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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

BÉKÉS ZÖLD
EGYÜTTÉLÉS

Közeledik a kertészkedõs, metszési, nyesési
idõszak, ezért nem árt újragondolni a kertbe, ud-
varra, ház elé ültetett fák, növények helyét és ál-
lapotát. Vannak, akik a csemeték ültetésénél
nem gondolták végig, hogy kifejlõdve mekkorá-
ra terebélyesedik egy fa gyökérzete, lombkoro-
nája, és túl közel ültették a szomszéd ingatlan,
telek határához. Ez vitákat eredményezhet és
nem utolsósorban kárt okozhat más tulajdoná-
ban, értékeiben, egészségében. (Például a lom-
bok átnyúlnak a kerítésen és leárnyékolják,
tönkreteszik a veteményest; az ágak lesöprik,
összetörik a szomszéd cserepeit; a gyökérzet,
futónövény kárt tesz a falazatban satöbbi.) A
jogszabályok ma már nem határozzák meg pon-
tosan a kerítéstõl való távolságot, és nincs erre
helyi rendelkezés sem. Azonban a fás szárú nö-
vények védelmérõl szóló kormányrendeletben
áll egy lényeges mondat: „Fás szárú növény az
ingatlan azon részén és oly módon telepíthetõ,
hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulaj-
donságaira, növekedési jellemzõire, szakszerû
kezelésére – az emberi életet és egészséget
nem veszélyeztetheti, a biztonságos közleke-
dést nem akadályozhatja, valamint nem okoz-
hat kárt a meglévõ építményekben, létesítmé-
nyekben, és nem akadályozhatja azok bizt-
onságos mûködését.” Mindezt a polgári tör-
vénykönyv egyik paragrafusa is megtámogat-
ja: „A tulajdonos a dolog használata során köte-
les tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen a szomszédokat
szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik
gyakorlását veszélyeztetné.”
De nem kell ahhoz jogszabályok ismerete, hogy
a józan észre hallgatva kölcsönös tiszteletre és
jó viszonyra törekedjünk a szomszédokkal, em-
bertársainkkal. Senkinek sem érdeke a károko-
zás, hiszen annak sem jó, aki elszenvedi, és an-
nak sem, akinek felelnie és fizetnie kell a kár-
okozásért. Kérjük ki kertészeti szakemberek ta-
nácsát az ültetési távolságokat illetõen, és
eszerint telepítsünk új növényeket, vagy nyes-
sük meg a már meglévõket – a békés egymás
mellett élés érdekében!

Hargitai–Kiss Virág FARSANGFARSANG HÉT SZÍNHÉT SZÍN
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Akarod? Akarom! – Házasodik a magyar
30 éve nem látott mértékben mondtak igent a párok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb elõzetes adatai
szerint hazánkban „esküvõboom” volt tavaly: szeptember végéig
többen kötötték össze életüket, mint 2018-ban az egész évben,
ami soha nem látott emelkedés az elmúlt három évtizedben. Feb-
ruárban ünneplik Magyarországon A házasság hetét.

A párok növekvõ elhatározását a KSH adatai is tükrözik. Hazánk-
ban a 1970-es évek közepétõl csökkent azok száma, akik hivatalo-
san összekötötték az életüket. Az évtizedeken át tartó csökkenés
2010 után fordulatot vett, a házasságkötések száma 2010 és 2016
között közel a másfélszeresére emelkedett. Míg 2010-ben 36 ez-
ren járultak az anyakönyvvezetõ elé, addig tavaly novemberig
már 62 ezer pár mondta ki a boldogító igent. Figyelembe véve az
átlagértékeket, a KSH becslése szerint 2019-ben akár a 64 ezres
számot is átléphette a frigyre lépõk száma, amire közel harminc
éve nem volt példa.

HOGYAN HÁZASODUNK?

Magyarországon 2018-ban a házasodó férfiak átlagos életkora
mintegy 3 évvel volt magasabb a nõkénél, átlagosan a férfiak 36,6,
a nõk 33,5 évesen álltak anyakönyvvezetõ elé. Az elsõ házasság-
kötés ennél fiatalabb korban történik, a nõk átlagosan 30,1, a fér-
fiak 32,8 éves korukban mondták ki a boldogító igent. Az elõször
házasulók átlagos életkora 1990 óta mindkét nem esetén több
mint 8 évet emelkedett. A számokból az is látszik, hogy az elsõ há-
zasságot kötõ férfiak és nõk száma eltér egymástól, gyakoribb,
hogy újraházasodó férfi vesz el korábban még házasságban nem
élõ nõt.

ÜNNEPELJÜK A HÁZASSÁGOT!

Február 9-e és 16-a között tizenharmadik alkalommal rendezik
meg hazánkban A házasság hete elnevezésû rendezvénysoroza-
tot, amely programjaival a családi köteléken belüli együttélés
fontosságára hívja fel a figyelmet.

Központi Statisztikai Hivatal

A BOGÁRD ÉS VIDÉKE HETILAP
2020. február 1-jétõl érvényes elõfizetési árai
Egy év (48 lapszám, 20 % kedvezménnyel) 11.500 Ft
Fél év (24 lapszám, 15 % kedvezménnyel) 6.100 Ft

Negyedév (12 lapszám 10 % kedvezménnyel) 3.200 Ft

A Bogárd és Vidéke hetilap nyomtatott, vagy online lapszámaira elõfizet-
hetnek személyesen szerkesztõségünkben (Sárbogárd, Hõsök tere 12., a
kultúrház mögött) hétköznapokon 8.30–16.30 óráig, vagy átutalással a Hír-
ház Kft. számlaszámára: 10402946-29450071-00000000 (kérjük, a közle-
ményben tüntessék föl nevüket, címüket, illetve online elõfizetés esetén
e-mail-címüket). Akadályoztatás esetén, külön kérésre munkatársunk elõre
megbeszélt idõpontban házhoz megy. Ilyen jellegû igényüket a 06 (25) 508
900-as telefonszámunkon, vagy a bogardesvideke@gmail.com e-mail-
címünkön jelezhetik.
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Ma is érvényes a
Tízparancsolat?

Felnõtt konfirmációs tanfolyamunkra jelentkezett egy
fiatal leány. Keresztelkedni akart, de ehhez felnõttkor-
ban hozzátartozik a konfirmációi tanfolyam. Hamaro-
san hozta a barátját is. Majd megjelent a barátja húga,
majd annak barátnõje is… Mindnyájan rácsodálkoztak
a bibliai igazságokra. Újdonságot jelentett nekik.
A magas fiatalember megörült, amikor azt is megtudta,
hogy iskolánk tornatermében hetente kosárlabdázunk.
Eljött nyomban a következõ alkalomra.
Amikor szünetet tartottunk a játékban, éppen egymás
mellett ültünk. Nyomban megkérdezte:
– Ugye, lelkész úr, ma már nem ugyanúgy érvényes a
Tízparancsolat minden igéje, mint régen?
Visszakérdeztem: – A hetedikre gondol: „Ne paráznál-
kodjál!”?
– Éppen arra gondoltam.
– Ugyanúgy érvényes ma is, csak az emberek nem ve-
szik komolyan – válaszoltam.
Hamarosan kiderült a háttér is. A fiatalember jó ideje
együtt élt barátnõjével. Most, hogy megértette, Isten
igéje ma is ugyanúgy érvényes, mint amikor elhangzott,
azt javasolta barátnõjének, hogy álljanak meg testi kap-
csolatukban, és készítsék elõ a házasságkötésüket, s
akkor folytassák.
Meglepett a fiatalember határozottsága és engedel-
messége. Hányan „lazán” együtt élnek a templomos
testvéreink közül is, ez a fiatalember talán ha három-
szor-négyszer itt volt az órán, és máris nyitott szívvel,
engedelmességre készen fogadta a megértett igét.
Utólag azt mondta, nagyon boldog idõszak volt ez az
életében. Pedig igazi szerelemmel szerette a párját, és
ma már két nagyobb gyermekkel szép családi életet
élnek.
Ha már ennél a témánál tartunk, a történethez tarto-
zik, hogy a fiatalember húga is nagy szomjúsággal fo-
gadta a tanítást. Hamarosan elhozta õ is a barátját. A
barát a leányt ugyan nagyon szerette, de a hit nem érde-
kelte. Amikor a barátnõje komolyan vette Jézus köve-
tését, elmondta barátjának, hogy nem tudja tovább
folytatni a kapcsolatot. Mert ha engedelmeskedni akar
az Úrnak, lépten-nyomon ütközik az akaratuk, hiszen
barátja számára magától értetõdõ, hogy a „világ” sze-
rint kíván élni. A barátot annyira felbõszítette ez a dön-
tés, hogy végére akart járni a dolognak. Hiszen õ úgy
képzelte el fiatalon az életét, hogy Kanadába megy
mint kiváló számítógépes és meggazdagszik ott. De be-
leszeretett ebbe a leányba, és a kedvéért itthon maradt.
Most meg a leány adja ki az útját „holmi” hitbeli
szempontok miatt. Se Kanada, se barátnõ?!
Az már az Úr csodája, hogy Jézus szeretete a fiatalem-
bert is megragadta… Boldog párrá lettek, négy gyer-
mekükkel az édesapa presbitere gyülekezetének, az
édesanya a gyermekmegõrzõs szolgálat vezetõje, és
anyagilag is szépen megélnek.
Minden esetben áldott életet jelent a Krisztus-követés,
de nem minden esetben zárul ilyen happy enddel a fo-
lyamat.
Örülünk, hogy ezeknél a pároknál ez így történt.

Végh Tamás

Antenna 2019/3. szám

FÓKUSZ
NEM RÚG A ZEBRA!

Annyira nem rúg, hogy Enyingen például az iskola közelében lévõ zebránál
kettõ zebrafigura segíti az átkelést, figyelmeztetve az autósokat a gyalogo-
sokra.
A cecei óvodához vezetõ zebra – ahogy sok más zebra itt a környékünkön és
Sárbogárdon is – szintén nem rúg, mégis kikerülik sokan, inkább pár méter-
rel odébb, szabálytalanul kelnek át az úttesten, és még meg is vannak sértõd-
ve, hogy nem állnak meg nekik az autók. A kedves gyalogosoknak nem jut
eszükbe, hogy ha a zebrán kelnének át, akkor megállnának a kocsik, mert ott
kötelezõ nekik átengedni a járókelõket. S a saját és gyermekeik testi épségét
is kevésbé veszélyeztetnék a hivatalosan kijelölt gyalogátkelõhelyen!
A rendõrség egyébként büntetheti a szabálytalan átkelést! Jó lenne, ha pél-
dát statuálva meg is tennék.
Fotó forrása: tinodi.hu, rajzolta: Gurubi Dominika Szilvia, 1. a

Egy lakó

TESSÉK MÁR FIGYELNI!
Azoknak a kerékpáros idõseknek a fi-
gyelmét szeretném felhívni ezúton, akik
úgy kanyarodnak ki keresztezõdések-
bõl, vagy le a járdáról az úttestre, hogy
körül se néznek, csak kivágódnak. Most
is mentem a kerékpársávban a forgal-
mas fõúton, amikor hirtelen elém haj-
tott egy néni. Kikerülni képtelenség
volt, mert mellettem ott haladtak az au-
tók, csak a szerencsén, a lélekjelenléte-
men, reflexeimen és a fékemen múlt,
hogy nem ütköztünk össze. Tessék már
odafigyelni, megállni és körülnézni, mi-
elõtt ráhajtanak egy útra!

Egy biciklis

TEMETÕKBE KAMERÁT!
Ezúton szeretném kérni az illetékeseket, hogy ne a temetõbe járó hozzátar-
tozókat büntessék azzal, hogy bezárják a temetõ kapuját, ami megnehezíti a
mozgásukban korlátozott idõsek eljutását a szeretteik sírjához. Inkább sze-
reljenek föl kamerákat az illegális szemetelõk ellen! A másik kérésem az,
hogy tegyék rendbe a ravatalozóhoz vezetõ utat és a ravatalozó környékét a
Huszár-temetõben, hogy esõs idõben ne álljon meg ott a víz.

Egy hozzátartozó
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Múzsák

HÉT SZÍN
Amatõr színész és úszó, könyvtáros, bölcsõdei adminiszt-
rátor, kozmetikus, családanya, virágoskertjének gondo-
zója – hét legfõbb szerepe élete során a csinos, energikus
Mária néninek. Ismerhetik Õt kozmetikusként, aki öt
évtizeden át a város szívében, feltöltõdést adó nyugalom-
szigetén fogadta vendégeit. Ismerhetik úgy, hogy az
ügyész, néhai dr. Lendvai György felesége, Lendvai
György hegedûmûvész és Lendvai Gábor biológus–öko-
lógus édesanyja, három lányunoka és egy dédunoka büsz-
ke mamája. S ismerhetik a város kulturális rendezvényei-
rõl és a mûvelõdési ház jógaóráiról is, melyeknek elma-
radhatatlan látogatója.
Rendkívül élvezem a vele folytatott beszélgetéseket, vib-
ráló személyiségét, tájékozottságát, lebilincselõ történe-
teit, ahogy véleményt formál, rávilágít egy-egy részletre,
s nem utolsósorban szép beszédét. Szinte látom õt ma-
gam elõtt Vác fiatal, ünnepelt primadonnájaként, ahogy
végigkopog cipellõin a város fõterén annak idején.

– Nem sokat jártam a fõtéren, mert kiesett a mindennapos útvo-
nalamból. Odébb, a székesegyház mögötti részen laktam. Az apá-
cákhoz jártam iskolába, de amikor ötödikes lettem, államosítot-
ták az intézményt.
– Vácott született, Mária néni?
– Nem, Zalaegerszegen. Édesapám jogász végzettséggel a pénz-
ügyigazgatóságon dolgozott, és a fiatal munkatársakat kiküldték
vidéki szolgálatra, hogy megismerjék az ottani viszonyokat is.
Elõször Nagykanizsára küldték, ott született a bátyám, aztán át-
helyezték Zalaegerszegre, és amikor én kilenc hónapos voltam,
akkor visszahelyezték Pestre. Albertfalvára költöztünk, mert
édesapám ragaszkodott ahhoz, hogy kertes házban lakjunk. Ami-
kor közeledett a háború, Vácra költöztünk, ahonnan édesanyám
származott. A szüleim úgy ismerkedtek meg, hogy édesanyám a
váci forgalmi adóhivatalban dolgozott, édesapám pedig járt ellen-
õrizni az adóhivatalokat. Anyai nagyanyámmal és anyám hú-
gáékkal egy házban laktunk, de külön lakrészben. A szomszédos
házon állt egy emléktábla: itt írta Petõfi Sándor az Anyám tyúkját.
– Vácon csodaszép dolgok vannak: a székesegyház, a Duna…
– …a korzó a régi, gyönyörû, nagy fákkal. Meg egy tavacska. Ha
dél felé megyünk a korzóról, elhaladunk a barátok templomának
hátsó részénél, ott van a régi városfal és I. Géza király sírja. Még
egy kicsit lejjebb, a csónakházaknál és szemben, a szigeten nagy
élet volt.
– Mária néni evezett?

– Kocakajakosként a bátyám kajakján. De a Dunát átúsztam. Már
hároméves korban úsztunk a szülõkkel. Vácon mindenki nagy
úszó volt. Vasárnap reggel elment a templomba az ifjúság, utána
az apák a gyerekekkel átmentek a szigetre kishajóval, komppal,
délben pedig az anyukák jöttek és hozták az ebédet. A felnõttek
kártyáztak, bográcsban fõztek. Aki megengedhette magának, az a
Pokol csárdában ebédelt. Nagyon hangulatos volt.
– Gyurka bácsi mesélte nekem, hogy Mária néni „primadonna”
volt, Vác legszebb lánya, akinek mindenki udvarolt. Hogyan lett
színjátszó?

– Gyurka bácsi elfogult volt. A gimnáziumban kezdõdött a színpa-
di pályafutásom. A gimnáziumi társaság rendszeresen tartott be-
mutatókat. Amikor elsõs lettem (1951-ben), akkor a Tartuffe-öt
játszották, amibe beválogattak Mariane-nak. Harmadikban jött
A kertész kutyája címû darab. Nagy falat volt, verses dráma, de
pazarul sikerült.
– Abban is fõszerepet játszott.

– Dianát. Ott nézett ki magának a váci városi színjátszó csoport.
Negyedikes voltam, amikor elõadták a Gül Babát, és hívtak
Leilának. Utána több darabban is játszottam velük. Amatõrök
voltunk, de többek közt Udvaros Béla és Obersovszky Gyula járt
el hozzánk foglalkozásokat tartani.
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– Gyurka bácsival a színpadon ismerkedtek meg.
– Gyurka bácsi Gábor diák volt, aki betéved Gül Baba kertjébe.
Leila megjelenik az emeleti ablakban (a díszletre létrán másztam
föl), és úgy daloltunk egymásnak. 1959-ben házasodtunk össze.
– Hány évig színjátszózott, Mária néni?
– 1955-ig. Akkor érettségiztem. Mivel nem vettek föl az egyetem-
re, a magyar tanárom segítségével a váci könyvtárban lettem
kölcsönzõkönyvtáros.
– Hova jelentkezett egyetemre?
– Magyar–könyvtár szakra szerettem volna menni. Jóllehet, or-
szágos tanulmányi versenyen helyezést értem el (igaz, nem az elsõ
tízben), másodszorra sem vettek fel. Helyhiányra hivatkoztak, de
valójában az édesapám miatt nem vették föl a „magunkfajtát”.
Édesapámat nem B-listázták ugyan, de fiatalon nyugdíjazták.
Hogy eltartsa a családot, mérlegképes könyvelõi vizsgát tett és el-
helyezkedett a húsipari vállalatnál mint könyvelõ, majd üzemgaz-
dász. Az sem lendítette elõre a továbbtanulásom ügyét, hogy

1956-ban elszavaltam Gyombolai Márton egyik versét. A szerzõt
és a váci lap szerkesztõit is megbüntették, engem a könyvtárból
kipenderítettek, bevittek az Andrássy útra kihallgatásra többször
is. Azt akarták, hogy „beszélgessek” az olvasókkal. Én ezt nem
vállaltam.
– Elment inkább kozmetikusnak. A kozmetikusképzés akkor in-
dulhatott.
– Nem sokkal elõtte indult a kozmetikusképzés Magyarországon.
Az egyik osztálytársam kozmetikus édesanyja biztatott, hogy vé-
gezzem el. Érettségivel egy év volt, Pesten, a Krisztina körúton.
Másfél évre egy belvárosi mûhelybe vettek fel tanulónak. 5.000
Ft-ot kellett fizetnem, ami borzasztó nagy pénznek számított ak-
kor, de édesapám támogatott. A munkabérrõl le kellett monda-
nom, és én fizettem magam után a járulékokat, ezért eljártam dol-
gozni délelõttönként a fõvárosi tanács bölcsõdéjébe adminisztrá-
torként.
– Hogyan lett Sárbogárdon kozmetikus?
– Gyurka bácsi 1956 õszén jött ide ügyésznek. 1959 februárjában
kaptam meg a segédlevelet, áprilisban pedig összeházasodtunk és
a tüdõgondozó (ma Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda) szomszédságá-
ba, egy fõutcára nézõ kertes házba költöztünk, ahol az ügyészség
is mûködött. A KTSZ-nél érdeklõdtünk, hogy nem akarnának-e
egy kozmetikát, mert nem volt kozmetikus Sárbogárdon. Elõször
húzódzkodtak, aztán mégis azt mondták, hogy lehet. Négy fod-
rász mellett dolgoztam. Bujtár Kati volt a tanulóm, akivel máig
tart a barátságunk. Eleinte nem nagyon ment az üzlet, mert nem
volt divatja. Akkoriban rossz szemmel néztek azokra a nõkre,
akik kozmetikába jártak, mint ahogy hajdanán azokra a nõkre is,
akik biciklire ültek.
– Mária néni mikor lett maszek?
– Két év munka után, amikor meglett a mestervizsgám. Aztán
annyira beindult a kozmetika, fõleg a videotonos idõkben, hogy
elkélt volna mellém valaki. Többen is jöttek volna hozzám tanul-
ni, de nagyon sokba került volna egy tanulót tartani. A munka
mellett péntekenként Vácra jártam egyedül élõ édesanyámhoz,
szombaton hazajöttem, fõztem, sütöttem, vasaltam, összecsoma-
goltam a fiúk holmiját, amit vittek a kollégiumba. 1994-tõl már
gondozásra szorult édesanyám, itt élt velünk öt évig.
– A kertes házból mikor költöztek a kereskedelmi bank fölötti
lakásba?
– 1973-ban.
– Ebben a nyüzsgésben, a három eleven férfiú közt hogyan érezte
magát?
– Nagyon jól. Sárbogárdon akkoriban pezsgõ kulturális élet folyt:
találkozók, filmvetítések, énekkar, zenekar. És kialkudtam ma-
gamnak, hogy minden hónapban egy napot fölmehettem Pestre
barátnõzni, színházba. De jártam annak idején Gábornál is Te-
xasban.

Hargitai–Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

zichi és vásonkeõi gróf

DR. ZICHY ALADÁR
Budapest, 1939. július 25. – Bécs, 2020. január 26.

értékekkel teli élet és türelemmel viselt betegség után, a magához vett Szentségek által megerõsítve,
békében hazatért megváltó Urához.

Szeretett halottunktól 2020. február 21-én, 12 órakor veszünk végsõ búcsút
a budapesti Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben (1086 Budapest, Fiumei út 16-18.).

Búcsúztató gyászmiséjére 2020. február 22-én, 11 órakor a bécsi Szent Rókus és Sebestyén katolikus templomban
(Pfarrkirche St. Rochus und Sebastian, Landstraße Hauptstraße 54, 1030 Wien, Ausztria) kerül sor.

Felesége: Zichy Anikó, gyermekei: Michael, Clara és Stephan, testvérei: Erzsébet és László

Bécs, 2020 februárjában

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, / de mi férfiak férfiak maradjunk / és nõk a nõk – szabadok, kedvesek / – s mind ember,
mert az egyre kevesebb… / Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen. / Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen / néz téged, mert örül,

hogy lát ma itt / fehérek közt egy európait.” (József Attila: Thomas Mann üdvözlése)
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AZ ÉRTHETÕRÕL
ÉS AZ

ÉRTHETETLENRÕL
Az ember értelmesnek tekinti magát, meglehetõs
önhittséggel nevet is adott magának: homo sapiens,
azaz értelmes, okos ember. Igen, számunkra nyilván-
való, hogy okosak vagyunk, tudunk tüzet gyújtani,
ûrrakétát készíteni, városokat, utakat építeni, törvé-
nyeket alkotni satöbbi. Nem hiába ettek az õsök a
Tudás fájáról, a tudásunk, úgy tûnik, meghódította
számunkra a világot.
Aztán némely hajnali félálomban rádöbben az em-
ber, hogy semmit nem tud. Hogy kerülök én ide ebbe
az ágyba? Ki vagyok én? Miért vagyok én? Miért kell,
hogy legyen élet a világban? Hogy jött létre az élet,
hiszen millió tudós lötyögteti száz éve a lombikjait, és
egy sejtet sem képesek csinálni? Minek vannak em-
berek? Hogy lehet az, hogy néha a legszörnyûbb tö-
meggyilkosok a leghatalmasabb urak? Hogy tûrheti
ezt az emberiség? Vagy az Isten? Hogy érezheti vala-
ki természetesnek, hogy parancsol az embertársá-
nak? És a másik miért érzi természetesnek, hogy en-
gedelmeskedik? Miért vannak urak és szolgák? Gaz-
dagok és szegények? Mi a hatalomvágy? És mi az
alkotásvágy? Mit jelent az, hogy szép a virágszál?
Csak úgy röptiben néhány kérdés, amelyre én sze-
mély szerint nem tudom a választ. És valószínûleg
senki. Lehet köntörfalazni, szövegeket koholni, de
amúgy magyarosan nyakon ragadni a kérdést és
megválaszolni bajos. Ámde tudnánk sorolni a továb-
bi kérdéseket oldalakon keresztül.
Szóval szerényebben, tisztelt homines sapientes!
(Többes szám!) Nagy a Tudás birodalma, de a Nem-
tudásé alighanem nagyobb. Fõleg létünk alapjai kö-
rül. Valahol valamikor találkoztam egy olyan arany-
mondással, mely szerint az a legnagyobb bölcs, aki el-
ismeri, hogy nem tud semmit. Azért ez túlzás! Ne
rakjuk le a fegyvert, nehogy fegyver nélkül induljunk
csatába! Vegyük csak sorra, ami az értelmünk szerint
a birtokunkban van! Üssük föl a szekrény fenekén
porosodó gimista tankönyveinket az anyagi világ
szerkezetével, mozgásaival kapcsolatos ismeretek-
rõl! Milyen szép, elgondolkoztató, amit ott az égites-
tek mozgásáról, halmazairól olvashatunk! Ahogy a
Földünk milliméternyi pontossággal elfoglalja a he-
lyét egy rendszerben, keringésével, tengely körüli
forgásával tavaszt, nyarat, reggelt, estét ad az embe-
reknek. És az emberi test, az agy csodája a biológia
tankönyvekben, ez a fölfoghatatlan lény, Isten földi
képmása, aki mi vagyunk, ez nem a Tudás tárházát
gazdagítja?
Na, itt állok meg, az embernél. Mert hogy õ csoda, az
számomra vitathatatlan. De miért hülye? Ez ám a
probléma! Ez nincs benn a tankönyvben. Miért ront-
ja el személyenként a saját életét, miért csinál atom-
bombát és háborúkat, miért öli meg, akit nemrég
imádott? Miért tobzódik a gyûlölet nevû vegyi
anyagban? Mert végül is a gyûlölet nem más, mint ár-
talmas szivárgás az agysejtek között. Szóval itt „meg-
áll a tudomány”. „Megfogyva bár, de törve nem, / Él
nemzet e hazán” – írta le a félelmetes zseni, Vörös-
marty. Valóban él még nemzet e hazán? Mert azt is õ
írta, hogy „Az ember fáj a földnek… Nincsen remény,
nincsen remény”.

L. A.

BOGÁRDI SÉF
A DÖNTÕBEN

A Közétkeztetõk, és Élelmezésvezetõk Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2019-ben hetedik alkalommal hirdetett
Közétkeztetési Szakácsversenyt a közétkeztetésben dolgozó szakácsok számá-
ra. A KÖSZ 2019-2020 a nyári ételekre fókuszált, kötelezõ elemként kellett
felhasználni a lecsót és a mézet, illetve a hazai nyári, friss idényzöldségek és
-gyümölcsök közül legalább két fajtát. A versenyzõknek a tradicionális hazai
ízeket képviselõ, helyi, hazai alapanyagok felhasználásával készült, a közét-
keztetésben is elkészíthetõ, kiszállítható, felnõtteknek szánt, háromfogásos
ebédet kellett megálmodni és elkészíteni, a modern gasztronómia jegyében.
Az ebéd nettó nyersanyagköltsége nem haladhatta meg az 550 Ft-ot adagon-
ként.

A megmérettetés célja az évszakokhoz köthetõ hagyományok, szokások meg-
õrzése, az ételek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, a hazai friss
alapanyagok felhasználásának népszerûsítése. S nem utolsósorban a verseny-
zõk szakmai továbbképzése és a tapasztalatcsere.
Az elmúlt esztendõben zajlott a selejtezõ és az elõdöntõkre, melyek során 39
csapatból 12 jutott az országos döntõbe. 10. helyezettként jutott tovább a 29
éves sárbogárdi Fábián Erika séf, Jónás Norbert irányító, Grabecz Zsófia segí-
tõ alkotta csapat, akik a rácalmási Hankook gyár Eurest által üzemeltetett ét-
termének munkatársai. Menüsoruk a következõ volt: vegán gulyásleves édes-
burgonya-tartárral, fûszeres sült csirke nyári céklatextúrákkal, cukorborsós
tápiókapuding mézes rebarbara-chutneyval, pirított magvakkal.
A döntõre 2020. február 6-án került sor a Sirha Budapest Nemzetközi Élelmi-
szeripari és HoReCa szakkiállításon. A 12 csapatnak 10-10 adagot kell készíte-
nie 3 óra alatt a zsûri és a közönség elõtt. A szakmai bizottság végül a Hungast
Pécs csapatának ítélte az elsõ helyet. De minden résztvevõ csapat számos szak-
mai tapasztalattal gazdagodott a megmérettetésen.
Gratulálunk Fábián Erikának és csapatának a döntõbe jutásért! További sike-
reket kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Balázsolás

„Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinézõ ijedt õzike.” – írta Babits Mihály Balázsolás
címû versében.

De mi is a balázsolás?
A balázsolás, vagy balázsáldás a katolikus egyház áldása. Február
3-án, Balázs napján, vagy az ahhoz legközelebb esõ vasárnapon a
pap a szentmise vége után két, keresztbe tett, vagy összecsavart
gyertyát tart a hívek álla alá, miközben ezekkel a szavakkal áldja
meg õket:
„Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és õriz-
zen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyá-
nak, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.”
A balázsolás ókori eredetû szokás. Szent Balázs püspök volt, aki
különleges tetteket hajtott végre, például súlyos betegségben
szenvedõket gyógyított meg. Egyszer egy fuldokló kisfiút vittek
hozzá, egy halszálka akadt a torkán. Balázs püspök kereszt alak-
ban két gyertyát tartott az álla alá, és áldásával megmentette a
gyereket. Szent Balázst ettõl kezdve a torokbetegségek védõ-
szentjeként tartották számon, majd késõbb egyéb betegségekben
is az õ segítségét kérték. Ha ember, vagy állat megbetegedett,
gyertyát gyújtottak Szent Balázs tiszteletére.
Legendáriuma szerint Balázs személye ugyanis az állatokra is kü-
lönleges hatással volt. Szerettek a közelében lenni, a barlangja kö-
ré csoportosultak és barátságban éltek vele. A püspök értett a
nyelvükön, gondolataival és szavaival képes volt irányítani õket.
Egyszer egy malacot magával vitt egy farkas, de Balázs imája hatá-

sára nem ette meg, hanem estére visszavitte a gazdájának. Sokfelé
szokássá vált, hogy Szent Balázs napján vízszentelést is tartanak,
amellyel megszentelik a templom elé hajtott állatokat.
A balázsolás hagyományához tartozott egykor az a népszokás,
hogy gyerekek jelmezbe öltözve, csákóval, vagy süveggel a fejü-
kön házról házra jártak a faluban, hogy ajándékokat gyûjtsenek
tanítóik és a többi iskolai alkalmazott számára munkájuk megbe-
csülése jeleként.

Építsünk testeket, avagy játékos
matematikatanulás

Sok gyerek számára frusztrációt okoz a matek, mert azt hiszik,
hogy ez a zsenik terepe. Pedig rengeteg olyan játék, tevékenység
létezik, amiben örömüket lelhetik, és észre sem veszik, hogy való-
jában matekoznak.

A Babylon építõjáték már az 1980-as években is gyerekkorunk
kedvence volt. Lényege, hogy a pálcákat az összeillesztõ gömbbe
helyezve többféle alakzatot lehet kirakni, térbeli mintákat alkot-
ni.
A különféle formájú építõkészletek számtalan összeillesztési
technikával ismertetnek meg. Logikai játék, amely során a finom-
motorikai funkciók is fejlõdnek. Nem véletlen, hogy a tanórákon
is remekül felhasználható, 5. osztályosaink számára pl. a térbeli
testek elképzeléséhez jelentett jó alapot a gúlák, kockák, tetraé-
derek kirakása során.

Kiss Attila igazgató

„Itt a farsang, áll a bál…”
2020. február 7-én vidám farsangi mulatságot tartottunk óvodánkban. Az
egész hét a készülõdés jegyében telt: termeket díszítettünk, verseket, da-
lokat tanultunk, ügyes gyermekkezek pedig állarcokat festettek, bohóco-
kat ragasztottak.
Farsang reggelén maskarába öltözhetett gyerek, felnõtt egyaránt. Érkez-
tek hercegnõk, kalózok, boszik és még számtalan sok ötletes jelmezbe bújt
vidám óvodás. De nemcsak a gyerekek, hanem az óvó nénik is ötletes jel-
mezekbe bújtak. Elõször minden csoport a saját szobájában szervezett kö-
zös játékokat, bohókás versengéseket, amit a gyerekek nagyon élveztek.
A vidám hangulatot fokozta az aulában való közös tánc, mulatozás. Na-
gyon jó volt látni a gyerekek örömét, felszabadultságát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szülõknek a sok süteményért,
gyümölcsért, üdítõért és az ötletes jelmezekért, amelyekkel hozzájárultak
a farsangunk sikeres lebonyolításához.

Gyõriné Varga Edit óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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BORBÁL

A 12. borbált tartottuk 2020. február
9-én az Amadeus étteremben. A 49 fõ,
aki részt vett az eseményen, nagyon jól
érezte magát. A zenét a pálfai Vörös Jó-
zsef szolgáltatta. Az ízletes vacsoráért
köszönet érte az étterem vezetõségé-
nek! A bál hajnali negyed háromkor ért
véget.
Köszönetet szeretnénk mondani a kö-
vetkezõ támogatóknak: Tesco, Irka pa-
pír–írószer, Szivárvány írószerbolt, We-
isz Kft.–Gázmodul, Kadlecsik Gazda-
bolt.

Szervezõk

VAN REMÉNY!
„Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Õ egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz Õbenne
el ne vesszen,

hanem örök élete legyen.”
János ev. 3:16

Hit Gyülekezete Sárbogárd
istentisztelete

Helyszín: Sárszentmiklós,
klubkönyvtár,

Köztársaság út 171-173.
Idõpont: péntekenként

18 órától

Szeretettel várunk!
www.hit.hu, www.vidamvasarnap.hu,

www.hitradio.hu,
www.facebook.com/hgysarbogard

A József Attila
Mûvelõdési Központ és a

Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesület
szeretettel meghívja Önt

2020. február 14-én
(pénteken) 17 órára

a mûvelõdési ház
kamaratermébe

a Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesület

fafaragóinak és barátaiknak
közös kiállítására.

A kiállítást megnyitja:
LÁNG GYÖRGY

FAFARAGÓ

Közremûködnek:
HARGITAI–KISS VIRÁG ÉS

VIASZ ZOLTÁN

BÖJTI EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK
A SÁRBOGÁRDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

SZERETETTEL HÍV ÉS VÁR MINDENKIT
BÖJTI EVANGELIZÁCIÓS ALKALMAIRA.

Február 24–29-éig, hétfõtõl szombatig minden este 6 órakor tartjuk
az alkalmakat a gyülekezeti teremben (Tompa Mihály utca 41).

A héten szolgálnak: Tavasz Kristóf, Tavaszné Kertész Ilona,
Rácz Lajos és Mészáros Zoltán református lelkipásztorok.

Március 1-jén, vasárnap, 10 órakor
úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban.

Készüljünk közösen és készítsük lelkünket az ünnepre.

Kovács Csongor református lelkész
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KÖNYVAJÁNLÓ

Berényi Anna:
Kossuth Zsuzsanna életrajza
Kossuth Zsuzsanna regényes élet-
rajza címmel jelent meg 2019 no-
vemberében Berényi Anna (1969-
ben született, kétgyermekes buda-
pesti közgazdász) regénye a buda-
pesti Noran Libro Kiadó gondozá-
sában.
Azért is érdekes olvasmány lehet
ez számunkra, mert Kossuth Zsu-
zsannát nagy tisztelet övezi Sárbo-
gárdon nemcsak az országos ápo-
lói és kórházi ellátás megszervezé-
sében végzett kiemelkedõ tevé-
kenysége miatt, hanem azért is,
mert Sárbogárdon élt egy ideig
Meszlényi Rudolf földbirtokos és
Fejér vármegye képviselõje felesé-
geként. Kossuth Zsuzsanna a leg-
boldogabb éveit töltötte itt 1941 és 1948 között, házasságkötésük-
tõl férje váratlan haláláig. Itt született két lányuk és fiuk, aki pár
héttel édesapja halála után jött világra. Kossuth Zsuzsanna nevét
viseli városunkban egy iskola és a rendelõintézet, ahol az emléké-
re emelt (de nem Õt ábrázoló) szobor is áll.
Számos kiadvány jelent már meg Kossuth Zsuzsanna életérõl,
munkásságáról, többek között Rabati Magda, Kertész Erzsébet,
Vasváry Ödön tollából. Sárbogárdon Lugosi Árpádné állított
össze Róla egy kis füzetet a rendelõintézet megnyitása alkalmá-
ból 1973-ban.
Berényi Anna könyve annyiban tér el a korábbi Kossuth Zsuzsan-
na-életrajzoktól, hogy olvasmányos, dramatizált formába önti és
foglalja össze ennek a csodálatos asszonynak a sorsát, megpróbál-
tatásait.
A szerzõ így vall regényérõl: „Kossuth Zsuzsa életét azért is akar-
tam megörökíteni, mert megrendítõ és felemelõ sorsán keresztül
érthetõvé és átélhetõvé válik a reformkor, a szabadságharc és a
megtorlás kora. Érdemes új szemmel ránézni hazánk ezen idõ-
szakára, mert Kossuthék célkitûzései között egyformán szerepel-
tek olyan értékek, melyeket ma a két politikai oldal feloszt egymás
közt. A reformkor hõsei megmutatják, hogy a hazaszeretet, az
emberi jogok, a szabad sajtó, a független Magyarország és a többi
követelésük egyformán alapozzák meg mai eredményeinket.”
A három részre – Piros könyv, Fehér könyv, Zöld könyv – osztott
kötet ajánlójában ez olvasható: „Kossuth Zsuzsa okos, tehetsé-
ges, tettvágytól fûtött nõ volt, akinek a képességeit és lehetõségeit
erõsen korlátozták kora szabályai. Élettörténete a politika fordu-
latai nélkül is megindító és lebilincselõ. Benne van korának min-
den akkor szokásos tragédiája és küzdelme. Kivételes személyi-
ség volt, és kivételes a kor, melyben élt. Átélt kolerát, árvizet, sze-
génységet és boldogságot, több születést és még több halált, forra-
dalmat, szabadságharcot, menekülést és börtönt, valamint tucat-
nyi újrakezdést. Százhetven éve a világon elsõként szervezett meg
egy teljes országra kiterjedõ hadikórházi ellátást. Ha valaki szá-
mára ismerõs a neve, emiatt emlékezik rá. Pedig nem ez volt az
egyetlen kiváló, említésre méltó, tiszteletet érdemlõ cselekedete,
miközben persze neki is voltak hibái, gyarlóságai és tévedései.
Mindenki azt olvas bele ebbe a regénybe, amit akar: egy küzdel-
mes élet történetét, a nõi sors nehézségeinek leltárát vagy a nem-
zeti politika egyéni sorsokban megvalósuló lenyomatát.”
A szerzõ https://berenyianna.wixsite.com/kossuthzsuzsa webolda-
lán további érdekességek, a Kossuth családhoz kapcsolódó forrá-
sok, történelmi szálak is találhatók a regény kiegészítéseként.
A könyv kapható a Kossuth Kiadó, a Libri és a Líra online üzletei-
ben kedvezményesen 3.230 Ft-os, illetve 3.610 Ft-os áron (eredeti
ára: 3.800 Ft).

Hargitai–Kiss Virág

FILMAJÁNLÓ

A FELTALÁLÓ
magyar életrajzi dráma

(12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete
mellett ajánlott)

Dr. Béres József laboratóriumi kutatóként a hatvanas évek végén
felfedezte, hogy a növények számos betegségét az alapvetõ nyom-
elemek hiánya okozza, s ezek pótlásával a tünetek orvosolhatók.
Felismerését továbbgondolva ráébredt, hogy ez az elv az állatok-
nál, sõt az embereknél is igaz lehet. Hosszas kísérletezés után,
1972-ben alkotta meg legendás készítményét, a Béres Cseppet,
amelyet elõször saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgá-
nak is adott belõle. A Béres Csepp híre szájról szájra terjedt, egyre
többen fordultak a kutatóhoz, azonban a szocialista hatalom nem
nézte jó szemmel Béres József tevékenységét, minden eszközt be-
vetettek, hogy megtörjék a népszerûségét és megakadályozzák a
készítmény terjedését. Börtönnel fenyegették, még bírósági eljá-
rást is indítottak ellene kuruzslás vádjával, de a kutató minden fe-
nyegetés ellenére kiállt a felfedezése mellett, és humánus, igaz-
ságkeresõ személyisége sokakat az ügy mellé állított.

Gyöngyössy Bence életrajzi drámája dinamikus képsorokban mu-
tatja be dr. Béres József drámai sorsát, a hatalommal vívott küz-
delmét a hatvanas évek derekától a hetvenes évek közepéig. Ér-
zelmekben gazdag, izgalmas jelenetekben követi nyomon a Béres
Csepp születésének történetét és a kutató folyamatos harcát, s
ezen keresztül objektív látleletet is nyújt a hatvanas–hetvenes
évek Magyarországáról, a (nem) mûködõ szocializmusról, az ak-
kori társadalom egészét átható hazugságokról, intrikákról. Béres
Józsefet Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színész alakítja, feleségét
Huszárik Kata, a további fõbb szerepekben olyan kiváló színmû-
vészek láthatók, mint Székely B. Miklós, Hatházi András, Seress
Zoltán, Für Anikó, Lukács Sándor, Trokán Péter, Bede-Fazekas
Szabolcs, Oberfrank Pál és Trill Zsolt.
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Kurdisztán: Állam az államban
13. rész

Amadiya egy 1420 méter magasan fekvõ, lekopott hegy tetejére
épült, gyönyörû kisváros. Több templomocskával rendelkezik, és
õsrégi városfal veszi körbe. Ennek a városfalnak az egyik részén,
egy citadella maradványai mellett boltíves kapu vezet le zöld ker-
tek között kanyarogva a völgybe. Gyalog körülbelül 5 kilométeres
távolság. Ezt egy idõs férfi mesélte nekem, amikor sántítva, a bot-
jára támaszkodva, meg-megpihenve éppen lefelé tartott.

A lakók közül sokan beszélnek arameusul, ami állítólag Jézus
nyelve is volt. Itt tartózkodik a káldeus katolikus központ püspök-
sége is. Asszírok, arabok és zsidók éltek és élnek itt vegyesen.

Az amadiyai mecset a 14. századból való. Egy 1376-ban nyílt ko-
rániskola egészen 1920-ig mûködött. A kilátás a zöld minden ár-
nyalatában játszó völgyre és a szélesen elhúzódó, hófödte hegyek-
re káprázatos! A környéken sok forrás is bugyog.

A taxis egy több száz éves templom elõtt tett ki. A hozzáépített
paplakból egy fehér trikós, fiatal férfi jött ki, hogy kinyissa nekem
a templom ajtaját. Addig fényképezhettem, amíg csak akartam.
Miután visszaadtam a kulcsot, behívtak ebédre, mert éppen asz-
talnál ültek. Arameusul beszéltek, asszír keresztények voltak,
akik a templomot vigyázták. A kurd világból egy csapásra vará-
zsos keresztény környezetbe kerültem. Frissítõen savanykás, ízle-
tes, gombócokkal teli levessel kínáltak, benne érdekes, általam
eddig még nem ismert növénnyel.

Az egész paplak több száz éve nem változott, csak villanyt és víz-
vezetéket szereltek be új fürdõszobával. Boltíves konyhában ül-
tünk, ahonnan a nyitott ajtón a hálószobába láttam. Kellemesen
berendezett kis lakásnak találtam. Az ágy mögötti falon nagy ke-
reszt lógott. Vendéglátóm egy roppant kedves, fiatal pár volt, há-
roméves kislányukkal. Az asszonykától megkaptam a leves re-
ceptjét, és megmutatta a nagy hûtõládájukban az elõre elkészí-
tett, rengeteg húsgombócot is.
Egy másik templomhoz fölfelé menjek azon az utcán, ott lesz
jobbra – igazított útba a családapa. Nem találtam, viszont ott buk-
kantam rá a völgybe vezetõ, boltíves kõkapura.
A városka központját keresve rátaláltam egy 1500-as években
épült mecsetre, amit virágokkal teli kis kert övezett. A taxiállo-
mástól nem messze, a városka másik oldalán, egy kilátónál teát
kaptam, és egy angolul jól beszélõ pincérfiúval csevegtem addig,
amíg rám nem dudált a taxis, hogy tele lett, és indulhatunk vissza
Dohukba. Útitársam két terjedelmes hölgy volt, az egyik norvég
útlevelet szorongatott a kezében.
Másnap ismét a városban kóboroltam. Elõször egy dombtetõre
épült, modern templomot néztem meg. A vigyázója Moszulból
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menekült keresztény. Miután al-Bagdadi 2014-ben Moszul egyik
mecsetében kikiáltotta magát az IS virtuóz kalifájának, és az IS
erõsen megvetette a lábát a környéken, ide menekült. Két házát
és minden ingóságát elveszítette.
Egy forgalmas fõúton az egyik házfalon, késõbb a kertje mögötti
bejárat fölött megláttam a feliratot: „Dohuk Gallery”. Örömmel
fedeztem föl az éppen kihalt kiállítótermekben sok-sok mai mo-
dern kurd képzõmûvész alkotásait. Nemsokára megjelent az an-
golul kitûnõen beszélõ igazgató is egy fiatal férfi személyében, aki
a szép hangzású Shiraz Aziz nevet viselte.

Körbevezetett a termekben, közben kellemesen elcsevegtünk.
Maga is szobrászmûvész. A galéria mostani és egy régebbi anya-
gáról szóló, két nehéz brosúrával ajándékozott meg. A kiállítás
anyagát nézegetve úgy éreztem magam, mintha nem is Kurdisz-
tánban lennék. Igen tehetséges mûvészek sorakoztatták föl az
alkotásaikat.
A következõ estére Szaid hívott meg a családjához iftárra. A szõ-
nyegre kiterített, hatalmas abroszon mindenféle finomság illato-
zott. A kiadós vacsora után kiültünk az aprócska kertbe a rózsa-
bokrok közé teázni. Megbeszéltük, hogy másnap Manges falucs-
kát és a környékét látogatjuk meg a hegyekben.
Reggel Szaid már friss kávéval várt a kocsijában. Útközben me-
sélt magáról. Görögországon keresztül menekült Kanadába. Ott
alapított családot egy szintén menekült kurd nõvel, gyerekei most
járnak egyetemre. Õ egy pizzériát vezet egy társával, ami jól jöve-
delmez. Így tudott nemrég itt, Dohukban egy új lakótelepen egy
lakást venni, és így tudja az itteni családját is segíteni. Mindig au-
tót bérel, ha hazalátogat. Mesélte még, hogy a közeli hegyekben,
egy kis faluban nõtt fel. Apukája villanyszerelõként dolgozott. Az
iskolába naponta több kilométert kellett megtenni. Fölkaptat-
tunk a még az ükapja által épített házuk maradványaihoz, amit
gyümölcsfák és friss, hideg vizû források vettek körbe.

Az egyik forrás mosdókagyló méretû medencéjébe beletettük az
útközben vásárolt görögdinnyét és barackokat, amik öt perc alatt
fogat kocogtatóra hûltek. Dinnyeevés közben elmesélte, hogy
Szaddam a közeli hegyeket saját magának és a családjának kisajá-

tította és fallal zárta le a környéket, sokszor elvágva az utat két te-
lepülés közt. Õrjáratok nehezítették az életüket. Cukorért, lisz-
tért éjjel, szamárháton jártak át Törökországba, ami több napig is
eltartott. Egyszer kiéhezve egy régi, leomlott házban húzták meg
magukat éjszakára. Szerencsére az ép pincében régen eltett házi
sajtokra bukkantak agyagedényben, füvekkel lefedve. Meg sem
romlott, úgyhogy azt ették. A lakosság még most is különbözõ
gyógyfüveket gyûjt a környéken. Útközben több, messzirõl fehér-
lõ, sátoros települést láttunk. Ezek menekülttáborok. Manges
környékén yezidiek laknak bennük.

Manges falucskában egy újonnan épült kápolnát, szemben vele
egy régi temetõt néztünk meg. Az új templom elõtt hatalmas,
gondozott kert állt, a szélén tiszta mellékhelyiséggel. Utána beül-
tünk egy helyi kávézóba. Amíg õ pár régi ismerõssel beszélgetett,
addig én körbefényképeztem az idilli kávézócskát, ami a berende-
zéssel együtt talán 100 éves is lehetett.
Kanyargós hegyi utakon jártunk, meg-megállva egy-egy lélegzet-
elállító pontnál. Az egyik kis hegyi faluban egy gyümölcsárusnál
megálltunk sárgabarackot venni. A ház elõtt egy tolókocsiban sé-
rült, fiatal fiú üldögélt. A gyümölcsárus fia volt. Ott ült kint az utat
és a forgalmat szemlélve. Barackkal kínáltam, és annak ellenére,
hogy nagy koncentrációt igényelt, hogy szót értsek vele, hamaro-
san nagyokat kacagva élveztük a helyzetet.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Shiraz Aziz
balról a

harmadik

Dohuk
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Bozótos kapott lángra
a megyehatáron

Nádas és bozótos égett tíz hektáron február 10-én délután Igar–
Vámszõlõhegyen. A tûzben hat vastag törzsû fûzfa is meggyul-
ladt. A lángokat a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányí-
tása mellett a sárbogárdi és a paksi hivatásos, valamint a simon-
tornyai önkéntes tûzoltók fojtották el. A fák törzse mélyen be-
égett, ezért ezeket motoros láncfûrésszel kivágták, majd a beiz-
zott részeket is eloltották.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Garázs tetejét tépte le
a szél Sárbogárdon

Könnyûszerkezetes garázs lemezfedését szakította le a szél egy
családi ház udvarán február 10-én Sárbogárdon. A meglazult, bal-
esetveszélyes részeket a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók távolítot-
ták el.
Fotó: dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Árokba csapódott egy
autó a 63-as fõúton

Lesodródott az útról és az árokpartnak ütközött, majd
visszavágódott az útra egy személygépkocsi február 7-én
délután a 63-as fõúton Sárbogárd és Felsõkörtvélyes kö-
zött. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították az
autót, majd a forgalmi akadály megszüntetéseként félre-
vontatták a jármûvet.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Baleset a 63-as fõúton
Összeütközött két személygépkocsi február 2-án délután a
63-as fõúton, Sárbogárd és Felsõkörtvélyes között. Mind-
két autó az árokban állt meg. A sárbogárdi hivatásos tûzol-
tók áramtalanították és félrevontatták az egyik gépkocsit,
ezzel a forgalmi akadályt megszüntették.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Virágok közt

A rózsák között, a Hõsök terei emlékmûegyüttes elõtt kötött ki egy
személygépkocsi február 12-én, szerdán délelõtt Sárbogárd központ-
jában. Hogy rosszul lett, vagy elbámészkodott a sofõr, vagy defekt mi-
att szaladt föl a járdára az autó, azt nem tudni, de két rendõrautó és
egy mentõ is a helyszínre érkezett.

HKV
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Telefonos csalók
a WHO nevében

A koronavírus nem, de olyan csalók már
megjelentek Magyarországon, akik az
Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevé-
ben telefonon próbálnak pénzt kicsalni
jóhiszemû emberektõl.
A hívások során egy gépinek tûnõ hang a WHO
nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal
kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy a készü-
lék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos
összeg ellenében megrendelhetõ egy „megfe-
lelõ védettséget nyújtó maszk- és fertõtlenítõ-
szer-csomag”.
Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján
a Budapesti Rendõr-fõkapitányság csalás vét-
ség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen ren-
delt el nyomozást.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a WHO nem
végez termékárusítást sem telefonon, sem
más formában. A koronavírussal kapcsolat-
ban csak a hivatalos szervektõl fogadjon el
tájékoztatást!
Kérjük, hogy vásárláskor mindig gyõzõdjön
meg az alábbiakról.
Online és telefonos vásárlás esetén az eladó
hitelességérõl.
– Nézze meg, van-e érthetõ, magyar nyelvû
weboldala, és az biztonságos-e, reklamációs le-
hetõséget tartalmaz-e.
– Fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot,
visszahívható-e.
– Érdemes más vevõk véleményét is elolvasni.
– Gyõzõdjön meg a termék eredetérõl, hiteles-
ségérõl ha gyanús, ha túl olcsó.
– Fontos információ, hogy milyen egyéb költsé-
gek terhelik a vásárlást.
Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy
kerülje a házalókat.
– Ne engedjen idegeneket a lakásába.
– A termékre szakosodott üzletben vásároljon.
– Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból
szerezzen be.
– Ha bizonytalan, forduljon elõbb szakember-
hez!
A koronavírussal kapcsolatban felmerült kérdé-
sei esetén, kérjük, keresse fel a Nemzeti
Népegészségügyi Központ weboldalát, eset-
leg hívja a 06 80 277 455-ös, vagy a 06
80 277 456-os ingyenes telefonszámok vala-
melyikét! Amennyiben úgy érzi, hogy csalók,
bûnözõk próbálják becsapni, tegyen bejelentést
a rendõrségen!

ORFK Kommunikációs Szolgálat

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2020. február 14-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.

3. Sportegyesületek beszámolója 2019. évi mû-
ködésükrõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl, az
önkormányzat által biztosított támogatás fel-
használásáról.

4. Tájékoztató a sportlétesítmények használa-
táról, fenntartási költségeirõl.

5. Az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fize-
tési kötelezettségeinek a költségvetési évet kö-
vetõ három évre várható összegének meghatá-
rozása.

6. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
2020. évi bevételeinek és kiadásainak megha-
tározása.

7. Sárbogárd Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetési rendeletének elfogadása.

8. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl
szóló 7/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosítása.

9. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rende-
let módosítása.

10. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos
2020. évi bérleti díj felhasználásáról.

11. Döntés a Sárbogárd külterület 0793/25
hrsz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

12. Döntés a Sárbogárd–Rétszilas 6477 hrsz.
alatti ingatlanról.

13. Sárbogárd közigazgatási területén lévõ, ön-
kormányzati tulajdonú víziközmûrendszerek va-
gyonértékelése.

14. A Sárbogárdi Zengõ Óvodába történõ jelent-
kezés módjának és a 2020/2021-es nevelési év
beiratkozási idõszakának meghatározása.

15. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda éves nyitvatar-
tási rendjének megállapítása.

16. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.

17. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamáspolgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2020. február 14-én (pénteken)
8.00 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
Beszámoló a 2019-es évrõl. Tájékoztató a 2020.
évi költségvetésrõl és feladatokról.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Sárbogárd város lakossá-
gát és az ügyben a hatásterületen érintetteket,
hogy a Sárbogárd külterületi 0631/30 hrsz-ú in-
gatlanon tervezett bányászati tevékenység elõ-
zetes vizsgálata tárgyában a Bérc-Föld Építõ-
ipari Szolgáltató Kft. (8044 Kincsesbánya, 2030
hrsz.) és a „Dolomit 2002” Bányászati és Keres-
kedelmi Kft. (8044 Kincsesbánya, 2030 hrsz.)
kérelmére a Fejér Megyei Kormányhivatal Szé-
kesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Fõosztály Engedélyezési
és Szakhatósági Osztálya (8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Környe-
zetvédelmi Hatóság) az FE-08/KTF/900-1/2020
ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárást
indított.

Az eljárás „a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról” szóló 314/2002. (XII. 25.) kormány-
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján ke-
rült megindításra.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindítá-
sáról a Környezetvédelmi Hatóság 2020. febru-
ár 4-ei keltezéssel KÖZLEMÉNYT adott ki.

Az eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY
másolati példánya a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) föld-
szinti hirdetõtábláján 2020. február 12-én 21
nap idõtartamig kifüggesztésre került.

A KÖZLEMÉNY hirdetõtábláról történõ levételé-
re 2020. március 4-én reggel kerül sor.

A közlemény kifüggesztett példánya a hivatal
nyitvatartási ideje alatt megtekinthetõ hétfõtõl
csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–
13.30 óráig.

A dokumentáció digitálisan a http://kornyezet-
vedelem.fmkh.hu webcímen FE-08/KTF /900/
2020. ügyszámon található.

Az üggyel kapcsolatos dokumentációk és mel-
lékletek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mû-
szaki osztályán (az emelet 7. számú irodahelyi-
ségben) is megtekinthetõk.

Ügyintézés a fent megnevezett Környezetvédel-
mi Hatóságnál történik.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 8.30–12.00, szerda
8.30–12.00 és 13.00–15.30, péntek 8.30–
12.00.

Az ügyintézõk neve és hivatali elérhetõsége:
Kapási Krisztián és dr. Majer Andrea, telefon: 06
22 514 300, hivatali kapu: FMKHKOTE, 73360-
2766.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra,
a környezeti hatásvizsgálat szükségességére,
illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság köz-
leményének megjelenését követõ 21 napon be-
lül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz
lehet észrevételt tenni.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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REDÕNYÖS
06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

SZAKKÉPZETT AUTÓFÉNYEZÕT KERESÜNK
dégi telephelyre.

Hétfõtõl péntekig 8 órás mûszakba.
FELADATKÖR: TEHERAUTÓK, AUTÓBUSZOK,

SZEMÉLYGÉPKOCSIK FÉNYEZÉSE.
Alapbér nettó 400.000 Ft.
Telefon: 06 20 932 9244

Kitûnõ állapotban lévõ
EURO 5 DAF NYERGESVONTATÓ ELADÓ.

06 70 4530 509

TAKARÍTÓNÕT KERESEK CECÉN.
Hívjanak az alábbi számom:

+36 70 774 0051

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozás témája:

* ÚJABB UTAK A CUKORBETEGSÉG
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉBEN

* DIÉTA

Elõadó: dr. Oroszlány László, dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2020. február 26. 17.00–18.30
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere 3.)
Telefon: 06 25 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

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
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

A PÉNTEKI HIDEGFRONT SEM
HOZ IGAZI TELET

Csütörtökön napközben elsõsorban fátyolfelhõk szûrhetik a
napfényt, az idõnként megjelenõ gomolyfelhõkbõl számottevõ
csapadék sehol sem valószínû. Kezdetben helyenként a nyuga-
ti, majd a délies szél lehet többfelé élénk. Hajnalra délnyuga-
ton pára, köd képzõdhet. A csúcshõmérséklet 5 és 12 fok kö-
zött alakul.

Pénteken kezdetben több, délután kevesebb helyen várható ki-
sebb esõ, futó zápor, de az északkeleti országrészben havas
esõ, kevés nedves, tapadó hó hullhat, mely várhatóan gyorsan
elolvad majd. A Dunántúlon és a középsõ tájakon feltámad az
északnyugatira forduló szél. Délután 5-13 fokot mérhetünk.

Szombaton naposabb idõ ígérkezik, vasárnap felhõsebb, de
számottevõ csapadék nem valószínû a hétvégén. Szombaton az
Alpokalján, vasárnap országszerte élénk lehet a délies szél.
Szombaton 6-11, vasárnap 7-14 fok között alakulhat a csúcshõ-
mérséklet.

Forrás: idokep.hu
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KEDVES RÉGI
DALOS-

TÁRSAK!

Március 21-én, szombaton,
17 órakor a sárbogárdi

József Attila
Mûvelõdési Központban

MÚLTIDÉZÕ ÉNEKKARI
KONCERTET

rendez a Huszics Vendel Kórus.

Szeretettel várjuk a kóruszene
kedvelõit és egykori tagjainkat,

hogy az énekkar elmúlt évtizedeinek
kedves dalain keresztül idézzük fel

a rég- és közelmúlt
élményeit, emlékeit.

A koncerten megemlékezünk
Huszics Vendel karnagyunkról,
aki 10 évvel ezelõtt hunyt el.

Várunk Benneteket,
hogy ismét együtt énekeljünk!

Gyertek el erre a rendkívüli
„érettségi” találkozóra!

A Bogárd-Dal Egyesület tagjai


