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SZOLGÁLATI
KÖZLEMÉNY

Június 17-én éjfélkor (6 órával azután, hogy e sorokat papírra vetem)
véget ér a veszélyhelyzet miatti rendkívüli jogrend, azonban a koronaví-
rus jelenléte miatt marad a járványügyi készültség.
Ennek értelmében a Hírház az eddigi ablakos kiszolgálás helyett a „bé-
keidõben” megszokott nyitvatartási idõben, hétköznapokon 8.30 és
16.30 között, nyitott ajtóval várja ügyfeleit. Szigorúan csak azokat
szolgáljuk ki, akik szájukat és orrukat maszkkal, vagy sállal takar-
ják el, valamint kezüket lefertõtlenítik az üzlet bejáratánál elhelye-
zett kézfertõtlenítõvel – ez közös érdekünk, elsõsorban az egész-
ségünk szempontjából. Mindazonáltal a vevõre és üzletre is büntetést
róhatnak ki, ha ezt a szabályt nem tartjuk, nem tartatjuk be. A 1,5-2 mé-
teres távolságot a maszkviseléssel egyetemben szintén kérjük betarta-
ni! Az üzlethelyiségben maximum 3 ügyfél tartózkodhat egyszerre.
Anyagaikat továbbra is a legcélszerûbb e-mailen elküldeni a
bogardesvideke@gmail.com címre, vagy pendrive-on leadni. A kész-
pénzes és bankkártyás fizetésen kívül a helyszínen azonnali utalással is
kiegyenlíthetik számlájukat. Mi már teljes mértékben átálltunk elektro-
nikus számlázásra, így a kiállított készpénzes/átutalásos számlákat
e-mailen kapják meg ügyfeleink, csak külön kérésre nyomtatunk papír
alapú számlát.
Várjuk Önöket szeretettel! Vigyázzunk egymásra!

Hargitai–Kiss Virág

SZÛK KÖRÛ BALLAGÁSSZÛK KÖRÛ BALLAGÁS
Írás a 6. oldalon.
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A SEMMI ÁGÁN
Egyéves kora óta, 22 éve él Magyarországon az örmény születésû Nazarjan Arev, mégis hontalan. Eredeti
okmányai (születési kivonata, útlevele) híján se magyar, se más állampolgársággal nem rendelkezik, öt-
évente megújításra kerülõ tartózkodási engedélye csupán arra jogosítja fel, hogy magyar földön legyen, az
ország határain túlra nem teheti a lábát, s a határon belül is korlátozottak a lehetõségei.

Arev a személyi igazolványa szerint 1977.
június 18-án látta meg a napvilágot. Egy-
éves volt, amikor édesapjával Magyaror-
szágra jöttek. Édesanyjáról alig tud vala-
mit, 18 éves koráig abban a hitben élt, hogy
meghalt. Édesapja legalábbis ezt mondta
neki. 18 éves kora körül aztán valahogy
megtalálták és telefonon fölhívták õt a
nagynénjei, édesapja testvérei, akik közül
az egyik Jerevánban, Örményország fõvá-
rosában él. Akkor tudta meg, hogy édes-
anyja él, elvileg Jerevánban lakik, elvileg
Tamarának hívják, két gyermeke van az el-
sõ házasságából, és édesapja elsõ házassá-
gából is van két féltestvére. A véletlennek
köszönhetõen szintén fény derült Arev va-
lódi nevére (Sedrakyan Jervandi Arevik –
Arevik=Napocska), melyet édesapja (aki
ugyancsak más nevet vett föl) eltitkolt elõ-
le. Ennél többet azonban nem tudott meg,
hiába kérlelte a nagynénjeit.
Sokáig a debreceni menekülttáborban él-
tek apjával, aztán amikor édesapja elhe-
lyezkedett, a munkaadójánál kaptak szál-
lást. Onnan a bicskei menekülttáborba ke-
rültek. Mivel édesapja bántalmazta, 10
évesen Nagyvenyimre vitték nevelõszülõk-
höz. 3 hónap után Sáregresre került más
nevelõszülõkhöz, 1 év után vissza az édes-
apjához, aki akkor már albérletben lakott
Bicskén. Apja ismét kezet (lábat, széket,
övet) emelt rá, így Ráckeresztúr követke-
zett (ismét nevelõszülõknél). 1 év után
visszahelyezték édesapjához – ez sem vég-
zõdött másképp. Korábban mások jelen-
tették be a gyámügynél az agresszív szülõt,
ezúttal azonban a 13 éves Arev megszö-
kött, és a családsegítõhöz fordult segítsé-
gért. A sáregresi nevelõszülõkön kívül gyá-
mot rendeltek ki mellé, aki nagyon sokat
segített abban, hogy legyen a lánynak adó-,
TAJ- és lakcímkártyája, személyi és diák-
igazolványa.
A sok viszontagság, költözés közepette is
sikerült befejeznie az általános iskolát. El-
kezdte a simontornyai gimnáziumot, de

három év után (19 évesen) abbahagyta,
mert megismerte a párját, Rolandot.
Összeköltöztek Cecén, és harmadik pró-
bálkozásra elhelyezkedett egy gyárnál. Két
helyen a tartózkodási engedélye, ideigle-
nes okmányai miatt utasították el.

Ugyanez az oka annak is, hogy nem háza-
sodhat össze egyéves kislánya apjával, nem
lehet saját tulajdona (se ingatlan, se gép-
jármû), nem igényelhet semmilyen támo-
gatást.

Édesapja lehetne az egyetlen szalmaszál,
aki a miértekre választ adhatna, s teljes
életet a lányának csupán azzal, ha a szemé-
lyét, származását igazoló születési anya-
könyvi kivonatát, vagy az útlevelét Arev
rendelkezésére bocsátaná, vagy megmon-
daná, pontosan hol született, hogy hívják
az édesanyját, hol él és hogyan lehet õt el-
érni. De apja – aki jelenleg Budapesten la-
kik és dolgozik, és akivel a lány nemrég is-
mét fölvette a kapcsolatot – minden érv el-

lenére hajthatatlan. Hétpecsétes titokként
õriz minden dokumentumot és informáci-
ót, hacsak meg nem semmisítette az irato-
kat. Valószínûleg a saját bõrét védi. A lá-
nyát is feltételezhetõen azért hozta magá-
val Magyarországra annak idején, mert
egy pici gyermekkel könnyebben kapott
bebocsátást menekültként.
Iratok nélkül Arev falakba ütközik. Min-
den lehetséges utat megpróbált, de se az
idegenrendészet, se a rendõrség, se a Vö-
röskereszt, senki nem tud hivatalos úton a
segítségére lenni. Örmény nagykövetség
nincs Magyarországon, csak Bécsben, ám
oda nem mehet, mivel – mint fentebb emlí-
tettem már – az országhatáron kívülre nem
engedik.
Arev végsõ elkeseredésében fordult hoz-
zám, s osztotta meg velem életének viszon-
tagságait. Egyrészt annak reményében,
hátha a nyilvánosságon keresztül olyan
emberekhez is eljut a története, akik segí-
teni tudnak neki. S talán a hasonló helyzet-
ben lévõknek is erõt ad mindez, hogy nin-
csenek egyedül.
Arevnek egy nagy szerencséje van: párja
révén egy szeretõ, megtartó, támogató csa-
lád részévé vált.
Ugyanakkor emészti az örök bizonytalan-
ság. Mert mi lesz, ha valamiért mégsem
újítják meg a tartózkodási engedélyét és itt
kell hagynia a családját, az egyetlen valódit
az életében?
Akinek megadatott, hogy akár több gene-
rációra visszamenõen ismeri a gyökereit,
mellyel egy családhoz, nemzetséghez,
nemzethez kapcsolódik, az oly könnyedén
tudomást sem vesz arról, micsoda érték,
micsoda erõforrás ez! Arev és sorstársai
ösztönösen is érzik, hogy megcsonkíttat-
tak, és az elveszített részt ûzve-hajtva kere-
sik, hogy a sajgó sebre enyhet találjanak,
biztonságra leljenek. Õk tudják igazán,
hogy gyökértelenül a semmi ágán billeg az
ember.

Hargitai–Kiss Virág
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AKTUÁLIS JÁRVÁNYHÍREK – 2020-06-17
Egy fõvel emelkedett a beazonosított fertõzöttek száma és elhunyt két idõs, krónikus beteg

Ismét csak egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertõzést
(COVID-19), ezzel 4078 fõre nõtt a hazánkban beazonosított fertõzöttek száma. El-
hunyt két idõs, krónikus beteg. Ezzel 567 fõre emelkedett az elhunytak száma, 2547-en
pedig már meggyógyultak. Az aktív fertõzöttek száma 964 fõ. Az aktív fertõzöttek 39 %-a,
az elhunytak 60 %-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 210 koronavírusos beteget ápolnak
kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetõgépen.

A parlament kedden elfogadta a veszély-
helyzet megszüntetésérõl szóló törvényt,
és felhatalmazta a kormányt a különleges
jogrend megszüntetésére. Az Országgyû-
lés emellett megteremtette a járványügyi

készültség fenntartásához szükséges jog-
szabályi hátteret, eszerint a kormány
egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el,
amely járványügyi készültségnek minõsül.
A kormány mai ülésén tárgyalja a veszély-

helyzet megszüntetésével kapcsolatos és a
védekezés fenntartásához szükséges to-
vábbi lépéseket.

A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi
lehetõvé, hogy sikeres volt a védekezés el-
sõ szakasza. Az idõben meghozott intézke-
déseknek és a lakosság együttmûködésé-
nek köszönhetõen sok más országgal el-
lentétben el tudtuk kerülni a tömeges
megbetegedéseket és a több ezres halál-
eseteket. Fokozatosan csökken az új és az
aktív fertõzöttek száma, ugyanakkor a jár-
ványügyi készültség fenntartására szükség
van, hiszen a pandémia (világjárvány) je-
lenleg is tart, a koronavírus továbbra is itt
van és fertõz.

A járvány alakulását ezért továbbra is ki-
emelten figyelemmel követi a kormány, a
járványügyi hatóság, továbbra is mûködik
az Operatív Törzs, és ha valahol felüti a fe-
jét a fertõzés, akkor elrendeli a járvány-
ügyi bevetési egység beavatkozását.

Forrás: koronavirus.gov.hu

HÁRSBÓL SAS

Váraljai Péter fafaragómester egy különleges magánmeg-
bízásnak eleget téve dolgozik egy hársfa törzsén már jó
ideje, az Árpád-lakótelep Árpád utca felõli oldalán. Mél-
tón és mûvészien hasznosul így újra a fa, a helyén maradva
gyökerestül, melynek lombkoronája helyén egy sas ölt for-
mát, alul pedig Nagy-Magyarország és Kis-Magyarország
rajzolódik ki a faragóeszközök nyomán.
A végeredményt is közölni fogjuk majd!

HKV

KÉRDEZTÉK
MIKOR KÖLTÖZIK A TRÁGYA?

A Kertalja utcai trágyadombnak sajnos még mindig nem kélt lába, válto-
zatlanul ott terpeszkedik a Hatvani útra vezetõ földút mellett. Dr.
Sükösd Tamást zaklattam a kérdéssel, hogy mikor kerül elszállításra a jó-
kora halom. A polgármester elmondta: beszerzés alatt van egy 3 tonnás
pótkocsi az önkormányzat már meglévõ mezõgazdasági eszközparkja
mellé, így pár héten belül azzal fogják megoldani az ismeretlen szemé-
lyek által javarészt közterületen illegálisan elhelyezett trágyát.

Illemhelyi kérdések
Egy nem helybéli ember panaszolta szerkesztõségünknek, hogy múlt hé-
ten csütörtökön délután, sárbogárdi ügyeinek intézése közben igénybe
szerette volna venni a piac melletti nyilvános illemhelyet, azonban az
nem volt nyitva. Az önkormányzatnál nem engedték be õt a mosdóba, és
a kultúrház se volt nyitva. Fölháborítónak tartja, hogy más településekrõl
ide érkezõk nem tudnak elmenni vécére Sárbogárdon – akkor ne csodál-
kozzanak azon, ha ide-oda piszkítanak a parkos részeken.

A nyilvános illemhelynél szolgálatot tel-
jesítõ asszonytól megtudtam, hogy 7.30
és 15/15.30 között van nyitva az egyéb-
ként ingyenes toalett.

Az önkormányzat mosdóját csak az ügy-
felek vehetik igénybe.

Az biztos, hogy a nyilvános vécé nem va-
lami szívderítõ látvány, de biztató hír –
mint polgármester úrtól megtudtam –,
hogy a zöld város pályázat kertében új il-
lemhely épül majd. Javasoltam, hogy az
új „intézményt” rozsdamentes acélból,
vagy más, strapabíró, vandalizmusálló
anyagból készítsék, mert az karbantar-
tást alig igényel, és nem utolsó sorban
könnyen fertõtleníthetõ, tisztítható.

Hargitai–Kiss Virág
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Szökõkutak a sivatagban

ÜZBEGISZTÁN KÉT ARCA
9. rész

Novák Kovács Zsolt: – Egy étterem tetõte-
raszán vacsoráztunk Bukhara központjá-
ban, szemközt a Kalyan nevû minarettel.
Nyugodt este volt, 40 fok. Egyszer csak
megjelent egy fénylõ pont az égen. A gömb
hatalmasra nõtt, mintha fölrobbant volna,
és nagyon látványos, spirálkaros fénycsó-
vákat bocsátott ki.
– Meteor volt?

– Földrajzosként meteorra gondoltunk, de
ahhoz túlságosan lassú volt. A helyiek
mondták, hogy ez nem ritka jelenség erre-
felé, mert tiszta estéken látszik innen a ka-
zahsztáni Bajkonur is, a legnagyobb orosz
ûrközpont, egy ottani ûreszköz fellövését
láttuk, amikor a szállítórakéta valamilyen
fokozata levált és az csinálta ezt a jelensé-
get, tehát egy mûhold pályára bocsátását
láttuk szerencsésen. Különleges élmény
volt.
– Mindig vannak ilyen szerencsés vélet-
lenek az utazásaid során. Sosem felejtem
el, hogy temetést, esküvõt is láthattatok
már indonéz szigetvilágban.
– Igen. Szamarkand volt a következõ vá-
ros, ahova látogattunk. 2550 évvel ezelõtt,
Krisztus elõtt 531 körül alapították, vala-
mivel fiatalabb, mint az ókori Róma. Régi
múltját igyekszik is fönntartani, illetve
közvetíteni is. Látványosak az épületei, és
jól sáfárkodnak ezzel az örökséggel. Egy
éppen akkoriban átadott, nagy történeti
múzeumnak egy külön részlegében, egy
kiállítóteremben olyan falfreskókat mu-
tattak be, amelyeket néhány éve fedeztek
fel, és Nagy Sándor hódítása utáni kor-
szakból, Krisztus elõtt a 3-2. századból
származik. Az ábrázolások, melyeket egé-
szen épen föl tudtak tárni, Kínából érkezõ
kereskedõket mutatnak, ahogy haladnak
az országban és fogadja õket az uralkodó.
Ez is igazolja, hogy már akkor is a Kína és
Európa közötti kereskedelmi útvonalon
helyezkedett el Szamarkand, és ez az egész
történetét döntõen befolyásolja. A se-
lyemút legfontosabb, legjelentõsebb váro-

sa. Ehhez az is hozzájárult, hogy Timur a
birodalmának központjává tette Szamar-
kandot és rengeteget költött építkezések-
re. Az akkori városközpontot teljesen át-
építtette az 1300-1400-as években, medre-
székkel, minaretekkel, mecsetekkel rakta
tele, melyek ma is ugyanabban a formában
láthatók. Szamarkand szimmetrikus kiala-
kítású fõterét úgy hívják, hogy Regisztán,
melynek jelentése: tér, amit homok fed. Ez
egyfajta piactérként mûködhetett a város
története során, és itt zajlottak a különbö-
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zõ események is. Vámbéry is följegyzett
egy eseménysort, amikor az egyik közép-
ázsiai városba látogatott, és az ottani fõtér-
re érkezett mint sánta dervis, álruhában,
álcázva magát. Éppen akkor érkeztek meg
a kánhoz különféle lovas csapatok portyá-
zásukról visszatérve, és Vámbéry elször-
nyedve látta, hogy a lovasok a zsákokból,
amiket magukkal hoztak, emberfejeket
borítottak a homokos térre. 1860-as évek-
ben történt mindez, valószínûleg rabszol-
gaszerzõ körúton voltak a lovasok és ellen-
séggel összefutva azzal bizonyították a rá-
termettségüket, hogy legyilkolták õket, a
fejeket pedig elhozták a kán udvarába.
Óriási önuralomról kellett Vámbérynek
tanúbizonyságot tenni, le ne leplezze ma-
gát, hogy õ elszörnyed ezen a kegyetlen
barbárságon, ami a helyieknek természe-
tes volt.
Szamarkand legnagyobb mecsetje, a Gur
Emir Timur és családja sírja fölé épült. Le-
nyûgözõ, már-már európai barokkra ha-
sonlító túldíszítettség jellemzi. A szépen
kidolgozott mennyezet, a félköríves kupo-
lák sztalaktitszerû, függõ megoldásokkal
készültek. Hihetetlen szépek, arany, kék
és sárga színekben pompázott minden.
– Timur és családja szarkofágjához volt
módotok lemenni?
– Igen. A központi csarnokban vannak a
szarkofágok. A holttestek nem ezekben
vannak eltemetve, hanem a kövek alatt kö-
rülbelül két méterrel. Van egy olyan szó-
lás, hogy név nélkül jöttünk világra, és a ha-
lál után sincs nevünk. Ennek köszönhetõ-
en nincsenek a sírokon nevek a mohame-
dánoknál. Csak hagyomány õrzi, melyik
szarkofág alatt ki van. Ezek a hagyomá-
nyok nem mindig következetesek, ponto-
sak, ezért nem voltak benne biztosak a
szovjet idõkben, hogy melyik sírban ki ta-
lálható. A középsõ, nagy, sötétzöld szarko-

fágról tartotta azt mindenki, hogy Timuré.
Ez a szarkofág eléggé megviselt állapotban
van, össze van törve, több kár is érte. Az
1700-as években ugyanis a perzsák hódí-
tották meg Szamarkandot, és az akkori
perzsa sah, akit Nádirnak hívtak, el akarta
homályosítani Timur emlékét, ezért a
szarkofágját el akarta vinni magával Per-
zsiába. Föl is pakolták a hatalmas követ.
Mikor elérték az iráni medence peremhe-
gyeit, fölborult a szekér, leesett a sírkõ és
kettétört. Nádir ezt rossz ómennek vette,
és visszavitette a sírkövet Szamarkandba.
Amikor Nádir hazament, azzal fogadták,
hogy távolléte idején a gyermeke, a trón-
örökös súlyos betegségbe esett, már-már
halálán volt. Éppen akkor fordult a sorsa
jobb irányba, amikor leesett a kõ a szekér-
rõl és visszafordították azt Szamarkandba.
Késõbb a szovjetek ki akarták deríteni,
hogy ténylegesen kinek a sírját õrzi a szar-
kofág. 1940-41 fordulóján tárták fel régé-
szek a mecset sírjait. Maga a feltárás film-
be illõ problémákkal járt együtt, rengeteg
balszerencse kísérte végig. Hatalmas esõ-
zés volt, elöntötte a félig kiásott gödröket,
áramingadozás miatt szétdurrantak a vil-
lanykörték. A Timurnak tulajdonított
szarkofág alatt nagy meglepetésre egy fa-
koporsót találtak, pedig a mohamedánok
nem koporsósan temetkeznek, hanem
gyolcsba tekerve helyezik nyugalomra a
holtakat. A fakoporsóban egy testi fogya-
tékos ember maradványait találták meg,
ami összevág a leírásokkal, mert a Timur
Lenk név arra utal, hogy sánta. A test be
volt balzsamozva, tehát viszonylag jó álla-
potban maradt fenn. A jobb keze és a jobb
lába kacska volt. Innen eredhetett tehát a
Sánta Timur elnevezés, illetve igazolta a
korabeli feljegyzéseket, miszerint nem tu-
dott írni, mert a jobb keze sem volt egész-
séges. Valószínûleg azért ábrázolják Ti-
murt mindig lovon, mert földön állva kide-
rült volna, hogy sánta. A szarkofág belse-
jén volt egy felirat: ha a halottak közül
visszatérek, akkor a világ beleremeg. A sír
felnyitásakor, 1941 júniusában indult a né-
met támadás, a Barbarossa-hadmûvelet a
Szovjetunió ellen. A babonás üzbégek egy-
bõl összerakták, hogy Timur átka érvényre
jutott. Egy idõre ugyan elvitték Moszkvába

Timur sírkövét és holttestét is, de aztán
visszavitték az üzbégeknek és újra eltemet-
ték.

Érdekes említést tenni Ulugbekrõl is, Ti-
mur unokájáról, aki a nagy hódító katoná-
nak nevelt, fiatalon elhunyt fia helyett ke-
rült a trónra az 1400-as évek közepén. Tu-
dósember volt, a politika, háborúk, harcok
nem érdekelték. Tudományos munkássá-
gát Európában is ismerték a csillagászok.
Épített egy olyan obszervatóriumot, mely-
nek segítségével a mai mûszerekhez ké-
pest is meglepõ pontossággal tudta meg-
határozni a Föld méretét, illetve az év
hosszát. Kora és társadalma nem nagyon
becsülte meg ezt a tudományos munkássá-
got, mert emiatt keveset foglalkozott a po-
litikával, államügyekkel. Volt egy hadve-
zér (az unokatestvére), aki egyszerûen le-
taszította a trónról Ulugbeket alig két év-
vel trónra lépte után, lefejezték és úgy te-
mették el Timur mellé. Éppen a test mellé
tett fej segítette azonosítani a szarkofágot.
Rajta kívül több tudós is tevékenykedett
Közép-Ázsiában, akiknek sokat köszönhet
a világ, mégsem ismert a nevük. Khívában
élt például az a matematikus, Mohamed
al-Khorazmi, aki a nullát bevezette az ma-
tematikába, s tõle ered az algebra kifejezés
is.

Szamarkandból Taskentbe vonattal tér-
tünk vissza, mely jó lezárása volt a túránk-
nak, hiszen utunk során jártunk a kõerdõ-
ben, a petroglifeknél az õskori ember
nyomdokaiban, Nagy Sándor korában a si-
vatagi erõdöknél, majd a középkori Se-
lyemút városaiban, és végül a 21. század-
ban fejeztük be, ugyanis Szamarkand és
Taskent között az európai TGV-hez ha-
sonló gyorsvasút épült. A települések közti
tömegközlekedés egyébként gyenge, bu-
szok nincsenek, igény sincs rá. De ez az egy
vasútvonal gyors és korszerû, szinte a jövõ-
be vezet.

– Köszönjük az úti beszámolódat, várjuk a
következõt! Mi a következõ célpont?

– Még egyelõre nem mondom meg, de re-
mélem, az is izgalmas lesz.

VÉGE

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle: Ballagás

Az iskolai rendezvények közül talán a bal-
lagás a legmeghatóbb, amikor elbúcsúztat-
juk a nyolcadik osztályosokat. Az idei bal-
lagás is szépen sikerült, bár a járványügyi
elõírásokra való tekintettel korlátozott
számú vendéggel, szûk családi körben ke-
rült sor a rendezvényre. Az ünnepély elõtt
a ballagók az utolsó osztályfõnöki órán
nézhették meg a 7. osztály búcsúztatóvide-
óját, amely (tanulók hiányában) az osztá-
lyokon való végigvonulást helyettesítette.
S nosztalgiázhattak a ballagók az igazgató
úr által összeállított kis galéria megtekin-
tésével is.
Az iskolai himnusz, a Boldogasszony
anyánk elhangzása után az iskola zászlójá-
nak átadása jelképesen, érintés és kézfo-
gás nélkül, szimpla helycserével történt
meg, majd a ballagó diákoktól elköszönt
egy-egy verssel a 7. osztályosok nevében
Májer Zita és az alsósok képviseletében
Kálmánczhei Kristóf, akik a limitált számú
vendégek között vehettek részt az ünnep-
ségen. A település képviselõ-testülete ne-
vében Husvéth Imre polgármester úr virá-
got juttatott el a ballagóknak, Nagy Orso-
lya alpolgármester Alsószentiván címeré-
vel díszített, s a szemnek is oly kedves piros
és kék színû tornazsákokat hozott, Grác-
zer Krisztina képviselõ pedig a ballagási
szalagról gondoskodott. Nagy Orsolya
szép beszéddel is készült a résztvevõknek,
amelyben megköszönte a szülõk és a peda-
gógusok munkáját is, hiszen abban, hogy
ma elballaghat a 8. osztály, az õ áldozatos
munkájuknak is része van.
Az iskola képviseletében Kiss Attila igaz-
gató köszönt el a ballagóktól: elõbb kü-
lön-külön búcsúzva a tanulóktól, minden-
kinél kiemelve azokat az értékeket, ame-
lyekre a középiskolában építhet. Került
azonban a tarisznyába egy közös jó tanács
is:
„Mit rakhatnék még bele a ballagási tarisz-
nyába? Hiszen a 7. osztályosok búcsúvideó-
jában olyan magvas bölcsességeket olvas-
hattatok már tõlem, hogy mindenki a maga
szerencséjének kovácsa, ami azt sugallja: a
szerencsés pillanatokat üstökön kell ragad-
ni, jó ütemben kell cselekedni. Nem kétséges
viszont: ehhez felkészülés és kockázatválla-
lás szükséges.
Idéztem is nektek Winston Churchill mon-
dását, miszerint: Egy pesszimista minden le-
hetõségben látja a nehézséget; egy optimista
minden nehézségben meglátja a lehetõséget.

Kérdés, mennyire ragadnak meg bennetek
ezek a bölcsességek? Remélem, ha most eset-
leg nem is, évek múlva megértitek ezeket a ta-
nácsokat. Mivel az óráimon többször kérté-
tek, hogy meséljek el egy-egy viccet, utoljára
még mondok nektek egy történetet, hátha
úgy jobban megmarad a mondanivalóm:
Egy szegény ember minden áldott nap így fe-
jezte be az esti imáját:
– Uram, add, hogy nyerjek a lottón! Ha meg-
ütném a fõnyereményt, megváltozhatna az
életem és boldoggá tehetek másokat is.
Bár egész életében elmondta ezt az imát min-
den nap, nem jött össze a nyeremény. Mikor
végül meghalt és bebocsátást kért a menny-
országba Szent Péternél, rá is kérdezett:
– Péter, nem tudod, miért nem tartotta szük-
ségesnek az Úr, hogy megváltozzon az éle-
tem?
Szent Péter erre így válaszolt:
– Tudod, fiam, adhattál volna az Úrnak is
egy esélyt! Azért annyit megtehettél volna a
nyolcvan éved alatt, hogy legalább egyszer
vásárolsz egy lottószelvényt!
Komolyra fordítva a szót:
A lehetetlent megkísérelni nem lehetetlen –
és kiderülhet, hogy a látszat csal. A legna-
gyobb hiba, amit elkövethetünk, az, hogy
nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy
csak keveset tehetünk. Mindenkiben van va-
lamilyen értékes tulajdonság (ahogy Jézus

tanította példabeszédében: talentum), s a ta-
nárok felelõssége is, hogy minél többet meg-
próbáljanak kihozni ezekbõl az értékes
adottságokból, de élni nektek, a tanulóknak
kell velük. Használjátok ki adottságaitokat
és segítsen az életetekben minden, amit isko-
lánktól kaptatok. Ha meg akarjátok ütni a
fõnyereményt, vegyétek meg a lottószelvényt!
Viszontlátásra!” – fejezte be gondolatait az
igazgató úr.
A tanulók mellett megköszöntük Porteleki
Istvánné sokéves munkáját is, amit isko-
lánkért, gyermekeinkért tett, mivel a szülõi
közösség elnökeként szintén elbúcsúzott a
mai napon kisebbik gyermeke ballagásá-
val.
A nyolcadikosok búcsúja és a tanáraikhoz,
osztályfõnökükhöz és szüleikhez kifejezett
köszönetnyilvánítása, majd az osztálysza-
lag felkötése után Kiss Attila igazgató és
Boros Tamás osztályfõnök kikísérte a bal-
lagókat iskolánk kapuján. Ezt követõen a
hozzátartozók, rokonok is átadhatták virá-
gaikat, ajándékaikat, majd mindenki sie-
tett haza, hiszen a ballagási ebéd sem vesz-
hetett kárba.
A nyári feltöltõdés után a középiskolákban
lehet bizonyítani a rátermettségét min-
denkinek – reméljük sikerrel!

Kiss Attila
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Sárbogárd Trianonja 2.
Ekkora volt Magyarország,
De most már csak ekkora.
Rossz emberek elrabolták,
Én Istenem, jaj de kár!

(Irredenta vers)
Édesanyám kislányként szavalta szülõfa-
lumban, Fülöpszálláson ezt a verset
1938-ban, az akkor felavatott világháborús
emlékmû elõtt. Sokat mesélt errõl. Ifjúko-
ri magamra eszmélésemben ez a trianoni
fájdalom anyámban egyre jobban bosszan-
tott. Máig emlékszem, úgy 16 éves lehet-
tem, amikor egy alkalommal azt mondtam
neki: „Rosszat tesznek az anyák, ha a fiúk
szívébe gyûlöletet ültetnek. Mi már nem
akarjuk Erdélyt, Felvidéket visszavenni!
Mi békét akarunk, értelmetlen háborúban
nem fogjuk gyilkolni a testvérnépeket!”
Ezt ma is így gondolom. Nagyapám az
egyesült Európa gondolatában látta a re-
ményt, amelyben minden nép egyenlõ jo-
gokkal bír, és senki nem akar a másik felett
uralkodni. Aztán lett az Európai Unió, ami
lett olyan, amilyen. Megszûntek ugyan az
államhatárok, a nemzetek, nemzeti ki-
sebbségek mégsem igazán szabadok. Ez az
oka, hogy Trianon eltemetve ma is ott rej-
tõzik mindazok lelkében így, vagy úgy, akik
a Kárpát-medencét hazájuknak tekintik.
És ez független attól, hogy melyik nemzet-
hez, népcsoporthoz, felekezethez tarto-
zunk e tájon.
Mondják, ez a medence a népek kohója
volt ezredévekig, amelyen áthömpölygött
a népvándorlás számtalan hulláma, maga
után hagyva töredék népcsoportokat, tö-
redék kultúrákat, romvárosokat, földbe
süllyedt falvakat, temetõket. A magyarok
honfoglalása töltötte be Pannóniában a
hatalmi ûrt ezer évvel ezelõtt, s itt terem-
tett aztán a számtalan népbõl Szent István
soknemzetiségû országot. Az itt élõ népe-
ket a nyelvek, a kultúrák sokszínûsége és a
hely szelleme egyesítette, s ez különböztet
meg bennünket a máshol élõktõl. A Kár-
pát-medencében nyolc fennmaradt nyel-
ven beszélnek ma is. A háború elõtti papír-
pénzeinken hat nyelven volt olvasható,
hogy mennyit ér.
Az igazi egységet azonban a valóságban
ritkán éltük meg Mátyás király óta, de vol-
tak olykor, kis idõre csodálatos kegyelmi
állapotok, amikor szinte varázsütésre egy-
másra találtak az itt élõk, a forradalmak,
szabadságharcok korában. Ilyen volt mai
korunkban a csehszlovákiai „Bársonyos
forradalom”, és ilyen volt 1989 decembe-
rében a temesvári forradalom, amely azu-
tán átterjedt egész Romániára.
1989. december 20-án döbbenten követ-
tük itt, Sárbogárdon is a televízióban a drá-
mai eseményeket. Aznap este szolidaritási
tüntetésre sok száz ember gyûlt össze a
Hõsök terén, s míg teltek az órák, csak jöt-
tek újabb százak a hírre. Olyan volt az az
este, mint egy részeg álom. Ady Endre „A
magyar jakobinus dala” címû versét botcsi-
nálta versmondóként szinte lázban olvas-

tam a váratlan nagy tömeg elõtt. S annak
minden sora a szívembõl, a szívünkbõl
szólt:

…
Vajon lehet-e jobbra várni?
Szemünk és lelkünk fáj bele,
Vajon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erõs akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.

Hiszen gyalázatunk, keservünk
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve
Az eszme-barrikádokon?

Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
…

…és mécsesek, gyertyák százai égtek ott az
emberek kezében, amelyekkel aztán vé-
gighaladva a fõutcán, míg a szem ellátott,
az út szélét rakták ki a népek. Ezek a gyer-
tyák kifejezték akkor azt a reményt, hogy a
határokkal mesterségesen szétválasztott
testvérnépek egy szebb világban újra egy-
másra találhatnak. És a következõ napok-
ban adományokkal megpakolt autók in-
dultak Sárbogárdról is Romániába, fõleg
Erdélybe, Temesvárra. Osztották a ruhát,
élelmet tekintet nélkül arra, hogy ki ma-
gyar, ki román, ki szász, vagy cigány, mind
testvér volt akkor, ezekben a csodálatos
napokban.
Alig néhány hónapig tartott ez a csoda, az-
tán beindultak a titkos hatalmi játszmák,
hogy ismét megosszák a népeket. Jöttek
Marosvásárhelyre a felheccelt Zsil-völgyi
román bányászok, a Felvidéken megver-
ték Malina Hedviget, Sárbogárdon is masí-
roztak a ki tudja, kik által pénzelt gárdista-
hadak. Az embereket megosztó pártpoliti-
kai küzdelmek itt is követték azt, ami a vi-
lágban történt. Az ebben érdekeltek tíz
évig sikeresen meggátolták például azt is,

hogy a város szélérõl visszakerülhessen a
Hõsök terére, eredeti talapzatára az elsõ
világháború emlékmûve. Elkezdõdött
azonban a múlt emlékeinek feltárása. Sor-
ra születtek helytörténeti munkák, nyíltak
kiállítások a város múltjáról. A Bogárd és
Vidéke hetilapban hétrõl hétre jelentek
meg visszaemlékezések a háború elõtti tár-
sadalmi életrõl, interjúk azokkal, akik
részt vettek a második világháború harcai-
ban, akik túlélték a Don-kanyar poklát, az
erdélyi, felvidéki, magyarországi harcokat.
Gyûltek a névsorok is a hõsi halottakról.
Elkészültek közben a két világháború hõ-
seinek közel 400 nevet tartalmazó emlék-
táblái és a millenniumi emlékmûegyüttes
történelmi stációi is Huszár Péter kivitele-
zésében.
Az emlékmûegyüttes a Kárpát-medencét
formázza. A kövek, amelyekbõl készült, a
Kárpát-medence minden tájának kõbá-
nyáiból valók. Jelentõs része adomány,
köztük több hajdani római kori, vagy múlt
századi uradalmi építmény bontásából ke-
rült ki. A Hõsök terérõl egy szûk kapun
léphetünk be a „Vereckei-szoroson” át a
hõsi emlékmû mellett, amelyen látható
Árpád vezér dombormûve. A középen álló
sámánoltár Brennbergbányáról való ma-
lomkõ, az Ázsiába nyúló õsi gyökereinkre
utal. Jobbra az államalapító Szent István
és Gizella kettõsének szép dombormûve
ad méltóságot a térnek, mellette a tatárjá-
rás és a 150 éves török uralom, majd a
Habsburg-birodalom elleni Rákóczi-sza-
badságharc emlékkövei állnak. Elõttük
egy érdekes formájú szökõkút az Adri-
ai-tengerre utal. Az együttesben fõ helyen
a megszabadulás emlékoszlopa a legna-
gyobb, fülkéjében kõharanggal, csúcsán a
virradatra, a lelki ébredésre utaló ércka-
kas, amely a török után itt megtelepedõ vá-
rosalapító, erõs hitû reformátusságra utal.
Baloldalt a birodalmi hódítók elleni 1848-
as és az 1956-os szabadságharcaink emlék-
oszlopai láthatók. Körben e stációk a Him-
nusz soraira rímelnek, s szólnak arról az
ezeréves állandó küzdelemrõl, aminek a
Kárpát-medence népei szinte folyamato-
san részesei, a mai napig is.
A millenniumi években elkészült, 2002-
ben felavatott emlékmûegyüttes máig
nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink
helyszíne.

Hargitai Lajos

A Magyarországot sújtó
trianoni békediktátum
100 éves évfordulójára
emlékezve a Bethlen Gá-
bor utca egy szakaszát fel-
lobogózta magyar zász-
lókkal egy lakó. Megörö-
kítettük ezt a szép gesz-
tust, mely szívmelengetõ
látvány, ugyanakkor Tria-
non miatt szívszorongató
is.

HKV

Lobogók a Bethlen utcábanLobogók a Bethlen utcában
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BOLOND VAGY TE ...!
(ApCsel 26,24)

Negyven éve, amikor elbúcsúztak, megfogadták egymásnak, hogy
örökké tartják baráti kapcsolatukat. Miért is ne fogadták volna
meg? Éppen olyan bolondos júniusi este volt akkor is, illatos szel-
lõ lengette a friss lombokat. Úgy érezték, hogy a park fái csak
azért öltötték föl új lombruhájukat, hogy együtt örüljenek felejt-
hetetlen, nagy ünnepüknek. Boldogság és elszánás feszítette mel-
lüket. Most már jöhet a nagy és szabad élet, az ígéretes jövendõ.
Bizik Zoltán és Okos Barna egy padban ültek a gimnáziumban, és
együtt álmodták jövendõjüket. Terveiket mindig elmondták egy-
másnak. Most, az érettségi találkozón azzal az izgalommal oson-
tak el a bankett zajából, hogy kikérdezzék egymást, ki mennyit va-
lósított meg álmaiból. Okos Barna matematikus akart lenni. Bizik
azt tervezte, hogy „családi kaptafára” pedagógus lesz, de úgy,
hogy kilép a szürke „nemzetnapszámosok” sorából. A tudomá-
nyos pálya vonzotta. Látni akarta a múltat, hogy az ott talált érté-
kekkel tovább lépjen a jövõ felé. Történelemtudósként az egyete-
mi katedráról oktatta a fiatalokat.
Okos Barna nem lett matematikus, mert neki is keze ügyébe
akadt a „családi kaptafa”; a számok és a mennyiségek iránti lelke-
sedésbõl annyit hasznosított, amennyi elég egy kereskedõnek a
meggazdagodáshoz. De nem maradt az õsök pultja mögött. Sze-
rencsés kézzel nagy üzleteket kötött, és a kis családi vállalkozás
Amerikában nagy export–import vállalattá nõtt. A szülõföld, a
haza csak egy kis piaccá zsugorodott számára. Mindezt hamaro-
san elsorolták, és megállapították, hogy minden másképpen lett,
mint ahogy álmodták, de mindketten célba értek. Hiába, a
valóság mindig más, mint az álom – mondogatták.
E nagy bölcsesség megállapítása után elhallgattak. Mindketten
arra gondoltak, hogy már nincs mit mondani egymásnak. A csen-
det Okos törte meg.
– No és a család? Megnõsültél?
– Igen – felelte mosolyogva Bizik. – De nem az lett a feleségem,
akirõl annak idején ábrándoztam.
– Hát persze, gondoltam mindjárt! A régi álomvilágból kiragadott
bennünket az élet, és be kellett látnunk, hogy nem „csak egy kis-
lány van a világon”! Gyerekek?
– Hárman vannak – felelte élénken Bizik. – Van két fiam és egy lá-
nyom. És te?
– Én elég korán megnõsültem, a családi hagyomány szerint.
Amint tudod, nálunk az az íratlan családi törvény, hogy nem az ér-
zelmekre, hanem az észre hallgatva kell nõsülni. A kereskedõnek
pénzre van szüksége. Mit mondjak? Jól nõsültem, és annyiban
szerencsésen is, hogy a feleségemet meg is szerettem, és bátran
mondhatom, õ is engem. Van egy fiam meg egy lányom. A lányom
– õ az idõsebb – megszerezte az orvosi diplomát, de nem praktizál,
mert egy bankár felesége lett. A võm nem akarja, hogy a felesége
dolgozzon. Most a jómódú amerikaiak életét éli. A fiam matema-
tikát tanult, és ûrkutatással foglalkozik, mert ezt tartja a
legmodernebb tudománynak.
– Az én lányom is férjhez ment – vette át a szót Bizik –, de a mes-
terségét is folytatja mint régész. A férje is az, és nagy lelkesedéssel
túrják a hazai földet, így vallatják a Kárpát-medence múltját. Az
idõsebb fiam mérnök, a szakmájának megbecsült embere. A ki-
sebbik fiam most végzi a teológiát.
Pillanatnyi csend lett. Arra gondoltak mindketten, hogy a felso-
rolt tények mögött mi is lehet a valóságos élet, a hétköznapok rea-
litása. Aztán Okos Barna meglepetten felkapta a fejét.
– Mit mondtál? Teológiát végez a fiad? – kérdezte meglepetten. –
Nem technológiát?
– Nem! Nem! – tiltakozott hirtelen és nyomatékkal Bizik. – Jól
hallottad, teológiát, azaz hittudományt. Az utolsó vizsgáit most
teszi le, és nem is akármilyen eredménnyel. Hamarosan lelkész
lesz!

– Ugyan már! Csak nem mondod komolyan? – kérdezte Okos
megbotránkozó csodálkozással. – Hát van még, aki a mai világban
ezt a pályát választja? És te mint apa ebbe beleegyeztél?
– Persze hogy beleegyeztem! Ha az õseimnek jó volt ez a hivatás,
neki is jó lesz, ha hittel és lelkesedéssel csinálja. Érdekes a meg-
botránkozásod, de nem vagy vele egyedül, mert még a közeli atya-
fiságban is akad, aki hasonlóan vélekedik.
– No de itt, Európának ezen a részén? Hát nem veszitek észre,
hogy süllyedõ hajóra száll?
– Sem az édesanyjának, sem nekem eszembe se jutott, hogy lebe-
széljük szándékáról. Nézd, Barna, én történész vagyok, de ha nem
az volnék, biztos, hogy teológiát végeztem volna. Az utóbbi idõ-
ben sokat foglalkozom egyháztörténettel. Nézetem szerint ez az
egyik legizgalmasabb terület a történettudományban, és meggyõ-
zõdésem, hogy ez a hajó – hogy az általad használt képnél marad-
junk – lassan már kétezer éve süllyed, de még nem sikerült neki
elsüllyednie!
– Ezt hogy érted?
– Kedves barátom, te többnyire számokban, mennyiségekben és
százalékokban gondolkodsz. Csináljunk csak egy kis százalékszá-
mítást. Mondd csak, az 1 a 12-nek hány százaléka? Ugye 8,33 szá-
zaléka? Jézusnak 12 tanítványa volt, akik közül 1, Júdás elárulta
õt. Ez az egy ember a 12 tanítvány 8,33 százaléka. Egy másik, Pé-
ter, a válságos pillanatban tagadta meg, ez ismét 8,33 százalék.
Amikor Jézust elfogták, és a tanítványok látták, hogy élete vesze-
delemben van, kilencen elfutottak tõle: ez a tanítványainak 75
százaléka. Csak egyetlenegy, a szelíd János maradt mellette halá-
láig: az összes tanítványnak csak 8,33 százaléka. A hajóhasonlat-
nál maradva: a hajón levõk 92 százaléka elhagyta a hajót, és a „ka-
pitány” haldokolva egyedül maradt, egyetlen „matrózzal” a fedél-
zeten. No, így indult el az a hajó, amit te süllyedõnek látsz, és így
hányódott át a történelem viharain, mind a mai napig. Sokan el-
árulták, sokan megtagadták, és még többen elmenekültek még a
közelébõl is, azonban mindig volt legalább 8 százalék hûséges.
Ehhez még hozzáteszem, hogy akik ma ebbe a hajóba szállnak,
nagyon jól tudják, hogy benne van Jézus Krisztus! Úgy, mint
annak idején, amikor a Tibériás-tengeren viharba került a hajó-
juk.
– Hát – szólalt meg ámuldozva Okos –, hallod, Zoltán, nem is tu-
dom, mit mondjak.
– Azt hiszem, legszívesebben azt mondanád: „Bolond vagy te…!”
Okos Barna nevetve rábólintott.
– De tudod – folytatta Bizik –, hogy ez nem újság? Mert Pál Apos-
tol Porcius Festus római helytartó elõtt elmondta, hogyan és mi-
ért lett Jézus Krisztus apostolává, Festus ezt válaszolta neki: „Bo-
lond vagy te, Pál!” Nos, én is vállalom ezt a bolondságot! Hol van
Festus, és hol van a római birodalom, melynek tisztviselõje volt?
Ha Pál apostollal nem találkozik, a neve sem marad fenn!
– Legalább megmagyaráztad a fiadnak, hogy milyen nehéz a lel-
készi pálya?
– Nem kellett azt magyarázni, mert eleget volt a nagyapjánál meg
a nagybátyja házánál. És látta az életüket, tehát nem valami isme-
retlennek vágott neki.
Ezután szótlanul ültek egy darabig egymás mellett, majd Bizik fel-
állt, és azt mondta:
– Gyere, pajtás, menjünk a többiek közé, mert talán keresnek
bennünket.
Szótlanul elindultak, és elnyelte õket a dohányfüstös különterem
zaja, ahol a többiek mesélték egymásnak elmúlt negyven évük
eseményeit.

Mátis István

Forrás: Evangélikus Elbeszélõk: Csepp a tengerben
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A fogolytársakhoz
Üdvözlöm Önöket, a milliárdnyi embert, akik egy része nem is
tudja, hogy fogoly. Önként vállalt jogállapotról van szó, önként
nyújtottuk oda a csuklónkat, nyakunkat a bilincsre. Vannak, akik
élvezik is a fogságot, tízezer szám tüntetnek az utcákon annak ér-
dekében, hogy foglyok maradhassanak. Sõt, fogoly állapotukból
valamiféle emberi méltóságérzetet merítenek.
Fogolytársak! Meri valaki védelmébe venni Petõfi juhászát, aki
nagyot üt botjával a szamár fejére? A szegény tanárnõ az órán
nem meri tárgyalni a szóban forgó verset, mert az osztályban egy
felháborodott diktátor csoport hangosan tiltakozni kezd az állat-
bántalmazás ellen. Elhitetik magukkal, hogy a juhász gyûlöli a
szamarát, amelyet egyébként etet, itat, ápol. A versértõ tanulók
nem merik kinyitni a szájukat, hogy próbálják elmagyarázni azok-
nak a fensõséges, bunkó diktátoroknak a vers megindító, egyszer-
re mosolyt és könnyet kiváltó zárlatát. Mert foglyok õk. Nem
megtörténik, hogy valaki bizonyos lelkiállapotában saját magát
üti pofon? Most akkor ítéljük el õt bántalmazás címén? Ellenben
láttunk-e tüntetést az ellen, hogy egyidejûleg százakat lõttek
agyon különféle háborús események során? Embereket. Nem
szamarakat. És nem bottal, hanem gépfegyverrel.
Nagyon sok helyzetben nem merjük kinyitni a szánkat, tisztelt fo-
golytársak, mert mi finom lelkû, megértõ emberi lények vagyunk,
megadjuk magunkat a diktátoroknak, akik nagypofájúak, ellent-
mondást nem tûrõk. Merészel valaki bátor lenni a nemiséggel
kapcsolatos furcsaságok kapcsán? A szegény süldõ lánynak valaki
bemagyarázott valamit, és fiúvá operáltatja magát teljesen fölös-
legesen, mert soha nem lesz képes a férfiúi feladatkör ellátására,
mellesleg tönkreteszi az egész életét is. Össztársadalmi világmoz-
galomnak kellene kirobbannia ebben az ügyben, de meg sem mer
mukkanni nyilvánosan senki. Miért? Mert foglyok vagyunk,
kérem tisztelettel. Valami titkos, láthatatlan erõ foglyai.
Leszerelik, feloszlatják az USA számos városában a rendõrséget,
azt az államhatalmi erõt, amely, mint a neve is mondja, a rendet
hivatott fenntartani egy olyan tarkabarka államban, amely örök
petefészke a gengszterizmusnak. Nehogy szólni merj a feloszlatás
ellen, nehogy meg merd kérdezni, hogy ha nincs rendõrség, ki irá-
nyítja a forgalmat, ki védi az egyszerû ember életét, vagyonát,
mert öt perc alatt rasszista és fasiszta leszel, lángoló arccal osonsz
el, legszívesebben a föld alá bújnál! Fogd be a pofád, a fogoly nem
pofázik!
Gondolkoztam azon, tisztelt rabtársak, hogy kinek, minek a fog-
lyai vagyunk mi voltaképp. Elõször úgy láttam, az õrültség foglyai
vagyunk. Nem kell itt sokat töprengeni, az említett jelenségek
nyilvánvalóan szemben állnak a leghétköznapibb józan ésszel is.
Lehet, hogy az õrület vette át fölöttünk a hatalmat? De aztán be-
láttam, hogy az õrültség csak a börtönigazgató. Van fõnöke, és a
fõnökének is fõnöke. „Pusztuljon, ami jó!” Kinek a mondása ez?
Van, aki úgy nevezi: a Sátán. Egyszerûbb neve is van: Pénz, Hata-
lom, Világuralom. Azt hiszem, az õ zsebében lapul a bilincsünk
kulcsa. S egyelõre nem áll szándékában elõvenni.

L. A.

A KÖNYVTÁR NYITVA
2020. JÚNIUS 23-ÁTÓL

A hétvégén jelent meg a 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelet a
nyilvános könyvtárak megnyitásáról.
A kormány ebben engedélyezi, hogy „június 15. napjától a nyil-
vános könyvtár bárki számára látogatható” legyen.
A fenti kormányrendeletet, a nemzetközi példákat, illetve a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a társszakmai szerveze-
tek szakmai ajánlását figyelembe véve a

Madarász József Városi Könyvtár június 23-ától
az alábbiak szerint lesz nyitva:

– szolgáltatásainkat egyelõre csak korlátozott formában lehet
igénybe venni;

– a könyvtár keddtõl péntekig 9–16 óráig lesz nyitva (szomba-
ton zárva!);

– újságolvasásra, a gyermeksarok és a számítógépek használa-
tára egyelõre nincs lehetõség;

– az épületben való tartózkodás alatt kötelezõ a maszk/sál
használata;

– a könyvtárba való belépéskor minden esetben használják a
kihelyezett kézfertõtlenítõt;

– a 1,5 m-es biztonsági távolság tartása kötelezõ;
– a visszahozott dokumentumok továbbra is 72 órás karantén-

ba kerülnek, amelyek csak azután válnak ismét kölcsönözhe-
tõvé;

– késedelmi díjat augusztus 31-éig nem számolunk fel;
– a kölcsönzés gyorsítása érdekében továbbra is várjuk kérése-

iket telefonon, e-mailben, vagy facebook-üzenetben.

Lakossági tájékoztatás a köztemetõ
karbantartásával kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 27. napján (szombaton) 8 órai kez-
dettel az egyházi tulajdonú (katolikus és református) és önkormányzati
fenntartású sáregresi köztemetõben karbantartási (gondozatlan sírok rend-
betétele, kaszálás, gallyazás, temetõi hulladék elszállítása stb.) munkálato-
kat tervezünk.
Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves lakosunkat, akik bármilyen mó-
don részt szeretnének venni ezen a közösségi alkalmon! Közös érdekünk,
hogy környezetünk gondozott és ápolt lehessen.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat Helter István atyánál, vagy Boza Kris-
tóf tiszteletes úrnál, vagy az önkormányzatnál szíveskedjenek jelezni!

A képviselõ-testület nevében: Albertné Tiringer Mária polgármester
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Ford Focus RK találkozó Dég
2020. június 14-én a dégi Álmoktava adott otthont az idei elsõ
Ford Focus RK találkozónak, ahol elsõ alkalommal horgászver-
senyt is szerveztünk a résztvevõknek. Az eseményen mindenkit
szívesen láttunk, akit érdekelt az autómárka, és aki szeretett vol-
na többet megtudni errõl a típusról.
Kora reggel elõkerültek a horgok, botok, csalik, versenyt csipog-
tak a kapásjelzõk. Ford-duda indította és zárta a versenyt. Eköz-
ben a levegõben a bográcsgulyás illata vonzotta a bogrács mellé a
résztvevõket.

Napközben folyamatosan érkeztek a szebbnél szebb Fordok. Vol-
tak, akik házi készítésû sütemény és kávé mellett beszélgettek, és
voltak, akik az autóknál cseréltek szerelési tapasztalatokat, vagy
sétáltak a gyönyörû környezetben. A gyerekek fogócskáztak, a
bátrabbak horgászni is megpróbáltak.

A közösen elfogyasztott ebéd után
kihirdetésre kerültek a versenyek
nyertesei, majd a jelenlévõ résztve-
võkkel közös fotózásra sor került.
A hagyományként tartott közös gu-
rulás az érkezõ vihar miatt sajnos
elmaradt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Rizsa Attilának, Theisz Judit-
nak és Takács Csabának, akik bizto-
sították részünkre az Álmoktava
helyszínét és mindenben segítettek
bennünket. Köszönjük! Köszönjük
nektek is, régi és új résztvevõk, hogy
megtiszteltetek minket a jelenléte-
tekkel. Köszönjük a süteményeket és a támogatásotokat, s nem
utolsó sorban a képeket Gábor Evelin Bernadettnek.
Csapatunk 2017 óta fogadja a Ford Focus kedvelõit, közben csat-
lakoztak hozzánk más Ford-csodák is. Minden évben több talál-
kozót szervezünk, mindig más helyszínen, ahova mindenkit szere-
tettel várunk. Célunk egy olyan közösség megteremtése, ahol a
fordosok, akár családdal, akár egyedül, akár kutyával, macskával
is megjelenhetnek.
Kabalánk Lili, a borjúfóka, akit folyamatosan támogatunk a
veszprémi állatkertben.
Minden év decemberében egy közös gurulással egybekötött gyûj-
tést szervezünk a rászoruló gyermekeknek, és az adományokat
személyesen adjuk át nekik.
Képek: Gábor Evelin Bernadett, H. Maron Brigitta

További rendezvényeink itt találhatók:
https://www.facebook.com/

FORDFOCUSRAJONGOKKLUBJA/

Kültéri fitneszeszközök a gimiben
A TESCO áruház által kiírt „Ön választ, mi segítünk” pá-
lyázatnak köszönhetõen újabb kültéri fitneszeszközzel bõ-
vült iskolánk parkja. Így már három korszerû berendezés
áll a diákok rendelkezésére, hogy szabad idejükben szabad
téren eddzék izmaikat: egy evezõpad, egy kombinált szörf

és lépegetõ, valamint
egy kombinált mell-
izomerõsítõ.

Köszönjük mindenki-
nek a 2. hely megszer-
zéséhez szükséges zse-
tonokat!

PSG
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SÍC – hírek, eredmények

Álarcos íjászok,
kezdetnek nem rossz

2020. június 13-án, szombaton rendezték meg Kaposváron a
Dél-Dunántúl íjászrégiójának versenyét, mely az idei elsõ
OB-kvalifikációs megmérettetés volt. A Sárréti Íjász Club 4
versenyzõvel képviseltette magát a rangos eseményen, ahol az
ország nyugati felérõl, valamint Budapestrõl érkeztek ver-
senyzõk, összesen 33-an. A járványhelyzetre való tekintettel
szigorú biztonsági elõírások mellett megrendezett verseny az
elsõ ilyen alkalom volt, mely igen meleg idõben, de csodálatos
helyszínen zajlott.
Mind a négy „olimpiás” versenyzõnknek sikerült teljesíteni a
szeptemberi országos bajnokságra szükséges kvalifikációs
szintet.

Helyezéseink

60 méteren Gilicze László szenior magabiztosan gyõzött,
Batári Szilárd kadet második helyezést ért el.
70 méteren (felnõttek) Katona Alex egyéni csúccsal, egy válo-
gatott versenyzõ mögött ezüstérmet, míg dr. Széplaki Zoltán
bronzérmet vihetett haza.
A szabadtéri versenyszezon elején vagyunk, még sok munka
áll elõttünk, reményeink és terveink szerint még eredménye-
sebben szeretnénk folytatni az íjászatot, mely Sárbogárdon
több évtizede az egyik legeredményesebb sportág.
Íjászegyesületünkbe változatlanul várjuk a sportunk iránt ér-
deklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai
reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, longbow,
vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is vár-
juk.)

Dr. Széplaki Zoltán, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ az lgilicze@tolna.net levelezési címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd város polgár-
mestere elfogadta:
– a 12/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának 2019. évi zárszámadásáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Kezdõdik a 2020-as
Sárbogárdi Nyári Liga

A tavalyi évhez hasonlóan, ismét 6 csapattal veszi kezdetét a Sárbo-
gárdi Nyári Liga kispályás mûfüves labdarúgó-bajnokság.
Az idei bajnokság máris egy rangadóval fog kezdõdni, a címvédõ Te-
am Kék Szék csapata a Szenvedély BFC-vel csap össze csütörtökön a
nyitó mérkõzésen.
Ebben az évben is csütörtökönként lesznek az alapvetõ játéknapok,
de beékelõdik egy hétfõi forduló is, valamint a záró játéknap
szombat délután lesz.
Bízunk benne, hogy idén is egy izgalmas és sportszerû bajnokságot
láthatunk, sok-sok jó mérkõzéssel.

Rehák Tamás

A „Sárbogárdi Nyári Liga 2020” sorsolása:

1. forduló – június 18., csütörtök

18.00 Szenvedély BFC–Team Kék Szék
18.50 Öregfiúk–Szállítók
19.40 Ászok Ásza–Kutyaütõk

2. forduló – június 25., csütörtök

18.00 Kutyaütõk–Szállítók
18.50 Ászok Ásza–Team Kék Szék
19.40 Szenvedély BFC–Öregfiúk

3. forduló, július 2., csütörtök

18.00 Ászok Ásza–Öregfiúk
18.50 Szállítók–Szenvedély BFC
19.40 Team Kék Szék–Kutyaütõk

4. forduló – július 9., csütörtök

18.00 Kutyaütõk–Szenvedély BFC
18.50 Team Kék Szék–Öregfiúk
19.40 Szállítók–Ászok Ásza

5. forduló – július 13., hétfõ

18.00 Öregfiúk–Kutyaütõk
18.50 Szállítók–Team Kék Szék
19.40 Szenvedély BFC–Ászok Ásza

6. forduló – július 16., csütörtök

18.00 Kutyaütõk–Ászok Ásza
18.50 Team Kék Szék–Szenvedély BFC
19.40 Szállítók–Öregfiúk

7. forduló – július 23., csütörtök

18.00 Öregfiúk–Szenvedély BFC
18.50 Team Kék Szék–Ászok Ásza
19.40 Szállítók–Kutyaütõk

8. forduló – július 30., csütörtök

18.00 Szenvedély BFC–Szállítók
18.50 Öregfiúk–Ászok Ásza
19.40 Kutyaütõk–Team Kék Szék

9. forduló – augusztus 6., csütörtök

18.00 Ászok Ásza–Szállítók
18.50 Szenvedély BFC–Kutyaütõk
19.40 Öregfiúk–Team Kék Szék

10. forduló – augusztus 8., szombat

??.?? Ászok Ásza–Szenvedély BFC
??.?? Kutyaütõk–Öregfiúk
??.?? Team Kék Szék–Szállítók
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DIÁKKÉNT
DOLGOZNI

A nyári munkát vállaló diákok a közteher-
viselés szempontjából felnõttnek számí-
tanak. Bejelentésükre, adózásukra – a di-
ákszövetkezeten keresztül vállalt munka
kivételével – ugyanolyan szabályok vo-
natkoznak, mint más munkavállalók ese-
tében.

A diákok szülõi engedéllyel 16 éves ko-
ruktól dolgozhatnak, de szünidõben már a
15 éves nappali tagozatos tanulók is vál-
lalhatnak munkát. A munkavállaláshoz
adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a
diák még nem rendelkezik vele, vagy el-
vesztette az adókártyáját, akkor azt a
NAV-nál tudja igényelni a 20T34-es
nyomtatványon. A nyomtatvány legegy-
szerûbben az Online Nyomtatványkitöltõ
Alkalmazással (ONYA) tölthetõ ki és küld-
hetõ be a NAV-hoz elektronikusan, akár
okoseszközrõl is.

A munkavégzésrõl szóló megállapodás
elõtt célszerû a leendõ munkáltatót ellen-
õrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok”
rovatban, a be nem jelentett alkalmazot-
tat foglalkoztató cégeknél ugyanis kocká-
zatos munkába állni.

A diákmunkával szerzett jövedelem – né-
hány foglalkoztatási formát kivéve – is
adóköteles. A személyi jövedelemadó
mértéke 15 százalék, amit a munkaadó
adóelõlegként von le a diák bruttó jöve-
delmébõl. Ha munkaviszonyban, vagy
biztosítást eredményezõ megbízási jogvi-
szonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni
járulékot is kell fizetnie, melyet szintén a
munkáltató von le. A foglalkoztatónak az
adóévi összes jövedelemrõl és a levont
közterhekrõl igazolást kell kiállítania
2021. január 31-éig, amire a diáknak jö-
võre szüksége lesz a NAV által készített
személyijövedelemadó-bevallási terve-
zet ellenõrzéséhez.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell
az írásban megkötött – alapbért, munka-
kört, munkaviszony idõtartamát, jellegét
és a munkavégzés helyét tartalmazó –
munkaszerzõdéshez, mely 18 éves kor
alatt csak a törvényes képviselõ hozzájá-
rulásával érvényes. A munkaviszony
alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a
munkáltatónak be kell jelentenie a
NAV-hoz. A munkaszerzõdésben a felek
megállapodhatnak havi, heti, napi, vagy
órabérben, vagy teljesítménybérben is, a
diáknak azonban meg kell kapnia a mini-
málbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál
havonta bruttó 161 000 forint.

Ha a diákok egyszerûsített foglalkoztatás
(alkalmi, vagy idénymunka) keretében
dolgoznak, akkor ebben az esetben nem
kötelezõ a szerzõdést írásba foglalni.

A diákok foglalkoztatásáról bõvebb infor-
máció olvasható a 72. számú Információs
füzetben, a www.nav.gov.hu oldalon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

FOCITÁBOR

Hétfõn reggel benépesült a sárbogárdi focipálya. Gyerekzsivajtól visszhangzott az aula. A
Sárbogárd SE szervezésében és lebonyolításában napközis rendszerû táborban 23 ifjú tehet-
ség ifj. Pajor László és Luczek Roland utánpótlásedzõk irányításával ismerkednek a játékkal.
A foci mellett stadionlátogatás, balatoni fürdés, játékos vetélkedõk színesítik a programot.

Kedden a MOL Arénában jártunk. Csütörtökön vendégünk Szabó Levente, a MOL Fehérvár
ifjú focistája, aki a Sárszentmiklós csapatánál induló pályafutás kezdetétõl a MOL Fehérvár-
hoz történõ igazolásáig mesél.
Hív a pálya, vár a labda!

Szántó Gáspár

A MOL aréna kispadján

Így indultunk

Egy kis agytorna
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TÛZOLTÓK ÚJÍTOTTÁK FEL
A SÁRBOGÁRDI GÓLYACSALÁD OTTHONÁT

Szétesett és három fiókával a közepén veszélyesen megdõlt egy villanyoszlopra épített
gólyafészek a Fejér megyei Sárbogárd–Nagyhörcsökpusztán. A tûzoltókhoz június 11-én
este érkezett a segítségkérés. Az áramszolgáltató szakembere a betonoszlopon futó
elektromos vezetéket kiszakaszolta, majd a sárbogárdi és a dunaújvárosi hivatásos tûzol-
tók emelõkosárban közelítették meg a fészket. A lelógó részeket egy biológussal
egyeztetve, kéziszerszámokkal és fûrésszel távolították el.

A beavatkozás „szakszerûségét” az egyik szülõmadár kezdetben a fészekbõl, késõbb né-
hány méteres körzetben a levegõben repülve folyamatosan ellenõrizte. Mire a félig le-
szakadt részeket a tûzoltók leszedték, a másik szülõ is megérkezett az eleséggel. A három
fiókának és a gólyapárnak nem esett baja, a fokozottan védett madarak a fészekben
maradhattak.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

FÁK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓ VAJTÁNÁL

Akácsornak ütközött egy személygépkocsi június 16-án délben a 63-as fõúton Vajtánál.
Az autó az útról lesodródva hajtott a fáknak és a vízelvezetõ árokban állt meg. A jármû
jobb elsõ kereke kiszakadt. A balesetben három akác kitörött, közülük az egyik az útra
dõlt. A hatméteres fát a sárbogárdi hivatásos tûzoltók motoros láncfûrésszel darabolták
fel és lehúzták az útról. Az egység áramtalanította az autót. A személygépkocsi sofõrjét a
mentõk kórházba szállították.
Fotók: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A VAKÁCIÓ
VESZÉLYEI

A nyári szünetben is kiemelt figyelmet érdemel
a gyermekek biztonsága. Kérjük, fogadják meg
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság legfonto-
sabb bûn- és baleset-megelõzési tanácsait!
Befejezõdött a tanév, elkezdõdött a nyári szün-
idõ, a kikapcsolódás, a nyaralások, a vízi és szá-
razföldi túrák idõszaka. Azért, hogy valóban
szép élményekkel gazdagodva térhessenek
vissza a gyermekek az iskolákba, az eddigieknél
is nagyobb figyelmet kell fordítani rájuk.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság arra kéri
a szülõket, hogy gyermekeikre leselkedõ nyári
veszélyek elkerülése érdekében tekintsék át a
legfontosabb gyalogos és kerékpáros közleke-
dési szabályokat. Fontos, hogy a gyermekek
életkoruknak megfelelõen legyenek tisztában
az alapvetõ szabályokkal, valamint mi magunk
is óvatosabban, körültekintõbben vezessünk,
különösen azokon a helyeken, ahol gyermekek
tartózkodhatnak. Felhívjuk továbbá a szülõk fi-
gyelmét arra, hogy vizsgálják át gyermekeik jár-
mûveit, szereljék fel a megfelelõ állapotú, köte-
lezõ tartozékokkal – fékek, világítóberendezé-
sek, prizmák stb. – és visszatérõen ellenõrizzék
azok üzemképes állapotát.
Csak láthatósági mellényben és bukósisak
használatával engedjék kerékpározni gyerme-
keiket, autóban pedig mindig használják a meg-
felelõ méretû gyermekülést, biztonsági övet.
A nyári idényben a gyermekek számára is nép-
szerû és elmaradhatatlan idõtöltésnek számít a
szabadvizek, strandok látogatása, amely szá-
mos veszély forrása lehet. Fontos, hogy csak a
kijelölt helyeken fürödjenek, a gyengén úszók a
sekélyebb vizet válasszák. Felhevült testtel so-
ha ne ugorjanak vízbe! Célszerû strandtörölkö-
zõbe csomagolás helyett az értéktárgyakat ér-
tékmegõrzõben tárolni. Ajánlatos megismerni
az adott vízterület sajátosságait, és tisztában
lenni a várható idõjárással, a segélykérés
módjával.
A szülõi példamutatás a közlekedésben elen-
gedhetetlen a gyermekek helyes közlekedésre
neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez!
Otthonaink védelme és az áldozattá válás elke-
rülése érdekében az alábbiakat tanácsoljuk az
iskolai szünidõre:
Amennyiben a gyermekek egyedül vannak a la-
kásban, soha ne engedjenek be idegent, az ut-
cán pedig ne álljanak szóba ismeretlennel, ne
fogadjanak el semmit, idegen autójába ne ülje-
nek be. A szülõk tanítsák meg gyermeküknek a
112-es segélyhívó szám használatát, az õ tele-
fonszámuk pedig mindig legyen meg a gyerek-
nél. Telefonon történõ megkeresésnél is legye-
nek elõvigyázatosak a gyermekek, bizalmas in-
formációt senkivel ne osszanak meg. A nyílás-
zárókat ne hagyják még bukóra sem, ha elhagy-
ják az otthonukat. Ilyenkor csak annyi pénzt vi-
gyen magával a gyermek, amennyi feltétlenül
szükséges. A készpénzt a személyes iratokkal
együtt biztonságos helyen – pl. belsõ zsebben –
tárolja. Szükség esetén bátran szólítsák meg az
egyenruhás rendõrt, kérjék segítségét!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Június 20-án életbe lép a MÁV-START nyári, balatoni menetrendje

Utazz itthon – vonattal!
A nyári turisztikai szezonban megszokott utazási igényekhez igazodva június 20-a és augusztus 30-a között emelt kínálatú és szolgáltatási színvonalú
nyári menetrendet vezet be a MÁV-START. A szolgáltatásokat az elmúlt években folyamatosan fejlesztette a vasúttársaság, ennek hatására a balatoni
utasforgalom évek óta növekszik.
A tavaly nyári szezonban 1,65 millióan utaztak a balatoni járatokon (a Balatonhoz, Balatontól, illetve a kifejezetten a tóparti települések közötti utazá-
sok együttesen), ami 7,5 %-kal haladta meg az elõzõ évi teljesítményt. A déli parton zajlott az utazások 70 %-a.
A menetrendi kínálatot továbbfejlesztették a korábbi évekhez képest, így még több térségbõl biztosítanak közvetlen kapcsolatot a Balatonhoz, a me-
netrendszerûség növelése érdekében pedig módosították a menetrendeket.
Az idei nyáron minden korábbinál több, 51 InterCity-kocsi fog közlekedni a Balatonhoz minden nap.
A magas szintû fedélzeti szolgáltatás érdekében idén is közlekednek étkezõkocsik a Balaton expresszvonatokban.
A Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi turizmust erõsítõ akciójához „Utazz velünk biztonságban” elnevezésû kampányához a vasúttársaság is csat-
lakozott. A nyárra vonatkozó elsõdleges célkitûzés, hogy a Balatonhoz utazók eljutását a járványhelyzetnek megfelelõen, biztonságos módon garan-
tálják.

MENETRENDI
FEJLESZTÉSEK

A MÁV-START jobb balatoni kapcsolatot biztosít
egyes térségeknek és javítja a menetrendszerûsé-
get, azaz pontosabbak lesznek a vonatok.
A korábban Siófoki Flirt nevû sebesvonatok megál-
lási rendje változik a kisebb dél-balatoni települé-
sek kiszolgálásának javítása érdekében, a vonatok
Budapesten a Déli helyett a Keleti pályaudvarról in-
dulnak és oda érkeznek, mely Pestrõl és a keleti
agglomeráció felõl jobb eljutást biztosít a Balaton-
hoz. A vonat új neve Jégmadár sebesvonat lesz.
Az északi parti Tekergõ gyorsvonatok a Déli pálya-
udvar helyett Kõbánya-Kispestrõl indulnak, ezzel a
dél-pesti régiónak jobb balatoni kapcsolatot bizto-
sítanak.
Az Ezüstpart expresszvonat Miskolc helyett Sátor-
aljaújhelyrõl közlekedik a Balatonra a villamosítás-
nak köszönhetõen, ezáltal Borsod–Abaúj–Zemplén
megye több települése közvetlen balatoni kapcso-
latot kap.
A Szolnok és Fonyód közötti hétvégi vonat az idei
évtõl Napfürdõ néven, sûrûbb megállási renddel
közlekedik, ezáltal a dél-keleti agglomeráció lakos-
sága is közvetlenül juthat el a Balatonhoz vagy a
Velencei-tóhoz.

A Gyõr és Balatonszentgyörgy között december-
ben elindított kétóránként közlekedõ InterRégió vo-
natok a korábbinál gyorsabb, sûrûbb, komforto-
sabb eljutást biztosítanak Nyugat-Magyarország-
ról. Az InterRégió viszonylaton korszerû és légkon-
dicionált Desiro motorvonatok közlekednek.
A menetrendszerûség várhatóan javulni fog a déli
parton, mert Lepsény és Szántód-Kõröshegy között
a pályasebességet 2019 õszén egyes szakaszon
100-ról 120 km/h-ra emelték.
A Bagolyvonatokat idén nyáron is közlekedteti a
vasúttársaság.

TERVEZZ ELÕRE,
VÁSÁROLJ IDÕBEN!

A járványhelyzetre való tekintettel díjszabási vál-
toztatásokat vezetett be a MÁV-START a balatoni
forgalomban a pünkösdi hétvégétõl. Az utasok biz-
tonságérzetének növelése és a megfelelõ védõtá-
volság biztosíthatóságának céljából a balatoni vo-
natokon az értékesíthetõ helyek számát korlátozza.
A kormányrendeletnek megfelelõen továbbra is kö-
telezõ az arc eltakarása (maszk, sál, kendõ) a vona-
tokon.
Az utasoknak elõre tervezve, idõben, akár több
nappal elõbb érdemes megvenni a jegyet különö-

sen a hétvégi csúcsforgalmi idõszakokra. A vasút-
társaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utaso-
kat, hogy a sorban állás és személyes érintkezések
csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor
részesítsék elõnyben a MÁV-applikáció használa-
tát és az e-vonatjegy váltását.

ÚJ BALATONI
NAPIJEGYEK

(Balaton 24 – Balaton 72)
Új termékként jelent meg a pünkösdi hétvégén a
Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésû jegy, illetve
ennek 26 év alattiaknak szóló változata. A 24 illetve
72 órás érvényességû, napijegy jellegû termék kor-
látlan számú utazásra jogosít a Balaton körül, a Ta-
polca–Sümeg szakaszon és a balatonfenyvesi kis-
vasúton. A termék kedvezõ ajánlat a már Balaton-
nál nyaralók részére a tó partján elérhetõ turisztikai
attrakciók felkeresésére, ezáltal hozzájárul a belföl-
di turizmus fejlõdéséhez, valamint lehetõvé teszi a
jegyvásárlásból eredõ kontaktusok számának
csökkentését. A part menti utazások segítése ér-
dekében a Déli-Parti, Katica és Tekergõ vonatokon
Székesfehérvártól, a többi vonaton a kijelölt kocsik-
ban az elsõ balatoni megállási helytõl felármente-
sen (pótjegy váltása nélkül) lehet utazni a Balaton
partja mentén a szabadon maradt helyeken.
A 24 órás verzió 990, a 26 éven aluliaknak 660, a 72
órás 2490, 26 évnél fiatalabbaknak 1650 forintba
kerül.

A VONATOK
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A nemzetközi forgalom részleges szünetelése miatt
lehetõség nyílik arra, hogy az idei nyáron minden
korábbinál több légkondicionált InterCity-kocsi
közlekedjen a Balatonnál. Míg a tavalyi évben 29
IC-kocsi közlekedett a Balatonnál, az idei nyáron
naponta 51 lesz forgalomban.
A Balaton és Tópart expresszek vonat-összeállítá-
sa a tavalyi évhez képest jelentõsen változik. Az
IC-kocsik számát mindkét vonatban egységesen
3-ra növeli a MÁV-START, míg az alacsonyabb
komfortszintû kocsik számát 2-re csökkenti. Pén-
tektõl vasárnapig a legnagyobb utasforgalmú vo-
natokban ezen felül 2 darab plusz kocsit kapcsol.
A Kék Hullám sebesvonatban is növelik az
InterCity-kocsik számát, a járat kapacitása válto-
zatlan marad. Ezek a kocsik egységesen már az új
külsõ és belsõ arculatot viselik, és termes IC+ ko-
csik is közlekedni fognak.Balatoni viszonylatok – térkép
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA. 06 20 437 4869

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT
keresek Cecén.

Hívjanak az alábbi számon: +36 70 774 0051

CSERÉPKÁLYHA-, KANDALLÓ-,
KEMENCEÉPÍTÉS, -TERVEZÉS,
teljes körû anyagbeszerzéssel.

06 30 896 3050, Baranyai József

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
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A Tekergõ, illetve a kelet-magyarországi Aranypart
és Ezüstpart vonatokban továbbra is nagy kapaci-
tású kerékpáros kocsik fognak közlekedni. Ezek
számát a csoportos utazások számának várható
visszaesése és a korábbi évek tapasztalatai alapján
kis mértékben csökkentik a Déli parti sebesvonat-
ok esetében, azonban a kerékpárok részére vona-
tonként 16 hely így is rendelkezésre áll.
Idén nyáron is a tavaly megszokott járatokon lesz
elérhetõ az étkezõkocsi-szolgáltatás a Balatonnál:
napi 8 pár (16) Balaton expresszvonatban biztosít-
ják a fedélzeti vendéglátást minden nap a Buda-
pest-Déli és Keszthely közötti viszonylatban.
A teljes jármûflottát naponta fertõtlenítik. A fertõt-
lenítõ tisztítások bevezetése óta több mint 104 ezer
esetben történt emeltszintû jármûfertõtlenítés.

A VELENCEI-TÓ IS
JÓ HELY!

Az elõzõ években a dél-pesti térség és a Velen-
cei-tó közötti közvetlen eljutást nyújtó G43-as
gyorsított személyvonatokon tapasztalt nyári utas-
forgalom miatt jelentõsen fejleszti a szolgáltatását
a MÁV-START:
A Tekergõ gyorsvonatok Kõbánya-Kispest állomás-
ról indulnak, ezzel az üdülõforgalom irányának meg-
felelõen kétóránként nagy befogadóképességû ke-
rékpárszállító kocsit is továbbító járat köti össze
Kõbánya-Kispestet és Kelenföldet Velencével,
ezért kerékpárszállítás esetén kifejezetten ezeket a
vonatokat ajánlja a társaság.
Hétvégén G30-as viszonylatszámmal közlekednek
a gyorsított személyvonatok.
A Szolnok és Fonyód között közlekedõ Napfürdõ
gyorsvonat idén – martonvásári lakosok kérésére –
megáll Velencén és Gárdonyban is, ezzel a G30-as
személyvonatok és a Tekergõ gyorsvonatokon
mellett még egy eljutást biztosít Kõbánya-Kispest-
rõl.
Az egész évben óránként közlekedõ Z30-as és
G43-as járatok a nyáron is több egységbõl álló, klí-
más, alacsonypadlós FLIRT motorvonatok lesznek,
melyeken csak korlátozott számban lehetséges a
kerékpárszállítás.
Részletes információk a vasúttársaság balatoni
utazási ajánlójában olvashatók.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON KEVESEBB ZIVATAR, TÖBB NAPSÜTÉS
Csütörtökön is gyakran zavarhatják gomolyfelhõk a napsütést, ismét többfelé várható zápor, zivatar. A Dunántúlon, valamint a déli tájakon élénk, erõs lehet a
nyugati-északnyugati szél. A csúcshõmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
Pénteken fõként az ország északi, északkeleti harmadán valószínû esõ, zápor, zivatar. Ezeken a tájakon rövidebb, másutt hosszabb idõre kisüthet a nap. Az
északnyugati szelet élénk, többfelé erõs lökések kísérhetik, délután 20-27 fokig melegszik a levegõ.
Szombaton az ország északi tájain lesz jellemzõ a záporokkal, egy-egy zivatarral tarkított idõ. Mindemellett a legtöbb helyen már hosszabb idõre kisüt a nap. Az
északnyugati szél élénk, erõs, helyenként viharos lehet. Napközben 18-25 fok valószínû. Vasárnap sem lesz száraz az idõ, elszórtan alakulnak ki záporok, he-
lyenként zivatar.
Forrás: idokep.hu
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Rabiné Dr. Szakálas Márta ügyvéd

VÁLLALOM MAGÁNSZEMÉLYEK, VÁLLALKOZÁSOK,
JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA:

jogi tanácsadás, szerzõdéskészítés, cégalapítás,
cégmegszüntetés (könyveléssel együtt is),

peres- és nem peres eljárásokban jogi képviselet
és minden egyéb ügyvédi munkát.

Ügyfélfogadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban
a cecei önkormányzat épületében:

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.
Telefon: +36 30 294 6268

E-mail: mszakalas@gmail.com


