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Csatára!
Megkezdõdött hát az iskola, a várva várt, me-
lyet talán még soha nem áhított ennyire a di-
ákság, a pedagógusok és a szülõk. Habár
utóbbi két fél részérõl aggodalmak, bizonyta-
lanság vegyülnek az örömbe a kiszámíthatat-
lan jövendõ miatt. Mindenesetre bebizonyo-
sodott az a nagy igazság, hogy amíg nem ta-
pasztaljuk meg valaminek (társak, tanárok,
tanítványok) hiányát, addig nem is tudjuk,
milyen értékes számunkra. A gimnázium
igazgatója úgy fogalmazott: olyan volt az is-
kola diákok nélkül a digitális oktatás idején,
mint egy végvár katonák nélkül.
A harcosok újult erõvel, nehézfegyverzettel:
tankönyvekkel, füzetekkel felvértezve mene-
teltek, sõt, iramodtak be a várfalak közé ked-
den reggel, hogy megvívják – minden re-
mény szerint gyõztes – csatáikat a strófák-
kal, egyenletekkel, térképekkel, Mozarttal, a
temperába mártott ecsettel, történelmi
nagyságokkal, magyar és idegen szavakkal
hadvezéreik iránymutatásával.
Csatára fel! De vér ne folyjon! Legyen ez sze-
líd, de kitartó küzdelem vállvetve a legértéke-
sebb aranyért: a tudásért.

Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5.Írás az 5.
oldalon.oldalon.
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MÁRIA NÉNI
100 ÉVES

Mária néni egy csoda – most is ugyanúgy néz ki, mint évekkel ezelõtt, amikor
utoljára láttam. S ha hallása, látása, járása már nem is olyan, mint fiatalko-
rában, szeretetteljes kedvessége, élénk érdeklõdése a világ történései iránt,
és választékos, szép beszéde mit sem változott. Kivételes égi kegy, hogy kö-
zöttünk lehet, s hogy megérte a századik életévet.

SCHÖNBORN JÓZSEFNÉ SZÜLE-
TETT BÁNFALVI MÁRIA JÚLIA 1920.
szeptember 1-jén látta meg a napvilágot
Nógrád megyében, Dejtáron, anyai nagy-
szülei házában, szülei elsõ gyermekeként.
A család egyébként Pesterzsébeten lakott.
Édesanyja egyszerû, paraszti sorból szár-
mazott, felmenõi között azonban sokak-
ban volt mûvészi hajlam, melyet Mária is
örökölt. Édesapja a fertõtlenítõintézet
egyik osztályának vezetõjeként dolgozott.
Árva fiúként nõtt fel; édesapja egy gróf
volt, aki öngyilkosságba menekült, miután
rang nélküli kedvesével való házasságát
megakadályozta a grófi család, édesanyja
pedig gyermekágyi lázban halt meg.
Máriának hat testvére született, akik közül
egyet még kisgyermekként vesztettek el:
egy orosz gépjármû szándékosan fölhaj-
tott a járdára és falhoz nyomta, halálra gá-
zolta az ott haladó gyermeket. Mára már
csak Mária és a Németországban élõ legki-
sebb testvére maradtak. „Szeretõ burok-
ban nõttünk fel, ahol nem volt káromko-
dás, veszekedés, nem emeltek kezet ránk
soha” – mesélte Mária néni.
A nagycsaládosokat segítõ Vöröskereszt
révén 5 évesen Hollandiában vendégeske-
dett egy éven át egy kedves családnál, akik-
nek hat gyermeke már mind felnõtt. Ami-
kor iskolakezdésre hazajött, egy szót nem
tudott magyarul. „Mindenre azt mond-
tam: nicht gut” – emlékszik erre az idõ-
szakra.
Amikor édesapja boncmesteri állást ka-
pott a Margit kórházban, és Mária a Mes-
ter utcában elkezdte az elsõ polgárit 10

évesen, átköltöztek át Budára egy villa
földszinti lakásába, hogy ne kelljen annyit
utazni.
Mária nagyon szépen rajzolt és írt, ugyan-
akkor ügyes tornász is volt, színjeles tanu-
ló, és – ha nem is éltek jómódban – már ak-
kor is igényes volt arra, hogy rakott szok-
nyáján (ha meg is koptak) tökéletesen va-
saltak legyenek az élek, és a masni is úgy
álljon a blúzán, ahogy kell. Mégse kapott
soha dicséretet vagy biztatást az iskolában.
Második polgáriban, amikor már egy má-
sik iskolába járt, a piacon minden árus is-
merte, félretették neki a legszebb gyümöl-
csöket, hogy csendéleteket rajzolhasson.
Ám hiába a legszebb cseresznye, a rajzta-
nárnõ Mária minden munkáját összetépte
és eldobta. Talán bosszantotta a szegény
proli lány tehetsége…
Mária eredetileg tanító szeretett volna
lenni, mert nagyon szerette a gyerekeket.
A polgári igazgatója azonban nem volt jó-
ban a tanítóképzõ igazgatójával, emiatt
nem vették föl, így a Szentlélek téri óvónõ-
képzõben kezdte meg tanulmányait az
apácáknál, ahol végre elismerték tehetsé-
gét: a képzõ legjobb rajzolója volt, akire a
vázlatok írását is rábízták, s csak úgy becéz-
ték: a kis Ria.
Amikor munkába állt, számos intézmény-
ben dolgozott óvónõként, helyettesként és
vezetõként. Szakfelügyelõnek is jelölték,
de mivel nem lépett be a pártba, nem ne-
vezték ki. Általában a „legrosszabb” óvo-
dákat kapta meg, ahol a nehezebb helyzetû
családok gyermekei jártak. És akkoriban
70 gyerek is volt egy csoportban.

– Kaptam egy nagy köpenyt, amiben szinte
elvesztem, spárgával kellett megkötnöm a
derekát és fölhajtottam az ujját, hogy ne
lógjon rajtam. A 42 kilómmal elvesztem a
köpenyben, a gyerekek azt hitték, egy kis-
lánnyal van dolguk, ezért eleinte nem fo-
gadtak szót nekem, nem volt semmi tekin-
télyem. Azzal vívtam ki magamnak tiszte-
letet, hogy elengedtem a gyerekeket az
asztaltól játszani, amikor már végeztek az
uzsonnával.

És azzal is megnõtt a gyermekek szemé-
ben, amikor két eleven gyermeket a szelíd-
ségével, találékonyságával regulázott meg:

– Két fiú egy másik óvónõnél egyszer már
átmászott a kerítésen és megszöktek az
óvodából. Amikor én voltam velük és lát-
tam õket a kerítés körül sündörögni, min-
dig kaptak valami feladatot. Uzsonnánál
odajött az egyik kisgyerek, és közölte: „Ju-
lika néni, azt mondta a Jancsika, hogy mi
meg is tudnánk a Julika nénit verni.” Erre
azt válaszoltam: „Üzenem a Jancsikának,
hogy most pedig megbirkózunk, küldd ide
nekem!” Kiálltam középre, fölgyûrtem a
köpenyem ujját, csípõre tettem a kezem,
széttettem a lábam, így álltam és vártam a
Jancsikát. A gyerekek elõször megszep-
pentek, elcsendesedtek, aztán velem
együtt hívták Jancsikát „megküzdeni”. De
Jancsika nem jött, csak éktelen sírás-rívás
hallatszott egy rakás bútor mögül. Nem
szóltam egy szót se. Egyszer csak arra let-
tem figyelmes, hogy valaki settenkedik
utánam és finoman megsimogatja a köpe-
nyemet. Tudtam, hogy a Jancsi az, de úgy
tettem, mintha nem vettem volna észre.
Késõbb odajött: „Kell segíteni, Julika né-
ni?” És onnantól kezdve mindig kereste a
kedvemet. Végül odáig merészkedett,
hogy egészen közel jött, megfogta a keze-
met, és mondta: „Látom, hogy kell neked
segíteni, hozom a poharakat!” Teljesen
megváltozott, õ lett az én jobb kezem.

1943-ban már férjes asszony volt, Schön-
born Józsefhez ment feleségül, aki Kolozs-
váron érettségizett, Temesváron végzett
számviteli fõiskolát, majd Magyarországra
disszidált és fõkönyvelõként dolgozott.
1944 tavaszán ideiglenesen Nyergesújfa-
luba költöztek férje cégével együtt a hábo-
rú miatt. Maradandó emléke Mária néni-
nek a következõ história, mely ekkor esett
meg vele:
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– Akkoriban hurcolták ki Magyarország-
ról a zsidókat. Egyik nap egy idõs, beteg
embereket szállító, hosszú kocsisor után
mentem az országúton, vittem haza étel-
hordóban az ebédet. Az ételhordó tetején
két cukros kifli volt. Az elõttem haladó jár-
mûrõl odaszólt nekem valaki: „Isten áldja
meg magát, drágám! Napok óta nem et-
tem, csak sárgarépát. Nem adná nekem azt
a két kiflit?” Odakínáltam neki a kiflit. Ek-
kor ért oda egy magyar fegyveres katona.
Ordított velem: „Maga eteti a zsidókat?!
Na, most aztán jöjjön velünk!” Beállított
az utolsó kocsi mögé. Már majdnem oda-
értem a házunkhoz. Kétségbeestem, hogy
mit csináljak, mit tegyek, bent várt az egyik
kistestvérem meg az asszony, aki vigyázott
rá. Remegtem, mint a kocsonya. 4-5 mé-
terre a háztól egy nagy német teherautó
jött, láttam, hogy lelassított. A magyar ka-
tona futott elõre, mert lemaradt. Kihasz-
nálva a helyzetet gyorsan berohantam az
épületbe és elbújtam a kazánházban. Nem
kerestek, ez volt a szerencsém. De még
akkor se mertem elõjönni, amikor a férjem
hazaért, Nagy nehezen mertem csak jelt
adni neki.
1945-ben hazaköltöztek Budapestre. A
háború után azonban a kommunizmus ka-
varta fel az életüket. A férjét ostorozták,
hogy lépjen be a pártba, de mivel nem tet-
te, politikailag megbízhatatlannak minõsí-
tették, és elvágták mindentõl, így sofõrnek
állt, a Pest megyei állatorvosi egészségügyi
állomásnak lett a gépkocsivezetõje. Egy fi-
uk született, Péter, akitõl késõbb két szép
lányunokája született.
Mária néni és férje nyugodt nyugdíjaséve-
ket remélve költöztek 1996-ban Sárbo-
gárdra a Baross utcába. Szeretett férje egy
év után, 80 évesen távozott az élõk sorából,
mely mélyen megrendítette Máriát, de
életszemlélete átsegítette ezen a nehéz
idõn.
– Budapesten amfiteátrum, fõiskola volt a
közelünkben, rettentõ nagy autóbusz- és
villamosforgalom. Nem lehetett szellõz-
tetni a kipufogógáz miatt. Itt Sárbogárdon
minden áldott nap kiültem a teraszra és
hallgattam a csendet. Nagyon szerettem

Budapestet is, de a fõvárost és a vidéket
nem lehet egy lapon emlegetni. Szeretem
az embereket, bárhol is éljek – talán ez
segített át a nehézségeken.
– Áldás-e a száz év?
– Ésszel föl nem fogható, hogy egy ember,
aki annyi mindenen ment keresztül, ennyi
ideig kibírja. Nagyon nehéz egyedül társ,
család nélkül. Sajnos a hallásom és a sze-
mem is nagyon megromlott, emiatt teher-
tétel a 100 év. De szeretek keresztrejtvényt
fejteni, olvasni, szeretem az útleírásokat, a
könyveket, minden érdekel. Mérhetetlen
nagy összhangban van a világ megalkotva:
adott a levegõ, a víz, az élelem, a bennünk
lévõ élet- és akaraterõ, de nem tudunk jól
gazdálkodni ezekkel az erõforrásokkal.
Élhetnénk másképp, jobban is – és ezalatt
nem az anyagiakat értem. A pénz megöli
az emberek lelkét és gyûlölködést szít. A
szeretet az, ami mindent legyõz és megold.

100. születésnapján köszöntötte Mária né-
nit a családja, a református idõsotthon kö-
zössége, a barátok, kedves ismerõsök.

Az intézmény munkatársai nevében Nagy
Gáborné mentálhigiénés asszisztens Föl-
des Lívia Isten tenyerén ébredtem címû
versét mondta el nyitányként.
Fodor Mónika intézményvezetõ e szavak-
kal méltatta az ünnepeltet: – Mária néni
2015 tavaszán költözött az intézménybe.
Minél több idõt töltöttünk együtt, kiderült
számomra, hogy Õ üde színfoltja lakókö-

zösségünknek élettörténetével, bölcsessé-
gével, kedves, elismerõ szavaival. Maga
készítette ajándékaival számtalanszor ör-
vendeztetett meg minket. Minden évben
megbeszéltük, hogy jó lenne megérni a
századikat. Sikerült! Kívánom, hogy
ugyanilyen lendülettel, tiszta szellemmel
érje el újabb célkitûzéseit, és találja meg a
boldogságot élete minden napján.

Novák Kovács Zsolt egy régi híradásra lelt
a Kis Ujság nevû lap 1920. szeptember 3-ai
számának címoldalán Mária néni világra
jövetelérõl. Valamint fölolvasott a Szent
Lujza Intézet iskolai évkönyvébõl is, ahol
az elõadók közt szerepel Bánfalvi Mária
neve, és az is, hogy kiváló eredménnyel
óvónõi oklevelet szerzett. A régi doku-
mentumok másolatát át is nyújtotta Mária
néninek.

Sári Andorné, a nyugdíjasklub vezetõje
felidézte, hogy a nyugdíjasklubban eltöl-
tött évek alatt Mária mennyi örömöt szer-
zett társainak szeretetével, kedvességével,
ajándékaival. Farsangkor mindig felöltö-
zött az általa elkészített jelmezbe. Verset
szavalt, részt vett a karitászmozgalomban,
a rászorulók megsegítésében, katolikus-
ként ott volt a református kézimunkázó

Folytatás a következõ oldalon.
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asszonyok körében is, egyik szép munkáját
az egyház meg is vásárolta és az erdélyi
testvérgyülekezetnek ajándékozta. Tagja
volt a városszépítõknek, majd a Múzeum
Egyesületnek, emellett rendszeresen járt
túrázni a természetjárókkal. Csodálkoztak
rajta, hogy van ennyi erõ ebben a kicsi
asszonyban, akinek két követ kellene tenni
a zsebébe, hogy el ne sodorja a szél. Azok a
kövek mindig ott lapultak a hátizsákjában,
mert szerette gyûjteni a szép darabokat.
„Olyan ember Õ, akibõl sugárzik a szere-
tet, amit legszívesebben mindenkinek át-
adna, hogy ezzel tegye még szebbé és jobbá
az életünket a földön” – fogalmazott a
klubvezetõ.

Arany Gáborné verssel, dr. Sükösd Tamás
polgármester oklevéllel, Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ virágcsokorral, Ko-
vács Csongor lelkész és Mészáros János
atya áldással, és szinte minden jelenlévõ
ajándékkal köszöntötte a legszebb korú
Mária nénit. Ároni áldás után közös ebéd-
del, születésnapi tortával folytatódott a
nem mindennapi ünnepség a gyönyörûen
feldíszített ebédlõben és az udvaron.
Isten éltesse, drága Mária néni!

Hargitai–Kiss Virág

A Magyar Közút iskolakezdése
Az iskolai tanév kezdetével, a nyári sza-
badságok leteltével mindig megnövekedik
a forgalom az utakon. Éppen ezért, a gyer-
mekek és felnõttek biztonságosabb közle-
kedése érdekében a Magyar Közút több
beruházást is lebonyolított az elmúlt he-
tekben.

Új táblák a zebráknál
„Az utóbbi években jelentõsen emelke-
dett az országos és az önkormányzati uta-
kon a kijelölt gyalogátkelõhelyeken tör-
tént balesetek száma. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. elkötelezett a közlekedés-
biztonság növelésében és az ilyen típusú
balesetek számának csökkentésében,
ezért országosan mintegy 4000 jelzõtáblát
cserélnek le sárga fluoreszkáló hátterûre a
jobb észlelhetõség érdekében a következõ
két évben” – hangzott el az augusztus 27-
én, csütörtökön délelõtt Cecén tartott saj-
tótájékoztatón, ahol az iskola elõtt zebrá-
nál lévõ táblák cseréjére a média jelenlét-
ében került sor a társaság sárbogárdi mér-
nöksége munkatársainak közremûködésé-
vel.
Fazekas Gábor, Cece polgármestere örö-
mét és köszönetét fejezte ki, hogy Cecén az
iskola elõtti zebra biztonságosabbá válik
az új jelzõtáblák segítségével.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese
hangsúlyozta, hogy míg 2014-ben 207 bal-
esetet regisztráltak a kezelésükben lévõ
úthálózaton lévõ gyalogátkelõknél, 2019-
ben már 277-re emelkedett ez a szám. Az

elmúlt 6 évben több mint 1500 ember sé-
rült meg a kijelölt gyalogátkelõk környeze-
tében. Ami ennél is sokkal szomorúbb: 77
fõ elhunyt. Ezért döntöttek a táblacsere
mellett. Nemcsak a zebráknál, hanem az
egész úthálózaton folyamatos baleseti góc-
kutatásokat végez társaság, és ahol sûrûbb
a balesetek elõfordulása, ott beavatkoz-
nak. Idén 355 millió forintot költenek a
baleseti gócok megszüntetésére (közleke-
dési lámpák módosítására, csomópont új-
rafestésére, a szabályozás újragondolásá-
ra, csillapítószigetek építésére).

Sárbogárdon lámpák

Sárbogárdon a központ két zebrájánál az
új, fluoreszkáló táblák felett sárgán villogó
lámpák is figyelmeztetik az autósokat,
hogy óvatosan, kellõ körültekintéssel kö-
zelítsék meg a gyalogátkelõt.

Új aszfalt Kislók felé
A kislóki út Árpád útról nyíló szakasza,
ahol eddig folt hátán folton döcögtek az
autók, szép új aszfaltréteget kapott, akár-
csak odébb, a Bolondvárnál a dimbes-
dombos, kanyargós rész. Most már lehet
suhanni, de figyelem: csak mértékkel, a
megszabott sebességhatárt betartva!

Hargitai–Kiss Virág
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30 éves a Fõtéri Cukrászda
Szeptember 1-jén ünnepelte har-
mincadik születésnapját a Fõtéri
Cukrászda. E jeles napon lufik csa-
logatták egy kis finomságra a ven-
dégeket, akiket Szilágyi Béla és
családja meglepetésekkel: jubileu-
mi áron kínált fagylalttal és ünnepi
tortával várt.

– 30 évvel a hátatok mögött milyen jövõbeli
tervekre tekintetek?
– Szeretnénk még 30 évet legalább! Min-
dig a vendégekért vagyunk, hogy minél
szebb, ízletesebb süteményeket, fagylaltot
készítsünk a vendégeinknek. Az õ elége-
dettségük a mi örömünk. Ha visszajön egy
vendég, annál nagyobb boldogság nincs.
– Fõleg hagyományos süteményeket tarto-
tok, de azért akad egy-egy újabb fajta a
választékban, például a mákosgubatorta.
– Néhány új sütemény most is föllelhetõ a
hûtõpultban: almás mézes szelet és mo-
gyorós–karamellás szelet.
– A vevõktõl is jönnek ötletek, javaslatok?
– Általában a fiúktól erednek az újítások.
Ami kedvelt, az marad. A krémes ma is
ugyanolyan, ugyanúgy készül, mint 50 év-
vel ezelõtt.
– A család is ugyanaz.
– A nejemmel ketten vagyunk 1990 óta,
hozzánk csatlakoztak Laci, Bélu és Andris;
Balázs pedig a pecsenyést indította el nem-

rég a cukrászda mögött. Nyugdíjasként is
tovább dolgozom.
– Lassan átadjátok azért a fiataloknak a
stafétát?

– Igen, fokozatosan. Amíg érzem, hogy
van elég energiám, addig segítek a gyere-
keknek tapasztalatokkal, régi kapcsola-
tokkal. Nagy öröm számunkra, hogy most
született a negyedik unokánk, Andrásék-
nál egy kisfiú.
– Milyen tortát sütöttetek a születésnapo-
tokra?
– Egy somlói ízesítésû oroszkrémtortát,
amit mindenkit megkóstolhatott, aki be-
tért hozzánk a nap folyamán.
Gratulálunk a Fõtéri cukinak, és további jó
sütést, sok vendéget kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág
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A gyanú szerint új
pszichoaktív anyaggal

kereskedtek – elfogták
õket a rendõrök

Az összehangolt akció eredményeként hat
férfit állítottak elõ a Fejér megyei nyomo-
zók.

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság és
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomo-
zói 2020. augusztus 26-án reggel egy össze-
hangolt akció keretében összesen hat hely-
színen tartottak kutatást, melynek során
mobiltelefonokat, valamint pszichoaktív
anyag fogyasztásához szükséges eszközö-
ket foglaltak le.
A nyomozók az üggyel kapcsolatban
összesen hat fõt állítottak elõ és hallgattak
ki új pszichoaktív anyaggal visszaélés bûn-
tett gyanúja miatt, akik közül egy 23 éves
székesfehérvári és egy 25 éves pusztasza-
bolcsi férfit kihallgatását követõen õrizet-
be is vettek és elõterjesztést tesznek letar-
tóztatásuk indítványozására.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Hajnali autótörõ
A járõrök Sárbogárdon, a Tompa Mihály
utcában intézkedtek egy személyi sérülés-
sel járó közúti közlekedési baleset helyszí-
nén 2020. augusztus 30-án hajnalban. A
helyszíni szemle során az egyenruhások
megállapították, hogy egy Opel típusú sze-
mélygépkocsival közlekedõ 27 éves helyi
férfi haladása során letért az úttestrõl és
nekiütközött egy ott parkoltatott személy-
autónak, amely ennek következtében ne-
kicsapódott egy harmadik jármûnek. Az
Opel sofõrjével szemben alkalmazott al-
koholszonda pozitív értéket mutatott,
ezért a rendõrök további mintavételre elõ-
állították, vezetõi engedélyét a helyszínen
elvették és elõállítását követõen feljelen-
téssel éltek vele szemben.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Portál

KÉK
HÍREK

Leégett a Nádi Iskola

Villámcsapás következtében kigyulladt egy nádfedésû, ismeretterjesztõ oktatások céljá-
ra kialakított építmény Sáregres, Rétimajor területén. Az augusztus 31-én, az éjszakai
órákban bekövetkezett esethez a sárbogárdi hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tûz-
oltók vonultak segítséget nyújtani. A tûzoltók kiérkezésekor már a teljes, fából készült
épület- és tetõszerkezet lángolt, amelyet négy vízsugárral oltottak el. Az úgynevezett
Nádi Iskola a tûzeset következtében teljesen megsemmisült
Fotók: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Golfütõvel és faléccel támadtak
a sértettre Sárbogárdon

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság
A Sárbogárdi Járási Ügyészség minõsített garázdaság bûntette és más bûncselekmé-
nyek miatt vádat emelt azzal a két férfivel szemben, akik 2019. július 17-én Sárbogárdon
golfütõvel és faléccel felfegyverkezve bántalmaztak két sértettet.

A vádirat szerint az egyik terhelt egy közle-
kedési konfliktus miatt a sértett után haj-
tott, a lakóhelyéig követte és ott számon
kérte, majd ököllel megütötte, többször
megrúgta a gépkocsiban ülõ férfit. A bán-
talmazásnak szemtanúja volt a sértett há-
zastársa és kiskorú gyermeke.
A sértett a vádlott támadásával szemben
önvédelmi spray-vel védekezett, majd az
udvarra menekült. A vádlott ekkor egy
golfütõvel a kapuhoz ment, a sértett pedig
egy kapával jelent meg. A vádlott a golf-
ütõvel a sértett felé ütött, azonban az ütõ a
kapun eltörött és a fém vége beesett az ud-
varba. Idõközben a sértett szomszédja is
megjelent, aki felvette a golfütõ fém végét,
odaadta a vádlottnak, aki azt nekidobta a
sértett gépkocsijának. A vádlott mindvégig
bántalmazással fenyegette a sértettet.
A vádlott ezt követõen távozott a helyszín-
rõl, majd kis idõ múlva megjelent és egy
másik golfütõt tartott a kezében. Ismét vita
alakult ki a vádlott és a sértett között, ahol

jelen volt a sértett testvére és szomszédja
is. Megjelent egy fehér furgon, amibõl há-
rom férfi szállt ki, köztük a másik vádlott.
Az egyik férfi a kezében egy falécet tartott.
A sértett ekkor elfutott, azonban az egyik
vádlott a golfütõt utána hajította. A vád-
lottak a sértett után mentek, azonban a
sértett testvére a vádlottak után szólt,
majd mindkét vádlott meglökte õt, az
egyik vádlott arcon ütötte és a mellkasába
könyökölt, a másik vádlott pedig megrúgta
a sértett gépkocsiját, majd a helyszínrõl a
támadók gépkocsival távoztak.
Az egyik sértett könnyû személyi sérülése-
ket szenvedett, a gépkocsijában pedig
mintegy 400.000 Ft-os rongálási kár kelet-
kezett.
Az ügyészség vádiratában a terheltekkel
szemben végrehajtásában próbaidõre fel-
függesztett börtönbüntetés kiszabását in-
dítványozta.

Fejér Megyei Fõügyészség –
Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ
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Itt a HulladékRadar app
az illegális szemétlerakók

felszámolására
Tisztítsuk meg az Országot! elnevezéssel
projekt indul, amelynek részeként meg-
kezdõdik az elmúlt évtizedekben felhal-
mozódott, illegálisan lerakott hulladék
felszámolása, ebben nyújt segítséget a
már elérhetõ HulladékRadar mobiltele-
fonos alkalmazás.

A projekt az elsõ üteme a 2019 második
felében indított hulladékgazdálkodási
racionalizálási programnak.
Tavaly áttekintették a hulladékgazdálko-
dás ügyét, idén tavaszra pedig kidolgoz-
ták azokat az elõterjesztéseket, amelyek
egyrészt a szankciórendszer, az illegális
hulladék felszámolása, másrészt a gazda-
ságpolitikai kérdések kezelésére hivatot-
tak. Ugyanakkor az ország megtisztítása
és a szankciók mellett a terv az, hogy
lerakópontokat is meghatározzanak,
ahová legálisan lehet letenni azokat a tár-
gyakat, amelyekre a lakosságnak már
nincs szüksége. Elkészült a nemzeti hul-
ladékgazdálkodási stratégia is, amelyet
szintén szeptemberben terjesztenek
majd a kormány elé.

A nemzeti parkok területén is
sok az illegális szemétlerakó

A projekt során korábban nem látott ál-
lami és önkormányzati együttmûködés-
sel kísérletet tesznek az évtizedek alatt

jogellenes hulladék-elhelyezés eredmé-
nyeként az erdõkben, a nemzeti parkok
területén, a folyók, a vasúti és közúti léte-
sítmények mentén, valamint az önkor-
mányzati közterületen fellelhetõ hulla-
dékok összegyûjtésére.
A megvalósításban közremûködik a
MÁV Zrt., a Magyar Közút Zrt., az álla-
mi erdészeti társaságok és a nemzeti par-
ki igazgatóságok, az Országos Vízügyi
Fõigazgatóság és az önkormányzatok pá-
lyázati rendszerben a Belügyminisztéri-
um koordinálásával.
A közremûködõ szervezetek mindegyi-
kénél kiválasztottak olyan pilot helyszí-
neket, amelyek alkalmasak lehetnek a
hulladék felszámolásához szükséges in-
tézkedések elemzésére. A pilot helyszí-
nek értékelését követõen õsszel megkez-
dõdik a hulladékok felszámolása. Az idei
év a projekt elsõ üteme, amelynek ered-
ményei alapján dolgozzák ki a következõ
idõszakok feladattervét.

Bárki jelenthet
a HulladékRadarnak

Meglehetõsen nehéz felmérni, hogy mely
területen és mekkora mértékben okoz
problémát az illegális hulladék, hiszen
rengeteg olyan lerakó van, amelyrõl csak
a helyiek tudnak, vagy még nem is fedez-
ték fel õket. Többek között ezért jött lét-
re a HulladékRadar mobiltelefonos al-
kalmazás, amelyen bárki bejelentheti,
hogy milyen kategóriájú, becsült nagysá-
gú hulladékkal és hol találkozott.
Hatalmas elõrelépés lenne, ha sikerülne
Magyarországon az illegális hulladékle-
rakókat felszámolni, azonban ez nem
elegendõ, mivel az is fontos, hogy újabb
illegális lerakók ne keletkezzenek, tehát
a megtisztított területek szennyezés-
mentesek maradjanak. Ezért kialakítják
az illegális hulladéktól megtisztított terü-
letek felügyeletét, megtisztítási rendsze-
rét. Jelenleg ugyan vannak szankciók, de
szükséges azok továbbfejlesztése.
Forrás: turizmus.com

Hangos üzemû
szirénapróba Paks

harminc kilométeres
körzetében

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. harminc
kilométeres körzetébe esõ települése-
ken a lakossági tájékoztató- és riasztó-
rendszer mûködõképességének ellen-
õrzése érdekében a megyében Alap,
Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagy-
karácsony, Sáregres, Vajta települése-
ken hangos üzemû (teljes körû) sziréna-
próba végrehajtására kerül sor szep-
tember 7-én, hétfõn, 13 órakor.
A szirénapróba során a próbára történõ
figyelemfelhívás mellett a „Katasztró-
fariadó” (két percig tartó, váltakozó
hangmagasságú, mélyebb tónusú /üvöl-
tõ/ hang), valamint a „Veszély elmúlt”
(kétszer fél percig tartó, fél perces szü-
nettel megszakított egyenletes hangjel-
zés) jelzéseket lehet majd hallani a
megjelölt idõpontban. A szirénák meg-
szólalása csak a rendszer próbája, a la-
kosságnak semmiféle teendõje nincs.
Valós riasztás esetén a szirénarendsze-
ren lesugárzott szövegben NEM szere-
pel a „Figyelem ez próba” kifejezés!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados,
szóvivõ, Fejér Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ROBOGÓK A
POLGÁRÕRÖKNEK
A Fejér Megyei Polgárõr Szövetségtõl
kettõ darab robogót kapott a munkájá-
hoz a sárbogárdi polgárõrség. Várják a
fiatalokat önkéntes csapatukba!
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PÁRBESZÉD A
POKOLBAN

Átvágtam egy gazos réten, elmentem egy leégett fészer mellett,
amelynek elszenesedett gerendái kesernyés bûzt árasztva emel-
kedtek az ég felé. Kísérteties volt. Ekkor vettem észre, hogy az ég-
rõl eltûnt a Nap. És nem volt itt semmiféle kapu, nem volt felírva
egy táblára ilyesféle szöveg, hogy „Ki itt belépsz, hagyj fel minden
reménnyel.” Mégis leírhatatlanul baljós lelkiállapot hatalmaso-
dott el bennem, pedig egy csinos kis városba értem. Tudomásul
kellett vennem, hogy a pokolban vagyok. Tölcséres megafonok-
ból szünet nélkül fülsiketítõ menetdallamok hangzottak, az utcán
hol jobbról, hol balról peckesen menetelõ egységek fordultak be,
csizmatalpak ritmikus dobbanásai és harsány parancsszavak
hangzottak. Rémülten vettem észre, hogy minden arcon halotti
sápadtság ült egy bizonyos fásultsággal vegyítve. Láttam, hogy
ezek halottak, de itt a túlvilág utcáin mindörökre menetelniük
kell az idõk végezetéig.
A házak elõtt mindenfelõl söprûk, felmosó vödrök felett görnye-
dezõ alakok mozogtak a komor ég alatt, fertõtlenítõ szerek szaga
szúrta az orromat. Az egyik kerítés elõtt egy férfi integetett élén-
ken. Magasított tányérsapkájáról, bajuszkájáról azonnal felis-
mertem: Hitler Adolf várt rám. Megéreztem, hogy történelmi le-
hetõség elõtt állok, mióta van világ és emberiség, ilyen még nem
volt. Azonnal le akartam rohanni a várakozót a szavaimmal, de
csendre intett.
– Menjünk be! Nem tartozik senkire a beszélgetésünk.
A Führer szobája! Feketére festett vaságy szürke lópokróccal le-
takarva. Példás rend, tisztaság. Megint a fertõtlenítõszag.
– Kérdezzen! – szólt Hitler.
– Kérdezni? – vágtam oda. – Mit kérdezhetek a világ legnagyobb
bûnözõjétõl, aki miatt tízmilliók vesztették el az életüket, más tíz-
milliók örök életükre nyomorékok lettek, halálukig szerencsétle-
nek? Érdeklõdjem, mit érzett ön a történelmi német városok és
akár London, Sztálingrád és más felsorolhatatlanul sok város
romba döntése láttán? Kérdezzem meg, miért csinálta ezt? Van
értelme egy õrülttõl megkérdezni, miért õrült? Próbáljam meg
annak a lelkiismeretét felébreszteni, akinek nincs lelke? Az én cé-
lom most nem lehet más, mint hogy szidalmazzam önt, kihasznál-
jam ezt a szituációt arra, hogy a szemébe loccsantsam, mint egy
hasmenéses bili tartalmát az egész emberiség gyûlöletét, a szava-
immal, mint egy bunkóval ütögessem a buta koponyáját. Te em-
beriség szégyene, aki miatt restelkedünk, hogy ugyanabba a fajba
tartozunk, mint te. Aki miatt egy örökké vérzõ, gennyes seb az
egész huszadik század. A te születésed a világrend valami tévedé-
se volt, te azért jöttél a világra, hogy mindenki lássa: mindig van a
gonoszságnál súlyosabb gonoszság. Te szemét! Te mocsok!
– Nananana! Kullogj el a lakásomból, modortalan bunkó! És nézz
körül egy kicsit a történelemben! Egy nagy népet nem szabad ám
pimaszul megszégyeníteni. És próbáld tudomásul venni, hogy a
német nép megválasztott vezérével beszélsz! Engem százezrek
ünnepeltek õrjöngve. Amit bután nekem itt felrósz, azt a történe-
lem és Németország csinálta. Ostoba!
– Szóval a német nép vágyott megfagyni a Volgánál. Ti, a történe-
lem hülyéi, akárcsak kollégád, az a Napóleon, pöffeszkedtek, nem
törõdve árva gyerekekkel, vérrel, könnyekkel. Nektek minden
kell, de marad ez a lópokróc. Megégett a fél pofád, a fogak is kilát-
szanak. Nem volt elég benzinjük a kormányõrség tagjainak, hogy
rendesen elégessenek?
– Semmi közöd hozzá. A fogsoron leffeg hús, és sajnos rothad,
eléggé bûzös. Aki egy történelmi hivatást teljesít, nem törõdhet
apróságokkal.
– Akkor tehát szimatold mindörökké!

L. A.
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BEMUTATJUK AZ ÚJ OSZTÁLYOKAT A GIMIBEN

Osztályfõnök: Oszláncziné Baráczki Mária
Berzeviczy Dávid Kristóf, Bihary Krisztián, Cseszneki Napsugár, Csõgör Balázs, Csuti Franciska, Görbe Szófia Bella, Gyöpös Kitti,
Horváth-Király Frida, Kiss Milán, Kovács Áron, Kovács Áron, Kovacs Elizabet, Majer Gergõ, Nagy Kristóf, Németh Ajsa Tamara,
Németh Kornél, Nyikos Henrietta, Pásztor Lili, Pintér Kincsõ, Plancon István, Reng Márton Ádám, Sereg Zoltán Mihály, Simon Zsó-
fia, Somosi Balázs, Szauer Péter, Szõnyegi András Mátyás, Tóth Liza, Udvardi Amir, Varga Laura

Osztályfõnök: Leszkovszki Anna
Ács Krisztina, Bartók Hanna, Borbély Dorina, Bögyös Barbara, Diószegi Erika, Diószegi Kornélia, Fekete Zoé Anikó, Garai Dániel
László, Göbölös Gergely Benjámin, Gyõri Virág, Horváth Bianka, Horváth Kinga, Huszti József, Kálmánczhei Alexandra, Kiss Fanni,
Kiss Kasszandra, Kovács Csilla, Lakatos Dorina Amanda, Lénárt Gréta Anna, Molnár Tímea, Nagy Judit, Novottny Rita, Póczik Ger-
gõ, Sekk Liliána, Sekk Lotti, Simon Petra, Takács Árpád, Varga Edina, Vörös Anna

5. c5. c

9. a9. a
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Egy vagabund hazatér
– A Steitz Ádám-story –

A boldogság nem a cél, hanem a folyamat maga,
avagy hogyan jutott haza a skipper a Karib-szigetekrõl?

Boros László: – 33 éves barátság után újra
itt ülünk a vízen. Az utolsó, már európai
vizekre csatlakoztunk be melléd, így itt a
fedélzeten tudjuk megbeszélni az elmúlt
idõszakot. Hogy kerültél egyáltalán a Ka-
rib-szigetekre?
Steitz Ádám: – A Karib-szigetekre úgy ke-
rültem, hogy Horvátországban skipper-
kedtem, egyhetes hajtótúrákat vezettem.
Ott talált meg a lehetõség, hogy a Karib-
térségbe is kerestek hajóvezetõt. Négy éve
voltam ott elõször, akkor fél évet töltöttem
kint. 2019-õszén újra visszamentem St.
Martin szigetére.
– Hogyan ért benneteket a vírushelyzet?
– Nézegettük a híreket, és én azt gondol-
tam, hogy a paradicsomi környezetben az
elszigeteltség is könnyebb lesz, de hamar
kiderült, hogy nem. Bezárták a szigetet
március közepén, megszûnt a légiközleke-
dés. Munka tehát nem volt, utazási lehetõ-
ség nem volt, a turisták nem jöhettek töb-
bet, így mindenki hazaindult. Én várakozó
állásponton voltam, és az egyre szigorodó
intézkedések engem is nagyon rosszul
érintettek. Ültem egy apartmanban, et-
tem, ittam, de nem tudtam, hogy mikor
lesz a vége, úgy éreztem, teljesen ki leszek
szolgáltatva, ha csak várok. Habitusomból
fakadóan szeretek cselekedni, nem igazán
akartam az apartmanban malmozni.
Az járt a fejemben, hogy itt nincs, és nem is
lesz munka. Én mást nem akartam csinál-
ni, a hajózás az én utam. Elkezdtem keres-
ni a lehetõséget, hogy az Atlanti-óceánon
keresztül hogyan tudnék hazajönni. In-
terneten kutattam, hogy ki keres legénysé-
get, kapitányt vitorlás, vagy motoros hajó-
ra. Elvállaltam volna deckhandként, vagy
elsõ tisztként is. Úgy voltam vele, mindegy,
csak valahogy jussak haza. Viszont fontos
szempont volt, hogy fizetett pozícióm le-
gyen.
Ha már lúd, legyen kövér! Ha nincs nagy
cél, nincs eredmény. Álomként egy charter
vitorláson deckhandként indultam volna,
de rövid keresés után úgy tûnt, hogy semmi
nem fog összejönni. Pár nap múlva mégis
szembejött egy lehetõség: egy amerikainak
az 50 lábas vitorlás katamaránja ott volt a
kikötõben, amit szeretett volna eljuttatni a
Virgin-szigetekre, és onnan pedig tovább
indulhattam volna egy másik hajón Euró-
pába. Már intéztük az engedélyeket, és a
papírokat, amikor egyszer csak kiderült,
hogy a sziget francia oldalán (én a holland
részén voltam a 87 km2-es szigeten) egy 52
lábas katamarán várakozik lengyel kapi-
tánnyal, és legénységet keres. Telefonon
egyeztettünk, tetszett a lehetõség, jöhetett
a személyes interjú. Igen ám, de nem tud-
tam átjutni a francia oldalra a Covid-határ-
zár miatt. Tanulva James Bondtól a skip-

per áthajózott francia oldalról a holland
területre a motoros csónakjával a lagúnán
keresztül, beállt egy híd alá (elrejtõzött),
és elküldte a GPS-koordinátákat, hogy ho-
vá menjek. Kezet fogtunk, rögtön bedobál-
tuk a bõröndöket a csónakba, átvitt a fran-
cia területre és április 22-én elindultunk
hazafelé, Európába. Hab a tortán: tisztes-
séges bérért!
Végül a lengyel kapitánnyal, egy olasz és
egy francia vitorlás hostess lánnyal (na,
nem olyanokkal, õk az utasok kényelmét
szolgálják, ételeket készítenek, italokat
töltenek, bevásárolnak, takarítanak) né-
gyen vágtunk neki az óceánnak.
Senkit nem ismertem, de az izgalom átírta
az aggodalmainkat. Aztán késõbb kiütköz-
tek a különbözõségek, megküzdöttünk és
megtanultuk egymást, és a vitorlásközös-
ség szelleme átsegített minket ezeken a ne-
hézségeken.
Két útvonalon szokták áthajózni az óce-
ánt, egyenesen az Azori-szigetek felé, vagy
a szeles útvonalon a Golf-áramlattal. Mi
megbízást teljesítettünk, emiatt sürgõs
volt célba juttatni a hajót, ezért a kevésbé
szeles, egyenes útvonalon hajóztunk. 16
nap alatt értünk el az Azori-szigetekig.
Ami a legjobban megérintett, az egy há-
romnapos hullámzás, ami egy nagy szél mi-
att keletkezett. Ilyenkor valóban elõtör-
nek azok a gondolatok, hogy nagyon kicsi-
nek érzed magad, nagyon egyedül vagy,
még ha négyen is vagytok a fedélzeten, a

természet pedig nem kímél, és mikor meg-
mutatja az erejét, az félelmetes.
Az Azori-szigeteken kikötöttünk volna
egy-két nap pihenõvel, és széltõl függõen
akartunk tovább indulni. A vírus miatt
nem engedtek minket partra szállni, pedig
16 napja voltunk „karanténban”, és már
nagyon vágytunk a szárazföldre. Vala-
mennyi tartalékunk volt élelmiszerbõl és
üzemanyagból, de szükségünk volt még
édesvízre és ellátmányra, meleg ruhára.
Elindultunk a forróságból egy szál rövid-
nadrágban, és megérkeztünk az európai
tavaszba, a hajnali 3-4 fokba. Majd meg-
fagytunk. Horgonyoztunk egy öbölben,
ahol már sok hasonló sorsú hajó volt. De
minden helyzethez lehet alkalmazkodni.
A helyi kisboltos jött gumicsónakkal, fel-
vette a rendelést (nem csak a saját árukész-
letére) és beszerzett nekünk minden fon-
tos dolgot: a szupermarketbõl hozták az
élelmiszert, de hoztak meleg ruhát, hor-
gászfelszerelést, gázpalackot is. Öt napot
töltöttünk ott, látva a szárazföldet, de nem
tehettük ki a lábunkat. Nem volt könnyû!
Elindultunk Gibraltár felé. Akadt közben
több mûszaki problémánk is. Elromlott az
édesvízgyártó készülékünk, ami nagy ha-
tással volt a kényelmünkre. Inni kellett, fü-
rödni nem – esetleg az óceánban.
Gibraltárig még 6 nap alatt jutottunk el, és
itt már ajándék volt a hajózás, bálnákat lát-
tunk, delfinek kísértek minket, csodálatos
volt. Spanyolországban, La Lineaban a szi-
gorú szabályok ellenére partra tudtunk
szállni, ami hihetetlenül jól tud esni ilyen
hosszú út után.
Továbbindultunk Ibizán keresztül Szardí-
nia felé, ami a végcélunk volt. Ibiza elõtt
történt egy különleges dolog. A kapitány
megemlítette, hogy lenne egy hajó, egy
Bavaria 51-es, amit Teneriférõl Szardíniá-
ra kellene elvinni. Felvillanyozott a dolog,
járt az agyam, örültem volna neki, de féle-
lem is volt bennem. Ilyet még nem csinál-
tam. Hajóztunk tovább, de tudtam, ko-
rántsem biztos, hogy megkapom ezt a le-
hetõséget. De a következõ órák történései
megoldották a helyzetet. Egy szûkebb szo-
roson kellett átmennünk. Én vittem a ha-
jót, a kapitány kérte, hogy ha odaérünk,
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SÍC – hírek, eredmények
A múlt évi OB-ról a beszámolónkat úgy
kezdtük és fejeztük be, hogy „Bajnok ke-
restetik!”. A jövõre nézve ez a felhívás ak-
tuális maradt, bár az idei évre maradt még
reményünk a gyerek és serdülõ versenyzõ-
inket érintõen, erre szeptember 13-áig vár-
ni kell.

Az idei évi hazai íjászsport legrangosabb
eseményére, az országos bajnokságra au-
gusztus 30-án Budapesten került sor.
Egyesületünk négy versenyzõje tudott kva-
lifikálni erre a jeles alkalomra. A délelõtti

selejtezõkben Katona Alex olimpia férfi,
Batári Szilárd kadet ifink remek verseny-
zéssel az élmezõny közvetlen közelében,
míg dr. Széplaki Zoltán felnõtt és Gilicze
László veterán tisztes helytállással a me-
zõny második felében végeztek.
A délutáni kieséses szakaszban az igazi
megmérettetés és versenyben Batári Szi-
lárdnak sikerült legjobban a verseny, na-
gyon szoros küzdelemben a pontszerzõ 5.
helyen zárt.
Katona A., dr. Széplaki Z. és Gilicze L. a
kieséses elsõ körében búcsúzott a további
küzdelmektõl.
Olimpiai íjászegyesületünkbe változatla-
nul várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öre-
geket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat.
Olimpiai reflexíj-felszerelést biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, vadász, szám-
szeríj, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ a
katonaalex920912@gmail.com,

laszlo.teglas@gmail.com,
lgilicze@tolna.net levelezési címeken.

Jelenlét a természetben
SZEPTEMBERI PROGRAMOK

Szeptember 5. –
Séta a Kisszékelyi erdõben

Testi és lelki regeneráló gyalogtúra a Kis-
székely melletti nagy kiterjedésû erdõ-
ben. Kellemes séta dombhátakon, völ-
gyeken és mélyutakon át, hangulatos és
szép tölgyesekben. Hossz: 7 km, idõtar-
tam: 3 óra, indulás: 15.00, Kisszékely.

Szeptember 6. –
Helyismereti séta Kisszékelyben
(Négyszögletû Kerek Erdõ tanösvény
Berkenye körútja, kitérõt a Galagony
körút felé, kilátó, Kálvária-domb, az õs-
kori földvárat, középkori templom ma-
radványai, Ótemetõ, Iskolatörténeti és
Helytörténeti Kiállítás) Hossz: 5 km, idõ-
tartam: 3 óra, indulás: 9.30, Kisszékely.

Szeptember 12. –
Tolnai-hegyhát gyalogtúra
(Belecska–Tolnanémedi)

Közepesen hosszú gyalogtúra a Tolnai-
hegyhát északnyugati peremén. A gya-
logtúra a Kapos völgyébõl indul, a belecs-
kai vasútállomástól. Utunk különbözõ tí-
pusú erdõk között vezet észak-északnyu-
gati irányba, elhalad a Pincehely fölötti
dombokon, majd a nagyszékely határá-
ban elterülõ szép tölgyes erdõkön keresz-
tül a hegyhát peremére jut. Hamarosan

kiérünk a Nebojszára, az impozáns mére-
tû bronzkori földvár sáncaira, ahonnan
páratlan kilátás nyílik a környezõ tájakra.
Fajgazdag löszgyepeken keresztül eresz-
kedünk le utunk végpontjához, Tolnané-
medibe. Hossz: 15 km, idõtartam: 5 óra,
indulás: 8.45, Tolnanémedi.

Szeptember 13. –
Séta a kisszékelyi tanösvényen

(Négyszögletû Kerek Erdõ tanösvény
Vadkörte körútja, Kisszékely fõutcája,
Zrínyi utca, Kisszékelyi-erdõ, a falu leg-
szebb löszmélyútja, Szent György mûem-
léktemplom) Hossz: 4,5 km, idõtartam:
2,5 óra, indulás: 9.30, Kisszékely.

További programok
(részletek a következõ lapszámban)

Szeptember 19. – Kisszékelyi séta és pin-
celátogatás
Szeptember 20. – Kisszékely–Nagyszé-
kely gyalogtúra
Szeptember 27. – Kalandtúra Kisszékely
határában

Részletek és jelentkezés:

jelenletatermeszetben.hu

jelenletatermeszetben@gmail.com

+36 30 432 8244, +36 30 320 8324

Apró Etelka pszichológus és
dr. Horváth András ökológus kutató

akkor szóljak neki, mert a vízmélységek
veszélyesek arrafelé. Azonban folyamato-
san telefonált, és bár ott volt a fedélzeten,
nem szólt bele abba, amit csináltam, hát
hajóztam tovább legjobb tudásom szerint.
Mikor átértünk, a kapitány azt mondta,
oké Ádám, a tiéd a munka. Ennek köszön-
hetõen megkaptam a következõ megbí-
zást, úgy hogy egy hónappal azelõtt mun-
kám sem volt, és azt sem tudtam, hogyan
jövök haza.
A közel egyhónapnyi közös munka során a
kemény és szigorú lengyel kapitány bizal-
matlansága szertefoszlott (még a vitorlán
sem állíthattam önállóan), sõt beajánlott a
cégéhez további munkákra. Így visszagon-
dolva, azt hiszem, hogy azzal gyõztem meg,
hogy figyelmes voltam, alkalmazkodtam,
nagyon sokat tanultam tõle. Pedig én is
kapitánykodom már 20 éve, de én is megle-
põdtem, hogy mennyit fejlõdtem ezen az
úton. Hiába csinálsz valamit magas szinten
akár 20 éve, akkor is van hová fejlõdni, ha
nyitott vagy erre.
Szóval kiszálltam a hajóból Ibizán, és
Madridon keresztül elrepültem Tenerifé-
re. Az új hajóval a végcél végül Palma de
Mallorca lett. Közben saját hatáskörben
legénységet toborozhattam.
A yachtmaster oktató, a lengyel kapitány
szerint az emberek testvérek lesznek egy
atlanti átkelés során. Én is így gondolom.
Mindenesetre a döntés meghozatala, ott, a
karibi apartmanban, az volt a legjelentõ-
sebb.
– Miben más az élet a tengeren, lehet-e tel-
jes életet élni?
– Én úgy mûködöm, hogy a jó dolgokat,
amit látok, hallok, azt beépítem. A boldog-
ság nem a cél, hanem a folyamat maga. Va-
gyis a pillanatot éld meg a lehetõ legjobb-
ként. A vízen levés nálam alapvetõ szük-
séglet. Ott ösztönlény lehetek.
A természet közelsége, a víz nagysága, ere-
je, a színe, a szaga, a felhõs naplemente,
vagy a ragyogó, a csillagos ég, vagy a teli-
hold, a sötét éjszaka, a szélcsend és a meg-
érkezés, ez mind-mind csoda. Az életem
része.
Boros László vezetõ szervezetfejlesztési ta-
nácsadó interjúja megjelent a Lightsome
Szervezetfejlesztési és Tanácsadó Kft. web-
oldalán 2020. augusztus 17-én
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Mozgalmas és sikeres évkezdés a Simontornya KK-nál
A Simontornya KK életében nagy változások voltak a nyáron. A
2006/2007-es születésû csapatunk az NB I 1–6. helyért folytatott
rájátszásában az elsõ forduló után a PLER csapatával azonos
pontszámmal vezette a tabellát, amikor a vírus miatt beszüntették
a bajnokságot.
Az egyesületben végzett minõségi munkának ékes bizonyítéka,
hogy 3 játékosunkat – Szabadi Zsolt, Várady László, Varga Le-
vente – a Telekom Veszprém igazolta le. Balogh Bencének az
Éles KK-ban van lehetõsége tovább sportolni, amin még gondol-
kodik a tanuló, s a tanulástól teszi függõvé a sportolást.
A személyi változások miatt az NB I-ben nem tudunk indulni a
következõ bajnokságban – a II. osztályban indul a csapat, mert ott
nincs létszámelõírás –, így a 2008/2009-ben született csapat is köz-
vetlenül Zámbó Tibor irányítása alá került, s megkezdõdött a csa-
pat tervszerû felkészítése a jövõre.
A csapathoz nyáron Viczina Máté érkezett. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy ha valaki szeretne magasabb szinten kézilabdázni,
még a 2020-as évben van lehetõsége.
A bajnoki szezonra egyhetes balatonszemesi edzõtáborral készült
az egyesület. Az edzõtábor után a felkészülési mérkõzések követ-
keztek. Rendszeresen játszottunk és játszunk a Telekom Veszp-
rém, az Éles I és Éles II (Várpalota) csapataival, s részt vettünk
már két tornán is.

Kecel – 2020. augusztus 21-24.
2008/2009-es korosztály, 6 mérkõzés, 6 gyõzelem, tornagyõzelem.
Különdíjas: Kiss Péter – a legtechnikásabb játékos.

Tabella – FU13

1. Simontornyai KK 6 6 0 0 106 56 50 12
2. Százhalombattai VUK SE 6 4 0 2 80 60 20 8
3. Gézengúz UKC 6 2 0 4 74 70 4 4
4. Kecel KC 6 0 0 6 51 125 -74 0

2007-es korosztály lányok

Különdíj: Patai Melitta – gólkirály.

Tabella – LU14

1. Kecskeméti NKSE 5 5 0 0 93 42 51 10
2. Gézengúz UKC 5 4 0 1 89 62 27 8
3. Simontornyai KK-DKKA 5 3 0 2 109 78 31 6
4. Kecskeméti Sportiskola 5 2 0 3 81 80 1 4
5. Dunavarsányi TE 5 1 0 4 71 93 -22 2
6. Tamási KC 5 0 0 5 26 114 -88 0

2006-os fiúk

A csapat sikerét nagyban felértékeli, hogy az egy évvel idõsebb ka-
tegóriát is megnyerték, abszolút bajnokok lettek. Különdíj: Bali
Zoltán – a legjobb kapus.

Tabella – FU16-15

1. Simontornyai KK 6 6 0 0 145 87 58 12
2. Tamási KC (U16) 6 5 0 1 143 107 36 10
3. Kecskeméti Sportiskola 6 4 0 2 148 116 32 8
4. Gézengúz UKC (U16) 6 3 0 3 128 128 0 6
5. Kecskeméti SI (U16) 6 2 0 4 121 119 2 4
6. Virág SE Dunaújváros 6 1 0 5 98 143 -45 2
7. Százhalombattai VUK SE 6 0 0 6 84 167 -83 0

Telekom Veszprém Cup 2020. –
2020. augusztus 28–29.

Közepes játék, nagy küzdelem, megfelelõ hozzáállás – gyõzelem
az elitbe tartozó ellenfél ellen.
Simontornya KK–Éles KSE 23-21 (félidõ 11-10)
Gól: Ferencz (4) – Kiss (8) – Kovács Kolos (1) – Rózsa (1) – Szeip
(7) – Viczina (1) – Závodi (1)
Egy félidõ a mennyországban – egy félidõ a pokolban. A második
félidõre „elfogytunk”. A kétszer 25 perces félidõk felõröltek
bennünket.
Simontornya KK–Telekom Veszprém 18-30 (félidõ 12-10)
Gól: Ferencz (6) – Kiss (3) – Rózsa (3) –Szeip (6)
Teljes fizikai és mentális szétesés. A második félidõben az önbe-
csülésünkért játszottunk.
Simontornya KK–Pick Szeged 12-26 (félidõ 3-14)
Gól: Ferencz (5) – Kiss (1) – Kovács Kolos (1) – Rózsa (2) – Szeip
(2) – Zámbó (1)
A fenti csapatokkal – és a Tatabánya csapatával – a tervek szerint
rendszeres mérkõzéseket fogunk játszani ilyen egynapos tornák
keretében.
Akinek a fentiek megnyerték a tetszésüket – még egyszer – még
ebben az évben jelentkezhetnek az egyesületnél. Cél: 2 év múlva
az NB I … Telefon: 06 (30) 377 5628

SIKK

ÚJABB MAGAS
SZINTÛ SZAKMAI

ELISMERÉS
Jót a jótól. Bonis Bona.

A nemzet tehetségeiért.
Zámbó Tibor, a Mezõszilasi Németh László Általános Iskola
igazgatója és tanára, aki szabad idejében a kézilabdázásra ta-
nítja a gyerekeket, újabb, magas szintû kitüntetést vehetett át
Novák Katalin államtitkár asszonytól.
A több évtizedes kiemelkedõ oktató–nevelõ munkáját „Kiváló
tehetséggondozó” elismerésben részesítették.
Gratulálunk a tanár úrnak!

NLÁI



Bogárd és Vidéke 2020. szeptember 3. SPORT 13

MINDENBÕL EGY
SIKER A MAGYAR KUPÁBAN

LAJOSKOMÁROM–SÁRBOGÁRD 1-4 (1-1)

Lajoskomárom: Kajári Gergely – Varga Ferenc, Sonkoly Szil-
veszter Szilárd, Szakáts Péter István, Kövecses Imre, Szili Balázs,
Fodor Márton, Posta Levente Dávid, Vései Martin, Vass Dávid,
Gergye Krisztián
Cserék: Balogh Bálint, Lakk Péter, Németh Ákos Elõd, Gógán
Ádám
Vezetõ edzõ: Megyeri János
Sárbogárd: Boldog Zoltán – Gráczer Bence, Kókány Péter, Kindl
Zalán, Rodenbücher Tibor, Lajtos András János, Luczek Ro-
land, Magda Máté, Mayer Dávid, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kor-
nél, Vagyóczki Patrik
Cserék: Barabás József, Gráczer Bálint, Mayer Dávid, Németh
Kristóf, Demeter Dávid, Krajcsovics Péter
A bajnoki rajton pontot rabolt a Lajoskomárom és a kupamérkõ-
zés presztízsjelleget öltött a Sárbogárd csapatának. Tapogatózó
játék után a 12. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat. A
bal oldalról középre belõtt labdát Fodor M. élesen a léc alá fejel-
te, 1-0. Nem sokáig váratott magára az egyenlítés. A 16. percben
Vagyóczki P. 28 m-rõl elvégzett szabadrúgását Kajári G. rosszul
ütötte ki és a berobbanó Kindl Z .közelrõl a hálóba emelt, 1-1.
A gyors egyenlítés megnyugtatta a vendégeket és mezõnyfölény-
ben szõtték támadásaikat. A szünet után az elsõ támadás végén
szöglethez jutott a Sárbogárd. Luczek R. bal oldalról kapu elé
ívelt szöglete után a kavarodásban Gráczer Bence kotorta a lab-
dát a kapuba, 1-2. A 61. percben a lajosi kaputól 18 m-re szabad-
rúgást végzett el Vagyóczki P. A letett labdát a sorfal fölött védhe-
tetlenül lõtte a bal felsõ sarokba, 1-3. A hazaiak erõtlen kísérleteit
a vendégek védelme magabiztosan hárította. A 75. percben a jobb
oldalon Mayer D. átjátszotta a védelmet és a középre passzolt át-
adást Rodenbücher T. 6 m-rõl a kapu közepébe lõtte, 1-4. A gyõ-
zelem a továbbjutást eredményezte és az elmúlt évhez hasonlóan
a csapat a fõtáblára került.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzésrõl: – Határozott céllal
érkeztünk Lajoskomáromba. A fõtáblára jutás volt a tét a Magyar
Kupában. Kezdeti bizonytalanság után fegyelmezetten és határo-
zottan játszott a csapat. Megérdemelten fordítottuk meg a mérkõzést
és arattunk magabiztos gyõzelmet. Gratulálok a játékosaimnak!

A HÕSÉG ELLENÉRE
MÉG ZAKÓ IS JUTOTT

SÁRBOGÁRD–MARTONVÁSÁR 0-2 (0-1)

Sárbogárd: Farkas Zoltán – Kindl Zalán, Kókány Péter, Mayer
Dávid, Luczek Roland, Rodenbücher Tibor, Gráczer Gergõ,
Gyuricza Kornél, Lajtos András János, Gráczer Bence, Va-
gyóczki Patrik
Cserék: Horváth Zsombor, Németh Kristóf, Krajcsovics Péter, Sü-
kösd Gergõ, Gráczer Bálint, Barabás József
Martonvásár: Sebestyén István Ferencz – Szeidl Bence, Erdei Pé-
ter, Neuvert Álmos, Waller Arthur Edwárd, Süle Barnabás, Ko-
vács Patrik, Juhász Bence Péter, Lacza Levente, Balogh Benedek,
Vörös Milán
Cserék: Somogyi Máté, Vörös Ferenc, Szél László, Lakakisz Niko-
laosz, Kádár József, Kõvári Ferenc, Beraki András
A szerdai Lajoskomárom elleni magabiztos gyõzelem a Magyar
Kupában jó elõjel volt a vasárnapi bajnoki mérkõzés elõtt. Afrikai
hõségben kezdtek a csapatok és a hazaiak diktálták az iramot.
Sorra dolgozták ki a helyzeteket, a vendégeket védekezésre kény-
szerítették. Ötpercenként került veszélybe Sebestyén I. F. kapuja.
Gráczer Bence, Rodenbücher T., Gyuricza K., Mayer D. közeli és
távoli kísérletei kudarcot vallottak. A hazai támadók a gólszerzési
lehetõségekkel nem éltek és ezt a martoniak a 27. percben veze-

tett elsõ támadásukkal büntették. A jobb oldalon a védelmet át-
játszva a középre belõtt labdát Vörös M. egy laza mozdulattal 4
m-rõl helyezte a kapuba, 0-1. A gól után alábbhagyott a hazaiak
igyekezete, és a vendégek elõnyével zárult a félidõ. A szünet után
az egyenlítõ gól megszerzéséért küzdött a Sárbogárd, de továbbra
is csak a kihagyott helyzeteket és Vagyóczki P. 20 m-es felsõ lécen
csattanó szabadrúgását lehetett megemlíteni. Pajor László cse-
rékkel igyekezett frissíteni csapatát és a pontszerzés reményében
a mérkõzés hajrájára több cserelehetõséget is kihasznált. A
Martonvásár szórványos ellentámadásokat vezetve a védekezés-
re összpontosított. A hazaiakon a fásultság jelei mutatkoztak és a
89. percben a védelem bal oldalán eladott labdát a középen
helyezkedõ Lakakisz N. kapta, aki egy csel után 14 m-rõl a jobb
alsó sarokba lõtt, 0-2. A hazai mérlegen nem sikerült javítani és
vannak kérdõjelek a csapat háza táján, amelyek a következõ for-
dulókban válaszra várnak.
Jók: A hazaiaktól senki illetve Sebestyén I. F., Neuvert Á., Erdei
P.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzés után: – Nehéz mérkõzést
játszottunk szerdán a kupában, és a pénteki edzésen 2-3 játékost va-
lószínûleg túledzettem. Az akarással ezúttal sem volt gond. Sok hely-
zetet kialakítottunk, de azokat ki is hagytuk. A Martonvásár a ke-
vésbõl sajnos kettõt kihasznált. Remélem, nem csak én leszek önkri-
tikus és akkor a hétvégén javítunk.

PONTOSZTOZKODÁS

KISLÁNG ÖREGFIÚK–SÁRBOGÁRD ÖREGFIÚK 2-2 (1-2)

Kisláng: Szilágyi Zoltán – Molnár József, Okos Tamás, Erdei Ist-
ván Gyula, Jánosi László, Balogh Gyula, Körmendi Ferenc, Nyári
József, Nyers Attila, Csite János, Horváth József Jenõ
Cserék: Szabó György, Böröndi Géza, Balogh Zoltán, Rehák Viktor,
Kovács Lajos, Erdei Tamás
Sárbogárd: Kovács Dénes – Lakatos György, Borza István, Csen-
des István, Killer Gábor, Kelemen Béla, Deák Miklós, Tórizs At-
tila, Salamon József, Csizmadia Krisztián, Szabó András
Cserék: Simon János, Derecskei József
A nagy meleg rányomta bélyegét a mérkõzésre és „semmi roha-
nás” volt a jelszó mindkét csapatnál. Az 5. percben a vendégek ki-
használták a hazai védelem megingását és Tórizs A. megszerezte
a vezetést, 0-1. A félidõ közepén egyenlítettek a kislángiak. Ba-
logh Z. vette be Deák M. kapuját, 1-1. A 40. percben ismét a Sár-
bogárdnál volt az elõny. Salamon J. góljával 1-2. A második játék-
rész kiegyenlített játékot hozott és az 57. percben Molnár Z. egali-
zálta az eredményt, 2-2. A (hõ)hullámzó játék vége igazságos
pontosztozkodás.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2020. szeptember 5. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Kisláng U19 (megyei I. o., U19, Sárbo-
gárd)
16.30 óra: Sárbogárd ÖF–LMSK Cobra Sport ÖF (Öregfiúk, Déli
csoport, Sárbogárd)

2020. szeptember 6. (vasárnap)

10.00 óra: Lajoskomárom U16–Sárbogárd U16 (U16, Déli cso-
port, Lajoskomárom)
10.00 óra: Baracs N–Sárbogárd N (nõi felnõtt, Baracs)
16.30 óra: Kisláng–Sárbogárd (megyei I. o., felnõtt, Kisláng)
16.30 óra: DUFK–Fõnix FC (megyei I. o., felnõtt, Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti
Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi Osz-
tálya (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2020. au-
gusztus 29-én kézhez kapott, elektronikus úton
érkezett levelével megkereste hivatalomat a Te-
rületi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres
gyomirtás II. ütemével kapcsolatosan.
A megkeresésekben foglaltak alapján „a növény-
védelmi tevékenységrõl” szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM-rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésében elõír-
taknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom
a tisztelt lakosságot és a tevékenység (méhé-
szet, állattartás) által a hatásterületen érintette-
ket.
A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének
az igazgatósághoz tartozó állomásokon, megálló-
helyeken és vonalszakaszokon, átjárókon, rálátá-
si háromszögeken a pályatestek és környékének
(állomásokon, megállóhelyeken, állomási vágá-
nyokon, állomások területén, rakterületeken, pe-
ronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és
mindezek környékén) a kezelési feladatokkal
megbízott útján a MÁV Zrt. vegyszeres gyomir-
tást végez a következõk szerint.

A gyomirtás ütemterve szerint
Sárbogárd közigazgatási területén:

2020. szeptember 1. (kedd): Szarka Sándor
munkavezetõ, tel.: 06 (30) 723 2505
– Mezõfalva–Rétszilas vonalszakaszon
2020. szeptember 2. (szerda): Szarka Sándor
munkavezetõ, tel.: 06 (30) 723 2505
– Rétszilas–Sárbogárd vonalszakaszon
– Sárbogárd–Pusztaszabolcs vonalszakaszon
2020. október 1. (csütörtök): Szarka Sándor
munkavezetõ, tel.: 06 (30) 723 2505
– Tolna–Mõzs–Rétszilas vonalszakaszon
2020. október 2. (péntek): Szarka Sándor
munkavezetõ, tel.: 06 (30) 723 2505
– Rétszilas–Dombóvár vonalszakaszon

Az Unimog permetezõ gépkocsik és szerelvények
útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt vagy
forgalmi okokból módosulhat.
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi
(szél, esõ) a munkavégzést, úgy a gyomirtást éj-
szaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munka-
egészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért
a vegyszer felszáradása után a permetezéssel
érintett területeken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a
vegyszerek különbözõ összeállításával készül-
nek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók
figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihe-
lyezésénél, kitelepítésénél, az állatok legeltetésé-
nél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtás-
sal járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és ható-
anyagairól a MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsá-
tott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) mûszaki osztályán Bencze Istvánnál,
az emelet 7. számú irodahelyiségében (amennyi-
ben azt a vírushelyzet megengedi), egyébként tá-
jékoztatás kérhetõ a 06 25 520 260 telefonszá-
mon, a leírás megtekinthetõ továbbá Sárbogárd
város honlapján: www.sarbogard.hu
Felhívom a méhészettel és állattartással foglalko-
zók figyelmét, hogy a fentiekben részletesen is-
mertetett, kezelt területeken fokozott figyelem-
mel járjanak el. A vegyszeres gyomirtással érin-
tett területeken legeltetni és az onnan származó
takarmánnyal a megjelölt idõponttól (néhány nap
eltolódással) számított 14 napon belül etetni ti-
los!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a munkaveze-
tõktõl a megadott telefonszámon lehet tájékozta-
tást kérni.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerü-
lése érdekében teendõ szíves együttmûködésü-
ket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2020. augusztus 14-ei ülésén elfogadta:

– a 14/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2020. évi költségvetésérõl szóló 3/2020. (II. 27.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;

– a 15/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezésé-
rõl és a házszámozás rendjérõl szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról;

– a 16/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátá-
sokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;

– a 17/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd város díszpol-
gári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló
28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 18/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdoná-
ról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és ér-
tékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Csaknem félmillióan
kapnak levelet

a NAV-tól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy
félmillió ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfelé-
nek küld postán adószámla-kivonatot. A tájé-
koztatás elején mindenki megtalálja a számára
legfontosabb információt: mennyit kell fizetni,
illetve mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek leg-
alább egy adónemen ötezer forintnál több tarto-
zása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van a
tavaly december végi adatok szerint. A kivonat
mellett késedelmipótlék-értesítõt is találhat a
postaládájában, aki fizetési kötelezettségét ta-
valy nem, vagy csak késedelmesen teljesítette,
és emiatt ötezer forintot elérõ pótléka keletke-
zett. A postázott kivonatok az adatokat adóne-
menként nemcsak egyenleg szintjén (túlfizetés,
hátralék, rendezett), hanem részletesen is tar-
talmazzák.
Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fi-
zetniük, kötelezettségeiket többféleképpen is
rendezhetik: csekken, átutalással, bankkártyá-
val, vagy esetleges többletük átvezetésével.
Túlfizetés esetén a 2017-es nyomtatványt kell
benyújtani a visszaigényléshez.
A NAV az adatok értelmezéséhez és az azzal
kapcsolatos teendõkhöz útmutatót is csatol az
értesítések mellé. Az adószámla-kivonatot, il-
letve a pótlékértesítõt mindenkinek célszerû
összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Ha
valaki eltérést tapasztal a közölt és saját adatai
között, az azzal kapcsolatos észrevételeit írás-
ban, személyesen, telefonon, vagy elektroniku-
san is megteheti.
Aki még nem nyitott ügyfélkaput, annak érde-
mes elgondolkodnia a regisztráción, ugyanis az-
zal bármikor megnézheti adószámláját, illetve
kérdéseit, észrevételeit elektronikusan is be-
küldheti a NAV-hoz az e-Papír szolgáltatáson
keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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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

ALBÉRLETET KERESEK HOSSZÚ TÁVRA
SÁRBOGÁRDON 06 70 431 9925

Szeptember 1-jétõl újra nyit
a SÁRBOGÁRDI PÁLINKAFÕZDE!

Telefonszám: +36 30 221 0984
#szívügyünkapálinkád

TAKARÍTÓNÕT vagy HÁZVEZETÕNÕT keresek Cecén.
Hívjanak az alábbi számon: +36 70 774 0051

PECSENYEKACSA ELADÓ 06 20 575 3033

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK SÁRBOGÁRDRA,
heti 4 órában. Érdeklõdni 17 óra után: 06 30 516 8753

Augusztus 26-án, este hét óra körül EGY SZEMÜVEGET
TALÁLTAK a Fanni presszó és a Seszták Optika között.

Átvehetõ a szerkesztõségben.

BÉRELHETÕ
ESZKÖZÖK

* KRAUSE homlokzati állvány,
komplett rendszer 370 m2

* PERI födémzsalu-rendszer,
acélcsõ oszlopokkal, fejjel,
háromlábbal, rácsos és tömör
tartókkal, emelõvillával,
zsalutáblákkal 150 m2

* KRAUSE gurulóállvány 1 db

* BRINKMANN típusú
esztrich boy+40 fm tömlõ 1 db

BÉRLETI DÍJ A BÉRLETI IDÕ
FÜGGVÉNYÉBEN.

Érdeklõdni:
06 30 3341 888-as telefonon

KARATEEDZÉSEK INDULNAK
KEZDÕK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE

Németh Attila 6° danos mester
vezetésével a sárbogárdi

Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében szeptember 7-étõl.

Érdeklõdni a helyszínen vagy
telefonon: 06 (20) 9270 985

Mindenkit szeretettel várunk!

Hûvös hajnalok, kellemes délutánok
Csütörtökön kellemes késõ nyári idõ várható többórás napsütéssel. Átmenetileg ki-
sebb esõ, gyenge zápor csak a nyugati határ közelében fordulhat elõ. Helyenként elõ-
fordulhatnak élénk északnyugati széllökések. A hûvös hajnalt 21-27 fokos délután
követi.
Pénteken száraz, napos idõre van kilátás idõnként élénk északnyugati széllel. Hajnal-
ban még elõfordulhatnak 10 fok alatti minimumok, majd délutánra 23-28 fokig emel-
kedik a hõmérséklet.
Hétvégén túlnyomóan napos, késõ nyárias idõ ígérkezik, csak kevés felhõ jelenhet
meg az égen, de vasárnap északnyugaton átmenetileg egy-egy zápor elõfordulhat.
Szombaton nyugaton, északnyugaton többfelé megélénkülhet a délies szél. A regge-
lek frissek lesznek, napközben pedig 25-30 fokra készülhetünk.
Forrás: idokep.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon 2020.
augusztus 19-én:

SZAKÁCS
ORSOLYA

sárbogárdi lakos és
SZABÓ ANTAL
sárbogárdi lakos.

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

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

Szerkesztõség
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