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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

MÁJUSOKMÁJUSOK
1913. MÁJUS
A sárbogárdi Lawn-Tennis társaság elhatározta, hogy a teniszpá-
lyát a legrövidebb idõ alatt helyreállítják, a szomszédos Günz-féle
telek felé új, magas védõhálót feszítenek és a legsürgõsebben meg-
kezdik a játékot.
Az elhagyott szeretõ bosszúja. Nagy szerelemben éltek már hó-
napok óta Német József nagyhörcsöki béreslegény és Szücs Szabó
Erzsébet. Az utóbbi idõben azonban a leány elhidegült a legénytõl s
az Antalmajorban tartott májfatáncon már nyíltan Szilasi Pétert tün-
tette ki kegyeivel. Német József bosszút forralt és mikor hajnalfelé
a hörcsökiek hazatérõben voltak, közvetlen közelbõl forgópisztollyal
kétszer rálõtt a Szabó Erzsébetre, aki csodálatosképpen sértetlen
maradt, azonban az egyik golyó a leány mellett haladó Szilasi Péter
karját zúzta szét. A teljes beismerésben lévõ 20 éves tettest letar-
tóztatták.
1991. MÁJUS
5-én avatták föl Sáregresen a második világháborús hõsök és áldo-
zatok emlékmûvét.
Rendõrmotorral gyarapodott a sárbogárdi kapitányság.
12-én a HEMO nagytermében adtak koncertet a helyi zeneiskola ta-
nárai és meghívott vendégei.
23-án újra megnyitott Sárbogárd egykori nevezetessége, a Béke ét-
terem.
24-én cserkészeket avattak a dégi nevelõotthonban.
26-án 12 fiú és 14 leány konfirmált a cecei református templomban.
2000. MÁJUS
Megnyílt a sárbogárdi ipari zóna elsõ gyára, a fémalkatrészeket
gyártó Broadway.
Országos díjugrató lóversenyt rendeztek Alapon, ahol a községhez
kötõdõ Bálint László táci színekben indult.
Kálozon fölavatták a faluházat és a szõlõhegyben a közadakozásból
épült Szent Orbán-kegyhelyet.
Elkészült a Pentagri vizsgabázisa, ahol 16-án vágták át a nemzeti
szalagot.
Mintegy 80 sárbogárdi katona vett részt a tiszai árvízi védekezés-
ben.
Május 20-án dr. Hámori József professzor adta át a kormány megbí-
zásából a millenniumi emlékzászlót a városnak ünnepség kereté-
ben.
2010. MÁJUS
Zajlik a Petõfi Sándor Gimnázium fõépületének felújítása, bõvítése,
valamint a rendelõintézet átépítése.
Majdán Ervin, a 70-80-90-es évek lemezlovasa meghívásra ismét
megtáncoltatta a sárbogárdiakat a Mészöly iskola jótékonysági
diszkójában.
Bajnokságot nyert a VAX férfi kézilabdacsapat a megyei I. osztály-
ban.
200 éves fennállását ünnepelte a sárszentágotai iskola.
A Sárbogárd és Vidéke, valamint a Bogárd és Vidéke számaiból
válogatta:

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 15.
oldalon.

KETTÉTÖRTKETTÉTÖRT
VILLANYOSZLOPVILLANYOSZLOP

SZÖKÕKUTAKSZÖKÕKUTAK
A SIVATAGBANA SIVATAGBAN

Írás a 6-7. oldalon.
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Friss járványügyi hírek – Sárbogárd
2020. május 20.

Tisztelt Sárbogárdiak!
A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet kapcsán a helyi ak-
tualitások az alábbiak.
A legfontosabb, hogy mindenki õrizze meg a méltóságát és a nyu-
galmát.
Nagy örömmel tölt el, hogy Sárbogárdon az egy fõ korábban iga-
zoltan koronavírus-fertõzött meggyógyult, három fõ negatív tesz-
tet produkált, így jelenleg nincs igazolt fertõzött a városban.
A hatósági házi karantén-elrendelések száma egy fõvel emelke-
dett, aki ismereteim szerint tünetmentes. A mai napig lejárt el-
rendelések esetében, a korábban karantén alá helyezettek nem
betegedtek meg.
A kijárási korlátozások megszûntek, de a társas kapcsolattartás
során, kérem, tartsák be a távolságtartás szabályait, illetve üzle-
tekben, zárt közösségi terekben viseljenek védõeszközt.
A 65 év felettiekre vonatkozó vásárlási idõkorlát továbbra is vál-
tozatlan tartalommal érvényben van.
Az idõseket és rászorulókat ellátó rendszerünk továbbra is mûkö-
dik – köszönet érte a családsegítõ munkatársainak és az önkénte-
seknek. Végezzük a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, továbbá az
élelmiszeradományok kiosztását.
Folytatjuk a közterületek fertõtlenítését is. Az eddig szerzett ta-
pasztalatok jók, köszönöm a lakosság türelmét és együttmûködé-
sét.

Az óvoda és a bölcsõde ügyeleti jelleggel továbbra is mûködik a
településen. A bölcsõde esetében az ügyeleti nyitva tartás június
1-jétõl reggel 7.00 órától 17.00 óráig tart.
Városunkban lezajlott az országos, szúrópróbaszerû tesztelés. 28
személy került bevonásra, fertõzöttrõl nincs információnk. Kö-
szönöm a bevontak, valamint a mentõszolgálat és a polgárõrség
együttmûködését!
Önkormányzatunk széles körben, egyszerûsített eljárásrendben
történõ bírálat mellett segítette a koronavírus miatt nehéz hely-
zetbe került családokat úgynevezett krízistámogatással. Tekintet-
tel arra, hogy az államigazgatás alrendszerei folyamatosan mû-
ködnek, így az egyszerûsített eljárásrend fenntartására nincs to-
vábbi jogi lehetõség. Ebbõl következõen, aki a veszélyhelyzet
alatt kapott ilyen típusú támogatást, annál az ismételt támogatás-
hoz a rendeletben foglalt rendkívüli (krízis) élethelyzet igazolásá-
ra van szükség, nem elegendõ a veszélyhelyzetre való hivatkozás.
Ez pedig azt jelenti, hogy az ismételten benyújtott kérelmek álta-
lában nem támogathatók.
A polgármesteri hivatal továbbra is ügyeleti rendben mûködik,
minden szolgáltatás elérhetõ telefonon és elektronikusan. A
szükséges nyomtatványok a városháza elõterében megtalálhatók
és a gyûjtõládába helyezhetõk. Május 25-étõl, hétfõtõl viszont új-
ra kinyit a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata.
A képviselõ-testületi ülések a veszélyhelyzet megszüntetése után
kerülnek újra megtartásra.
Tisztelettel:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma megyénként 2020. május 20-án



Járványhelyzet a járás településein
Május 20.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 3 (tünetmentes) sze-
mély van hatósági házi karanténban.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Igar: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.
Káloz: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, 5 személy (3 család)
van hatósági házi karanténban, mivel külföldrõl érkeztek haza.
Elkezdõdtek az edzések a sportcentrumban, a játszóteret és ha-
marosan a piacot is megnyitják, az egészségügyi szabályok betar-
tása és rendszeres fertõtlenítés mellett.

Mezõszilas: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, 4 személy van ha-
tósági házi karanténban.

Nagylók: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, aki még várja a
tesztjei végeredményét. Rajta kívül nincs más személy hatósági
házi karanténban.

Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.

Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.

Sárszentágota: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, aki tesztjei
végeredményét várja. Rajta kívül nincs más személy hatósági házi
karanténban.

Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.

Hargitai–Kiss Virág
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Idõpontfoglalás nélkül is lehet okmányügyeket intézni
a vidéki kormányablakokban

A védelmi intézkedések betartása mellett fokozatosan bõvül a személyes ügyintézés lehetõsége a közigazgatásban. A veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken – tehát Budapesten és Pest megyén kívül – nem kötelezõ elõzetesen idõpontot
kérni, a kormányablakkal nem rendelkezõ településeken pedig ismét szolgálatba állnak a mobilizált ügyfélszolgálatok. A foglalkozta-
tási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén idõpontfoglalás nélkül is fogadják ügyfeleiket.
A magyar állampolgárok 2020. március 12-ét követõen lejáró, Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a ve-
szélyhelyzet megszûnését követõ 15 napig még érvényes. Ha mégis szükség van a veszélyhelyzet idején lejárt okmány gyors cseréjére,
Budapesten és Pest megyén kívül már nem szükséges idõpontot foglalni a kormányablakokba. Minden más esetben továbbra is in-
terneten, vagy telefonon lehet idõpontot kérni.
A kormányablakkal nem rendelkezõ településekre ismét kitelepülnek a mobilizált ügyfélszolgálatok, hogy megkönnyítsék a kistelepü-
léseken élõ állampolgárok ügyeinek intézését.
A kormányhivatalok és járási hivatalok foglalkoztatási ügyfélszolgálatait országszerte – Budapesten és Pest megyében is – felkereshe-
tik az ügyfelek elõre foglalt idõpont nélkül is. Az álláskeresõk számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési
lehetõségek.
Az enyhítések a megfelelõ óvintézkedések betartása mellett lépnek életbe. Az ügyfelek korlátozott számban, lehetõleg az arcot elta-
karva, egymástól megfelelõ (1,5–2 méter) távolságra várakozhatnak az ügyfélterekben.

(Miniszterelnökség)

Már több mint 100 ezer munkavállalón segít
a munkahelyvédelmi bértámogatás

A munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezõk száma május eleje óta ugrásszerûen nõ, a legfrissebb adatok szerint már
több mint 8 ezer vállalkozás adott be kérelmet. A Gazdaságvédelmi Akciótervben biztosított lehetõség mintegy 105 ezer embernek és
családjaiknak segít a munkahelyek megõrzésével – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
A szaktárca szerdai közleménye szerint a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy minél több munkahelyet megvédjen, és annyi új
munkahelyet teremtsen, amennyit a járvány tönkretett. Ennek érdekében, a gazdaságvédelmi intézkedések legfontosabb eszközei-
ként az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) munkahelymegõrzõ és munkahelyteremtõ programokat indított.
A munkahelyvédelmi bértámogatás lehetõséget ad a vállalkozásoknak arra, hogy csökkentett munkaidõben tudják foglalkoztatni
munkavállalóikat 3 hónapon keresztül állami támogatást igénybe véve. A legtöbb támogatási igény a feldolgozóiparból, a turiz-
mus-vendéglátásból, a kereskedelembõl, a gépjármûjavításból és a szállítás-raktározás ágazatból érkezett. Területileg a legtöbb
támogatást Fejér, Pest, Gyõr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyébõl igényelték.
Palkovics László kiemelte: az elbírálást a kormányhivatalok folyamatosan és a lehetõ leggyorsabban elvégzik, eddig közel 45 ezer mun-
kavállaló támogatásáról született kedvezõ döntés. A támogatást a munkavállalóknak közvetlenül folyósítja a kormányhivatal a hónap
elején, ez több esetben már meg is történt azoknak a dolgozóknak az esetében, akik áprilisban nyújtották be kérelmüket.
A kérelmeket a cégek a veszélyhelyzet végét követõ egy hónapig be tudják nyújtani a területileg illetékes kormányhivatalokhoz. A
munka.hu oldalon minden információ megtalálható, az igényléshez mindössze egy pároldalas beadványt kell kitölteni.
Palkovics László a kutatási, fejlesztési és innovációs munkakörökben dolgozók célzott bértámogatásáról elmondta: a lehetõséggel
mostanáig közel 600 vállalkozás élt a gazdasági élet minden területérõl. A támogatás 9200 magasan képzett mérnök, kutató, informati-
kus megtartását tette lehetõvé, ezzel is elõremozdítva a gazdaság vírusválság utáni újraindítását.

Forrás: koronavirus.gov.hu
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A SÁRBOGÁRDI KOSSUTH ZSUZSANNA RENDELÕINTÉZET
AKTUÁLIS SZAKRENDELÉSEI

Jelenleg az elmaradt idõpontokat pótoljuk. Továbbiakat csak telefonos egyeztetés alapján fogadunk. A többi rendelésnél folyamato-
san várható változás, érdemes telefonon érdeklõdni.

ÉPÍTKEZÉSEK
ALAPON

A múlt hét folyamán Alap egész területén megújult a közvilágítási
rendszer. Az E.ON-nal kötött szolgáltatási szerzõdés keretében
korszerû és nagyobb fényerejû LED-fényforrásokra cserélték a ré-
gi izzókat, valamint egyes forgalmasabb helyeken (fõút, óvoda,
skola utcája) sûrûbben helyezték el a lámpákat, így 199 helyett
most már 302 világít esténként. (Fotó: Erõs Istvánné)
A héten vette kezdetét a Magyar Közút beruházásaként – hazai és
uniós forrásból finanszírozott, helyi és országos közúthálózaton
történõ fejlesztési és felújítási munkálatok keretében – az Alapot a
61-es számú fõúttal összekötõ út egy szakaszának felújítása, új bur-
kolattal való ellátása (az Alap, Fõ út 150-es házszámtól a 61-es fõ-
útvonal – Szélrózsa – keresztezõdéséig). A munkálatok elõrelát-
hatólag három hónapig tartanak. Ez idõ alatt a jármûforgalom fél
sávon haladhat. Szalai János Milán polgármester ezúton is kér
minden lakót és arra közlekedõt, hogy útnak induláskor számolja-
nak az építkezés miatti lassabb haladással; a buszjáratoknál,
szerzõdéses járatoknál is elõfordulhatnak késések. Legyenek türe-
lemmel és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Hargitai–Kiss Virág
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OROSZORSZÁG
Szibéria, Jekatyerinburg, Ipatyev kereskedõ egyszerû háza. Málló
vakolat, deszkakerítés. Ide számûzték az orosz forradalmárok a
csupa arany, csupa márvány, milliós értékû festményekkel teli
pétervári Téli Palotából II. Miklós cárt, feleségét, Alexandrát, a
hesseni nagyherceg leányát és öt gyereküket. A világ egyik leg-
szebb palotájából egy viskóba. Lehet, hogy sokan igazságosabb-
nak tekintettek volna egy padlótlan faházat, ahol pucéran mászik
a csecsemõ, és megharapja a disznó, amely ott benn lakik az em-
berekkel. A birodalomban sokmilliónyi muzsik élt így. Hát hadd
kóstolják meg az uralkodók is a rájuk bízott alattvalók sorsát.

Törvényszerû, hogy ebbõl a képtelen feszültségbõl lett a világtör-
ténelem legvéresebb politikai földrengése, mely százezreket do-
bott a föld alá. A cári családnak is ez lett a sorsa: a ház pincéjében
a falhoz állították õket. A viruló négy lány nem halt meg azonnal,
mert a ruhájuk alatt rejtegetett ékszerek tompították a golyók ha-
tását. Nos, õket szuronnyal nyársalták föl, a holttesteket a közeli
erdõben ásták el. Aki aztán látta a véres falú pincét, rosszul lett.
A harcok elcsitulása után Lenin, majd Sztálin összekovácsolták a
Föld területileg leghatalmasabb, természeti kincsei alapján leg-
gazdagabb birodalmát, a Szovjetuniót. A második világháború
után az USA mögött a világ második legerõsebb hatalma lett. A
cári család maradványai békésen szunnyadtak a szibériai erdõ-
ben.
1991-ben valami képtelenség történt: a világ egyik legerõsebb bi-
rodalma összedõlt, szétesett. Az a rettegett hatalom, amely az
1940-es években Európára zúdította katonái millióit, akik Berli-
nig meg sem álltak. Láttuk õket, amint elõzõleg a németeket is lát-
tuk. Azokhoz képest emezek gunyoros mosolyt keltettek volna,
ha nem kezdtek volna el rabolni és megerõszakolni a nõket. Mert
szedett-vedettek voltak lópokróc színû kabátjaikban, füles sapká-
jukban: egy ismeretlen világ érkezését jelezték. Amikor aztán
moszkvai gazdájuk által ránk erõltetett új vezetés õket jelölte meg
követendõ mintának, az egy darabig furcsa volt. De csak egy dara-
big. A néptömegekben van valami nyájszerûség: amerre hajtják
õket, arra mennek.
Tehát 1991-ben betelt a sorsa a történelem egyik legnagyobb ha-
zugságának. Összedõlt anélkül, hogy akárki egy kisujjal is hozzá-
nyúlt volna. Az emberek milliói, sõt milliárdjai a szemüket dör-
zsölték, mint hosszú rémálom után. Keresni kezdték valóságos
önmagukat. Azóta a szibériai erdõben meglelték Miklós cár és
családja maradványait. A cárok hagyományos temetkezési helyé-
re, a szentpétervári Péter–Pál-székesegyházba helyezték el a
hamvakat, magát a családot pedig az orosz egyház szentté avatta.
Az Ipatyev-ház helyén nagyszerû templomot emeltetett az állam.
A mi televíziónk is hosszú képsorokat mutatott be az ünnepség-
rõl, amelyen tízezernyi elragadtatott ember vett részt. Láttuk: egy
asszony letérdelt a földre, homlokát a talajhoz szorította, meg-
döbbentõ volt.
Eldõlt Oroszország sorsa? Azt hiszem, az egész világ lesi szorong-
va. Titokzatos, félelmetes ország. Valaha itt volt a legszínvonala-
sabb elit, itt írták a legjobb regényeket, itt volt a legjobb balett, a
legjobb színház. De aztán itt élt a legtöbb szánalmas bunkó is. A
jövõ? Akkora kérdõjel, amely a földtõl az égig ér.

L. A.

Az Ipatyev-ház

ÕSANYÁK

94. évében járó Hargitai nagymama ölében a szintén matuzsálemi
korú, 15 éves cicánkkal. Pillanatok alatt egymásra találtak és han-
golódtak, hosszú percekig ücsörögtek így, békés kettesben.

HKV

TÖRTÉNELMI SÉTA
SÁRBOGÁRDON

Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezõvárosban
címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban (Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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Szökõkutak a sivatagban

Üzbegisztán két arca
5. rész

Novák Kovács Zsolt: – Voltak csapadéko-
sabb idõszakok, amikor úgy tûnt, lesz víz az
Aral-tóban, de ezek nagyon rövid ideig tar-
tottak, és mára eltûnt az Aral vizének nagy
része. A mai partvonal az eredetitõl több
száz kilométerre van. Vámbéry korában az
Aral-tó egy csoda volt. A mellette lévõ te-
lepülések mind jómódban éltek, minden
nap került hal az asztalra, amit megszárí-
tottak, illetve a folyókon keresztül keres-
kedtek vele. Nemcsak Vámbéry járt a tér-
ségben magyarként, hanem Ónody Berta-
lan is, aki nem sokkal Vámbéry után kuta-
kodott itt. Utazása kettõs célú volt, egy-
részt Vámbéry leírásai tették õt kíváncsivá,
másrészt agrármérnökként a közép-ázsiai
dinnyék érdekelték. Végiggyalogolt az
Aral partján, majd északról délre hajóval
ment. Itt talált olyan dinnyefajtákat, ami-
ket nem ismert. Amikor hazatért, nagy
szenzációként fogadták a beszámolóját és

a dinnyemagok termesztésének eredmé-
nyét. Sajnos nem maradt fenn, hogy ponto-
san milyen fajtájú dinnyéket hozott haza,
de nagy a valószínûsége, hogy amit ma
csányi dinnyeként ismerünk ( ezek voltak a
legjobb fajták, amik aztán Cecére is elszár-
maztak), az kapcsolatba hozható ezzel az
expedícióval, mert Ónody hazatérése
után, az 1880-as években kezdõdött a
csányi dinnyészet felfutása, és az agrár-
mérnöknek is azon a környéken voltak a
birtokai. Gyerekkoromban itthon a sötét-
zöld héjú dinnyék voltak jellemzõek. Édes-
apám mesélte, hogy amikor 1945-ben
megszálltak bennünket a szovjetek, és a
vonatokon közlekedtek, egyszer dinnye-
héjakat dobáltak a sínek melletti szõlõföl-
dünkre. Kikeltek a magok és csíkos dinnye
lett belõlük, ami akkoriban ismeretlen volt
a környéken, és csodájára jártak a szom-
szédok. Örökíteni azonban nem tudták a
nagyszüleim. Visszakanyarodva az Aral-
hoz: az egykori tó helyén ma hatalmas,
szinte élettelen, sivatagos pusztaság terül
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el, ezért a medencét újabban Aral-kum
néven emlegetik (a közeli Kizil-kum – Vö-
rös-sivatag – és Kara-kum – Fekete-sivatag
– után).
– Ez szomorú történet.
– Nekünk földrajzosként fontos volt látni,
hogy mi zajlik ebben a térségben, és hogy
esetleg mit lehet tenni ellene. Amikor
szerveztük az utazást, csodálkoztak, minek
akarunk mi oda menni, hiszen nincs ott
semmi. Nehéz is volt oda eljutni, terepjá-
rókkal közelítettük meg, mert se út, se köz-
mûvek, csak homokdûnékkel, dombokkal,
tavi üledékkel borított táj, aminek pora
nem veszélytelen. Ugyanis az Aral-tótól
északra, Kazahsztánban több olyan ipari
tevékenység folyt, melyek miatt hatalmas
mennyiségû szennyezõ anyag került a leve-
gõbe, onnan pedig a csapadék révén az
Aral-tóba. A Szemipalatyinszki atomkí-
sérleti telep sincs messze, a helyiek bizton
állították, hogy rengeteg nukleáris porhul-
ladék is van a medencében. Mivel a szél
könnyen hordja a finom port, ezért nagy
összegeket áldozva igyekeznek megkötni
azt szárazságtûrõ növények (például szak-
szaul-, tamariszkuszcserjék, kórófélék)
meghonosításával, repülõgéprõl, helikop-
terekrõl szórva szét a magvakat. Megtalál-
ható itt az ördög trágyája nevû növény is,
melynek gyökere összegyûjti a vizet, kiásva
táplálékként is szolgálhat, és gumit is tar-
talmaz. Virága látványos, ernyõszerû.
Megélnek itt a gekkók, és találkoztunk
úton-útfélen bóklászó egy- és kétpúpú te-
vékkel (melyeket nem teherhordásra hasz-
nálnak, hanem inkább a tejük, húsuk, bõ-
rük miatt tartanak), alacsony termetû,
ázsiai (tatár) lovakkal is. Ilyen lovakon
érkeztek Dzsingisz kán hadai Európába.
– A magyar õsök is ilyen lovakon lovagol-
tak.
– A tó emlékeként kagylók és csigaházak
láthatók a talajon. A víz eltûnésével a ko-
rábbi partoldalakat már nem támasztja
meg a víztömeg, így ezek a partfalak inga-
tagabbak, veszedelmesebbek lettek, sok
helyen megrepedtek, beomlottak, föltárva
a különbözõ üledékrétegeket.
– A vízhez nem is tudtatok eljutni?
– De igen, csak meg kellett találni a helyet,
ahol le lehet ereszkedni a vízpartra. Ami-
kor közeledtünk a vízparthoz, akkor fe-
deztünk föl a talajon egy érdekes sávot, a
víztõl 100-150 méterre. Sáskák és ízeltlá-
búak maradványai hevertek ott tömegek-
ben. Magyarázatot nemigen találtunk erre

a jelenségre. Lehetséges, hogy szaporodá-
sukhoz a víz közelsége szükséges, utána el-
pusztulnak, és amikor õsszel a több csapa-
dék miatt a víz kijjebb jön, a hullámzás
sodorja össze a tetemeket egy helyre.
– A vízben lehet fürödni?
– Nincs strand és turizmus errefelé, de mi
bemerészkedtünk. A vízparton 70-80 cm
vastag iszap van, azon kellett átgázolni. A
víz nem jó úszásra, mert nagyon sós, a ten-
gervíznél is sósabb, csak lebegni lehetett
rajta. Nagyon hasonlít az erdélyi, szovátai
Medve-tóra, vagy az izraeli Holt-tengerre.
A sót hamar le is kell mosni, mert fölmarja
az ember bõrét.
– Mik ezek a növényszigetek a víz tetején?
– Sótûrõ moszatfélék alkotnak telepeket,
de ezek nem segítik a tó újjáéledését, mert
összegyûjtik a sót és még sósabbá teszik a
környezetüket, amivel inkább gyorsítják a
tó halálát.
– Ezeket nem takarítják el a vízbõl?
– Erre se akarat, se kapacitás nincs. Vi-
szont a tó eredeti partján van egy Mujnak
nevû település, ami 30 ezer lakosú város
volt a 60-as években. 4-5 ezer tonna halat is
kitermeltek a tóból éves szinten (Magyar-
országnak ennyi az éves halfogyasztása kö-
rülbelül). Mujnak ma 180 km-re van a
parttól, elnéptelenedett, alig 3 ezren lak-
ják, viszont az ott élõk fölismerték a ka-
tasztrófaturizmusban rejlõ lehetõségeket,
és ezért most építik az Aral-emlékmûvet
az eredeti kikötõ mólójára. A kikötõ he-

lyén partra vetett régi halászhajók „ringa-
tóznak” a homokban.
A két nagy folyó, az Amu-Darja és a Szir-
Darja, melyek az Aralt táplálták, szélesek,
ám sekélyek. Az Aral kiszáradása ellenére
ma is ugyanolyan intenzitással öntöznek,
mint a 60-as években. Miért öntözik el a
két nagy folyó vizét? A szovjet korszakban
éhségsztyeppnek is hívták ezt a térséget, és
a hruscsovi, brezsnyevi programok része
volt a szûzföldek föltörése. Több ezer kilo-
méter öntözõcsatornát ástak, amelyeken
keresztül a folyók vizét szerteszét vitték.
Fölvirágzott az öntözéses mezõgazdasági
termelés, viszont az Aral-tó ennek áldoza-
tul esett.
– Miért nem olyan növényeket termeszte-
nek, melyek kevesebb vizet igényelnek?
– Ez jó kérdés. Üzbegisztánt a gyapotter-
mesztésre állították rá, és látványosan föl-
futott, az egész Szovjetunió gyapotellátói
lettek. Viszont a gyapot az egyik legvíz-
igényesebb növény. Ahol öntöznek, ott
zöldellõ mezõk vannak júliusban is, ahol
viszont nem öntöznek, ott nincs semmi.
Éppen virágzott a gyapot, amikor ott jár-
tunk. Egyébként szemet gyönyörködtetõ a
virága. A betakarítása szeptember-októ-
berben zajlik. A földeket családok bérlik
az államtól, mióta kolhozok nincsenek. Vi-
szont a gépeket nem osztották szét, ezért
kénytelenek szövetkezni. Amíg van víz,
addig nem nagyon akarnak változtatni.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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„TERASZ-
KÖLCSÖNZÉS”

Kedves Olvasóink!
A koronavírus-járvány miatt a 46/2020. (III. 16.) kormányrendelet
értelmében a könyvtárak továbbra sem fogadhatnak látogatókat,
nincs lehetõség a szabadpolcos válogatásra, de ... Fekete Péter, az
EMMI kultúráért felelõs államtitkára május 13-án tartott tájékoz-
tatóján elhangzott, hogy – a megfelelõ tárgyi és személyi feltételek
mellett – a könyvtárak teraszán lehetõség van ún. „teraszkölcsönzésre”.
Élve ezzel a lehetõséggel a Madarász József Városi Könyvtár május 19-ével megnyitja teraszkönyvtárát az arra jogosultak számára, és
lehetõséget biztosit olvasóinak, hogy elõre leadott igények alapján tudjanak könyvet kölcsönözni.
A kölcsönzési igény eljuttatása a könyvtárhoz az 508 570-es telefonszámon, illetve a konyvtar@mjvkonyvtar.hu e-mail-címen törté-
nik.

A könyvek válogatásához ajánlott igénybe venni az interneten otthonról is elérhetõ könyvtári
katalógust, a http://mail.mjvkonyvtar.hu/ weboldalon. A kölcsönzés lebonyolításához, kérjük,
adják meg nevüket, elérhetõségüket, az olvasójegy számát és a kért könyvek címét, illetve (ha
tudják) a könyv szerzõjének nevét.
Az igényelt könyveket a könyvtárosok kigyûjtik, elvégzik a kölcsönzési adminisztrációt, majd
ezután adják át az olvasóknak. (A könyvtárosok a higiéniai szabályoknak megfelelõen, a köny-
vek fertõtlenítése után, kesztyûben és maszkban, kézfertõtlenítõ folyadék gyakori használatá-
val végzik munkájukat.)
A könyvek átvételének módja: a könyvcsomagok átvétele az idõpontok – telefonon, vagy
e-mail-en történõ – egyeztetése után valósulhat meg.
A visszahozott könyvek 72 órás elkülönítés, majd fertõtlenítésük után lesznek ismét kölcsö-
nözhetõk. Kérjük, hogy mindannyiunk egészségének védelmében viseljenek Önök is maszkot
és kesztyût, illetve amennyiben várakozniuk kell, azt a mozgáskorlátozott-feljárón 1,5 méteres
távolságot tartva tegyék.

A kért dokumentumok kölcsönzése:
kedd, szerda, csütörtök, péntek 10–12 óráig történik.

A korábban kölcsönzött dokumentumok visszaadási határidejét augusztus 31-éig meghosszabbítjuk, késedelmi díjat nem számolunk
fel, visszahozni nem szükséges. Aki úgy dönt, hogy mégis visszahozza a nála lévõ könyveket, úgy kérjük, hogy névvel és a megfelelõ azo-
nosítási adatokkal ellátva tegye azt az erre kijelölt helyre!
A könyvtárak újranyitásáról kormányhatározat fog megjelenni, ennek idõpontja egyelõre még nem ismert.
Kérjük, addig is éljenek a „teraszkönyvtár” adta lehetõséggel!

Nagy Zsuzsanna igazgató

Filmajánló

Ebgondolat

(The Art of Racing in the Rain, 2019)
A kutyabolondok úgy gondolják, hogy kedvenceik mindent meg-
értenek az õt körülvevõ valóságból: az emberek beszédét, az ese-
ményeket, s minderrõl van véleményük is, és a hûségük is megkér-
dõjelezhetetlen. A filmben egy öreg, bölcs kutya, Enzo Swift oszt-
ja meg élményeit, amik arra kényszerítették, hogy megvédje csa-
ládját a legnagyobb szükség idején.

A bakancslista

(The Bucket List, 2007)
Edward Cole és Carter Chambers haldokló rákbetegek, akik lis-
tát írnak arról, hogy mi mindent kell még elintézniük a haláluk
elõtt. Ezután megszöknek a klinikáról, hogy életük utolsó nagy
kalandjaként körbeutazzák a világot. Beutazzák Amerikát, szá-
guldanak, ejtõernyõvel ugranak, rég látott rokonokat látogatnak
meg... nincs mit veszteniük, és sokat nyerhetnek. Például egy új
barátot.
Vetítése: RTL Klub, 2020. május 23., 21.45

Forrás: https://www.filmkatalogus.hu
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Könyvajánló

Gyerekeknek

Takács Viktória: Pünkösdi mese
Madárfüttyös hajnalra ébredt a
falu. Peti korán kelt, hogy pün-
kösdi virágokra cserélje egy kis-
lány koszorúját. Hazafelé talál-
kozott a szomszédban vendéges-
kedõ Fannikával – s utána szá-
mos izgalomban lett része a gye-
rekeknek. A mesébõl megismer-
hetjük az egyik legszebb tavaszi
ünnepünk, a pünkösd szokásait.
Megtudhatjuk, mi az a cucorká-
zás, ki is az a pünkösdi király és
királyné, vagy mit jelent a török-
basázás.
A hazai szokások, jeles napok, különleges hagyományok megis-
mertetése a gyerekekkel igen fontos feladat – Takács Viktória
gyönyörûen illusztrált története e vállalás jegyében született meg.

Felnõtteknek

Saul Austerlit:
A Jóbarátok-generáció

Mi zajlott a színfalak mögött?
Jó reggelt! Tényleg 1994-et írtunk, amikor a televízió mûsorra
tûzte az elsõ epizódot?
Abban az évben, szeptemberben
hat barát ücsörgött a kedvenc
kávézójában, hogy párkapcsola-
tokról, munkáról meg az élet
egyéb dolgairól trécseljenek, és a
mai napig újabb és újabb rajon-
gók fedezik fel Rachel, Ross,
Joey, Chandler, Monica és
Phoebe életét. A sorozat – tehet-
séges megalkotóinak köszönhe-
tõen – szõröstül-bõröstül beke-
belezte a fiatal közönséget. A
Jóbarátok volt e korszak legked-
veltebb és legnagyobb hatású
televíziós programja. Soha nem
tartottak szünetet.
De pillantsunk csak bele, mi zaj-
lott a színfalak mögött!
Saul Austerlitz, a popkultúra ismert krónikása, exkluzív interjú-
kat készített az írókkal, a rendezõvel, a producerekkel és a stáb
tagjaival a sorozat történetérõl, amely a Netflixen jelenleg is meg-
hökkentõ népszerûséggel éli utóéletét. Izgalmas részleteket kö-
zöl a forgatás körülményeirõl, a Super Bowlról, londoni utakról,
frizuradivatokról, szupersztárok cameoiról vagy a millió dolláros
szerzõdésekrõl.

A Jóbarátok az új mûsorokkal is felveszi a versenyt. Elõkelõ he-
lyet foglal el televíziós adások népszerûségi listáin, az ismétlések
is ott vannak a Top 10-ben! A Jóbarátok a 90-es évek televíziós
szimbólumává vált, öröksége és sikere a legmerészebb ábrándo-
kat is túlszárnyalja. Ez a letehetetlen, vidám, humoros könyv is ezt
bizonyítja.

A Jóbarátok rajongók elképesztõen sok izgalmas háttérsztorit is-
merhetnek majd meg a kötetbõl. A Generation Friends Ameriká-
ban a sorozat bemutatójának 25. évfordulójára jelent meg.

Forrás: bookline.hu

FOCI A HÉTVÉGÉTÕL
Pajor László szakmai igazgató tájékoztatása szerint május
22-étõl újra megkezdõdnek az edzések a nõi és az utánpótlás-
csapatok részére.
A csapatok kiscsoportos foglalkozások keretei között, a szak-
vezetõk irányításával végzik a munkát a játékosokkal történõ
egyeztetés után. A tavaszi sokk után „benépesül” a pálya és a
labda pattogása veszi át a fõszerepet.
A Sárbogárd SE ebben az évben is megszervezi 6–16 éves gyer-
mekeknek a focitábort. A tábor tervezett idõpontja június
15–26., programjáról a következõ számban részletes tájékozta-
tást kapnak az érdeklõdõk.
Szurkoljunk a sikeres felkészülés és a szebb jövõ reményében!

Szántó Gáspár

INDUL A SÁRBOGÁRDI
NYÁRI LIGA

A tavalyi évhez hasonlóan ismét lesz Sárbogárdon nyári kispá-
lyás mûfüves labdarúgó-bajnokság. Ezúttal a Sárbogárdi Nyári
Liga 2020 nevet kapta.
Fontosabb információk a bajnokságról:

– Kezdési idõpont: június 2. hete (csütörtök esti játéknapok
18 órai kezdéssel)

– Helyszín: a sárbogárdi vagy a sárszentmiklósi sporttelep
mûfüves pályája

– Oda-visszavágós bajnoki rendszerben (heti 1 mérkõzés)
– Játékidõ: 2x20 perc (futóóra, indokolt esetben hosszabbí-

tás)
– Pálya: 40x20 méteres mûfüves pálya oldal- és alapvonalak-

kal
– Játékosok: csapatonként 14 fõ (a bajnokságban igazolt játé-

kosok is játszhatnak)
Felállás: 4+1 (cserék korlátlanul a cserehelyrõl)
Nevezési díj: elõreláthatólag 50–65 ezer Ft között
További részletes információk a Sárbogárdi Kispályás Labda-
rúgás facebook-eseményénél.

Jelentkezni: Bór József 06 (30) 4819 145,
Rehák Tamás 06 (30) 4841 289
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Mátis István

MAGASSÁG ÉS MÉLYSÉG
A pálfai levita tanító háza – ahol születtem
– gyerekkoromban még nádfödeles volt.
Formája a jómódú parasztházakat utánoz-
ta, hajtott ház volt, benne a tanterem, ahol
édesapám hat osztályt tanított. Az udvar
felõl az épület alkotta derékszöget – befo-
góként – egy léckerítés zárta el, ebben a kis
háromszögben volt édesanyám virágos-
kertje, sok tarka virággal. Az óriásinak tet-
szõ udvaron pince, disznóól, szalmakazal,
kukoricaszár-kúp; az udvar végében há-
rom szederfa állt olyan közel egymáshoz,
hogy egyikrõl a másikra át lehetett mászni.
A legmagasabbik csúcsáról a kertek fölött
elláttunk a falu végén folyó Sió hídjára, a
híd mellett a malom kéményére. Aztán
még messzebb, a Sárvízen túl, szép tiszta
idõben a vonatot is láthattuk, néha a füttye
is elhallatszott. Csak mi, gyerekek tudtuk,
hogy az udvar tele van csodákkal, itt öltött
testet a mesevilág: ólak, pince, félszer,
csutkarakás, szalmakazal és az eperfák já-
tékaink során átváltoztak tündérpalotává,
üvegheggyé vagy a selyemréten túli renge-
teg erdõvé, késõbb, olvasmányaink nyo-
mán indiánsátorrá, Robinson szigetévé;
tanyáztak itt oroszlánok, elefántok, és ha
kellett, erre vezetett Sztrogof Mihály útja,
de Némó kapitány a Nautiluson is itt hajó-
zott.
A kertünkbe nyúlt be a fazsindellyel fedett
templomunk, amirõl akkoriban azt hittem,
a török idõk hagyatéka. Mindig nyitott
kerti ajtaján át könnyen bejuthattunk, láb-
ujjhegyen osontunk a kórus feljáratáig, on-
nan a toronyba, egészen a harangokig. In-
nen, a toronyból próbáltam egyszer lehají-
tani a szalagos matrózsapkámat, hogy el-
ámítsam pajtásaimat. Édesapámék éppen
a simontornyai vásárba mentek, és engem
hagytak otthon házõrzõnek, meg az örök-
ké éhes récék etetését is rám bízták. Nos, a
sapkaröpítés nem sikerült, mert a ház ere-
szén fönnakadt. Mivel nagyon nehéz lett
volna megmagyarázni, miként került oda,
nem volt más választásom, érte kellett
mennem. A toronyablakból könnyen kiju-
tottam a tetõre, és a tetõgerincen lovag-
lóülésben addig tornásztam magam elõre,
míg egy vonalba értem a sapkával, innen
aztán a kiálló szögekbe kapaszkodva le-
másztam, és komoly dorgáló szavak kísére-
tében lehajítottam a bûnjelet. Nem is lett
volna belõle komolyabb baj, ha éppen arra
nem kocsizik az egyik presbiter, aki el-
mondta édesapámnak, hogy mit látott. Va-
lami csuda folytán nem kaptam ki, hanem
édesapám elmondta nékem, milyen vesze-
delemben forogtam, és azért nem zuhan-
tam le, mert a jó Isten vigyázott rám. El-
mondotta, miként kísértette meg Jézus
Urunkat a Sátán, amikor azt mondta néki,
hogy ugorjon le a templom tetejérõl, de az

Úr Jézus nem fogadott szót, s nem okozott
szomorúságot mennyei Atyjának. Én vi-
szont engedtem a csábításnak. Amikor sír-
va fakadtam, mert nagyon megbántam, és
megígértem, hogy többé ilyent nem teszek,
édesapám magához ölelt és megcsókolt.
Attól kezdve kulccsal zárta be a templom
kerti ajtaját, hogy ezzel is gátolja a Sátán
csábítását.
No, de a ház körül a legrejtélyesebb a kút
volt. Szüleim nem szerették, ha belené-
zünk, azzal riogattak, hogy leránt a vízi-
ember. De amikor nem látta senki, én né-
ha mégis borzadva hajoltam át a kút kává-
ján: különös volt, amikor a mélyben meg-
csillant a víz; azt hittem, hogy a víziember
szeme villogott. Amikor a csillogás eltûnt,
úgy gondoltam, becsukta a szemét. Azt
ugyan senki sem mondta el, hogy milyen a
víziember, de én sejtettem. Egyszer édes-
anyám egy nagy harcsát vett a halászoktól,
s amikor a hatalmas állat otthon, a dézsa
vizében magához tért, és hatalmas csapko-
dással hirtelen kidugta fejét a vízbõl, ré-
mülten hõköltem vissza: a víziember! Ettõl
kezdve a kútbeli szörny olyan volt szá-
momra, mint a harcsa: fején a nagy szájjal,
vékony bõrbajusszal és két nagy gülü szem-
mel. Ezután persze még gyakrabban bele-
néztem a kútba, hátha megpillantom egy-
szer a riasztó fejû szörnyeteget. Egyszer
aztán tényleg csodát láttam a kútban: a kék
eget, és még felhõk is úsztak rajta, de egy
csobbanás hirtelen eltüntette a látomást.
Úgy gondoltam, hogy a víziember cseltevé-
se varázsolja oda az eget, hogy ezzel is be-
csapjon bennünket. Egy szép, csendes nyá-
ri napon ismét a kút vizén megjelenõ eget
csodáltam, amikor édesapám hangját hal-
lottam:
– Mit nézel a kútba, Pisti?
Mint akit tetten értek, zavartan kaptam föl
a fejem, s szinte kiáltottam:
– Édesapám, látom a kútban az eget, még
felhõk is vannak rajta!
Édesapám rám mosolygott:
– Nem olyan nagy csoda ez, kisfiam! Gyere
csak! – azzal megfogta a kezem, és a nagy
szapulóhoz vezetett, ami tele volt nagymo-
sáshoz elõkészített vízzel. Felemelt, és azt
mondta: – Nézz csak bele a szapulóba, mit
látsz ott?
– Édesapám, itt is látom az eget!
– Azért látod itt is, mert a sima víz felszíne
olyan, mint a tükör. Hajolj csak jobban fö-
léje! Látod, ott van a fejed is, mint a szobá-
ban a nagy tükörben. – Letett a földre,
megsimogatta a fejemet, és azt mondta: –
De azért, kisfiam, ne nagyon nézegess a
kútba, mert könnyen beleeshetsz.
A nyár vége felé a kút ismét valami különö-
set mûvelt: zavarossá vált a vize. Én persze

a víziember mesterkedésére gyanakod-
tam. Amikor aztán már csak sûrû, sáros víz
jött föl a vödörben, Édesapám hívatta lz-
mindit. Hamarosan megjelent a furcsa kis
öregember, aki olyan alacsony volt, hogy
úgy nézett föl édesapámra, mint a gyere-
kek. Tasla kalapja szélét megbökte muta-
tóujjával, amikor köszönt:
– ’Sten, tanító úr. Na, mi van a kútjukkal?
– Sáros a vize, ki kellene tisztítani.
– Ne csodálkozzon rajta! Olyan nagy a szá-
razság, hogy lassan még a békák is elpusz-
tulnak. Hát kipucolhatom, ha megfizetik.
– Megkapja, amit kér, csak kotorja ki, mert
nem lehetünk víz nélkül.
– Hívjon négy embert segítségnek, meg
küldjön kocsit a szerszámokért. De legyen
pálinka is, mert anélkül nem megy.
Másnap a kocsi meghozta a szerszámokat,
megjelent a négy ember is. Leszerelték a
kút káváját, és a helyére két erõs bakra
nagy hengert állítottak, aminek mind a két
végén hajtókar volt. A hengerre vastag kö-
telet tekertek, a kötélvégeken egy-egy jól
megvasalt, termetes favödörrel. Izmindi
megvizsgálta, hogy jól erõsítették-e a kö-
télre a vödröket, majd intett, hogy az egyi-
ket engedjék le. Mire az leért, a másik vö-
dör is a kút fölött lógott. Egypárszor csak
úgy üresen megjáratták a vödröket, köz-
ben igazgatták a bakokat. Most követke-
zett az izgalmas pillanat: az öreg lzmindi
fogta szerszámait – kurta nyelû ásót, kapát
meg egy bádogvödröt – és beleállt a nagy
vödörbe.
– Na, egyõtök mindig figyeljen, és amikor
jelzek, húzzátok föl a vödröt.
Mielõtt leeresztették volna, kabátja zsebé-
bõl egy sósborszeszes üveget vett elõ, és
nagyot húzott belõle, aztán eltûnt a mély-
ben. Na, gondoltam, most majd kiderül,
hogy van-e víziember a kútban, mert ha
van, nem hiszem, hogy lzmindi visszajön
onnan. Nem sokkal késõbb a figyelõ ember
intett, maga is megragadta a hajtókart, és
megfeszült a kötél. A fent levõ vödör las-
san süllyedni kezdett, és hamarosan meg-
érkezett a másik, tele vizes homokkal.
Amíg egy-egy újabb teli vödörre várakoz-
tak, az emberek Izmindirõl meséltek, hogy
a környék csaknem minden kútját megjár-
ta, a legtöbbet õ ásta, és még többet kitisz-
tított. Elsorolták az öreg kalandjait, hogy
nem egyszer forgott veszedelemben, ami-
kor egy-egy öreg kút beomlott. De a vízi-
emberrõl nem esett szó. Talán nincs is
minden kútban – gondoltam –, vagy ilyen-
kor elrejtõzik ott lenn, esetleg átúszik egy
másik kútba a föld alatti vizeken. Ki tudja,
milyen a föld alatti birodalma? A vödrök
közben csak jártak föl-le, hozták a vizes
homokot, de sûrûn küldte föl az öreg a sós-
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borszeszes üveget is, hogy töltsék meg pá-
linkával. Csakhamar eluntam a nézelõ-
dést, mert nem volt kivel megtárgyalni a
dolgokat; édesapám most nem engedte a
kút környékére a pajtásaimat. S amikor
meghallottam a cséplõgép sípolását, nya-
kamba vettem a futhatnékot, és elporol-
tam, mert bár nagy esemény volt a kútkot-
rás, a masinahúzást sem lehetett kihagyni,
annál is inkább, mert a magamfajta érdek-
lõdõk is ott nézelõdtek ilyenkor.
Csak délre vetõdtem haza. A kotrás még
mindig tartott, pedig jókora halom homok
volt már a kút mellett. Egyszer csak a figye-
lõ ember odaszólt a többieknek:
– Siessünk, emberek, mert az öreg kiabál,
hogy föl akar jönni.
A következõ vödörben már Izmindi állt,
szerszámaival. Nagy nehezen kikászáló-
dott a vödörbõl, közben rettenetesen ká-
romkodva kiabálta:
– Nem tudtok gyorsabban mozogni? Bele
akartok fojtani a vízbe? Most aztán hajtsá-
tok sebesebben, hogy legalább tízet fordul-
janak a vödrök, hadd tisztuljon a víz.
Imbolygó léptekkel a kerítésre aggatott ru-
hájához ment, ledobálta magáról az át-
ázott, sáros göncét, s amíg a szárazat magá-
ra vette, akadozó nyelvvel odaszólt édes-
apámnak:
– Na, tanító úr, olyan érre találtam, hogy
csak úgy dûl a víz. Lesz most már mit inni-
uk, de nekem adjon még egy nyeletet a pá-
linkából. – Azzal elkapta a pálinkásüveget,
és ami még benne maradt, nagy kortyok-
ban lenyelte. Utána leheveredett a körtefa
tövébe, böfögött és csuklott, meg dünnyö-
gött valamit, majd eszméletlen részegen
elterült a földön.
Amikor már megfutottam életem útját, és
ráérõsen szemlélhetem a világot, mint aki-
nek egyéb dolga sincsen, csak nézelõdni,
megtanultam, hogy szörnyek sem a mély-
ségben, sem a magasságban nincsenek, ha-
nem itt járnak köztünk, de nincsen sem
harcsaszájuk, sem gülü szemük, mert em-
berek õk: megszállottak, gyûlölködõk, iri-
gyek és önzõk, akik ma is megfeszítenék az
Úr Jézus Krisztust.
Egyszer megálltam egy nagy kútnál, künn
a marhalegelõn. Ez nagyobb és öblösebb
volt, mint amiben a víziembert kerestem
valamikor. Csöndes nyári nap kék ege fe-
szült a táj fölé. Belenéztem ebbe a kútba is,
és tükrében láttam a kék eget, rajta nagy
patyolathalmokként úsztak a felhõk. Úgy
éreztem, a mélység és magasság találkozó-
pontján állok. Eszembe jutott, amit édes-
apám mondott annak idején, és megértet-
tem bölcsességét, hogy nagyon jó az, ha a
mélységekben is látjuk a kék eget. Sokszor
jártam szédületes életmélységek peremén,
és zengett tomboló vihar a magasban, de
mindig tudtam, hogy a mélybõl is rám mo-
solyoghat a nap, és a viharfelhõk mögül is
elõbb-utóbb elõtûnik a kék ég fehér felhõi-
vel.
Evangélikus naptár 1987.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET ÚJRA
A TEMPLOMBAN

Templomi istentiszteleteink
újraindulnak.

Május 24-én (vasárnap)

Sárbogárdon 10.00 órakor,
Sárszentmiklóson 11.00 órakor,

szokott rend szerint ismét
találkozhatunk a templomban.
Vannak azonban a szokásostól

most eltérõ szabályok, amiknek
a betartását kérjük minden

templomba érkezõ testvérünktõl.

„Semmit ne tegyetek önzésbõl, se hiú di-
csõségvágyból, hanem alázattal különbnek
tartsátok egymást magatoknál, és senki se a
maga hasznát nézze, hanem mindenki a
másokét is.” Filippi 2, 3-4.
Mit jelent ez az ige most ebben az eset-
ben?
Betegen maradjunk távol. Ne legyünk
semmilyen kórnak a terjesztõi, tovább-
adói. (Fokozott veszélyeztetettség eseté-
ben, krónikus betegségekben szenvedõk,
akik vírusfertõzés miatt kockázati cso-
portba tartoznak, fontolják meg a részvé-
telüket, hozzanak egyéni döntést.)
A bejáratnál, istentisztelet elõtt presbiter
testvérek segítenek az érkezõknek (kéz-
fertõtlenítés, ülõhelyeink elfoglalása).
Ez esetben ne ragaszkodjon senki se ed-
digi ülõhelyéhez. Elég nagy a templom,
elférünk benne.

Az istentiszteletre érkezzünk saját
maszkkal/kendõvel. Soha nem tudha-
tom, hogy én fertõzött vagyok-e, de ne én
legyek a továbbadó. Az énekek esetében
is tartsuk fenn a szánk eltakarására is al-
kalmas eszközt. (A kezdet kezdetén
egész énekkarok, kórusok fertõzõdtek
meg annak ellenére is, hogy távolságot
tartottak.)
Rövid énekek lesznek, csökkentjük éne-
keink számát is. Ez a szokásostól most el-
térõ lesz.
Tartsuk be a távolságtartás szabályait.
Egy légtérben élõk, együtt lakók, élõk ül-
hetnek együtt, egymás mellett. Mindenki
más kellõ távolságban üljön a többiektõl.
Gyermek-istentiszteletünk és gyermek-
felügyeletünk egyelõre szünetel. Mint
ahogyan az iskolai együttlétek is jelenleg
szünetelnek. Óvjuk a kicsinyeket is. A
családokkal együtt levõ gyermekeket ter-
mészetesen várjuk. Õk is a felnõttek is-
tentiszteletén tudnak ez esetben részt
venni családjukkal.
Istentiszteletünket, mely most már a
templomban lesz, felvesszük. Ugyan nem
a szokott közvetítési idõben, de felvétel-
rõl istentiszteletünk látható lesz.
Imádkozzunk a távol levõkért is, tovább-
ra is. Hordozzuk egymást imádságban is.
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsé-
tek be a Krisztus törvényét.” Gal 6,2

Kovács Csongor lelkipásztor

TÁJÉKOZTATÁS EVANGÉLIKUS
TESTVÉREK RÉSZÉRE

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközségben továbbra is
ONLINE MÓDON KERÜLNEK MEGTARTÁSRA

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK.

Vasárnaponként 10 órától nyílik meg a lehetõség bekapcsolódni
facebook-oldalainkon, illetve YouTube-csatornán keresztül.

A felvételek késõbb is visszanézhetõk.

A további tájékoztatásig ez a gyakorlat marad érvényben.

MISEREND
Szent László katolikus templom, Sárbogárd

Kedves Testvérek!

A járványügyi korlátozások részleges feloldása lehetõvé teszi
a hétköznapi szentmisék megtartását.

TEMPLOMUNKBAN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
18 ÓRA 30 PERCKOR KEZDÕDIK A SZENTMISE.

A vasárnapi szentmise még nem látogatható,
ezért továbbra is élõ közvetítéssel várjuk a kedves híveket 10 óra 30 perctõl a

https://www.facebook.com/katolikustemplom.sarbogard/live
internetes oldalon.

(Forrás: http://www.szentlaszlotemplom-sarbogard.hu)
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Két balesetnél is beavatkoztak a sárbogárdi tûzoltók
Árokba borult egy személygépkocsi május 17-én délelõtt Alsó-
szentivánon. A Rákóczi utcában haladó autó a vízelvezetõ árokba
sodródott, egy villanyoszlopnak ütközött és az oldalára borult. A
balesetben a betonoszlop kettétört. A sárbogárdi hivatásos tûzol-
tók áramtalanították a jármûvet, majd drótkötéllel kerekeire állí-
tották és kivontatták az árokból. Személyi sérülés nem történt.
A vízelvezetõ árokba hajtott és a tetejére borult egy személygép-
kocsi május 17-én este Sárbogárd és Mezõfalva között. A sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltók a pályaszer csörlõjével kerekeire állítot-
ták az autót, majd áramtalanították. A mûszaki mentés során az
árokból kihúzták és egy közeli mellékútra tolták a gépkocsit. Az
autó vezetõjét a mentõk megvizsgálták, kórházba szállítására
nem volt szükség.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Otthoni grillezés, bográcsozás
Meleg idõben egyre többen mennek ki a szabadba, így egyre gyakoribbá válik
a kültéri sütés-fõzés is. Ennek azonban megvannak a veszélyei. Nem mindegy,
hogy hol és milyen eljárással fõzõcskézünk.
A nyári idõjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen
széllökés messzire röpítheti a parazsat, vagy a kerti asztalról ráfújhatja az éghe-
tõ anyagot a tûzre. Ezért mindig legyen a közelben oltóanyag. Ha befejeztük a
kerti sütést-fõzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még napokig képes
parázslani. Ahogyan bográcsozásnál a tüzet, grillezésnél a parazsat se hagyjuk
magára, a szúnyogok elûzésére használt fáklyákat és füstölõket is tilos fel-
ügyelet nélkül hagyni. Ezek szintén képesek tüzet okozni, ezért odafigyeléssel
használjuk õket.
A bográcsozáshoz sokan már nem tûzifát, hanem gázrózsát vagy gázzsámolyt
használnak. A gázüzemû berendezésekben csak a kimondottan azokhoz ké-
szült, pentánálló gumitömítéseket és tömlõket szabad alkalmazni. A tömítése-
ket megfelelõ idõközönként cserélni kell, az újat gázszerelvényt árusító szak-
boltokban célszerû megvásárolni. A legbiztonságosabb, ha szakemberre bíz-

zuk a gázüzemû fõzõkészülék beszerelését és javítását. Ellenõrizni kell, hogy a
csatlakozásnál nem szivárog a gáz, csere közben tilos a dohányzás, a nyílt láng
használata. Palackot csak akkor szabad cserélni, amikor a készülék nem üze-
mel. A gázpalackról történõ fõzéshez, grillezéshez kizárólag a gyártó által elõírt
nyomáscsökkentõ használható. Kerülni kell a házilagos megoldásokat, mert
többnyire ezek okozzák a tragédiákat. Használat után mindig zárjuk el a palac-
kot.
Ha kicseréltük a palackot, vagy úgy tûnik, hogy szivárog valahol, házilag is el-
végezhetjük a tömörségvizsgálatot: a tömlõ és a palack csatlakozási pontjához
kenjünk mosogatószeres, vagy szappanos vizet, amennyiben valóban szivárog
a gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek. Elõfordult olyan eset, amikor vala-
ki nyílt láng fényénél akarta megkeresni, hogy honnan szivárog a gáz – ennek
tragikus kimenetelû robbanás lett a vége. Amennyiben befejeztük a pro-
pán-bután-gázüzemû berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepét. Ha
hosszabb ideig nem kívánjuk újra használni, szereljük le a nyomáscsökkentõt
és a szelepnyílásra tegyük fel a biztonsági kupakot.
Gázpalackot csak hivatalos helyrõl szabad beszerezni. Csak olyan palackot ve-
gyünk, amelyiknek ép a szelepe és zárófóliával van lezárva. Elõfordult már,
hogy ellenõrzésnél a hatóságok hamis védõfóliával, az eredetitõl eltérõ színnel,
zsugorítással, ismétlõdõ sorszámmal ellátott palackokat találtak. Az illegálisan
töltött gázpalackok veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és környezetükre
nézve is.
Társasház erkélyén lehet grillezni, de nem mindegy, hogy milyen módszerrel.
Gázpalackról mûködõ grillt, vagy zsámolyt társasház erkélyén tilos mûködtet-
ni, ahogy a faszénnel, brikettel, parázsló fával mûködõ eszköz sem használható
biztonságosan. Ha az erkélyen grilleznénk, azt egy elektromos grillel tegyük.
Mielõtt nekiállunk az erkélyen fõzõcskézni, elõtte olvassuk el a saját társashá-
zunk házirendjét, nem tiltja-e az ilyen tevékenységet.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Alsószentiván

MezõfalvaMezõfalva

A kép illusztráció



Bogárd és Vidéke 2020. május 21. KÖZÉRDEKÛ 13

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL



14 HÍREK, ESEMÉNYEK 2020. május 21. Bogárd és Vidéke

Összehangolt akcióban fogták
el a rendõrök a seregélyesi

kastély rongálóit
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
nyomozói két férfit – õrizetbe vételük mel-
lett – lopás bûntett, további egy férfit és
négy nõt orgazdaság vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki
gyanúsítottként, valamint két férfi ellen
elfogatóparancsot bocsátottak ki.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
2020. április 27-én feljelentés alapján nyo-
mozást rendelt el jelentõs értékre elköve-
tett lopás bûntett gyanúja miatt. A bejelen-
tõ szerint a Seregélyesen található Zichy-
Hadik kastély tetejérõl a vörösréz burkola-
tot több száz négyzetméteren lelopták. A nyomozók helyszíni szemlét tartottak,

lefoglalták a környék kameráinak felvéte-
leit, tanúkat kutattak fel és hallgattak ki az
ügyben. Mindezek eredményei alapján si-
került azonosítani azt a feltételezett elkö-
vetõi kört, melynek tagjai a tetõszerkezet
lebontásában és a rézlemezek ellopásában
részt vettek. Az eljárás során információ
merült fel arra vonatkozóan, hogy a meg-
szerzett vörösréz elemek értékesítésében
kik, milyen módon mûködtek közre, és az
üzletet hol bonyolították le. A rendõrök
további adatgyûjtést végeztek, és az érté-
kesítés helyszínének környezetébõl kame-
rafelvételeket szereztek be. Ezt követõen,
2020. május 19-én hajnalban, összehangolt
bûnügyi akció keretében a Székesfehérvá-
ri, a Dunaújvárosi, a Sárbogárdi Rend-

õrkapitányság nyomozói a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság nyomozóival, vala-
mint a Mélységi Ellenõrzési és Közterületi
Támogató Alegység munkatársaival
együtt 16 helyszínrõl három férfit és négy
nõt fogtak el, majd állítottak elõ. A rend-
õrök kutatást tartottak a bûnelkövetõk
otthonaiban, melynek során mobiltelefo-
nokat, informatikai eszközöket és a bûn-
cselekmények elkövetéséhez használt jár-
mûveket foglaltak le.
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
nyomozói a 24 éves D. Dávidot, a szintén
24 éves R. Rolandot jelentõs értékre elkö-
vetett lopás bûntett megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki gyanúsítottként, õket
õrizetbe vették, és elõterjesztést tettek le-
tartóztatásuk indítványozására. Továbbá a
rendõrök orgazdaság vétség megalapozott
gyanúja miatt hallgatták ki a 44 éves O. L.
Szilviát, a 23 éves R. Sz. Klaudiát, a 23 éves
R. Elvirát, a 24 éves K. Dalmát és a 28 éves
O. A. Mihályt, akik szabadlábon védekez-
hetnek a büntetõeljárás alatt.
A nyomozók a 25 éves H. Roland és a 22
éves R. Márk ellen elfogatóparancsot ad-
tak ki, õket továbbra is keresik.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Fejlemény
trágyaügyben

Múltkori lapszámunkban írtunk a Kert-
alja utcát és Hatvani utcát összekötõ
földút melletti problematikus, gyarapo-
dó trágyadombról. A népegészségügy
szerkesztõségünk e-mailes megkeresé-
sére telefonon reagált május 20-án. Azt
közölték, hogy folyamatban van a meg-
oldás, azaz a trágya elszállítása. Az ön-
kormányzattal fölvették a kapcsolatot,
és a probléma meg lesz oldva. Ezt aztán
a polgármester is megerõsítette: az ön-
kormányzat megkezdte az intézkedést
az ügyben, az érintett földtulajdonosok
egy részét már földerítették.

A népegészségügytõl ígéretet kaptunk
arra, hogy hivatalosan értesítenek ben-
nünket, amint a trágyadomb felszámo-
lásra kerül.

Hargitai–Kiss Virág
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

Tápkockás és szálas ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK,
DINNYE stb. PALÁNTÁK eladók

Tósokiéknál Nagyhörcsökön.
Árusítás május 15-étõl minden nap 14 órától.

Érdeklõdni: 06 30 4640 345

Eladó egy KEREKESSZÉK és egy 5 ponton
állítható, elektromos, távirányítós

BETEGÁGY matraccal együtt.
+36 30 3483 320

ÜZLETKÖZPONTBAN 35 m2-es
HELYISÉG kiadó. 06 70 339 1576

VOLKSWAGEN POLO
– 2021. novemberig mûszakival – ELADÓ.

06 20 271 6410

CSALÁDI HÁZ KISLÓKON ELADÓ.
06 30 312 8918

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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

NAPOS IDÕSZAKOT FELHÕS HÉTVÉGE
KÖVET, VASÁRNAP HIDEGFRONT JÖN

Csütörtökön napos, száraz idõre készülhetünk. Sokfelé erõs, északon idõnként viha-
ros lesz az északias szél. A hûvös hajnalt követõen délután 18-24 fokra van kilátás.
Pénteken a nap elsõ felében derült idõre számíthatunk, majd délután már sokfelé fá-
tyolfelhõk szûrhetik a napsütést. Csapadék nem valószínû. Az északias szél csillapo-
dik, már csak északkeleten lehet élénk. Hideg lesz a reggel, hajnalban az északi fagy-
zugos helyeken gyenge fagy sem kizárt, napközben 18-24 fokot mérhetünk.

Szombaton már több lesz a
felhõ, északon kisebb esõk,
záporok is kialakulhatnak.
Mérsékelt délkeleti szélre
számíthatunk. 19-25 fok kö-
zé melegedhet a levegõ. Va-
sárnap reggel hidegfront
érkezik, így a nap elsõ felé-
ben több tájegységünkön
elõfordulhat kisebb esõ, zá-
por, néhol esetleg egy-egy
zivatar. Az északi-észak-
nyugati szelet fõként a Du-
nántúlon kísérhetik erõs,
viharos lökések. Délután
18-25 fok valószínû.

Forrás: idokep.hu
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