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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Ez az én tes(z)tem…
Ilyen is csak egy újságíróval történhet meg, hogy újkori „apostolként”, hírvivõként örökítse
meg az utókor okulására.
Elmentem Covid-teszteltetni magam. Három helyszín közül lehetett választani: Bicske, Szé-
kesfehérvár, Dunaújváros. Utóbbira esett a választásom, mondván, hogy közelebb van, ki-
sebb a forgalom, hamar megfordulok. A biztonság kedvéért egy órát szántam az egyébként
félórás útra. Címként az Apáczai Csere János út 16. volt megadva (a soha nem hallott nevû
Adu Csepel iskola), amit beírtam a telefonos navigátorba. Egy templomhoz vezetett az út,
közel s távol csak lakótelepek. Nyeltem egyet megszeppenve. Fölkészültem lélekben egy
gyónásra és utolsó kenetre mintavétel elõtt. Ám körbejárva a templomot zárt ajtókat talál-
tam, nem nyertem bebocsátást se Isten házába, se a mennyországba. Az óra mutatója vé-
szesen közeledett jelenésem idõpontjához. Mitévõ legyek? Szaladtam egyik háztól a mási-
kig kérdezõsködve. Mindenütt tanácstalanul tárták szét a karjukat. Kétségbeesésemben az
Adu Csepel nevet írtam be a telefonomba, mely ezúttal a templommal ellenkezõ irányba,
egy könyvtárhoz navigált. Onnan továbbintettek, hogy merrefelé keressem a titokzatos,
mindig költözõ iskolát. Egy elhagyatottnak tûnõ, villaszerû épület udvarán meglátva egy
mentõt odaloholtam, hátha célomra lelek. És lõn világosság meg két bizarr, fehér „angyal”
egy üres helyiségben, akiknek asztalként egy nagy papírdoboz szolgált, melyen följegyezték
a sikerrel járt útkeresõk és Covid által megkereszteltek neveit.
Utólag kiderítettem, hogy ez valójában a 3-as szám. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben…

Hargitai–Kiss Virág
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Az Almárium termékeinek készítõi 2.

KISS ANDRÁS méhész
Sárbogárd

A mindössze 34 éves, sárbogárdi Kiss And-
rás állattenyésztõ mérnökként végzett Gö-
döllõn, s habár volt húsvizsgáló egy vágóhí-
don, fejõs és elletõs egy szarvasmarhatele-
pen, halárus egy áruházban, az õ igazi hiva-
tása – gyermekkori nagy álma – mindig is a
méhészet volt. Nagyapja és édesapja hob-
bija oly erõsen oltódott belé, hogy amint
lehetõsége adódott, nem teketóriázott,
2011-ben megszerezte a méhész szakképe-
sítést, 2012-ben pedig egy agrártámogatás
révén belefogott a méhészkedésbe fõállá-
sú, fiatal gazdaként. Az elmúlt évek során
megtapasztalta ennek az érzékeny ágazat-
nak minden szép és nehéz oldalát; a gya-
korlatban a maga számára taposta ki az
utat jó értelemben vett megszállottsággal.
Hite, családja, barátai segítették, támogat-
ják õt ebben a folyamatban, és sok-sok jó-
indulatú, jó szándékú ember.
Méheinek telelõ telephelye Kislókon ta-
lálható. A hat hónapig (márciustól augusz-
tusig) tartó méztermõ idõszak elsõ gyûjté-
se is itt történik a környékbeli repceme-
zõkrõl. Aztán vándorútra kelnek a méh-
családok Andrással egyetemben: akácmé-
zet és selyemfûmézet a Tolna megyei Be-
lecskán, hársmézet Komárom–Esztergom
megyében egy erdõben, napraforgó- és
vegyes virágmézet szintén Sárbogárd kör-
nyékén gyûjtenek.

Újdonsült felesége, Réka – aki eredetileg
az egészségügyben dolgozik – igazi társa
lett Andrásnak a méhészkedésben. Míg
András a méhekkel való foglalatosságban
teljesedik ki, Réka jó érzékkel bír a mézbõl
készült termékek értékesítését illetõen, új
ötletekkel, asszonyi lelkülettel bekapcso-
lódva férje munkájába.
Minden mézrõl elmondható, hogy gyulla-
dáscsökkentõ, immunerõsítõ, emellett vi-
szont mindegyik fajtának vannak „szakte-
rületei”.

A repce (Réka kedvence) krémes állagú,
világos színû, enyhe zamatú méz, mely
nem nyomja el a kávé, tea ízét. Magas a
szõlõcukor-tartalma. Kifejezetten ajánlott
gyomorsavtúltengés, vérszegénység ellen,
fertõtlenítésre.
A selyemfû (selyemkóró, vaddohány –
András kedvence) az akáccal nagyjából
egy idõben került Magyarországra Észak-
Amerikából 1816-ban. Európában Ma-
gyarországon vannak a legnagyobb egybe-
függõ területei, ezért igazi Hungarikum.
Különlegesen illatos, intenzív ízû, pollen-
tartalma alacsony, ezért allergiások is fo-

gyaszthatják. Emellett vérnyomás-szabá-
lyozó és jól alkalmazható égési sérülések-
re, sebekre.

A hárs zamatos, nyugtató hatású méz, ál-
matlanság ellen, köhögésre, hörghurutra,
érelmeszesedésre, lázas állapotra, görcsol-
dásra kiváló. Hársteába téve megduplázó-
dik a hatása.

A vegyes virágméz sokféle cukrot, szerves
savat, illóolajat, ásványi elemet tartalmaz,
jótékonyan hat a szívre, májra, enyhíti a fá-
radtságot, serkenti a sebgyógyulást, érzé-
keny gyomrúak is fogyaszthatják.

A méhviaszgyertya ugyan nem evésre szol-
gál, inkább a lélek tápláléka a méhek ezen
adománya. 100 %-ban természetes, égeté-
se nem jár környezetterhelõ hatással, a
füstkibocsátása minimális. Fénye meghitt-
séggel, olvadó viasza pedig az erdõk, me-
zõk virágainak nektáros illatával tölti meg
a teret.

Kiss András méhész termékei kaphatók a
Hírház Almáriumában!

Hargitai–Kiss Virág
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Járványhelyzet a járás településein
December 16.

Sárbogárd: legalább 50 fõre tehetõ a fertõ-
zöttek száma.
Alap: legalább 4-5 fertõzöttrõl van tudo-
más.
Alsószentiván: nincs fertõzöttrõl tudomás.
Cece: 5-6 fertõzöttrõl van tudomás.
Hantos: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Igar: 4 fertõzöttrõl van tudomás.
Káloz: 15 igazolt koronavírus-fertõzött
van dr. Bõle Pál háziorvos tájékoztatása
alapján.
Mezõszilas: nincs tudomás fertõzöttrõl a
településen.
Nagylók: nincs fertõzöttrõl tudomás.
Sáregres: 1 fertõzöttrõl és 2 karanténosról
van tudomás.
Sárkeresztúr: 2 fertõzöttrõl van tudomás.
2 fõ 60 év feletti lakót ápolnak kórházban,
õk sajnos lélegeztetõgépen vannak.
Sárszentágota: 4 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 16-án

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-világjárvány nemzet-
gazdaságot érintõ hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézke-
désrõl szóló 535/2020. (XII. 1.) korm. rendelet 1. § (3) bekezdés értelmében a
települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogo-
sult bevezetni.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2020. októberi
képviselõ-testületi ülésén magánszemélyek kommunális adójának bevezetésé-
rõl döntött 2021. évre vonatkozóan. Ennek érdekében a képviselõ-testület el-
fogadta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2020. (X. 22.) ön-
kormányzati rendeletet, mely rendelet kihirdetésre került. A rendelet hatályba
lépésének idõpontját a képviselõ-testület 2021. január 1-jével határozta meg.
Fent hivatkozott korm. rendelet értelmében a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 20/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2021. január 1-jétõl
nem lép hatályba, Sárbogárd Város Önkormányzata 2021. január 1-jétõl nem
vezeti be a magánszemélyek kommunális adóját.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Reflektor
Táblavandál másutt is járt

A Nagy Lajos utca–Ady Endre út sarkán is le van
törve egy közlekedési tábla – jelezte egy lakó. Te-
hát sajnos nem csak a Posta utcában rongáltak
táblát a vandálok. Semmilyen rongálás nem tole-
rálható, de a KRESZ-tábláké különösképpen
nem, hiszen balesetveszélyt okozhat, ha hiányoz-
nak, vagy nem jól látszanak.

A kommunális adó
kapcsán

Egyik olvasónk – a kommunális adóról szóló múlt
heti tájékoztatásunkra reagálva – azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy nincs kifogása a kom-
munális adó bevezetése ellen, de nem mindenki
számára jelképes a havi 1.000 forint, vannak csa-
ládok, akik nagyon kevés pénzbõl gazdálkodnak
havonta. Ráadásul megtévesztõ a havi 1.000 Ft
abból a szempontból, hogy az adót nem havonta,
hanem évente két részletben, 6-6.000 forinton-
ként kell befizetni. Kérdezte, hogy a nehéz hely-
zetben lévõknek van-e részletfizetésre lehetõsé-
gük.
A polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy az adót évi két részletben kell majd befizet-
ni; havi részletfizetésre az adminisztrációs költsé-
gek aránytalan megemelkedése miatt nincs lehe-
tõség. Azonban egyelõre a központi rendelkezé-
sek miatt a kommunális adó bevezetése tárgyta-
lan, késõbb lesz aktuális, melyrõl tájékoztatni
fogják a lakosságot.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

TIRINGER
ALBUM

KAPHATÓ
A

HÍRHÁZ-
BAN

4.500 Ft-os
áron
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Õszikék a vezetõi szemekben

Arany János versének címével köszönnek
el az egyesület vezetõi a befejezett és befe-
jezetlen szezontól. A Sárbogárd SE szak-
mai munkáért felelõs vezetõje, Pajor Lász-
ló és az egyesület elnöke, ifj. Nagy László
az õszi idényrõl és a Sárbogárd SE szerepé-
rõl nyilatkoztak.
Pajor László szakmai igazgató az õszi ver-
senyeken, bajnokságokban szereplõ csa-
patokról, a helyezésekrõl és az egyesület
labdarúgóinak teljesítményérõl: – A 2020-
2021-es szezont a Sárbogárd SE csapatai
közül a megyei l-es felnõttkerete kezdte
legkorábban, majd a nõi és az utánpótlás-
csapatok is bekapcsolódtak az edzésekbe.
A felnõtteknél jelentõs játékosmozgás volt
és a távozókat helyi fiatalokkal próbáltuk
pótolni. Az öregfiúk csapatára az amatõr
foci szlogenje illett: „Szórakozz és szóra-
koztass!” Sajnos sérülések miatt az õszi
idény végére a létszám jelentõsen csök-
kent.
Nõi csapatunk viszont folyamatosan bõ-
vült, jelenleg 17-18 játékosból választhatja
ki Kovács Attila edzõ a kezdõcsapatot.
Eredményben elvárás ebben az évben még
nincs, de örvendetes, hogy a lányok meg-
szerezték az elsõ gyõzelmüket.
Az U19 csapatunknál a képzés, fejlõdés
mellett az eredménykényszerre is figyelni
kell. A korosztályból több játékos szere-
pelt a felnõttek között, ami a jövõre nézve
biztató. Az eredményességen még lesz mit
javítani.
Az U16-ban az egyik feladat a fiatal játé-
kosok nagypályára szoktatása. Ezt jól meg-
valósították, azonban a csapat rapszodiku-
san szerepelt, ami a korosztályra egyéb-
ként jellemzõ.
Az U14-es csapatunk speciális helyzetben
van. Csökkentett hosszúságú pályán (a két

16-os között) és nyolc játékossal játsszák a
mérkõzéseket. A korosztályban U13-as já-
tékosok is szerepelhetnek. Õk viszont a
Bozsik-tornákon még kisebb pályán ját-
szanak. A 14 évesek játszhatnak az U16
csapatban is, ahol már a pálya teljes terüle-
tét a játékra használják. Ezt nemcsak lo-
gisztikázni nehéz, de komoly figyelmet igé-
nyel az edzõtõl és játékostól is. A csapat ki-
emelkedõen teljesít a bajnokságban és
nemcsak eredményben, de játékban is az
ellenfelek fölé nõtt.
Az U13 csapatánál az edzések látogatott-
sága folyamatosan fejlõdik. A Bozsik-tor-
nákon nagyszerûen teljesít és több játékos
szerepel hétrõl hétre a magasabb korosz-
tályban.
A szezon indulásakor a legnagyobb prob-
lémát az U11-nél a csapat újjászervezése
jelentette. Az együttesnél edzõváltás volt,
illetve komplett csapat távozott az átigazo-
lások során. Az új edzõ, Vámosi Dávid ve-
zetésével a létszám rövid idõ alatt 12 játé-
kosra bõvült. A csapat és a játékosok látvá-
nyosan fejlõdtek és a Bozsik-tornákon is
egyre jobb teljesítményt nyújtottak. Az
U9-eseknél tíz, az U7-eseknél kilenc játé-
kos igyekszik elsajátítani Luczek Roland
edzõ irányításával a labdarúgás alapjait és
a játék örömét. Figyelve a szenzitív idõ-
szakra mindezeket nagyszerûen megtanít-
ja a fiatal focistáknak.
Az ínséges tavasz után az edzések számá-
ban történt elõrelépés, az utánpótlásban
heti három foglalkozást tartunk. Az edzõi
értekezleteken a problémákat megbeszél-
tük, elemeztük. Nagy segítség, hogy az
utánpótláscsapatoknál dolgozó edzõink
jelenleg is aktív labdarúgók és ennek is kö-
szönhetõen az õsszel a korosztályok job-
ban kapcsolódtak egymáshoz, egyesüle-

tünk egységesebb lett. Az egyesület veze-
tése kitûnõ körülményeket biztosít szá-
munkra. Bízunk benne, hogy a tavasszal
tudjuk folytatni a megkezdett munkát és
örömet okozunk a labdarúgást szeretõk-
nek. HAJRÁ SÁRBOGÁRD!
Ifj. Nagy László, a Sárbogárd SE elnöke a
szakmai munkát az ismert körülmények
miatt nem részletezte; az egyesület tervei-
rõl, társadalmi szerepérõl beszélt helyette.
A Sárbogárd SE céljai közül kiemelt szere-
pet kell elérni azzal, hogy az egyesület ne
külön szigetként, hanem a város részeként
mûködjön. Valamennyien érezzük ma-
gunkénak a csapatainkat!
Az egyesület fejlesztését és mûködtetését
TAO-források biztosítják és a sikeres pá-
lyázatok nagymértékben hozzájárulnak a
fejlõdéshez, a fejlesztésekhez.
A támogatásokhoz cégeket kell megkeres-
ni és az egyesület céljainak eléréséhez
megnyerni a vállalkozásokat, ugyanis je-
lentõs önerõ szükséges a tárgyi eszközök
beszerzéséhez és a személyi kifizetések tel-
jesítéséhez. Az így rendelkezésre álló
pénzeszközökrõl határidõre és tételes el-
számolást kell készíteni, melyhez megbíz-
ható, precíz adminisztrációs és gazdasági
munkára van szükség.
Hosszú távú célként fogalmazódott meg
egy olyan modell, mely közel önfenntartó
mûködtetést tesz lehetõvé. Ehhez három
pillérre van szükség.
1. A meglévõ eszközök és a megépülõ pá-
lyák hasznosítása, bérbeadása.
2. A szállítást végzõ gépjármûvek bérbe-
adása (18 személyes busz, és most kerül
megvásárlásra egy 9 személyes kisbusz).
3. A tagdíjak fizetésének hatékonysága. Itt
megjegyezte, hogy az U7–U13-ig nagyon
precízen vállalják a szülõk ezen kötelezett-

Rég várt álmunkRég várt álmunk
valósul megvalósul meg
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ségüket, melyért ezúton is hálánkat fejez-
zük ki, de sajnos az U16 és az U19 tagdíjbe-
fizetése kritikus, melyen változtatni kell.
Az egyesülethez való tartozásnak vannak
kötelezettségei, ilyen a tagdíj is (ez a jelké-
pes összeg minimum elvárható, mikor a
másik oldal egyre minõségibb körülmé-
nyeket biztosít).

Ettõl az évtõl az intézményi labdarúgás (is-
kola, óvoda) is az egyesületek felügyelete
alá került és így lehetõségünk van a Sárbo-
gárd SE értékeit képviselõ, lojális edzõink
delegálására, így a sportegyesületbe való
csatornázása a gyerekeknek zökkenõmen-
tesen tud mûködni és több gyermeket is el
tudunk érni. Az intézmények együttmûkö-
dését ezúton is köszönjük!

A Sárbogárd SE a klubakkreditációs prog-
ram résztvevõje, ami egy minõségi mutató.
Egyesületünk várhatóan jól fog szerepelni
az akkreditáció folyamán, melyet a megfe-
lelõ, végzettséggel alátámasztott edzõk,
szakmai stáb és a körülmények összessége
adja egy pontrendszer alapján. Ez a folya-
mat hosszútávon meghatározza egyesüle-
tünk szerepét a megyei labdarúgásban.

A megfelelõ edzõi és szakmai stáb az õsz-
tõl kapusedzõvel bõvült, így mindegyik
korosztálynál a kapusok külön edzésmun-
kát végeznek. A tehetséges és kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó játékosaink részére
tervezzük bevezetni az úgynevezett elit-
képzést és heti rendszerességgel, külön
egyéni foglalkozással, neves labdarúgó irá-
nyításával biztosítjuk a fejlõdésüket.

Az egyesületünk megítélése a közösség-
ben rejlõ munkákban, az elismerést kiváltó
teljesítményekben csúcsosodhat ki. A tár-
gyi lehetõségek bõvülése tovább segíti a
labdarúgóink, edzõink tevékenységét. Rég
várt álmunk valósul meg azáltal, hogy a
nagy mûfüves pálya tavaszra elkészül vég-
re, így Sárbogárdon lesz egy olyan sport-
komplexum, mely két nagyméretû pályát,
egy kis mûfüves pályát foglal magában egy
modern, felújított épülettel, melyben van 6
nagy öltözõ, 1-1 bírói és edzõi öltözõ, szer-
tár, iroda és egy hatalmas közösségi tér.
Ezáltal minden sportesemény lebonyolítá-
sára maximális színvonalon alkalmas
komplexumot tudunk biztosítani. Fejlesz-
téseink egyik utolsó nagy mozzanata a sár-
bogárdi élõfüves pálya cseréje lesz a jövõ
év folyamán. Ha ez megtörténik, akkor
már csak kisebb eszköz-, bér- és tárgyi fej-
lesztéseket fogunk végrehajtani.

Az edzõkkel szembeni elvárás a tovább-
képzéseken fejleszteni tudásukat és az
edzõi licenc megszerzése, aki még nem
rendelkezik vele (ezt most a koronavírus-
helyzet nehezíti, mert a képzéseket jelen-
leg leállították).

Befejezésül az elnök úr megköszönte az
egyesület tagjainak az éves munkát és a
szülõi, szurkolói támogatást, a háttérben
dolgozók odaadó tevékenységét.

A Sárbogárd SE kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog újévet kíván!

Szántó Gáspár

Kastélyok
új pompában

A Mandiner 2020. november 25-én megje-
lent lapszámának „Múltunk, jelen idõ-
ben: ismét számos vár és kastély születik
újjá” címû cikkében (melynek szerzõje Sal
Endre) örömmel olvashatjuk, hogy a
2016-ban elindult Nemzeti Kastélyprog-
ram és Nemzeti Várprogram keretében or-
szágszerte számos vár és kastély nyerte, il-
letve nyeri vissza régi pompáját, köztük a
dégi Festetics-kastély is, mely várhatóan a
jövõ esztendõben nyitja meg újra kapuit a
látogatók elõtt.
A program része a dégi kastélyon kívül pél-
dául a tatai Esterházy-kastély, a füzérrad-
ványi Károlyi-kastély, a nádasdladányi Ná-
dasdy-kastély, a várpalotai Zichy-kastély, a
bajnai Sándor-Metternich-kastély, a sü-
megi Püspöki Palota, a majki Kamalduli
Remeteség, Somló vára, a szögligeti Szád-
vár, a nagyvázsonyi, szigetvári, mosonma-
gyaróvári várak és a füzéri vár is.
Egy letûnt, gazdag kor emlékeinek, örök-
ségének élõ hordozói ezek a csodálatos
építmények, leromlott állapotukban is.
Különös módon a fönnmaradt várak, kas-
télyok annak köszönhetik megmenekülé-
süket, hogy ha ugyan a korábbiaktól eltérõ
funkciót is voltak kénytelen betölteni kór-
házként, szociális otthonként, elmegyógy-
intézetként, gyermekotthonként, téesziro-
daként stb., nem álltak üresen, és vala-
mennyire karbantartották, konzerválták
õket. A teljesen elhagyott épületek sajnos
az enyészeté lettek, vagy lebontás lett a
sorsuk.
György István, a Miniszterelnökség terüle-
ti közigazgatásért felelõs államtitkára a
programmal kapcsolatban azt nyilatkozta
a Mandinernek: „Múltunk épített öröksé-
gének megõrzése alapvetõ kötelességünk
és feladatunk, hiszen mûemlék épületeink
nemcsak építészeti értékkel bírnak, ha-

nem történelmi jelentõségük révén kultú-
ránk, identitásunk kézzelfogható alkotó-
elemeiként, nemzeti ereklyeként is tekint-
hetünk rájuk.”
A program célja nem csupán a külsõ, ha-
nem a szellemi, tartalmi megújulás is az
ódon falak között, hogy a korszerû, él-
ményalapú kiállítások mellett új funkciók-
kal, szolgáltatásokkal bõvüljenek az épüle-
tek, és önfenntartó, akár profitot is terme-
lõ turisztikai vonzerõvé váljanak.
Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és
a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért fe-
lelõs miniszteri biztosa úgy fogalmazott:
„Már egyre emelkedõ számú hazai példa is
van rá, hogy jól végiggondolt és felépített
kínálat, s szakmai mûködési koncepció
alapján, szervezett programokkal nyeresé-
gesen tudnak mûködni a várak és a kasté-
lyok. Komplex módon, többféle bevételi
forrásra támaszkodva látogatóközpont-
ként, múzeumként, rendezvényközpont-
ként, szálláshelyként lehet hasznosítani az
épületeket. Mindez a gazdaságfejlesztést
is szolgálja, hiszen ezek a felújított kasté-
lyok így már munkahelyeket teremtenek,
segítik a környezõ kis- és középvállalkozá-
sok fejlõdését, és a vidékfejlesztést is szol-
gálják.”
A Mandiner cikkébõl az is kiderül, hogy a
kastélyok korhû berendezésére a Nemzeti
Kastélyprogram mûtárgyvásárlási progra-
mot indított értékmegóvási céllal. Több
esetben a második világháború végén szét-
hordott tárgyak is felbukkannak a mû-
tárgypiacon, amelyek szigorú eredetvizs-
gálat után, hivatalos értékbecslés alapján
kerülhetnek megvásárlásra, de adomány-
ként is érkeznek eredeti tárgyak a kasté-
lyokba.

A Mandiner cikkét szemlézte:
Hargitai–Kiss Virág
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Régi-mai telek, régi-mai karácsonyok
Hetek óta nem látjuk a napot az égen. De
mintha nem igazi felhõk lennének ott
fönn. Néha szitál valami nem esõ, nem hó,
amitõl a fehér postaláda sárosan mocskos
lesz. Olyan az idõ, mintha várakozna, s
közben toporog ide-oda: nyolc fok, hat
fok, öt fok, megint nyolc fok, és így a végte-
lenségig. És egészen januárig nem látni,
hogy ez megváltozna. Nem ádventi vára-
kozás ez a Megváltóra. Tõle nem várjuk,
hogy döntse el már végre, hogy lesz-e tél az
idén, esik-e a hó, kisüt-e a nap, látjuk-e a
csillagos eget december 21-én, a Jupiter–
Szaturnusz együttállását, a betlehemi csil-
lagot, ami Krisztus születésekor és leg-
utóbb 800 éve, 1623-ban volt így látható.
Lesz-e karácsony? Lesz-e szenteste családi
körben? Leszáll-e az emberek szívére az
angyali szeretet? Ez a járvány is itt ragadt
köztünk, mint a fölöttünk lévõ szürke
massza, ami eltakarja a napot. Nem tágít.
Egyre több a halott, egyre többen kerülnek
karanténba, és egyre bizonyosabb, hogy
nem lesz családi körben idén a szenteste!
Karanténban a világ.

Különös, hiába a nagy szürkeség, hiába,
hogy itt settenkedik körülöttünk a látha-
tatlan ellenség – a halál angyala –, aki miatt
el vagyunk zárva a családtagjainktól, még
sincs félelem, nincs szomorúság, nincs re-
ménytelenség a szívemben. Hiába kuta-
tom erre a magyarázatot, nem tudom sza-
vakba önteni, hogy mitõl van ez az érzés,
amit sokkal inkább örömérzésnek mond-
hatnék. Válasz helyett egyre csak gyer-
mekkorom egyik karácsonya jön elõ. Az a
karácsony, amikor 10 évesen utoljára vár-
tam úgy a szenteste csodáját, ahogy a kis-
gyerek a mesék, a bibliai történetek csodá-
ira tekintenek.

1954 szomorú tele volt ez. A háborús jóvá-
tételek által kifosztott, elszegényedett or-
szág népe egyik napról a másikra élt. Máig
ott a csontjaimban az akkori sok fázás. A
kifûtetlen lakásunkban gyerekként estén-
ként örökké éhesen dideregtünk a konyhá-
ban. Anyánk végül ágyba dugott bennün-
ket és a dunna alatt a lábunkhoz tett, spar-
helten melegített tégla adott enyhülést.
Akkor még a kántorházban laktunk Fü-
löpszálláson a Kis-ér mellett. Valaha ez a
Kis-ér a Duna élõ folyóága lehetett. Az
1950-es években annak kiszáradt medre
gyermekkorunk játszótere volt az óriási
fûzfákkal, ezüstnyárfákkal a partján. Víz-
zel csak tavasszal és hirtelen nyári felhõ-
szakadásokkor szaladt tele. Meredek part-
ja a lapos kiskunsági falu egyetlen helye
volt, ahol szánkóval lesiklásra alkalmas lej-
tõt lehetett találni. Télen a falu gyerekei
ide jártak szánkózni. Többnyire novem-
berben leesett már az erre alkalmas hó,
ami márciusig meg is maradt. Nekünk ak-
kor csak egy kis gyerekszánkónk volt, amit
apám faragott. Arra jó volt, hogy egymást
húzgáljuk benne, de a partoldalon lesiklás-

ra teljesen alkalmatlannak bizonyult. Né-
hány jobb módú szülõ gyereke jött ki ide
igazi ródlival, ami úgy repült a nagy lejtõn a
mozitól egészen a túloldalig, hogy öröm
volt nézni. Fájt a szívünk, hogy nekünk
nincs ilyen. A mi kis szánkócskánkkal, ami-
rõl kétoldalt lelógott a lábam, mert már ki-
nõttük, csak estünk, keltünk a lejtõn Kati
húgommal. Rágtuk eleget apánk fülét,
hogy vegyen egy igazi ródlit nekünk, de õ
ilyenkor csak ráncolta a homlokát, ingatta
a fejét és nem felelt. Drága dolog volt egy
ilyen jószág, alig reméltük, hogy egyszer ez
a vágyunk teljesülhet. Téli tüzelõre se fu-
totta, nemhogy erre. Apámat a kommunis-
ták eltiltották a kántorságtól, pontosab-
ban, ha tanító akart maradni, le kellett ön-

ként mondania a kántorságról, így a kere-
sete jelentõs részérõl. A kicsi tanítói fize-
tés pedig nem volt elég a család megélheté-
séhez. Fájt neki, hogy nem tudja eltartani
egyedül a családját, de hát ezek ilyen évek
voltak.
Nagyapámnak volt egy kis erdeje, Onnan
hozott idõnként száraz hulladék fát ne-
künk, hogy legyen egy kis tüzelõnk. Abban
az erdõben sok volt a gyenge nyárfa, kevés
a jobb fûtõértékû akác. Olykor engem is ki-
vitt nagypapa magával. Segítettem neki
baltázni az ágakat, fogtam a keresztfûrész
másik végét, ha vastagabbat vágtunk. Di-
dergetõ hideg volt, de nem fáztunk, mert
kemény munka volt a favágás. Úgy kezdõ-
dött mindig, hogy végigjártuk az erdõt,
megszemléztük, hogy mit érdemes kivág-
ni. Egy ilyen alkalommal apám is jött ve-
lünk. Nagyapám megállt egy vastagabb
törzsû akác mellett:
– Na, Lajos! Ez jó lenne a bognárnak. Már
a nyáron se hajtott ki.

Apám rám nézett elgondolkodva, aztán
nagyapám felé fordult:
– Úgy gondolja, apus? Akkor kivágjuk?
– Vágjuk. A törzsét kettõbe, hogy fölférjen
a kocsira – felelte nagyapám.

Aztán nekiálltunk, kiástuk. Nagy gyökere
volt. Szakadt rólunk a víz, mire végeztünk.
Az udvarunkban leraktuk a kazalnyi fát, az
akácfa törzsét meg átvittük az utca végén
lakó bognárhoz.
Este vacsoránál apám odaszólt nekem:
– Lassan itt a karácsony. Írhattok levelet a
Jézuskának, hátha hozna nektek egy igazi
ródlit.
A torkomban dobogott a szívem az izga-
lomtól. Levelet a Jézuskának! Hátha hoz
egy ródlit! Vacsora után Katival összedug-
tuk a fejünket és megírtuk a levelet: „Ked-
ves Jézuska! Nagyon kérünk, hozzál nekünk
egy igazi ródlit! Ígérjük, hogy jó gyerekek le-
szünk, segítünk a szüleinknek és jól tanu-
lunk az iskolában. Kati, Lali”

Összehajtottuk a levelet és kitettük az ab-
lakba. Reggel az volt az elsõ dolgunk, hogy
szaladtunk az ablakhoz. Nem volt ott a le-
vél! Elvitte a Jézuska! És akkor elkezdõ-
dött a nagy VÁRAKOZÁS! Eljött a kará-
csony. Elkészült az ünnepi vacsora, meg-
sült a karácsonyi sütemény. Nagymamáék
is eljöttek hozzánk karácsony estére. Mi,
Kati húgommal ki voltunk zárva a konyhá-
ba. Ott vártuk, hogy az angyalkák hozzák a
karácsonyfát és a Jézuska ajándékait. Az-
tán megszólalt a csengõ és bemehettünk.
Ott álltak a karácsonyfa körül apa, anya,
nagypapa, nagymama, és a fa alatt egy gyö-
nyörûséges szép, egy csodálatos, egy nagy-
szerû, egy fantasztikus ródli! Apa odaült a
zongorához, és együtt énekeltük: „Menny-
bõl az angyal, lejött hozzátok…”

Csodálatos volt ez a karácsony. És akkor
kaptam egy könyvet is: Jules Verne: A rej-
telmes sziget, ez volt a címe. Ki tudja,
hányszor olvastam el aztán ezt a könyvet.
Kati is kapott ajándékot, szóval nagyon
gazdag volt ez a Jézuska.

Este a hatalmas örömmel a szívemben fe-
küdtem le. Ezzel az örömmel ébredtem
reggel. A karácsonyfa gyantaillata betöl-
tötte a szobát. Az ágyban fekve néztem a
csillogó fát, alatta a ródlit. És akkor ahogy

A kép
illusztráció
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néztem a ródlit, egy szempillantás alatt el-
illant az a varázs, az a mese. Hiába erõl-
ködtem, hogy visszajöjjön, nem jött vissza.
A valóság nagy szomorúsága ült rám egy
pillanatra. Hol vannak az angyalkák? Hol
van a Jézuska?
A ródlinak akácfûrészpor-illata volt.
Azóta se tudom igazán szavakba önteni,
hogy milyen változás indult el akkor ben-
nem. Nem rombolt le bennem semmiféle
illúziót, hogy a mese valósággá vált, hogy
nincs egy olyan mennyország, ahol szorgos
angyalkák Jézuska irányításával ródlikat
ácsolnak. Az akácfát se az angyalok vágták
ki a nagypapa erdejében, jól tudom, hisz én
is segítettem a favágásban. Akkor nincs is
mennyország? Nincs is Jézuska? Vagy ta-
lán, ahogy nagymama mondta, a Jézuska
mindannyiunk szívében ott lakozik? Elha-
rapott egy búzaszemet, és megmutatta,
hogy benne látható Jézuska arca. Ezért
kell keresztet vetni a kenyérre, amikor
megszegjük – mondta. És ha mégis van Jé-
zuska, az nem is gazdag. Azt az akácfát mi
vittük el a bognárhoz. A csináltatást apa fi-
zette ki. De hát nincs pénzünk. És az a vas-
tag könyv, a Rejtelmes sziget, az is drága
volt.
És akkor a csalódás szomorúsága helyébe
a hálával teli öröm és biztonságérzet éb-
redt bennem. Apa, anya, nagypapa, nagy-
mama, de talán még az utca végén a bog-
nár bácsi, és a könyvbizományos Ida tanító
néni is, aki hitelt adott a nekem vásárolt
könyvre, õk mind részesei egy nagy össze-
esküvésnek. Akkor talán mégis igaza van
nagymamának, hogy a Jézuska az emberek
szívében, mindenben, még a búzaszem-
ben, a mindennapi kenyérben is ott van!
Akkor hát most is egy olyasféle gyermeki
illúzió tûnik el ebben a borús vírusos idõ-
ben? Mire várakozunk? Kire várakozunk?
Egy illúzió része csupán, hogy a Jézuska
majd mindent helyre tesz, és csodát tesz
karácsonyra, eltünteti a vírust, elkergeti a
szürke felhõket az égrõl, és békét hoz a vi-
lágra, és akkor ott áll a család együtt, és
énekli: „Dicsõség mennyben az isten-
nek…”?
A valóság az, hogy meg se ölelhetjük egy-
mást. Mint Piroska a nagymamájának, ko-
sárkámban mi visszük Kedvesemmel majd
a gyerekeinknek, unokáinknak a karácso-
nyi vacsorát és az ajándékokat, ahogy Mi-
kuláskor is történt. Letesszük az ajtóban,
amit hoztunk, mint a bibliabéli Három Ki-
rályok, bezörgetünk az ablakon. Az udva-
ron gyújtjuk meg a csillagszórót mi, öreg-
szülék, és énekeljük, mi kint, õk bent, az
ablakon túl: Mennybõl az angyal, lejött
hozzátok…
Nem érzem, hogy a távolságtól csökkenne
a szenteste ereje. Mélyen hiszem, hogy a
szíveket egy végtelen, a gyémántnál erõ-
sebb aranyszál köti össze. Ez az a láthatat-
lan valami, ez az aranyszál olyasmi, amit
szeretetnek is szoktak mondani.
Békesség a földön minden jóakaratú em-
bernek!

Hargitai Lajos

Magyar Elek:
Az ínyesmester szakácskönyve 4.

Sorozatunkban az 1932-ben megjelent
könyvbõl idézünk – eredeti nyelvezettel,
helyesírással – recepteket, írásokat, gon-
dolatokat.

A KARÁCSONYI PUJKA

A természetrajz azt írja róla, hogy a legna-
gyobb baromfi. Nem lehetetlen, hogy en-
nek a tulajdonságának is része van abban,
hogy a karácsonyi ételsor központjába he-
lyezték az angolok, akik tudvalevõen sze-
retnek sokat enni, mindenekfelett sok húst
és még a rendesnél is többet karácsony-
kor. Azt is mondja a természetrajz, hogy a
pujka húsa jóízû s még azt is hozzáteszi,
hogy a melle feltûnõen hatalmas és oksze-
rû hízlalással pompásan fejleszthetõ.
Ez az utóbbi tulajdonság bírhatta rá vi-
szont magyar elõdeinket, hogy örökség
gyanánt úgy hagyják reánk e díszes tolla-
zatú szárnyast, mint a karácsonyi ebéd
fénypontját. Ismeretes ugyanis, hogy a
szárnyasok világában õszinte tisztelõi va-
gyunk a jól fejlett melleknek s a divat ná-
lunk semmiképpen sem fog olyan ultramo-
dern formában jelentkezni, hogy a pujká-
nál a kis mellet tartsuk kívánatosnak. An-
nál kevésbé, mert hisz a pujka többi része,
íz és szépség dolgában, egyaránt messze
elmarad a melle mögött. Míg egy jó szaftos,
rántott csirkecomb felveszi a versenyt a
„fehér húsá”-val s az „idei” libacomb sem
utolsó falat, a pujka alsó combja olyan iz-
mos, inai szinte elcsontosodtak, hogy csak
veszõdséggel lehet róla némi húsfélét lefej-
teni. A veszõdséget ez sem éri meg, mert
száraz, ízetlen. Igazuk van azoknak, akik
csak „dobverõ”-nek csúfolják.
A melle ellenben fejedelmi falat. Gyönyörû,
nagy szeleteket lehet vágni belõle, egészen
külön tálat tölt meg, ragyogó fehér, porha-
nyós, ízes, nedvdús, zamatos. Méltó a ka-
rácsonyi asztalra, illik az emberek hangu-
latához, kik a nagy ünnepen õsi, pogány
korból eredõ szokás szerint, valóságos
áhítattal ülnek az áldozati lakomához.
Izlelgetik, kóstolgatják a remek pecsenyét.
„Olyan az íze, mint a dióé” – mondják s va-
lóban úgy dukál, hogy a karácsonyi pujkát
dión is hízlalják. Sokszor elnéztem gyerek-
koromban, ahogy édesanyám, ki mindig
maga választotta ki és fogta hízóba decem-
ber elsõ napján a karácsonyi pujkát, a ku-
korica mellé idõnkint hogyan adott ki a na-
pi töméshez öt-hat szem diót is. A diót fel-
törték, azaz hogy csak ráütöttek egyet a
mozsártörõvel, hogy megrepedezzen s
héjjastól nyomták le a nem is nagyon tilta-
kozó baromfi táguló torkán át duzzadó be-
gyébe. Eleinte csodálkoztam és azt hittem,
hogy a szegény állat nem éli túl a kissé fur-
csa etetést, de anyám csak mosolygott s
magam is megnyugodtam, mikor a pujka
nap-nap után baj nélkül esett át a procedú-
rán.
Azt mondják, olyan erõs a zúzája, hogy a
dió héját is megemészti. Úgy látszik, csak-
ugyan így történt. De bárhogyan esett is, a
pecsenyéje olyan kitûnõ volt, hogy a követ-
kezõ esztendõben már eszembe se jutott

az aggodalmaskodás. A mi karácsonyi puj-
kánk mindig dión (azaz dión is) hízott. Má-
sok a kukorica közé kevert korianderrel,
ánizsmaggal, kakukfûvel igyekeztek fû-
szeres ízeket adni pujkájuk húsának. Ma-
gam is ettem azóta ilyent, de túlságosan,
bántóan aromásnak találtam s csak min-
dig meg kellett maradnom annál, hogy a
legjobb, legkellemesebb, legfinomabb ízt,
zamatot, porhanyósságot a dió adja.

Egyszer aztán valahol valamilyen furcsa
pujkapecsenyét tálaltak elém. Még a mel-
lehúsa is barna volt, az íze kellemetlen,
olajos íz, a szaga visszariasztó. Kiderült,
hogy a pesti piacon vették s az tette tönkre,
hogy repcével hízlalták. A repcével köny-
nyen, gyorsan megy a hízlalás, idõt és költ-
séget kímél vele az olyan baromfitenyésztõ
vagy kereskedõ, aki elég lelkiismeretlen,
hogy élvezhetetlenné tegye a portékáját.

És elég meggondolatlan, hogy rontsa a hi-
telét a magyar pujkának, melyet London és
Berlin egyaránt nagyrabecsül. Az indián-
kakas – így is nevezik, mivelhogy az ameri-
kai Indiana állam volt az õshazája – az Eu-
rópába importálása óta letelt négy évszá-
zad alatt Magyarországon emelkedett a
legmagasabb polcra. A magyar pujkát vár-
ják karácsonyra az angolok és németek.
Évrõl-évre a magyar Alföld meg a Dunán-
túl indítja útnak messze nyugatra a kará-
csonyi pecsenyét. Remélem, mindig több
lesz közte a dión hízott, mint a repcével
megrontott, hogy magyarok dícsérete han-
gozzék a karácsonyfa mellett, meg a fa-
gyöngy alatt mindenütt, ahol a hagyomá-
nyos pujkamell az egyik tartozéka a kará-
csonyi örömöknek.

Sok a gond, sok a veszõdség, míg a
pirosszeplõs tojásból kibújt gyenge, gyá-
moltalan madárból ünnepi lakoma lesz.
Meleg szobában tartogatja, széltõl, hideg-
tõl, esõtõl, forró napsugártól óvja a gondos
gazdasszony, friss túróval eteti a kényes
jószágot, hogy felnövekedvén, a baromfi-
udvar dísze és zsarnoka legyen. Mígnem
hízóba kerülvén, dióval tápláltatik, hogy
feje vétessék, jól megspékeltessék, sütés
közben gyakorta öntöztessék s így finom
falat váljék belõle minden gasztronómu-
sok gyönyörûségére. Esetleg gesztenyével
töltve, s párolt aszaltszilvával, vagy mi
még jobb, fûszerezett borban eltett mandu-
lás szilvával körítve.

Gesztenyével töltött pujka.

A gondosan megmosott, középnagyságú
pujka belsejét megtöltjük a következõ töl-
telékkel: 1 kiló megtisztított és tejben pu-
hára fõzött, átpasszírozott, kihült geszte-
nyét összekeverünk 1/4 kiló darált, sovány
disznócombbal, 2 tejbe áztatott, áttört
zsemlyével, 2 egész tojással, kettõnek a
sárgájával 1–1 1/2 deci tejföllel (vagy tej-
színnel), kellõ sóval és borssal. Miután a
pujkát megtöltöttük, füstölt szalonnával
megtüzdeljük és a sütõben körülbelül 2–2
1/2 óra alatt, gyakran öntözve, szép piros-
ra sütjük.
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Huszár Ágoston, Fejérvármegye alispánja
Idén 190 éve látta meg a napvilágot Huszár Ágoston, Sárbo-
gárd történetének egyik jeles személyisége. A 80. születés-
napjára szervezett ünnepségrõl szóló tudósítással emléke-
zünk rá, mely a Székesfehérvári Hírlap 1910. szeptember
2-ai, 106. számában jelent meg.
HUSZÁR ÁGOSTON (Bécs, 1830. augusztus 30. – Sárbo-
gárd, 1916. július 30.)

Ez a név becsületes és tiszteletre méltó munkában eltöltött életet
jelent, mely az emberi kor ritka határkövéhez ért. Vármegyénk
nyugalmazott alispánja augusztus 30-án ülte jó erõben és viruló
egészséggel a születés nyolcvanadik évfordulóját!
Ha kalászos Fejérvármegyének derék Guszti bácsija az élet nyolc-
van esztendõs lépcsõjén megállapodik és tekintete visszaszáll a
múltba, melynek ma már csak emlékei élnek, hosszú és tartalmas
pályafutásának, örömmel, de néha fájdalommal is telt életének
tanulságaiból csakis szeretet, csakis megbecsülés szállhat feléje,
hogy a tisztes aggkort sugárival megaranyozza.
A hosszú élet fiatal évei a magyar szabadságharc idejével forrot-
tak együvé. Midõn minden ember kardját, minden ember eszét kí-
vánta a nemzet, a fiatal Huszár Ágoston a honvédelmi minisztéri-
um fogalmazója volt és ezen állásában hûséggel, nemes buzga-
lommal iparkodott a honvédség ügyét fejleszteni. Követte a nem-
zeti kormányt Debrecen falai közé is, majd a budavári dicsõség
után Szeged, utóbb Világos volt hazafias érzéstõl tüzelt munkás-
ságának utolsó székhelye, hiszen ezen túl már gyász és szenvedés
borult a magyar szabadságra.
Az elnyomatás sötét éveiben tanulmányait folytatta, egyúttal a
sárbogárdi õsi kúrián gazdasággal foglalkozott. Az alkotmányos
élet derengõ hajnalán, 1861-ben találjuk elõször Fejérvármegye
szolgálatában, mint a volt sármelléki járás tiszteletbeli
szolgabiráját. Ez a hivatás csak rövid ideig tartott, hiszen a várme-
gyei élet csakhamar elszenderült, hogy az önkény végleges megtö-
rése után csak 1867-ben érje meg újjászületését.
Huszár Ágoston 1867-ben megint a rajongásig szeretett vármegye
szolgálatába állott és ott mûködött állandóan, mig a törékeny
szervezet és a hanyatló erõk nyugalomra nem késztették. 1867-
ben tiszteletbeli fõszolgabíró volt, de a közbizalom 1871-ben már
a sárkereszturi szolgabiróság vezetését ruházta rá. 1879-ben a
székesfehérvári járás föszolgabirája lett és páratlan buzgósággal,
mintaszerû vezetéssel irányította ennek a nagy járásnak közigaz-
gatási ügyeit.
A nagy érdemek, melyek a hivatali pályán nevéhez kapcsolódtak,
természetszerû következetességgel ültették Huszár Ágostont
1894-ben az alispáni székbe, amelynek nemcsak kiváltságos jogai-
val élt, de kötelességeit is lelkiismeretes odaadással, tudásának és
lelkesedésének egész erejével teljesité.
Alispáni állásában szigorú, de szeretõ fõnöke volt a vármegyei
tisztikarnak és az egész vármegye közönségét, a szegényt és a gaz-
dagot rang és álláskülönbség nélkül ölelte magához, hogy igazsá-
got szolgáltatván mindenkinek, a szegény osztálynak jólelkü
gyámolitója legyen.
Pontosság, rend, odaadó ügyszeretet jellemezték alispáni mûkö-
dését, mely az általa annyira szeretett Fejérvármegye fölvirágoz-
tatását, anyagi és erkölcsi sikerét üdvösen elõmozdította. És mi-
dõn négy év elõtt megvált a hivataltól, amelyre törhetlen munkás-
ságával, nemes ambíciótól lelkesített munkaerejével csakis fényt
és dicsõséget árasztott, egy egész vármegyének tisztelõ szeretete,
meleg ragaszkodása kisérték a sárbogárdi kúria falai közé, hol ma
már a hosszú és becsületes munka pihenõ nyugalmát élvezi a tisz-
teletre méltó aggastyán.

Az õsi kúria Sárbogárdot Huszár Ágoston második szülõhelyévé
tette és ennek a fejlõdõ községnek minden ügyes-bajos dolga az õ
határtalanul jó szivétõl nyeri a tápláló, a lelkesítõ erõt. Sárbogárd
község nagyon is tudja, lelke mélyén érzi, hogy mivel tartozik évti-
zedeken keresztül Huszár Ágostonnak. És ennek az igaz érzés-
nek, ennek a bensõ hálának akart kifejezést adni, midõn a nyolc-
vanéves születésnap alkalmából Huszár Ágoston-utcának nevez-
te el azt a területet, hol a tiszteletreméltó aggastyán lakik

Sárbogárd ünnepébõl Fejérvármegye is kivette részét. Az ünnep-
lést megelõzõ estén Heltay Jenõ fõszolgabiró adott vacsorát, me-
lyen a vármegye és a Sárbogárdon mûködõ sorozóbizottság részé-
rõl dr. Lauschmann Gyula vármegyei tisztifõorvos köszöntötte fel
a könnyekig meghatott aggastyánt. De ott volt Fejérvármegye a
tulajdonképpeni ünnepen is, augusztus, 30-án, midõn a község
tisztelgett Huszár Ágoston elõtt, a vármegyét pedig Szüts Jenõ al-
ispán, Balassa Sándor fõjegyzõ, dr. Balassa Imre tb. fõjegyzõ, dr.
Lauschmann Gyula tisztifõorvos, dr. Schlamadinger Jenõ tisz-
tifõügyész képviselték, mig a sorozóbizottság testületileg jelent
meg. Sárbogárd képviselõtestületének hatalmas küldöttségét
Heltay Jenõ fõszolgabiró vezette, aki szeretettõl áthatott, az
egész község érzését tolmácsoló szavakkal szólt az ünnepelthez.
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A beszéd, amely alatt könny gyûlt a jóságos
Guszti bácsi szemébe, a következõ:
Nagyságos Alispán Ur!
Kedves Guszti bátyám!
Sárbogárd község képviselõtestülete jött el
hozzád, hogy születésednek 80-ik évforduló-
ján meleg szeretettel üdvözöljön. Az isteni
gondviselés különös kegyelme csak a kivá-
lasztottaknak engedi meg, hogy ilyen szép
kort érve el, boldogan tekinthessenek vissza
eltöltött életükre. Te is ezen kiválasztottak
közé tartozol! Mert mig egyrészrõl családod
és gyermekeidnek rajongó szeretete vesz kö-
rül, másrészrõl hosszú közpályádon, hol hi-
vatásodnak mindenkor becsülettel megfelel-
ni tudtál és sziveden hordva a község és a
kormányozásodra bizott vármegye minden
egyes polgárának ügyét, kivívtad a vármegye
lakosságának önzetlen tiszteletét és szerete-
tét. Errõl akarunk mi is ma itt tanúságot ten-
ni. Igaz ugyan, hogy az érdem nem szorul
külsõ elismerésre, mert az öntudatban bírja
legszebb jutalmát, de mégis jól esik elismeré-
sünket külsõleg nyilvánítani az elõtt, ki pol-
gártársainak jólétén hosszú idõn keresztül
munkálkodott. Engedd meg tehát, hogy tisz-
teletünk és szeretetünk emlékére azt az utcát,
melyben hosszú éveken keresztül lakol, a te
nevedrõl nevezhessük el. Mi a te nemes
szivednek értünk való dobbanásáért szeretõ
lélekkel veszünk ma itt körül s azt hiszem, a
te becsületes munkásságodért és senkit nem
mellõzõ szeretetedért polgártársaim szivében
élõ viszontérzés viszhangja vagyok, midõn
azt kívánom, hogy adjon a mindenható Isten
neked még hosszú, boldog életet!
Az Isten éltessen!
Huszár Ágoston a meghatottságtól alig tu-
dott szólani, de mindennél szebben beszélt
az a könny, mely szemébõl hullva a lélek
igaz érzését hirdeté.
Majd elõlépett Sárbogárd költõje, Forgács
Endre ref. lelkész, ki az irodalom terén
már oly sok szépet alkotott, és elszavalta
lendülettel írt költeményét, amelynek leg-
szebb vonásai a magyar szív, a magyar ér-
zés és a magyar gondolat.
A szép költemény igy hangzik:
Sárbogárd fölött ma üstökös jelent meg,
De most nem pusztulást, örömöt jelentett.
Öröm, hogy a megye volt jó alispánja
A 80 évet ma háta mögé hányja.
Most, hogy az öregség meredekjét rójja,
Fénysugár esik ám Bogárdra is róla.
Ránk is; mert egy vele jelenünk és múltunk,
Akit csak tisztelni, becsülni tanultunk.
Mert van ám jó szive! Sokan éltek abból,
Bár a jó szív ma már kiment a divatból.
De neki még megvan, idõ nem töré le,
Szívért szivet adunk most neki cserébe.
80 év sok idõ s azt elhinni tessék,
Mind csupa hûség volt, csupa kötelesség.
S bár mosolygott is rá az égiek kegye,

Megõrli az embert a nemes vármegye.
Soha sem verte õ nagy zajjal az eget.
Nem olyan volt, aki igér vagy fenyeget.
Csak csendesen védte a nemzet igazát,
Kerülte a tapsot, szerette a hazát.
Most, hogy haza jutott a mi községünkbe,
Igaz méltánylással zárjuk kebelünkbe.
Szivünk szeretete, ajkunk hõ imája,
Mint egy selyemkendõ, lágyan borul rája.
Mert bogárdí lakos lett mostan belõle.
A vármegye már csak tanácsot kér tõle.
Mint egy Cincinnatus, a mezõit járja,
Míg – mint beteg galamb – otthon nyög
a párja.
S mint a sarkcsillag, mely se hozzád, se tõled
Nem megy, úgy ragyog rá örök szent becsület.

A lelke vallásos, mindig remél és hisz,
– Beatus ille qui procul negotiis. –
Hát Bogárd részérõl most úgy szól az ének:
Tisztesség adassék az õ szép nevének!
A 80 esztendõt még – úgy látszik – bírja.
Szivünkbe a nevét arany tollal írja,
És ha Szent Péter, meg kilenc angyal szállna,
Hogy elvigyék tõlünk fényes menyországba,
Maradjon Szent Péter ott az égi poszton,
Nekünk éljen tovább itt Huszár Ágoston!

A szép ünneplést lakoma fejezte be a jubi-
láns vendégszeretõ asztalánál. Jelenvoltak
Huszár Ágoston és neje, két fia, Huszár
Dezsõ fõszolgabiró, Huszár Aladár kir.
táblai titkár feleségükkel, továbbá a ro-
konságból Prepeliczay Elõdné, Szándtner
József és neje, úgyszintén dr. Balassa Imre
tb. fõjegyzõ, Balassa Gyula földbirtokos,
Balassa Sándor fõjegyzõ, Forster József
kúriai biró, Forgács Endre ref. lelkész,
Heltay Jenõ fõszolgabiró, ifj. Heltay Jenõ
jogász, Kacskovics Géza földbirtokos,
Kacskovics Lajos alispán, dr. Lauschmann
Gyula tisztifõorvos, dr. Öeszterreicher
Gyula járásorvos, Salamon György községi
jegyzõ, dr. Schlamadinger Jenõ tisztifõ-
ügyész, Szávits Miklós földbirtokos, Szüts
Jenõ alispán, Tallián Gyula nyug. fõispán
és Tóth István ügyvéd. A kedélyes ünnepi
lakomán felköszöntõket mondottak Szüts
Jenõ, Balassa Sándor, Forgács Endre, dr.
Schlamadinger Jenõ, dr. Lauschmann
Gyula és Huszár Ágoston.
Szép volt az ünnepély, mert szeretetbõl fa-
kadt és szeretet hintette rá sugarait. Azt kí-
vánjuk mi is, mit a klasszikus kor nagy írója
mondott, hogy quiete et pure, atque ele-
ganter actae aetatis placida ac lenis senec-
tus – a csendesen, tisztán és nemesen átélt
élet nyugodt és derûs aggkora Huszár
Ágostonnál, a mi kedves Guszti bácsinknál
még sokáig tartson erõben és boldogság-
gal!
Forrás: Arcanum

SZÜRKE,
EGYHANGÚ IDÕ

Csütörtökön is marad a túlnyomóan
szürke, borongós, néhol tartósabban
párás, ködös idõ szórványosan gyenge
esõvel, szitálással, de reggel néhol ónos
szitálás, ónos esõ is elõfordulhat. Dél-
nyugaton mutatkozik némi esély arra,
hogy kis idõre elõbújjon a nap a felhõk
közül Gyenge, mérsékelt marad a szél.
Napközben 3-7 fokra van kilátás.
Pénteken is borongós idõre számítha-
tunk az ország legnagyobb részén, he-
lyenként szitálás is kialakulhat. Gyenge,
mérsékelt marad a légmozgás. Délután
3-8 fokot mérhetünk.
Szombaton is kitart a szürke, borongós
idõ, néhol szitálás, gyenge esõ is elõfor-
dulhat. Északnyugaton megélénkülhet
a délkeleti szél. Délután 2 és 7 fok kö-
zött alakulhat a hõmérséklet. Vasárnap
már több tájegységünkön elõfordulhat-
nak rövid napos idõszakok. Délután 4-9
fokra van kilátás.
Forrás: idokep.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalo-
san is élete fonalát Sárbogárdon 2020.
december 12-én:

NÉMETH ERIKA
budapesti lakos és
SZAUER VIKTOR

szajki 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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Harmónia 13.

A CSALÁD –
A SZERETET NYELVE

Karácsony közeledtével egyre többen kez-
denek készülõdni az ünnepre. Az utóbbi
évtizedben talán még jobban felerõsödött
a karácsony külsõségekben való megjele-
nése. Még nagyobb divatja lett a fénypom-
pának, a házak díszkivilágításának, utá-
nozva ezzel az amerikai mintát. Egyre na-
gyobb és nagyobb a fényûzés. Ha megvizs-
gáljuk ezt a szót, hogy „fényûzés”, akkor
ebben a bontásban azt jelenti: elûzni a
fényt. A magyar nyelv az életbölcsesség, a
szívbéli bölcsesség nyelve. Sokkal mélyebb
üzenete van, mint azt elsõre gondolnánk.
A fényûzés számomra azt jelenti, hogy a
külsõ fényáradattal elûzzük magunkból a
belsõ fényt. A figyelmünk a külvilágban
van és csillogó, vonzó külsõségekre irá-
nyul. A szemünket mágnesként vonzza a
külsõ fény. Villodzó égõk a házakon, a ker-
tekben, a kirakatokban. Bent a boltokban
is a karácsonyi csillogás tartja fogva tekin-
tetünket és megzavarja józan ítélõképes-
ségünket. A fogyasztói társadalom mû-
ködtetõi a vásárlásra ösztönzés ezer trükk-
jét vetik be. A nagyobb helyeken a nézelõ-
dés közben szép karácsonyi zene csábít
bennünket még több vásárlásra. A reklám-
pszichológia az emberi gyengeséget ismer-
ve elõsegíti, hogy még többet és még töb-
bet vegyenek az emberek. Mintha a szere-
tet nyelve csak az ajándékozásból állna.
Szinte elveszünk, fuldoklunk ebben az
áradatban. Átestünk a ló másik oldalára.
Ezek a külsõ körülmények megakadályoz-
zák, hogy befelé figyeljünk és várakoz-
zunk. A várakozás – ezt jelenti az advent –
nem misztikus dolog. Ahogy a természet
visszavonul az aktív létbõl, úgy az ember-
nek is le kellene lassulnia, mert ez a termé-
szet rendje. Ehelyett mi történik? Az év vé-
gén, decemberben pörög fel mindenki a
legjobban. A munkahelyeken, az oktatási
intézményekben is fokozódik a hajtás, a
szorítás. A karácsonyvárás meghittsége,

tisztasága elvész a stresszben, a megfele-
lésben, a régi megszokott cselekvéseink-
ben, ahelyett, hogy megállnánk és átgon-
dolnánk: „Jó ez így nekünk?”
Különösen a gyermekekre nézve veszélyes
a szeretetnek ebben a formában való meg-
jelenése. A felnõttek a gyermekkel való
igazi együttlét helyett, idejüket és figyel-
müket a tárgyak tömegével váltják meg.
Családlátogatások alkalmával sok otthon-
ban voltam és láttam, hogy néhol annyi já-
ték volt felhalmozva a gyermek szobájá-
ban, hogy azzal egy óvodai csoport is vígan
eljátszhatott volna. A gyermekjátékok kü-
lönösen nagyon csábítóak. Mágikus erõ
van egy játékboltban. „Vegyél meg, vigyél
haza!” – sugdossa a játékmanó az ellágyult
szülõ, nagyszülõ, rokon fülébe. Ember le-
gyen a talpán, aki ellen tud állni ennek a
csábító hívásnak. Pedig ez varázslat, trükk,
hogy elveszítsük a józan eszünket. A lenyû-
gözött szülõ fejében megjelenik a szeretett
gyermek és máris ellágyulva, rózsaszín
ködben megvesz olyan dolgokat, amelye-
ket talán nem kéne. Ebben a játékdöm-
pingben a gyermekjátékok kiválasztása
nagy kihívást jelent a szülõk számára. Na-
gyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ne
ragadja el a szülõt a rá ható ingerek soka-
sága. Az a jó gyermekjáték, amely meg-
mozgatja a gyermek fantáziáját, képes tar-
tósan lekötni figyelmét, amely alkotásra,
kreatív tevékenységre ösztönöz. Nem vé-
letlenül van még mindig nagy sikere a
Legónak. Apró elemekbõl felépíteni az
egészet. Ez a teremtés csodája a gyermek-
nek. A gyermeket az „én csinálom” vágya
hajtja, ezért a kész statikus játékok nem vi-
szik elõre. A gyermek vágyik a szülõvel va-
ló együttlétre. Ez lehet aktív együttjátszás
építésben, társasjátékozásban, kártyázás-
ban, barkácsolásban, labdázásban, birkó-
zásban. De az is lehet, hogy a gyermek nem
igényli az aktív részvételt, csak a jelenlétet.

Az én fiam nagyon szerette, ha legózás
közben, amely a legkedveltebb tevékeny-
sége volt, az édesapja csak úgy olvasott,
vagy pihent mellette. Nem kellett beszélni,
magyarázni, okítani, csak jelen lenni.
Ilyenkor, benézve hozzájuk, a nyugalom és
a meghittség áradt a szobából. Nem kell
mindig beszélni, nyüzsögni egymás életé-
ben, pláne nem a gyermekében. A szere-
tetteljes, nyugodt jelenlétre nagyobb szük-
ség van, hisz szegény gyermeket éri inger
bõven.
A szeretet megnyilvánulásának sokféle
formája van. Ahány ember, annyiféle út a
szívhez. Ahhoz, hogy szeretetünket ki tud-
juk fejezni mások számára, önismeretre és
a másikra való ráhangolódás szükséges.
Hisz ha mindig magunkból indulunk ki,
nem biztos, hogy jó tanácsot kapunk saját
magunktól. A szívbéli bölcsességünket kell
megkérdezni, hogy mi az, amelyen keresz-
tül a másik érzi a szeretetemet és én is jól
érzem magam benne.
A szeretetet nem elég tudni, de éreznünk
és éreztetnünk is kell. Ismerjük fel a ma-
gunk és a másik szeretetnyelvét, hogy egy-
másra hangolódva a „szeretet” ne csak egy
szó legyen!
A következõ gyermekvers idézet jól tükrö-
zi azt, hogyha a szeretetünk kiárad, mint a
Nap és körbeöleli a másikat, akkor szebb
és boldogabb világban élhetünk, a világtól
függetlenül.

„Szeretsz” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek” – szólt a Nap.

„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb.”
(Szabó Lõrinc – Tavasz)

Horváth Katalin

KÖNYVAJÁNLÓK KARÁCSONYRA
A felnõttek számára ajánlott könyveim a szeretet kifejezését és befogadását segítik tisztázni magunkban, valamint az emberi kapcsola-
taink tisztább, egymásra hangoltabb mûködtetését segíthetik elõ. A gyermekkönyvek pedig az érzelmi intelligencia fejlesztésének le-
hetõségei minden erõltetés és oktatás nélkül. A gyermek – belehelyezkedve a mesék világába – a szívén keresztül megérti annak üzene-
tét, és az üzenet észrevétlenül hozzájárul érzelemvilágának gazdagodásához.
A könyvek örök értéket képviselnek a tárgyak, ajándékok tömegében. Újra és újra elõ lehet venni és mindig más lesz a nekünk szóló
üzenete. A családban, baráti körben tovább lehet adni. A könyv természetes alapanyagból készül. Hisz élõ anyagból, a fából állítják elõ
lapjait, és lehet, hogy még ott van benne a fa rezgése, életet támogató ereje. Bár korunk digitális világa a számítógépen és az egyéb tech-
nikai eszközökön megoldotta, hogy könyveket töltsünk le és ingyen olvashatjuk õket. Ez a praktikusság és olcsóság nagyon csábító, de
vajon mit fizetünk érte? A szemünk épségét biztosan. A tartós, koncentrált olvasás bármilyen eszközön rontja a látásunkat. Nem egy-
ben látjuk az oldalakat, hanem bontva, és ez a részekre bontás egészen más hatásként ér bennünket, mint egy könyv. A könyvet kézbe
venni, nyomtatott betûket olvasni megnyugtató érzés, segít ellazulni. A képernyõn való olvasás a mesterséges fény által ingerli az ideg-
rendszert, mint a digitális eszközök általában. A könyvolvasásnak hangulata van: bekucorodni a fotelba, bebújni egy finom puha taka-
róba és közben illatos teát kortyolni, vagy forró csokoládét szürcsölni. Én ezt a meghitt élményt nem adnám oda semmilyen technikai
elõnyért, sem ingyenességért. A könyvet is bárhova magunkkal vihetjük. Az olcsó húsnak híg a leve, vagy az ingyenességgel van valami-
lyen szándék? Nem árt ezt megvizsgálni. (Ajánlók a 11. oldalon.)

Horváth Katalin
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BÓBITA NEM
TÁNCOL

Félek, hogy sokan nem is tudják, ki az a Bóbita. Közölhe-
tem, hogy amikor õ táncol, angyalok ülnek körben. És õ
szárnyat igéz a malacra, õ hajnali ködfalból épít várat. Volt
idõ, amikor mindenki ismerte, már amennyire egy tündért
ismerni lehet. Weöres Sándor varázslatos költõi képzeleté-
ben született, ahol például „Hold-lepte úton, Csillag-lepte
úton két kutya kullog, köves, szeles úton”, és „a hegyen
messze túl lófej-széles ibolya virúl.” Ha létezik tömény köl-
tõiség, ez az. Ezeket a tündéri versikéket az emberek akkori-
ban már az óvodában megtanulták, és idõsebb korukban,
rossz téli ébredéskor ezekben találtak vigaszt az élet komor-
sága ellen.

És volt idõ, amikor vonaton, buszon több kézben is ott for-
gott egy elnyûtt kötet Örkény István egyperces novelláival.
Egyperces novellák? Mi fán terem az? Megint valami igazi,
valami szellem, valami eredeti kitalálás. És akkoriban soro-
zatban töltöttek meg nagy termeket az érdeklõdõk, hogy
Nagy László verseket hallgassanak, és a mûsor végén újabb
és újabb verseket követeltek az elõadóktól, nem voltak haj-
landók leengedni õket a pódiumról, nem voltak hajlandók
hazamenni. Ugye, hogy van nagy költõ Magyarországon –
gondolták –, ugye, hogy nem aludt ki az ezer éves láng! Vala-
mi virágkor hangulatát hordozzák ezek az emlékek. Dehogy
a Kádár-korról beszélek! Hanem arról, ami éppenséggel el-
lentétes vele.

Szeretném, ha Weöres Sándor versei ma is elhangoznának
az óvodások rózsás ajkán, de vannak kétségeim. És a vona-
tokon, távolsági buszokon kevés kézben fordulnak meg ma-
napság könyvek, különösen Egyperces novellák nem. És a
„szerelem emléke, viráglámpa, tabáni tulipánfa” már nem
világít belsõ éjszakánkba „mert szívünk megvakult”, ahogy
Nagy László versében olvashatták régen.

Mert ma már nemigen olvasnak a vonatokon verseket. És
Bóbita sem táncol. El is tûnt valahova. Hogy mi lett vele,
nem tudjuk.

Mi történt itt? Ez a magyarság már nem az a magyarság?
Hogy sikerült kiölni belõlük, ami talán a legértékesebb volt?
És ki tette ezt? S ha tette, miért tette? Miféle tömbösítõ erõt
feltételezhetünk abban a népben, amelyik „felejteni látta-
tik” azt a kultúrát, amely egységes néppé gyúrta? Ha ez az
erõ megszûnik, a vastömb is porrá esik szét. Észnél kell len-
ni! Egy egész nemzetrõl van itt már szó. Ahogy sokan nem
tudják, ki az a Bóbita, szintén sokan nem tudják, mi az a
nemzet. Holott a csontjaikban, vérükben hordozzák.

Igen. A nemzetet összetartó erõrõl kell itt beszélni. Mert
nem szeretném, ha a dédunokáim iskolai évnyitó ünnepé-
lyén ne hangozna el a Himnusz, ne kellene memorizálniuk a
Szózatot, és a versmondó kislány ne például egy Ady-verset,
hanem valami francia, vagy német költeményt mondana el,
természetesen francia, vagy német nyelven. Mint a magyar
kultúra vénséges napszámosa, én elvárom a felelõsséget vi-
selõk némelyikétõl, például egy néhány képviselõbõl álló
csoporttól, hogy indítsanak mozgalmat egy Juhász Ferenc és
Nagy László, nemrég elhunyt két költõnk emlékét ápoló
kettõs szoborcsoport felállítása érdekében. Példa lehet
Goethe és Schiller páros szobra Weimarban.

Nem szeretném túlbecsülni megválasztott képviselõinket,
de alábecsülni sem. Én bízom abban, hogy vannak ott, akik
tudják, mirõl van szó. Nem kis dolog a mai világban. Opti-
mista vagyok. Ha lehet szobrot állítani az amerikai radikális
tüntetõk számára Budapesten, akkor százszor inkább lehet,
sõt kell a magyar költészet e két óriásának.

(L. Albin)

OUPS: Szívünk ragyogása

Ez a varázslatos történet nemcsak a gyermekeknek
szól, hanem a szülõk szívét is megérintheti. Akár
óvodás csemetéjüknek olvassák, vagy nagyobb
gyermekük után õk is kézbe veszik ezt a könyvet. Az
érzelmi intelligencia az élet örömteli megélésének a
kulcsa, talán a legfontosabb képességünk. Ez a
könyv jó útmutató nekünk, felnõtteknek is ezen a té-
ren. Én nagyon élveztem és a benne található aján-
dékkártyák még megerõsítik az olvasás élményét.
Részlet a könyvbõl:
„A Szívbolygón, azon a távoli helyen, ahol hõsünk él, a szeretet a legnagyobb érték.
Az õ hazájában nem ismerik a veszekedést, az irigységet, sem a rosszakaratot. Éppen
ellenkezõleg: e bolygó barátságos lakóinak az okozza a legnagyobb boldogságot, ha
örömet szerezhetnek egymásnak. Oups ezért kíváncsi volt rá, hogy a Földön élõ em-
berek többsége miért gondolkodik másképpen – miért nehezítik meg a saját életüket
és másokét az állandó veszekedésükkel, háborúzásukkal. Elhatározta, hogy ellátogat
a Földre és visz magával két ajándékot is: a szeretetet és az örömöt. Barátságot kötött
a Föld lakóival, akiket azóta is szívesen felkeres.”

Pásztor Andrea:
A platánfa álma

címû könyve egy százéves fa és egy óvodás korú kis-
lány szeretetteljes, megható kapcsolatába avatja be
az olvasót a platánfa szemszögébõl. A négy évszakot
átölelõ, több szálon futó történetében fontos emberi
kérdéseket vet fel. Megismerhetjük a mesébõl a sze-
retet erejét, a körülöttünk lévõ világ sérülékenységét,
a barátság cselekedetekben megnyilvánuló erejét. A mû nyelvezete érthetõ és igé-
nyes, elsõsorban nagyobb óvodás és általános iskoláskorú gyermekek számára
ajánljuk, de a felnõttek számára is nagy élményt nyújthat. Számos iskolai tanórai fel-
használási lehetõséget rejt magában a történet, a környezettudatos magatartásra ne-
veléstõl a társadalomismereti kérdések széles körén át a felelõsségteljes barátságig.
A mesét Nagy-Bán Kitti grafikus mûvész egyedi stílusú illusztrációi díszítik, amelyek
tökéletesen visszaadják a mese világát. A megindító történetnek és a szemet gyö-
nyörködtetõ festményeknek köszönhetõen ideális karácsonyi ajándék lehet a könyv
lányoknak, fiúknak egyaránt.

Gary Chapmann–Ross Campbell:
Gyerekekre hangolva

A szerzõpáros egymást jól kiegészítve segít abban, hogy
felismerhessük gyermekünk elsõdleges szeretetnyelvét.
Minden gyermeknek szüksége van a szülei szeretetére. Ez a
feltétele biztonságérzetének, és annak, hogy olyan emberré
váljon, aki képes szeretetet adni és szeretetet elfogadni. Eb-
ben a könyvben sok gyakorlati példával találkozhatunk, így
jobban megértjük az egymásra hangolódás fontosságát, fõ-
ként felnõtt és gyermek esetében.
„A szavak vagy összekötnek, vagy szét választanak.” Felnõttként azt gondoljuk, hogy
világosan beszélünk, de sokszor a gyermek számára értelmezhetetlen a megnyilvá-
nulásunk. A gyermekre való ráhangolódás elsõ lépése, hogy lecsendesedünk és csak
figyelünk, hogy mûködik a gyermekünk. A gyermek reakcióinak felismerésébõl eljut-
ni a helyes kommunikációig, majd a cselekvésig, ebben segít a szerzõpáros. Nem-
csak szülõknek, de pedagógusoknak is hasznos olvasmány, amely segít megismerni
a gyermek érzelmi szükségleteit és ezek betöltésének a módját.

Gary Chapman:
Az 5 szeretetnyelv

Gary Chapman amerikai pszichológus, család- és párterapeu-
ta több évtizedes tapasztalata alapján arra a felismerésre ju-
tott, hogy a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, mint az anyanyel-
vünket, és a szeretetközlés alapvetõen ötféle kommunikáci-
ós csatornán keresztül történik. A szeretet kifejezésének öt
módja: az elismerõ szavak, a minõségi idõ, az ajándékozás, a
szívességek, a testi érintés. Mindannyian azon a nyelven fo-
gadjuk be és fejezzük ki a szeretetet, amelyre neveltetésünk
és személyes hajlamaink által a legfogékonyabbá váltunk. Ezért fordulhat elõ, hogy az
üzenet küldõje és befogadója nem érti meg egymást. Mi tehát a megoldás? Aki nem
riad vissza egy kis nyelvtanulástól, könnyen ráhangolódhat társa, családtagjai, bará-
tai szeretetnyelvére. A könyvben található teszt segítségével saját szeretetnyelvünk-
re is könnyebben ráismerhetünk.
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Krisztus megjelenésének
a hatása az életünkre

Mert megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi
kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy
Istenünk és üdvözítõnk, Jézus Krisztus dicsõségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden
gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes hatá-
rozottsággal: senki meg ne vessen téged. Titusz 2,11-15.

Lelkileg is készülõdhetünk a karácsonyra. Milyen jó dolog, ha
egy-egy betlehemes történetet betanulunk együtt, amivel örömet
szerezhetünk másoknak. Fontos idõszak ez a karácsony elõtt:
ilyenkor írhatunk leveleket azoknak, akiket szeretünk. De ilyen-
kor, amikor még jobban érezzük a hétköznapokban is Isten szere-
tetét, mi magunk is készülhetünk azzal is a karácsonyra, hogy kér-
jük azoknak a bocsánatát, akiket esetleg megbántottunk valami-
vel. Mert nemcsak fizikailag bánthatunk valakit, hanem milyen
sokszor lelkileg is okozhatunk fájdalmakat azoknak, akiket pedig
szeretünk. Egy szülõnek, társnak, gyermeknek. Megbántottunk
valakit egy át nem gondolt mondattal, szóval, vagy azzal is, hogy
elhanyagoltunk valakit, megfeledkeztünk egy születésnapról,
névnapról, évfordulóról. S azzal is bánthatunk, hogy nem vagyunk
ott mellette, mikor szükség lenne ránk.
A karácsonyi készülõdés azt is jelenti, hogy tisztába kell rakni a
dolgainkat. Jézus arra tanította a saját maga idejében az embere-
ket, hogy milyen fontos, hogy bocsánatot kérjenek azoktól, hogy
elrendezzék azokkal az ügyeiket, akikkel haragban voltak. Ha va-
laki ott állt az áldozatával az oltár felé kígyózó sorban, Jézus azt
mondja, inkább hagyd ott azt, menj el, és békülj meg felebarátod-
dal.
Hogyan ünnepelhetnénk a szeretet és a béke ünnepét, hogyan ün-
nepelhetnénk a Békesség fejedelmét, Jézust, ha közben az éle-
tünkben nincs jelen a békesség, nem kértünk bocsánatot mások-
tól, és nem bocsátottunk meg azoknak, akik ellenünk vétkeztek.
A karácsonyi készülõdést nem a nagy áruházak és a bevásárlóköz-
pontokban eltöltött idõ hossza kell, hogy jelezze. Régen faluhelyt,
ahogyan András és Katalin nap után, az újbor után vége volt a me-
zõgazdasági betakarításoknak és munkálatoknak, az emberek
sok idõt töltöttek el egymás társaságában. Elmentek egymást
meglátogatni, egymással törõdtek, beszélgettek.

Mire tanít bennünket a Szentírás, Isten szava az ádventtel, kará-
csonnyal kapcsolatban? Látjuk azt, hogy vannak múlt idejû dol-
gok és vannak jövõ idejû dolgok.
Múlt idejû dolgok, amiken már túlvagyunk, amik már a hátunk
mögött vannak. Sokszor a múlttal kapcsolatosan ott van az em-
berben a lelkiismeretnek a vádoló hangja. Valamit rosszul csinál-
tam, valamit elrontottam. Valaki ellen gonoszul cselekedtem.
Vagy valakit nem szerettem eléggé. Vagy csak nem nyújtottam
neki egy segítõ kezet, pedig megtehettem volna. Az ember múltja
sokféle rossz emléket hozhat elõ bennünk – és ebben semmiféle
kivétel nincs, legyen valaki itt bent, vagy éljen odakint. A múlt
sokszor teherként van jelen az életünkben.
De van egy másik fajta múlt is, ami pedig egészen mást tud ered-
ményezni az életünkben. Ez pedig az, amit Jézus tett értünk. Ilyen
a karácsony is, mert Jézus Krisztus már megszületett, eljött a vi-
lágba, itt járt az emberek között, tanított, gyógyított, szeretett, és
végül még az életét is feláldozta értünk, bûnös emberekért. Ez a
múlt tud egyedül valami jót hozni, és valami pozitív változást hoz-
ni: „arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi
kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világ-
ban.”
Milyen furcsa dolog áldozatot hozni valaki ismeretlenért. Isme-
retlenül ki az, aki segít rajtam. És én ismeretlenül kicsodán segíte-
nék? Jézus arra is megtanít bennünket, hogy így tudjunk szeretni,
és így tudjunk áldozatot hozni a másik emberért. Az önzetlen és
önfeláldozó szeretetre Jézus tanít meg minket.
De a karácsony nemcsak a múlttal kapcsolatosan van jelen az éle-
tünkben, hanem a jövõvel kapcsolatosan is.
Ha Krisztust megismerem, akkor a jövõ felé is úgy tekintek, mint
amire várok és vágyódom. Milyen nagy dolog, ha valaki nem aggó-
dik a jövõ felõl, ha nem fél a jövõtõl, hanem várja azt, és remény-
ségben él.
Azt gondolom, ez is közös minden emberben, hogy a jövõ felõl ag-
godalmai vannak. Lesz-e munkám... tudom-e fizetni a csekke-
ket... lesz-e elég egészségem... lesz-e erõm segíteni a gyermekeim-
nek... vajon a gyermekeim életében minden rendben lesz? Milyen
sokfajta aggodalom van ott az életünkben, még akkor is, ha nem
beszélünk róla.
A jövõt illetõen Jézus arra tanította a tanítványait, hogy ne aggód-
janak, mit esznek, vagy mit isznak, mivel öltözködnek. Jó lenne
sokkal komolyabban venni az õ szavait.
A jövõvel kapcsolatosan Pál apostol nem aggodalommal éli az
életét, hanem reménységgel. Mert tudja, hogy a jövõ felé úgy te-
kintünk, mint ahonnan Krisztus érkezik, Krisztus jön velünk
szembe. Vegyük ezt is sokkal komolyabban. Mert ez a jövõ tud
boldogságot adni azoknak, akik Krisztusban vannak. Az ádvent
erre is figyelmeztet bennünket, hogy Jézus vissza is jön. Ez a Jézus
pedig a teljhatalmú Úr, az Élet Ura, a Feltámadott, az a Krisztus,
akinek minden hatalom adatott, és aki már ítéletre is jön el.
Mégse fél Pál apostol sem, hanem örül az Õ jövetelének. Azért
tud örülni, mert ezt a Krisztust már ismeri, és megismerte az éle-
tében. Azért tud ennek a napnak örülni, mert azt is tudja, hogy
Krisztus valami mást is megtett a múltban: nemcsak megszületett
a betlehemi istállóban, hanem életét, önmagát adta értünk. És ez
mutatja meg számunkra Krisztus szeretetét.

Kovács Csongor lelkipásztor

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
BÕVÍTETT KIADVÁNYA,

a TÖRTÉNELMI SÉTA

7000 Ft-os áron kapható a HÍRHÁZBAN!
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Címzés: Mennyország
– Már megint egy csomó segélykérõ – mondta kis munkatársam,
amikor a hivatali leveleket bontogatta.
– Aztán nem írnak rá se osztályt, se emeletet, isteni csoda, ha meg-
találnak!
„Isteni csoda, ha megtalálnak”, erre a mondatra indult meg emlé-
kezetem kereke, hogy elém hozzon egy szívemnek kedves, régi
történetet, amit még gyermekkoromban hallottam, de ma is olyan
nekem, mint az örökzöld dallamok, amelyeket nem lehet soha
megunni, mert behízelgõen szépek.
A történet egy öreg postásról szól, aki egy kis hegyi faluban teljesí-
tett szolgálatot. Postamester és levélhordó volt egy személyben.
Igaz, hogy amikor ez a furcsa eset történt vele, már nyugdíjas volt,
de magatartása csak megerõsíti becsületét, jó szívét.
Nyugdíjba vonulása után feljebbvalói sokat törték a fejüket, mit is
tegyenek, érdemes-e új postamestert, új levélhordót kinevezni,
amikor olyan kevés ott a hegyek között a teendõ, kevés a kihor-
dandó levél. Mert ki ír a falubélieknek? Egy katonafiú a szülei-
nek, egy leány a mátkájának, egy távoli rokon, aki halálhírt ad tud-
tul. Kevesen írnak a faluból is, az ujján is megszámlálhatná az em-
ber: anya a katona fiának, a vegyeskereskedõ, ha valami áruja hi-
ányzik, a tiszteletes úr, meg talán néha a hentes vagy a kocsmáros.
A telegráfot is ritkán használják, csak ha a doktort kell hívni, de
ilyenkor az öreg postás legtöbbször a saját pénzén hívja, mert az
emberek sajnálják azt a pár krajcárt a sürgönyre. A postás szegény
volt ugyan, de nem sajnálta a pénzt egy emberéletért.
Az évek során már jól felismerte az emberek írását, hiszen mindig
ugyanazok írtak, az egyik gömbölyû betûket írt, a másiké szálkás
volt, az egyik nagybetûket rajzolt, a másik szinte olvashatatlan ki-
csiket. Jól ismerte a hentes írását, a Mariska néniét, a kis Bözsiét
pedig éppen, mert õ hagyta le mindig a címzést.
Mindezt jól tudta róla a fõnöksége. Úgy döntött hát, hogy nyugdí-
jazása után is megtartja, mindketten jobban járnak. A postás is,
aki a nyugdíja mellé még valamit kereshet, a feljebbvalók is, mert
nem kell két embert fizetniük. Sürgönyt meg amúgy is csak akkor
küldenek, ha valaki elhalálozott, a végtagját törte, vagy a gyerek
esett torokgyíkba. Nyugdíjazták hát az öreg postást hivatala meg-
tartása mellett egy kis különbérért...
Örült is neki nagyon. Feljebbvalóinak döntését megtiszteltetés-
nek, elismerésnek vette. Ám ekkor érte a legnagyobb meglepetés,
az az eset, amelyben még postamesteri minõségben is nehezen tu-
dott döntést hozni.
A karácsony elõtti hetekben történt, hogy valaki egy olyan levelet
küldött, amelynek a címzése így szólt: A jó Istennek. Mennyor-
szág. Az elmúlt évek alatt sok levelet hordott a legtávolabbi hegyi
lakónak is, de ilyen címzésû még nem volt a kezében. Mennyor-
szág! Úgy írta ezt a borítékra küldõje, mintha csak azt írná, hogy
Kiskõrös, Iharosberény, vagy Nagytarcsa. A baj az volt, hogy még
csak a betûkrõl sem ismert a küldõre, mert az írásával eddig még
nem találkozott. Nagyon elgondolkodott. A Mennyország egyet-
len címjegyzékben sem szerepelt. De a posta ezt nem hagyhatja
annyiban. Hát még hogy bélyeg is volt rajta, és hozzá annyi,

amennyi a külföldi levelekre kell. A feladót biztosan jól kioktat-
ták a szabályokra! Ezt a levelet nem lehet csak úgy félredobni.
Nem jött zavarba. A levelet kézbesíteni kell, mint a többi levelet
általában. De hova? Nehéz dolog. Ilyen még nem fordult elõ a
gyakorlatában. De mégis, rend a lelke mindennek. És már nyúlt is
a ceruzája után, hogy ráírja a borítékra: címzés elégtelen, helység
ismeretlen. De a szíve közbeszólt! Nem engedte neki. Mit szólna a
feladó, ha a levelét nem továbbítanák a címzettnek? Aki a postá-
ban bízik, nem csalatkozhatik, nem lehet csak úgy, egy tollvonás-
sal valakinek a levelét megsemmisíteni.
Mit tegyen? Megtisztelõ dolog, hogy valaki a postát arra is képes-
nek tartja, hogy ezt a levelet a „legmagasabb helyre” eljuttassa.
Bizalom ez a javából a posta iránt. Úgy döntött hát, hogy mivel ez
a magasabb fórumokra tartozik, elküldi a levelet a felsõbb hatósá-
gokhoz, akiknek nagy gyakorlata van az ilyenekben, döntsenek a
sorsáról, továbbítsák õk a feladó megelégedésére.
A jó, öreg levélhordó tévedett, amikor azt hitte, hogy a feljebbva-
lóinak könnyû dolga lesz. Mert amikor azok elolvasták, csak ráz-
ták a fejüket: no de ilyet ki látott? Ilyen címzést! És mivel nem sze-
repelt rajta feladó, hát úgy döntöttek, hogy többek szeme láttára
felbontják a levelet.
A kusza betûkkel írt levélsorok azt mondták, hogy a feladó egy
szegény favágó, olyan szegény, mint a templom egere, tíz gyereké-
nek nehezen keresi a kenyérrevalót. Ha Isten is úgy akarja, nem-
sokára megszületik a tizenegyedik is, a karácsony is a küszöbön,
legalább egyszer egy évben valami tisztességeset szeretne fõzni a
felesége, már csak a gyermekek kedvéért is, kéri a jó Istent, adjon
neki valami pénzecskét, nem ajándékba kéri, csak kölcsönbe,
apránkénti törlesztéssel.
A kérés naiv egyszerûsége meglágyította a magas hivatal szívét.
Mert senki ne higgye, hogy a hivatalnak nincsen szíve-lelke. Az a
néhány ember ott, ahol a levelet olvasták, úgy érezték, hogy ezt a
levelet nem továbbítják, nem lehet Istent annyi kéréssel hábor-
gatni, mindegyik Isten kistitkárának érezte magát, és benyúlva a
saját zsebébe, pillanatok alatt összehozták a karácsonyi gyorsse-
gélyt, aztán ugyanazon az úton, ahogy a kérés jött, elküldték a le-
vélben jelzett feladónak. És mivel rend a lelke mindennek és a
posta nem bonthatja csak úgy fel a nem neki szóló leveleket, hát a
legmagasabb iktatószámot, amilyen csak a mennyben lehet, ráír-
ták a levélre, hozzáfûzve: feladó hiányában felbontva és alatta
„Isten megbízásából” olvashatatlan aláírás.
A küldemény maradéktalanul megérkezett a címzetthez. A hiva-
talnak is van szíve-lelke.

Gyarmathy Irén (Csepp a tengerben – evangélikus elbeszélõk)

Szeretettel emlékezünk

DANCZ JÓZSEFNÉRE
(BORBÉLY KLÁRA)
halálának 10. évfordulóján.

„Nem múlnak õk el,
kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)
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Szentiváni suliszemle: Adventi készülõdés
Ott él a kalácsban,
karácsonyi fényben,

gyermekek szavában,
anyának szemében,
nagy hideg estékben,
neked adja lángját,
s az adventi éjben
hirdeti hatalmát!

Mindig benned lobog,
nincs felírva ára,

dísznek nem rakhatod
a karácsonyfára!

Legyen erõs hitben
szívedben az élet,
s feletted az Isten,
aki emberré lett!

(Tóth Enikõ: Rejtõzködõ szeretet)

Adventus – latin eredetû szó, jelentése el-
jövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az
V-VI. századra nyúlik vissza, a Jézus szüle-
tésének ünnepére (karácsonyra) való fel-
készülés idõszaka. Tágabb és legfontosabb
értelemben a reményteli várakozás, a lelki
készülõdés ideje.

Ha mélyen magunkba nézünk, kinek mirõl
szól manapság az advent, felmerül az a
kérdés is, mirõl szól az advent a most élõ
emberek, vagy az ifjabb generáció számá-
ra. A karácsony elõtti õrült bevásárlásról?
A karácsonyi idõszak kezdetérõl? Bronz-,
ezüst- és aranyvasárnapokról? Utolsó
nagy kapkodásról az ünnepek elõtt? Szakí-
tásokról, veszekedésekrõl, vagy tényleg a
szeretet idõszakáról? Vagy csak várjuk,
hogy egyszerûen végre jöjjön egy kis szü-
net, legyen már év vége? Ha megkérdez-
nénk az utca emberét, vajon hányan lenné-
nek ma tisztában azzal, hogy nem a min-
denszentek, halottak napja az elcsendesü-
lés, a magunkba fordulás idõszaka, hanem
az advent? A féktelen vásárlások kapko-
dás, feszengés helyett ebben az idõszakban

kellene igazán elcsendesülni, magunkba
fordulni és elgondolkodni. Kitárni a szí-
vünket az Úr, a szeretteink felé, valamint

minden rászoruló, elesett ember felé.
Sokan nem is gondolnák, hogy egy-két
apró gesztussal, akár csak egy mosollyal,
kedves szóval milyen örömet lehet szerez-
ni másoknak.

Iskolánkban régi hagyomány, hogy mindig
szervezünk egy közös programot, amit a
karácsonyra való készülõdésnek szente-
lünk. Az idén sem maradhatott ez el, bár a
Mikuláshoz hasonlóan sajnos most sem
láthattuk vendégül a szülõket és a kisebb
testvéreket (õket igyekszünk az iskolai
honlapon 180 db fényképpel kárpótolni), s
arra is törekedtünk, hogy az osztályközös-
ségek szintjén dolgozzanak a gyerekek. A
szülõk és a tanárok közremûködésével ta-
nulóink készíthettek karácsonyi díszeket,
hajtogathattak kartonból és vághattak ki
keménypapírból karácsonyi dekorációkat,
ragaszthattak, festhettek karácsonyi gipsz-
figurákat, díszíthettek (és fogyaszthattak)

mézeskalácsot (ezúton is köszönet a szülõi
felajánlásokért Husvéth Mónikának és
Fekti Erzsébetnek), valamint hangulati
aláfestésként karácsonyi zenéket hallgat-
hattak. Kocsisné Madarasi Mónika és Ko-
csis Kata tanító nénik jóvoltából egy-egy
adag muffin is jutott minden osztálynak. A
zene, a folyosón fogyasztható téli tea illata,
az osztálytermek és a folyosó dekorációi
mellett az iskola adventi kellékei is aláfes-
tették a karácsonyi hangulatot. Közös ka-
rácsonyfánkért pedig Márkli Ákosnak sze-
retnénk köszönetet mondani, a díszes fa
minden adventi idõszakban folyosónk im-
pozáns látványosságának számít. Nemso-
kára karácsony!

Kiss Attila igazgató
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Együtt vigyázunk, hogy ne történjen baj
Szén-monoxid-érzékelõt ajándékoztak a tûzoltók
annak a vajtai családnak, ahol szén-monoxid-mér-
gezéssel került kórházba egy kisfiú még novem-
ber végén. A Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizott-
ság a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével
együttmûködve összesen tizenhat szén-mono-
xid-érzékelõt és harmincnégy füstérzékelõt ado-
mányoz a rászoruló családoknak decemberben.
A készülékeket az Országos Tûzmegelõzési Bizott-
ság juttatta el Fejér megyébe. A testület jóvoltá-
ból már évek óta hagyomány, hogy a megyei tûz-
megelõzési bizottságok kapcsolatba lépnek rá-
szoruló családokkal, és kézzelfogható, konkrét se-
gítséget, azaz eszközöket, füst- vagy szén-mono-
xid-érzékelõket adnak át nekik. A berendezések
felszerelésében is segítséget nyújtanak a kataszt-
rófavédelem munkatársai. A készülékek elosztá-
sakor a rászoruló családok szociális helyzetét, a
veszélyeztetettséget és a családtagok számát
vették figyelembe. Az életmentõ érzékelõeszkö-
zök adományozásával a katasztrófavédelem célja
az, hogy erõsítse az emberekben annak fontossá-
gát, hogy aktívan részt vegyenek saját biztonsá-
guk megteremtésében.
Fejér megyében évente átlagosan 230 lakástûz
keletkezik, legtöbbször figyelmetlenségbõl és va-

lamilyen nyílt lánggal összefüggõ tevékenység
következtében. Ilyen a fûtés és a sütés-fõzés,
ugyanakkor gyakoriak az elektromos eredetû tü-
zek, és sajnos még a dohányzás is többször okoz
lakástüzet. Tûz esetén csak percek állnak a lakók
rendelkezésére, hogy biztonsággal elhagyják ott-
honukat. A tûz kezdeti szakaszában általában elõ-
ször füst képzõdik, ezt észlelve a füstérzékelõk át-
lagosan egy percen belül jeleznek, így adva na-
gyobb esélyt a menekülésre, esetleg a tûz kezdeti
szakaszának eloltására.
Szén-monoxid a leggyakrabban akkor keletkezik,
ha a nyílt égésterû fûtõberendezés, mint például a
vízmelegítõ, a kazán, a bojler, a konvektor, a kály-
ha, cserépkályha, kandalló a megfelelõ szellõzés
hiánya miatt elhasználja a helyiségben lévõ oxi-
gént. A szükséges levegõ-utánpótlás nélkül ilyen-
kor mérgezõ szén-monoxid fejlõdik, amely akár
egy percen belül ölhet. Ezért nagyon fontos, hogy
évente ellenõriztessük a fûtõberendezést, éljünk
az ingyenes kéményseprés lehetõségével, figyel-
jünk a levegõ-utánpótlásra és feltétlen használ-
junk szén-monoxid-érzékelõt.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ

VASÁRNAP ÉLETBE LÉPETT AZ EGYIK LEGTÖBB FEJLESZTÉST
KÍNÁLÓ VASÚTI ÉS BUSZMENETREND

December 13-ától, vasárnaptól lépett életbe a MÁV-START és a Volánbusz 2020/2021-es menet-
rendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos viszonylaton hoz az utasok
számára jól érzékelhetõ változást. Számos vasútvonalon csúcsidõben az eddigieknél is több és
gyorsabb vonat közlekedik a pálya- és jármûfejlesztések eredményeként. Az új autóbusz-menet-
rend új járatokkal, ütemes közlekedéssel biztosít a korábbinál kedvezõbb és az egyéni közle-
kedéssel szemben versenyképesebb szolgáltatást. A MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai
irányítása révén pedig összehangolt vasúti és buszos csatlakozások szolgálják a kényelmesebb
eljutást.

Az új vasúti és autóbuszos menetrendi fejleszté-
sek az ország szinte minden térségét érintik. Pél-
dául Kelet-Magyarországon több fõvonalon bõvül
az InterCity-hálózat: Zemplén és Borsod térsége
új, kétóránkénti, közvetlen kapcsolatokkal kerül
közelebb a fõvároshoz. Budapest és Békéscsaba
között minden vonaton óránként elérhetõ lesz az
InterCity-szolgáltatás (Békés InterCity névvel),
késõ este pedig egy új InterCity is indul a fõváros-
ból Békéscsabára. Ózd, valamint Sárospatak és
Miskolc között is versenyképessé válik a vasúti
közlekedés a párhuzamos fõutakon elérhetõ me-
netidõkkel. Borsod–Abaúj–Zemplén megyében is
több új járatot indít a Volánbusz: Szerencset,
Erdõbényét, Olaszliszkát, Sárospatakot, Sátoral-
jaújhelyt, Putnokot, Hétet és Sajónémetit érinti a
változás. Tiszaújváros és Polgár irányából az autó-
busz és vasúti közlekedés menetrendjeinek
összehangolása révén lehet gyorsabban és gyak-
rabban Budapestre utazni. Szeged és Makó között
minden nap minimum 30 percenként indulnak au-
tóbuszok, csúcsidõben rövidül a menetidõ, mivel
a reggeli és délutáni idõszakban az M43-as autó-
pályán is közlekednek autóbuszjáratok a két tele-
pülés között.
Budapest és Eger között az októberben beveze-
tett, óránkénti InterRégió vonatközlekedéshez
hangolja járatait a Volánbusz, így átlagosan fél-
óránként indulnak vasúti és autóbuszjáratok a két
város között. A Kecskemét és Hetényegyháza vi-

szonylaton munkanapokon kilenc pár vonattal bõ-
vül a kínálat.
A hatvani vasútvonal felújításának köszönhetõen
Budapest és Gödöllõ között egész nap, hétvégén
is félóránként indulnak személyvonatok. Az Érd al-
só és Budapest–Kelenföld szakaszon 10 percen-
ként járnak a vonatok a reggeli csúcsórában. Szé-
kesfehérvár és Siófok között ütemes menetrend
szerint, egész nap kétóránként közlekednek a sze-
mélyvonatok.
A Dunántúlon a nagyvárosok közötti közlekedést,
illetve a Balaton elérését az új Helikon InterRégió
vonatok jelentõsen javítják, melyek Gyõr–Celldö-
mölk–Keszthely–Fonyód–Kaposvár útvonalon
egész nap kétóránként közlekednek. Zalaegerszeg
és Keszthely között hajnaltól késõ estig óránként,
csúcsidõben 30 percenként közlekednek az autó-
buszok.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója mérföldkõnek nevezte a december 13-ai
menetrendváltást, mert az új menetrend már a
MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítá-
sa által elérni kívánt céloknak megfelelõen ké-
szült. A közúti–vasúti közösségi közlekedési szol-
gáltatást összehangoltan és fenntartható módon
kell biztosítani, úgy, hogy az vonzóbbá és verseny-
képesebbé váljon. Az integráció célja az egységes
menetrend, egységes utastájékoztatás, egysé-
ges jegyértékesítés megteremtése. A közösségi
közlekedés egy rendszer, ennek szerves része a

helyközi és a helyi közlekedés, ezért ezek össze-
kapcsolása kiemelten fontos. A versenyképes,
modern és összehangolt közösségi közlekedés
megteremtéséhez a következõ években minden-
képpen szükségesek a fejlesztések, a jármûpark
és a pályahálózat felújítása. A végsõ cél a tarifakö-
zösség megteremtése 2022-re, a megbízhatóbb,
kényelmesebb és olcsóbb utazások biztosítása
érdekében.
Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezér-
igazgatója hangsúlyozta: a Volán-társaságok in-
tegrációjának egyik legfontosabb eredménye az
volt, hogy rugalmasabban és racionálisabban
szervezhetõ a helyközi közlekedés. A MÁV-val va-
ló szoros együttmûködéssel ez tovább folytató-
dik, ami jelentõsen hozzájárul az utas-elégedett-
ség növeléséhez. A vasútvállalat és a busztársa-
ság más-más területen szolgáltat hatékonyan,
ezek az erõsségek azonban most összeadódnak.
A közös menetrendfejlesztés, továbbá a rá- és el-
hordó autóbuszos szolgáltatások kialakítása biz-
tosítja a megfelelõ csatlakozásokat, a térségi köz-
pontok, megyeszékhelyek és a fõváros egyszerû,
gyors és kényelmes megközelítését. Minden kor-
szerûsítés azt a célt szolgálja, hogy egyre többen
válasszák a közösségi közlekedést az egyéni uta-
zás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-ki-
bocsátás jelentõs mértékû csökkentéséhez, az él-
hetõbb környezethez.
A közlekedési társaságok továbbra is felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a közegészségügyi elõírások
mindenkire nézve kötelezõek, és kérik, hogy ne fe-
ledjék: a maszk használata nemcsak a közösségi
közlekedési eszközökön, jármûveken, hanem va-
lamennyi állomási és megállóhelyi helyiségben és
szabadtéren is egyaránt kötelezõ, ahol az utas a
felszállás elõtt vagy után tartózkodik.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Vajtán szén-monoxid-érzékelõt, Mezõkomárom-
ban füstérzékelõt ad át Fodor Zoltán tûzoltó

õrnagy, sárbogárdi tûzoltóparancsnok-helyettes
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LEGYENEK TÜRELMESEK ÉS FIGYELMESEK
AZ ÉV UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN IS!

A karácsonyi és év végi idõszakban a közutak,
bevásárlóközpontok forgalma megnõ, ezért a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fi-
gyelmet fordít az utazók biztonságára, a bûncse-
lekmények megelõzésére. A rendõrség tapasz-
talatai szerint a vagyon elleni bûncselekmények
– különösen a zseblopások, gépjármûfeltörések,
betörések – ebben az idõszakban elszaporod-
nak, és a közlekedési balesetek is gyakoribbak.
A jogsértések jó része elkerülhetõ lenne, ha job-
ban vigyáznánk magunkra, ha csak kicsit körül-
tekintõbbek lennénk.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munka-
társai az év utolsó hónapjában fokozott jelenlét-
tel biztosítják a jelentõsebb tömegeket vonzó
helyszíneket, rendszeresen és visszatérõen el-
lenõrzik az áruházak, üzletközpontok környékét,
hogy megakadályozzák a jogsértéseket. Bizton-
ságunk megóvása érdekében azonban nekünk is
tennünk kell, hiszen az egyenruhás nem lehet ott
minden egyes bûncselekmény elkövetésénél,
hogy megakadályozza azt. Kérjük, hogy bizton-
ságuk megóvása érdekében fogadják meg a
rendõrség alábbi prevenciós tanácsait!

Tömegközlekedési eszközön fokozottan figyelje-
nek értékeikre, azokat tartsák a táskában, ka-
bátjuk belsõ zsebében! A táskát mindig tartsák
szem elõtt! Csak annyi készpénzt vigyenek ma-
gukkal, amennyi feltétlenül szükséges!

Vásárlás alkalmával tartsák be a maszkviselés
és a távolságtartás szabályait!

Ha gépjármûvel közlekednek, a jármûvet jól kivi-
lágított parkolóban, gondosan lezárva hagyják
el, és gyõzõdjenek meg arról, hogy az autó utas-
terében nem maradt látható helyen érték!
Legyenek türelmesek és elõvigyázatosak a köz-
lekedésben! Csak biztonságos, megfelelõ mû-
szaki állapotú jármûvel induljanak el! Az idõjárá-
si, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezes-
senek, és a sebesség megválasztásánál a forga-
lom jellegét, sûrûségét is vegyék figyelembe!
Célszerû az útvonalat elõre megtervezni és az
aktuális közlekedési híreket, információkat fi-
gyelemmel kísérni. A lassúbb, körültekintõbb
vezetéssel minimálisra csökkenthetõ a baleseti
kockázat.
Gyalogosan, vagy kerékpárral lehetõség szerint
úgy induljanak útnak, hogy még nappali látási
körülmények között haza is érjenek! Ilyenkor vi-
seljenek fényvisszaverõ ruházatot vagy kiegé-
szítõt, hogy valamennyi közlekedõ számára jól
láthatók legyenek!
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja
továbbá a jármûvezetõk figyelmét arra, hogy –
saját maguk és mások életének, testi épségé-
nek megóvása érdekében – amennyiben sze-
szes italt fogyasztanak, ne vezessenek! Alkohol
hatására tompulnak a reflexek, romlik az ítélõké-
pesség, nõ a reakcióidõ.
… hogy szeretteihez mindenki egészségesen
hazaérhessen és bosszúságoktól mentesen ün-
nepelhessen!

FMRFK

Eltûnés miatt
keressük

Sztojka Gusztávot
A székesfehérvári
rendõrök a lakos-
ság segítségét
kérik. A Székesfe-
hérvári Rendõrka-
pitányság
07010-157/567/2
020. körözési szá-
mon eljárást foly-
tat Sztojka Gusz-
táv székesfehér-
vári lakos eltûné-
se ügyében. A 12 éves fiatal 2020. november
30-án gondozási helyérõl ismeretlen helyre tá-
vozott, azóta életjelet nem adott magáról. A fel-
kutatására tett rendõri intézkedések eddig nem
vezettek eredményre. A fiatal fiú 150 centimé-
ter magas, vékony testalkatú, barna, rövid hajú,
kék szemû. Eltûnésekor kék edzõcipõt és fekete
kabátot viselt. A Székesfehérvári Rendõrkapi-
tányság munkatársai kérik, hogy aki a fényké-
pen látható Sztojka Gusztávot felismeri, vagy
jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan in-
formációval rendelkezik, jelentkezzen szemé-
lyesen a rendõrkapitányságon, vagy hívja a
06-22-541-600-as telefonszámot, illetve te-
gyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a
112-es központi segélyhívó számon!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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TRAGÉDIA SÁRBOGÁRDON
A héten nem volt olyan nap, amikor ne riasztották volna az ország valamelyik pontjára a tûzoltóegységeket tragikus kimenetelû lakás-
tûzhöz. Vasárnap óta négy áldozatot követeltek a lángok, holott az ilyen esetek füstérzékelõ használatával megelõzhetõek lennének.
Szerdára virradó éjszaka egy körülbelül tíz négyzetméteres épület égett Sárbogárd külterületén, Kislók közelében. Az esethez a sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A melléképület lakójának életét a gyors beavatkozás ellenére sem si-
került megmenteni. Az eset körülményeit tûzvizsgálati eljárás során igyekeznek tisztázni.
Egy néhány ezer forintos füstérzékelõ 85 decibellel sípol, ha füstöt észlel, így még a tûz kialakulásakor esély van azt megfékezni, ezzel
emberi életet és anyagi javakat lehet megmenteni. Nemcsak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki,
de még nagyobb tûz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol volt füstérzékelõ. Mindenképpen érdemes egy ilyen élet-
mentõ eszközt vásárolni, akár ajándékba is, és a szoba közepén a plafonra szerelni.

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja Sárbogárdon
Szivárgott a szén-monoxid egy családi ház fürdõszobájában december 13-án este Sárbogárdon.
A tûzoltókat és a mentõket rosszullét miatt riasztották a lakáshoz. A családi ház fürdõszobájában a gázbojler meghibásodása miatt
áramlott vissza a mérgezõ gáz a lakótérbe. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók és a gázszolgáltató szakembere magas szén-monoxid-kon-
centrációt mért a bojler közelében. A ház lakóját a mentõk kivizsgálásra kórházba szállították. Az épületben szén-monoxid-érzékelõ
nem volt.
A hasonló balesetek és tragédiák szén-monoxid-érzékelõvel megelõzhetõk, hiszen a színtelen, szagtalan, íztelen, rendkívül mérgezõ
szén-monoxidot csak ezek a készülékek képesek érzékelni, és szén-monoxid-szivárgás esetén hangos sípolással figyelmeztetnek a ve-
szélyre.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, szóvivõ

2021: ÚJ ONLINE NYOMTATVÁNYOK
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALNÁL

2021-ben ismét bõvül az online intézhetõ ügyek köre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Az Online Nyomtatványkitöltõ Alkal-
mazáson (ONYA) belül újabb online nyomtatványok segítik, hogy ügyfeleink külön program telepítése nélkül bárhol kényelmesen,
akár mobiltelefonon is intézhessék adózással kapcsolatos ügyeiket.
2021 elejétõl már a háztartási munkával kapcsolatos bejelentések is teljesíthetõk online formában. A nullás bevallás kiváltására szol-
gáló nyilatkozat (NY) beküldése a webes felületen még egyszerûbbé válik. Az egyre népszerûbb kisvállalati adózás megkönnyítésére a
kiva-bevallás (21KIVA) szintén elérhetõ lesz az ONYA felületén, és a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására szolgáló nyomtat-
vány (21TFEJLH) esetében is csupán néhány adat kitöltésével benyújtható lesz a bevallás.
Az ONYA 24 órás szolgáltatást kínál, és használatához kizárólag ügyfélkapu-regisztrációra van szükség. A felületen bárki elérheti a
NAV-nál nyilvántartott aktuális adatait, amelyeket szükség esetén módosíthat, törölhet, további adatokkal kiegészíthet. Az azonosító
adatok a bevallási nyomtatványokon is automatikusan megjelennek, ami gyorsítja és megkönnyíti kitöltésüket.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

32 MILLIÓ FORINTOT
ÉRÕ HAMIS PARFÜM

AZ AUTÓPÁLYÁN
2020. december 15.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) munkatársai
közúti ellenõrzésen egy jármûben 1.500 hamis már-
kajelzésû parfümöt találtak.
A pénzügyõrök az M7-es autópályán ellenõrizték
azt a teherautót, aminek a rakterében, jelöletlen
kartondobozokban 1.500, különféle márkajelzésû
(Paco Rabanne, Hugo Boss, Gucci, Giorgio
Armani, Mon Guerlain, Creed) hamis parfümöt ta-
láltak. A sofõr elmondása szerint az árut Romániá-
ból Olaszországba vitte volna.

A NAV munkatársai a 32 millió forint értékû hamis
illatszereket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok
megsértése miatt feljelentést tettek a NAV pénz-
ügyi nyomozóinál.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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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

ELTARTÁSI SZERZÕDÉST KÖTNÉK.

Egészségügyi jártassággal,

gépkocsival rendelkezem.

06 30 960 5633

CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Sárbogárd, Kossuth u. 60.

Azonnal költözhetõ!

06 30 364 9408

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra már most lehetõség van elõfizetni a 2021-es esztendõre változat-
lan 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 nyitvatartási idejében, vagy átutalás-
sal. A Hírház Kft. számlaszáma: 10402946-29450071-00000000 (kérjük a
közleményben feltüntetni a nevet, lakcímet).
Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tartják megvásá-
rolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudásunk sze-
rint Önöket szolgáljuk.

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.

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 9.00-16.00 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák
Tamás, Szántó Gáspár, Horváth Katalin és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ:

Hargitai-Kiss Balázs. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés:
saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító
helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft, félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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