
2020. december 10. - XXXI. évf. 50. szám
20 oldal, 300 Ft

PUSZTAEGRES
ÜNNEPI SZÍNEKBEN .   .   .   .   .   . 2
JÁRVÁNYHELYZET A
JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN .   .   .   .   .   . 3
MAJDNEM ÁTVERTEK .   .   .   .   .   . 4
JÓNAK LENNI… .   .   .   .   .   .   .   . 9
EMBERÖLTÕK LENYOMATA .   . 11
HISZTIS A GYERMEKEM .   .   .   . 14

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.Írás a 2. oldalon.

Írás az 5. oldalon.Írás az 5. oldalon.

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra már most lehetõség van elõfizetni a
2021-es esztendõre változatlan áron:

1 év 11.500 Ft (48 lapszám x 240 Ft)
1/2 év 6.100 Ft (24 lapszám x 254 Ft)
1/4 év 3.200 Ft (12 lapszám x 267 Ft)

Elõfizethetnek személyesen a Hírház nyitvatar-
tási idejében, vagy átutalással. A Hírház Kft.
számlaszáma:
10402946-29450071-00000000 (kérjük a köz-
leményben feltüntetni a nevet, lakcímet).
Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is ér-
demesnek tartják megvásárolni a Bogárd és Vi-
déke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudá-
sunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág

Elõzetes tájékoztatás
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket,

hogy a Hírház
2020. december 24-étõl

2021. január 10-éig tartja majd
szokásos téli szünetét.

Kérjük, ezt figyelembe véve adják le
megrendeléseiket, anyagaikat.

A szerkesztõség csapataBELLECLAIRE ÖKOGAZDASÁGBELLECLAIRE ÖKOGAZDASÁG

ITT IS, OTT IS PIROS SAPKÁKITT IS, OTT IS PIROS SAPKÁK
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PUSZTAEGRES
ÜNNEPI SZÍNEKBEN

Idén újra összefogtak a falu lakói, hogy széppé tegyék kicsiny fa-
lunk központját.
Elsõ advent vasárnapjára került kihelyezésre a falu karácsonyfája
és az adventi koszorúja, ami szabadon látogatható. Köszönet a fa
felajánlójának, a segítõknek és azoknak, akik támogattak minket!
Egy kis NYEREMÉNYJÁTÉKOT is hirdettünk, amire a kicsik
folyamatosan neveznek, és amire még 21-éig lehet nevezni és a
képet az oldalra (Pusztaegres 7018) feltölteni.
A négy adventi vasárnapon meggyújtjuk a gyertyákat. De minden
lakó bármikor megteheti.
Sajnos az idei év nem engedi, hogy együtt tegyük mindezt.

December 6-án a falu ifjú titánjai ötlete alapján egy Mikulás-gu-
rulást szerveztünk: három Mikulás és egy krampusz motoron vé-
gigment a falu utcáin, és szaloncukrot osztottak a kapuban állók-
nak. Sok embert megmozgatott e kis kezdeményezés. A picik né-
ha félve, néha nevetve közeledtek a Mikulásokhoz.
Idõsebb lakóink is kreatív dekorációval díszítették a fõteret, kö-
szönet nekik is!
Tegyünk a faluért, mert itt élünk benne együtt. Ezeken az utcákon
megyünk végig minden nap, ezeket a házakat látjuk mindig. Te-
gyük szebbé! Ez a mi érdekünk is.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segített minket.
Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!

Holczné Maron Brigitta

Az Almárium termékeinek készítõi 1.

HORVÁTH ISTVÁNNÉ KLÁRA
ÉS HORVÁTH MÁRTA

Simontornya – levendulás
termékek, lekvárok

Klára negyven éven át tanító-
ként dolgozott – két évig Sár-
keresztúron, két évig Dégen,
majd nyugdíjazásáig, 2016-ig
Simontornyán. Ezzel párhuza-
mosan fényképész férje mellett
segédkezett, s maga is elvégzett
egy fotósiskolát.
Lánya, Márta Balatonfüreden
járt kertészeti szakközépisko-
lába, majd Keszthelyen szer-
zett agrármérnöki diplomát.
A család minden húsvétkor Ti-
hanyban piknikezett – innen
jött a gondolat, hogy saját föld-
jeiken a hagyományos növé-
nyek helyett a számukra kedves
francia levendula termesztésé-

be fogjanak. Az ökogazdaságot
2013-ban indította el Márta,
BelleClaire néven. A birtok je-
lentõs része Simontornya lan-
kás dombjain terül el, ahonnan
csodálatos panoráma nyílik a
tavakra és a városra. A család
mintegy két hektáron gazdál-
kodik, Dégen is találhatók te-
rületeik, és a levenduláson kí-
vül van egy kis gyümölcsösük is.
A fák termésébõl Klára készít
hagyományos, illetve levendu-
lával, fahéjjal fûszerezettek
lekvárokat pektin hozzáadásá-
val, kevés cukorral, vagy cukor
nélkül.

A levendulát Pannonhalmán
desztilláltatják 100 %-os tiszta-
ságú olajjá, melyet különbözõ
(csepegtetõs, golyós, pumpás,
illatosító) kiszerelésben kínál-

nak. A virágokból készülnek
különféle méretû párnák és dí-
szek is, a lepárlás során kelet-
kezett levendulavíz pedig szin-
tén értékes termék.
A levendula nem csak látvá-
nyában szép; sokoldalú csoda-
szer, külsõleg és belsõleg is
gyógyír:
– hatékony légzõszervi pana-
szok esetén (inhalálásra), csil-
lapítja a torokfájást, gége- és
mandulagyulladást;
– enyhíti az izomfájdalmakat,
reumát;
– segíti a horzsolások, csípések,
zúzódások, kisebb sebek gyó-
gyulását;
S csillapítja a napozás okozta
leégést és a herpeszt;
– nyugtatja a gyulladt, pattaná-
sos bõrt;

S hatékony pikkelysömör, ek-
céma, korpa és gomba ellen;
– serkenti a bõr anyagcseréjét;
S idegnyugtató hatású, alkal-
mas a fejfájás, migrén, álmat-
lanság, stressz, szorongás le-
küzdésére;
– jelentõsen csökkenti a fáradt-
ságot, élénkíti az immunrend-
szert;
– szúnyog- és kullancsûzõ.
A simontornyai ökogazdaság
termékei kaphatók a Hírház
Almáriumában!

Hargitai–Kiss Virág

Horváth Márta
Horváth Istvánné Klára
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JÁRVÁNYHELYZET A JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN
December 9.

Sárbogárd: legalább 50 fõre tehetõ a fertõ-
zöttek száma. A polgármesteri hivatalban
– a december 7-ei teszteredményre tekin-
tettel a köztisztviselõk körében megjelent,
nagyszámú fertõzöttség miatt – járvány-

ügyi okból rendkívüli munkaszünetet ren-
delt el a polgármester. A hivatalban ügye-
let mûködik. A bölcsõde és az óvoda jelen-
leg üzemel, a korábbi járványügyi szünetek
véget értek. A szociális intézményekben
továbbra is látogatási tilalom van.
Alap: legalább 4 fertõzöttrõl van tudomás.

Alsószentiván: nincs fertõzöttrõl tudomás.
Cece: 3 fertõzöttrõl van tudomás.
Hantos: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Igar: 4 fertõzöttrõl van tudomás.
Káloz: 24 igazolt koronavírus-fertõzött
van dr. Bõle Pál háziorvos tájékoztatása
alapján.
Mezõszilas: nincs tudomás fertõzöttrõl a
településen. A gondozóotthon számaiban
nincs változás az elmúlt héthez képest dr.
Práger Péter orvos tájékoztatása alapján,
aki idõs kora ellenére is becsülettel helyt
áll, Covid idején is, a háziorvosi praxisában
és a kétszáz gondozottal mûködõ idõsott-
honban.
Nagylók: 5-10 fõ közé tehetõ a fertõzöttek
száma.
Sáregres: 2 fertõzöttrõl és 5 karanténosról
van tudomás.
Sárkeresztúr: 15 fertõzöttrõl van tudo-
más. Öt idõst ápolnak kórházban.
Sárszentágota: 2 új igazolt fertõzött van.
Vajta: továbbra is 6-8 körülire tehetõ a fer-
tõzöttek száma.

Hargitai–Kiss Virág
Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma

megyénként 2020. december 9-én

TÁJÉKOZTATÁS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSÉRÕL

Tájékoztatom a tisztelt Szülõket, Gondviselõket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel az étke-
zési térítési díjak oktatási intézményben történõ befizetésére nincs lehetõség. A 2020. december havi
térítési díjak befizetése a következõ módon lehetséges:
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a következõ idõ-
pontokban:

2020. december 14. (hétfõ) 8.00–11.30, 12.30–15.30 óráig;
2020. december 16. (szerda) 8.00–11.30, 12.30–15.30 óráig.

Ettõl eltérõ idõpontban a térítési díjak befizetésére nincs lehetõség!
Felhívom a tisztelt Szülõk/Gondviselõk figyelmét az alábbi szabályok betartására!
A hivatalba való belépés csak MASZK (orrot is eltakaró) viselése, a kihelyezett kézfertõtlenítõ haszná-
lata és testhõmérséklet ellenõrzése után lehetséges!
Az ügyfélfogadó térben egyszerre 5 fõ tartózkodhat, a többi ügyfél a bejárat elõtt várakozhat a szüksé-
ges távolság megtartása mellett.
A fenti intézkedések az alábbi oktatási intézményekre vonatkoznak: Sárbogárdi Mészöly Géza Általá-
nos Iskola, Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája, Sárbogárdi Petõfi Sán-
dor Gimnázium, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és EGYMI.
A FENTI TÁJÉKOZTATÁS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A KÉSZPÉNZES FIZETÉST VÁLASZTÓKRA VO-
NATKOZIK, AKIK AZ UTALÁSOS FIZETÉST VÁLASZTOTTÁK, AZOKRA NEM!

Kommunális adó elnapolva
A kormány új rendelkezése alapján nem emelhetnek és nem vethetnek ki új adót az önkormány-
zatok 2021. január 1-jétõl. Ez érinti a sárbogárdi önkormányzat által már elfogadott, de eredetileg
jövõ év januártól hatályos kommunális adót is, melyrõl a lakosság részére már korábban kiküld-
ték a hivatalos tájékoztatót és kitöltendõ adatlapot.
Lapunk kérdésére dr. Sükösd Tamás polgármester elmondta: a kormány döntését tudomásul ve-
szi az önkormányzat, így 2021. január 1-jétõl nem lép életbe a sárbogárdi kommunális adó fi-
zetési kötelezettsége. Ettõl függetlenül a kiküldött adatlapokat kérik kitöltve visszaküldeni a
hivatalhoz, hogy az adatbázist el tudják készíteni. Ugyanis amint a kormány tiltó rendelke-
zését visszavonják, a kommunális adó „aktiválódik” az eredeti testületi döntés szerint. Ház-
tartásonként jelképes, mindössze havi 1.000 Ft-ot szednek majd be, mely a hatékonyabb város-
üzemeltetést hivatott szolgálni, ez pedig minden lakó érdeke.

Hargitai–Kiss Virág

Ózongenerátor az
önkormányzatnak

Lics Zoltán, a helyi tömegközlekedést biz-
tosító Régió 2007 Kft. ügyvezetõje nagy
teljesítményû ózongenerátort adományo-
zott az önkormányzatnak, mellyel biztosít-
ható a vírus miatti fertõtlenítés a hivatal-
ban.

HKV
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Majdnem átvertek
A leveleim közt lapozok a mobiltelefono-
mon. Ez mindig az elsõ reggeli tevékenysé-
gem. A kíváncsiság hajtja az emberfiát
ilyenkor. Ki írt? Kitõl kaptam levelet? Per-
sze, rengeteg a levélszemét. Lássuk csak!
Spórolás felsõfokon…, 7 verhetetlen aján-
lat…, Mindent olcsón…, Lealkudtuk…,
Élményfürdõ áresés…, Fizessen elõ ked-
vezményesen… és így tovább. Aztán a
szolgáltatók is írtak: gázóra, árammérõ
számlálóállásának bejelentése, számlale-
velek. No, és végre valami jó is! Egy régi
osztálytársam ad hírt magáról.

Rengeteg az internetes ocsú és ritka a jó
búzaszem. Aztán egy felugró ablakban ké-
rés nélkül bejelentkezik a Tarr Kft. egy hi-
hetetlen ajánlattal. Persze, egy héttel ez-
elõtt már ajánlottak csúcskategóriás mo-
biltelefonokat alig 19.999 Ft-os áron, elõfi-
zetésért cserébe, de ez a mostani már azt
az ajánlatot is veri. Azt írják: „Tisztelt Elõ-
fizetõnk! Sorsolásunkon Ön azon szeren-
csés 100 elõfizetõnk egyike, aki esélyes egy
csúcsminõségû mobiltelefonra. Amennyi-
ben kitölti kérdõívünket, e telefon boldog
tulajdonosa lehet mindössze 2 dollár, azaz
654 Ft befizetésével.” No, ez hasonló az
„Ön nyert” internetes adathalászok mód-
szeréhez – jegyzem meg félhangosan –, úgy
látszik, a Tarr Kft. is kipróbálja ezt az ag-

resszív, direkt marketinges módszert. Nem
gyanakszom, szépen kitöltöm a kérdõívet,
ami voltaképpen egy elégedettségi érdek-
lõdés. A kérdõív alján aztán elõugrik egy
lap az adataimmal. Furcsa, hogy nem pon-
tos rajta az e-mail-címem, kijavítom. Az-
tán jön egy fizetõoldal a 654 Ft-ról. De ez
nem olyan, mint a Tarr Kft.-é. Nekik a
Simple-rendszerben fizetem online a
számlát minden hónapban Ez az oldal vi-
szont furcsa, crackdownon.com névre hall-
gat, és persze ehhez kéri a bankkártyám
adatait. Ez már több mint gyanús. Ezért
inkább felhívtam a Tarr Kft. ügyfélszolgá-
latát a 1223 telefonszámon, hogy azonosít-
sam, valóban õk küldték-e az ajánlatot.
Hát persze, hogy nem õk küldték! Õk ilyen
formában nem lépnek kapcsolatba az ügy-
felekkel – világosít fel az ügyfélszolgálatos
kisasszony – és nem én vagyok az elsõ, aki-
tõl az internetes bûnözõk így próbálják ki-
csalni a bankkártyaadatokat. Az ügyben a
Tarr Kft. már megtette a szükséges lépése-
ket.
Mindezek után nem zártam be a még nyi-
tott csili-csali oldalt, hanem visszaléptetés-
sel próbáltam visszakeresni a számítógé-
pen, hogy honnan jött az ajánlatuk, de
semmi sehol. Mintha a föld nyelte volna el
õket, úgy eltûntek az oldalamról. Hiába
kutattam az elõzményekben, elsöpörték
maguk után a lábuk nyomát. Naná, hogy a
rendõrség rájuk ne találjon! Mint a lótol-
vaj a betyárdalban: „Gyere, babám, söpörd
el a lopott ló nyomát, / Ha eladom, terád
költöm az árát.”
Nagyon remélem, hogy egyszer talán még-
is rajtavesztenek.
Okulásul adom közre ezt a történetet. Az
internetes csalók rendkívül találékonyak.
Mi pedig legyünk rendkívül gyanakvóak.
Ingyen se Moszkvicsot, se Ladát, se mobil-
telefonokat nem osztogatnak, hanem –
mint az „átkosbeli” szakállas viccben van –
inkább fosztogatnak.

Hargitai Lajos

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Sárbogárdiak!

Kedves rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ szülõk!

2020. december 5-én hatályba lépett az 556/2020. (XII. 4.) korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje
alatt teendõ, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekrõl, va-
lamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt
mûködési rendjérõl.
Ezen kormányrendelet 9. §-a rendelkezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ságra vonatkozóan arról, hogy a rendelet hatálybalépésekor (2020. 12. 05.) fennálló és a veszélyhely-
zet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság idõtartama, valamint
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának idõtartama
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszûnésének hónapját követõ második hónap végéig.
Mindezek alapján jelenleg a még érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények lejárata auto-
matikusan meghosszabbodik, jelenleg lejárat miatt új igénylés benyújtására nincs szükség.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

„Szélfútta”
Stop tábla

Kétséges, hogy az utóbbi napok szeles idõ-
járása a felelõs azért, hogy a Posta utca és
Ady Endre út sarkáról a Stop tábla az Asz-
talos utca–Posta utca sarkán az árokban
kötött ki. Inkább feltételezhetõ, hogy vala-
kit megszállt az ördög, és poénnak szánt
erõfitogtatásból vitte el máshová a táblát.

Csakhogy ez annyira nem humoros, mivel
közlekedési tábla lévén a balesetek elkerü-
lését szolgálja, a forgalmas 63-as út mel-
lett. Még szerencse, hogy egy szemfüles la-
kó idõben jelezte a problémát, így a hivatal
dolgozói hamar vissza tudták állítani ere-
deti rendeltetési helyére a táblát.

Hargitai–Kiss Virág
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PIROS SAPKA
Itt is, ott is piros sapkák tûntek fel a városban vasárnap. Elõször a Tinódy útról érkezett
forródrót, hogy látták a Mikulás hintóját. Délután pedig Töbörzsökrõl jött a hívás, hogy
segítõi kíséretében járja az utcákat. Sikerült is elcsípni a nappali mûszakban is dolgozó
Nagyszakállút (civilben Biróné Puskás Erzsébetet) és krampuszait (Csõgör Szabinát,
Csõgör Bettinát, Hegedüs Nórát), akiket Puha Zsolt fuvarozott feldíszített lovas kocsi-
ján, melyrõl zeneszó hirdette messzire, hogy különleges vendége van a településnek.

A családok, gyermekek izgatottan, csillogó
szemmel várták a házak elõtt, utcasarkon,
hogy odaérjen a kocsi. Bõséges szaloncu-
koresõ volt a jutalmuk, és aki szeretett vol-
na, bele is ülhetett egy közös fotó erejéig a
Mikulás ölébe.
Nem tudom, hogy csinálta az õsz öreg apó,
biztosan fürgék a rénszarvasai, ugyanis ha-
zafelé menet ismét összefutottam vele. Ez-

úttal autóvá varázsolta a szánját; a 63-as
fõút mellett stoppoltam le, hogy megörö-
kíthessem: õ is halad a korral.

Hargitai–Kiss Virág

A HÓEMBER,
A MIKULÁS

ÉS A KARÁCSONYFA
Meglepetés várta a tûzoltókat Sárbogárdon. Fodor Zoltánné, a sárbogárdi
hivatásos tûzoltó-parancsnokság munkatársa igazán egyedi karácsonyi dí-
szítést készített a laktanyában. A laminált padlólapokon ábrázolt hóem-
bert, Mikulást és karácsonyfát saját maga festette, hogy ezzel az aprósággal
is ünnepi hangulatot varázsoljon a tûzoltóságra. A Mikulásnak gondosan
ápolt vattaszakállat ragasztott, a karácsonyfát pedig fényfüzérrel díszítette.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ
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Szentiváni
suliszemle

Zártkörû, de bensõséges Mikulás

Myrai Szent Miklós püspök
névünnepének elõ-elõest-
éjén (idén december 6-a,
ugye, vasárnapra esett) is-
mét eljött körünkbe a róla
elnevezett jó öreg nagysza-
kállú Mikulás. Bár a jár-
ványügyi elõírások miatt
sajnos sem szülõket, sem ki-
sebb testvéreket nem fo-
gadhattunk idén, a 8. osztá-
lyosoknak köszönhetõen
házon belül, zárt körben
meg tudtuk tartani bensõsé-
ges kis rendezvényünket.

Iskolánk legnagyobbjai ugyanis vállalták a beöltözést, így Mikulás
bácsi és kísérõi idén is végiglátogatták az osztályokat és természe-
tesen a felnõtt dolgozókról sem feledkeztek meg.
Kedves kis közjátékként az elsõ osztályban Angelika felfedezte az
elveszett hajcsatját, amit a „talált tárgyak osztályáról” adtunk köl-
csön Dancz Zolinak a paróka megerõsítéséhez. Szent miklósi ön-
zetlenséggel Zoli természetesen lemondott a csatról, így a törté-
net teljes happy enddel zárult.
Köszönjük a szép csomagokat Alsószentiván község képviselõ-
testületének, nagyon örültek a tartalmas ajándéknak a gyerekek!

Különdíj a „Ki gépen száll fölébe”
rajzpályázaton

Az idén már nyolcadik alkalommal került kiírásra a honvédelmi
témák alapján hazaszeretetre és a hõsök tiszteletére nevelõ Kár-
pát-medencei gyermekrajzpályázat a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark
Pákozd – Nemzeti Emlékhely és a nagyváradi Tanoda Egyesület
közös szervezésében. Tapasztalatból, a korábbi eredményhirde-
tések alapján tudjuk, hogy a 2013 óta futó rajzpályázatra évrõl év-
re több Kárpát-medencei magyar ajkú gyermek juttatja el pálya-
munkáit. Mi is beneveztünk már Szent László-képekkel, várábrá-
zolásokkal, ólomkatonákkal, huszárrajzokkal, történelmi zászlós
alkotásokkal, egyenruhás honvédek képeivel egyaránt, az aktuá-
lis év kiírásának megfelelõen.

Az idei évben a Nem tudhatom c. Radnóti vers egyik sorát válasz-
tották mottónak a rendezõk, arra buzdítva a pályázókat, hogy
akár a földön, akár a levegõben történt katonai eseményeknek ál-
lítsanak emléket. Az eredményhirdetés mindig a Nemzeti Össze-
tartozás Napján történik Székesfehérváron, a Szent István Mûve-
lõdési Házban, mivel a rajzpályázat egyik fõvédnöke évek óta
Spányi Antal püspök atya. Az idén a járványhelyzet miatt erre
nem kerülhetett sor, de a szervezõk által készített videóból meg-
tudhattuk, hogy idén sem maradunk elismerés nélkül: Madarasi
Lili és Májer Zita közös alkotása különdíjat kapott. Bár a szerve-
zõk nagyon szerették volna az õsz folyamán átadni a díjakat, erre
sajnos a járványhelyzet nem adott lehetõséget, így most kapták
kézhez postai úton jutalmukat, amelyet a reggeli adventi gyertya-
gyújtás után vehettek át.

Gratulálunk a lányoknak, köszönjük, hogy az iskolát képviselték!

Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATAINK

Logika és érzelem
játékkal, eszközbeszerzés

a tehetséggondozásért

Nyertes pályázatunk az NTP-TFJ-19-0053
Logika és érzelem játékkal elnevezésû,
mely tábla-, társas-, logikai–kreatív játé-
kok beszerzésével a matematikai–logikai,
a nyelvi, az interperszonális tehetségterü-
letek fejlesztését szolgálja. A játékokat
tanórán kívüli, szakköri, és délutáni foglal-
kozásokon rendszeresen alkalmazzuk, ez-
zel is szeretnénk kibõvíteni tehetséggon-
dozó munkánkat. A pályázat keretében
beszerzendõ tábla- és társasjátékok, logi-
kai–kreatív játékok, kártyák, melyek a ma-
tematikai–logikai gondolkodást, kreativi-
tást, fantáziát fejlesztik: Pentomino, Ma-
lom, Amõba és dáma, Tic tac toe, Amõba
Quixo, Gobblet, Quarto, Dáma és sakk,
Quoridor, Lego Educations és Minecraft,
Rubik kocka; nyelvi készségeket fejleszt az
Ország-város. Az érzelmi intelligenciát
fejlesztik: Lélek Pillangó, Az érzelmek bi-
rodalma, Relativity, Fedõnevek képekkel,
Identity, Érzelmi intelligencia gyakorla-
tok. A teljes tanulói körben 1–8. osztályig
biztosított nálunk a játékok használata va-
lamennyi tanórán kívüli foglalkozásun-
kon, szabadidõben az egész napos oktatás-
ban, és mindkét tagozaton szakkörökön:
táblajáték, Bolyai-mûhelyek matematiká-
ból és magyarból.
A játékoktól azt várjuk, hogy hozzájárul-
nak a tanulóink gondolkodásának, nyelvi
készségeinek, érzelmi intelligenciájának
fejlesztéséhez. Támogatják a tehetségek
felismerését, a társas viselkedés kultúráját,
feltöltõdést nyújtanak, tanítanak és szóra-
koztatnak egyben.

Horváth Ferencné igazgató

Haljátékok
NTP-KNI-19-0070

Iskolánk második alkalommal nyerte el a
Haljáték pályázatot, melyet délutáni fog-
lalkozás formájában valósítottunk meg.
Sajnos a vírushelyzet miatt a kirándulások,
amiket Rétimajorban tölthettünk volna,
egy kivételével elmaradtak. A hatalmas te-
rület növényzete és állatvilága lenyûgözõ,
a mintegy 1000 hektárnyi természetvédel-
mi terület kétharmadát víz borítja, kiváló
életteret nyújtva számos hal- és madárfaj-

nak, és egyéb vízi, vízparti állat- és növény-
fajnak egyaránt. A gyerekek a szakkörök
során ismerkedhettek meg ezzel a termé-
szet adta sokszínûséggel. Interaktív foglal-
kozásokkal, képekkel mutattuk be a régen
használt halászati eszközöket, munkafo-
lyamatokat, mivel ezt személyesen nem
volt lehetõségünk megtenni a Halászati
Múzeumban. A gyerekek nagy örömére, a
pályázat részeként különbözõ halételeket
fogyaszthattak elsõ alkalommal az Arany-
ponty Halászcsárdában, ezt követõen pe-
dig az iskola jól felszerelt tankonyhájában.
Kézmûves-foglalkozások során gyurma-
hajókat, ökoképeket, Lego-formákat, hal-
mozaikot és számos olyan dolgot készít-
hettek, ami ebben a témakörben elképzel-
hetõ volt. A Bodorka Balatoni Vízivilág
Látogatóközpont online formában mutat-
ta meg a Balaton élõvilágát, melyet nagy
csodálattal néztek a gyerekek. Sok olyan
halfajt figyelhettek meg, amik korábban
ismeretlenek voltak számukra. Összessé-
gében, idén is nagy sikere volt a pályázat-
nak a gyerekek körében. Bízunk benne,
hogy a jövõben lehetõség nyílik személye-
sen is megtekinteni a természet nyújtotta
csodavilágot.

Koska Daniella tanító

A 2020/2021-es tanévre 4 tehetséggondo-
zó pályázatot nyertünk: Sárfürkész, Várjá-
tékok, Festikék és Izgõ-mozgó torna. Va-
lamennyi saját fejlesztésû projektünk.
Megvalósításuk folyamatban van.
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BORFEJTÉS
Hát, ennek is eljött az ideje. Késõn volt az idei szüret. Válogattuk
a szõlõt, csak a javát szedtük a kádba, pedig amúgy nagyon egész-
séges, érett volt, rothadt szem szinte alig akadt benne, azt is ki-
csipkedtük egy szálig. Kénnel leállítottam a ledarált cefrét, hogy a
héján jól kioldódjon a szín, és jók legyenek a savak, deszkalapok-
kal lenyomtattam, fóliával letakartam, hogy ne kapjon levegõt.
Másfél hét után préseltem, így került a hordóba a sûrû, rubinvö-
rös must. A hûvös idõben szép lassan forrt ki a bor. Mostanra már
szépen letisztult. Az ebédnél kóstolgatjuk, élvezzük a friss illato-
kat. Micsoda évjárat lesz ez! Talán olyan, mint az 1963-as volt?
Errõl az 1963-as évjáratról a szülõfalumbeli akkori borfejtés em-
léke idézõdik föl bennem. Nagyapámnak minden évben hat-
van-nyolcvan hektó bora lett. Nem mondom, hogy különleges bo-
rok voltak ezek. Többnyire vegyesen szüretelt, nem pepecselt a
fajtákkal, csak ha valamelyik nagyon szépen adott. A hatvanas
években nem fizették meg a minõséget, hogy érdemes legyen bab-
rálni vele. A borfelvásárló csak a litert és a szeszfokot nézte.
Nagyapámnak három hold szõleje volt könnyû homokon a Csû-
csösben. Ott mindenféle régi fajtákat ültetett: gohért, mézes fe-
héret, apró fürtû rizlinget, fejér bajort, fehér szlankát, cété-
nyit,kecskecsöcsût, a legkorábban érõ madlent, ami egy francia
fajta, egy sor muskotályt. Az Ugriban ültetett tisztán másfél hold
sárfehéret, amit Mindenszentek körül szedtünk. Itt volt neki
5-600 tõke nemes kadarka és egy pászta hamvas otelló. Az Ugri
kötöttebb, alsó részén egy holdnyi szlankát telepített, aminek
igen lágy, illatos bora volt. Ezt mindig eladta tavasszal nagy tétel-
ben a borfelvásárlónak.
Elkezdõdött a szüret szeptember elején a Nyakvágó-ér mellett a
Senki szigetén, a soltszentimrei határban. Itt voltak a legcsodála-
tosabb fajták: Ezeréves Magyarország emléke volt a nagy része. A
szüretet a sárfehérrel fejeztük be november elején. A sárfehér
igen bõtermõ, és minden évben két termést adott. Az eleje, ami
korábban érett, nem bor lett, hanem ment az angoloknak Kecske-
métrõl repülõgéppel. A fürtöket egyenként szedtük le, óvatosan,
ollóval kicsipkedtük a hibás szemeket, aztán csinos papírral bélelt
ládákba raktuk. Ezért fizettek a legtöbbet. A maradék sárfehér-
nek meg volt ideje novemberig beérni. A sárfehér igen savas, de
ha jó napsugaras volt az õsz, tüzes, illatos bort adott. Nagyapám
izsáki születésû. Az Ugri-béli szõlõt onnan hozott vesszõvel tele-
pítette be.
De miért ültetett ennyi fajtát? Ennek is megvolt az oka. Mint er-
rõl más írásomban, az izsáki Matyó-beli szõlõültetésével kapcso-
latban már tettem említést, a szõlõnemesítõ Kocsis Pál volt a ka-
tonacimborája, õ adta neki a sima vesszõt ajándékba, vagy jelké-
pes összegért. Amikor nagyapám Izsákról Fülöpszállásra költö-
zött, itt is az olcsón vett pocahomokon telepített szõlõt. A pocaho-
mok közönséges futóhomok, amin se gabona, se kapás növény
nem hozott termést, mert mire meggyökeresedett volna a mag, el-
fújta róla a homokot a szél. Pali bácsi a gazdáknak telepítésre
adott szõlõvesszõkkel tesztelte, hogy a Kecskemét környéki futó-
homokon melyik fajta hogyan viselkedik, milyen termést ad, hogy
bírja a nyári szárazságot, a fagyos teleket. Mondhatnám, nagy-
apám így maga is Pali bácsi „ágenseként” egy szõlészeti kísérleti
gazdaságot üzemeltetett. Sok fülöpszállási gazdát szervezett
aztán be, hogy ültessenek õk is szõlõt.
Nagyapámnak volt egy jó komája, a Látos Jani bácsi. Ott lakott
velünk átellenben. Neki a Bánomban volt a szõleje. A Bánom ne-
ve onnan van, hogy aki ott vett homokföldet, igencsak megbánta,
mire sok keserves munka árán az abban telepített szõlõ, gyümöl-
csös termést hozott. Igaz, amikor termõre fordultak a telepítések,
már nem bánták, de addigra ráragadt erre a határrészre a név. Ek-
kor már ontotta a Bánom éréskor az illatos körtét, almát, ezzel
volt tele a fülöpkei piac. Számlálni se tudtuk, hányféle gyümölcsöt
kínálgattak ott eladásra a tanyasi asszonyok. Látos bácsi szõlõjé-
nek a telepítésénél a nagyapám járt közbe Kecskeméten a katona-
cimborájánál kétezer muskotályos simavesszõért. Ezzel aztán be-
telepítették Jani bácsi „homokhögyét”. Harmadik évben már jó

termése lett. Ezt a korán érõ fajtát többnyire szeptember elején
leszüretelték.
Nagy munka volt nálunk minden évben a szüret maga, hát még a
többi munka elõtte, utána. A szüret elõtt a 6-8-12 hektós hordó-
kat kimosni, szárítani, lekénezni, a súlyos gerendákon álló, kocka
alakú prést fölállítani, földbe ásni. Akkora prés volt ez, hogy haj-
tókarnak egy belefûzött kocsirudat használtunk, amit két oldalról
két erõs ember húzott. Fölállítottuk a harminchektós fakádat a
közelében, amibe a lugzókban, vagyis 2-3 hektós, kocsira férõ szü-
retes kádakban érkezõ szõlõt daráltuk. A prés alól és a kádról
csapon leeresztett mustot vödrökben hordtuk a kamrában ászo-
kon álló hordókba.
Amikor lement a zajos erjedés, feltöltögettük színig a hordókat,
és dugóra ütöttük, hogy ne kapjon levegõt. Ezt persze gyakran
kellett ismételni, mert a bor mindig apadt valamit. Lopóval vet-
tünk belõle mintát ilyenkor, egészen a decemberi fejtésig, és
üvegpohárban szemléztük, hogyan tisztul. A szüret késõi befeje-
zése miatt nagyapám mindig decemberben fejtett. Így volt ez
1963-ban is. Ez az igen emlékezetes évjárat mindenkinek jó bort
hozott. Látos Jani bácsi bora azonban minden képzeletet felül-
múlóan jól sikerült. Pedig nem volt igazán hozzáértõ, de hát vak
tyúk is talál néha szemet. Egy székekpusztai birkás tanyáról köl-
töztek be Látosék a faluba. Szõleje azelõtt soha nem volt. A szike-
sen álló tanyájuk körül még egy árva akácfa se maradt meg. A leg-
elészõ birkáknak, szöcskére vadászó baromfiaknak volt jó az a vi-
lág. Mindent nagyapám tanított Látos bácsinak, amit szõlõrõl,
borról tudni kell. A fiatal, gyengén trágyázott kis gyalogszõlõjé-
ben nem volt nagy a termés, talán öt-hat hektó, ha lett neki ebben
az évben is, de igazából az volt az újdonság, hogy a magas cukor-
fok miatt édes maradt a bora. Nagyapám ment át hozzá segíteni a
fejtésben. Míg fejtették, kóstolgatták–kóstolgatták, aztán már da-
nolgatva fejtettek, úgyannyira, hogy már este lett, de nagyapám
még mindig nem volt sehol. A ló már éhesen dobogott az istálló-
ban, hát jönnie kellett volna, de nem jött. Nagyanyám egyszer az-
tán megelégelte a dolgot, szólt apámnak, ugyan, menjen már át a
Látos szomszédhoz, és hívja haza az apjukomat. Így szólították
egymást: apjukom, anyjukom. Átment apám is, de aztán õ se jött.
Már elmúlt hét óra, még mindig nem jöttek. Erre aztán odaszólt
nekem: „Ugyan, Lalikám, menjél már át, nézd meg mi van velük!”
Átmentem én is. Hát ott ül a hordó körül kis székeken Látos bácsi,
nagyapám és apám, énekelnek, közben iszogatják, kóstolgatják az
akonanyíláson utoljára kicsurgatott bort, csak úgy belemerítve a
poharukat a fejtõdézsába. Mondom apámnak, jó lenne már haza-
jönni. Erre nekem is a kezembe nyom Látos bácsi egy poharat,
hogy kóstoljam meg ezt az idei csodálatos borát. Hát amint meg-
kóstoltam, egybõl megértettem, hogy miért nem jönnek haza
ezek a férfinépek. Az a bor aranysárga volt, mint a méz, és olyan
édes, illatos, amilyent még élõ életemben nem kóstoltam. Hát,
mit mondjak, zutty, lement a torkomon egy szempillantás alatt.
Amikor aztán Látos szomszéd másodszor is töltött a poharamba,
apámban csak felébredt a szülõi felelõsség. Rám nézett összevont
szemöldökkel, aztán kivette a kezembõl a poharat. „Ezt te már
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nem ihatod meg!” És fölhajtotta õ maga. Föláldozta magát értem.
Pedig nagyon megittam volna azt a pohár bort én is.
Aztán elsõsorban rám való tekintettel apám fölállt, odaszólt
nagyapámnak is: „Apus, menjünk haza!” Nagyapám csak csodál-
kozva nézett rá: „Itt hagynád ezt a jó kis borfejtést?” – méltatlan-
kodott, de aztán csak fölállt, hogy „Na, akkor induljunk, mert a ló
még nem kapott vacsorát.” Úgy kellett elõször támogatni, de az-
tán a lábát peckesen lendítve lépett ki Látosék kapuján. Amikor
hazaértünk, az ajtóban kihúzta magát, mint aki teljesen józan, és
így léptünk be a konyhába. Ez a konyha volt az esti tartózkodások
helye mindig. Nagyanyám és anyám összecsapták a kezüket, úgy
sápítoztak, hogy mi lelt bennünket. Mert hát apámon is látszott
már a csalós, igen erõs muskotályos bor hatása. A nyitott ajtón a
lábunk mellett besomfordált nagyanyám öreg macskája, a nagy
fehér kandúr. A hátán egy fekete folt volt. Amint nagyapám meg-
látta a macskát, elkezdett nevetni a hátán lévõ fekete folton. Le-
ült, és csak nézte a macskát, és nevetett azon a fekete folton úgy,
de úgy, hogy nem tudta abbahagyni egy jó óráig. Nagyanyám az-
tán levetkõztette és ágyba dugta kedves férjurát, aki reggelre ki-
aludta a mámort. Reggel, amikor fölkelt, azért még igencsak szé-
delgett, és azt mondogatta, hogy árvácskákat lát a szeme elõtt.
Ettõl igen megijedt, hogy talán meg is hal. Nagyapám attól kezdve
többet bort nem ivott, de sokáig emlegettük a családban Látos bá-
csi muskotályos borát.

Ennek a bornak híre ment a faluban. Biczó tiszteletes a presbitéri-
um javaslatára Látos szomszédtól vétetett az eklézsiának ötven li-
tert úrvacsorához. Így az egész falu reformátussága megkóstol-
hatta ezt az igen fájin, Krisztus vérévé nemesült italt. Amikor el-
fogyott Látos bácsi muskotályos bora, ami – megjegyzem – igen
hamar megtörtént, ezt õ igen nagyon sajnálta. Olyannyira sajnál-
ta, hogy a hordó alján maradt seprõt kieresztette egy külön demi-
zsonba, abból öntött magának esténként egy tányérra valót, és
apránként kanállal megeszegette, hogy annak egy cseppje se vesz-
szen kárba.
Ezt az évjáratot úgy emlegették Fülöpszálláson, mint amikor
Látos Jánosnak olyan bora termett, aminek a seprõjét tányérból,
kanállal lehetett megenni vacsorára.

Hargitai Lajos

JÓNAK LENNI…
Szívmelegítõ mondat, hogy „jónak lenni jó”. Mostanában arany
betûkkel naponta többször is látjuk a képernyõn. Ebben az össze-
függésben könnyû beazonosítani, hogy ki a jó mostanában mife-
lénk. Hát az, aki adományoz valamennyit egy jó szándékra. Már
tízmillió forintok jöttek össze. A jótett jó érzetet teremt.
De hogy úgy általában ki jó, az már igen bonyolult dolog, tanácsta-
lanul vakarhatjuk a fejünket.
Közismert, hogy a híres názáreti embert, a Jézus nevût, aki nagy
szakértõnek számított, megkérdezték, hogyan kell élni, jónak len-
ni. Valami olyan választ adott, hogy teljes szívünkbõl és elménk-
bõl szeretni kell Istent, továbbá szeretni kell a többi embert, mint
saját magunkat. Szóval ennyi. Na de mit tegyenek, akik nem akar-
nak, vagy nem képesek hinni valamiféle Istenben? Nana! Le kell
tudni fordítani mai magyarra! Teljes szívvel és elmével szeretni
kell a világ csodálatos rendjét, akár valami felfoghatatlan szellemi
erõ hozta létre a semmibõl, akár magától keletkezett. E rendhez
igazodva kell élni. Rombolni pedig tilos. És ugyanígy: e rend által
létrejött emberi társadalmat egészében és egyénei szerint igenel-
nünk kell, hisz magunk is részei vagyunk ennek a rendszernek. Ha
helyesen akarunk élni.
Képes vagyok feltételezni, hogy az idézett mondattal, mármint
hogy „jónak lenni jó”, az emberiség túlnyomó része egyet is ért.
Egyetértenek vele az anyagyilkosok, kábítószergyártók, a hábo-
rúkat indító, eszeveszett diplomaták, és majdnem mindenki.
Mert lelke mélyén a bestiális, gonosz ember is melengeti a „jóság
síró vágyát” (Ady).
Valóban jó jónak lenni? Az ember olyan furcsa élõlény, hogy
amerre jár, mindenüvé viszi magával a saját belsõ bíráját. Azt hi-
szem, ezt nevezik lelkiismeretnek. Más élõlények aligha rendel-
keznek ezzel az adottsággal. „Sárga tigris ott kölykezik, Fiát eszi,
ha éhezik” – írja Arany János. Eszerint a sárga tigrisnél nem léte-
zik a jó és rossz közötti különbségtétel képessége. Bizony, csak az
embernél. Nincs anya, amelyik megenné a saját újszülöttjét, akár-
mennyire éhes. Aki pedig képes meghallani a belsõ bíró szavát, s
választás pillanatában aszerint képes cselekedni, az valami csodás
okból kap egy piros pontot. Beírhatja magának egy láthatatlan
ellenõrzõ könyvbe. S ez jó érzés.
Gyorsan rögzítjük itt, hogy fekete pont is létezik. Azt akkor kapjuk,
ha rosszak vagyunk. Félek, hogy mindenki ellenõrzõ könyve tele
van fekete pontokkal. E sorok írójáé minden bizonnyal. Nagyon
félek, hogy a világon több fekete pont létezik, mint piros. És mi az
érdekes? A fekete pont miatt nemhogy jó érzés nincs a szívben,
inkább rossz érzés ver ott gyökeret. Rossznak lenni rossz. És lám:
mégis rosszalkodunk. Anyagi, kapcsolati, biológiai érdekünk fû-
zõdik hozzá. Ki törõdik a lelkiismeret csöndes tiltakozásával? Ha-
talmas gépezetek dolgoznak a lelkiismeret meggyilkolásán. Hogy
is ír Vörösmarty? „Az ember fáj a földnek.”
Gyûjtsünk piros pontokat, emberek! Jobb lesz az emésztés, job-
ban alszunk. És õrizzük áhítatosan a lelkiismeretet!

L. Albin

Péter unokaöcsém
és Gergely fiam a

millenniumi szüreten



10 BÚCSÚ 2020. december 10. Bogárd és Vidéke

Rónay Gyõzõ búcsúztatása
A mélységbõl kiáltok Hozzád, Uram,

Uram, halld meg hangomat!
Ha a bûnöket számon tartod,
Uram, ki állhat meg Elõtted?
De Nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek Téged. Ámen.

Isten, a mi mennyei Atyánk az élet és a ha-
lál Ura. Megszomorít, de meg is vigasztal,
megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is
elevenít. Mulandóvá tette életünket bûne-
ink miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy
aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.
Ezért amikor most megállunk Rónay Gyõ-
zõ testvérünk koporsója mellett, Istenhez
fordulunk kegyelemért, Nála keresünk vi-
gasztalást, útmutatást, élõ reménységet.
Rónay Gyõzõ – feleségével, Margit néni-
vel (†) együtt – a Sárbogárd–Sárszentmik-
lósi Evangélikus Egyházközség aktív, hû-
séges, szeretõ és szeretett tagjai voltak
mindvégig. Szorgalmazták, és elõmozdí-
tották, hogy az otthonban evangélikus
testvéreknek is indulhasson bibliaóra,
amely alkalmakon más lakótársaikat is
szeretettel fogadták, Bõjtös Attila korábbi
gyülekezeti munkatárs, majd késõbb az én
vezetésemmel. Nagyon drága, meghitt al-
kalmakat élhettünk át együtt ebben a lelki
közösségben is.
Gyõzõ bácsit 90 évesen, 2020. november
29-én, advent elsõ vasárnapjának hajnalán
szólította haza e földi világból az élet és a
halál Ura, mindenható örök Istenünk.
Fáradhatatlanul aktív közéleti tevékeny-
ségeiért, munkájáért rangfokozatokat, el-
ismeréseket is kapott élete során. Azon-
ban valami egészen más, Valaki egészen
más motiválta õt, és ez tükrözõdött szemé-
lyiségébõl, ritka, páratlan értéket képvisel-
ve. Mindannyian õrzünk szívünkben vele
kapcsolatos számtalan élményt, emléket.
Segítõ, alkotó, ajándékozó kezek, szív,
tisztelet és szeretet.
Búcsúznak Tõle: lánya, unokái, déduno-
kái, testvérének gyermekei, sógornõi, só-
gora, võtársai, keresztfia, a volt kollégák,
barátok, szomszédok, ismerõsök, a Refor-
mátus Idõsek Otthona dolgozói, lakói, lel-
készei, a Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Gyülekezet volt és jelenlegi
tagjai családjaikkal, a búcsúztatásán meg-
jelentek, illetve mindazok, akik otthonaik-
ban jelenleg gyertyát gyújtva imádságban
és hálaadó emlékezésben lehetnek velünk
együtt.
Isten vigasztaló, az örök élet reménységét,
távlatát elénk táró Igéje hangozzék szá-
munkra most Pál apostolnak Timóteushoz
írt második levelébõl a 4. fejezet 6-8. versei
szerint! Az apostol szavain keresztül Isten-
nek most bennünket megszólító vigasztaló
szavai:
„Mert én nemsokára feláldoztatom, és el-
érkezett az én elköltözésem ideje. Ama
nemes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam, végül el-

tétetett nekem az igazság koronája, ame-
lyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon
a napon; de nemcsak nekem, hanem mind-
azoknak is, akik várva várják az õ megjele-
nését.”
Gyászoló gyülekezet! Szeretett testvéreim
az Úr Jézus Krisztusban!
Keresztelési, konfirmációi, házassági, ha-
lotti anyakönyvek lapjai tanúskodnak élet-
utunk meghatározó állomásairól. Talán
megállunk újra és újra átgondolni, hogy
honnan jövünk, merre tartunk, hogyan is
éljük mindennapjainkat. Az utóbbi idõ-
szakban több megkeresés is érkezett hoz-
zám, hogy régen elszármazottak kutatják
gyökereiket, tudunk-e ebben nekik segít-
séget nyújtani.
Gyökerek nélkül nincs élet. Könnyen
irányt, célt tévesztünk, küldetést veszí-
tünk. Ugyanakkor egy anyakönyv lapjai
pusztán azt tükrözik számunkra, hogy va-
lamikor valahol néhány csepp víz végig-
csordult homlokunkon. Isten kezdemé-
nyezõ szeretetére, személyes hívására ta-
lán ébredõ bizalommal, személyes hittel,
abban megerõsödve válaszolhattunk. Is-
ten színe elõtt összekötöttük választot-
tunkkal földi életünket. Végül porból let-
tünk, porrá leszünk…
2006. október 8. A Sárbogárd–Sárszent-
miklósi Evangélikus Egyházközség Kon-
firmációi Anyakönyvében két bejegyzés
felnõttkonfirmációról… Mennyire nem
csupán holt betûk! Válasz-elhatározások
Istenünknek Jézus Krisztusban feléjük ki-
nyújtott, ölelõ karjára, követésre hívására,
felfoghatatlan szeretetére. Ugyanakkor a
felkészítõvel, és a felnõtt konfirmandus-
társsal hosszú évekre szóló barátságok
kezdete.
Most együtt állunk Gyõzõ bácsit elõre en-
gedve, földi létünk múlandóságát, ugyan-
akkor az örök élet távlatának elkészített
élõ reménységét is mélyen átélve.

Nem mindegy, mi történik a keresztvíz-
cseppek és az utolsó földi szívdobbaná-
sunk között eltelt idõben ajándék életünk-
kel, majd pedig hogyan fogadjuk Jézus
Krisztusban Istennek bennünket szemé-
lyesen örök életre menteni akaró szerete-
tét.
Advent idõszakát éljük, két advent között.
Jézus Krisztus Urunk dicsõségben való
visszajövetelére készülünk. Amirõl azon-
ban az apostol itt Timóteusnak, ifjú lelki
testvérének és munkatársának ír a levél-
ben, az az õ személyes adventjének törté-
nete: nemes harcának megharcolása, futá-
sának bevégzése, hitének megtartása, vé-
gezetül pedig eltétetett neki az igazság ko-
ronája, amelyet az Úr, az igaz bíró meg-
ígért és megad azon a napon nemcsak neki,
hanem mindazoknak, akik vele, velük
együtt várva várjuk az Õ megjelenését.
Készülünk, várjuk? Készülök, várom?
Pál apostol így írt: „nemsokára feláldozta-
tom”, és „elérkezett az én elköltözésem
ideje”. Készült, vágyódott az Úrral való
életközösségének emberi értelmünkkel
felfoghatatlan kiteljesedésére, várta. Az
idõ nem az õ kezében volt. Az „elköltö-
zöm” igei alakját használták a görögök
profán területen, hajózási szakkifejezés-
ként is, amikor eloldották a hajót a parttól,
hogy indulásra, utazásra szabaddá tegyék.
Pál missziói útjai során az egész Földkö-
zi-tengert behajózta, ekkor pedig olyan út-
ra indult, ahová testvérei, munkatársai
nem kísérhették, azonban Urunk Jézus
Krisztus tartotta és vezette mindvégig.
Nem búcsúzik tehát az apostol, hanem az e
földi lét kikötõjébõl indul Jézus Krisztus-
sal és megállás nélkül halad a túlpart szá-
mára is elkészített mennyei kikötõjébe. A
Szentírás utolsó könyve errõl aranyváros-
ként ír, ahol Isten, Jézus Krisztus lesz min-
den mindenekben, úgy fogjuk Õt ismerni,
mint ahogyan õ ismer minket. Nem lesz
betegség, fájdalom, sírás, gyász. Adventi
koszorúnkon holnap a második, az arany-
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Emberöltõk lenyomata
A mestermunkákban az a csodálatos, hogy emberöltõkön keresztül sem vesztik érté-
küket, sõt, mint a jó bor, az idõ múlásával még különlegesebbé érnek. Ahogy egy hang-
szerben ott marad a rajta játszó összes zenész lenyomata, úgy a mûvészi értékû hasz-
nálati tárgyakban is mindazoké, akik megérintették. Mint például a Sárbogárdon szüle-
tett Tiringer Ferenc (1875–1947) aranykoszorús mûlakatos mester munkáin, melyeket
a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület kiadásában nemrég megjelent Tiringer albumban
csodálhatunk meg. A gazdag fotó- és dokumentumgyûjteményben részletesen megis-
merhetjük a mester életútját, fölkutatott mûveit a kilincstõl a kapuig, ízelítõt kapha-
tunk néhány szakmai kifejezésrõl, fogásról, eljárásról.

Tiringer Ferenc 145 évvel ezelõtt, 1875.
november 25-én látta meg a napvilágot e
mezõföldi városkában, Tiringer Lajos és
nemes Takács Mária Zsófia gyermeke-
ként. A házaspár tizenhárom gyermekébõl
három fiú elhunyt, egyikük nevét örökölte
meg Ferenc.
Tiringer Ferenc a kovácsmesterséget Sár-
szentmiklóson kezdte elsajátítani, ahol
inasként szolgált öt éven át a Zichy-urada-
lom mûhelyében. 19 éves korában Buda-
pesten egy kiváló mesternél lett segéd, 21
éves korától egy évtizeden át pedig Európa
országaiban mélyítette el gyakorlati és
szakmai tudását, folyamatosan képezve
magát. Iskolái felérnek az Iparmûvészeti
Fõiskola ismeretanyagával s a szakma gya-
korlati mûvelése szempontjából felül is
múlják azt – olvashatjuk róla a Tiringer al-
bumban. Mondhatjuk úgy is, hogy kovács-
mûvész volt.
Bécsben, Münchenben, Mannheimben,
Frankfurtban, Lipcsében, Drezdában,
Berlinben, Párizsban, Kattovitz városá-
ban, Pozsonyban neves cégeknél dolgozott
mûvezetõként, mûkovácsként. Szép siker-
rel szerepelt számos nemzetközi kiállítá-
son. Majd házas emberként megállapodva
Kecskeméten telepedett le, ahol négy évti-
zeden át munkálkodott. Egy ideig szakma-
beli apósa mûhelyében tevékenykedett,
aztán saját mûhelyt nyitott. Két fia és há-
rom lánya született, akik mind bekapcso-
lódtak valamilyen módon édesapjuk mun-
kájába. Tehetségérõl árulkodik, hogy Ti-
ringer Ferenc mindkét kezével egyformán
rajzolt és kovácsolt; a szakma iránti aláza-
táról pedig az, hogy nemcsak terveket ké-

szített, hanem ott dolgozott a tanulók,
segédek mellett és kitûnõ szakembereket
nevelt fel.

Mesteri alkotásait Ausztriában és Német-
országban örömmel vásárolták. Magyar-
országon és Kecskeméten csak valamivel
késõbb jött divatba. Ország- és világszerte
találkozhatunk egyedi, kézzel készült, vál-
tozatos stílusú munkáival, többek között
Kõszegen, Vácott, Nagykõrösön, Buda-
pesten; Angliában, Ausztráliában, Afriká-
ban, Lengyelországban, Ausztriában, a
volt Csehszlovákia és Szovjetunió terüle-
tén (például Szentpéterváron), Romániá-
ban, Dél-Amerikában, Spanyolországban,
Németországban, Olaszországban, Gö-
rögországban, Törökországban. Õ készí-
tette Katona József, a Bánk Bán írójának
kovácsoltvas koporsóját is.

A Tiringer album 4.500 forintos áron kap-
ható a Hírházban. Nagyszerû ajándék és
olvasmány téli estékre, elmerengeni a
múlt örökségén, s ihletet meríteni.

Hargitai–Kiss Virág

színû gyertyát gyújthatjuk majd meg re-
ménység szerint. Ez pedig jellegében utal
az Urunk Jézus Krisztus által mennyei
Atyánkkal való örök életre.
Gyõzõ bácsi, aki nagy szeretettel, tisztelet-
tel, hûséggel végezte istentiszteleteink
elõtt a gyertyák meggyújtását is, tudta,
hogy hová készül. Tudta, hogy a mennyei
hajlékban számára is elkészítette Jézus
Krisztus az örökrészt. Hazavitetett. Szív-
bõl kívánom, hogy személyes örökrészünk
legyen ebben!
Aki Krisztusban él, az a küzdelmes élet kö-
zepette is boldog ember. Aki Krisztusban
költözik el, ugyanez a kiváltság, távlat vo-
natkozik rá. Tudhatjuk Isten Igéjébõl,
hogy akkor majd hitünk látássá lesz. Még
inkább kiteljesedik az, hogy mi mindent
kap a hívõ ember Jézus Krisztussal való kö-
zösségében, vagyis mit rejt magában az,
hogy KRISZTUSBAN! Tõle függ földi lé-
tünk minõsége, minden egyes pillanatunk,
szívdobbanásunk, és az örök élet ajándéka
is!
Gyõzõ bácsiban és rajta keresztül is elvé-
gezte az Úr Jézus Krisztus mindazt, amit
ide eltervezett. Összeszorul a szívünk, ami-
kor erre gondolunk, ugyanakkor hálás
szívvel csodálhatjuk benne Isten elvégzett
munkáját. Istenünk most, ebben a helyzet-
ben is bizalommal megragadható közelsé-
gében, szeretõ Atyai jelenlétével vigasztal,
bátorít, gyógyít, és hív bennünket szemé-
lyesen. Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok
a feltámadás és az élet, aki hisz Énbennem,
ha meghal is él.”
Ezúton is köszönjük szépen a Sárbogárd–
Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházköz-
ség tagjainak, valamint Rónay Gyõzõ gyá-
szoló hozzátartozóinak nevében a Sárbo-
gárdi Református Idõsek Otthona dolgo-
zóinak, valamint Kovács Csongor és Rei-
bach Gabriella református lelkészeknek a
közvetlen, áldozatos, körültekintõ szolgá-
latát, helytállását ebben az idõszakban az
otthon lakóinak körében és érdekében!
Urunk adjon mindenkinek továbbra is
erõt, oltalmat, bölcsességet, kitartást, sze-
retetet és türelmet jelenlétével!

ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

ADVENT IDEJÉN NAGYOBB A LAKÁSTÜZEK VESZÉLYE
Vasárnap gyújtjuk meg az adventi koszorú elsõ gyertyáját, ezzel elkezdõdik az ünnepi készülõdés, a várakozás idõszaka. Ha azonban nem biztonságos koszo-
rút veszünk, vagy készítünk, esetleg nem megfelelõ helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak a tûzoltók segíthetnek.
Õsszel és télen országosan naponta harminc lakástûzhöz riasztják a tûzoltókat, átlagosan negyvenöt percenként kigyullad egy lakás. A lángok legtöbbször
egy-két négyzetméteren pusztítanak. Naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tûz miatt, kétnaponta meghal valaki lakástûzben, holott ezek a tragédiák
könnyen megelõzhetõk lennének.
Fejér megyében idén már 180 lakástûzhöz riasztották a tûzoltókat. Tûz miatt huszonnégy ember sérült meg. Lakástûzben két ember vesztette életét otthoná-
ban.
A hétvégén otthonunkat egy tûzveszélyes dekorációval, az adventi koszorúval egészítjük ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút, vagy készen
vásároljuk azt, a legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem éghetõ alátét.
Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú környékén ne legyen semmilyen éghetõ anyag, hiszen a tûz könnyen átter-
jed a koszorúról az asztalon lévõ tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobában tar-
tózkodunk. Sose hagyjuk az égõ gyertyákat felügyelet nélkül. A lakásban lévõ, egyre több mûanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a tûz,
mint ötven évvel ezelõtt, és több mérgezõ füst is keletkezik. Minél hamarabb észrevesszük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb eséllyel tudjuk
saját kezûleg eloltani, több idõnk van kimenekülni és a tûzoltókat hívni, akik egy kisebb kiterjedésû tûz esetén több értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai
észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelõt.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ
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Isten igéje reménységet, tartást, jövõt, feladatot ad
Ézsaiás 40:1-11.

Furcsa belegondolni, hogy évrõl évre ádvent idején egy két és fél-
ezer éves üzenet szólít meg minket. Sok Krisztusról szóló jöven-
dölés található a próféta könyvében. Nemcsak a születésérõl, de
szolgálatáról, szenvedésérõl és haláláról is olvashatunk jövendö-
lést.
Amikor az igeszakasz megszólal, a fogságban élõket szólítja meg.
Kr. e. 587-ben Babilonba hurcoltatott el az Isten népe, és a hazá-
tól távol, nehéz körülmények közt élték az életüket. Miért volt ne-
héz Babilonban? Az otthontól távol kerültek, voltak olyan rítu-
sok, szokások, amiket ott nem végezhettek el. Mert más volt a táj,
más nyelvet beszéltek a szomszédok, nem tudtak elmenni a temp-
lomba, nem tudták odavinni az áldozatukat se, hogy bemutassák
Istennek. Ha a próféta korához hasonlítjuk a sajátunkat, rögtön
látjuk a különbségeket, de talán ebben az évben több hasonlósá-
got is fel tudunk fedezni. Nem vagyunk megszállás alatt, nem hur-
coltak idegenbe, de mégis az életünkben jelen van a rabság is.
Mert a rossz szokásainknak, sõt a bûneinknek a rabsága mégis-
csak jelen van a mi mostani életünkben is. Sõt mi sem lehetünk ott
a templomban, nem ünnepelhetjük a karácsonyt úgy, ahogy szok-
tuk, nem a szokásos módon lehetünk ott az úrvacsorai közösség-
ben. Ha pedig így van, azt hiszem, hogy ez az ige ma is nekünk szól.
A próféta a reménységet hozza a fogságban levõk számára. De
nem a próféta döntötte el, hogy most megváltoztat valamit a nép
életében, hanem Isten hoz valami újat a népe életébe. Feladata
nem mást, mint Isten szavát továbbadni. Mit jelent a reménység?
Milyen ez a pillanat a nép életében? Mint amikor a börtönben va-
laki tudja, hogy mindjárt lejár a büntetés, nemsokára lehet pakol-
ni, szedelõzködni és indulni vissza oda, ahonnan elkerültek.
Néha azt érezzük, hogy Isten úgy mutatja fel egy-egy igéjének az
értelmét, hogy olyan élethelyzetet teremt, ahol mi magunk is át
tudjuk élni szavának a valóságát, üzenetét. Miért nehéz a mai éle-
tünk? Sokan nem veszítették el a munkájukat, nem nyomorog-

nak, nem nélkülöznek, sõt a karácsony közelében tudunk egymás
számára is ajándékot adni. Mégis, mintha Isten úgy változtatta
volna meg az életünket, hogy az ézsaiási ige aktuálissá lett az élet-
helyzetünkben.
Isten erõsíteni akarja a fogságban levõket. Mi a mi vigasztalá-
sunk? Mit tanultunk a konfirmáció alkalmával Istenrõl, az õ
gondviselésérõl? Azt, hogy akarata nélkül egy hajszál se eshet le a
fejünkrõl. Azt, hogy esõ és szárazság, termékeny és terméketlen
esztendõk, egészség és betegség, gazdagság és szegénység mind az
õ kezébõl származnak.
Mit jelent ez a fogságban levõknek és mit jelent ez ma nekünk?
Azt, hogy Isten kezében tartja õket Babilonban is. Sõt, õ mondja
meg azt is, mikor telnek le a fogságnak a napjai. Milyen jó tud-
nunk most, ezekben a hetekben, hónapokban, hogy Isten kezében
vagyunk. Õ tud határt szabni ennek a járványos idõszaknak is. Õ
tud kihozni ebbõl, õ tud összegyûjteni minket, õ tud visszahelyez-
ni oda, ahol elkészítette a helyünket, életünket.
Mit mond ez az ige a nép életérõl? Elõször is azt, hogy megmarad-
tak az Isten gyermekeinek lenni. Hiába élnek Babilonban, to-
vábbra is Isten gyermekei maradtak: beszéljetek szívhez szólóan
Jeruzsálemhez. Évtizedek múlva se változtatták a nevüket valami
idegen hangzásúra, olyasmire, amit a babiloniak számára isme-
rõs, vagy könnyû lett volna megjegyezni, vagy kimondani. Nem
akartak olyanokká lenni, mint a babiloniak. Nagy kísértése ez a
mai modern, nyugati, európai keresztyénségnek. Hogy olyanokká
legyünk, mint a minket körülvevõ világ, úgy gondolkodjunk, aho-
gyan a körülöttünk levõk szeretnék. Hogy felvegyük azokat a szo-
kásokat, hogy úgy éljünk, hogy elfogadjuk azokat az elveket, élet-
módot, ahogyan mások élnek. Babilonban Isten népe nem lett ba-
bilonivá. Jeruzsálem nem lett Mardukká, vagy Bábellé az évtize-
dek alatt sem. Isten ma is keresi az övéit! Azokat keresi, akik bár
nem tudnak elmenni a templomba, de mégis megõrzik a hitet.
Akik õrzik a hit tisztaságát, akik ma is ragaszkodnak a hitvallásuk-
hoz. Akik nem feledkeznek meg róla, akik hallgatják igéjét, akik
olvassák a Szentírást, mert tudják, hogy az a megmaradásnak és a
fennmaradásnak a záloga.
Isten tud büntetni, de tud a büntetésnek is határt szabni és véget
vetni. Sose feledjük el, hogy a történelem Urával van dolgunk, és
hogy kezében van minden hatalom. Emlékeztessük egymást
mindarra, amit tett értünk. Isten népének az életéhez mindig hoz-
zátartozott, hogy felelevenítették mindazt, amit Isten tett értük.
Minden évben a páskavacsorán nemcsak felolvasták, de a követ-
kezõ nemzedéknek meg is tanították, sõt mindannyian átélték Is-
tennek a szabadítását. Emlékeztessük ma is egymást arra, amit Is-
ten tett értünk Jézus Krisztusban.
Végezetül Isten nemcsak reménységet, tartást, jövõt ad, de fel-
adatot is. A fogságban élõk sem a fotelben kényelmesen hátradõl-
ve várták, míg valaki elõttük a vörös szõnyeget elgörgeti. Hozzá
kellett fogni valami újhoz, talán olyanhoz is, amit eddig még soha
nem csináltak. Elõ kellett készíteni az utat a hazatérésre. El kel-
lett takarítani a törmelékeket. Ki kellett egyenlíteni az egyenet-
lenségeket. Ahol gödrök voltak, ott fel kellett tölteni. Ahol buk-
kanók voltak, ott le kellett gyalulni. Isten ma minket is be akar állí-
tani ebbe a munkába. Nem kényelmes, páholykeresztyénséget
akar látni, hanem akik feltûrik az ingujjukat, és készek ásót, lapá-
tot, csákányt is a kezükbe venni. Akik nem szégyellik azt, hogy Is-
ten kubikusai legyenek. Isten ad nekünk ma is tisztogatni való te-
rületet. Tisztítsd meg hát elõször a saját szívedet. Tedd járhatóvá
a saját életedet. Töltsd fel a kátyúkat. Isten a te életedet is hasz-
nálni akarja arra, hogy az egyenetlen egyenessé legyen.
Legyen az életünk színtere az Isten dicsõsége megjelenésének.
Tegyük méltóvá magunkat arra, hogy rajtunk keresztül is átra-
gyogjon másokra az Õ dicsõsége. Mert akkor mi is megtapasztal-
hatjuk, hogy ez a jó pásztor a karjába vesz, ölében hordoz, átölel
és magához gyûjti az õ bárányait.

Kovács Csongor református lelkész

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
BÕVÍTETT KIADVÁNYA,

a TÖRTÉNELMI SÉTA 7000 Ft-os áron

kapható a HÍRHÁZBAN!
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Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve 3.
Sorozatunkban az 1932-ben megjelent könyvbõl idézünk – erede-
ti nyelvezettel, helyesírással – recepteket, írásokat, gondolatokat.

DISZNÓTOROS IDÕK
December, január havában a sötét, fagyos reggelen nem egy fa-
lusi udvaron csillan meg a böllér kése, hangzik fel a gömbölyûre
hízott ártány bús röfögése, kétségbeesett visítása, világít a szal-
ma lángja, mely leperzseli az áldozati állat göndör szõrét s íze-
sebbé teszi a szalonnáját, húsát, mint a városi henteseknél meg
a vágóhidakon szokásos forrázás.
Csak a perzselés az igazi, mondja a gazda s kialudván a szalma-
láng, lekanyarítja bicskájával a perzselt disznó megpörkölõdött
fülehegyét. Kis sóval, paprikával, igen alkalmatos reggelipót-
lék, szinte csemegének mondható.

Tovább folyik a munka s míg a hóba dobott hulladékra csapatos-
tól szállnak a varjak, a konyhába, meg a tornácon készül a hur-
ka, a kolbász, a disznósajt, másként gömböc. A vastagbélbe töl-
tik a hurkát: véreset, májasat, köles- vagy hajdinakásásat, a vé-
konybélbe a kolbász vagdalt (és nem õrölt) húsát, szalonnáját,
savát-borsát. A gyomorba a disznósajt bõrkéje, hús, szalonna
és nyelv darabkái, vére, no meg a majoránnája és egyéb fûszerei
kerülnek. Szaporán jár a deszkán a kétnyelû, félholdalakú hús-
aprító kés.
Odább a karbonádlit (rövidkaraj, szerk.) vágják ki, a sonkákat
és lapockákat kanyarítják le, nagy lábasokban olvasztják a há-
jat és a zsírszalonnát.

A levegõ nehéz, zsírszagtól terhes, de estére, mikor a torra ke-
rül a sor, már az ínycsiklandó illatok lesznek úrrá, hogy illõn fo-
gadják a vendégeket, ki átlépi a küszöböt. És megjelenik öblös
tálban az ünnepi órjaleves. Az órj, a sertés nyakszirtje, melybõl
olyan különleges ízû, pompás leves készül, mint semmiféle mar-
hahúsból sem. Csigatészta (lúdgége) vagy májgombóc úszik
benne, a színe sárga, mint az arany.

Tormás hús kerül most sorra: feje és lába húsa, bõrkés, kövéres,
csontos, ízes falatok ecetes lében – kis elõjáték, melyet, hogy
pestiesen szóljunk, a nagy sláger követ: a toros káposzta. Jól
megtermett töltelékekkel, benne fõtt füle-farkával meg oldalas-
sal. De nemcsak egymagában érkezik. Frissen sült karbonádli
piroslik mellette egy tálon, a másikon meg kolbász, véres, májas
és kásás hurka kínálkozik. Karbonádli, kolbász, hurka, mind
ropogósra sütve. Se kolbász, se hurka föl nem repedt, és egyik
se úszik a fölösleges és nehéz zsírban. De még egy tál szerény-
kedik az asztalon. A gyenge, finom szûzsült, a hájról lefejtett
hálóban (másként fátyolnak is nevezik), citromkarikákkal dí-
szítve. Ez már igazán leginkább csak disznótoron kapható, pes-
ti ember bizony ritkán jut hozzá.

Hát mikor mindezeken túl vagyunk, a töpörtyûs, sistergõ forró
tejfeles túróscsusza csak nem maradhat el.

Kákabélû hölgyeim és uraim, ne féljetek, ezután már csak kap-
pansült következik salátával és kompóttal, meg egy kevés al-
más- és káposztásrétes, esetleg csörögefánk, alig tízféle süte-
mény, valamelyes gyümölcs és sajtocska és máris vége van a
disznótoros vacsorának. Hazamenni azért még nem kell, sõt
többnyire nem is szabad, míg a téli nap ki nem dugja piros fejét a
látóhatár szélén…

Sertéskaraj Montespan módra.

A fiatal sertés karaját egészben puhára pároljuk, füstölt szalon-
nával és esetleg kevés hagymával. Mikor a hús puha, szeletekre
vágjuk és aztán megint összeállítjuk, mintha egyben volna, de
minden szeletet megkenünk egy kanál zöldborsópürével (ha
van, fejessaláta-levelekkel együtt fõzzük a zöldborsót). Leönt-
jük besamelmártással és bevonjuk pár tojás fehérjének habjá-
val s meghintjük finom zsemlyemorzsával. Sütõbe téve szép
aranysárgára sütjük.

DECEMBER 13-TÓL MEGÚJUL AZ INTERNETES JEGYVÁSÁRLÁS
A MÁV-csoport fejlesztési terveiben hangsúlyos szerepet kap az eddigieknél
kényelmesebb, gyorsabb, korszerûbb jegyvásárlás feltételeinek biztosítása,
ezért a december 13-ai menetrendváltástól egy vadonatúj Elvira jegyértéke-
sítési rendszert használhatnak a vonattal utazók a menetjegyek megvásárlá-
sához, de a tesztüzem mától elkezdõdik. Az új menetrendi idõszakra a pénztá-
rakban és a MÁV appon a jegyek már megválthatók.
Magyarország elsõ, teljes kínálatot biztosító online jegyértékesítõ felülete
idén decembertõl teljesen megújul: az új Elvira már a vasúttársaság egysé-
ges jegyértékesítési rendszerében mûködik majd, összekötve a MÁV-mobil-
alkalmazással is, így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az
utasok mindkettõt. A közösségi közlekedés egyik legelterjedtebb jegyérté-
kesítési rendszerének informatikai hátterét a MÁV Szolgáltató Központ szak-
emberei fejlesztették az utasoktól beérkezett javaslatok, igények alapján, a
MÁV-START, mint megrendelõ együttmûködésével. A technológiai átállás
folyamata mától kezdõdik tesztüzemben. A december 13-ától hatályba lépõ
új menetrendi idõszakra az e-ticketben már nem lehetséges a jegyvásárlás,
de az online jegyváltás a MÁV appon belül teljes körûen elérhetõ.
A régi jegyértékesítési rendszerben található adatok kezelése, az új felület
élesítése december 13-áig megtörténik, az átállás egyik lépcsõjeként de-
cember 3-ától a felület mûködését egyelõre korlátozott számú felhasználó
tesztelheti a próbaüzem keretében. Elsõ körben ötszázan próbálhatják ki az új
rendszert, azonban a vasúttársaság folyamatosan figyelemmel követi a mû-
ködését, és ettõl függõen emeli a tesztelésbe bevontak létszámát.
Az új Elvira használatakor a legszembetûnõbb változást a modern, letisztult
kezelõfelület nyújtja. A másik kiemelt fejlesztés, hogy a MÁV applikációval

közös felhasználói fiókot használhatnak a felhasználók, így az új Elvirán meg-
vett jegy a MÁV appban is megjelenik, valamint e-mailben is megkapja
PDF-formátumban. Ezáltal a jegyet letölthetik, kinyomtathatják, vagy továb-
bíthatják annak, akinek a nevére szól. A vásárláshoz és az utazáshoz szüksé-
ges adataikat egyetlen kényelmes felületen kezelhetik, szükség esetén mó-
dosíthatják az utasok.
Bármelyik felületen kezdeményezhetnek jegyvisszatérítést az online vásárolt
jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetõség nem volt kizárva. A fel-
használók az elmentett számlázási és bankkártyaadataikat is használhatják a
webes és az applikációs felület esetében is. Az új Elvirán a nemzetközi jegyek
is folyamatosan válnak elérhetõvé a legnépszerûbb úti célokra.
A megújult Elvira az elsõ idõszakban még próbaüzemben fog mûködni, ezért
kisebb hibák, leállások még elõfordulhatnak.
A MÁV-START jelenleg mûködõ online értékesítési rendszere, az e-ticket
2008-tól áll az utasok rendelkezésére. A jegyeket a rendszer indulásakor az
állomási jegykiadó automatákból lehetett átvenni, 2011-tõl váltak elérhetõvé
a nemzetközi jegyek, illetve akkortól nyílt lehetõség a belföldi jegyek otthoni
nyomtatására is. Az utasok által Elviraként ismert e-ticket rendszert 12 év
alatt több mint másfél millióan próbálták ki, ebbõl az aktív vásárlók száma
mintegy 250 ezer. 2016-tól 2019-ig háromszorosára nõtt a tranzakciók szá-
ma, a legutóbbi teljes évben már 4,2 millió vásárlást végeztek el így az uta-
sok. Tavaly hetente átlagosan 81 ezer, idén a járványhelyzet miatt kicsit ke-
vesebbet, átlagosan 56 ezer körüli jegyet vettek.

mavcsoport.hu
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Harmónia 12.

A család – Hisztis a gyermekem
Amikor felnõtt gyermekeink kirepülnek a
fészekbõl és nekik is gyermekük születik,
hamar szembe találják magukat „Hiszti
Manóval”. A gyermeknevelés része a hiszti
nevû jelenség. Ilyenkor beszûkül a gyer-
mek tudata és eluralja õt a benne elszaba-
duló érzelem. Belé bújt a kisördög – szok-
ták mondani régen. Én dr. Kádár Anna-
mária meséje után Hiszti Manóként sze-
mélyesítettem meg az érzelmi cunamit
okozó láthatatlan valamit az óvodában a
gyerekeknek.
A tanult pszichológiai ismereteink szerint
a gyermek érzelmi fejlõdésének egyik állo-
mása 2-3 éves kora körül a dackorszak. Ek-
kor a gyermek felfedezi önmagát és rájön,
hogy van akarata és ezzel ráhatása a kör-
nyezetére. Saját gyermekeim esetében
szerencsésen átmentünk ezen a szakaszon,
nem hagyott nyomot bennünk. A régebbi
óvodai munkám során is találkoztam több
hisztis, akaratos gyermekkel, de ezt termé-
szetes jelenségként fogadtam el. A hiszti-
zés megnyilvánulásai, formái tûréshatáron
belül voltak, és az óvodában nagy gondot
nem okoztak. A szülõkkel együtt megtalál-
tuk az okokat, és elismerték, hogy bizony
elkényeztették csemetéjüket, mert õ volt a
legkisebb gyermek a családban, mert sokat
volt beteg és ezért mindent megkapott,
amit csak kért, mert õ a család szemefénye
és a nagyszülõk, rokonok elhalmozzák sze-
retetükkel, figyelmükkel, ajándékaikkal.
Természetes folyamat, hogy ha a gyermeki
én-akarat túl sok figyelmet kap, akkor egy
idõ után még többet akar. Ez az állapot ke-
zelhetõ volt régen az óvodai nevelésben.

Az utóbbi években azonban már olyan ext-
rém esetek fordulnak elõ a hiszti és az eb-
bõl kialakuló dühkitörések során, hogy a
sokéves tapasztalat, szakmai ismeretek és
anyai érzület együttese is kevés volt szá-
momra ezeknek a helyzeteknek a megol-
dásához. Szerencsés vagyok, hogy több te-
lepülésen és óvodában is tapasztalatot sze-
rezhettem. Ezek az elviselhetõség határát
súroló esetek mindenhol visszaköszöntek,
és kiderült számomra, hogy ez a probléma
nem helyfüggõ, hanem általános. A hisztis
dühkitörés során a gyermek önmagára, a
társaira, de még az óvónõre is veszélyt je-

lentett. Védeni kellett a gyermek, a társai
testi épségét és a sajátomat is. A minden-
napjaink során nap mint nap szembetalál-
koztunk az óvodákban ezzel a sokkoló
problémával. A kis „hiszti manók” kedves
kis lények voltak a „hiszti szörnyeteghez”
képest, akik az utóbbi években eluralták a
gyermekeket. Kerestem, kutattam az oko-
kat, amelyek a manót szörnnyé változtat-
ták, hogy hátha meglelem a varázsszert el-
lene. A keresésben a régi szakmai ismere-
teim nem segítettek, mert az új idõk meg-
haladták akkori életünket. Errõl a helyzet-
rõl Vekerdy Tamás pszichológus tett emlí-
tést írásaiban és könyveiben, valamint az õ
ajánlásával külföldi szakirodalomban ol-
vashattam róla.
Az okok közül a média, de fõként a mes-
terséges intelligencia emelhetõ ki talán a
legsúlyosabb tényezõként. Az online világ
az informatikai eszközökön keresztül be-
lépett a családi életbe, és elvonja a figyel-
met a valódi emberi kapcsolatokról, a má-
sikra való ráhangolódás és kapcsolódás ér-
tékérõl. A szülõk maguk adják okostele-
fonjaikat még egészen kicsi gyermekük ke-
zébe. Ez az eszköz veszélyes játékszer egy
gyermek számára. Rengeteg zavaró ingert
közvetít, még akkor is, ha mesét néz, amely
károsan hat egészségére. Ahelyett, hogy a
való életben tapasztalna a gyermek, képer-
nyõn keresztül tanítjuk neki az életet. Ez
természetellenes. A gyermeknek az érzék-
szervi megtapasztalás, az „én csinálom”
örömteli élménye a legjobb út saját maga
és a világ felfedezésére. A gyerekek már
beleszületettek a digitális korszakunkba,
és magától értetõdõnek tartják a korszerû
technikai eszközök használatát. A világ így
mûködik most már. Hisz apa és anya is szá-
mítógépen dolgozik, és egész nap a tele-
font használja. A gyermeket ez veszi körül,
ezt utánozza, ez lesz a természetes számá-
ra. A digitális világ a munka, a tanulás, szó-
rakoztatás, az idõkitöltés sokszor függõsé-
get okozó formája. Nagyon fontos a józan
ész, és a felismerés képessége, hogy ne ke-
rüljön valaki ennek a csapdájába. A gyere-
kek nagyon érzékenyek az elektromos
frekvenciákra, az elektroszmogra, de még
a fronthatásokra is. Legyenek minél töb-
bet a szabadban és mozogjanak sokat, ez
az idegrendszerük megerõsítését szolgál-
ja!
A táplálkozás és a viselkedészavarok kö-
zött már sok összefüggést feltártak. A gye-
rekek étkezési szokásait figyelve nagyon
sok édességet, cukros italt fogyasztanak. A
felnõttek szeretetük jeléül rengeteg édes-
séggel halmozzák el a csemetéket. Tudom,
nehéz megállni, hogy ne kényeztessük
õket, de józan mértékletességet kellene
tartani e téren. A cukortartalom felpörgeti
õket, majd amikor leesik a vércukorszint-
jük, türelmetlenek, agresszívak lesznek. A

Jerry Wyckoff–Barbara C. Unell:

FEGYELMEZÉS SZERETETTEL
Ez a könyv a Szülõk könyvtára sorozatban jelent meg. Dr. Jerry Wyckoff gyermekpszi-
chológus szerzõtársával együtt gyakorlatias módszerekkel igyekszik segíteni a fiatal
szülõket, hogy hogyan kezeljék, amikor gyermekük hisztizik, felesel, tombol, nem rak
rendet, nem hallja meg a szülõi szót. Áttekinthetõen, rövid, lényegre törõ problé-

ma-meghatározásai után kézzel fogható segítséget
nyújt a nehéz helyzetekben. Bizony számtalan hely-
zet adódik, amikor a gyermek kihívás elé állítja szü-
leit a viselkedésével, pláne amikor ez közönség elõtt
történik. A következetes neveléshez, a szabályok
felállításához ad útmutatást és egyben biztatást ez a
tapasztalati kézikönyv. A szülõknek általában kevés
az idejük és a gyermekük mellett ritkán tudnak ol-
vasni. Egy komoly, átfogó gyermeknevelési könyv
bizonyára félretéve heverne az asztalukon. Ez a
gyûjtemény könnyen használható szülõi kiborulá-
sok esetén is, az adott problémát megkeresve ben-
ne. Olyan, mint egy jó nagymama: konkrét tanácso-
kat ad. A szülõ pedig eldönti, hogy vagy megfogad-
ja, vagy nem. Nem könnyû mesterség a szülõség, el
kell néha a segítség.

Horváth Katalin
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A gyermeknevelésben gyakran nehézséget
okoz a gyerekek hisztizése, akaratossága.
Ez a mese egyszerûen és nagyszerûen mu-
tatja meg, miért nem jó hisztisnek lenni. A
történetet dr. Kádár Annamária gyermek-
pszichológus írta.

Zsófi és a Hiszti manó
Volt egyszer egy Zsófi nevû kislány. Na-
gyon szeretett hisztizni. Mindenre azt
mondta: nem akarom, és még kiabált is
hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is.
– Nem akarok enni. Hintázni akarok.
Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta köz-
ben a ruháját:
– Nem kell a piros szoknya, kéket akarok!
Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszínt akarok!
A játszótérrõl sem akart hazajönni. Olyan
hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak
az ágon.
– Én még homokozni akarok! Nem me-
gyek haza!

– De Zsófikám, késõ van, el kéne indul-
nunk!
Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt
mondta:
– Nem mûködnek a lábacskáim. Nem tu-
dok hazamenni.
Szegény anyu cipelhette hazáig.
Egyszer különös dolog történt. Zsófi ismét
nagyon hisztizett.
– Nem akarok reggelit enni. Nem akarok!
Nem akarok! – kiabálta, amikor egy csen-
gettyûs sapkás kismanó ugrott eléje.
– Én vagyok Hiszti manó. Minden hisztis
gyerek a barátom. Te is az leszel, úgy visí-
tasz és toporzékolsz, ahogy én szoktam.
Nézd meg magad a tükörben, az arcod is
olyan csúnya, mint az enyém.
Zsófinak nem tetszett Hiszti manó, nem
akart rá hasonlítani, és az sem tetszett ne-
ki, hogy a manó kinevette õt. Inkább oda-
ült szépen az asztalhoz és kezébe vette a
kiflijét.
– Dobd le a földre! – súgta Hiszti manó.
– Nem dobom! – mondta Zsófi.
– Akkor öntsd ki a kakaódat a terítõre! –
javasolta Hiszti manó.

– Hagyjál békén! – szólt hátra Zsófi, és
csak azért is megitta a kakaóját.
„Hisztit akarok, hisztit akarok!” – toporzé-
kolt Hiszti manó, és vörös lett az arca a
bömböléstõl.
Zsófi azonban kinevette.
– Milyen hisztis ez a Hiszti manó. Biztos
mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá
hasonlítani.
Erre olyan mérges lett Hiszti manó, hogy
haragjában a földhöz vágta a csengettyûs
sapkáját, és úgy eltûnt, mintha ott sem lett
volna.

Dr. Kádár Annamária – Mesepszichológia

káros adalékanyagokra is érzékenyebben
reagálnak, mint a felnõttek. Vannak már
olyan diéták, amelyeket viselkedészavaros
kisgyermekeknél használnak jó ered-
ménnyel. Oda kell figyelni a gyermekek ét-
keztetésére.
A gyerekek a következetlen szülõi nevelés-
re is reagálhatnak nagyfokú hisztivel, ami-
kor egyszer túl sokat enged a szülõ, máskor
meg indokolatlanul szigorú. A gyermek-
nek határok kijelölésére van szüksége,
amelyek között biztonsággal mozoghat. A
határtalanság, a túlzott engedékenység bi-
zonytalanná teszi a gyermeket, és addig fe-
szíti a húrt, amíg meg nem állítják. Ez bi-
zony sokszor már a végsõ esetben történik
meg. Közösségben az ilyen gyermek a leg-
kisebb korlátozásra is dühvel reagál, és ez
beilleszkedési problémákat okoz nála.
Nem teszünk jót, ha teljesen szabadjára
engedjük bennük a vad csikót. A családi
minták, a szülõk viselkedése és probléma-
megoldó képessége, mind-mind nagyon
hatnak a gyermekekre. A külvilág nyomá-
sa, az elvárások, a megélhetés biztosítása
nagy terhet ró a családokra. Mégis át kell
gondolni, hogy milyen példát mutatnak a
felnõttek a gyermekeknek, milyen hatá-
soknak teszik ki õket, mennyi a tényleges
odafigyelés, amikor valóban a gyermek a
fontos. Mennyi a velük töltött örömteli
együttlét, amely igazi érzelmi összekap-
csolódást teremt. Sok kérdést vett fel mo-
dern életünk, amelyek okai lehetnek a na-
gyon kirívó, mindenkit megviselõ hiszti-
zésnek, dühkitörésnek.
Ennek a problémának a csökkentésére
nagy összefogásra lenne szükség család, in-
tézmény, szakszolgálat között és akár kü-
lönbözõ terápiák, alternatív módszerek
keresésével és lehetõségként való alkal-
mazásával is segítve a gyermekeket és a
családokat.

Horváth Katalin

Önsajnálat? Vagy gyermeke
védelmére kelt szülõ?

Tisztelt közvélemény!

58 éves, leszázalékolt családapa vagyok,
aki az 5., 6. gyermekét neveli társadal-
munknak a megélhetési kereteken, lehe-
tõségeken belül, egy keresetbõl. 6 gyerme-
kem, 6 unokám van. Négy felnõtt gyerme-
kemnek becsületes szakmája, hivatása, la-
kása, rendezett családi élete van (nekem
bankhitel). Mit kérhet még az ember?
Nem kértük, adatott még kettõ gyermek.
Az egyik 7, a másik 6 éves. A Szentírásban
az olvasható: ahova a Jóisten ad bárányt,
oda ad legelõt is. Adott, bár igen szikes, rö-
göset. De segíts magadon, az Isten is meg-
segít.
Dolgoztam állattenyésztésben, rakodó-
munkásként, erdõgazdaságban, voltam va-
dászmester, biztonsági õr, mikor hol volt
több a kereset. Felelõs beosztásban is tevé-
kenykedtem, és találkoztam kevésbé ke-
zelhetõ emberekkel. Nekem is sokszor kel-
lett alkalmazkodni, nem a másikban keres-
ve a hibát, vagy kirekesztve a másikat.
Egy felelõsségteljes pedagógusnak külö-
nösképpen így kellene hozzáállnia egy hét-
éves gyermekhez, aki a szabadabb óvodai
környezet után épp csak belecsöppent az
iskolába. Kérdezem tisztelettel, ki az erõ-
sebb? Fõleg akkor, ha a tisztelt pedagógus
mellé más is odaáll, a hétéves gyermek ré-
szérõl meg sem kérdeznek senkit, nem be-
szélnek senkivel, a szülõkkel legkevésbé. A
szülõ és pedagógus közötti kommunikáció
teljes mértékû mellõzésével odavetnek há-
rom felszólító mondatot, miszerint a gyer-
mek nem kívánatos a továbbiakban a nap-

közis foglalkozásokon, miután konfliktusa
támadt a pedagógussal. A szülõ meg oldja
meg a többit, ahogy tudja, mivel õk 14 órá-
tól 16 óráig már nem óhajtanak vele foglal-
kozni. Ez milyen pedagógia megnyilvánu-
lása?

Nem kérdezték meg az anyát, akinek a
munkarendjével így nem összeegyeztethe-
tõ a gyermek iskolába, illetve hazajuttatá-
sa, plusz ott van még a másik, óvodás gyer-
mek.

Nem kérdezték meg az apát, aki egy in-
farktus, két stroke után súlyos mozgáskor-
látozással küszködik, és igyekszik hasznos
tagja lenni a társadalomnak.

Egy kedves szülõpár segítségével sikerült
megoldani egy ideig ezt a váratlanul tá-
madt helyzetet, akiknek ezúton is köszön-
jük önzetlen segítségüket, türelmüket. A
továbbiakban magam próbálom megolda-
ni a gyermekek iskolába, óvodába járását.

Próbáljunk meg embernek lenni, ne mind-
járt diszkriminálni, kirekeszteni! Kicsit na-
gyobb megértést kellene tanúsítani, pláne
egy gyermekkel szemben! Aki a tiszteletre
méltó s nem könnyû pedagógusi pályát, hi-
vatást választotta, annak tudatában kellett
lennie a vállalt nehézségeknek. A fogfájást
sem úgy orvosolják, hogy levágják a fejet,
hanem célzottan kezelik a probléma forrá-
sát, ami lehet, hogy macerásabb, hossza-
dalmasabb, de eredményesebb is.

Egy önérzetes apa

Név és cím a szerkesztõségben
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ÕSZIKÉK A BAJNOKSÁGOKBAN
Arany János versének címével köszönnek el az õsztõl a Sárbogárd SE megyei bajnokságokban szereplõ csapatai. Az edzõket kértem
meg a befejezett és befejezetlen szezon értékelésére.
Az U14-es csapat a Déli csoport küzdelmeiben vesz részt és a félidõben az elõkelõ második helyen zárta az évet. A nyolc mérkõzésbõl
egy vereség (Fõnix Gold 4-1), egy döntetlen (Ercsi Kinizsi 4-4) és hat gyõzelem született, imponáló 72-17-es gólkülönbséggel. A déli
csoport góllövõlistáját Zvezdovics Gábor Bence vezeti 42 találattal.

Ifj. Pajor László a csapat edzõje így értékelte a teljesítményt: – A
tavaszi kényszerszünet miatti szokásosnál hosszabb kihagyást kö-
vetõen heti három edzéssel kezdtük meg a felkészülést júliusban a
2007-2008-as korosztállyal. Célunk a bajnokságban a bajnoki cím
megszerzése volt, ezért egy olyan társaságot próbáltam formálni,
akik szakmailag és emberileg is jó érzékkel rendelkezzenek. Eh-
hez szerencsére volt egy nagyon jó alap, amire lehetett építeni, a
srácok pedig a legtöbb esetben igyekeztek megfogadni a kérése-
ket. A bajnokságban a tavaszi szezont a második helyrõl fogjuk
kezdeni, csak az utólag a csoportunkba kerülõ Fõnix Gold tudott
megelõzni bennünket. Így az eredmény szempontjából elégedett
lehetek. A mérkõzéseket tekintve sokkal több volt a jó teljesít-
mény, sok mérkõzésünket nagy gólkülönbséggel és még nagyobb
játékbeli különbséggel tudtuk megnyerni (DUFK 7-1, Kulcs 10-3,
Elõszállás 32-0, Mezõfalva 8-0). Egyedül az Ercsi elleni, idegen-
ben elért döntetlen után lehettem nagyon bosszús. Ezt a tavasszal
javítanunk kell, illetve azt is, hogy az elsõ félidõben, ha lehetõsé-
günk van, tudjunk biztos elõnyt kialakítani. Az újbóli kényszer-
szünetben is tartjuk a heti három edzést, de csak egyénileg, ott-
honról. Ehhez a játékosok részletes edzésprogramot kapnak, me-
lyet videón kérek számon tõlük. Elméleti feladatok is szerepelnek
heti jelleggel, hogy taktikailag se essünk ki a ritmusból. Bízom
benne, hogy januárban már közösen tudjuk elkezdeni a munkát.
Gratulálok a csapatnak az õszi teljesítményhez és köszönöm a
szülõk önzetlen támogatását!

Az U16-osok a 13 csapatot felvonultató a Déli csoportban szere-
pelnek. A rapszodikus szerepléssel a csapat a hetedik helyet fog-
lalja el a tabellán. Két mérkõzést nem sikerült lejátszani a bajnok-
ság idõ elõtti leállása miatt. A négy vereség, egy döntetlen mellett
öt gyõzelemmel befejezett mérkõzés az együttes mérlege. A há-
rom gyõzelemmel indult bajnokságban (Kisláng 4-0, Lajosko-
márom 8-0 és Cece 5-0) váratlan és meglepõ vereségek következ-
tek (Enying 10-2, TÓVILL-Kápolnásnyék 7-2, DUFK 9-3 és Me-
zõfalva 6-1).

Kovács Attila edzõ a befejezetlen õszi szezont így látta: – Egy tel-
jesen új csapat építését kezdtük el a nyáron. Sajnos nagyon kevés
2005-2006-ban született játékosunk van. Folyamatosan kellett
pótolni a csapatot az U14-es korosztályból. Annak örülök, hogy a
fiatalabbak is megmutathatták magukat a magasabb korosztály-
ban. A szezon során hullámvasúton voltunk, egyszer fent, egyszer
lent. A sok egyéni hiba miatt kaptunk elkerülhetõ gólokat, de vol-
tak a csapaton belül kiemelkedõ teljesítmények és olyan is, aki tu-
dása alatt játszott végig. Két elmaradt mérkõzésünk van, amit a
tavasszal fogunk pótolni. Bízom benne, hogy minél elõbb elkezd-
hetjük a közös munkát a sikeres folytatás reményében. Mindenki-
nek jó pihenést kívánok és mindenki mozogjon otthon!

Az U19-es együttes az idei szezonra a 11 csapatra fogyatkozó
Viszló Trans megyei I. osztály U19 csoportban vette fel a küzdel-
met. A váltakozó siker eredménye a tabellán az ötödik hely meg-
szerzésére volt elegendõ az õsszel. A tíz mérkõzésbõl három vere-
ség, három döntetlen és négy gyõzelem született. Dicséretes a csa-
pat hozzáállása és a labdarúgás szeretete, mert hétrõl hétre teljes
létszámmal (17-18 fõ) vesznek részt a pénteki edzéseken és a
szombati mérkõzéseken.

Lajtos Andrásnak, a csapat edzõjének értékelése: – A nyári felké-
szülésünk heti három edzéssel, valamint egy hétvégi mérkõzéssel
jó ütemben, de csökkentett létszámmal zajlott, a korosztályra jel-

lemzõ nyári diákmunkások és a hétvégéket végigtúrázók miatt. A
bajnoki rajtnál igencsak beragadtunk egy Siófokon elszenvedett
vereséggel (6-0), majd hazai pályán a Martonvásár elleni döntet-
lennel (2-2). Ekkor elérkeztünk a nem várt szeptemberhez
(sulikezdés), amikor a középiskolák ismét dübörögni kezdtek, és
visszaálltunk a heti két edzésre, amibõl a kollégisták létszámából
adódóan csak a péntekiek értékelhetõk. Ahogy helyreállt a rend a
csapat háza táján, a megszokott rendszeresség (1 látogatott edzés,
1 hétvégi bajnoki) meghozta az eredményeket. Az összesen tíz
mérkõzésbõl már csak a Sárosd elleni hazai vereség és a listaveze-
tõ Velence otthonában elszenvedett kudarc alkalmával marad-
tunk pont nélkül. A bajnokságra jellemzõ csapatteljesítmények
alapján úgy lettünk ötödikek az õszi tabellán, hogy egyaránt 3
pont választ el a második Enyingtõl, mint a 9. Martonvásártól.
Nem mondhatom, hogy elégedett vagyok a jelenlegi tabellán el-
foglalt helyünkkel, ugyanis azt gondolom, többre vagyunk hiva-
tottak, és több mérkõzés után is volt hiányérzetem a vesztett pon-
tok miatt. Ha tartjuk ezt a létszámot, néha egy-egy megyei l-es ke-
rettag is rendelkezésre tud állni, változatosak tudunk lenni a baj-
nokságban, és nem gondolom, hogy nem tudunk elcsípni egy do-
bogós helyet. A srácoknak köszönöm és jó pihenést a szünetben!
Az elmúlt évben a Sárbogárd SE színeiben, több mint negyven év
után, megalakult a nõi csapat. A kezdeti nehézségek ellenére si-
keresen talpon maradtak a lányok. A télen edzõváltás történt a
csapatnál, és a tavasz mérkõzés nélküli idõszaka után szeptem-
berben indult a bajnokság. Az öt csapatot felvonultató nõi baj-
nokságban az õsszel hét mérkõzést játszott a nõi együttes. Az egy
gyõzelem (Mezõfalva1-0) mellett hat vereség a lányok mérlege.
Kovács Attila így értékelte a nõi csapat õsszel elért eredményét: –
Januárban vettem át a nõi csapat vezetését. A tavasszal nem tud-
tunk bajnoki mérkõzést játszani a vírushelyzet miatt. A nyáron
kezdtük meg a közös munkát és a létszámproblémákkal kellett
megküzdenünk. Jelenleg 18 igazolt játékosunk van. Az elsõ siker-
élmény is megszületett, hazai pályán egy parázs hangulatú, végig
kiélezett mérkõzésen a Mezõfalva felett aratott gyõzelemmel
(1-0). Az örömben azonban üröm is volt, mert ezen a meccsen és a
Baracs elleni mérkõzésen is a fegyelmezetlenségek következmé-
nyei miatt csökkent a csapat létszáma. A kulcsjátékosok eltiltásai
és sérülések tizedelték a csapatot a szezon folyamán. Hazai pá-
lyán nyerhetõ mérkõzéseket buktunk el, illetve a mezõfalvi vere-
ség (2-1) is fájó számunkra. Több dolog volt már a csapat játéká-
ban, amiket gyakoroltunk és kezdenek visszaköszönni. A játé-
kunk idõnként már egyre jobban a focira hasonlít. Szoros mérkõ-
zéseken maradt alul a csapat és helyenként ügyes játékkal sikerült
meglepni az ellenfeleket, de a helyzetkihasználáson még sokat
kell javítani. A tavaszt az építkezésre szánjuk és a nyártól lesznek
nagyobb elvárások a csapattól. Mindenkinek kívánok jó pihenést
és ne feledkezzünk meg az otthoni mozgásról!
A „kirakatcsapat” õszi teljesítménye a nyáron történt változások
ellenére is dicséretes. A megyei I. osztályban szereplõ felnõttek
négy mérkõzéssel maradtak adósak, és a lejátszott tíz fordulóban
a három vereség, két döntetlen és öt gyõzelem a hetedik helyezés-
hez volt elegendõ. A helyi fiatalok beépítése a kezdeti nehézségek
után sínre került és eredményesen szerepelt a csapat. A magyar
kupában elért eredmény, a fõtáblára kerülés is azt mutatja, hogy
jó irányba tart a csapat. Az elsõ három mérkõzésen hazai pályán a
begyûjthetõ kilenc pont helyett sikerült egyet megszerezni, és a
Kisláng elleni döntetlen (1-1) sem kerül az aranyoldalak lapjára.
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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 DUFK (5-0) és a Mány elleni siker (2-1) után a Sárosd elleni
számszerû nagy zakó következett (5-0). Az õsz befejezetlen baj-
noksága végére azonban a Fõnix (2-1 itthon), a Tordas (idegen-
ben 2-1) és a Kápolnásnyék (itthon 1-0) ellen megszerzett gyõzel-
mek szép zárásai az õszi szezonnak.
Pajor László szakmai igazgató, a felnõttek trénere így látta a csa-
pat õszi szereplését: – A nyáron a keret jelentõs változáson ment
keresztül, meghatározó játékosok távoztak. Cél volt, hogy lehetõ-
ség szerint helyi fiatalokkal pótoljuk õket. Ez részben meg is való-
sult és az ifibõl fellépõ Barabás József, Vagyóczki Patrik, Horváth
Zsombor sok játéklehetõséget kapott. Lajtos András visszaigazo-
lása is jó döntésnek bizonyult és Magda Máté, Mayer Dávid érke-
zése is segített a csapaton. A játékosállományt figyelembe véve
változtattunk a játékrendszerünkön és nagyobb hangsúlyt fektet-
tünk a stabilitásra. Az alapozás jól sikerült, de a bajnokság kezde-
te csalódás volt, ami inkább az egyéni hibáknak volt betudható.

Voltak gyenge meccseink, például a Mány ellen itthon, ahol sze-
rencsés körülmények között nyertünk. Sárosdon jól játszottunk,
de még így is nagy verést kaptunk. A Magyar kupában ismét fõtáb-
lára jutottunk, ahol a tavalyi évhez hasonlóan most is NB II-es
együttes állította meg csapatunkat. A Kazincbarcikával jó mérkõ-
zést játszottunk és a vereség ellenére emelt fõvel jöhettünk le a
pályáról. A bajnokság õszi szezonjában a Covid-vírus miatt sok
mérkõzés elmaradt. Mi játszottuk a legkevesebbet, tíz mérkõzést.
A többieknek 13-14 mérkõzése volt és ezt figyelembe véve, úgy
gondolom a 7. hely a tabellán jónak mondható. Gratulálok a csa-
patnak és köszönet azoknak, akik segítettek.

Jó pihenést, kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gaz-
dag, boldog új évet!

Szántó Gáspár

KÖDÖS REGGELEK, KEVÉS NAPSÜTÉS JÖN A FOLYTATÁSBAN
Csütörtök reggel a déli tájak kivételével még kitart az esõs idõ, a Dunántúlon havas esõ, a hegyekben hó is eshet. Délutánra észak-
nyugatra korlátozódik a csapadék, néhol a nap is elõbújik. A szél veszít erejébõl. Délután 4-10 fokot mérhetünk.
Pénteken felhõs idõre, csak kevés napsütésre van kilátás, kevés gyenge esõ keleten valószínû. A reggelre képzõdõ pára, köd helyen-
ként tartósabban is megmaradhat. Csak néhol északon élénkülhet meg a szél. Délután 4 és 10 fok között alakulhat a hõmérséklet.
Szombaton ködös, borongós lesz az idõ, több helyen eshet, de nagy mennyiségû csapadék sehol nem várható. Keleten várható kevés
napsütés. A legmagasabb hõmérséklet 3-10 fok között alakul. Vasárnap egyre kevesebb lesz a felhõ. Hosszabb napsütéses idõszak-
ok a nap második felében lehetnek. 5-10 fok valószínû.
Forrás: idokep.hu
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

TÛZIFA AKCIÓ most 13000 Ft-tól!
06 30 293 3373

ELADÓ háromszobás CSALÁDI HÁZ.
Sárbogárd, Kereszt u. 60.

06 30 830 7095

Mondén, Texán, King
GALAMBOK ELADÓK.

Érdeklõdni: 06 20 271 6410

ELTARTÁSI SZERZÕDÉST KÖTNÉK.
Egészségügyi jártassággal,
gépkocsival rendelkezem.

06 30 960 5633

CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Sárbogárd, Kossuth u. 60.

Azonnal költözhetõ!
06 30 364 9408

HÍZÓK ELADÓK.
06 20 3252 507

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

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
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