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Levendulatár
A számomra kedves virágok közül a legelõke-
lõbb helyet a levendula foglalja el. Egész arzená-
lom van belõle: levendulavíz Sárkeresztúrról és
Alapról, levendulás arckrém és illóolaj Tihany-
ból, levendulás kézkrém, szappan és tea Pan-
nonhalmáról, levendulás sampon az internetrõl,
levendulaszörp a boltból, és mindemellett vagy
ötven kékeslila bokor virágzik a kertemben.
Szeretem fenséges, kissé fanyar, citromos illa-
tát, amit áraszt magából, amikor szoknyám,
vagy kezem végigsúrolja az ezüstös leveleit.
Szeretem egyszerû-szép bimbó- és virágfürtjei-
nek látványát, melyek körül méhek és lepkék
elõszeretettel zsonganak. Szeretem a szívóssá-
gát, hogy szinte minden körülmények között
megél. S nem utolsósorban gyógyító hatásait,
hiszen nyugtató, frissítõ a testnek és léleknek
egyaránt, fertõtlenít, gyulladást csökkent, tisz-
títja a légutakat, beleket, enyhíti az izomfájdal-
makat, fejfájást, kiváló bõr- és hajápoló, hasz-
nálható csípésekre, horzsolásokra, napégésre.
Mindezeken felül állítólag távol tartja az ártó
erõket.
Egy gond van csak vele: akit egyszer „megfer-
tõz”, az nem tud tõle szabadulni – de talán nem
is akar.

Hargitai–Kiss Virág
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TERVEZÉS ALATT
A KOMÁROM–SÁRBOGÁRD

GYORSFORGALMI ÚT
A közúti közlekedés fõváros-központúságának megszüntetése – az elmúlt évtizedekben
jelentõsen megnövekedett gépjármûforgalom miatt is – egyre sürgetõbb. A fõvárost
elkerülõ utak nem csak Budapestet tehermentesítik; a vidéken élõk utazását, a
nemzetközi forgalmat is könnyebbé teszi, ha nem minden út „Rómán” át vezet. A hama-
rosan átadásra kerülõ komáromi hídtól az építés elõtt álló kalocsai hídig tervezett
útvonal az M1, M7, tervezés alatt álló M8, valamint az M6, M5 autópályák össze-
kötésével alkot a fõvárost elkerülõ, nagy gyûrût. Sajnos az útépítés nem varázsütésre
megy, hiszen egyrészt nem kevés forrás szükségeltetik, másrészt évekbe telik, mire a ter-
vek, engedélyek megszületnek, s aztán megtörténik az elsõ kapavágás.

A 2022-ig tartó országos közútfejlesztés,
gyorsforgalmi utak programja három fõ
tételt tartalmaz: az autópályák országhatá-
rig való kiépítése (pl. M6, M70); 6 megyei
jogú város bekapcsolása a gyorsforgalmi
hálózatba (pl. Sopron, Eger, Kaposvár,
Salgótarján, Nagykanizsa, Zalaegerszeg);
nagyobb ipari centrumok, vállalkozási
övezetek bekapcsolása a nemzetközi háló-
zatba (pl. Debrecen, Vác, Paks II.). A kö-
vetkezõ költségvetési ciklus és a hosszú tá-
vú gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés célja
az ország minden településérõl 30 perc
alatt elérni a gyorsforgalmi utat; a Buda-
pest-centrikusság (M0, M1, M7) oldása, a
sugaras úthálózat gyûrûs szerkezetûvé ala-
kítása; Magyarország leszakadó régiói
(Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld,
Észak-Magyarország) infrastruktúrájának
javítása, befektetõk vonzása; a pandémia
okozta helyzetre reagálva különleges köz-
lekedési, zárt folyosók kialakítása, fõleg a
Balkán és Nyugat-Európa irányába.
Fejér megyét, annak is déli részét, Sárbo-
gárd térségét közvetlenül is érinti az M8
Kecskemét–Dunaújváros–Balatonvilágos
közötti autópálya tervezése és kiépítése
(döntõ, hogy ez az út az E66 jelû európai
úthálózat részévé vált), valamint a Komá-
rom–Kalocsa közötti négysávú gyorsfor-
galmi út kiépítése.

Az M8-as tervezése tavaly június óta már
folyamatban van, mellyel 2022. december
31-éig kell végeznie a négy nyertes cégnek
(Unitef-83 Mûszaki Tervezõ és Fejlesztõ
Zrt., Fõmterv Mérnöki Tervezõ Zrt., Uti-
ber Kft., Tura-Terv Kft.), közel 7,8 milli-
árd forint ellenérték fejében. A mintegy
100 kilométeres, négysávos út Kecskemé-
tet köti majd össze Dunavecsén és Dunaúj-
városon át az M7-es autópályával, melyhez
Székesfehérvár alatt csatlakozik.
A Komárom–Székesfehérvár–Sárbogárd
útvonal fejlesztésének, négysávúsításának
megtervezésére tavaly októberben írt ki
közbeszerzést a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. (NIF). A nyílt tender ered-
ménye június 17-én jelent meg az uniós
közbeszerzési közlönyben (ted.euro-
pa.eu). Két nyertest hirdettek.
A Komárom–Székesfehérvár útvonalat az
UVATERV Út-, Vasúttervezõ Zrt. (Buda-
pest) tervezõasztalán készítik elõ nettó
315.114.000 Ft-ért. A tanulmányterv tar-
talma: a 13. sz. fõút 2x1 sávos, 115 kN ten-
gelyterhelésre történõ burkolatmegerõ-
sítése, az elõírások szerinti szélesítése és
korszerûsítése az új komáromi Duna-híd-
hoz vezetõ, Komáromot elkerülõ 131. sz.
fõút és a 13. sz. fõút körforgalmú csomó-
pontja, valamint az M1 autópálya között,
beleértve a körforgalom felülvizsgálatát,

szükség esetén áttervezését, felújítását,
összesen mintegy ~ 5,3 km hosszban. Az
M1 autópálya és a Székesfehérvár nyugati
elkerülõ között a 13. és 81. sz. fõutak ~
85,0 km hosszban a települések elkerülésé-
vel történõ négynyomúsítása.
A Székesfehérvár–Sárbogárd útvonalat az
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (Buda-
pest) tervezi meg nettó 164.000.000 Ft-ért.
A tanulmányterv tartalma: Székesfehér-
vár nyugati elkerülõ és az M7 autópálya új
csomópontja, valamint az M7 autópálya
63. sz. fõúti csomópontja és a távlati M8
autópálya (Sárbogárd térsége) között, ~
35,0 km hosszban a meglévõ 63. sz. fõút te-
lepülések elkerülésével történõ négynyo-
músítása. Meg kell vizsgálni a Székesfe-
hérvár nyugati elkerülõ és az M7 autópá-
lya új csomópontja, valamint az M7 autó-
pálya meglévõ 63. sz. fõúti csomópontja
közötti bal pálya 3 sávosítás kialakításának
lehetõségét, valamint a Székesfehérvár
nyugati elkerülõ és az M7 autópálya új cso-
mópontja, és a 63. sz. fõút között a 6214. sz.
út nyomvonalában, vagy tõle északabbra
vezetett 2x2 sávos út kialakításának lehe-
tõségét.
A tervezésen kívül mindkét cég feladata az
elõzetes régészeti dokumentáció, környe-
zeti hatásvizsgálati dokumentáció készíté-
se, környezetvédelmi engedély megszerzé-
se. Minderre 24 hónap áll rendelkezésük-
re.
További részletekrõl a Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõvel készült interjú-
ban olvashatnak.

Hargitai–Kiss VirágA kép illusztráció
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FELTÁRUL A VIDÉK
Évtizedes ígéretek, álmok léptek a megvalósulás útjára, s kerültek elérhetõ
közelségbe: tervezés alatt van az M8 és a Komárom–Kalocsa közötti útvonal-
fejlesztés, benne a 63-as négysávúsítása. Habár a térségünket nagymérték-
ben érintõ országos útfejlesztések felgyorsítanak majd mindennemû forgal-
mat, szorosabbra fûzik a kapcsolatot a magyarországi települések között, va-
lamint a nemzetközi vérkeringéssel, sok megfontolt lépés és esztendõ vezet
még a konkrét kivitelezés megkezdéséig. VARGA GÁBOR országgyûlési
képviselõt kérdeztem a témában.

– A hamarosan elkészülõ komáromi híd és az
eztán épülõ kalocsai híd közötti kapcsolatte-
remtés felpörgeti az útfejlesztéseket.
– Egyértelmûen felgyorsítja Dél-Fejér út-
hálózat-fejlesztési tervét. A tervezés több
részletben készül, az M8 Fejér megyei sza-
kasza 2023-ig kiviteli terv szintûvé válhat.
A kalocsai hídnak döntõen Paks II. építé-
sében, munkaerõvonzásában és a térségi
kapcsolatok megteremtésében van jelen-
tõsége. Az M8 meglévõ pentelei hídja kap-
csolja össze a Duna–Tisza közét és a Du-
nántúlt. Ez nemcsak a közúti infrastruktú-
ra fejlesztését lendíti elõre, hanem 25-30
km sávban várhatóan jelentõs vállalkozá-
sok betelepítését is elõsegítheti. A 61. út és
a Paks–Cece út, a Dunaújváros–Mezõfal-
va–Sárbogárd összekötõ utak burkolat-
megerõsítése és korszerûsítése jelentõs lé-
pés ezzel kapcsolatban.
– A tervezést, környezetvédelmi engedélyek be-
szerzését követõen mikorra várható a konkrét
kivitelezés megkezdése?
– A közbeszerzéseknek megfelelõen és az
európai unió elõírásainak következtében,
ha az engedélyezési és a kivitelezési tervek
elkészültek, nyílt pályázatot kell kiírni. Az
M8 esetében megítélésem szerint 2022-t
követõen minimum 2 év, amíg az M8 kivi-
telezése megkezdõik több szakaszban.
Feltételezhetõ, hogy a Pentele-híd és Sár-
bogárd közötti szakasz, illetve a 63. út és
Balatonvilágos közötti szakasz kivitelezé-
se 2024 után indulhat meg. A 63. út, M7
szabadbattyáni csomópont – Fehérvár
nyugati elkerülõ – 2022-t követõ engedé-
lyezési, kiviteli terve minimum 2,5 év, azaz
2024-2025 között várható. A Kormány ha-
tározatokban dönt az országos közútháló-
zat korszerûsítésérõl, felújításáról, majd
ugyancsak kormányhatározatban rögzíti
az egyes útszakaszokhoz rendelt költség-
vetési tételeket, amelyek megjelennek az
éves költségvetésben, és befolyásolja a ki-
vitelezés kezdését az Európai Unió hozzá-
járulása is az európai közlekedési hálóza-
tok fejlesztéséhez. A Fejér megyei gyors-
forgalmi úthálózat szakaszok kiépítése – a
jelentõs mértékû és összegû hazai forrás
mellett is – csak az Európai Unió támoga-
tásával képzelhetõk el.
– Van-e végsõ határidõ megjelölve a megva-
lósítás tekintetében?
– Az M8 esetében – véleményem szerint –
az EU 2021–2027-es (plusz 2 év) költség-
vetése az iránymutató. A komáromi hídtól
Sárbogárdig terjedõ szakasz befejezése
2027 utáni idõszakra tehetõ, amely várha-
tóan több szakaszból áll, ezek között döntõ
jelentõségû az M7 szabadbattyáni új cso-

mópont kiépítése és a Fehérvár nyugati el-
kerülõ – Magyaralmás összekötõ szakasz
megépítése. Egyértelmû, hogy a térségnek
mihamarabb szüksége lenne a fõ átmenõ
utak korszerûsítésére és bõvítésére. Ma-
gyarország Kormánya a komoly szándék
mellett jelentõs erõforrásokat is társít a
(gyorsforgalmi) közúthálózat erõteljes fej-
lesztéséhez. Az viszont tisztán látszik, hogy
a megyét és kiváltképp Dél-Fejért érintõ
útfejlesztések több másik, hasonló volu-
menû és fontosságú útfejlesztési projekttel
futnak versenyt.
– Nagyságrendileg mennyibe fog kerülni e
fejlesztés kivitelezése?
– Nyilván igazodási pont lehet a hasonló
paraméterû utak építése, de erre a környe-
zetvédelmi hatástanulmány és a kiviteli
tervek rendelkezésre állásakor érdemes
visszatérni. A pontos tervezési sarokpon-
tok ismerete nélkül több évre elõre elég
nehéz ezt még csak megbecsülni is. Az biz-
tos, hogy a Kormány biztosítani fogja a
szükséges hazai és európai uniós forrást a
megvalósításához.
– Párhuzamosan zajlanak majd a 13-as,
81-es, valamint a 63-as négysávúsítási mun-
kálatai?
– Jelenleg a kérdésben szereplõ utak ta-
nulmánytervének készítése és a hatásvizs-
gálatok kezdõdtek meg, a nyomvonalkere-
sés. Több helyen rendkívül szûk a 2x2 sáv
kialakítása, vannak erõsen belvizes szaka-
szok, elkerülõ szakaszok, és van egy meglé-
võ terv is, ez a Magyaralmás és a 8. út kö-
zötti összekötés. Az M7 szabadbattyáni
csomópont kiépítése is rendkívül sürgetõ.
Biztosra vehetõ, hogy ennek a fél Fejér
megyét átszelõ, nagy fontosságú, gyorsfor-
galmi úttá fejleszthetõ 2x2 sávú közútnak a
kivitelezése több szakaszban indul, azaz
párhuzamosan zajlik majd.
– A 63-as plusz két sávja elõreláthatólag a
Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonal mel-
lett fut majd?
– Ennek eldöntése a tervezõ egyik felada-
ta. Valószínûleg több szakaszon igen.
Több helyen védett területet, erdõket,
Natura 2000-es területet, értékes mezõ-
gazdasági területet és vasúti állományt
érint. Gondolni kell az Auchan I.-II. cso-
mópontok átépítésére, a börgöndi reptér
várható kiépítésére, vele együtt a 63. út és a
62. út összekötésére, amely lehetõvé teheti
a Székesfehérvár–Dunaújváros út forgal-
mának az átterelését, és gondolni kell a
Sárbogárdot elkerülõ szakasz és az M8
csomópontjának az illeszkedésére is. Az új
út elõsegítheti a Börgönd–Szabadbattyán
mélyvezetésû vasúti vonal veszélyes szint-

beli keresztezõdésének kiváltását. Látni
kell, hogy nagyon nem egyszerû feladat
Aba, Sárkeresztúr és Sárbogárd elkerülé-
sének tervezõi feladata. A Fejér Megyei
Önkormányzat a folyamat minden részét
koordinációs szerepkörében elõsegíti
mind az érintett önkormányzatokkal, ha-
tóságokkal, földterület-tulajdonosokkal.

– A tervezés alatt lévõ M8-as ügye is „felgyor-
sul” ennek a decentralizációt segítõ gyorsfor-
galmi útvonalnak a tervezésével, kiépítésével?

– Felgyorsítani a tervezést és a kivitelezést
sajnos nem lehet, de nagymértékben koor-
dinálni kell. A decentralizáció átvitt értel-
mében itt jelenti az M8 Bács–Kiskun me-
gyei és Fejér megyei szakaszainak kiépíté-
sét, továbbá az Észak-Kelet-Magyaror-
szág, Balkán felé vezetõ utak, Nyugat-Ma-
gyarország összekötését. A Szlovákiával
megkötött kormányzati döntések költség-
vetési hatásai óriási európai uniós, kohézi-
ós és strukturális alapok igénybevételét cé-
lozzák meg. Magyarország gazdasági mû-
ködésének stabilitását feltételezve is mint-
egy 10 éves idõtartamra húzzák szét a „fél
körgyûrû” majdani kivitelezését. Ezt még
nagyon sok minden befolyásolhatja, de a
tanulmányterv, kiviteli terv, engedélyezés,
tender, megvalósítás sorrenden (tervhie-
rarchia) nem tudunk és nem is érdemes
változtatni.

– A rég áhított sárbogárdi elkerülõ tulajdon-
képpen a Komárom–Kalocsa közútvonal-fej-
lesztés és az M8 együttesével válik álomból va-
lósággá?

– Igen. Az M8 tervezése és annak Sárbo-
gárd 63. úti csomópontjának kiépítése már
meghatározza a nyomvonalat. Sárbogárd
városa és Dél-Fejér térsége nemcsak kilo-
méterekben, hanem idõben és a szolgálta-
tások igénybevételének gyorsaságában is
közelebb kerül az ipari centrumokhoz, az
észak déli autópályákhoz, a Balatonhoz és
a fõvároshoz. Feltárulnak, elérhetõvé vál-
nak és ezáltal felértékelõdnek a gazdasági
lehetõségek, befektetési, munkahely-te-
remtési területek, a csodálatos, vonzó tu-
risztikai adottságok. A Sárbogárd elkerülõ
szakasz nemcsak a vasúti átjárónál és a
rendkívül hosszú Sárbogárd–Sárszentmik-
lós átkelési szakaszainál hoz majd jelentõs
idõhasznot, hanem különösen az egész-
ségügyi, szociális, foglalkoztatási és kultu-
rális szolgáltatások igénybevételénél is ug-
rásszerû elõrelépést eredményez. A terv-
hierarchia és a közbeszerzések, kivitele-
zésbe adások gondossága minden igyeke-
zetünk és akaratunk ellenére is kulcskér-
dés az ilyen, több évtizedre kiható fejlesz-
tések esetében. Az nem kérdés, hogy min-
den erõmmel azon vagyok, hogy ezek a fej-
lesztések mihamarabb realizálódhassanak
a térség érdekében.

Hargitai–Kiss Virág
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Döccenõ fedlapok
Már készen van a kopóréteg a Vágóhíd és
Petõfi utca közötti szakaszon, ahol a Soltút
dolgozik a 63-as út felújításán a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megbízásából.
Azonban a csatornafedeleken – mivel né-
mileg lejjebb vannak az aszfalt szintjénél –
döccennek az autók. Arról érdeklõdtem a
Magyar Közútnál, hogy e csatornafedelek-
nek vajon ez a végleges szintje, vagy várha-
tó a cseréjük, szintre emelésük.
Megkeresésemre az alábbi választ kaptam
a Magyar Közút kommunikációs osztály-
vezetõjétõl, Pécsi Norbert Sándortól:

„Az útépítést végzõ vállalkozó a szennyvíz-
aknafedlap-kereteket megfelelõen, az új
kopóréteg szintjéhez igazítva építette át. A
projektben az összes víznyelõrács cseréje
(167 db sûrû rácsozású, csúszásgátló, bor-
dázott sík rács) és a fedlapok szintre eme-
lése szerepel, a szennyvízaknafedlapok
cseréje viszont nem. Jelenlegi probléma,
hogy forgalomtechnikai jelzések nélkül a
szegélyek melletti munkavégzés miatt a

keréknyom az aknafedlapok vonalára ke-
rül. A végleges forgalomtechnika kialakí-
tása során jellemzõen a fedlapok útten-
gelybe kerülnek, de sajnos maradnak olya-
nok is, amelyek továbbra is keréknyomban
maradnak. Az új kopóréteg a kezdõszel-
vénytõl 400 méter hosszban készült el (a
Vágóhíd utca és a Lidl áruház között).

A csatornaközmû tulajdonosa Sárbogárd
város, a kezelõ a Fejérvíz Zrt. A fedlap-
cserék a városi költségvetést terhelnék, az
elõzetes egyeztetéseket követõen az útépí-
tési projekthez kapcsolódóan a leromlott
(korrodált, acél anyagú) ivóvízvezeték-há-
lózat részek cseréje volt a legfontosabb,
ezek jelentõs mennyiségben és hosszban
meg is valósultak. Az ivóvízvezetékek cse-
réje is jelentõs költséget jelentett a város-
nak, tekintettel a nagy számú bontási, hely-
reállítás igényre, de így a vízvezeték-háló-
zat üzembiztosabbá vált, a korábban gya-
kori csõtörések a felújított út alatt a vára-

kozások szerint már nem jelentkeznek. A
fedlapok problémájáról értesítettük az
üzemeltetõ Fejérvíz Zrt.-t. Amennyiben a
tulajdonos vagy a kezelõ biztosít új
fedlapokat a problémás darabok helyett,
úgy azokat az útfelújítás során még be tud-
juk építeni a régiek helyett, de ehhez gyors
döntés kellene a város részérõl. A problé-
más fedlapok cseréje az útépítés befejezé-
se után is megoldható, de az utólagos be-
építés már nem fog az új, egyenletes textú-
rájú környezetbe illeszkedni.”
Dr. Sükösd Tamás polgármester és az ön-
kormányzat már dolgoznak a váratlanul
nyakukba szakadt probléma gyors megol-
dásán, pontosabban az ezzel járó nem ke-
vés költségvetési kiadás (bruttó 5-6 millió
forint) biztosításán – tudtam meg. 56
fedlapot vizsgálnak meg és cserélnek szük-
ség szerint, még mielõtt levonulnának a ki-
vitelezõk a 63-asról.

Hargitai–Kiss Virág

Megkezdõdött
az építkezés

Pusztaegresen
Körülbelül egy hónapja megkezdõdött pályázati forrásból a klub,
orvoslakás, tûzoltószertár, Petõfi utcai szociális lakás felújítása
Pusztaegresen, illetve ugyanebbõl a támogatásból a Bem utcai és
Szélsõ utcai szociális lakások renoválása Sárbogárdon. Habár a
klub épületén eddig is dolgoztak a mesterek – elkészült például há-
tul a mozgássérült-parkoló és -feljáró –, most ért látványos részé-
hez a beruházás, hiszen lekerültek a cserepek a tetõrõl.
A klub új tetõt kap és teljes energetikai korszerûsítésen megy ke-
resztül: nyílászárócserék, megfelelõ szigetelés, fûtés- és villanyhá-
lózat megújítása, festés.
A tûzoltószertárat mûhelynek alkalmas állapotba hozzák.
Az orvoslakásnál szintén a tetõ és a nyílászárók kerülnek cserére,
és szigetelik a födémet, tetõt.

Hargitai–Kiss Virág
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Koronavírus: új intézkedések
az egyetemen a külföldi

esetszám-emelkedés miatt
A környezõ országokban tapasztalható COVID-19 esetszám-emelkedés miatt fokozott
elõvigyázatosságra van szükség a külföldi utazásokkal kapcsolatban. Éppen ezért dr.
Merkely Béla rektor elrendelte az egyetemi munkatársak kötelezõ, de térítésmentes
PCR-szûrését, amennyiben külföldrõl térnek haza. Emellett a rektor azt javasolja, hogy
aki teheti, belföldön töltse el szabadságát. Szintén az óvintézkedések keretében ismét
teljes körû látogatási tilalom van érvényben az egyetem klinikáin, a gyógyító intézmé-
nyek igazgatói meghatározott esetekben és a Klinikai Központ által meghatározott fel-
tételek mellett csak egyedileg adhatnak engedélyt a hozzátartozóknak a látogatásra.

A környezõ országokban, Ukrajnában,
Szerbiában, Romániában vagy Horvátor-
szágban jelenleg az igazolt koronavírus-
fertõzött esetek száma ismét eléri, vagy
meg is haladja az elsõ hullámban tapasz-
talt mértéket, éppen ezért fokozott elõvi-
gyázatosságra van szükség, hogy ne kerül-
jön be Magyarországra határon kívülrõl a
vírus – hívta fel a figyelmet dr. Merkely Bé-
la. Az egyetem munkatársainak, hallgatói-
nak és betegeinek érdekében ezért a rek-
tor elrendelte, hogy minden külföldrõl ha-
zatérõ egyetemi munkatársnak kötelezõ
PCR-szûrésen részt vennie, amelyet az
egyetem ingyenesen biztosít. Ha valaki
csak egy napot töltött külföldön, akkor a
hazaérkezés után minimum 72 óra eltelté-
vel kell a vizsgálatot elvégezni, hosszabb
tartózkodás esetén akár a hazatérést köve-
tõ nap megtörténhet a szûrés.
Egyes országokban történõ tartózkodás a
helyi járvány miatt magas kockázatot je-
lent, ezért ezekbõl az országokból hazaté-
rõknek minimum 48 óra különbséggel le-
vett mintákból elvégzett két, negatív ered-
ményû PCR-vizsgálat szükséges. Jelenleg
ide sorolunk minden Európai Unión kívüli
országot, továbbá az EU-n belül a követ-
kezõket: Svédország, Észtország, Olaszor-

szág, Spanyolország, Franciaország, Por-
tugália, Románia, Bulgária, Horvátország.
A PCR-vizsgálatot az adott egyetemi dol-
gozó munkáltatója kérvényezheti a Klini-
kai Központon keresztül. A teszt ered-
ményééig a külföldrõl hazatérõ munkatárs
az aktuális járványügyi helyzettõl függõen
jöhet be az egyetem területére. Amennyi-
ben a munkáltató engedélyezi az egyetem
területén történõ munkavégzést, úgy a
PCR-eredmény megérkezéséig a munka-
vállaló csak szabályos és folyamatos
maszkviselés mellett térhet vissza az egye-
temre. A rektor az egyetemi munkatársak-
tól azt kéri, hogy amennyiben tehetik, ne
utazzanak külföldre, vagy minimalizálják a
kinn tartózkodás idõtartamát, szabadsá-
gukat pedig idén nyáron inkább belföldön
töltsék.
Szintén a nyári esetszám-emelkedés elke-
rülését célzó óvintézkedések részeként a
Semmelweis Egyetem betegellátó egysé-
geiben látogatási tilalom van érvényben a
betegek védelme érdekében. Az egyetem
klinikáin a súlyos, kritikus állapotban lévõ,
hosszú ideje, de nem a COVID-19 fertõzés
miatt bent fekvõ betegek esetén a klinika
igazgatója egyedileg adhat alkalmanként
egy-egy hozzátartozónak engedélyt a láto-

gatásra, megfelelõ védõfelszerelésben. Az
egyetem gyermekklinikáin továbbra is
csak egy szülõ tartózkodhat a gyerek mel-
lett, szintén megfelelõ védõfelszerelést
használva.
A rektor kifejtette: azokban az országok-
ban, ahol most emelkedik az esetszám, úgy
enyhítették a korlátozásokat, hogy – ellen-
tétben Magyarországgal, ahol a Semmel-
weis Egyetem vezetésével országos, repre-
zentatív vizsgálat történt – nem végeztek
elõtte átfogó szûréseket a lakosság köré-
ben. Ahhoz, hogy elkerüljük a nyári
esetszám-emelkedéseket, fontos, hogy ne
kerüljön be határon kívülrõl a vírus, amit
akár a külföldre utazó magyarok is haza-
hozhatnak – hívta fel a figyelmet. Hozzá-
tette: az udvarias távolságtartás, a zárt ren-
dezvények kerülése, a maszkviselés és a
kézhigiénés szabályok betartása is nagyon
fontos szerepet játszik abban, hogy hazánk
megõrizze kedvezõ pozícióját.

Dobozi Pálma
Forrás: https://semmelweis.hu/

Rendelõfejlesztések a térségben 2.
Múlt héten hírt adtunk arról, hogy a Magyar Falu Program pályázatai révén több térségi önkormányzat idén is nyert forrást orvosi ren-
delõ fejlesztésére, orvosi eszközökre. Alap 10 millió forintból megvalósuló terveirõl már beszámoltunk legutóbbi számunkban, most
következzen Cece, Káloz, Nagylók és Vajta.
Cece 11 millió 706 ezer forintból az önkormányzat melletti házi-
orvosi szolgálat épületében újítja fel teljes egészében a rendelõt,
várót, vizesblokkot; kicserélik a világítótesteket, burkolatokat,
nyílászárókat; elvégzik az elektromos hálózat fejlesztését, szüksé-
ges gépészeti munkálatokat, és álmennyezetet alakítanak ki. 3
millió forintból történik meg az ügyelet orvosi eszközeinek
(EKG, defibrillátorok, elektródák, akkumulátorok, digitális hõ-
mérõk, vérnyomásmérõk, laringeális maszkok, pulzoximéter) fel-
újítása, pótlása, cseréje, valamint a védõnõi szolgálat bútorokat,
laptopot és csecsemõmérleget kap.
Kálozon 3 millió forintból megújítják a számítógépes hálózatot a
háziorvosi rendelõben, valamint a szükséges felszereléseket (bú-
torokat, gépeket) kicserélik. Beszerzésre kerül többek közt egy

hordozható EKG-készülék, valamint levegõ- és helyiségsterilizá-
ló berendezés is.

Nagylók az elmúlt esztendõben megpályázott 2,5 millió forintból
már sok fontos eszközt megvásárolt. Most 1 millió forintból gaz-
dálkodnak: bútorokat, a védõnõ részére számítógépet, nyomta-
tót, vizeletvizsgáló berendezést vásárolnak.

Vajta 12 millió forintból elsõdlegesen az orvosi rendelõ tetõszer-
kezetét újítja fel, illetve kicserélik a nyílászárókat, burkolatokat,
szanitereket, kifestik a helyiségeket. Az orvosi berendezések,
vizsgálószék, orvosi szék, asztal cseréjére 2,6 millió forintot nyer-
tek.

Hargitai–Kiss Virág
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AZ ORSZÁG JELESEI KÖZÖTT
A polgárõrmozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként elnöki dicséretben és jutalomban részesítette Bereczk Károlyné Zsu-
zsát, a sárbogárdi polgárõrség oszlopos tagját az Országos Polgárõr Szövetség elnöke, dr. Túrós András június 27-én Esztergomban,
ahol Fejér, Komárom–Esztergom és Veszprém megye polgárõrei gyûltek össze csodálatos környezetben a regionális polgárõrnapok
utolsó állomásán. Zsuzsa ünnepélyes keretek között, oklevél és virágcsokor kíséretében vette át a kitüntetést.

Popovics György, a Komárom–Esztergom
megyei közgyûlés elnöke úgy fogalmazott:
e három megye ápolja legjobban Szent Ist-
ván hagyatékát. A közös összefogás hozzá-
járul azokhoz a sikerekhez, amelyeknek
köszönhetõen olyan sikeres szervezetek
mûködhetnek a megyékben, mint a pol-
gárõrség. Nagyon fontos az a munka, ame-
lyet a polgárõrök végeznek minden ellen-
szolgáltatás nélkül, jó akaratból, jó szán-
dékból.
Markos György, az OPSZ elnökhelyettese
a koronavírus idõszakára utalva ezt mond-
ta: – Kiválóan küzdöttünk, éppúgy, mint
évszázadokon át elõdeink, de mi a fegyve-
rek ereje helyett az önkéntességben bíz-
tunk. Mi, polgárõrök a karitatív munkában

tettük meg a legtöbbet a magyar népért.
Nem volt könnyû dolgunk, hiszen a vírus
soha nem látott munka elé állított bennün-
ket, de nem voltunk egyedül. A Kormány is
kinyújtotta felénk a kezét, akárcsak a la-
kosság többsége, akik segítettek bennün-
ket, mert tudták, hogy amit teszünk, mind-
annyiunkért tesszük. Ez is jól mutatja:
megbecsülik a polgárõröket. Egy nemrég
készült felmérés alapján 85 százalékos a
polgárõrség elismertsége. Ez nagyon jó
eredmény! Számomra ez azt jelenti, példá-
san végezzük önkéntes munkánkat, és
tesszük úgy, hogy ezért semmiféle ellen-
szolgáltatást nem kapunk. Az OPSZ min-
dent meg fog tenni a jövõben is, hogy ezt a
munkát megkönnyítse.

Az ünnepség végén dr. Túrós András
mondott pohárköszöntõt: – Évente leg-
alább egy-két alkalommal megállunk egy
pillanatra és kezet fogunk azokkal, akik a
legjobban teljesítettek. Ez a hatodik alka-
lom, hogy találkozhattunk a megyék pol-
gárõreivel, amely során közel 450 fõ vett
részt és közülük 200 kapott elismerést.
Visszatekintve elmondhatom, hogy szinte
minden helyszínen képviseltette magát a
Kormány, a Rendõrség és megköszönték a
polgárõrök munkáját, elismeréssel beszél-
tek a polgárõrökrõl. Én úgy vélem, hogy
minden megyében kiemelkedõ munkát vé-
geztek az egyesületek, a polgárõrök, elsõ-
sorban a karitatív munka területén. A több
ezer kiszállított étel naponta is elismerésre
méltó. Mindemellett közterületi feladato-
kat is elláttak közel 2 millió órában. Ha a
jövõrõl kell szólni, akkor ezt követõen már
a környezetvédelem területén is lesznek
vállalásai a polgárõrségnek. Zárásként
hadd mondjak köszönetet a polgárõrök-
nek, akik példásan helytálltak ezekben a
nehéz idõkben!
Forrás: opsz.hu

HKV



Bogárd és Vidéke 2020. július 9. TÁJÉKOZTATÓ / A MI VILÁGUNK 7

VOLT EGY
VILÁGKONGRESSZUS

Tudvalevõ, hogy a családunk az Üveghegyen túlról származik. Az a rész akkor
még Magyarországhoz tartozott, amint azt számos ott keletkezett magyar nép-
mese is tanúsítja. Az ük-ük nagyapám juhász volt ott abban a boldog idõben, ami-
kor a mesék játszódtak. Õ volt az, aki egy nagy tûzbõl kimentette a botjával a kí-
gyók királyának a fiát. Erre büszke vagyok. De mit kapott õ jutalmul? Bizony azt a
fantasztikus képességet, hogy értette az állatok beszédét. És most jön a döbbenet:
ez a tudás a családban öröklõdik. Tehát a család egy férfisarja sihederkorba érve
meglepve tapasztalja, hogy érti a körülötte levõ állatok tereferéjét. Félve árulom
el, hogy én is egyike vagyok a soros örökösöknek. Ezt még senkinek nem mond-
tuk el. Elképzelhetetlenül nagy ajándék. Nyávog egy macska az udvaron, és én vi-
lágosan értem, mit mond a mellette nyújtózkodó kutyának. És hogy egy másik
kutya mit üvölt rám, miközben a kerítés léceit rágja, azt nem írhatom le, mert
nem bírja a nyomdafestéket.
Azt hiszem, nem tudja az emberiség, hogy az állatok húszévenként, júliusi hold-
töltekor világkongresszust tartanak a brazíliai dzsungelben. Rám jött ám a szív-
dobogás, amikor a plébánosunk fekete dobermannja, egy rendkívül értelmes ku-
tyus, egyébként jó barátom, nagy titokban közölte velem, hogy meghívást kapok a
világkongresszusra. Megtudtam ugyanis, hogy az állatok az embereket is állatok-
nak tekintik, õk tudják, miért. Mi is sejtjük.
A dzsungel egyik kis indián faluja szélén tett le a helikopter. Itt is egy kutya, indi-
án vadászkutya szegõdött mellém kísérõül. Elbeszélgettünk. Én emberi nyelven,
õ kutyanyelven. Az állatok egyébként értik egymás beszédét, ahogy ezt Kipling
nagyon világosan ábrázolta a Dzsungel könyvében. Ellenben az ember szavait
csak ritkán fogják fel. „Attól függ, milyen emberrõl van szó – mormogta kísérõm.
– A legtöbb ember már teljesen elszakadt, nincs közünk hozzájuk, nekik sem
hozzánk.”
Volt min gondolkodnom.
Vagy negyedórai gyaloglás után döbbenet: akkora teknõ a dzsungelben, mint há-
rom stadion. Karéjban hatalmas lejtõk vad növényzettel benõve. És a világ összes
állata csipog, üvölt, bõg, ugat, kotkodácsol, amerre szem ellát. De mint tényleg a
mesében: egy nagy kõre felszökken a hatalmas sörényû oroszlán, körbehordja a
tekintetét, és csönd lett.
– Akinek fontos közlendõje van, idejön mellém, és elmondhatja – üvöltötte be a
térbe.
A felszólalások többsége az emberrõl szólt. Ahogy tönkreteszi a bolygót, füsttel,
ártalmas sugárzásokkal rontja a levegõt, mérgezi a vizeket, gyilkolja a növényze-
tet, lebetonozza az anyaföldet, õrült gépekkel rohan egyik helyrõl a másikra saját
társait és bizony sok-sok állatot véres húscafattá roncsolva, de közben persze
füstöt okádva.
– Anyánk, a Természet lesújt rájuk, mert visszaélnek vele, Õfelségével nem lehet
packázni – dörmögte egy orrszarvú.
Az oroszlán egy közbevetésekor mintha ünnepélyesre változtatta volna a
hangját.
– Az emberek egy felelõsségteljes csoportjától fontos ajánlatot kaptunk – mond-
ta. – Azt szeretnék, ha mi, az állatvilág tagjai csatlakoznánk világtörténelmi kez-
deményezésükhöz, és törvénybe iktatnánk a szabad nemválasztás jogát.
A csendet vágni lehetett.
– Mi légyen az a szabad nemválasztás? – rikkantott be egy gorilla.
Az oroszlán hangja itt elcsuklott, de nem a meghatódottságtól, hanem a durván
jelentkezõ nevetési ingertõl.
– Hát azt, hogy ha a tyúkanyó úgy dönt, hogy õ kakas, és hajnalban a csõrét az ég
felé emelve kukorékolni kezdhet, a kakas viszont tyúknak képzelheti magát, és
kárálva kapirgálhat a többi tyúkkal.
A gorilla vihogni kezdett. A röhögése átterjedt az egész kongresszusra El kell
képzelni, ahogy egymillió állat egyszerre kacag, röhög, vihog, a földre veti magát.
Amilyen gyorsan lehetett, elhúztam a csíkot a kongresszusról. A helikopteren,
már magasan a levegõben is hallottam az iszonyú röhögést. De mintha nemcsak
az állatok, a növények is nevetni kezdtek volna. Az egész bioszféra. „Ha az õseim
is játszani kezdték volna azt a szabad nemválasztási játékot, én most nem lennék”
– gondoltam, és görcs hasított a véknyomba.

L. A.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a képvise-
lõ-testület Sárbogárd város díszpolgári címének és ki-
tüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló
28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete értelmében
a képviselõ-testület 2020. augusztusi zárt ülésén az
alábbi kitüntetések adományozhatók:

Sárbogárd Város Díszpolgára
Sárbogárd Város Szolgálatáért

Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
Sárbogárd Város Sportjáért

A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek
adományozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifej-
tett kiemelkedõ jelentõségû tevékenységével, vagy
egész életmûvével hozzájárult a város fejlõdéséhez, érté-
kei megóvásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt szemé-
lye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés
évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személy-
nek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a sze-
mélynek adományozható, aki valamely civil szervezet-
ben, a közmûvelõdésben, köznevelésben, egészségügyi
és szociális területen, közszolgálatban, közbiztonsági és
tûzvédelmi tevékenysége során, hosszú évek óta ki-
emelkedõen eredményes munkát végez. A kitüntetés
évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személy-
nek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdésért” kitüntetés
adományozható annak a Sárbogárd Város területén leg-
alább tíz éve iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy mezõ-
gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek,
jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek,
akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét ma-
gas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzi. A ki-
tüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy
személynek, szervezetnek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely
területén az átlagnál kiemelkedõbb eredményt vagy tel-
jesítményt elérõ személynek, csoportnak, edzõnek,
vagy a város sportjáért évek óta kiemelkedõ tevékeny-
séget végzõ személynek adományozható. A kitüntetés
évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személy-
nek, csoportnak lehet odaítélni.
A kitüntetések elhunyt személynek, posztumusz is ado-
mányozhatók. A kitüntetés átvételére az adományozott
halálakor vele együtt élõ házastársa, egyenes ági roko-
na, nevelt, vagy örökbefogadott gyermeke, nevelõszülõ-
je, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet bár-
mely személy, vagy közösség.
Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgála-
táért, Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért, Sárbo-
gárd Város Sportjáért kitüntetések vonatkozásában a ja-
vaslatokat 2020. július 24-éig írásban kell eljuttatni a pol-
gármesterhez. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitünte-
tésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét,
címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elis-
merni kívánt tevékenység méltatását és azt, hogy a ki-
tüntetések közül melyikre javasolja az illetõ személyt,
vagy közösséget.
Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és az alpolgár-
mester írásos javaslatával kerülnek az ügyrendi és jogi
bizottság elé. A bizottság a javaslatát a képviselõ-testü-
let soros ülése elé terjeszti. A kitüntetések átadására az
augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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A búzaszem
Áldott az az ember, aki – ki tudja, hány
ezer éve – elõször tépte le kalászát, tenye-
rén kimorzsolta az érett szemeket, és meg-
kóstolta, hogy ehetõk-e. Mikor a búza tör-
ténetére gondolok, képzeletemben megje-
lenik a szántó–vetõ ember. Látom a mag-
vetõt, aki felém közeledik évezredeken át,
hosszú, egyforma léptekkel. Minden lé-
pésnél a nyakába akasztott, háziszõttes vá-
szonból kötött általvetõbõl egy marék ga-
bonaszemet markol, hogy az emberiség
egyik legszebb mozdulatával a gondosan
elõkészített szántóföld magágyába szórja.
A magvetõ ember e munkája pontos rit-
mushoz alkalmazkodó mozdulatsor, szigo-
rú összhangban, hogy ne legyen se ritka, se
túl sûrû a vetés. A ritkát felveri a gaz, a sûrû
nem tud egymástól fejlõdni. Nem is értett
ehhez minden ember. Én még láttam kéz-
zel vetõ földmûvest. Abban az idõben nem
tellett mindenkinek vetõgépre. De csak
meglett korú ember tudott igazán jól vetni,
akinek már nem voltak hevesek, kapkodók
a mozdulatai, aki érezte, mennyit kell mar-
kolni a magból, hogy ne pazarlódjék a drá-
ga szem.
Gyerekkoromban, amikor még mezítláb
tapostam a nyár forró porát, az év legizgal-

masabb idõszakának a masinálást tartot-
tam. Nem a cséplést, mert abban az idõben
mifelénk azt a munkát mondták cséplés-
nek, amikor kézi cséppel verték ki a szemet
a gabona kalászából. Nyomtatásnak meg
azt hívták, amikor a szétterített gabonaké-
véken állatokat hajtottak körbe a kemény-
re döngölt szérûn. A cséplésnél is, a nyom-
tatásnál is a szalma alatt maradt a kiper-
gett szem polyvával, törekkel, porral, sze-
méttel keverten. Ezt szelelték ki úgy, hogy
lapáttal szembedobták a szellõnek, és az
kifújta a könnyû polyvát és a port. Akkor
már használták a szelelõ vagy dudarostát
is. Ez már gép, amiben volt egy lapátos
szélhajtó kerék és váltható rostasor, mert
mindenfajta gabonához más lyuknagyságú
rosta kellett.
A falunkban két cséplõgép, azaz masina
volt. Az egyik gazdákból alakult kis társu-
laté, azért úgy nevezték, hogy a „közösö-
ké”. Ezt gõzgép hajtotta. A másikat, a ben-
zinest, mi, gyerekek – a motor hangját utá-
nozva – „csihaha” néven ismertük.
Nekem a gõzgép volt a kedvencem. Na-
gyobbnak, erõsebbnek látszott, mint a
benzines, és sípolni is tudott. Ismertük, ho-
gyan sípol induláskor, hogyan megállás-

kor. Ebédre nem déli harangszókor állt
meg, hanem mikor egy asztaggal végzett,
ezért az ebédnek is külön sípjele volt. A
legnagyobb eseményszámba ment, amikor
egyik szérûrõl a másikra húzatták a gépe-
ket. Ezt is másfajta sípszó jelezte. Ilyenkor
két hosszút és sok rövidet sippantott. Mi a
jelentését is tudni véltük: „Bóka, Pintér,
jöjjetek!”. Így hívták a két fuvarost, akik
négy lóval vontatták a nehéz gépet. Ilyen-
kor futólépésben iramodtunk a hang irá-
nyába, hogy le ne késsük az izgalmas ese-
ményt. Látványnak is szép volt, amikor a
négy erõs állat beledõlt a hámba, és meg-
mozdult a nehéz gép. Csakhogy nem min-
dig ment ilyen simán, mert dombnak felfe-
lé, vagy homokos, esõ utáni süppedõ tala-
jon megrekedt könnyen a gép. Ilyenkor a
masinások, ki hol érte, tolták a gépet a gé-
pész, vagy az egyik etetõ „ha megfogtad,
told el” vezényszavára.
Egyik nyáron nekünk is csépeltek, mert a
felesünk az egyik tanítói javadalmi földbe
búzát vetett. Büszke voltam rá, hogy a mi-
énket masinálják. Édesapám a gép mellett
a noteszába írta a mázsálás eredményét.
Odajött a kis leánygyülekezet kurátora is,
Bertalan Mihály. Egy utcában laktunk, az

Mátis István evangélikus lelkész
Született 1908. augusztus 15-én, Pálfán, az ottani tanító gyermekeként. Még teológiai évei alatt Észtországban volt ösztöndí-
jas. Felvidéken, Csákváron, az Õrségben és Ajkán szolgált többek között. Novellái evangélikus naptárakban, antológiákban
jelentek meg. 1996-ban látott napvilágot „Küszöb elõtt” c. kötete. Ebbõl való az alábbi írás, mely pálfai gyermekkorát, a régi
aratásokat idézi. A szerzõ 2005-ben hunyt el.
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NOCTURNE
Vasárnap van. Ide még a harangszó is rit-
kán hallik, és ha mégis ellopózik a szom-
széd faluból a hangja, az itteniek idõválto-
zást jósolnak. De harangszó nélkül is olyan
ez a völgy, mintha mindig vasárnap volna.
A gyümölcsösök napfoltos alja mint tarka
szõnyegû, ünnepi szoba virít. Csak amikor
a kasza hersen a gyümölcsfák alatt, rendre
dönti a vad margarétával tûzdelt füvet, csak
akkor telepszik ide a hétköznap, a munka
zajával. Egyébként csak a rádió leplezi le az
ünnepi csendû hétköznapokat kora regge-
lenként, amikor bemondja, hányadika, mi-
lyen nap van és kinek a névnapját ünneplik.
Ma a vallásos félóra igehirdetõje a mulan-
dó élet felgyorsult rohanásáról beszélt, és a
lihegve törtetõ embereknek azt mondta, ha
ezer irányba futunk, végül akkor is csak egy
helyre érünk.
Feleségem és a gyerekek elutaztak. Ki-ki a
maga gondját kergeti. Jó ilyenkor, ebben a
csendben emlékezni. Nemcsak a vidám,
hanem a szomorú percekre is rávillan a
visszarévedõ tekintet. Öröm és gyász, a ka-
cagás és a sírás úgy követték egymást, mint
hullámot a völgye. Sokat foglalkoztam má-
sok gyászával, akkor is, amikor az én éle-
tem csupa öröm volt, de mások boldogsá-
gával törõdnöm kellett olyankor is, amikor
nekem a sírás esett volna jól.
Bizony, nagyon nehéz együtt örülni az örü-
lõkkel és sírni a sírókkal! Most már leszû-
kült a világ, és magányos perceimben több-
nyire csak a magam bánata vagy öröme fog-
lalkoztat. Öregszem! Rohan az idõ! Vala-
mikor, fiatalabb koromban lassan balla-
gott, ma nyugtalan zúgással siet, mint az
aratógép, s elvágja az érett kalászt, búzavi-
rágot, pipacsot. Sokszor jó volna megállíta-
ni! Most már elnyerik valódi értelmüket és
jelentõségüket az öregek fiatal koromban
hallott sóhajai: csak még ezt vagy azt meg-
érhetném…
Egyik nagyanyámat sem ismerhettem, de
mindkettõt pótolta feleségem anyai nagy-
anyja. Fiatalházas-korunkban sokszor
meglátogatott bennünket. Ma is elõttem
van, amint elsõ parókiám napsütötte, árká-
dos folyosóján sétál. Gyakran ültünk együtt
a nagyszoba hangulatlámpájának fénykör-
ében; ilyenkor szívesen mesélt nagyon
szép, mozgalmas életérõl. A bécsi zene-
konzervatóriumban tanult zongorázni, az-
tán zongoratanárnõként magyar fõúri há-
zaknál tanított. A Zichyek fehérvári palo-
tájában találkozott Liszt Ferenccel, és
játszhatott a nagy mester elõtt, aki megdi-
csérte játékát. Valahányszor elmondta eze-
ket a régi históriákat, arca kipirult az izga-
lomtól. Így mesélte el azt is, hogy egyszer
Budán, a várban játszania kellett Erzsébet
királynõ elõtt. A királyi udvarban zárt körû
hangversenyt rendeztek, melynek mûsorát
maguk az udvarbeliek adták. Az egyik her-
ceg addig még ismeretlen, új énekszámot
akart elõadni, kéziratos kottából, de zon-
gorakísérõje megbetegedett. József fõher-
ceg – akinek gyerekeit ekkor nagymama ta-
nította zongorázni – ajánlotta, hívják oda a

zongoratanárnõt, aki biztos, hogy pótolni
tudja a beteg zongoristát.
Udvari hintó állt meg a polgári iskolai igaz-
gatóék lakása elõtt, és az udvari lakáj kö-
zölte nagymamával, hogy mi a feladata.
Az öltözködésre nem volt gondja, mert
kész toalett és öltöztetõk várták, hogy a
háztartási gondokból kiemelt zongorata-
nárnõt udvarképes öltözetbe bújtassák. A
koncert sikerült, és a királyné is megdicsér-
te bravúrját.
A zene töltötte be egész életét, talán azt is
mondhatom, hogy a zene szent volt számá-
ra. Én idõskorában ismertem meg, amikor
már nem játszott mások elõtt. Hiú volt mû-
vészetére, és úgy érezte, hogy megfáradt
kezei már nem tudnak olyan fürgén mo-
zogni, hogy hiba nélkül eljátsszon egy zene-
mûvet. Egy alkalommal olyankor érkez-
tünk hozzá látogatóba, amikor éppen zon-
goránál ült és játszott. Nem vette észre,
hogy megérkeztünk, és lánya, az egész csa-
lád keresztanyuja, amikor beengedett,
csendre intett bennünket. A szobaajtó nyit-
va volt, épp annyira, hogy láthattam a zon-
gorázó nagymamát. Chopin egyik noc-
turne-jét játszotta. Kotta nem volt elõtte,
hisz úgysem láthatta volna. A zongora fölé
emelte tekintetét, mintha nagyon messze
nézne.
Kedves, öreg arca átszellemült, áhítat su-
gárzott róla, mintha boldog bizonyosság
örömében fürdött volna. Elõretekintett,
ahova talán a mû szerzõje is, amikor
nocturne-jét alkotta. Oka volt rá nagyma-
mának, hiszen talán tudta, hogy készülnie
kell oda, messze, ahová minden ember tart
ezen a földön. A nocturne lehelet finom
hangjai, mint onnan érkezõ ígéret lebegtek
a magány csendjében. Amikor a darab vé-
get ért, visszaléptünk a folyosóra, újra csen-
gettünk; azt akartuk, ne tudja meg nagyma-
ma, hogy megloptuk ezt a szent pillanatot,
amikor hívõ lélekkel elõrenézett, oda, aho-
va néhány év múlva valóban meg is érke-
zett.
Felemelem én is a tekintetemet. Igyek-
szem elnézni a fák csúcsa fölött, túl az erdõ-
üstökû hegyen, a messze kékbe. Nem a csil-
lagokat keresem, mert hátha ott is bajaik-
kal küszködõ lények morzsolják a múló
idõt. Tovább, valahová máshová, ahol majd
egyszer színrõl színre is láthat az ember.
Mintha hallanám ennek a messzeségnek
felém szûrõdõ zenéjét. „Ó, Jézus, kincsem,
vigaszom, fényesség életutamon…”
És ezt most már nem másnak mondom.
Örökké felzümmögõ dallamát csak érzem
valahol, nagyon mélyen, ahová csak ma-
gam tekinthetek, azután nem bánom, hogy
magasabbak a hegyek, nagyobbak a távol-
ságok, kevesebb madárfüttyöt hallok, és
mások halkan mondott szavait, hogy hall-
jam, meg kell ismételtetnem.
Azután úgy teszek, mint Luther, még min-
dig ültetek fákat.

Mátis István
Forrás: Csepp a tengerben,

Evangélikus Elbeszélõk

Öreghegyen meg szomszédok voltunk.
Édesapámmal nagyon jó volt a viszony kö-
zöttük. Mintha most is hallanám nyugodt,
bársonyos hangját. Kezet fogtak, és meg-
kérdezte:

– Na, tanító úr, hogyan fizet a búza?

– Még nem tudom, kurátor uram – felelte
édesapám. – Most lesz az elsõ mázsálás.

Bertalan Mihály az egyik nyitott zsákba
markolt, és egyik tenyerébõl a másikba
pergette a szemeket.

– Szép búza ez, tanító uram! – és visszaön-
tötte a szemeket a zsákba.

Édesapámat a mázsához szólították. Ber-
talan Mihály mosolyogva a fejemre tette a
kezét, és azt mondta:

– Kis szógám, tudod-e, miért szent mag a
búza?

– Nem tudom, Mihály bácsi! – feleltem.

– Neem-e? – nyújtotta a szót, mintha cso-
dálkozna. – Hát figyelj, én megmondom
neked. Ha jól megnézed a búzaszemeket, a
tompábbik végükön, ahol olyan gyûrõdés-
féle látszik, a Jézus Urunk képét formázza.

Édesapám végzett a mázsálással, és elége-
detten mondta:

– Úgy látszik, jól fizet a búza, kurátor
uram. Tudja, az Országúti dûlõ sohase csa-
pott be.

– Az biztos! Jó földek azok – hagyta hely-
ben Bertalan. Aztán valami gyülekezeti
ügyet kezdtek tárgyalni. Én is belemarkol-
tam a búzába, és vizsgálni kezdtem a sze-
meket, de bizony sehogyan sem tudtam
felfedezni rajtuk Jézus Krisztus arcát. Ber-
talan Mihály éppen kezet fogott édes-
apámmal.

– Na, Istennek ajánlom, tanító úr! Sietek,
mert a kocsi az utcán vár, még nekünk is
van takarodnivalónk.

– Mihály bácsi! – kiáltottam utána.

– Na mi az, kis szógám?

– Én nem látom Jézus Krisztus képét a bú-
zaszemen.

– Ne búsulj, kisfiam! – visszalépett hoz-
zám, és megsimogatta a fejemet. – Bizony,
én sem láttam meg mindjárt, amikor öreg-
apám nekem mutatta. Majd meglátod, ha
azt a kenyeret szeged meg, amit a magad
munkájával kerestél. Én is csak akkor lát-
tam meg. Isten veled, kis szógám!

– Isten áldja meg! – köszöntem vissza.

Igaza lett öreg Bertalan Mihálynak. Ké-
sõbb magam is megtaláltam Jézus Krisztus
képét a búzaszemen, pedig még nem is
szegtem meg a magam munkájával kere-
sett elsõ kenyeret, hanem olvastam János
evangéliumában: „Bizony, bizony mon-
dom néktek: ha a búzaszem nem esik a
földbe, és nem hal meg, egymaga marad;
de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn
12,24)

(Forrás: Mátis István
„Küszöb elõtt” címû könyve.)
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EGYIPTOMI TÁBOR
Térben és idõben kalandozik ezen a héten mintegy hatvan gyermek a sárbogárdi refor-
mátus gyülekezet Egyiptomi táborában. A hétköznapokon 14–17 óráig zajló hittanfog-
lalkozások a templomban veszik kezdetüket, ahol József történeteivel ismerkednek a pi-
cik és nagyok Mészárosné Sinkó Edit hitoktató és Reibach Gabriella lelkész asszony ve-
zetésével. Az õ munkájukat Pálné Kótai Ágnes, Sáriné Szabó Gizella és Jákob Ágnes se-
gítik. Külön énekfüzetet is összeállítottak a táborozók számára, melyben a heti témához
kapcsolódó gyûjtemény segíti a lelki gazdagodást.

A templomi együttlét után a gyülekezeti házban és annak udvarán kézmûves alkotással,
játékkal folytatódik a délután. A szülõk, nagyszülõk és gyülekezeti tagok arról is gondos-
kodnak nap mint nap, hogy ne maradjanak üresen az éhes gyermekbendõk.

Hargitai–Kiss Virág

GYERMEK-
DÉLUTÁNOK ÉS
IFIDÉLUTÁNOK

SÁRSZENT-
MIKLÓSON

„Közösségben Istennel és egymással”

Helyszín: evangélikus templom,
közösségi ház és udvara
(Köztársaság út 200.)

Idõpontok:
szerdánként 14 és 17 óra között

Július 15., 22., 29.
és augusztus 19., 26.

* Dicsérjük együtt Istent énekszóval!

* Szól hozzád Isten!

* Alkossunk, játsszunk,
mozogjunk együtt!

Jelentkezés, bõvebb információ
Váraljainé Melis Orsolya lelkész–

hitoktatónál, elérhetõség: 06 20 824 6763

BIBLIAI
BESZÉLGETÉSEK

„Építõ közösségben és küldetésben
Istennel és egymással”

Helyszín: Evangélikus Gyülekezeti
Központ Sárbogárd, Baross u. 2.

Idõpont: keddenként 18 órakor

Július 14., 21., 28.
és augusztus 18., 25.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket!

Bõvebb információ:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész

ISTENTISZTELET ÉS
GYERMEK-

FOGLALKOZÁS
SÁRSZENT-
MIKLÓSON

„Hûséges az Isten, aki elhívott titeket
az õ Fiával, Jézus Krisztussal,

a mi Urunkkal való közösségre.”
(1 Korinthus 1,9)

Helyszín: sárszentmiklósi evangélikus
templom, közösségi ház és udvara

(Köztársaság út 200.)

Idõpont: vasárnaponként 10 órakor

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt!

Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
elérhetõség: 06 20 824 6763
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Maradt az élen az Ászok Ásza, a Szenvedélyé
a rangadó, nem hibázott a Kék Szék

A 3. forduló rangadóját a vártnál jóval
könnyebben hozta a Szenvedély a foghíja-
san érkezõ Szállítók ellen. Az Ászok Ásza
nehezen indult be, de végül magabiztosan
nyert. A Kék Szék pedig végig kézben tart-
va a meccset húzta be a 3 pontot a Kutya-
ütõk ellen.

A 3. forduló eredményei
(július 3., csütörtök):

Ászok Ásza–Öregfiúk
7-0 (2-0)

A nagy melegben lassabban vette fel a for-
dulatot az Ászok. Az elsõ gólig egészen a
félidõ közepéig kellett várni, majd nem
sokkal késõbb jött a második is. Hiába pró-
bálkoztak tisztességesen Kelemenék, a gól
nem jött össze. A második játékrészben
egyre nagyobb fölénybe kerültek az Ászok,
ami gólokkal mutatkozott meg. Duplázott
a góllövõlista éllovasa, Majláth H., vala-
mint Koncz K. és László D. is két góllal vet-
te ki a részét a magabiztos sikerbõl. A szív-
vel lélekkel küzdõ Öregfiúknak ezen a dél-
utánon nem jött össze a gól. Az Ászok
Ásza továbbra is vezeti a bajnokságot.
Gólszerzõk: Majláth H. 2, Koncz K. 2,
László D. 2, Bór J.

Szállítók–Szenvedély BFC
1-7 (1-3)

A forduló rangadóján jól kezdett a Szenve-
dély és Huszár D. révén már rögtön az ele-
jén megszerezte a vezetést. A Szállítók is-
mét foghíjas csapattal és csak egy cserével
érkezett a mérkõzésre. Nem sokkal a veze-
tõ gól után megduplázta elõnyét a Szenve-
dély egy igen szép támadás végén. Becsü-
lettel jött elõre a Szállítók, aminek meg is
lett az eredménye és Heftner R. révén jött
is a szépítõ gól, 1-2. A szünet elõtt Kovács
D. igen nehéz szituációból lõtte ki a hosz-

szút, Kimiti tehetetlen volt. 2 gólos Szen-
vedély-vezetésnél jöhetett a térfélcsere.
A fordulás után is a taktikusan focizó
Szenvedély akarata érvényesült, elõször
Rehák T., majd Berta J. talált a kapuba, el-
dõlni látszott a mérkõzés. Az utolsó 10
percben még volt két gól a Szenvedély tar-
solyában, 1-7 a vége. A Szállítók nem bírta
el Mágocs, Hamar és Kovács hiányát, így
nagyarányú vereségbe szaladt bele a tava-
lyi 3. helyezett.
Gólszerzõk: Heftner R., illetve Rehák T.
3, Berta J. 2, Huszár D., Kovács D.

Team Kék Szék–Kutyaütõk
6-3 (2-0)

Lendületesen kezdte mind a két csapat a
mérkõzést, gólhelyzet itt, gólhelyzet ott. A
félidõ felénél Demeter vágott a hálóba egy
szabadrúgást nagyjából 8 méterrõl. Aztán
nem sokkal késõbb Gráczer Bá. is villant és
már 2-0 volt az állás a címvédõ javára. Ma-
radt is ez az eredmény a szünetig.

A fordulás után kapaszkodott a Kutyaütõk
csapata, Horváth B. szépített, 2-1. A játék
képe nem sokat változott, mindkét csapat-
nak jöttek a lehetõségek a gólszerzésre,
azonban a Kék Szék élesebb volt a kapu
elõtt. Gráczerék meg is léptek 2 góllal az
ellenfelüktõl. Próbált visszajönni a meccs-
be a tisztességesen küzdõ Kutyaütõk, de
nem sikerült komolyabban ráijeszteni a
Kékekre. Eseményekben dús összecsapá-
son 3 góllal gyõzött a Kék Szék és tapad a
listavezetõ Ászokra.
Gólszerzõk: Demeter D. 2, Gráczer Bá,
Rigó L., Lajtos A., Vagyóczki P., illetve
Horváth B., Gábris R., Deák Z.

Tabella

1. Ászok Ásza 3 2 1 0 18 3 15 7
2. Team Kék Szék 3 2 1 0 10 6 4 7
3. Szenvedély BFC 3 2 0 1 15 6 9 6
4. Szállítók 3 1 0 2 10 14 -4 3
5. Kutyaütõk 3 1 0 2 11 19 -8 3
6. Öregfiúk 3 0 0 3 3 19 -16 0

A góllövõlista állása

1. Majláth Henrik (Ászok Ásza) 6, 2.
Gógán Ádám (Kutyaütõk) 4, 2. Gábris Ró-
bert (Kutyaütõk) 4, 4. Gráczer Bence
(Ászok Ásza) 3, 4. Mágocs Norbert (Szállí-
tók) 3, 4. Hamar Erik (Szállítók) 3, 4. Bór
József (Ászok Ásza) 3, 4. László Dávid
(Ászok Ásza) 3, 4. Demeter Dávid (Kék
Szék) 3, 4. Rehák Tamás (Szenvedély
BFC) 3

A 4. forduló (július 9., csütörtök)
programja:

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

Rehák Tamás

Az Ászok Ásza csapata
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Új nyitva tartás a kormányablakokban
A hatékony és gyors ügyintézés biztosítása érdekében a kormányhivatal a Miniszterel-
nökséggel együttmûködve felülvizsgálta a megyei kormányablakok nyitvatartási ide-
jét, és – figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, az ügyfélforgalmi adatokat és a
helyi sajátosságokat – új, az állampolgárok számára kedvezõbb ügyfélfogadási rendet
határozott meg.
A kormányablakok nyitvatartási idejének módosítását alapos vizsgálat elõzte meg. A
kormányhivatalok az ügyfelek igényeinek szem elõtt tartásával, valamint a korábbi
ügyfélforgalmi adatok alapján alakították ki az új ügyfélfogadási rendet, így néhány
kormányablak hosszabb, néhány pedig rövidebb ideig tart majd nyitva. A módosult
ügyfélfogadási rend lehetõvé teszi, hogy a kormányablakok az ügyfélfogadási idõ alatt
folyamatosan teljes kapacitással mûködjenek, ezáltal az állampolgároknak kevesebb
ideig kell majd várakozniuk, és az ügyintézés is gyorsabbá, hatékonyabbá válik. A ru-
galmas ügyintézés érdekében minden megyében lesz olyan ügyfélszolgálat, ahol lehe-
tõség nyílik a kora reggeli, illetve a késõ délutáni ügyintézésre is. A kormányhivatalok
arra is törekedtek, hogy – az egységesítés érdekében – az új ügyfélfogadási rendet az
egyéb, kormányhivatali és önkormányzati ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével
összhangban alakítsák ki.
Az egyes kormányablakok nyitva tartásáról a kormanyablak.hu weboldalon és a Kor-
mányablak mobilapplikációban tájékozódhatnak az ügyfelek.

Sárbogárdi járási
kormányhivatal

Nyitva tartás

Hétfõ 8.00–18.00

Kedd 7.30–14.00

Szerda 8.00–18.00

Csütörtök 7.30–16.00

Péntek 7.30–12.30

Szombat Zárva

Vasárnap Zárva

Telefon: 06 (25) 795 248

Fél évvel meghosszabbodnak a lejárt okmányok
A kormány száznyolcvan nappal meghosszabbította a veszély-
helyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszûnését követõen, 15
napon belül lejáró okmányok érvényességét.
Az errõl szóló törvényjavaslat elfogadásával egyéb jelentõs
könnyítések is életbe lépnek, amelyek nem csak a kényelmes,
hanem a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést szolgálják.
A koronavírus-járvány elleni eredményes védekezés részeként a
kormány meghosszabbította a veszélyhelyzet alatt lejáró okmá-
nyok érvényességi idejét annak érdekében, hogy a járvány ideje
alatt csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes találkozások
számát. A bevezetett intézkedések eredményeként a kormány-
ablakok ügyfélforgalma a veszélyhelyzet ideje alatt mintegy 2,4
millióval kevesebb volt, mint 2019 azonos idõszakában.
Az állampolgárok kényelme, továbbá az ügyfél–ügyintézõ talál-
kozások további csökkentése érdekében Magyarország Kormá-
nya minden, a magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését kö-
vetõ 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét
a veszélyhelyzet megszûnését követõ 180 napig meghosszabbít-
ja. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11-e és 2020. július 3-a kö-
zött lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december
15-éig érvényesek. Az intézkedés vonatkozik a forgalmi enge-
délybe bejegyzett mûszaki érvényességi idejére is, azonban a le-
telepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettõl eltérõ
szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet ideje alatt több mint

660 ezer okmány érvényessége járt le, azonban az új kormány-
rendeletnek köszönhetõen így kellõ idõ áll az állampolgárok
rendelkezésére, hogy kényelmesen intézhessék okmányaikkal
kapcsolatos ügyeiket.

Jelentõs könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt –
a veszélyhelyzet lejártát követõen is – postai úton kézbesítik az
ügyfeleknek, azokért tehát nem szükséges bemenni kormányab-
lakokba.

Annak érdekében, hogy kevesebb alkalommal legyen szükség a
kormányablakok felkeresésére, a kormány a vezetõi engedéllyel
kapcsolatos ügyintézést is egyszerûsíti. A jövõben például már a
vezetõi engedély kiállítására irányuló adatlappal is lehet Ma-
gyarországon jármûvet vezetni az új jogosítvány kézhezvételéig,
de legfeljebb 30 napig. Ennek köszönhetõen az ügyfelek a lejárt
okmányukat már az igénylés alkalmával le tudják adni, ehhez
nem kell ismét befáradniuk a kormányablakba.

Támogatva a vidéken és a kistelepüléseken élõ állampolgárok
ügyintézését, újraindulnak a kormányablakbuszok. A szolgálta-
tással, valamint a menetrendekkel kapcsolatos aktuális infor-
mációk a kormanyablak.hu oldalon érhetõk el, így az ügyfelek
elõre tervezhetõ módon, akár helyben is intézhetik a kormány-
ablak-ügyfélszolgálatokon intézhetõ ügyeiket.

Miniszterelnökség
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Hordják a trágyát
Végre elkezdték elhordani az illegálisan elhelyezett trágya-
dombot a Kertalja utca szántóföldeken átvezetõ szakasza mel-
lõl – tájékoztatott a polgármester lapzártánkkor. A szállítás,
melyet az önkormányzat jármûvével oldanak meg, több napig
is eltarthat a felgyûlt trágya mennyisége miatt.

HKV

Újra itt a nyár
Nyaraláskor sok kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy mi
pakolható a bõröndbe, és mi nem, például a fürdõruha és a nap-
tej mellé. Ahhoz, hogy a külföldi nyaralás tényleg felhõtlen le-
gyen, nem árt tisztában lenni pár egyszerû szabállyal, így sok kel-
lemetlenség, felesleges adminisztráció vagy pluszköltség meg-
spórolható. Mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, ciga-
rettát, alkoholt, gyógyszert, vagy akár gyümölcsöt vihet magával
és hozhat be az utazó, milyen engedélyeket kell beszerezni, ha
például házi kedvencével szeretne nyaralni?
A szabályok közötti eligazodást elsõdlegesen az úti célunk segí-
ti. Ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli
utazásokra más-más szabályok vonatkoznak.
Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alap-
esetben a nem kereskedelmi céllal, tehát saját célra, vagy aján-
dékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korláto-
zások. Vannak azonban olyan áruk (védett állat- és növényfajok,
gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek), il-
letve a háziállat utaztatása, amik – érthetõ módon – korlátozás-
hoz, engedélyhez kötöttek.
Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógyszeres
kezelésben részesülõknek, mert csak a háziorvosuk által elõírt
mennyiségû gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra.
EU-n belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet
passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amit az állat gaz-
dájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.
Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett
vadon élõ állat- és növényfajokra, azok egyedeire, azok részeire,
valamint a belõlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát
és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az unió-
ban, mind harmadik országban alapvetõen tilos. Egyes ajándék-
tárgyként megvásárolható elefántcsont, teknõspáncél, vagy eg-
zotikus bõrtermékek engedély nélküli behozataláért természet-

védelmi bírság és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabha-
tó!
Az EU-n belül a jövedéki termékek (alkohol, cigaretta, üzem-
anyag) szállításához nem szükséges engedély, de mennyiségi
korlátozások vonatkoznak rájuk. Magánszemély nem gazdasági
célra adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jöve-
déki terméket szállíthat. Kereskedelmi mennyiségnek számít
már 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 li-
ter bor és pezsgõ. Behozható és kivihetõ a magángépjármûvek
és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévõ üzem-
anyagon felül kannában jármûvenként legfeljebb 10 liter üzem-
anyag. Unión kívülrõl Magyarországra – 17 éves kor felett – légi
úton 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, vagy 16 liter sör,
vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és
dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró,
egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómen-
tesen. 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.
Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország
jogszabályait is be kell tartani. Ezekrõl a szabályokról az érintett
magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást
adni.
A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió
külsõ határait átlépõ utas, akinél 10 000 euró, vagy ennél több
készpénz – akár különbözõ pénznemekben – vagy ennek megfe-
lelõ összértékû, készpénz-helyettesítõ eszköz (értékpapír, köt-
vény, részvény, utazási csekk stb.) van, köteles ezt írásban beje-
lenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be-, vagy
onnan kilép.
Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásárolt
termék, ha azt személyi, vagy útipoggyászának részeként a kö-
zösség területérõl kiviszi.
Utas-tájékoztatóval kapcsolatos további információk a Nemzeti
Adó- es Vámhivatal oldalán találhatók, de kérdéseire a 1819
NAV Infóvonalon is választ kaphat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az egyéni vállalkozók július 1-jétõl
a NAV-nál intézhetik ügyeiket

Július 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, az egyéni vállalkozók továbbra is a
webes ügysegédet használhatják.
Július 1-jétõl az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket a NAV-nál kell intézni.
Az egyéni vállalkozók továbbra is a webes ügysegéden jelenthetik be a NAV részére a tevékenységükkel kapcsolatos eseményeket:
tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése.
Ugyancsak a webes ügysegéden nyújthatják be az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági
bizonyítvány iránti kérelmüket.
A tevékenység megkezdése és megszüntetése személyesen is bejelenthetõ a NAV ügyfélszolgálatain.
Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplõ adatok – a nyilvántartási szám és adószám alapján – továbbra is lekérdezhetõk a
www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/oldalon.
További információ telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-es számon, vagy személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérhetõ.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A BOGÁRD-VET ÁLLATGYÓGYÁSZAT
nyitva tartása: recepció, táp- és gyógyszerforgalmazás

H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ

H–P 16–19 óráig, szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652
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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
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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

A vasút izgalmas, de nem játszótér!
A nyári szünet beköszöntével nagyobb valószínûséggel „játszanak” elfoglalt-
ság után kutató fiatalok a vasúti töltéseken, álló szerelvényeken. Ez azonban az
üzemi területen nemcsak tilos, de önmagukra, az utasokra és a vasúti közleke-
désre nézve is életveszélyes cselekedet.

A nyári szünet beköszöntével többször elõfordulhat, hogy a fiatalok a vasút
mellett, a töltésen, vagy a tárolóvágányokon pihenõ szerelvényeken keresnek
elfoglaltságot. Ilyenkor önmagában jelenlétükkel is veszélyben vannak, hiszen
könnyen a száguldó vonatok elsodrási zónájába kerülhetnek, a magasfeszült-
ségû felsõvezeték közelében – akár 1-1,5 méter távolságból is – könnyen halá-
los áramütés érheti õket, vagy leeshetnek a mozgásba lendülõ vonatról.

Elõfordul, hogy tárgyakat, például pénzérméket, vagy köveket helyeznek a sín-
szálakra, legrosszabb esetben pedig kövekkel hajigálják a szerelvényeket.
Mindez azonban csöppet sem veszélytelen szórakozás! A sebességtõl meg-
pattanó tárgyak anyagi kárt, akár életveszélyes sérüléseket, valamint kisiklást
is okozhatnak, amivel veszélyeztetik a vasúti közlekedést, ez pedig bûncselek-
ménynek minõsül.

Nem kell közvetlenül a vágánytengelyben lenni ahhoz, hogy életveszélybe ke-
rüljön a tiltott helyen tartózkodó személy, hiszen a nagy sebességgel közleke-
dõ vonat menetszele el tudja sodorni, ki tudja billenteni az egyensúlyából. A vo-
nat okozta erõs menetszél pedig felkaphat egy apróbb tárgyat, vagy kivágódik
a vonat alól, ami felcsapódhat és komoly személyi sérüléseket okozhat.

A szándékos rosszalkodáson túl, fülhallgatóval hangos zenét hallgatva, tele-
font nyomkodva, nem megfelelõ, sõt tiltott helyen átkelve is komoly esélye
van a súlyos sérüléseknek. Az egyre több korszerû, csendes jármû és a sok he-
lyen felújított, zajcsillapított pálya miatt csökkenhet a reakcióidõ, de a helyzet
veszélyességének megfelelõ felismerésére sem jut elég idõ, figyelem. Például
egy 120 km/h sebességgel haladó vonat 1 másodperc alatt 33 métert tesz
meg. Ez azt jelenti, hogy 1-2 pillanat alatt nagyon súlyos, akár rokkantságot
vagy halált okozó sérüléseket lehet szerezni.

A MÁV arra kéri a szülõket, hogy hangsúlyosan hívják fel gyermekeik figyelmét
a biztonságos közlekedés fontosságára, valamint az ártatlannak tûnõ játékok
esetlegesen életveszélyes következményeire. Akik pedig bûncselekményt
észlelnek, haladéktalanul értesítsék a rendõrséget.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Kézfertõtlenítõk az autóban
A kézfertõtlenítõk magas százalékban tartalmaznak alkoholt, ebbõl adódóan fokozottan tûzve-
szélyesek. A flakonon ezt jelzi a „tûz” piktogram, ahogyan az a figyelmeztetés is olvasható a
csomagoláson, hogy a terméket hõtõl, szikrától távol kell tartani. A kézfertõtlenítõ internetrõl
letölthetõ biztonsági adatlapja részletesen kitér arra is, hogy sugárzó napfénynek nem szabad
kitenni ezt a folyadékot.

Egy napon parkoló autóban az üvegházhatás miatt akkor is nagyon fel tud forrósodni a levegõ,
amikor nincs kánikula. Ha a külsõ hõmérséklet például 35 Celsius fok, akkor egy napon parkoló
gépkocsi utasterének hõmérséklete egy óra alatt 70 Celsius fok fölé forrósodhat. Ez a magas
hõmérséklet a kézfertõtlenítõ flakonjának felpuffadásához, hasadásához és a benne lévõ
anyag kifröccsenéséhez vezethet. Az így kiszabaduló gõzök, gázok hatására tûzveszélyes kö-
zeg gyûlik fel az utastérben, amely egy gyújtóforrás – akár egy mûszaki meghibásodás keltet-
te – szikra következtében belobbanhat és tüzet okozhat. A legjobb és legbiztonságosabb meg-
oldás, ha a kézfertõtlenítõt magunkkal visszük, mikor kiszállunk az autóból, hiszen így bármikor
használhatjuk, amikor szükségünk van rá.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõA kép illusztráció
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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

Kossuth utca 60. szám alatt
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 364 9408

HÁROM KISTESTÛ FIÚ KUTYA
GAZDÁT KERES, férgezõk, 9 hetesek,

INGYEN ELVIHETÕK.
Sárbogárd, Petõfi utca 28.
Telefon: 06 30 583 7147

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola

PÁLYÁZATOT HIRDET
2020. szeptember 1-jei kezdéssel

a következõ munkakörökre:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓ
(bármely mûveltségterülettel)

MAGYAR-BÁRMELY SZAKOS
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR

(magyar-angol párosítás elõny!)

Juttatások: besorolási bér a közalkalmazotti bértábla sze-
rint, munkába járás 15 Ft/km.
Benyújtandó: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolata.
A pályázatok benyújtásának módja: postán (7012 Alsó-
szentiván, Béke út 112.), illetve az info@fatimai.hu
e-mail-címen keresztül.

További információ: Kiss Attila igazgató
Tel.: 06 (25) 504 710; 06 (30) 760 7039;

e-mail-cím: info@fatimai.hu

Hétvégéig visszatér a kánikula

Csütörtökön is sok lesz a napsütés, több felhõ északon, északkeleten lehet,
de számottevõ csapadék ott sem várható. A délnyugati szél északon,
északkeleten élénk lehet. A hajnal még friss lesz, majd délutánra 26-32 fo-
kig melegszik a levegõ.
Pénteken igazi nyári idõre, sok napsütésre és 30-37 fokos kánikulára van ki-
látás. Csapadék ezen a napon nem várható. A délies szelet élénk lökések kí-
sérhetik.
Szombat napközben egy északnyugat felõl érkezõ hidegfront szakíthatja
meg a kánikulát. Viharossá fokozódó északnyugati szél, záporok, zivatarok
kísérhetik átvonulását. A front elõtt még 22-36 fokig melegszik az idõ, nyu-
gaton lesz hûvösebb, délkeleten a legmelegebb. Vasárnap napközben elvo-
nul a csapadék, kisüt a nap. Erõs északias szél, 21-27 fok várható.
Forrás: idokep.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. július 4-én:

GÁSZLER DÓRA
sárbogárdi lakos és
HOROG ISTVÁN
sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

RUNBOGÁRD ÕSSZEL
A mi kis RunBogárd

csapatunk
2020. szeptember 5-én

mindenkit vár
az immáron harmadik

alkalommal
megrendezésre kerülõ

III. RunBogárd Futóver-
seny és Családi Futónapra.

A nevezésrõl és egyéb
információkról

az alábbi weboldalon
tájékozódhattok:

www.runbogard.
wordpress.com
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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

LILA NYUGALOM-LILA NYUGALOM-
TENGERTENGER


