélén, és sok várakozás után egy álmos arcú vendég-
tõl reális árirányokat kaptam, kissé csalódottan tértem át a „B”
tervemre, azaz hogy estefelé visszautazom Erbilbe. A taxis szerin-
ti áron senki nem akart elfuvarozni a városközpontig. Csalódot-
tan, nagy daccal, bár sokkal kisebb kézitáskával, jó pesmerga
módján fölküszködtem magam az emelkedõn a 36 fokban a város-
ka központjáig. Útközben elszakadt a kis hátizsákom, amiben a
nehezebb dolgokat õriztem. Sze-
rencsére pont akkor értem oda
egy szabóüzlethez, ahol azonnal
ingyen megvarrták. Az aranyos
kis fõteret különféle üzletek fog-
ták körbe. Egy árnyas fa alatt két
idõs kurd férfi beszélgetett, õket
figyeltem, amíg valami szendvics-
félét majszoltam egy bezárt gyü-
mölcsárus üresen maradt kinti
polcán üldögélve. A tér mögött,
az egyik utca kezdeténél, egy üz-
let elõtt kitett kisasztalon megkö-
tözött lábú gatyás ölyv verdesett, mellette egy kalitkában szomorú
mókus üldögélt. Visszafordultam ellenkezõ irányba, mert nem bí-
rok nézni semmilyen szenvedést, legyen az ember, vagy állat. Az
egyik boltban csipszet vettem, hogy attól erõre kapjak és pótoljam
a kiizzadt sóimat. Máskor soha nem eszek ilyet. Az eladótól meg-
tudtam, hogy nem messze innen áll egy régi templom, érdemes
megnézni, csak induljak el a bolt mögötti lépcsõkön fölfelé.
Megint fölfelé! A cikkcakkos, meredek lépcsõkön zergeként ug-
ráló gyerekkíséretet kaptam. Nyolc-tízévesek lehettek. A legna-
gyobb, általuk ismert három angol szót kiválóan kombinálták az
általam használt szitkozódásokkal, és továbbra is lelkesen navi-
gáltak a templomhoz. Útközben egy körülbelül 1800-as években
épült mecsetbe botlottunk, onnan kellett még fölfelé caplatni a
vörös téglás régi templomhoz. A templom zárt ajtókkal fogadott
minket, de körbe lehetett járni. A városra pedig gyönyörû kilátás
nyílott a magasból. Egy árnyékos helyen igazságosan háromfelé
osztottam a táskám mélyén olvadozó, holland fruttit. Zeliha a
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kendõje csücskébe csavarta, Mohammed letette otthon és jött
tovább velünk lefelé. Az egyedüli csodát a kis Derya vitte végbe,
mert sem meg nem ette a cukorkákat, sem el nem rejtette a
cicanadrágja zsebébe, mivel nem volt rajta zseb, viszont késõbb a
kezében sem láttam semmit.
A lépcsõk alján, a terecskénél udvariasan elbúcsúztak, csak Derya
maradt velem. Lekísért a föld alatti hûvös bazár újonnan épült
mecsetjének tiszta mosdójába, aztán fönt a téren elköszöntünk
egymástól. Lefelé indultam, de egy idõ után meg kellett állnom
egy édességárusnál, ahol megint gusztusos pisztáciás baklavába és
lokumba fektettem rossz érzéssel a valutámat. Amikor az eladófi-
úknak elmeséltem a helyi árak körüli csalódásaimat, „Haram!”
felkiáltásokkal fejezték ki az együttérzésüket. (Az arab „haram”
szó tilosat, valami nagyon rosszat jelent.) Az egyik fiú – Allah áld-
ja meg a nevét! – fogott nekem egy autót a közös taxik irodájáig,
mivel gyaloglásból a teljesítõképességem határához értem. Az
irodában és körülötte még két óra hosszat várakoztam, hogy töb-
ben is vágyjanak Erbilbe, mint én. Közben egy közeli péknél friss,
ropogós, lapos kenyeret vettem, és elbeszélgettem néhány sofõr-
rel.

A visszaút pótolt minden csalódásomért. A hátul helyet foglaló
három férfi közül a középsõ kurd kitûnõen beszélt törökül, per-
zsául, angolul, franciául és arabul. Jobb oldalán egy mozgássérült
fiú ült, kezein csak két-két ujjal. Az egyik egyetemen komputer-
programozást tanul, késõbb minden vágya, hogy egy kórházi se-
gédeszközökkel foglalkozó vállalatnál helyezkedjen el. Ritkán
látni ilyen pozitív hozzáállású mozgássérültet! Amikor kiszállt az
autóból és bicegve, ingadozva továbbment, akkor láttam csak,
hogy mûlábai voltak.
A pesmerga Yosif Erbilhez érve nekem ajándékozta a napszem-
üvegét, vizet vett nekünk és iftár után cigarettával kínált minket.
Yosifot aztán kitettük a citadella tövében, mert mögötte állomá-
soztak a pesmergák. Szívesen kitesz engem a ház elõtt és nem a ta-
xiállomásnál – ajánlotta a sofõr, és addig is fölhívta a családját,
hogy megismerjem õket. Forgalom alig volt, mert iftár idején ki-
haltak az utcák. A kapu elõtt udvariasan elbúcsúzott, aztán haza-
hajtott a családjához.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Farsangoltunk
Farsangi mulatságba hívtuk 2020. február 7-én a gyerekeket, szü-
lõket óvodánkba. Feldíszítettük a csoportszobát, a folyosót színes
lampionokkal, szerpentinekkel, lufikkal. Egész héten izgatottan
készültünk a rendezvényre. Megbeszéltük a farsang jelentését,
jelképeit, az ehhez az idõszakhoz kapcsolódó néphagyományokat
(pl. busójárás stb.).

Pénteken reggel színes, ötletes jelmezekbe öltözve érkeztek a
gyerekek, többen a szülõk közül is az óvodába. Télûzõ versek,
mondókák, tréfás dalok elõadása után mindenki bemutatkozott,
hogy minek öltözött. Aztán kezdetét vette a mulatozás, tánc,
eszem-iszom, dínomdánom.
Andi bohóc szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Interaktív
mûsorába bekapcsolódtak kicsik-nagyok. Mindenki választhatott
kedvére való állatfigurát a hajtogatott lufikból.
Jó hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt. Abban a reményben
búcsúztunk el, hogy reméljük, sikerült elûznünk a telet.
Köszönjük a szülõk segítségét a rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban!

Jótékonysági bál

„Buli volt Aprajafalván”
2020. február 8-án tartottuk a Patkó csárdában hagyományos jó-
tékonysági bálunkat. A vendégeket Farkasné Horváth Gabriella
SZMK-elnök köszöntötte. A mûsort a Pillangó csoport nagycso-
portosai nyitották meg, akik zumbáztak. Az anyukák country
zumbát jártak. Az idén a szülõ–gyermek tánc egy megható, lassú
résszel kezdõdött, majd „kitört a buli”, rock and roll-lal zárták a
táncukat.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után megkezdõdött a hajnalig
tartó mulatozás. A talpalávalót Mészáros Gábor felajánlásként
szolgáltatta.
A szülõk és a vállalkozók által felajánlott értékes tombolatárgyak
sorsolására éjfél után került sor. Mindenki izgatottan leste a szel-
vényeit és hogy mit nyert. A bevételt a gyerekek óvodai életének
még tartalmasabbá tételére (pl. játékok vásárlása, rendezvények
szervezése stb.) fordítjuk.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában részt vettek,
vagy segítséget nyújtottak a bál szervezésében, lebonyolításában.

Pál Ildikó óvodapedagógus

Derya jobb
oldalt
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NAGYBÖJT
A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét
elõtti 40 napos elõkészületi, bûnbánati idõszak. Lé-
nyege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ün-
nepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelõdés és a lemondás révén. A vallásos gya-
korlat középpontjában ebben az idõszakban a bûn-
bánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten
iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.
A nagyböjt idõtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az
események jelentõségét aláhúzó szám (Jézus nyilvános életében végzett tevékenysé-
geinek megkezdése elõtt 40 napot böjtölt a pusztában; 40 napig tartott a vízözön; 40
évig vándorolt a zsidó nép a pusztában; 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-he-
gyen, mielõtt megkapta a Tízparancsolatot; Jónás próféta 40 napos kegyelemidõt hir-
detett a bûnös városnak, Ninivének, akik aztán bûnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt
kezdtek).
A nagyböjti idõszakra esõ hat vasárnapot az Egyház nem tekinti böjti napnak (mivel
minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe), ezért a böjti idõszak a 7.
század óta hamvazószerdával kezdõdik a keresztény egyházi naptárban. A nagyböjt
utolsó hete a virágvasárnappal kezdõdõ nagyhét. Teljes idõtartama hamvazószerdá-
tól nagyszombatig 46 nap, amennyiben a vasárnapokat is beleszámítjuk.
A negyvennapos böjt a 4. századra vált általánossá. A 11. századig nagyon szigorúan
böjtöltek: késõ délutánig nem ettek semmit, a böjti napokon pedig nem fogyasztottak
húst, tejterméket és tojást. A nagyböjti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a
negyvenelés volt. Ilyenkor a böjtölõ csak negyvenszer evett ebben az idõszakban – te-
hát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alap-
ján a nagyböjt péntekjein csak hét búzaszemet ettek. A katolikus egyház a régebbi szi-
gorú szabályokon mára enyhített: szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír
elõ (ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és egy-
szer lakhatnak jól), valamint ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekjén arra kéri
14 évnél idõsebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst.
Forrás: wikipédia

„Vámbéry nyomában...” avagy
üzbég pillanatok

Novák Kovács Zsolt képes úti beszámolója

2020. február 24-én (hétfõn) 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon 2020.
február 13-án:

SÜLE SZILVIA
sárbogárdi lakos és

SÁRINGER ISTVÁN
sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

BÖJTI
EVANGELIZÁCIÓS

ESTÉK
A sárbogárdi református gyülekezet

szeretettel hív és vár mindenkit
böjti evangelizációs alkalmaira.

Február 24–29-éig,
hétfõtõl szombatig

minden este 6 órakor tartjuk
az alkalmakat a gyülekezeti

teremben (Tompa Mihály utca 41.).

A hét témája:
A HÍVÕ EMBER, MINT ...

Hétfõ: A hívõ ember, mint bizonyságte-
võ ApCsel 1,8 – Tavasz Kristóf, Iváncsa
Kedd: A hívõ ember, mint Isten munka-
társa 1Kor 3,9 – Tavaszné Kertész Ilo-
na, Iváncsa
Szerda: A hívõ ember, mint Isten titkai-
nak sáfára 1Kor 4,1 – Tavasz Kristóf,
Iváncsa
Csütörtök: A hívõ ember, mint imádko-
zó 1Thessz 5,16-18 – Rácz Lajos nyugal-
mazott lelkész
Péntek: A hívõ ember, mint szolgáló Jn
13,12-15 – Rácz Lajos nyugalmazott
lelkész
Szombat: A hívõ ember, mint a kegyel-
mi ajándékok hordozója 1Kor 12,4-11 –
Mészáros Zoltán, Bonyhád
Március 1-jén, vasárnap, 10 órakor úr-
vacsorás istentiszteletet tartunk a temp-
lomban. Készüljünk közösen és készít-
sük lelkünket az ünnepre!

Kovács Csongor
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Már a kata is
lehet online

A katásoknak február 25-éig kell elkül-
deniük a 19KATA nyomtatványt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
(NAV). A bevételi nyilatkozat az idei
évtõl az Online Nyomtatványkitöltõ Al-
kalmazással (ONYA) is elkészíthetõ,
így egyszerûbb és gyorsabb a kitöltés,
sõt még külön program sem kell hozzá.
Az ONYA-ban a katások jelentõs része
mindössze három adat megadásával
(idõszak, hónapok száma és elért bevé-
tel) online teljesítheti a tavalyi évrõl
szóló elszámolást, melynek határideje
február 25. A webes alkalmazás haszná-
latához nincs szükség külön segédprog-
ramra, ugyanakkor a korábbi nyomtat-
ványkitöltõ – az ÁNYK – valamennyi
funkcióját biztosítja. Az ügyintézés az
ONYA-ban azért is gyorsabb és egysze-
rûbb, mert az elektronikus azonosítás
után az alkalmazás automatikusan be-
tölti a NAV által ismert adatokat, ezért
a felhasználónak már csak a tartalmi
adatokat kell beírnia. Az ONYA-ban
egyébként a saját ügyek intézése mellett
meghatalmazottként is el lehet járni. Az
új szolgáltatást azok a katások is min-
den további nélkül használhatják, akik-
nek a minimális hármon túl egyéb ada-
tokat is meg kell adniuk (adatszolgálta-
tás a más adóalanytól a naptári évben
megszerzett 1 millió forintot meghala-
dó bevételrõl), vagy százalékos mértékû
adót, esetleg társasági adót, késedelmi
pótlékot kell bevallaniuk. A korábban
megszokott automatikus számítások, fi-
gyelmeztetések is mûködnek, és az on-
line fizetés lehetõsége is adott.
Az ONYA a NAV honlapjáról vagy
közvetlen weboldaláról is elérhetõ.

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

Sorban állás helyett kérjen
online kereset-kimutatást!

A banki hitelfelvételhez eddig is elengedhetetlen volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) által kiállított jövedelemigazolás. Februártól azonban a NAV új szolgáltatá-
sával, az online kereset-kimutatással jelentõsen felgyorsul az igénylési folyamat. A ke-
reset-kimutatás pár kattintással beszerezhetõ, és ha az igénylõ az adatokat rendben
találja, a NAV elküldi azt a KHR-t (központi hitelinformációs rendszert) kezelõ
pénzügyi vállalkozásnak, aki a közvetlenül a megjelölt banknak továbbítja.
Jövedelemigazolást eddig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, postán, vagy elekt-
ronikusan, az „IGAZOL” nyomtatvány ügyfélkapus benyújtásával lehetett kérni.
Most azonban – a NAV és a Magyar Nemzeti Bank által közösen kidolgozott rend-
szerben – az új kereset-kimutatás online, az eBEV-portálon keresztül igényelhetõ, ez
pedig jelentõsen lerövidíti az ügyfél, a NAV és az adott bank közötti kommunikációt.
Az ügyfél webes kérelmére a NAV elkészít egy kimutatás-tervezetet, és ha az igénylõ
jóváhagyja azt, utána elküldi a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozáson keresztül az elõ-
zetesen megjelölt banknak. A szolgáltatás további elõnye, hogy nem kell hozzá sem-
milyen külön kitöltõprogramot, vagy alkalmazást, nyomtatványt letölteni, az egész fo-
lyamat végigvihetõ online, bármilyen okoseszközön.
Fontos különbség, hogy a kereset-kimutatás – szemben a jövedelemigazolással, ami
lezárt adóévi adatokat tükröz – a munkáltatók, kifizetõk által havonta NAV-hoz leje-
lentett legfrissebb adatok alapján készül. Tehát mindig az igénylést megelõzõ máso-
dik hónap utolsó napjáig terjedõ 12 hónap adatait tartalmazza.
Ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, de igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást,
akkor ügyfélkaput személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormányabla-
kokban, a kijelölt postákon, vagy akár a külképviseleteken is nyithat.

Mártonné Beke Éva sajtóreferens

VIHAROS SZÉL,
HÉTVÉGÉRE MELEGEDÉS JÖN

Csütörtökre nyugat felõl csökken a felhõzet, több órára kisüt a nap, 7-11 fokig emel-
kedik a hõmérséklet. Számottevõ csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél
többfelé feltámad, helyenként erõs lökések kísérhetik.
Pénteken északon, északnyugaton viharossá fo-
kozódik az északnyugati szél. Nyugat felõl átme-
netileg megnövekszik, délutántól csökken a fel-
hõzet és elszórtan elõfordulhat kisebb esõ, zá-
por, a hegyekben havas esõ, hó. Délután 4-12 fo-
kot mérhetünk.
Szombaton szeles, változóan felhõs-napos idõre
van kilátás, kevés csapadék helyenként az esti
óráktól lehet. A délnyugati szél élénk, északon,
északkeleten erõs lesz. A fagyos reggel után nap-
pal 6-13 fokig emelkedik a hõmérséklet. Vasár-
nap többfelé viharos lehet az északnyugati szél,
esõ, zápor elszórtan az ország északkeleti felén
valószínû. 9-16 fokig melegszik a levegõ.
Forrás: idokep.hu

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: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 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
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

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: keddtõl péntekig 9–17 óráig,

szombaton 9–13 óráig.

Kitûnõ állapotban lévõ
EURO 5 DAF NYERGESVONTATÓ

ELADÓ. 06 70 4530 509

TAKARÍTÓNÕT KERESEK CECÉN.
Hívjanak az alábbi számom:

+36 70 774 0051

FEKETE FÖLD ELADÓ SÁRBOGÁRDON!
5 köbméter 20.000 Ft.

06 20 9270 985

Raktárost keresünk CECE ÉS
KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉRÕL.

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

vagy hívjanak: 06 70 363 6325

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

FESTMÉNYVÁSÁR
József Attila Mûvelõdési Központ

Sárbogárd, Hõsök tere 3.

2020. február 28. péntek, 11-18 óráig
40 mûvész 180 alkotásából

választhat kedvezõ fizetési feltételekkel!

www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA

Pécs – 06 30 9392 411

ÁLLÁSHIRDETÉS
Sárbogá7urd közeli gabonafeldolgozó

és szarvasmarhatartó telep keres

1 fõ önállóan dolgozni tudó
FÉRFI MUNKAERÕT.

Követelmény:
B kategóriás jogosítvány+saját személygépkocsi

Elõny:
– rakodógépkezelõi tapasztalat

– C+E kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: kizárólag fényképes önéletrajzzal

az alábbi e-mail-címen: tobker.rita@gmail.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Gabonakereskedelmi és szarvasmarhatartó telep

1 fõ NÕI MUNKATÁRSAT keres
adminisztratív munkakörbe.

Követelmény:
– B kategóriás jogosítvány+saját személygépkocsi;

– felhasználószintû számítógépismeret

Elõny:
– angol nyelvtudás,

– számviteli ismeretek

Jelentkezés: kizárólag fényképes önéletrajzzal

az alábbi e-mail-címen: tobker.rita@gmail.hu

A BOGÁRD ÉS VIDÉKE HETILAP
2020. február 1-jétõl érvényes elõfizetési árai

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 hetilap nyomtatott, vagy online lapszámaira elõfizet-
hetnek személyesen szerkesztõségünkben (Sárbogárd, Hõsök tere 12., a
kultúrház mögött) hétköznapokon 8.30–16.30 óráig, vagy átutalással a Hír-
ház Kft. számlaszámára: 10402946-29450071-00000000 (kérjük, a közle-
ményben tüntessék föl nevüket, címüket, illetve online elõfizetés esetén
e-mail-címüket). Akadályoztatás esetén, külön kérésre munkatársunk elõre
megbeszélt idõpontban házhoz megy. Ilyen jellegû igényüket a 06 (25) 508
900-as telefonszámunkon, vagy a bogardesvideke@gmail.com e-mail-
címünkön jelezhetik.



16 HIRDETÉSEK 2020. február 20. Bogárd és Vidéke


