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Legyen ember
a talpán!

A „fontos” az elmúlt egy hét alatt egé-
szen új értelmet nyert. Ám láthatóan
nem mindenkinél fõtt még le a kávé,
hogy mi számít halaszthatatlan elintéz-
nivalónak, illetve hogy saját magával
és a hozzátartozóival szúr ki azzal, hogy
nem veszi komolyan, nem tartja be a
kihirdetett intézkedéseket.

Itt vannak például az idõsek. Fittyet
hányva a figyelmeztetésekre, szó sze-
rint rajzanak az utcán, a boltokban, a
gyógyszertáraknál, és nem tartják má-
soktól a két méter távolságot, amikor
elsõsorban mindenki õket igyekszik
óvni! Öngyilkosok akarnak lenni, ké-
rem szépen?! Vagy azt szeretnék, hogy
kijárási tilalmat vezessen be a kor-
mány?
Nem ropognak fegyverek, nem rob-
bannak bombák – sokkal alattomo-
sabb, láthatatlan ellenség támad! Sen-
ki nincs biztonságban, se Sárbogár-
don, se másutt. Nem tudhatjuk, hogy
mi fertõzünk, vagy minket fertõz-e meg
valaki. Mindegyik lehetséges. Teljes
erõbõl döngeti az ellenség a kapuinkat
– erre bizonyíték, hogy városunkban 7
személy van hivatalosan elrendelt
házi karanténban. Szóval tessék félni!
Legyen most mindenki ember a talpán,
és álljon meg – állja meg, hogy kitegye
a lábát otthonról.

Hargitai–Kiss Virág

KOKÁRDÁSKOKÁRDÁS
PINCETÚRAPINCETÚRA

MÁRCIUSI SÉTAMÁRCIUSI SÉTA
Írás a 3.
oldalon.

Írás az 5.
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A GÓLYA
Amerre ment a vonat, sorfalat állottak a házak tetején a gólyák. Az utasok az ab-
lakhoz álltak, örvendezve mondogatták: „Megjött.” Vadidegen emberek olyan
élénken, mosolyogva és lelkesedve figyelmeztették egymást a gólyák érkezésére,
mintha jó jel lenne kétszívû, kéthazájú barátaink hazaérkezése, mintha most már
nem is történhetnék semmi baj ezen a tavaszon, sem késõbb, mert a gólyák job-
ban tudják, s hazajöttek. S mert én is így akarom hinni, félretettem a könyvet,
amelyet olvastam, az ablakhoz álltam, letörölgettem a kesztyûvel a tavaszi párát
az üvegrõl, s örvendezve ismergettem a gólyákat. Megjöttek és féllábon álltak,
fáradtan. A sárbogárdi pályaudvar kéményén helyezkedett el az egyik. Fejét ol-
dalt hajtotta, fél lábát dideregve felhúzta szárnya alá. Olyan csapzott volt, olyan
borzas és halálosan kimerült, mint Lindbergh a lebourgeti repülõtéren, egy perc-
cel azután, hogy – kócos fején zsirardi kalappal – kimászott a Spirit of St. Louis-
ból, mellyel átrepülte az óceánt. Ez a gólya még messzebbrõl érkezett. Egyszer,
nagyon régen, másfél évtized elõtt, láttam õket indulni Szudánban, Khartum
egyik háztetejérõl. Április eleje volt, s a gólyák köröztek a Nílus felett. Repülõ
haditanácsot alakítottak, s azután nyílegyenesen nekivágtak a Nílus-deltának,
olyan tájismerettel, amilyent az ember most kezd csak bonyolult mûszerek segít-
ségével elsajátítani a levegõégben. „Mennek, Kiskunhalasra” – mondta útitár-
sam. Mi küldi, mi vezeti, mi húzza õket? Titkuk van.
Állt a vonat a sárbogárdi pályaudvaron, s az étkezõkocsi ablakán nézegettük a
hazatért, fáradt gólyát. Hazajött, csakugyan? S a másik háztetõ, a khartumi, mit
jelent e nyugtalan csavargónak? Hol az otthona, Sárbogárdon, vagy a világban
valahol, Asszuánban, az arabs kisbíró vályogházának tetején? Az éghajlati, táp-
lálkozási szükségen túl mifajta törvény hajtja, kényszeríti õket ez õrült kalandba,
minden évben, mindig újra, míg elhullanak valahol, Málta, vagy a tenger, vagy a
Nílus, vagy a Duna felett? Szent madár, íbiszek és flamingók rokona, egyiptomi
sírképek titokzatos madárarca, milyen csapzottan és ûzötten nézel felém a sár-
bogárdi kéményrõl! Mi van a szívedben, gólya? Mintha ismerném a törvény sötét
és rejtelmes értelmét, mely egyre hazahúz és egyre utazni kerget az õrült világ-
ban.
De asztalszomszédom, egy urasági gépész, aki rántottát evett paprikával, ezt kér-
dezte:
– Mit tetszik gondolni, mi lesz a háborúval?
S mert általában és a mai idõkben különösen kevés a hajlamom ahhoz, hogy a
vasúti kocsiban vadidegen emberekkel stratégiai vitákat folytassak, nem felel-
tem, s némán a gólyára mutattam. A gépész két pofára evett és ezt mondta, fölé-
nyesen:
– Ja? – És legyintett. – Nálunk, Somogybán, már a fecskék is megjöttek.
A vonat elindult s a gólya utánunk nézett. Most már minden faluban ott ültek a
háztetõkön a vándorok. A táj ismerõsebb, otthoniasabb lett, mert megérkeztek a
gólyák. Meghatva néztem õket. Mert csakugyan a bizalom és ragaszkodás jele,
hogy hazajöttek, ezen a tavaszon is, haza, a veszélyes Keletrõl a veszélyes Euró-
pába, repültek a tenger fölött, vad légi gépek között, süllyedõ és viaskodó hajók,
égõ városok felett. Repültek, mint a kötelesség-teljesítés hõsei: mert az a dolguk,
hogy április végén elfoglalják õrhelyüket a sárbogárdi kéményen, vagy máshol.
Repültek, az égõ városok felett, bi-
zonyítva, hogy a dolgok és jelensé-
gek mélyén van valamilyen örök
rend. S akármit ír izgatott naptárá-
ba a világ, a rend törvénye szerint
április derekán megérkeznek a gó-
lyák.

Tompa még allegóriát írt hozzájuk.
„A honfi honfira vádaskodik...” –
írta, kilencven esztendõ elõtt.

De mi ne beszéljünk allegóriákban.
Beszéljünk nyíltan, ezen a nehéz ta-
vaszon, emberhez és gólyához is.
Mondjuk ezt: Isten hozott, tájaink
kedves hûtlen-hûséges vándora.
Hátha jel és intés az érkezésed,
hogy a felszín mögött mégis, mégis,
rend és reménység uralkodik a vi-
lágban.

Márai Sándor
(Pesti Hírlap, 1942-04-30, 97. szám)

Tompa Mihály:

A GÓLYÁHOZ
Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Ne járj a mezõn, temetõ van ott;
Ne menj a tóba, vértõl áradott;
Toronytetõkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet.

Házamról jobb ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbesést ne hallanál alól
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted,
Nekünk csak egy - volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk ...!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél és sirván, megyen
Uj hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddõségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah ...! hogy ... gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában õrlõ szú lakik ...
Honfira, honfi ki vádaskodik.

A honfi honfira vádaskodik.

*

Testvér testvér, apát fiu elad ...
Mégis, ne szóljon errõl ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten,
Megútálni is kénytelen legyen! Fent János 1954 – Gólyafészek a kéményen
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MÁRCIUSI SÉTA

Ugyan a fennálló helyzet és korlátozások
miatt, fellépõ gyermekek hiányában elma-
radt a sárbogárdi városi ünnepség március
15-én este, de a vasárnap délelõtti hagyo-
mányos séta megtartásra került a Sárbogár-
di Múzeum Egyesület szervezésében.

A maroknyi, de lelkes csapat a megszokott útvonalat járta be. Azokat az
emlékhelyeket keresték fel, melyek kötõdnek valami módon az 1848.
március 15-ei forradalomhoz. A Huszár-temetõ kopjafái után a Hõsök
terei emlékmûegyütteshez, Petõfi-emléktáblához, Boross Mihály-em-
lékoszlophoz, Kossuth Zsuzsa egykori lakhelyéhez: a gimnázium udva-
rán álló Huszár-kúriához és a Tompa Mihály-emlékházhoz zarándokol-
tak el. Az egyesület egy-egy tagja mindegyik állomáson érdekességeket
osztott meg a jelenlévõkkel itt élt, illetve itt járt nagyjainkról, épített em-
lékeinkrõl, ezzel is gazdagítva helytörténeti ismereteinket.
A református templommal szemben álló Tompa-emlékház elõtt csatla-
koztak hozzánk az istentisztelet végén a gyülekezet tagjai is. A közösen
elénekelt Himnusz után Jákob Zoltán idézte fel az itt segédtanítóskodó
Tompa Mihály alakját, aki csudálatos verseivel és meséivel maga köré
vonzott fiatalokat és felnõtteket egyaránt, és nagyon megszerette az itt
élõket – ahogy õk is Tompát. A költõ „A gólyához” címû versével emlé-
kezünk az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra, a kor kiemelke-
dõ alakjaira.

Hargitai–Kiss Virág
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Csakazértis!
Kétezer-húsz, március tizenhetedike.
A rádióban, tévében
tíz közéleti mondatból
kilenc a koronavírus-
ról szól. Csevegéseink
témája is általában a
koronavírus. Az élet-
formánk, tevésünk-ve-
vésünk szintén a koro-
navírushoz kapcsoló-
dik. Világhíres olasz
városok normális eset-
ben tömegeket hömpölyögtetõ utcái kihaltak, mintha az egész la-
kosság kipusztult volna. Ha az alábbi soraim nem a koronavírus-
sal lennének kapcsolatban, egyszerûen szólva hazudnék. Mi más-
ról lehetne és kellene írni, mint ami úgy vesz körül bennünket,
mint a levegõ?

Igazat szólva eleinte eszemben sem volt, hogy ezt válasszam témá-
ul. Hiszen mindenki torkig van vele, mindennél unalmasabb.
Unalmas? Dehogyis! Nagyon is a vesénkbe, zsigereinkbe ivódott
ügy ez.

Ha öt év múlva valaki olvasná ezt a szövegemet, csodálkozna. Ho-
gyan lehetséges, hogy az emberek úgyszólván semmi másról nem
beszélnek, mint errõl a betegségrõl? Hogy lehetséges, hogy az éle-
tüket a koronavírus elleni védekezés kívánalmai szerint alakítják,
és az emberek, fõleg az öregek ki sem lépnek az utcára?

Hát igen, jól mondják, akik azt állítják, hogy megváltozott a világ.

Ha jól belegondolok, én már több világváltozást átéltem. A legna-
gyobb 1945-ben történt. Ez a mostani vírussal nem mérhetõ össze.
Annak az évnek a karácsonyán frontvonal ment át a fejünk fölött.
Ágyúval lõtték a falut, ahol tartózkodtam. Hol van most ilyen?
Épp Szentestén találatot kapott a lakásunk, az ágyúlövedék be-
döntötte a szoba falát, ahol aludni szoktam. Mi szerencsére a pin-
cében remegtünk. Amikor a front áthúzódott a falun, feljöttünk a
pincébõl. Mindenfelé romok, véres halottak. Boltba menni, vásá-
rolni? A boltok ajtaja kiszakítva, maga a bolt az utolsó morzsáig
kifosztva. Ha enni akarsz, készíts magadnak! A falusi ember meg-
tehette, volt a kamrában valamennyi liszt, zsír, a tyúkanyó meg-
ajándékozott egy-két tojással. De a városokban sokan éhen hal-
tak. Igen, volt ilyen Magyarországon 1945 telén.

Egyébként furcsa képzõdmény az emberi társadalom. Némelyik
válság teljesen a földbe tapossa. Van azonban olyan zûr, amelyik
felrázza, új utakra tereli, felemeli. Kitalálják a tûzgyújtást, építke-
zést, kereket, jogrendszert. A mostani válság nem akármi. Kezde-
nek eluralkodni az emberiség kipusztulásának tanai, a legegysze-
rûbb tények megkérdõjelezése szinte kötelezõvé válik, például
hogy van nõ és férfi. Kötelezõvé lesz az elmebetegség, helyet cse-
rél gondolkodásban a jó és a rossz. Legfõbb ideje, hogy ezek a lu-
fik kipukkadjanak. Azt hiszem, nem véletlen, hogy az emberiség
megtébolyodásának fõ helyszíne, Európa egybeesik a tömeghalál
réme megjelenésének helyével. Szerintem van lehetõsége annak,
hogy észhez tér a világ. Mert a halál komoly dolog, nem kávéhá-
zakban született eszmeröppenés. Persze az sem lehetetlen, hogy
gyõz a hülyeség. De erre nem szeret gondolni az ember, aki szeret
tetszelegni abban a hiedelemben, hogy õ nem hülye. Hinni kell.

L. A.

Kitüntetettjeink
Nagy büszkeséggel és örömmel tölt el bennünket az alábbi hír,
melyrõl Kovácsné Pázmándi Ágnes bejegyzésébõl értesültünk.
Két jeles sárbogárdi származású hazánkfia részesült magas rangú
kitüntetésben.
Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
március 15-e alkalmából

A MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje katonai tagozata
kitüntetést adományozta példaértékû hitbeli és szakmai elkötele-
zettséggel végzett, több mint két évtizedes tábori lelkészi szolgá-
lata elismeréseként JÁKOB JÁNOS dandártábornok, a Honvé-
delmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Protestáns Tábori
Püspökségének tábori püspöke részére.
A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata ki-
tüntetést adományozta SZABÓ GÁBOR, a Nagykõrösi Reformá-
tus Egyházközség lelkészelnöke, a Nagykõrösi Református Isko-
lák Igazgatótanácsának elnöke, a Baranyai Református Egyház-
megye Levéltárának alapítója részére több mint két évtizedes lel-
kipásztori szolgálata során elhivatottan végzett szervezõ- és kö-
zösségépítõ, valamint levéltár-alapító munkája elismeréseként.
Szívbõl gratulálunk mindkettõjüknek! Isten áldása kísérje mun-
kásságukat!

Szerkesztõség

Ezúton tudatjuk fájó szívvel,
hogy szeretett testvérünk, édesanyám,

nagymamánk, dédmamánk,

TÓTH LÁSZLÓNÉ

született Scheffer Mária

2020. március 10-én,
türelemmel viselt betegség után,

93. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése
2020. március 28-án 14 órakor lesz
Sárbogárdon a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Cukorbeteg Klub összejövetelei

bizonytalan ideig elmaradnak.

Szervezõk
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KOKÁRDÁS PINCETÚRA
Kokárdás pincetúrával tisztelegtek a már-
ciusi ifjak emléke elõtt a Sárszentmiklósi
Borkedvelõk és vendégeik március 14-én,
szombaton délután. 12 pont helyett több
mint 12 termelõ borai és pálinkái kerültek
a lajstromra.
A mustrán öt pincénél kóstolták végig Han-
da Csaba, Tóth Imre, Horváth Róbert, Var-
ga István, Márkovics Lajos, a paksi Mayer
Pince, Horváth Ferenc, Lengyel István,
Gábris Tibor, Erlich Róbert, Hollósi Géza,
Nyikos Tamás, Fésû Béla és Fésû János
kézmûves italait.
Az asszonyok pogácsával, stanglival, szend-
vicsekkel várták az érkezõket, a Balaton-
endrédrõl érkezett Karé Csaba pedig pálin-
káival. Nagy Dezsõ vaddisznógulyást készí-
tett a túra végére a megéhezett vándorok-
nak. Szabó Tamás harmonikaszóval kísérte
végig a rendezvényt az italok mellett köny-
nyen oldódó hangulat fokozására.

A túrát megelõzõen Lengyel Istvánt kér-
deztem a Sárszentmiklósi Borkedvelõk-
rõl.
– Mennyi taggal és pontosan mikor jött
létre a csapat?
– Két hónapja kezdtünk alakulni, habár
terveztük jó ideje. 17-18 fõnél járunk je-
lenleg.
– Miért alakítottátok meg külön ezt a
szervezõdést? Hiszen korábban a Sárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör
tagjai voltatok.

– Elsõsorban azért, mert mi szeretnénk hivatalos egyesületként
mûködni. Idén csak baráti társaságként mûködünk, jövõre ter-
vezzük bejegyeztetni egyesületet.
– Mik a fõ célkitûzéseitek azon felül, hogy egymás munkáját
segítitek a borkészítésben tanácsokkal, egyebekkel.

– Célunk a mértékletes, egészséges borfogyasztás, a borkultúra
népszerûsítése, a helyi borok megismertetése különbözõ rendez-
vények keretein belül, illetve a szabadidõ kellemes, hasznos eltöl-
tése jó társaságban.

– Idénre milyen programokat terveztek?

– Tavaly év végén már tartottunk borszentelést, amit idén is sze-
retnénk megrendezni, és tervben van egy nyári pincetúra is. Sze-
retnénk elmenni különbözõ társcsapatokhoz, ahova meghívást
kapunk. Most is itt vannak a nagylókiak, adonyiak, és várjuk a
káloziakat. A lepsényiek betegség miatt nem tudtak eljönni saj-
nos.

– Sok fiatalt látok itt. Meglepõ és örömteli, hogy nemcsak az
idõsek hobbija a borászat, hanem be tudjátok vonzani a fiatalabb
korosztályt is, ezzel is arra ösztönözni õket, hogy ne összevissza

igyanak, hanem ha már isznak, adják meg a módját minõségben
is.
– Jó látni, hogy van utánpótlás, érdeklõdés a fiatalabbak részérõl.
Szeretnénk példát mutatni nekik.
Késõbb István e szavakkal nyitotta meg a pincetúrát: – Tavasz
elején nagy öröm tölti el az embert, hogy kijöhet a szabadba egy
kicsit tenni-venni. Közben jólesik egy pohár borral koccintani a
barátokkal, szomszédokkal. A tavasz mindig a változás is egyben.
Nem volt ez másképp 1848-ban sem, amikor a tavasz forradalmat
hozott. Úgy tûnik, a világ nem változik, most szembe kell néznie
az európai embernek azzal, hogy mit tesz a szabadságáért, a nem-
zete, anyanyelve, nemzeti kultúrája, a bor kultúrájának megma-
radásáért.

Dr. Sükösd Tamás polgármester így szólt: – Most másért élünk
vészterhesebb idõket, de hiszem, hogy ez rövid idõn belül el fog
múlni. Biztos vagyok benne, hogy itt ti megtartjátok: valamivel öl-
jük a vírust, rendes magyar virtus szerint. Azt mondják, a pálinka
elpusztít mindent, ami nem való az emberbe. Ha ebbõl indulunk
ki, azt hiszem, sikeres lesz a rendezvény. Nagyon örülök, hogy a
Sárszentmiklósi Borkedvelõk ilyen jó rendezvényeket tudnak
összehozni, ahol egyre többen vannak.
E gondolatokat követõen útra kelt a csapat a szõlõhegyen, járva
picérõl pincére, kóstolgatva, falatozva, eszmét cserélve a világ
dolgairól, a borkészítés fortélyairól.

Hargitai–Kiss Virág
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Március 13-án, pénteken teljes létszámmal,
11 fõvel ülésezett

a sárbogárdi képviselõ-testület.

A polgármester a két ülés közötti intézkedésekrõl szóló beszámo-
lójában említette, hogy a pedagógiai szakszolgálat elhelyezésérõl,
az épület gondjairól tárgyaltak a Székesfehérvári Tankerülettel.
A vasútállomás környékének rendbetételérõl az érintett szervek-
kel egyeztettek, elindult végre valami, eddig nem volt még ilyen
széles körû egyeztetés. A közétkeztetéssel kapcsolatos megbeszé-
lésen üde színfoltként, elõremutató módon diákönkormányzatok
is képviseltették magukat. A 63-as út felújítása kapcsán a rendõr-
séggel értekeztek a gyalogátkelõhelyek elhelyezésérõl és bizton-
ságosabbá tételérõl.

30 % emelés a Dészolgnak

2013. október 1-je óta végzi a Dészolg Kft. a városüzemeltetési
feladatokat Sárbogárd területén, szerzõdés alapján, a Közév Kft.
jogutódjaként, nyolc éve változatlan éves díj, 17.643.720 Ft plusz
áfa ellenében. Ennek 30 %-os emelését kérte most a cég ügyveze-
tõje, Elek-Murányi Viktória 2020. április 1-jétõl, azzal a feltétel-
lel, hogy 2021. december 31-éig nem kezdeményeznek újabb
emelést. A testület megszavazta a kérést.

Hova teszik a lakosok a szennyvizet?

A nem közmûvel összegyûjtött, azaz szippantott háztartási
szennyvíz kezelésérõl szóló beszámoló kapcsán Szilveszterné
Nyuli Ilona megdöbbenésének adott hangot, hogy Pusztaegresen
mindössze három szippantás volt az elmúlt évben. Kérdezte, hogy
akkor hova teszik a lakosok a szennyvizet.
Dr. Sükösd Tamás: – A sajnálatos gyakorlat az, hogy a régi falusi
házaknál kialakított gödörbõl kiütnek pár téglát, hogy elszivárog-
jon a szennyvíz. Idõnként voltak eljárások, bírságolások. A fel-
adat még nincs megoldva, az biztos.

Köszönet a hivatalnokoknak

A polgármesteri hivatal tevékenységérõl szóló tájékoztató kap-
csán dr. Venicz Anita jegyzõ megköszönte a hivatal osztályvezetõ-
inek, dolgozóinak a munkát. Hozzátette: nem volt egyszerû évük.
Dr. Sükösd csatlakozott az elõtte szólóhoz: – Köszönöm én is
mindenkinek a munkáját, beleértve a jegyzõt és a közfoglalkozta-
tottakat is. A hivatali ügyszámok nem alacsonyak. 4000 hatásköre
volt a jegyzõnek tavaly, két ügyintézõ készített elõ több mint 1100
önkormányzati határozatot, ami elgondolkodtatóan magas szám.
Nem unatkoznak, mindenkinek számos és egyre több feladata
van.
Borbély Sándor dicsérte a kellõen részletes beszámolót és elfoga-
dásra javasolta.

Átnevezett távhõszolgáltató

Hozzájárulását adta a testület, hogy a városban mûködõ távhõ-
szolgáltató szerepeltesse a nevében a „sárbogárdi” jelzõt a követ-
kezõképpen: ENGIE Sárbogárdi Távhõszolgáltató Kft.
Szilveszterné megjegyezte: – Ha már beleveszik a sárbogárdi szót,
akkor a székhelyét is áttehetné a cég ide, az adózás miatt.
A pénzügyi osztály vezetõje erre úgy reagált, hogy ha itt lenne a
cég székhelye, akkor sem fizetne többet, mint most, mivel a jog-
szabály szerint a sárbogárdi tevékenysége után fizet Sárbogárdon
helyi adót.

Utak – a késztõl még messze

Az idei évre tervezett útfelújítások és -karbantartások kapcsán
dr. Sükösd elmondta: – Van néhány nevesített munka, amikre
van forrásmegjelölés; van, amit pályázatból szeretnénk elvégezni;
és van egy általános összeg, amelybõl járdákat és utakat újítunk
fel. Tisztában vagyok vele, hogy bõven van teendõ, de kevés a for-
rás, pályázat pedig jelenleg nincs ilyen célra. Az elmúlt években
lezajlott számos beruházás, melyekkel javítottunk az utak állapo-
tán, de a késztõl még messze vagyunk. Kíváncsian várjuk a 63-as
út felújítását, hogy mi készül el és mi marad ránk. (Március 16-án
volt munkaterület-átadás.) A Mezõfalvát Sárszentmiklóssal össze-
kötõ szakasz felújítása, a vasúti átjáró átépítése is indul.
Szilveszterné: – Örülök, hogy végre Miklóson is épülnek majd a
járdák. A Vasút út és Gesztenyesor közti szakasz a fõútra korláto-
zódik, vagy beér az óvodához?
Dr. Sükösd: – A fõútra korlátozódik, mert a Fasor utca megoldott
végig, ahogy az iskola, óvoda összekötése is. A Park presszótól is
megy járda az iskola felé.
Nedoba Károly: – Tavaly meg lett ígérve a Kossuth utcai járda fel-
újítása, abban az esetben, ha a rétszilasi járda be lesz fejezve. Nem
új járda kell, hanem át kell rakni, kipótolni az összetört lapokat.
Ez az ígéret nem valósult meg, és nem látom, hogy ebben az évben
szerepelne.
Dr. Sükösd: – Decemberben fejezõdött be a rétszilasi járda. Nincs
jelen pillanatban közfoglalkoztatott-brigád kilátásban sem, akik-
kel meg lehetne oldani a Kossuth utcai járdát, azért nem lehet
megígérni. Van egy karbantartóbrigád, velük az intézményekben
próbáljuk utolérni magunkat. A Kossuth utca fontos kérdés, mert
lassan az út elfogy, rendõrségi egyeztetés is lesz errõl, de jelen pil-
lanatban megvizsgáltuk, mi a szükséges sorrend, ahol sürgõs be-
avatkozás szükséges. A Radnóti utcában, ami gyûjtõút, fontosabb
a járda. Örülünk, hogy nem volt ott baleset.
Tóth Béla: – Meg lehetne oldani úgy a kátyúzást, ha kapunk hideg
aszfaltot és megcsináljuk magunk.
Dr. Sükösd: – Eddig is így csináltuk. De hogy tartós legyen, meg
kell vágni az aszfaltot, ezt nem olcsón szoktuk szolgáltatásként
igénybe venni. És ehhez is ember kell.

Ingatlan adok–veszek

Farkas Ferenc ingatlanvásárlási kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz a Radnóti utcában, a zsidó temetõ elõtti, 51 m2-es,
dombos részt illetõen, mely egykor szennyvíztisztítónak volt nyil-
vánítva. A területet most átminõsítették – mivel üzemen kívüli te-
rület, a Fejérvíz már rég leválasztotta a rendszerrõl és elvitt onnan
mindent –, és 700 Ft-os négyzetméteráron értékesítik a vevõnek.
A régi községháza három irodájából a 22-es számút már 2016-ban
megkapta az önkormányzat az államtól ingyenesen. Most a
23-24-es számú (volt falugazdász-) irodákról folytattak tárgyalá-
sokat a magyar állam képviselõjével, és szintén térítésmentesen
jut a két iroda Sárbogárd birtokába.
Vitéz László és felesége két szomszédos beépítetlen belterületi in-
gatlant vásárol meg az önkormányzattól a Fenyõ utcában családi
ház építése és telephely kialakítása céljából 1500 Ft/m2 áron.

NAPLÓ



Bogárd és Vidéke 2020. március 19. KÖZÜGYEK 7

Vasúti kmb-s
Támogatja a testület Kacz Tamás c. r. tõrm. járõrparancsnok kör-
zeti megbízotti kinevezését a Sárbogárdi I. (vasúti) körzetbe
2020. április 1-jétõl.

Sárbogárdi Napok – elmaradás-esélyes
A Sárbogárdi Napok tervezett programja kapcsán a beállt ve-
szélyhelyzetre tekintettel a polgármester azt javasolta, hogy a
programot azzal a feltétellel fogadják el, hogy abban az esetben
tartják meg az eseményt, ha erre a jogszabályi környezet és a fenn-
álló helyzet lehetõséget ad. Addig ne történjen visszavonhatatlan
pénzügyi vállalás.
Borbély: – Millió igény van, a mi dolgunk az, hogy ezeknek határt
szabjunk. Felmérés mikor volt és milyen módszerrel? Szerintem
ezeken a rendezvényeken a sárbogárdi lakosok jó, ha 10 %-a vesz
részt, 10 ezer ember nem. Én õket képviselem. A költségekkel van
baj. Hol az árbevétel? Rácalmáson belépõ van, amibõl komoly
bevételre tesznek szert. Ez a programtervezet nemhogy elfoga-
dásra, hanem tárgyalásra is alkalmatlan. Ha szavazunk, legyen
név szerinti.
Dr. Sükösd: – Örülök, ha úgy gondolod, 10 ezer embert képvi-
selsz; ez számszakilag nem látszott a választáson. Azt is mondha-
tom, hogy kompenzációs listás képviselõként nem szavazott rád
senki. Ez nem költségvetési vita (az már megvolt), hanem a prog-
ramot terjesztette ide az oktatási és sportbizottság elnöke. Szerin-
tem idén se itt, se máshol nem fogunk szabadtéri nagy rendezvé-
nyeket látni. De ha minden jól alakul, és a tavalyi pályázatba fek-
tetett pénzünket visszakapjuk, akkor mindössze 3 millió Ft fogja
terhelni az idei költségvetést a Bogárdi Napok kapcsán. Azért
nincs kimutatva bevétel, mert nem tervezünk bevétellel. Ingyen,
igényesen szórakozhatnak a sárbogárdiak és környékbeliek két
napig.
Borbély: – Lehet, hogy a válság miatt elmarad, de úgy beszéljünk,
hogy nem marad el. Milyen elõadókat veszünk elõ a kalapból az
utolsó pillanatban?
Dr. Sükösd: – Ha május közepén oldják föl a zárat, akkor biztosan
nem lesz Bogárdi Napok.
Nedoba: – Bölcs döntésnek tartom, hogy legyen elhalasztva. Nem
rajtunk múlik, hogy meg lehet-e tartani. Akár még szeptember-
ben is meg lehet tartani. A fellépõket máshol is lemondják, tehát
ha májustól oldják fel, akkor az origóról indul minden.
Erõs Ferenc: – Sokan voltak a korábbi Bogárdi Napokon és so-
kaknak tetszett.
Borbély: – Nekem az arányok fájnak, meg az, hogy erre ennyi
pénzt pazarolunk.

1 millió aláírás
A Székely Nemzeti Tanács „Kohéziós politika a régiók egyenlõsé-
géért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címû polgári
kezdeményezését hozta a testület elé dr. Sükösd és Novák Kovács
Zsolt figyelemfelhívás céljából. A kezdeményezés célja az, hogy
Európán belül nemzeti régiók jöjjenek létre, és az unió kohéziós
politikája kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelye-
ket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok külön-
böztetnek meg az õket körülvevõ régióktól. Az unión belül 1 mil-
lió aláírás összegyûjtésére van szükség 2020. május 7-éig. Aláírni,
támogatni elektronikus úton lehet a kezdeményezést a
http://nemzetiregiok.eu/ vagy a
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative internetes oldala-
kon lehet.
Habár bevallásuk szerint a kezdeményezéshez már támogatásu-
kat adták, most Szilveszterné és Borbély nemmel szavaztak arra,
hogy a képviselõ-testület támogassa a kezdeményezést, mert az
önkormányzat „szavazata” nem számít bele az egymillió aláírás-
ba.
Dr. Sükösd erre úgy reflektált, hogy az önkormányzat közvetet-
ten tudja gyarapítani a szavazatok számát, hiszen véleményfor-
máló erõ tud lenni e döntéssel a tekintetben, hogy felhívja az em-
berek figyelmét a kezdeményezésre.

Bejelentések
Nedoba: – Megkértek, hogy tájékoztassam a testületet: rossz a
hangulat a sárbogárdi konyhán, Miskolczi István is elmegy. Ezt
személyesen el kellene mondani a vezetõnek. Egy hölggyel rossz a
kapcsolat. Lehet, hogy többen is fel fognak mondani.
Dr. Sükösd: – Keresnek másik szakácsot, valóban, személyes
egyeztetést is folytattam a cég vezérkarával. Miskolczi itt tartását
stratégiai kérdésnek gondoltam, õk nem. Tisztelettel vették a jel-
zést, de a személyi összetételrõl õk döntenek.
Borbély: – Egyes tanárok, óvónõk jelezték, hogy a miklósi Geszte-
nyesor padkája borzasztóan rossz, egy kis követ kéne ott elteríte-
ni.
Szilveszterné: – A miklósi háziorvosi hely betöltése hogy áll?
Dr. Sükösd: – Vannak biztató jelek, de nem kívánok errõl többet
mondani, mert nem járult hozzá a doktornõ.
Szilveszterné: – A pályázni kívánók hol tudják megnézni a ki-
írást?
Dr. Sükösd: – Az aktuális pályázatok közt a sárbogárdi honlapon,
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján, de kiküldtük a
Semmelweis Egyetemre is.
Szilveszterné: – A Bem utcában lakók kerestek meg, hogy nem le-
het végigmenni az utcán, mert nincs járda és a padka sincs kikö-
vezve, áll ott a víz esõben. A régi tanácsházánál az ereszcsatorna
el volt teljesen tömõdve múlt héten. A miklósi karitász épülete
majd’ összedõl. A bíróság és a földhivatal épületének felújítását is
kéne szorgalmazni, mert nem fénypontja a városnak a felújított
Hõsök terei épületek közt. A szelektív hulladék szállítását gyako-
ribbá kéne tenni.
Dr. Prágerné Topp Erika: – Pusztaegresen a Kossuth utcában van
egy romos vályogház, a szomszéd kérte, hogy történjen megoldás,
mert ráomlik a kertjére. A másik szomszéd szeretné megvásárolni
a szóban forgó ingatlant, ha az tehermentesítve lenne.
Dr. Sükösd: – Egy hajléktalanszállón lakóé a ház, végrehajtás van
rajta. A szomszéd beballaghat a végrehajtóhoz, tehet ajánlatot és
megveheti. A másik lakónak már elmondtam, mi a megoldás,
hogy ne omoljon a kertre a romos ház. Voltak részeredmények is.
Dr. Prágerné: – Egyetértek a szennyvíz kapcsán, de beszélhet-
nénk Sárhatvanról és Hörcsökrõl is. Ha szabályozás történne ez
ügyben, akkor szelektálni kellene a lakók közt. Vannak, akik a ke-
nyerüket is alig tudják megvenni és egyedül élnek.
Dr. Sükösd: – Nem szankcionálta ezt eddig senki, meg kell nézni,
milyen szabályozók vannak.
Dr. Prágerné: – A kátyúzás még nem történt meg. A sárhatvani
klub bõvítésével kapcsolatban legalább egy felmérés jó lenne.
Aranyos József: – A 63-as út mellett, a Légióval szemben a busz-
megállóhoz kerékpárok lezárására szeretnének megoldást kérni.
Kislókon a Hunyadi utca 16-ból kétszer nem vitték el a kukát,
mert nem tudott bemenni az autó. Követ kellene oda szórni.
Bágyi Zoltán: – A Tüzér utcában a vízmû területének környékén
halmozódik évek óta a szemét, amit már benõtt a gaz. A Bem utca
kapcsán nem értem, miért Icához mennek problémákkal; õ nem
kötõdik Töbörzsökhöz.
Szilveszterné: – Pusztaegresiek és sárhatvaniak is fordulnak hoz-
zám, nyilván olyannak tartanak, aki el meri mondani a problémá-
kat. Ránk lehet, hogy nem szavazott senki, de az emberek biza-
lommal fordulnak hozzánk.
Nedoba megjegyezte, hogy a régebbi testületekben az volt az írat-
lan illemszabály, hogy nem intézkedett egyik képviselõ a másik
körzetében, hanem szólt az érintett körzet képviselõjének.
Ébl Zoltán: – A közvilágítás bõvítése szükséges a Tinódy út, Nyíl
utca, Kígyó utca környékén. A tinódi focipályán elhelyezett sze-
mét miatt is szóltak.
Novák kérte: – Március 15-ét ne felejtsük el, otthon mindenki em-
lékezzen meg elõdeinkrõl.
Dr. Sükösd: – Az országos veszélyhelyzet kapcsán türelmet és
megértést kérek mindenkitõl mások iránt. Az álhíreket gyártó ol-
dalaktól óva intek mindenkit. Az állami híradásokat kövessék
nyomon. Vegyük komolyan, hogy a rendelkezéseket és az alapve-
tõ higiéniai szabályokat be kell tartani.

Hargitai–Kiss Virág
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V E S Z É L Y H E L Y Z E T M
INTÉZKEDÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK

a kialakult helyzetre tekintettel Sárbogárdon
Tisztelt Sárbogárdiak! Tisztelt Idõs lakosok!

Kérjük a sárbogárdiakat, hogy a családjukban, illetve a környezetükben élõ
idõsebbekre fokozottan figyeljenek, lehetõségeikhez mérten mindenben se-
gítsék õket.
Kérjük továbbá, hogy a jelen felhívásban foglaltakat ismertessék meg a kör-
nyezetükben élõ idõsekkel annak érdekében, hogy mindenkinek segíthes-
sünk!
A kialakult járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk az idõseket, hogy az
élelmiszer-vásárlások lebonyolításában, a gyógyszereik felíratásában,
illetve beszerzésében Sárbogárd Város Önkormányzatának szakembe-
rei szükség szerint segítséget nyújtanak.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben szükségük van a segítségre,
keressenek bennünket az alábbi idõpontokban és telefonszámokon:
Hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–13.00
Polgármesteri hivatal titkársága: 06 (25) 520 281
Munkaidõn kívül, valamint pénteken 13.00 órától hétfõn 8.00 óráig: Sárbo-
gárdi Családsegítõ Központ 06 30 757 8743
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a
veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivata-
los (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegyék
igénybe. A Sárbogárdot érintõ intézkedéseket a www.sarbogard.hu
honlapon, az önkormányzat hirdetõtábláin, a helyi médiában, továbbá a
facebook-oldalamon teszem közzé.
Kérek mindenkit, hogy õrizze meg nyugalmát, tanúsítson fegyelmezett, fele-
lõsségteljes magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabá-
lyokat és fokozottan figyeljen embertársaira.

Dr. Sükösd Tamás

A VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

A Sárbogárdon mûködõ védõnõi szolgálat 2020. március16. napjától hatá-
rozatlan ideig ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfogadás mel-
lett – látja el tevékenységét. A területileg illetékes védõnõvel munkaidõben
az alábbi elérhetõségeken lehet egyeztetni:
Korán Erika +36 (70) 315 3697 sarbogard1@citromail.hu
Horváth Anita +36 (70) 387 3489 vedono.pusztaegres@gmail.com
Gombos Tímea +36 (70) 336 6984 timigombos@gmail.com
Sabankóné Szabó Éva +36 (70) 315 3696 sabankoneeva@gmail.com
Kárpáti Katinka +36 (70) 3794817 karpatikatinkavedono@gmail.com

INTÉZMÉNYEK

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde 2020. március 16. napjától határozat-
lan ideig ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Az intézmény csak azokat
a gyerekeket fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi elfoglaltság mi-
att nem tudnak gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülõk figyelmét,
hogy beteg gyermeket ne vigyenek az intézménybe, az õ fogadásukat az in-
tézményvezetõ megtagadja.
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 2020. március 16. napjától határozatlan ideig
ügyeleti rendben látja el tevékenységét – igényfelmérés alapján – a közpon-
ti intézményben és a sárszentmiklósi tagintézményben. Töbörzsökön és
Pusztaegresen az óvoda zárva tart. Az intézmény csak azokat a gyerekeket
fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak
gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülõk figyelmét, hogy beteg gyer-
meket ne vigyenek az intézménybe, az õ fogadásukat az intézményvezetõ
megtagadja. Az otthon maradó gyermekek étkezését (ebéd) az intézmény-

hez eljuttatott igények alapján biztosítjuk. Az ebéd kiosztása – a szünidei
gyermekétkeztetés mintájára elvitellel – a négy telephelyen (Sárbogárd,
Sárszentmiklós, Töbörzsök, Pusztaegres) történik. Rétszilas, Kislók, Sárhat-
van és Nagyhörcsök településrészekre az ebédet kiszállítjuk. Az óvodai hi-
ányzás igazolt távollétnek minõsül.

A településen mûködõ általános iskolákban (a gimnáziumban, a
Mészöly Géza Általános Iskolában, valamint annak töbörzsöki telephe-
lyén, a Sárszentmiklósi Általános Iskolában és a Kossuth Zsuzsanna
Iskolában) a gyermekek étkezését (ebéd) az intézményekhez eljuttatott
igények alapján elvitellel biztosítjuk. Részletes tájékoztatást az intézmények
nyújtanak. Rétszilas, Kislók, Sárhatvan és Nagyhörcsök településrészekre
az ebédet kiszállítjuk.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítõ Központ
2020. március 16-ától ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfoga-
dás mellett – látja el tevékenységét. A szolgálat folyamatosan elérhetõ a 06
30 757 8743 telefonszámon.

A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. március 16-ától ügyeleti rend-
ben látja el tevékenységét. Korlátozott személyes ügyfélfogadás elõzetes
telefonos bejelentkezés alapján történik, a 06 25 520 260-as telefonszámon.
Egyebekben az ügyintézés elektronikus felületeken, illetve a pmhivatal
@sarbogard.hu és a hatosag@sarbogard.hu e-mail-címen biztosított.

ORVOSI ÜGYELET

A minisztérium által kiadott eljárásrend alapján az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. Debrecen az eddigieknél szigorúbb intézkedéseket hozott az
egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében. Az orvosi
ügyeleteken a valóban sürgõs esetek kerülnek ellátásra.

Közremûködõiknek az épületek ajtaját zárva kell tartani.

Az ambuláns ellátásra jelentkezõ betegek részére tájékoztatótáblát helyez-
tek ki, melyen kérik, hogy a táblán szereplõ ápolói telefonszámot hívják, és
azon keresztül mondják el panaszaikat. A felsorolt panaszok alapján az orvos
dönt, hogy sürgõs ellátási esetrõl van-e szó. Amennyiben valóban sürgõs
szükség miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az ellátás megtörténik.
Amennyiben nem sürgõs szükség miatt jelentkezett a lakos az ügyeleten, ta-
nácsadást követõen otthonába visszairányítják.

A társaság által meghozott szigorú intézkedések mindaddig érvényesek,
míg az Emberi Erõforrások Minisztériuma errõl másképp nem rendelkezik.

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Székesfehérvár Fõigazgatóság

Tisztelt Betegek!
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiadott utasítás szerint 2020.
március 16-ától a kihirdetett vészhelyzet végéig a tervezett egészség-
ügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgõs szükség miatt
(életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) ke-
rül sor. Az utasítás célja a fertõzés terjedésének visszaszorítása. A vész-
helyzet idejére már elõjegyzett betegeket a vészhelyzet végét követõen
telefonon értesítjük az új idõpontról. Minden egyéb esetben a vészhely-
zetet követõen tudunk idõpontot adni a szakrendelésekre.

A kórház vezetõsége
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M A G Y A R O R S Z Á G O N

ÜLJ LE MAGYAR!
Ülj le magyar! Most a haza
Kéri, hogy ne menj sehova!
Otthon legyünk most szabadok,
Hozzunk ennyi áldozatot!
A magyarok érdekében esküszünk,
Esküszünk,
Hogy fenekünkön megülünk!

Ha nem értetted idáig:
Veszélyben vannak apáink!
Minél többen eljárkálnak,
Annál többen meghalhatnak.
A magyarok érdekében esküszünk,
Esküszünk,
Hogy fenekünkön megülünk!

Nem könnyû, de ébredj, ember,
Változtatni azonnal kell!
Azon, hogy most megérted-e,
Múlhat szeretted élete!
A magyarok érdekében esküszünk,
Esküszünk,
Hogy fenekünkön megülünk!

Régen jó volt harcra a kard,
Vírus ellen ne azt akard!
Ne piszkáljuk kézzel arcunk,
Önfegyelmet gyakoroljuk!
A magyarok érdekében esküszünk,
Esküszünk,
Hogy fenekünkön megülünk!

Úgy áldozz jövõnek s múltnak,
Ne indulj, csak okkal útnak!
A remény s imádság mellett,
Mossuk is meg kezeinket!
A magyarok érdekében esküszünk,
Esküszünk,
Hogy fenekünkön megülünk!

(Strohmayer Ádám – Forrás: facebook)

TISZTELT SÁRBOGÁRDI LAKOSOK!
A háziorvosi rendelések menetében – a koronavírus veszélyeinek csökkentése érdekében – az alábbi változások kerülnek bevezetésre:
BETEGEK NE MENJENEK A HÁZIORVOSI RENDELÕBE, KIVÉVE, HA EZT HÁZIORVOSUKKAL EGYEZTETTÉK!

Rendelésen csak a telefonon elõre egyeztetett betegek kerülnek ellátásra!
– A váróban tartózkodó betegek 2-3 méter távolságot tartsanak!
– Érkezéskor és távozáskor kézmosás és kézfertõtlenítés kötelezõ!
Magas láz (38 °C felett), erõs, száraz köhögés, légzési nehezítettség esetén hívja telefonon háziorvosát, vagy ügyeleti idõben a háziorvosi
ügyeletet, ahol az orvos részletes kikérdezést követõen dönt a további teendõkrõl.

SÚLYOS ÉS ÉLETET VESZÉLYEZTETÕ ESETBEN: ÜGYELET: 06-70-370-3104, SEGÉLYHÍVÓ: 112
GYÓGYSZERFELÍRÁS: telefonon a háziorvosi rendelõvel egyeztetve ELEKTRONIKUS ÚTON!

3 HAVI RECEPT KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA A GYÓGYSZERTÁRBA,
MELYET TAJ-SZÁM MEGADÁSÁVAL ÉS A KIVÁLTÓ SZEMÉLY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁVAL LEHET KIVÁLTANI.

A járvány idején nincs mód adminisztratív feladatok ellátására. A lejárt szakorvosi javaslatok, közgyógyigazolványok a járványveszély befejeztéig, illetve
a rendelet visszavonásáig érvényesek.

EGYEZTETÉS NÉLKÜL SENKI NE KERESSE FEL A RENDELÕT!
VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY AMENNYIBEN A RENDELÕ SZEMÉLYZETE MEGFERTÕZÕDIK,

A TELEPÜLÉSEN ÉLÕ EMBEREK ELLÁTÁSA KERÜL VESZÉLYBE.
Ezeket az információkat (lehetõleg telefonon) osszák meg az idõs rokonaikkal, barátaikkal, szomszédjaikkal, ismerõseikkel. Amennyiben lehetõségük
engedi, segítsék õket minden téren, A SZEMÉLYES ÉRINTKEZÉS MELLÕZÉSÉVEL!
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Fejér Megyei
Kormányhivatal

Kizárólag idõpontfoglalással történik az ügyintézés a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, az elkészült
okmányokat postán kézbesítik, nem közlekednek a
mobilizált kormányablakok

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
2020. március 18-ától csak elõzetes idõpontfoglalással ér-
kezõ ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányiro-
dák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, to-
vábbá a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB
buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha
elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügy-
félkapu azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati
Ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek.

A világméretû koronavírus-járvány miatt elrendelt ve-
szélyhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket
vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézõk védelme érdeké-
ben a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs
lehetõség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag elõze-
tes idõpontfoglalással lehetséges. Idõpontot foglalni ügy-
félkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu olda-
lon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezõ ügy-
feleinknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható tele-
fonszámon lehet. A kormányhivatalok és járási hivatalok
további ügyfélszolgálatain szintén csak elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel fogadják az ügyfeleket; az idõpont-fog-
lalási lehetõségekrõl a kormanyhivatal.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („Kormány-
ablak buszok”) ügyfélfogadása átmenetileg felfüggesztés-
re kerül.

Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszol-
gálatokon nincs lehetõség, a kormányhivatalok és járási
(fõvárosi kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos okmá-
nyokat – a korábban tett rendelkezéstõl függetlenül – kizá-
rólag postai úton kézbesítik.

A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain
korlátozhatják az egyidejûleg az ügyféltérben tartózkodó
ügyfelek számát.

A NAV 2,8 millió adózó személyi jövedelemadó bevallását
készítette el, amit az ügyfélapuval rendelkezõ állampolgár-
ok elektronikusan is véglegesíthetnek. Sokan azonban el-
felejtik az ügyfélkapus felhasználónevüket és jelszavukat,
amit eddig csak személyesen a kormányablakokban lehe-
tett megismerni. A személyes találkozások számának
csökkentése érdekében az elfelejtett Ügyfélkapu azonosí-
tó esetén mától nincs szükség személyes ügyintézésre,
azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvo-
nalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.

Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehetõ leg-
kevesebb személy tartózkodjon egyszerre.

Továbbra is kérjük, hogy az ügyfélszolgálatokat csak ha-
laszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett
válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefo-
non kérjenek tájékoztatást. Kérjük az ügyfeleket, hogy
amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az
ügyféltéren kívül, lehetõség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Az Országos Kereskedelmi
Szövetség felhívása

A CSALÁDOK BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁSA
ÉRDEKÉBEN

A Kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzet kihirdetését jelentette be. Az Országos
Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai (ALDI, AUCHAN, LIDL, METRO, PENNY
MARKET, SPAR, TESCO) folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci helyzetet, a Szövet-
ség élõ kapcsolatot tart fenn és együttmûködik minden érintett területen a kor-
mánnyal, a hatóságokkal, továbbá a beszállítókkal is.
Az OKSZ tagvállalatai beszállítóikkal együttmûködve az elmúlt hetekhez hasonlóan
most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet ke-
zelni tudják. Elõfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb idõszakban egy-egy áru-
házban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás (rendelés a gyártótól, szállítás, rako-
dás) idõigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet. Az áruházak eddig pótolni tudták a
polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedõk rendeléseit teljesítik.
Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel
otthonában feleslegesen sok élelmiszert.
A kiegyensúlyozott áruellátás mellett az OKSZ tagvállalatai megkülönböztetett figyel-
met fordítanak a vásárlók és alkalmazottaik biztonságára is, és minden elvárható intéz-
kedést megtesznek a jövõben is. Az alkalmazottakat folyamatosan tájékoztatják min-
den szükséges biztonsági kérdésrõl is.
A családok biztonsága érdekében
A vásárlók és az alkalmazottak biztonsága érdekében a Szövetség néhány területen –
nemzetközi példák alapján is – együttmûködést kér a vásárlóktól. A Szövetség javasla-
tai, melyekre minden áruház, üzlet, bevásárlóközpont, piac figyelmét is felhívja, a kö-
vetkezõk:
– Javasoljuk, lehetõleg ne a csúcsidõszakban menjenek vásárolni. A kisgyermekek ér-
dekében pedig azt javasoljuk, ha megoldható a felügyeletük otthon, ne vigyék õket ma-
gukkal vásárolni.
– Az eladótérben a vásárlók tartsanak biztonságos távolságot más személyektõl, a pol-
cok elõtti válogatáskor, vagy a csemegepult, a pénztár elõtti sorban álláskor, a lehetõ-
ségekhez igazodó ésszerû mértékben.
– Javasoljuk a készpénz nélküli fizetéseket az üzletekben, ami gyorsabb, kényelme-
sebb is.
– Ahol rendelkezésre áll, kérjük, vegyék igénybe az önkiszolgáló pénztárakat.
– Vásárlás közben is fordítsanak figyelmet az egészségügyi szakemberek, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ általános ajánlásaira is, amelyek szerint a kiskereskedelmi
üzletekben tartózkodva a vásárló se érintse meg az arcát, különösen az ajkakat, az orrát
és a szemét kézzel.
– Kövessék a köhögés és a légzés higiéniai protokollját. Köhögés vagy tüsszentés ese-
tén takarják el a szájukat és az orrukat az egyik könyökükkel, vagy zsebkendõvel, és a
lehetõ leghamarabb dobják be a zsebkendõt egy zárt szemetesbe. Az áruházban ne kö-
högjenek vagy tüsszentsenek az ott tartózkodókra vagy a kihelyezett élelmiszeripari és
más termékekre.
– A válogatható frissárut (elsõsorban péksüteményt) puszta kézzel ne fogják meg,
használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri mûanyag zacskót,
vagy papírzacskót, amibe be is csomagolhatnak.
– Védõmaszkok nem ajánlottak az egészséges emberek számára.
– Az elektronikus kereskedelem során a megrendelõket kérik, jelezzék rendeléseik le-
adása során, ha egészségügyi okok miatt zárt területrõl kérnének kiszállítást és az eset-
leges lezárás pontos határvonalát. Az áruházak munkatársai veszélyeztetett területek-
re nem léphetnek be, így a megrendelt áru átadását (amit csak a zárt terület határa
elõtt tudnak elhelyezni) és az átvétel igazolását elektronikus úton lehet rögzíteni (példá-
ul sms, vagy e-mail útján). Készpénzes és helyszíni kártyás fizetés, bármilyen közvetlen
fizikai érintkezés a lezárt területen tartózkodóval ilyen esetekben nem lehetséges.
Az OKSZ tagvállalkozásai minden jogszabályokban és hatósági ajánlásokban, felhívá-
sokban foglalt intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a kereskedelmi egysé-
gek tiszták és higiénikusak legyenek.
Együtt a vásárlókért!

Országos Kereskedelmi Szövetség
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Koronavírussal
kapcsolatos felhívás

A K&H Bank számára elsõdlegesen fontos a dolgozók és az ügyfelek
egészségének védelme, valamint az üzletmenet folytonosságának fenn-
tartása. Kiemelten fontos számunkra az is, hogy mindenkor ügyfeleink
segítségére lehessünk pénzügyeik intézésében.
A jelenlegi egészségügyi helyzet azonban mindannyiunktól fokozott óva-
tosságot, fegyelmet kíván. Ezúton szeretnénk felhívni ügyfeleink figyel-
mét arra, hogy elsõsorban a K&H Bank elektronikus csatornáit, a K&H
e-bankot, K&H mobilbankot, valamint be- és kifizetésre alkalmas ATM
berendezéseinket vegyék igénybe mindennapi pénzügyeik intézésére.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felhívást tett közzé, mely szerint
a készpénz felületén akár több napig is életben maradhat a korona-
vírus. Éppen ezért javasoljuk ügyfeleinknek a bankjegyek és érmék he-
lyett is az elektronikus fizetési megoldások használatát: a bankkár-
tyával, K&H mobiltárcával, esetleg a néhány másodperc alatt teljesülõ
azonnali átutalással történõ fizetést.
Bankfiókjaink jelenleg változatlan nyitva tartással várják ügyfeleinket, de
kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben keressék fel személyesen
bankfiókjainkat. Esetleges kérdéseikkel természetesen továbbra is for-
dulhatnak a K&H Telecenter kollégáihoz, a 06 1/20/30/70 335 3355-ös
telefonszámon.
Köszönjük, hogy felelõsségteljes viselkedésével és pénzügyeinek elekt-
ronikus intézésével hozzájárul a járvány terjedésének megfékezéséhez!

K&H Bank

HIRDETMÉNY
A Sárbogárdi Református

Egyházközség és a Sárszentmiklósi
Református Missziói Egyházközség

hirdetménye

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra kö-
nyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el
egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna
valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen össze-
fog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre
vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszé-
de lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes böl-
csességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki éne-
kekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szól-
tok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek õáltala.” Kolossé 3, 12-16.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének a felhívásá-
val és az állami intézkedésekkel összhangban további intézkedésig a sár-
bogárdi református gyülekezet, valamint a sárszentmiklósi református
gyülekezet hétközi, vasárnapi, ünnepi alkalmai szünetelnek, beleértve a
különbözõ személyes jelenlétet is igénylõ oktatási, elõkészítési alkalma-
kat, egyházi eseményeket, presbiteri gyûléseket stb. A fizikai találkozá-
sok szünetelnek, de a lelkiek nem!

Az iskolai hittanórák az iskolák adottságai és lehetõségei szerint nem
szünetelnek, hanem különbözõ módon folytatódnak (KRÉTA vagy digitá-
lis órák és tartalmak megosztásával, illetve tanulói visszajelzésekkel).
Mivel a távoktatási rendszerek még csak most indulnak, illetve indultak
el, kérem, kövessék figyelemmel a változásokat is.

Telefonon elérhetõek vagyunk továbbra is a 06-30-995-2303-as
telefonszámon, vagy a csongor.kovacs74@gmail.com e-mail-cí-
men. Biztatunk is mindenkit, hogy bármilyen ügyes-bajos dologban nyu-
godtan keressenek bennünket.

Fel lehet venni a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetõségeken is. A leg-
fontosabb információk, bejegyzések, áhítatok, közlemények folyamato-
san frissülnek gyülekezetünk közösségi hálós (facebook) oldalán:

https://www.facebook.com/sarbogardireformatus.egyhazkozseg/

A sárszentmiklósi gyülekezet facebook-oldala most lett létrehozva, így
még az indulás és a feltöltés fázisában van, ebben is türelmet kérünk.

https://www.facebook.com/S%C3%A1rszentmikl%C3%B3si-Refo
rm%C3%A1tus-Gy%C3%BClekezet-103642694609440/?modal=a
dmin_todo_tour

A központi felhívás értelmében még a temetések is csak szûk családi
körben tartatnak további intézkedésig.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honla-
punkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap dél-
elõtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reforma-
tus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük gyülekezetünk tagjait és mindenkit tartsanak otthoni könyörgése-
ket és imádságokat. Vegyük elõ otthon a Bibliát, családunk körében is
tartsunk igeolvasást, imádságot.

Utolsó alkalommal elhangzott a sárbogárdi templomban is, hogy bár az
alkalmak szünetelnek, de Isten szeretete nem szûnt meg irányunkba
megmutatkozni!

KÖZLEMÉNY
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Evangélikus Egyházközség közleménye
A koronavírus-járvány terjedésére való tekintettel a vasárnapi istentisz-
teletek és hétközi alkalmak, személyes látogatások, találkozások egy-
aránt elmaradnak egyelõre bizonytalan ideig!
Megértésüket köszönjük!
A hétre való igei üzenet mindig plakátokon is megjelenik majd.
Napi igei gondolatok egyéni elcsendesedéshez, imádsághoz, családi be-
szélgetéshez, imaközösséghez facebook-oldalamon naponta változnak,
folyamatosan bõvülnek majd a lehetõségek.
Messengeren, telefonon, e-mailen keresztül folyamatosan rendelkezés-
re állok lelkigondozói beszélgetésre, ügyintézésre is.
A hittant elektronikus kapcsolattartással folytatjuk az érintettekkel
egyeztetve.
Elektronikus eszközöket nem használóknak is szívesen eljuttatunk Bibli-
át, lelki irodalmat, segítséget – az egészségügyi szabályokat betartva,
telefonos jelzés alapján.
Figyeljünk Istenre és egymásra!
Bátran jelezzünk és jelentkezzünk!

Féltõ szeretettel:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész

Facebookon a teljes nevemmel jelölhetnek be új ismerõsök a kapcso-
latfelvételhez.
A gyülekezet facebook-oldala: Evangélikus Egyházközség Sárbogárd–
Sárszentmiklós
Mobil: 06 20 824 6763
E-mail: Melis.Orsolya@lutheran.hu vagy omelis@freemail.hu

ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!
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A MÁV HÍREI
Országos szinten az összes kocsit

teljesen fertõtlenítik

A jelenlegi járványügyi helyzetre való
tekintettel március 13-án megkezdõ-
dött a vasúttársaság jármûparkjának
fertõtlenítése. Ma délelõttig összesen
172 jármûvön – közte az elõvárosi for-
galomban járó villamos motorvonat-
okon is – elvégezték az úgynevezett zá-
ró fertõtlenítést, tervezetten szerdáig a
budapesti elõvárosi vonatok kocsijait,
hét végéig pedig az országban közleke-
dõ összes jármûvet fertõtlenítik így.
A zárófertõtlenítés baktérium-, vírus- és
gombaellenes fertõtlenítést jelent,
amely után minden kórokozó elpusztul a
jármûveken. Az országos lefedettségû
rendszer kialakításának köszönhetõen a
hét végétõl a jármûpark jelentõs részének teljes fertõtlenítése biztosítva
lesz.
A kocsik magas szintû fertõtlenítésén túl, a mai naptól kezdõdõen, fokoza-
tosan a legnagyobb forgalmú budapesti és vidéki pályaudvarokon, megál-
lóhelyeken is biztosítják a kézfertõtlenítõ lehetõséget az utazóközönség-
nek is.
A vírus terjedésének leginkább kitett munkakörökben dolgozók – például
jegypénztárosok, jegykezelõk – már korábban megkapták a kézfertõtlení-
tõt, szájmaszkot, gumikesztyût tartalmazó egységcsomagokat, az üzemi
területeken is több száz érintésmentes kézfertõtlenítõ-adagolót osztottak
szét. A vasúttársaság a pályaudvarokat, üzemi területeket is vírusellenes
takarítószerekkel takarítja.

Díjmentes a nemzetközi jegyek
visszatérítése

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a külföldi vasúttársasá-
gok által meghozott, vagy kilátásba helyezett intézkedések miatt a
MÁV-START kezelési költség nélkül visszatéríti a nemzetközi jegyek árát
célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról.
A nemzetközi menetjegyek jelenleg az elõírásoknak megfelelõen, korláto-
zás nélkül megválthatók azokra a vonatokra, amelyek közlekedésében
nincs ismert korlátozás. Azonban a járványügyi helyzet és az életbe lépte-
tett kormányzati intézkedések miatt a MÁV-START az általa kiállított, ápri-
lis 11-éig érvényes nemzetközi menetjegyek és helybiztosítások árát keze-
lési költség nélkül visszatéríti, amennyiben az utas lemond az utazásról.
Jegypénztárban vásárolt nemzetközi jegyek esetében a nemzetközi pénz-
táraknál és az ügyfélszolgálatokon személyesen nyújthatják be az utasok a

visszatérítési kérelmüket. Ezt elektronikus úton is jelezhetik az eszreve-
tel@mav-start.hu címen, ebben az esetben az eredeti menetjegyet postai
úton el kell juttatni az ügyfélszolgálatra, az 1426 Budapest, Pf. 56. címre.

Abban az esetben, amennyiben a pénztárban bankkártyával, vagy kész-
pénzzel vásárolt nemzetközi menetjegy értéke nem haladja meg az 50 ezer
forintot, azonnali visszatérítését kérheti az utas személyesen a nemzetközi
pénztárakban, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon. (Bankkártyás vá-
sárlás esetén a menetjegy értékét a pénztárban visszautalják bankszámlá-
ra.) Az 50 ezer forintnál nagyobb értékû, személyesen, készpénzért, vagy
bankkártyával vásárolt menetjegyek visszatérítése – a vasúttársaság
honlapjáról is letölthetõ – visszatérítési igénybejelentõ nyomtatvány kitöl-
tésével lehetséges, ebben az esetben a menetjegy értékét a megadott
számlaszámra utalja vissza a vasúttársaság. Online jegyváltás esetén az
eszrevetel@mav-start.hu címen nyújthatják be igényüket.

A vasúttársaság felhívja az utazók figyelmét, hogy külföldön további vasúti
korlátozások várhatók, emiatt bizonyos úti célokra a nemzetközi menetje-
gyek értékesítését átmenetileg felfüggeszthetik. A MÁV-START arra kéri
az utasait, hogy az utazások tervezése és a jegyek megvásárlása elõtt tájé-
kozódjanak az aktuális nemzetközi közlekedési helyzetrõl a MÁV webolda-
lán (www.mavcsoport.hu), illetve a MÁVINFORM facebook-oldalán.

A MÁV app-on keresztül
biztonságosabb a jegy- és bérletvásárlás

a járvány idején

A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasút-
társaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesít-
sék elõnyben a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegy váltá-
sát.

Az e-vonatjegyet bárki részére megválthatják az utasok, a digitális pél-
dányt az utazás elõtt el kell küldeni az utazó személynek az eredeti letöltött
fájl formátumában, hogy kinyomtatva, vagy okostelefonon, tableten meg-
mutathassák a jegyvizsgálónak.

Fontos tudni, hogy fizetés után a regisztrált e-mail-címre elküldi a rendszer
az elektronikus számlát és a bérletet (vonalkód nélkül) PDF-fájlként. Ezeket
elektronikusan le lehet adni a munkáltatónak. eSZIG-hez rendelt bérlet
esetén az utazási tájékoztató érkezik a számla mellett.

Hasznos linkek:

A MÁV-alkalmazás erre a linkre kattintva érhetõ el: https://bit.ly/2U41r2F

A MÁV-alkalmazásról ide kattintva érhetõk el információk:
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/mav-applikacio-
mindent-tudo-belfoldi-vasuti-utazastervezo

Az e-vonatjegyekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre pedig erre a
linkre kattintva olvashatók hasznos válaszok:
https://jegyvasarlas.mav-start.hu/eTicketV2/HU/gyik.html

MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Kommunikációs Igazgatóság
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A NAV HÍREI
Sorban állás helyett: online ügyintézés

Személyes megjelenés nélkül egyszerûbb, gyorsabb és biztonságosabb az
adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozók-
nak egyébként is kötelezõ az elektronikus út, a magánszemélyek pedig
szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetõségekkel. Az
online ügyintézés mellett ugyancsak kényelmes és gyors megoldást jelent
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) telefonos ügyfélszolgálata is.
A NAV-nál már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhetõ, amihez a
magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügy-
félkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás). Az
elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy napjaink alap-
vetõ elvárása, jelentõsen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hiva-
talok között. Nem kell sorban állni a postán, sem egy irat átvételénél, sem
a válasz feladásánál.
Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett tehát érdemes igénybe venni a
NAV online szolgáltatásait. A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik
be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek
többféle adatbejelentési kötelezettségnek, de a bevallásukkal kapcsolatos
problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek. A magánszemélyek
elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, online kereset-kimutatást,
vagy akár elveszett adókártya pótlását is igényelhetik. Elektronikusan
adó-, jövedelem- és illetõségigazolás is kérhetõ.
Számos adóügy intézhetõ egyszerûen egy telefonhívással is. Konkrét
ügyek intézéséhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód), vagy rész-
leges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító-szám leg-
egyszerûbben ügyfélkapun igényelhetõ a NAV-tól a TEL nyomtatványon.
Telefonon többek között javítható a hibás bevallás, kérhetõ adó-, jövede-
lem- és illetõségigazolás, adónemek közötti átvezetés, tájékoztatás az
adószámla-egyenlegrõl, bejelenthetõ a levelezési cím, vagy egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetése.
Az Online Nyomtatványkitöltõ Alkalmazással a magánszemélyek akár el-
veszett adókártyájuk pótlását is igényelhetik.
A NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszer ingyenesen hívható tele-
fonszáma a 06-80-20-21-22, amely hétfõtõl csütörtökig 8 óra 30 perctõl
16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctõl 13 óra 30 percig hívható.
Általános tájékoztatás elõzetes regisztráció nélkül is kérhetõ a NAV
Infóvonalán, a szintén ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon.
Részletes tájékoztatás a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) olvasható az
e-ügyintézésrõl a 32., a telefonos ügyintézõ rendszerrõl a 33. számú infor-
mációs füzetben.

Április 15-éig kérhetõ
a tervezetek postázása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült a több mint 5,5 millió
szja-bevallási tervezettel és elérhetõvé tette azokat elektronikusan eSZJA
felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja – a Kormány által 2020. március
11-én elrendelt veszélyhelyzet miatt – egy hónappal tovább veheti igény-
be a NAV szolgáltatását, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek postázá-

sát. Ezzel a lehetõséggel nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszol-
gálaton, hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.
Akinek nincs ügyfélkapuja, az a megszokottakhoz képest egy hónappal to-
vább, azaz egészen április 15-éig több lehetõség közül is választhat, hogy
megkapja postán a tervezetét:
– SMS-ben a 06-30-344-4304-es telefonszámon (ebben a formában:

SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
– a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon,
– levélben,
– formanyomtatványon (BEVTERVK),
– telefonon, a 1819-es hívószámon.
A NAV honlapjáról elektronikusan már elérhetõk a tervezetek. Az eSZJA
programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezõk akár okostelefonon,
vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön
szerkeszthetik is az szja-bevallást. A magánszemélyeknek és azoknak a ta-
valy egész évben katás, vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt
munkahelyük és kaptak munkabért, a bevallási tervezetük automatikusan
bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást május
20-áig.
Az egyéni vállalkozóknak, a mezõgazdasági õstermelõknek, és az áfa-fize-
tésre kötelezetteknek a tevékenységükbõl származó jövedelmi, illetve az
adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplõ adatokkal kell kiegészíteniük
bevallási tervezetüket. Az õ esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani
a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automati-
kusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.
Az szja 1+1 %-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig vá-
laszthatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget
vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az egyházak részére tavaly tett ren-
delkezõ nyilatkozatok szintén eddig az idõpontig módosíthatók, vagy von-
hatóak vissza.

Rövidebb nyitva tartás
a NAV központi ügyfélszolgálatain

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fõvárosi és megyei központi ügyfélszolgá-
latai 2020. március 18-ától heti 25 órában várják az ügyfeleket.
A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és mun-
katársaira ható kockázatokat. A hivatal az operatív törzs ajánlásaival össz-
hangban változtat ügyfélfogadási gyakorlatán és a várakozókat ütemezet-
ten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügy-
fél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van.
A székesfehérvári központi ügyfélszolgálat (Székesfehérvár, Mátyás király
krt. 4/b) módosított nyitva tartása:

hétfõ 8.30–16.00
kedd 8.30–12.00
szerda 8.30–16.00
csütörtök 8.30–12.00
péntek 8.30–11.30

Az adóügyek döntõ többsége elektronikusan is intézhetõ, ezért a hivatal
kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus, vagy telefonos ügyintézést,
elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A NAV általános tá-
jékoztatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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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TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Sárbogárd város lakosságát és az ügyben a ha-
tásterületen érintetteket, hogy Sárbogárd, külterületi 0631/30
hrsz-ú ingatlanon tervezett bányászati tevékenység elõzetes vizsgá-
lata tárgyában a Bérc-Föld Építõipari Szolgáltató Kft. (8044 Kincses-
bánya, 2030 hrsz.) és a „Dolomit 2002” Bányászati és Kereskedelmi
Kft. (8044 Kincsesbánya, 2030 hrsz.) kérelmére, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fõosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztá-
lya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Kör-
nyezetvédelmi Hatóság) az FE-08/KTF/900-1/2020 ügyiratszámon
közigazgatási hatósági eljárást indított.
Az eljárás a „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról” szóló 314/2002. (XII. 25.) korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján került megindításra.
A Környezetvédelmi Hatóság az elõzetes vizsgálati eljárás lefolytatá-
sát követõen a 2020. március 12-én kelt FE-08/KTF/900-26/2020.
iktatószámú határozatával meghozta döntését.
A HATÁROZAT másolati példánya a Sárbogárdi Polgármesteri Hiva-
tal épületének (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) elõterében, a porta-
helyiség mellett, attól jobbra lévõ oldalfalon elhelyezett hirdetõtáb-
lán 2020. március 18-án 30 nap idõtartamig a határozat teljes szöve-
gének nyilvános közzététele érdekében kifüggesztésre került, ahol
az érdeklõdõk (érdekeltek) a hivatal nyitva tartása alatt a határozat
tartalmát áttanulmányozhatják.
A HATÁROZAT hirdetõtábláról történõ levételérre 2020. április
19-én reggel kerül sor.
A HATÁROZAT digitálisan a http://kornyezetvedelem.fmkh.hu
webcímen megtalálható.
A határozat tartalmával kapcsolatosan a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal mûszaki osztályán Bencze Istvántól a 06 (25) 520 260-as te-
lefonszámon lehet tájékoztatást kérni.
Ügyintézés a fent megnevezett Környezetvédelmi Hatóságnál törté-
nik, a tervezett tevékenységrõl és a meghozott döntéssel kapcsola-
tosan bõvebb információ is az eljáró hatóságtól kérhetõ:
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8.30–12.00, szerda 8.30–12.00 és 13.00–
15.30, péntek 8.30–12.00.
Ügyintézõk neve és hivatali elérhetõsége: Kapási Krisztián és dr.
Majer Andrea.
Telefon: 06 (22) 514 300
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766
A jogorvoslati lehetõségrõl a Környezetvédelmi Hatóság által meg-
hozott határozat 9. pontjában foglaltak adnak tájékoztatást.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Kiegészítés és helyesbítés
A Mozdulj a Városért Egyesület által szervezett X. Sárbogárdi Kol-
básztöltõ Fesztiválról szóló írásban tévesen szerepelt, hogy föllépett
a sárosdi Mephisto zenekar, ezúttal ugyanis nem tudtak eljönni az
eseményre.
A köszönetnyilvánításban szereplõ egyik támogató neve helyesen:
Protect-Lux 07 Kft.
A rendezvény végén – amikor tudósítónkat már máshova szólította a
kötelesség – Fodor János 10 éves egyesületi elnöki tevékenysége
elismeréseként Aranykolbász-díjat vehetett át dr. Szabadkai József-
tõl. A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület (mely jó kapcsolatot
ápol a Mozdulj a Városért Egyesülettel) polgári tagozat ezüst fokozat
emlékérem elismerésben részesítette Fodor Jánost egy emléklap kí-
séretében, melyet az egyesület elnöke, Horváth Ferenc nyújtott át
részére. Fodor Jánosnak ezúton is gratulációnkat fejezzük ki kitartó
munkájáért!

Szerkesztõség

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-Helyettesi
Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi Osztálya
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2020. március 11-én kézhez kapott, elektroni-
kus úton érkezett levelével megkereste hivatalomat a Területi Igazgatóság
vonalhálózatának vegyszeres gyomirtásával kapcsolatosan.
A megkeresésekben foglaltak alapján „a növényvédelmi tevékenységrõl”
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésében elõírtak-
nak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a tevé-
kenység (méhészet, állattartás) által a hatásterületen érintetteket:
A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének az igazgatósághoz tartozó
állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon, átjárókon, rálátási há-
romszögeken a pályatestek és környékének (állomásokon, megállóhelyeken,
állomási vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, ipar-
vágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési feladatok-
kal megbízott útján a MÁV Zrt. vegyszeres gyomirtást végez a következõk
szerint:

A gyomirtás ütemterve szerint
Sárbogárd közigazgatási területén:

2020. április 9. (csütörtök): Kovács Róbert munkavezetõ, tel.: 06-30-939-
7712 – Sárbogárd 7,95 vgkm-en, I, II, III, V-XV állomási vágányokon, 0,9 ha
állomási területen, 0,1 ha rakterületen; – Rétszilas 5,06 vgkm-en, I, II, III,
IV-VII, VIII állomási vágányokon, 2 ha állomási területen, 0,3 ha rakterületen;
2020. május 12. (kedd): ifj. Bajcsi Zoltán munkavezetõ, tel.: 06-30-653-
9971 – Rétszilas-alsó peron 0,05 ha
2020. május 22. (péntek): Szarka Sándor munkavezetõ, tel.: 06-30-723-
2505 – Tolna – Mõzs – Rétszilas vonalszakaszon; – Rétszilas – Mezõfalva vo-
nalszakaszon;
2020. május 25. (hétfõ): Szarka Sándor munkavezetõ, tel.: 06-30-723-2505
– Pusztaszabolcs – Rétszilas – Dombóvár vonalszakaszon;
2020. június 17. (szerda): Szarka Sándor munkavezetõ, tel.: 06-30-723-
2505 – Sárbogárd – Börgönd vonalszakaszon; – Pusztaszabolcs – Sárbo-
gárd.
Az Unimog permetezõ gépkocsik és szerelvények útvonalterve az idõjárási
viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból módosulhat. Amennyiben napközben
az idõjárás (szél, esõ) nem engedi a munkavégzést, úgy a gyomirtást éjszaka
is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0
munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezéssel érintett terü-
leteken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ össze-
állításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók figyelmét,
hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, kitelepítésénél, az állatok le-
geltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket,
korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt. által
rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán
Bencze István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyiségében,
továbbá Sárbogárd város honlapján: www.sarbogard.hu.
Felhívom a méhészettel és állattartással foglalkozók figyelmét, hogy a fenti-
ekben részletesen ismertetett, kezelt területeken fokozott figyelemmel járja-
nak el.
A vegyszeres gyomirtással érintett területeken legeltetni és a területekrõl
származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól (néhány nap eltolódással) szá-
mított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a munkavezetõktõl a megadott telefon-
számokon lehet tájékoztatást kérni. A vegyszeres gyomirtás káros hatásai-
nak elkerülése érdekében teendõ szíves együttmûködésüket és megértésü-
ket elõre is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

LAKOSSÁGI ÁRUSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK
platós kisteherautóval: KÖLTÖZTETÉS,

TÛZIFA-, ÉPÍTÕANYAG-, ÁRUSZÁLLÍTÁS stb.,
valamint LÓSZÁLLÍTÁS LÓSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓVAL.

06 30 3398 958

18 hetes TOJÓJÉRCÉK ÉS
ELÕNEVELT CSIRKÉK KAPHATÓK, SÁRSZENTMIKLÓS.

06 20 575 3033

Idõs, özvegy úr TÁRSAT KERES vagy
ELTARTÁSI SZERZÕDÉST KÖTNE,

65-70 év közötti, intelligens, nem molett hölggyel.
SZIMPÁTIA ESETÉN OTTLAKÁS SZÜKSÉGES.

06 20 360 1124 (18 órától)

HÁZELADÁS után megmaradt INGÓSÁGOK
(hûtõk, gáztûzhely, bútorok, szerszámok stb.)

OLCSÓN ELADÓK. 06 20 3944 261

1 % – KEDVES KARATE SPORTBARÁT!
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával

támogassa a NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet!
Adószámunk: 19025513-1-07

Köszönettel: Németh Attila elnök

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

HIRDETMÉNY
A 07404050 kódszámú vadászterület tu-
lajdonosi közössége tájékoztatja a terü-
letén lévõ földtulajdonosokat, hogy
bérleti díjat fizet.

A területén lévõ tulajdonosok jogosult-
ságuk bemutatása után a részükre meg-
állapított összeget egyeztetés után (te-
lefonszám: +36 /30/ 2890 217) átvehe-
tik.

Kovásznai Szász Béla,
a földtulajdonosi közösség képviselõje

KÉK
HÍREK

LEZÁRT AKTA:
VONAT ELÉ HAJTOTT
A sárbogárdi rendõrök befejezték az ügy
vizsgálatát azzal a 42 éves nõvel szemben,
aki a vasúti közlekedés biztonsága ellen vé-
tett.
Egy vajtai lakos 2019. augusztus 10-én dél-
után személygépkocsival közlekedett a
6311-es számú úton Vajta felõl Pálfa irá-
nyába. Haladása során a Rétszilas – Báta-
szék közötti vasúti pálya keresztezõdésé-
ben lévõ, fénysorompóval ellátott átjáró-
hoz érkezett, ahol figyelmen kívül hagyta a
jelzõberendezés tilos jelzését, és az átjáró-
ba hajtott, ahol az autója elejével a jobbról
érkezõ motorvonat bal elsõ részének ütkö-
zött. A baleset során a személygépjármû
vezetõje súlyosan megsérült. Vele szem-
ben gondatlanságból elkövetett, vasúti
közlekedés biztonsága elleni vétség miatt
folytattak büntetõeljárást a sárbogárdi
rendõrök.
A rendõrség a nyomozás vizsgálati szaka-
szában a szükséges eljárási cselekménye-
ket elvégezte és az iratokat a napokban a
Székesfehérvári Járási Ügyészségnek to-
vábbította.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HÉTVÉGÉN HIDEGFRONT ZÁRJA
A NAPOS, MELEG, TAVASZI IDÕT

Csütörtökön hajnali pára- és ködfoltok néhol elõfordulhatnak. Napközben ismét sok lesz a napsütés,
csak kevés felhõ lehet az égen. Esni sehol sem fog. Gyenge, mérsékelt marad a déli-délnyugati szél.
Hajnalban már csak néhol lehet gyenge fagy. Délután 17-21 fokra készülhetünk.
Pénteken a napos, gomolyfelhõs idõ mellett északon, északkeleten alakulhatnak ki futó záporok.
Nyugaton megélénkülhet a délies szél. Délután 15-21 fokot mérhetünk.
Szombaton markáns hidegfront érkezik erõs, viharos széllel, ami véget vet a tavaszi idõnek. Ország-
szerte kell esõre, záporokra készülni, a hegyekben havas esõ, hó is hullhat. Kora délután az ország
északi felén 5-11, délen 12-18 fokra van kilátás. Vasárnap szeles, hideg idõ várható. A felhõátvonu-
lásokból néhol elõfordulhat hózápor. Délután 3-7 fok valószínû.
Forrás: idokep.hu

FELHÍVÁS

A 2020. március 21-ére
tervezett országos

kirakodóvásár a koronavírus
terjedésének csökkentése

érdekében elmarad!

Dészolg Kft.
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