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A Dél-Mezõföld független hetilapja

FELHÍVÁS
KERINGÕRE

www.bogardesvideke.hu

Igazolt új koronavírusfertõzöttek száma megyénként

Táncba hívom Önöket, kedves Olvasók!
Most ugyan mindenféle testi érintkezéstõl
tartózkodni kell, de a napsütésben nyitott ablakokon beszûrõdõ zenének – legyen az a Kék
Duna keringõ, vagy a madarak éneke – nyugodt szívvel átadhatjuk magunkat, feloldva a
bezártság, bizonytalanság miatti szorongást.
Ha személyesen nem is találkozhatunk,
együtt lehetünk viszont a Bogárd és Vidéke
hasábjain. Bátorítom Önöket, hogy ha kedvük tartja, és ihletet kapnak, küldjék el szerkesztõségünknek a karantén idején született
alkotásaikat, rajzaikat, fotóikat, írásaikat,
verseiket, gondolataikat.
E-mail-címünk: bogardesvideke@gmail.com
Várom leveleiket!
Hargitai–Kiss Virág

NYISS ABLAKOT
A ZENÉNEK!

Ezt a csodálatos, kifejezõ rajzot
Konczné Erzsi óvónéni 8 éves unokája,
Takács Eszter készítette.

Írás a
4. oldalon.
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FRISS JÁRVÁNYÜGYI HÍREK
Sárbogárd
Dr. Sükösd Tamás polgármester április 1-jei, szerdai tájékoztatása alapján, melyet lapunk megkeresésére adott közvetlenül lapzártánk elõtt: továbbra sincs regisztrált koronavírus-fertõzött Sárbogárdon. Hivatalosan elrendelt otthoni karanténban 7-8 ember
van, jelenleg mind tünetmentesek, ahogy azok is, akik már letöltötték, vagy hamarosan letöltik a kötelezõ két hetet. A karanténba
helyezett személyek jellemzõen kamionosok, külföldön járt állampolgárok, illetve katona, egészségügyi dolgozó.
Az önkormányzat 100 darab gyári maszkot adományozott a mentõknek, és a hivatalban dolgozó egyik kolléganõ által készített
maszkokat juttatnak a szociális intézményekbe, családsegítõbe. A mentõállomáson folyamatosan szolgálatot teljesítõ öt fõ részére
április folyamán meleg ebédet biztosít az önkormányzat. Az egészségügyi és szociális dolgozók ingyenesen utazhatnak a helyi járatos buszokon.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ gyógyszerész által elõállított kézi fertõtlenítõszerrõl és felületfertõtlenítõrõl gondoskodott,
melyeket szintén a szociális szférába továbbítanak.
Hivatalból is keresik az elesetteket, de a családsegítõnek is van adatbázisa a segítségre szorulókról. 40-50 idõsnek nyújtanak támogatást bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. A szociális étkeztetés a korábbi gyakorlat szerint annak rendje s módja szerint mûködik.
Több magánszemélytõl és vállalkozástól is kaptak különféle felajánlásokat. Az anyagi támogatásokat elkülönítve tartják nyilván és
a veszélyhelyzettel kapcsolatosan felmerülõ problémák megoldására használják fel, amirõl el is számolnak.
Amennyiben valaki megfertõzõdik és meg kell oldani az elkülönítést a családjától, akkor a sárbogárdi sportpálya öltözõépületében
van lehetõség letölteni a karantént.
A polgármester ezúton arra hívja fel a kisgyermekes szülõk figyelmét, hogy az óvodai és iskolai beiratkozások a helyzetre való tekintettel elektronikus úton történnek meg. Az óvodai beiratkozás mikéntjérõl lapunkban találnak tájékoztatót, az iskolák esetében a
KRÉTA online felület e-ügyintézés/beiratkozás menüjén keresztül lehet bonyolítani a jelentkezést április 6-ától.
Hargitai–Kiss Virág

Tájékoztató óvodai
beiratkozásról 2020
A koronavírus terjedése okán a 2020/2021-es nevelési évre történõ óvodai beiratkozás módja megváltozik:
Az Oktatási Hivatal az alábbi eljárást javasolja a szülõknek:
Nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülõ nem a kötelezõ felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetõjének
2020. április 17-éig.
A kötelezõ felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-éig hivatalból felveszi a körzetébe
tartozó gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda
felvette. Ha tehát a szülõ olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely a
kötelezõ óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor elviekben nincs további teendõje,
de azért javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot az óvodával ebben az esetben is.
A kötelezõ felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére
vonatkozóan 2020. április 30-áig dönt, és errõl írásban értesíti a gyermeket nevelõ szülõt és az érintett kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõjét.
Minden óvodai beiratkozással kapcsolatos további információ a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda, Sárszentmiklósi Tagóvoda, Töbörzsöki telephely, Pusztaegresi telephely esetében az intézmény weboldalán található:

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét.
Az elõzõ évben a gyermekek sárbogárdi
református egyház által szervezett nyári
táborozását támogattuk.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével, melyet az SZJA-bevallási
tervezet kézhezvétele után megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-0
Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat
köszönjük!

1%
Kedves karate sportbarát!
Kérem, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ának felajánlásával támogassa a
NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet!

Adószámunk: 19025513-1-07

www.zengoovoda.hu
Dr. Venicz Anita jegyzõ

Köszönettel: Németh Attila elnök
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A március 28-a és április 11-e
közötti kijárási korlátozásról
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élõk kivételével – a lehetõ legkisebb mértékûre
korlátozni, és a másik embertõl lehetõség szerint legalább 1,5
méter távolságot tartani. Ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek
kiadása és szállítása.
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az
alábbiakban olvasható alapos indokkal kerülhet sor:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezõgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító
üzletben (különösen a mûszaki cikket, az építõanyagot és
eszközöket árusító üzletben) történõ vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek
kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megõrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen
pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidõs sporttevékenység, szabadidõs célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szûk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítõ élelmiszerüzletben történõ vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítõ egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai
papírterméket árusító) üzletben történõ vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történõ
vásárlás,
i) a mezõgazdasági üzletben történõ vásárlás, ideértve mûtrágyát értékesítõ üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelõi piacon történõ vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben
történõ vásárlás,
l) az üzemanyag-töltõállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történõ vásárlás,
n) a fodrász, a manikûrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármû- és kerékpárszerviz, a mezõgazdasági és erdészeti
gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások
igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggõ szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylõ
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai
szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelõ és az állatkórház látogatása,
t) a szülõi jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.
Alapos indok továbbá – az elsõ bekezdésben foglaltak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú, idõs és beteg) részére történõ
segítségnyújtás.
Egyéni szabadidõs sporttevékenység, szabadidõs célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetõség
szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban
élõkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani.
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és
12.00 óra közötti idõben látogathatja. Ebben az idõszakban az üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti személy tartózkodhat.
A korlátozó intézkedések betartását a rendõrség ellenõrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti bármely szerv bevonásával. A korlátózó intézkedések be
nem tartása esetén a rendõr törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket foganatosíthat a szükségesség és arányosság követelményének betartásával. Szabálysértést
követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
megszegi. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege
ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

SZÍVBETEGHEZ MENT,
KARANTÉNBA KERÜLT
Egy szerencsétlen véletlen miatt kényszerül pihenõre dr. Bõle Pál háziorvos, aki a kálozi körzetben dolgozik, de – mivel
Sárszentmiklóson él – több sárbogárdi és környékbeli páciense is van.
Március 27-én, pénteken egy szívritmuszavarral küzdõ beteget vizsgált meg annak lakásán. A tünetek és panaszok alapján kórházba
utalta a beteget belgyógyászati, kardiológiai kivizsgálásra. A mellkasröntgen alapján merült fel a gyanú, hogy nem csupán szívproblémáról van szó. Elvégezték a betegnél a koronavírustesztet, mely pozitív lett. Emiatt minden olyan személyt karantén alá helyeztek, köztük dr. Bõle Pált is, aki érintkezett a pácienssel. Az orvos elsõ tesztje negatív lett, de a biztonság kedvéért (a lappangási idõ figyelembe vételével) április 10-éig lesz járványügyi felügyelet alatt. Telefonon azonban továbbra is elérhetõ páciensei számára.
Kedves Pali! Jó egészséget kívánunk Neked!
Hargitai–Kiss Virág

4

KÖZÖSSÉG / KÖZÉRDEKÛ

2020. április 2. Bogárd és Vidéke

NYISS ABLAKOT A ZENÉNEK!
Lágy dallamokra lettünk figyelmesek szerdán délután. A gyerekek
éppen kint játszottak az udvaron, izgatottan szaladtak be és sürgetve hívtak, nézzük meg, honnan szól a Kék Duna keringõ. A kapun
lógva csodálták a MÁV Szimfonikus Zenekar felmatricázott autóját, melynek Sárbogárdra érkezését LENDVAI GYÖRGY, a zenekar igazgatója már elõre jelezte szerkesztõségünknek.
– Látom, magaddal hoztad a zenekart – köszöntöttem viccelõdve.
– Az autón a Nyiss ablakot a zenének felirat áll. Milyen feladatra
vállalkoztál?
– Amikor a MÁV zenekar megalakult 1945-ben, a háború után,
az ország teljesen tönkre volt menve. A MÁV elnöke úgy gondolta, zenekart hoz létre, hogy az embereket egy kicsit jobb kedvre
derítse, vigasztalja. Most nincs ugyan háború, de nem rózsás a
helyzet. Most is van okunk egy kicsit az embereket felvidítani.
Visszatérve a 75 évvel ezelõtti gondolathoz, most, amikor nem
tud a zenekar összeülni, a modern világ eszközeivel terjesztjük a
felvételeinket vírusmentesen. Igyekszünk eljutni minél több hely-

re (ma például Adonyban, Dunaújvárosban jártam, és Sárbogárdról Sárkeresztúrra, Abára megyek tovább). Két-három napja
kezdtük a kampányt, és mérjük föl, hova érdemes menni. Elõször
a városközpontokat, forgalmas helyeket céloztuk meg, de kiderült, hogy most azok a legkevésbé forgalmasak. Inkább lakótelepeken és olyan területeken van sikere a dolognak, ahol sokan tartózkodnak otthon, és az akusztika is jó a nagy házak elõtt. Volt,
aki vezényelte a zenét, volt, aki táncolt rá, és nagy tapsot kaptunk.
A könnyebb szimfonikus repertoárból válogattunk.
– Mennyi autóval járjátok körbe az országot?
– Egyelõre két autónk van a Hyundainak köszönhetõen, akik mellénk álltak, valamint a Bose, a Pioneer és a Grandvoice biztosítja a
hangfelszerelést. Hogy mennyire járjuk körbe az országot, attól
függ, meddig tart ez az egész. Sokan jelentkeztek a zenekarból,
hogy épp ki vezeti az autót, és nagyon élvezik ezt a feladatot.
– A zene legyen veled az utadon!
Hargitai–Kiss Virág

MÁV-HÍREK
Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is
Március 30-tól már nem közlekednek a tanítási idõszakban az iskolába jutást biztosító járatok
A járványhelyzetben mutatott példás helytállásuk elismeréseként, munkájuk támogatása érdekében minden egészségügyi dolgozó korlátlan, díjmentes utazásra jogosult a helyközi közforgalmú közlekedésben, így vasúton is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosítások bevezetését rendelte el a helyközi személyszállításban, ez érint egyes belföldi országos, regionális és elõvárosi vonatokat. Március 30-án, hétfõn üzemkezdettõl minden járat hétköznapokon tanszünetes menetrendre áll át a balatoni többletjáratok nélkül. A munkába utazók továbbra is elegendõ vonatot vehetnek igénybe. A lezárt határok miatt külföldre már nem közlekedõ nemzetközi vonatok többségét a magyarországi szakaszokon is törölte a menetrendbõl a vasúttársaság.
Az ITM elrendelése alapján az egészségügyi dolgozók számára a korlátlan díjmentes utazási lehetõség a veszélyhelyzet megszûnéséig van érvényben; a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a GYSEV, a Volánbusz és más helyközi autóbuszos szolgáltatók járatait használhatják ingyenesen. A jogosultság
az egészségügyi szolgáltató, vagy fenntartó által 2019-ben, vagy 2020-ban kiállított „Utazási utalvány”, a személyi igazolvány és lakcímkártya
együttes felmutatásával, utazási utalvány hiányában az egészségügyi szolgáltató, vagy fenntartó által kiállított igazolással, vagy az egészségügyi
szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvánnyal vehetõ igénybe. Az ITM korábbi rendelkezése alapján az utazási kedvezményre jogosító,
2020. március 31. napjáig érvényben lévõ igazolványok, igazolások és utalványok a veszélyhelyzet megszüntetését követõ tizenötödik napig érvényben maradnak.
voltak az elmúlt napokban. Helyettük a belföldi távolsági járatokkal biztosítAz ITM a kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosítások ják az eljutást.
bevezetését rendelte el a helyközi személyszállításban, így március 30-ától
nem közlekednek a tanítási idõszakban az iskolába jutást biztosító járatok, A sorban állások és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasútmelyeket a tantermen kívüli oktatási rend és a szombattól életbe lépett kijá- társaság arra kéri az utazókat, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítrási korlátozás miatt már csak alig, vagy egyáltalán nem vesznek igénybe. sék elõnyben a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegyet. Ez utóbbit
Hétvégéken marad a szombati és a vasárnapi közlekedési rend.
bárki részére megválthatják, a digitális példányát az utazás elõtt el kell küldeA MÁV-START figyelembe vette, hogy a munkába utazók számára elegendõ ni az utazó személynek az eredeti, letöltött fájl formátumában, hogy okoskapacitás álljon rendelkezésre továbbra is, és legfeljebb 30 százalékos ülõ- telefonján, vagy tabletjén megmutathassa a jegyvizsgálónak, vagy pedig ki
hely-kihasználtság legyen a közlekedõ járatokon, hogy az utasok biztonságos kell nyomtatni számára.
távolságban ülhessenek egymástól a fertõzésveszély jelentõs mérséklése A vasúttársaság kezelési költség levonása nélkül téríti vissza a megfizetett
miatt. A kijárási korlátozás szabályai szerint a másik embertõl lehetõség sze- menetjegy (menetdíj, felár, viteldíj) árát, ha az igénybe venni kívánt vonat a
rint legalább másfél méter távolságot kell tartani a közösségi közlekedésben megváltozott menetrend szerint nem közlekedik.
is. Munkahelyekre igyekvõket, beleértve az egészségügyi dolgozókat, a
rendvédelmi szervek dolgozóit, a közösségi közlekedési dolgozókat és az ellá- A hétfõtõl nem közlekedõ vonatok a 46-os számú, Sárbogárd–Bátatási láncok érintett munkavállalóit minden eddigi, munkanapokon közlekedõ szék–Baja vonalon:
járattal biztonságosan elszállítja a vasúttársaság. A vasúti jármûveket – személykocsikat és a motorvonatokat – továbbra is napi szinten fertõtlenítik – Nem közlekedik a pénteki közlekedési rend szerint, a Keletibõl 15.15-kor
induló és Bajára 18 órakor érkezõ, 1836-os számú, Sugovica Expressz.
baktérium-, vírus- és gombaellenes fertõtlenítõszerrel.
Számos országban, így Európában is különbözõ mértékû korlátozásokat léptettek életbe a közösségi közlekedésben a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel. Néhány magyar–osztrák határállomás kivételével szinte teljesen leállt a nemzetközi vasúti személyszállítás. A külföldi összeköttetést korábban biztosító járatokat a magyarországi szakaszokon eddig pótolta a vasúttársaság a határállomások és a belföldi végállomások között, azonban hétfõtõl átmenetileg már ezek többsége sem közlekedik. A nemzetközi vonatok
belföldi közszolgáltatást ellátó részei a jelentõsen csökkenõ távolsági utazási
igények és a nemzetközi közlekedés ellehetetlenülése miatt kihasználatlanok

– Nem közlekedik a vasárnapi közlekedési rend szerint Bajáról 16.01-kor induló, Keletibe 18.54-kor érkezõ, 1833-as számú, Sugovica Expressz.
– A délutáni idõszakban Tolna–Mözsrõl 14.11-kor induló, 8316-os számú vonat nem közlekedik Tolna–Mözs és Szekszárd között, valamint a Szekszárdról
13.33-kor induló és Tolna–Mözsre 13.43-kor érkezõ, 8325-ös számú vonat
Szekszárd és Tolna–Mözs között marad el.
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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800 pénzügyõr is segíti
a rendõrség munkáját

Hasznos tanácsok
a tervezethez

A koronavírus elleni védekezésben, a járvány terjedésének lassításában és megfékezésében a megszokottnál is fontosabb a közrend és a közbiztonság fenntartása. Ezért a
rendvédelmi szervek, egymás munkáját segítve és megerõsítve együttmûködnek az ebbõl adódó feladatok ellátásában. A veszélyhelyzet idõszakában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy 800 pénzügyõrrel segíti a rendõrség munkáját. A hétvégén elkezdõdött a közösen koordinált járõrözés az ország több pontján.

Az szja-bevallási tervezet már két hete elérhetõ a webes
felületen. A tervezetet érdemes átnézni, összehasonlítani
a munkáltatóktól, kifizetõktõl kapott igazolásokkal, és
szükség esetén módosítani, majd beküldeni. A jóvá nem
hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezõgazdasági
õstermelõk és az áfafizetésre kötelezettek kivételével – a
május 20-ai határidõ lejártát követõen automatikusan
bevallássá válik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Egyszerûsítés a telefonos
ügyintézésben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyszerûsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, amire az egyedi adóügyek telefonos intézéséhez van szükség az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszerben (ÜCC). Az ügyfélazonosító szám legegyszerûbben az Online
Nyomtatványkitöltõ Alkalmazással (ONYA) igényelhetõ a TEL nyomtatványon.
Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett bizonyos adóügyeket egyszerûen, egy telefonhívással is el lehet intézni. Az ügyfélkapu mellett ez szintén egy kényelmes, gyors és biztonságos ügyintézési lehetõség. A telefonos ügyintézéshez mindössze ügyfélazonosító
szám (PIN-kód), vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. További elõnye,
hogy így a NAV munkatársa közvetlenül segíthet az ügyfeleknek személyes találkozás
nélkül is.
A telefonos rendszerben többek között javítható a papíron is benyújtható bevallás, kérhetõ adó- és jövedelemigazolás, adónemek közötti átvezetés, be lehet jelenteni levelezési címet és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére is be lehet jelentkezni. Egyedi
tájékoztatás kérhetõ az adószámla-egyenlegrõl, illetve az érintettek meggyõzõdhetnek
az ellenõrzés tényérõl és minõsítésükkel kapcsolatban is érdeklõdhetnek.
A telefonos ügyintézõ rendszer hétfõtõl csütörtökig 8 óra 30 perctõl 16 óráig, pénteken 8
óra 30 perctõl 13 óra 30 percig ingyenesen hívható a 06 80 20 21 22-es telefonszámon.
Az online nyomtatványkitöltõ használatához csupán ügyfélkapu-regisztráció szükséges.
A szolgáltatás a https://onya.nav.gov.hu linken érhetõ el, ahol belépéskor az ügyfélkapus azonosító adatok megadása után a telefonos ügyintézési kérelem az Új nyomtatvány/Kérelmek/TEL adatlap kiválasztásával és kitöltésével indítható el. Természetesen
az alkalmazás mobil eszközön is mûködik.
A kérelmek alapján a NAV a következõ napon megküldi az ügyfél KÜNY-tárhelyére a telefonos ügyintézési azonosításhoz szükséges PIN-kódot.

Mindenkinek támpont a tervezet
Az õstermelõknek, az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is készített szja-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Május
20-áig mindannyiuknak ki kell egészíteniük a tervezetüket, hogy abból érvényes bevallás
legyen, vagy saját maguknak kell kitölteniük és beküldeniük a 19SZJA nyomtatványt.
Az õstermelõknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak az adóbevallási tervezet egy „ajánlat”, ami nem válik automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a
tervezeteket ki kell egészíteni az õstermelõi, az egyéni vállalkozói, más, a tervezetben
nem szereplõ (például ingatlan-bérbeadásból származó) jövedelmi adatokkal. Ha a mezõgazdasági õstermelõ éves bevétele tavaly nem volt több mint 600 ezer forint és más
bevallásköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást sem kell benyújtania.
Ha az említett „kör” nem egészíti ki, nem módosítja az adóbevallási tervezetet, az nem
válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá, erre a webes kitöltõprogram külön figyelmezteti is az érintett adózókat. A kiegészített szja-bevallási tervezetet, mentés után,
május 20-áig kell elküldeni a NAV-hoz.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetõk, munkáltatók által beküldött
adatokat használta fel. Mivel a nem kifizetõtõl származó bevételek, jövedelmek, valamint
a mezõgazdasági õstermelõk, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az egyéni
vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó bevételek, költségek nem szerepelnek a NAV
nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet nem tartalmazza, csak ajánlatként
segít a bevallás elkészítésében.
Ha a mezõgazdasági õstermelõ, az áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy az
egyéni vállalkozó nem módosítja az adóbevallási tervezetét, vagy saját maga nem készít
és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV május 20-a után kéri a hiány pótlását, amire tizenöt napos határidõt ad.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyrõl a NAV-hoz
nem érkezett kifizetõi adatszolgáltatás (például magánszemélytõl ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak
a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.
Ha a bevallásban szerepel fizetendõ személyi jövedelemadó,
vagy szociális hozzájárulás, és ezek összege nem több mint
200 ezer forint, akkor – egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével – idén is kérhetõ akár 6 havi pótlékmentes részletfizetés, amit a bevallásban (81. sor) kell jelölni. Az
elsõ részlet befizetésének határideje 2020. május 20.
Ha a tervezetben visszaigényelhetõ adó szerepel, akkor a
visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot, vagy a
postai címet, attól függõen, hogy miként szeretné visszakapni
az adózó az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.
Akik papíralapon adják be bevallásukat, alá kell írniuk a fõlapot, különben a bevallás érvénytelen.
Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes
felületen, akár papíralapon, melyet postán is beküldhet a
NAV-hoz. Ha a munkáltató vállalja a rendelkezõ nyilatkozatok
összegyûjtését, akkor a munkavállalóknak a nyilatkozataikat
május 11-éig kell átadniuk a munkáltatók részére.
A tervezet kiegészítésében, módosításában, a bevallás elkészítésében segíthet a NAV honlapján elérhetõ „Gyakori kérdések és válaszok az szja-bevallásról” címû tájékoztató
(https://nav.gov.hu/data/cms519064/039_UTF_1350_GYIK
2_2020_Internet_20200316.pdf).
Az adóügyek döntõ többsége elektronikusan is intézhetõ,
ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus,
vagy telefonos ügyintézését, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A NAV Általános tájékoztató rendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon ingyenesen hívható.
Ha az ügyfelek mindenképpen szükségesnek érzik a személyes megjelenést, foglaljanak idõpontot!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szirénapróba április 6-án
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilométeres
körzetébe esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a
megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken április 6-án, hétfõn,
13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Szentiváni suliszemle 1.
Február 26.: Hamvazkodtunk
Hamvazószerdán kezdõdött meg a húsvétot megelõzõ 40 napos
böjti idõszak. A nagyböjt a keresztények számára bûnbánati idõszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre
és kiengesztelõdésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Mint Kanyóné Somogyi Tünde hittanárunk is elmondta, szigorú
böjtöt hamvazószerdán és nagypénteken tartanak. E napokon
csak háromszor esznek és egyszer laknak jól. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 éves, vagy annál idõsebb tagjait arra kéri az
egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A
böjt – mely háromszori étkezést, ebbõl egyszeri jóllakást és a hústól való tartózkodást foglalja magában – 18 éves kortól a megkezdett 60. életévig kötelezõ. Hústilalom alól felmentést kaphatnak a
betegek és azok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de ilyen
esetben más bûnbánati cselekményt kell végezniük.
Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát bûnbánatuk jeleként. Ezt a szokást az õskeresztény hagyományból
merítik, amelyben a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a
fejükre. Jézus Krisztus nyilvános mûködésének megkezdése elõtt
negyven napot töltött a pusztában, amelynek mintájára az egyház
a II. századtól kezdõdõen alakította ki ezt a húsvéti elõkészületi
idõt.
Közös énekszó mellett (Ahol szeretet, ott jóság...) iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói is hamvazkodáshoz járultak. Tündi néni az
elõzõ évi szentelt barka hamujával jelölte meg a homlokunkat. A
hamuval hintés azért is õsi jelképe a bûnbánatnak, mivel a hamu
egyben az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

Böjti ajánlatunk: a hal
A tavaszi böjt a keresztények számára a bûnbánat, a lemondás és
az elmélyülés idõszaka. Kialakulása az ókor végére, a középkor
elejére tehetõ. A negyvenes szám több vonatkozásban is elõfordul
a Bibliában: ennyi napig tartott a vízözön, ennyi évig vándorolt a
pusztában a zsidó nép és Mózes is negyven napig tartózkodott a
hegyen.
A böjtölés során hús nélkül készült ételeket esznek, ez alól csak a
hal képez kivételt.
A hal egyaránt lehet a hétköznapok eledele vagy ünnepi étel. S
nem is lenne rossz az egészségünk szempontjából, ha egész évben
fõszerepben maradna a konyhákban. Hazánkban azonban még az
egészséges táplálkozás hívei sem esznek rendszeresen halat. Ezt

mutatják a statisztikák is: míg a nemzetközi halfogyasztás évi 13
kg/fõ (Európában még magasabb: 22 kg évente), a hazai nem éri
el a 3 kg-ot sem. Kivétel ez alól Baja és környéke, ahol viszont igen
magas: 39 kg/fõ évente.
A hal tápanyag-összetétele rendkívül kedvezõ élettani hatásait
tekintve. Teljes értékû fehérjéi könnyen emészthetõk, bennük
van az összes létszükségletet jelentõ aminosav. A halhús vitaminban gazdag: tartalmaz A-, D-, B12-, B1- és B2-vitamint és egy kevés E-vitamint. Nem szûkölködik ásványi anyagokban, mint a kalcium, a magnézium, a foszfor, a vas és a réz. A tengeri halban jód
is van, és omega-3 zsírsavak is. Ez utóbbiakat a szervezet nem
tudja elõállítani, pedig nélkülözhetetlenek számára.
A 8. osztályosok ajánlata: Halfasírozott Madarasi Zsombor
örömére
A karcsú idomok kedvelõi a hagyományos, bõ olajban sült ételeknél alacsonyabb kalóriatartalma miatt szeretik, a kiegyensúlyozott táplálkozás kedvelõi a hal egészségre gyakorolt hatása miatt.
A gyerekek azért, mert ez a halrudacskák és a fasírt ötvözete, az
anyukák azért, mert nem lesz olajszag a lakásban, na meg azért,
mert a gyerekek is szeretik.

Hozzávalók: 0,5 kg összetördelt halhús, 1 tojás, 1 gerezd zúzott
fokhagyma, 1 tk fokhagymás fûszerkeverék, 0,5 fej vöröshagyma
apróra vágva, 1 zsemle 2 dl tejbe áztatva, 1 csokor petrezselyem
apróra vágva, só, bors ízlés szerint (a sóval óvatosan bánj, mert a
fûszerkeverék már tartalmaz sót), zsemlemorzsa, olaj.
Elkészítés: A tejbe áztatott zsemlébõl alaposan nyomd ki a tejet,
és a zsemlét tépkedd apró darabokra. Keverd hozzá a többi hozzávalót, és gyúrd egységes masszává. Formázz a masszából gombócokat és hempergesd meg õket zsemlemorzsában. Tedd a fasírtokat sütõpapírral bélelt tepsire, spriccelj rájuk egy kevés olajat.
180 fokra melegített sütõben süsd, amíg a fasírtok megpirulnak. 9
nyolcadikosból 8 ezt ajánlja!

100. matematikaórák, avagy logikus
gondolkodás fejlesztése játékosan
Felnõtt életünk minden egyes napja logikusan felépített tevékenységek egymásutánja. Ébredés, felkelés, felöltözés, útra kelés,
elintéznivalók megszervezése, hazaérkezés, pihenés. Ha felcserélnénk a sorrendet, bizony, érdekes helyzetekbe kerülnénk… Mi
magunk is jobban érezzük magunkat, ha kiszámíthatóbb a tennivalónk; ha tudjuk, hogy mi mivel jár, minek mi a következménye.
Vajon ez a képesség velünk született, vagy „útközben” tanulunk
meg a logikusan gondolkodni?
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75 éves
emlék
A gondolkodás az emberi megismerõtevékenység legmagasabb foka, és
szoros kapcsolatban van a beszéddel és a nyelvvel, hiszen ez a legegyszerûbb módja, hogy kifejezzük magunkat. Legalább ennyire elválaszthatatlan
az intelligenciától is, mivel a különféle helyzetekben, problémamegoldáskor együtt vesznek részt. A problémamegoldó gondolkodás pedig egyértelmûen a kreativitásból ered, hiszen ezt biztosítja számunkra a feladatok
nem rutinszerû megoldását, hanem hogy bizonyos helyzetekre új módon
reagáljunk, vagy adjunk valamiféle választ a felmerülõ kérdésre.

Még hó volt a földeken. Már betapasztották az ágyúgolyó ütötte sebet a lakásunk falán. Az adott szobában
szimpatikus fiatal szovjet tisztek ütöttek tanyát. Sokat
énekeltek, erre emlékszem. Mi ketten anyánkkal a
konyhába helyezett ágyban aludtunk. Hárman egy ágyban. Családi fészek. Budapest és az egész ország már a
szovjeteké volt. Az apámról nem tudtunk semmit.
Egyszer megállt egy nagy katonai teherautó az udvarunkon. Persze kiszaladtam, hogy megnézzem, mi ez. Néhány orosz katona lenyitotta a rakodótér hátsó korlátját, és nagy üggyel-bajjal egy hatalmas hordót próbáltak
lebocsátani a földre. Lehet, hogy volt tízhektós is.
Nem volt szükségem magyarázatra, a faluban mindenki
tudta, hogy a hegyen a pincéket feltörték az oroszok.
Feltörték. A pince nem volt az övék, a hordókban levõ
bor alapanyagát, a szõlõt nem õk metszették, kötözték,
kapálták, permetezték, nem õk szüretelték, préselték,
semmit nem csináltak, csak feltörték a pinceajtót, és a
magukévá tették az ott talált bort. Milyen jogon?

Roppant összetett folyamatról van tehát szó, minden mindennel összefügg.
Fajtáit tekintve megkülönböztetjük az asszociatív gondolkodást, ahol nincs
elõre meghatározott célja a gondolkodásnak, leegyszerûsítve: mirõl mi jut
eszünkbe, például az a felhõ olyan, mint egy elefánt (szabad asszociáció). A
másik fajta a megértõ gondolkodás, mellyel képesek vagyunk a dolgok lényegét kiemelni (fogalommá alakítani), illetve az összefüggéseket feltárni.
A problémamegoldó gondolkodás a harmadik típus, ahol egy bizonyos célt
szeretnénk elérni, viszont még nem tudjuk a megoldás módját. Ez utóbbi
kettõ jellegébõl adódóan nem határolódik el élesen egymástól.

Nos hát, a jog bonyolult dolog. Van már négyezer éve,
hogy próbálják az okosok meghatározni, szövegekben
leírni, mihez van joga az embernek. Mennyi könyv született errõl! Mennyi jogi vita, jogi doktorátus, egyetemek
jogi karainak végeérhetetlen disputái gomolyogtak a
legfinomabban körülhatárolt szabályok ügyében! Pincefeltörési jog biztos nem szerepelt a paragrafusok között. Az idegen katonák mégis jogot formáltak hozzá.
Van ugyanis minden kõbe vésett, törvénykönyvekben,
kódexek elsárgult lapjain rögzített jognál erõsebb jog, a
gyõztes joga. Úgy is mondhatnánk, hogy az erõsebb joga.
Leírva sehol nincs, de mindenki megtanulta talán már
az óvodában. Ez a törvény mozgatja a történelmet, akárki akármit hazudozik errõl. Esze ágában sem volt senkinek, hogy valami bírósághoz szaladgáljon az õ elrabolt
hordó bora ügyében. Az erõsebb joga üt minden egyéb
jogot, fellebbezés nem lehetséges. A magyarok,
különösen a huszadik században alapos jogi képzésben
részesültek e tárgyban.
Egyébként látszott, hogy a hordó tele van, nagyon neki
kellett feszülniük a legényeknek. De hiába erõlködtek.
Izgatottan figyeltem ezt a konyhaajtóból. Néhány hordódonga a talajhoz ütõdve nagyot reccsent, a havon vörös folt növekedett. Itt izgatott szaladgálás kezdõdött,
az oroszok minden edényféleséget elõkotortak a konyhákból, kamrákból. Vödröket, tálakat, fazekakat,
lábasokat. Menteni a bort! Persze hol van ennyi edény?

A gyerekek gondolkodása még erõsen cselekvés-orientált. Õk csak gyakorlatban, a cselekvés segítségével képesek a problémamegoldásra, próbálgatják a különféle lehetõségeket. Eme tevékenységek során fejlõdik azonban
a logikai gondolkodás, és ennek segítségével lesznek képesek a jövõben valóban végiggondolni a lehetséges verziókat és azok közül kiválasztani a célravezetõt. Emiatt igyekszünk tanítási gyakorlatunkban nagy hangsúlyt fektetni a játékos logikai feladatokra, legyen az 100. matematikaóra, vagy
tanóra végi jutalomjáték, fejlesztõ foglalkozás vagy vetélkedõ.

A hordót begurították a konyhánkba. Valahova mennem kellett, talán „ebédelni”. Azért van idézõjel, mert
az ebéd az akkori viszonyok között meglehetõsen értelmetlen szó volt. Talán kaptam egy darab kenyeret a
nagymamánál. Elég az hozzá, hogy mikor visszamentem
a konyhánkba, szokatlan kép fogadott. A konyha deszkapadlóján állt a bor. Több centi magasságban. Ma is él
bennem az a döbbenettel vegyes álmélkodás, amit ekkor
éreztem. Nem hiszem, hogy a katonákban akkora méreteket öltött volna a szomjúság, hogy valahogy megpróbálták volna felmeregetni a padlóról a bort. Hagyták a
fenébe az egészet. Az eltakarítás gondja maradt a
szegény, beteg anyámra. Így mentek errefelé a dolgok
1945 elején.

Kiss Attila

L. A.
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Régmúlt március–április
1990-ben
Március 15-én katonai esküt tettek a sárbogárdi laktanyában a sorkatonák. „Ez az eskütétel más, mint régen
volt. Most már tudjuk, hogy ez a hadsereg nincs alárendelve idegen érdekeknek. A haza szolgálatára tesznek
esküt.” – írta Hargitai Lajos tudósításának végén.
Sárbogárdon és Nagylókon az állami gazdaságok területén nem megoldott a dögök elhelyezése, bûz és fertõ forrásai a tetemek.
A töbörzsöki Bíró Sándorék nyerték az álomautót: egy
fehér Chevrolet márkájú gépkocsit egy szerencsét hozó
kaparós sorsjegynek köszönhetõen.

Megfogalmazódott lakossági részrõl, hogy helyezzék vissza a magyar hõsi
emlékmûvet a Tompa utcai tüdõgondozó (ma orvosi rendelõk) mellõl eredeti helyére, a Hõsök terére.
Ifj. Isztl László régész és felesége Torontó mellett halálos autóbalesetet
szenvedtek.

2000-ben
Megnyílt az új orvosi rendelõ Töbörzsökön.
Az új munkaügyi központ épületén, a Túry Miklós utcában a mesterek az utolsó simításokat végzik.
A volt Videoton területén mûködõ, többször nevet váltott gyár VDO C.C. néven, Helmuth Rogl nyugdíjba vonulása után Yves Delvalet vezetésével tervez fejlesztéseket Sárbogárdon.
A sárbogárdi gimnázium rendezi a Petõfi iskolák találkozóját.
Árverezik a Kossuth TSZ-t.
Ekkor is gond az illegálisan elhelyezett szemét, és örök
téma az árkok ügye.
Elkészültek a Hõsök terei emlékmûegyüttes tervei, megkezdõdött az anyagi források gyûjtése.
Átadás elõtt az új gyár, a Broadway (ma az Alisca-Mag
Kft. tulajdona az épület).

2010-ben
Javában zajlik az országgyûlési választások
kampánya. Az országgyûlési képviselõi helyért dr. Szabadkai Tamás és Varga Gábor
versengenek.
Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepeli
a Csipike Egyesület.
Új esetkocsit adtak át a sárbogárdi mentõállomásnak.
Huszics Vendel tanár, karnagy, Sárbogárd
város és Fejér megye díszpolgára életének 73.
évében, 2010. március 21-én váratlanul elhunyt. Végsõ búcsúztatására 2010. április
10-én délután került sor a Huszár-temetõben.
Hargitai–Kiss Virág
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E cikk a Bogárd és Vidéke 1990. március 23-ai számában jelent meg.

AZ ISKOLAIGAZGATÓ
A Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatója, MIKULI JÁNOS 60 éves.
Nyugdíjba készül.
1937-ben ebben az iskolában tanult. Akkor itt még egy kicsi elemi iskola
állt. A mai gyönyörû emeletes iskolaközpontba építették be a régi „oskola” falait.
Sárbogárdon végezte a polgárit, majd a pécsi püspöki tanítóképzõbe került. Ez már a háború után volt. A tanítóképzõben, majd a tanárképzõ fõiskolán matematika–fizika szakon szerzett tanári diplomát kitüntetéssel.
– Magyaralmáson tanítottam elõször két
évig. Szerettem volna hazakerülni – emlékszik vissza a kezdetekre Mikuli János. –
Pusztaegresen kaptam állást. Ott 7-8.
összevont osztályt tanítottam. Akkor még
Pusztaegresre nem járt busz, út is csak
Örspusztáig vezetett. Ha jó idõ volt, kerékpárral jártam, rossz idõben pedig gyalog.
– Szép kis gyalogtúra volt az minden nap!
– Napi másfél órás út volt rossz idõben.
Akkor ezt föl sem vettem. 1956 szeptemberétõl A1sótöbörzsökön tanítottam két
évet. 1958 nyarán kerültem haza Sárszentmiklósra. 1962-ben az akkori igazgató,
Dancs Ferenc lett a mûvelõdési osztály vezetõje a járásnál. Ekkor lettem igazgatóhelyettes.
– Nem volt hálás feladat sohasem vezetõnek lenni.
– Nagyon hálátlan feladat volt. A felsõbb
utasításokat kellett végrehajtani. Például a
hittanbeíratások is sok konfliktust okoztak
a szülõkkel és a felettesekkel is.
– Milyen körülmények között dolgoztatok
akkor?
– Hirtelen megnövekedett akkoriban a tanulólétszám 360-ról 480 fõ−re. Megszûnt a
szarvaspusztai és a rétszilasi iskola felsõ tagozata. Ebben az idõben indult a VIDEOTON. Sok fiatal anya kezdett dolgozni.
1971-ben épült meg az iskola kívülrõl is látható homlokzati része. Így lett 8 tantermes
az iskola. 1981-ben megkaptuk a volt tanácsháza épületét. Két osztály dolgozott
ott. A kastélyban Marth Béla irányításával
megindult az egész napos iskola 1–3. osztályosok számára.
– Az egész napos iskolát most is jónak tartjátok még?
– Igen. Mindig is az volt a véleményem,
hogy ez a gyerekeknek jobb, mint a napközi. Akkor még váltakozó tanítás folyt. A régi öreg épületeket kinõttük.1985-ben döntött a tanács az iskolaépítésrõl.
– Segített ebben a Te közéleti szerepvállalásod is?
– 1958-tól tanácstag voltam, 1962-tõl
VB-tag. 1969-ben egyesült Sárbogárd Sárszentmiklóssal.
– Hogyan élted át az egyesülést?

– Mi nem akartuk az egyesítést. A lakosság
sem. Az akkori hatalom kikényszerítette.
Kijöttek a párttól, járástól, a sárbogárdi tanácstól. Amikor meg mertem kérdezni,
hogy mi lesz a tanácsi dolgozókkal, Kovács
János durván felelt, hogy mi közöm van
nekem ahhoz, rokonaim talán? 1970-ben
kikerültem a VB-bõl. 1975-tõl újra beválasztottak. 1980-tól társadalmi elnökhelyettes lettem. 1986-ban, Dancs Ferenc
igazgató nyugdíjazása után megválasztottak az iskola igazgatójának. 1986 õszére elkészült az új iskola kiviteli terve. Kiderült,
hogy nem kapunk az iskolaépítéshez megyei támogatást. Ezért takarékosabb megoldásokat kellett keresni. 1988. december
20-ára a tornaterem is felépült. Elkészült a
szennyvízvezeték is. A szennyvíz olyan területeken halad el, ahol telkeket lehet kialakítani, és a lakások közvetlenül rácsatlakoztathatók a szennyvízvezetékre. 1987ben 30 millió Ft hitelt kellett a városnak
felvennie az iskolaépítés befejezéséhez.
1988. december 31-ére már nem volt
egyetlen fillér adósságunk sem. 1990-ben a
régi utcai épület felújítása is befejezõdött.
Most van egy olyan iskolánk, amely 17 tanteremmel, szaktermekkel, kistermekkel
minden igényt kielégít hosszú idõre.
– Nem kell attól tartani, hogy csökken a
gyermeklétszám, és feleslegessé válnak
tantermek?
– Az óvodából még mindig egyre több gyerek jön. Most 44 elsõsünk van, jövõre 66
lesz.
– Nem sajnálod, hogy miután itt minden
készen van az ideális munkához, akkor
mégy nyugdíjba?
– Szerencsésnek tartom magam, hogy ebben az iskolában diákként, tanárként, igazgatóként dolgozhattam. Igaz, hogy a látványos fejlõdés az én igazgatásom idejére
esett, ebben azonban valamennyi kollégámnak része volt. Ha 1987-ben nem kezdjük el az iskolaépítést, nem tudtuk volna
késõbb megépíteni ezt az új iskolát. Örülök annak, hogy a mûködésem alatt ilyen
nagy fejlõdésnek lehettem részese. Biztosan hiányozni fog a munka, de megtalálom
otthon is a dolgomat. Van szõlõm, kertem.

– Ha mégis maradásra bírnának,
vállalnád tovább is az igazgatást?
– 60 évesen már nem szabad egy újabb ötéves ciklust vállalni. Nem várhatom meg,
amíg kiesik a kezembõl a toll. Ha esetleg a
tanári munkámra tartanak igényt, ha az iskola érdeke úgy kívánná, a tanítást vállalnám, amíg bírom.
– Igazgatóként hány órát dolgozol?
– Az igazgató munkaideje nem nyolc óra.
A tantestület munkájának irányítása, óralátogatások, szervezés, konyha munkájának figyelemmel kísérése, a karbantartási
munkák nem kevés idõt kötnek le. Sok
rendezvény van hétvégén is. Az igazgató a
nyári szünetet sem tudja szabadon tölteni.
Lehet, hogy egy kívülálló ezt nem látja, de
itt egy 60-70 fõs dolgozói gárdát kell irányítani. Az iskola egy hatalmas és bonyolult
üzem.
– Mi a véleményed arról a szemléletrõl,
hogy a jobb kihasználtság érdekében
össze akarják vonni a kisebb létszámú tanulócsoportokat?
– Ilyesmi az ötvenes években is volt már.
Ha komolyan vesszük, hogy az oktatás
stratégiai ágazat, akkor azon nem szabad
takarékoskodni. Az önkormányzati képviselõket meghívtam az iskolába, hogy gyõzõdjenek meg közvetlenül arról a munkáról, ami itt folyik. Ha valaki az igazgatói
munkát jól akarja csinálni, nem kezelheti
azt pozícióként. Sokoldalú képességek,
sok energia és idõ kell hozzá. Bízzanak
meg a vezetõkben, hogy legjobb tudásuk
szerint, lelkiismeretesen végzik feladatukat. Annak örülök, hogy utódomnak egy
jól mûködõ iskolát adhatok át.
Hargitai Lajos
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Laptoplopóra
leltek
Sárbogárdról állítottak elõ a járõrök
2020. március 30-án délután egy enyingi
lakost, aki a gyanú szerint korábban
laptopot lopott. A 31 éves férfit a Dunaújvárosi Rendõrkapitányságon az ellene lopás vétsége miatt folyamatban lévõ
eljárásban gyanúsítottként hallgatták
ki. A férfinél megtalált számítástechnikai készüléket a rendõrök lefoglalták és
visszaadják a tulajdonosnak.

2020. április 2. Bogárd és Vidéke

Újra megjelent Magyarországon
a madárinfluenza
A madárinfluenza H5N8 altípusának jelenlétét igazolta március 25-én egy Bács-Kiskun megyei kacsatartó gazdaságban a Nébih laboratóriuma. Az állategészségügyi
szakemberek az érintett 32.500 pecsenyekacsa leölését már gyanú alapján megkezdték. A járványügyi nyomozás folyamatban van.
A Bács-Kiskun megyei Csólyospálos közelében található kacsatartó gazdaságban
azonosította a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma. Az összesen mintegy
32.500 pecsenyekacsát számláló gazdaságban a hétvégén megemelkedett elhullást tapasztaltak, továbbá megjelentek a betegségre jellemzõ klinikai tünetek is.
A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Többek között a fertõzött állományok leölését már gyanú alapján megkezdték a szakemberek, továbbá a
gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védõkörzetet és a 10 km sugarú megfigyelési
körzetet. A betegség megjelenésének mikéntjére a folyamatban lévõ járványügyi
nyomozás adhat majd magyarázatot.
Március 31-én két Csongrád megyei pecsenyekacsa-tartó gazdaság állományában is
kimutatta a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma. A két állomány összesen
csaknem 200.000 állatának leölése folyamatban van. A madárinfluenza múlt heti ismételt kitörése óta már mintegy 40 gazdaságban van jelen a betegség. A Nébih ezúton
is felhívja a baromfitartók figyelmét a járványügyi elõírások fokozott betartására.
A vándormadarak vonulása miatt a vírus továbbra is folyamatos veszélyt jelent a baromfiállományokra. Emiatt továbbra is érvényben van a baromfik zárt tartásának kötelezettsége. Szintén kötelezõ a járványvédelmi minimum feltételek teljesítése, azaz a
baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt
helyen kell tárolni.
A madárinfluenza betegséggel kapcsolatos információk, tájékoztatók elérhetõek a
Nébih tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza
NÉBIH

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KERESIK
A székesfehérvári nyomozók a lakosság segítségét kérik a feltételezett elkövetõ azonosításához.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság 07010/645/2020. bûnügyi számon
jogtalan megszerzéssel elkövetett közokirattal visszaélés vétség gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a felvételen látható férfi 2020. március
11-én 14 óra 6 perckor Székesfehérváron, a Holland fasoron lévõ áruházban
egy õrizetlenül hagyott táskát – a benne lévõ készpénzzel és személyes
iratokkal együtt – ellopott.
A feltételezett elkövetõrõl az áruház biztonsági kamerája felvételt készített.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Székesfehérvári Rendõrkapitányságon, vagy hívja a 06 22 541
600-as telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06 80 555 111-es Telefontanú zöldszámán, a
107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.
Segítségüket elõre is köszönjük!
FMRFK

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
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MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNKBAN
TELJES KIESÉS VÁRHATÓ

a Hírház facebook-oldalán is!

az alábbi településeken:

REDÕNYÖS
06 30 966 8446

Aba, Adony, Alap, Alsószentiván, Bölcske, Cece,
Csõsz, Daruszentmiklós, Dég, Dunaföldvár, Elõszállás, Hantos, Igar, Káloz, Kulcs, Madocsa,
Mezõszilas, Nagylók, Németkér, Paks– Dunakömlõd, Paks–Gyapa, Pálfa, Rácalmás, Sárbogárd, Sárbogárd–Pusztaegres, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Seregélyes, Simontornya,
Soponya, Tác, Vajta
Amennyiben a jelzett idõtartam lejártát követõen sem érhetõ
el a szolgáltatása, kérjük, hogy mûszaki segítségnyújtás érdekében keressen minket a lenti elérhetõségeink bármelyikén.
Köszönjük türelmét és megértését a munkálatok alatt!
Tisztelettel: TARR Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.
06 20 437 4869
LAKOSSÁGI ÁRUSZÁLLÍTÁST
VÁLLALOK platós kisteherautóval:
költöztetés, tûzifa-, építõanyag-,
áruszállítás stb., valamint
LÓSZÁLLÍTÁS LÓSZÁLLÍTÓ
UTÁNFUTÓVAL.
06 30 3398 958
Kertépítõi munkára KERTÉSZT és
SEGÉDMUNKAERÕT keresünk.
B-kategóriás jogosítvány elõnyt jelent.
Telefon: 06 20 411 6895

Sok napsütés, melegedés jön
Csütörtökön napos, csapadékmentes idõre számíthatunk, csak helyenként zavarhatják felhõk a napsütést. A
délies szél északon, északnyugaton lehet élénk. Hajnalban -6, -1, délután 10-14 fokot mérhetünk.
Pénteken egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad a nyugati, északnyugati szél, csapadék azonban
nem érkezik. Túlnyomóan napos, gomolyfelhõs idõre
van kilátás. Hajnalban -5, +1, délután 12-17 fok között
alakul a hõmérséklet.
Szombaton országszerte élénk, erõs lökések kísérhetik
az északi szelet. Gyakran zavarhatják meg a gomolyfelhõk a napsütést és északon elvétve egy-egy futó zápor
sem kizárt. A legmelegebb órákban 10-15 fokot mérhetünk. Vasárnap is marad az élénk, erõs szél, felhõk viszont már nem lesznek az égen. Napközben 11-16 fokos
maximumokra van kilátás.
Forrás: idokep.hu
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Szentiváni suliszemle
Február 22.:
Cserkészfarsang
Hosszú évek hagyományai szerint idén is
megszerveztük cserkészfarsangunkat. Idén
az alapi és bicskei cserkészek vendégségben
voltak a székesfehérvári Wathay csapatnál.
A rendezvénynek a Prohászka-templom
közösségi terme adott otthont.
Hagyomány, hogy farsangon a nyári tábor
keretmese-jelmezét öltjük magunkra. A kicsik a népmesék szereplõit hozták elénk,
míg a nagyok a Grund ifjúságát elevenítették meg, vagyis Pál utcai fiúk és vörös ingesek ropták együtt a táncot.
A sütizés, szendvicsezés mellett, most is
volt fánksütõverseny is. Lehetett nyerni tombolán, a jelmezversenyen és persze sorversenyben.
Élmény volt Kaszap István sírjánál összegyûlni és „vele énekelni”, hogy Grund, mi vagyunk, s visszhangozni a kõfalak között: Miért félnél, miért élnél, ha nem egy álomért...
Kanyóné Somogyi Tünde cst.

Március 22.: Beköszöntött a csillagászati tavasz – havazással
Sándor, József és Benedek az idén zsákjukban nem meleget, hanem havat hoztak. Fekete karácsony, fehér húsvét?
Kiss Attila

