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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

PUSZI ÉS PÁ
Eddig nem volt puszi, csak pá – pá az út túloldaláról. Most,
hogy megkezdõdött közeledés, kínlódva toporgunk egymással
szemben a rokonokkal, barátokkal, hogy egymás nyakába dõl-
hetünk-e már, vagy sem. Aztán gyõznek az érzelmek és össze-
borulunk. Mint amikor a rab zárkájának rácsa feltárul, s el-
hangzik: „Szabad vagy, mehetsz utadra!”, nem hiszi el, hogy
tényleg távozhat.

Szabadok is vagyunk meg nem is. Most kell talpraesettnek len-
ni! Mint annak az eszes lánynak, akit Mátyás király azzal tett
próbára, hogy azt mondta neki: „Gyere fel Budára, de se szeké-
ren, se gyalog, se lóháton ne gyere! Öltözz is fel, meg ne is, hozz
is ajándékot, meg ne is!” A leány halászhálóból varrt magának
ruhát, így fel is volt öltözve, meg nem is. Szekér, ló és gyaloglás
helyett egy bakkecske hátán ment a király elébe. Ajándékként
két szita közt egy galambot vitt, s mikor a szitát kinyitotta, a
madár elröppent – vitt is ajándékot, meg nem is.

Na, ez ám a serkentõ kihívás!
Hargitai–Kiss Virág
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Egy hét eseményei
Sárbogárd, május 27.

Az elmúlt egy hét azt az eredményt hozta, hogy felépült az egyet-
len fertõzött személy, így jelenleg nincs igazolt koronavírusos be-
teg Sárbogárdon. 4 fõ került újonnan hatósági házi karanténba,
akik közül hárman visszamennek külföldre, õk tünetmentesek. A
negyedik ember a munkája révén érintkezhetett koronavírusos
személlyel, ezért neki mintát kell adnia, melynek még nincs ered-
ménye.
Amíg hivatalosan nem oldja fel a veszélyhelyzetet a kormány
(elõreláthatóan június közepéig, végéig), addig az önkormányzat
folytatja a közterületek rendszeres fertõtlenítését. A szociális in-
tézményekben szintén tartják a szoros rendet látogatási tilalom,
fertõtlenítés, maszkviselés, távolságtartás tekintetében. Nem
csökkentettek senkinek fizetést, nem küldtek el senkit; találtak
mindenkinek értelmes elfoglaltságot a korlátozások idején.
Dr. Sükösd Tamás polgármester – remélve persze, hogy nem kö-
vetkezik be még egyszer hasonló helyzet – úgy vélekedik, jó gya-
korlat volt az elmúlt hónapok sora. Egy újabb veszélyhelyzet ese-
tén gyorsan tudnak reagálni.
Megjegyezte: Tóth Béla önkormányzati képviselõ kezdeménye-
zésére Sárbogárd két testvértelepülése, az ukrajnai Bene és erdé-
lyi Zetelaka részére saját készítésû, az óvodákban varrt maszko-
kat küldtek.
Rendezvényeket intézményesen egyelõre (elõfordulhat, hogy
nyár végéig) nem tartanak; meg kell várni a veszélyhelyzeti ké-
szültséget megszüntetõ szabályozást.

Akiknek semmi se szent…

Sajnálatos, hogy habár a vírushelyzetben sokkal több emberséget,
jóindulatot tapasztalhattunk meg, vannak, akikre semmiféle jóté-
kony hatást nem gyakorolt ez az idõszak. Mint ahogy a korábbi
években, ebben az esztendõben is a város közterületein kihelye-
zett virágtartókból szolgálták ki magukat érzéketlen és tisztesség-
telen – röviden szólva: bunkó – tolvajok. Volt, ahol az összes fris-
sen ültetett virágot kiszedték. Mit sem törõdve azzal, hogy mennyi
ember fáradságos munkája, szíve-lelke fekszik a virágok nevelé-
sében, gondozásában.
Voltak, akik még ezt is „fölül” tudták múlni. Sárszentmiklóson a
buszmegállónál épülõ járda zsaluját vitte el valaki. Bizonyára ége-
tõen szüksége volt arra a pár darab deszkára… A járdaépítés mi-
att ideiglenesen lerakott rámpát pedig a nyomok alapján lóval

törte össze valaki. Hogy mi ke-
resnivalója volt ott egy ekkora
jószágnak, az megint költõi
kérdés.

Az elkövetõknek virágok és
deszkák meglovasítása helyett
némi intelligenciát és jóérzést
kéne inkább elsajátítani, az is
ingyen van és szerintem jobban
kamatozik.

Hargitai–Kiss Virág

Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma megyénként 2020. május 27-én



Járványhelyzet a járás településein
Május 27.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 2 személy van hatósági
házi karanténban.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, 2 külföldrõl hazatért
személy van hatósági házi karanténban.
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 tünetmentes sze-
mély van hatósági házi karanténban, õk e hét folyamán „szaba-
dulnak”.
Mezõszilas: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, 2 személy van ha-
tósági házi karanténban.

Nagylók: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy. Megnyitják hamarosan a polgár-
mesteri hivatal ajtóit is, június közepén pedig indul a levendula-
szezon, kertjükbe különbözõ programokkal várják majd a gyógy-
növény szerelmeseit.
Sárszentágota: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Vajta: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.
Mivel a koronavírus – ahogy a fentiekbõl kitûnik – lecsengeni tû-
nik térségünkben is, ezért júniustól már nem közlünk járványkör-
képet. Reménykedünk benne, hogy nem lesz, vagy csak csekély
mértékben második hullám.

Hargitai–Kiss Virág
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A Sárbogárdi Zengõ Óvoda tájékoztatója
Kedves Szülõk!
Kormányzati döntés következtében (a Kormány 215/2020. (V.
20.) korm. rendelete az óvodák és bölcsõdék újranyitásáról, vala-
mint a nyári táborok megszervezésérõl) 2020. május 25-étõl a Sár-
bogárdi Zengõ Óvoda is mindegyik feladat-ellátási helyen
fogadja a gyermekeket.
A rendelet alapján az intézmény a veszélyhelyzet elõtti jogszabá-
lyi feltételekkel, rendes mûködési renddel biztosítja az óvodai
ellátást.
Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a megyei óvodákban
– azaz a mi intézményünkben is – az egy csoportban lévõ gyerme-
kek száma már nem korlátozott 5 fõre.
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 152/2020. (IV. 27.) korm. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest fõváros kivételé-
vel – nem alkalmazható. A hatályba lépõ rendeleteknek megfele-
lõen az óvodákban újraindul a pedagógiai szakellátás a megszo-
kott rendben (logopédia, gyógytestnevelés stb.). Az SNI-s,
BTMN-es gyermekek ellátását is biztosítjuk a gyógypedagógus-
okkal a megszokott órarendben, és helyszíneken a mindennapi
óvodai ellátás keretében.
Mivel az óvodáink rendes mûködési rendben tartanak nyitva, és
az ellátás teljes, ezért megszûnik a digitális távoktatási forma,
óvodapedagógusaink az óvodában végzik pedagógiai feladatai-
kat. Ezúton is köszönöm a távoktatási idõszakban a szülõk
aktivitását és együttmûködését!
A rendes óvodai ellátás újraindításával a továbbiakban nem áll
módunkban biztosítani az ebédelvitelt, így ez a fajta szolgáltatás
2020. május 25-ével nem igényelhetõ.
Természetesen az egészségügyi óvó elõírásokat továbbra is be-
tartjuk és betartatjuk mindenkivel az egy csoportba járó gyerme-
kek létszámának növekedése mellett is!
Intézményünkben egyelõre a távollét igazoltnak minõsül további
intézkedések meghozataláig.
Kérem, hogy az egészségügyi elõírásokat továbbra is mindenki
tartsa be. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatban kiadott, a www.nnk.gov.hu honla-
pon közzétett útmutatóban foglaltak betartása kötelezõ, emellett
intézményünkben:
– Az óvodába érkezõ gyermekeket a fõbejárati ajtóknál át kell ad-
ni az óvodai dolgozóknak, õk fogják a csoportba kísérni a gyerme-
keket. Az óvoda épületében szülõ nem tartózkodhat, csak a veze-
tõ által engedélyezett esetben. A gyermekek elvitele szintén ilyen
módon történik. A bejáratoknál ügyeletes kollégák várják majd a

gyermekeket, és a szülõk, hozzátartozók érkezésekor kísérik õket
az ajtókhoz.
– Óvodáinkban a fertõtlenítés folyamatos (játékok, használati
eszközök stb.), a gyermekek ágynemûjét, és tisztasági felszerelé-
sét szükség szerint, illetve minimum hetente haza kell vinni, és
kérjük a fertõtlenítését.
– A napközbeni gyakori és helyes kézmosást, feltételezzük, már
minden kisgyermek elsajátította otthon. Az óvodába érkezés után
is mindenkinek kezet kell mosnia, és csak azután mehet a csoport-
ba; ügyelünk rá, hogy az óvodából való távozás alkalmával is
megtörténjen a helyes kézmosás.
– Kérjük, csak egészséges gyermeket hozzanak az óvodába. Ha
elõzõ nap, vagy reggel, indulás elõtt valamilyen betegségtünetet
észlelnek a gyermeken, ne hozzák közösségbe!
– A fõbejáratoknál való várakozás esetén, kérjük, tartsák be a ko-
ronavírus megelõzésére vonatkozó elõírásokat. (Pl. min. 1,5 mé-
ter távolság egymástól, felnõtteknek maszk viselése ajánlott az
óvoda területén.) Kérjük, hogy a kapu elõtt való csoportosulást
kerüljék a kedves szülõk, ha mégis megállnak beszélgetni, az
elõírt távolságot tartsák be!
A rendes óvodai mûködés azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet elõtti
jogszabályi elõírások alapján 2020. június 30-áig a megszokott
rendben, a nyári idõszakban 2020. július és augusztus hónapok-
ban ügyeleti nyitva tartással fogadjuk a gyermekeket. Elõrelátha-
tólag változatlanul, a korábbiakban közzétett fenntartói határo-
zat alapján (2020. február 15.). Intézményünk a nyár folyamán fo-
lyamatosan biztosítja az ügyeleti ellátásra kijelölt óvodánkban az
óvodai nevelést azoknak, akik részére igénylik. Intézményünk
nem áll le két hétre, mert valamelyik óvodánk mindig nyitva lesz
az ügyeletet igénylõk részére.
Házirendünknek megfelelõen a nyári ügyeleti rendben a távol-
maradás igazoltnak minõsül. Június utolsó hetében fogjuk fel-
mérni az igényeket, mely alkalommal a szülõknek nyilatkozniuk
kell a nyári ügyeletet illetõen.
Kérem, hogy 2020. június 30-áig a megszokott kommunikációs
csatornákon jelezzék igényeiket az óvodapedagógusoknak, akik
továbbítják felénk kéréseiket (ezt a rendszert továbbra is fenn-
tartjuk). Változás a nyári ügyeletben lesz a kapcsolattartást
illetõen.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönöm!
Vigyázzunk továbbra is egymásra és gyermekeinkre! Az egészség-
ügyi óvó elõírások betartásával ez bizonyára sikerülni fog!
Sárbogárd, 2020. május 22.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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Állatorvosi ügyelet
2020. június

június 6-7.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993
9404;
június 13-14.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06
(30) 816 1374;
június 20-21.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
június 27-28.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

Újabb enyhítések jönnek
a kormányhivatali ügyintézésben is

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetõen hétfõtõl újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is. Idõpont-
foglalás nélkül is lehetséges 2020. május 25-étõl a kormányhivatali ügyintézés a tizenkilenc megyében. A fokozatosan bevezetett enyhí-
téseknek köszönhetõen hétfõtõl a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét már elõzetes bejelentkezés nélkül lehet intézni Buda-
pesten is. A járványügyi helyzettõl függõen azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések
betartása.
A tizenkilenc megyében 2020. május 25-étõl visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet elõtt megszokott ügyintézési rend, vagyis elõzetes
idõpontfoglalás nélkül is felkereshetõk a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok, mint például a családtámoga-
tási ügyfélszolgálat. Budapesten a legtöbb ügy esetében továbbra is szükséges az elõzetes idõpont-egyeztetés, de a veszélyhelyzet ideje
alatt lejárt okmányok cseréjét hétfõtõl már a fõvárosban is szabadon lehet intézni.
Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelõ és java-
solt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban,
egymástól megfelelõ (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
Amennyiben nem okmányügyintézés céljából kívánják felkeresni a kormányablakokat, úgy Budapesten továbbra is interneten, vagy a
1818-as telefonszámon lehet idõpontot foglalni. Az álláskeresõk számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési
lehetõségek.
Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhetõ a megújult magyarorszag.hu (mo.hu) olda-
lon. Kérjük, a kényelmes ügyintézés érdekében látogasson el a www.mo.hu honlapra.

Miniszterelnökség

Újranyit a Dészolg
A koronavírusra tekintettel a Dészolg Kft. sárbogárdi irodája
és a szeméttelep is zárva tartott a veszélyhelyzet ideje alatt.
A szeméttelep nemrég újra kinyitott, hétköznap 7.00 és 15.30
között lehet oda szállítani a lomokat, felgyülemlett kerti, építé-
si hulladékokat. Új lehetõség, hogy a szeméttelepen már bank-
kártyával is lehet fizetni, sõt, konténerrendelés esetén is
élhetnek az elektronikus fizetési móddal!
Június 2-ától a Dészolg Kft. Árpád utca 108. szám alatti irodája
is kinyit a szokott rendben: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00,
pénteken 7.30–14.00 óráig.
A vásár megtartásának idõpontjáról késõbb adnak tájékozta-
tást.

A céget felkereshetik
a sarbogard@deszolgkft.hu e-mail-címen,
vagy a +36 25 508 990-es telefonszámon is

további információkért.

Hargitai–Kiss Virág

Hogyan mehetünk
fogorvoshoz?

Errõl érdeklõdtem az El-Dent sárbogárdi fogászatánál, mivel
nagyon sokan keresték meg szerkesztõségünket e témában.
Dr. Furják Mónika fogorvos arról tájékoztatott, hogy a legfris-
sebb intézkedések alapján hadrendbe álltak a fogorvosok, el-
végezhetik a különféle beavatkozásokat, szûréseket, de min-
den kezelés tekintetében csak idõpontkérés alapján fogadják a
pácienseket. Ugyanis csak így tudják biztosítani a rendelõben a
kellõ távolságtartást és a fokozott fertõtlenítést.
Természetesen a sürgõsségi ellátást igénylõ eseteket a rende-
lési idõ elejére igyekeznek idõzíteni.
Bejelentkezni lehetõleg telefonon érdemes az Ady Endre út
222. szám alatti rendelõbe a 06 25 463 466-os telefonszámon. A
rendelési idõ elején érdemes hívni õket, mert amikor beindul a
rendelés folyamata, akkor már kevesebb a szabad kéz, s így elõ-
fordulhat, hogy többször kell megcsörgetni a telefont.
Fontos tudnivaló, hogy a pácienseknek ki kell tölteniük egy ko-
ronavírussal kapcsolatos kérdõívet, mellyel az esetleges kocká-
zati tényezõket veszik számba. Csak akkor kell PCR-tesztet vé-
geztetni, ha a fertõzöttség gyanúja fölmerül.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2020. május 28. KÖZÉRDEKÛ 5

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakók!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a és a villamosmûvek, va-
lamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetérõl szóló 2/2013. (I.
22.) NGM-rendelet elõírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezeté-
ben lévõ fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltá-
volítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük a tisztelt
Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén

a GALLYAZÁSI MUNKÁKAT VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró
Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai elõre láthatólag

2020. JÚNIUS 11. NAPJÁTÓL
SÁRBOGÁRD TELEPÜLÉS TERÜLETÉN

gallyazási munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük, a fenti idõ-
intervallumban jelezze kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetõségeken:

Tel.: 06 (70) 342 3185, e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt idõpontban, kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területé-
re, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel: Ágvágó Szolgáltató Kft.

Komoly büntetés jár annak,
aki illegálisan használja a tûzcsapokat!

Az év ezen idõszakában aktuális mezõgazdasági tevékenységekhez, valamint a járványhelyzet enyhülésével beinduló építkezési
munkálatokhoz kapcsolódóan számos településen jellemzõ a megnövekedett vízigény. Ez azonban senkit nem jogosít fel az
illegális vízvételezésre. De mi a helyes eljárási rend, mi a felhasználók teendõje? A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. összegyûjtötte
a legfontosabb tudnivalókat.
A vízellátás zavartalan fenntartása érdekében fontos idõben tájékozódni és szabályszerûen eljárni.

1. Igénybejelentés és adategyeztetés

Többletigény felmerülésekor a felhasználónak fel kell vennie a
kapcsolatot a DRV Zrt. területileg illetékes üzemvezetõségé-
vel, tájékozódnia kell a település ivóvízhálózatának kapacitásá-
ról, így arról is, hogy az igényelt vízmennyiség milyen mértékben
teljesíthetõ biztonságosan, a vízellátás veszélyeztetése nélkül.
A vízvételezési kérelmet a vételezés tervezett idõpontjánál leg-
alább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtani a DRV felé. Az
egyeztetés során meg kell adni az ügyintézõnek a vízvételezés
célját, mértékét, várható idõtartamát, valamint a vízvételezés
módját.
Az illetékes üzemvezetõségek elérhetõségei a www.drv.hu/
uzemvezetosegeink weboldalon, a Vízvételezéshez kapcsolódó
elérhetõségek linkre kattintva megtalálhatók.

2. Engedélyezés és szerzõdéskötés

Ha a felmerült vízvételezési igény biztosítható, a DRV Zrt. azt
elsõsorban az érintett üzemvezetõség telephelyén kialakított
vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tûz-
csap igénybevételével teszi lehetõvé. Ez egyedi vízvételezésnek
számít, melyet a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkö-

tött szerzõdés szabályoz, tehát rögzített a vételezett víz díja, a
mennyiség mérésének módja és a vízvételezés egyéb feltételei.
Az aláírt dokumentumot fontos megtartani, mert egy esetleges
ellenõrzés során be kell mutatni az illetékes hatóságoknak a
vízvételezési jogosultság igazolására.

3. Kockázatok

Fontos tudni, hogy a szabálytalan vagy illetéktelen közmûhasz-
nálat csõtörést vagy vízhiányt okozhat adott településen, emel-
lett fennáll a veszélye annak, hogy a tûzcsapok megrongálód-
nak. Utóbbiak esetében figyelembe kell venni, hogy az oltóvíz
rendelkezésre állása a tûzoltás szempontjából kiemelt jelentõ-
ségû, ezért a vízvételezések alkalmával a tûzcsapokra szerelvé-
nyeket kizárólag a DRV Zrt. dolgozói telepíthetnek. Éppen
ezért a nem szabályos közmûhasználatnak súlyos jogi következ-
ményei lehetnek.
A DRV Zrt. ezúton is felhívja tisztelt felhasználói figyelmét,
hogy a fent leírtak szerint járjanak el többlet-vízvételezési igény
esetén.

További információ:
www.drv.hu, a DRV hivatalos facebook-oldala

A nagyfeszültségû szabadvezeték biztonsági
övezetében a gallyazást az ábrának megfele-
lõen úgy kell elvégezni, hogy a vezeték kör-
nyezetében lévõ fák, magasra nõtt bokrok
ágai az éves növekményt is figyelembe véve
az áramvezetõket alulról és oldalirányban 3
méternél jobban, felülrõl pedig egyáltalán ne
közelítsék meg. (A biztonsági övezetrõl szóló
rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett
állapotukban elérik a vezeték biztonsági tá-
volságát (3 m), nem hagyhatók meg. Az alsó
gallyazási zónahatár ezért csak a biztonsági
övezeten kívülrõl benyúló ágakra értelmezhe-
tõ.
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Virágba öltözött településrészek
Dr. Prágerné Topp Erika, Nagyhörcsök, Pusztaegres és Sárhat-
van önkormányzati képviselõje számolt be egy nemes kezdemé-
nyezésrõl, példaértékû lakossági összefogásról közösségi oldalán.
Pusztaegresen a klubnál, buszmegállónál és az emlékmûnél, Sár-
hatvanban a klubnál és az orvosi rendelõ elõtt, Nagyhörcsökön
pedig a volt óvoda épületénél ültettek el az önkormányzat által
biztosított virágokat. A területek elõkészítése a sok-sok virágtõ
számára nem volt egyszerû feladat, de ahogy a képek is tanúskod-
nak róla: megérte.

A képviselõ asszony hálás lenne, ha a parkosítás bõvítéséhez né-
hányan lehetõségük szerint hozzájárulnának kertjükbõl néhány
tõ rózsával.
A virágokkal díszített utcafrontok, közös terek otthonossá, ren-
dezetté varázsolják lakóhelyünket, és szívderítõ látványt nyújta-
nak. Mindemellett a közös munka nemcsak külsõleg bimbózik s
bont szirmokat, hanem a benne résztvevõkben is, szorosabbra
fonva az egymás közti szálakat.

Hargitai–Kiss Virág
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Pünkösdi áhítat

Ráhangolódni a Lélek szelére
A szélben erõ van. Néha gigantikus erõ. Pusztító ereje néha fá-
kat csavar ki, épületekben tesz kárt, vagy állatok és emberek
életét sodorja veszélybe. A szél erejét az ember régóta igyekszik
befogni, használni, hasznosítani. Már az ókorban munkára fog-
ták a szelet. Sokáig uralták a világ tengereit a szél erejével haj-
tott vitorlás hajók. A szeles tájakon a szélmalmok képe is
természetes módon hozzátartozott a vidéki idill képéhez.
A modern kor kezdi újra felfedezni a szélben rejlõ erõt. Nem-
csak a széllovasok, akik hobbijuknak élve régóta vidáman szelik
a tavak, tengerek habjait szörfjeikkel vagy vitorlás csónakjaik-
kal, hanem az egyre nagyobb energiaszükséglettel bíró ipar is.
Ma már nálunk is láthatók hatalmas, áramot termelõ szélkere-
kek, vagy éppen ilyen szerkezetekbõl álló szélerõmûtelepek,
amelyek a szél erejét hasznosítva termelik a tiszta energiát, a
villamos áramot.
A szélkerekek azonban prédikálni is tudnak! Beszélnek nekünk
az egyházról. Beszélnek a küldetésünkrõl, a feladatunkról. Úgy
is fogalmazhatok, hogy a szélkerék szépen példázza az egyház
helyzetét.
Az egyházat a pünkösdi szél, a Szentlélek kiáradása hívta létre
és tartja életben mind a mai napig. Az egyház erõforrása nem
önmagában, hanem a kerekeit megmozgató szélben van. Kül-
detése pedig nem más, mint a kapott erõ felfogása és mások szá-
mára hasznosítható formában való továbbadása.
Amikor Jézus Nikodémusnak az újjászületésrõl beszél, azt a
szél munkájához hasonlítja. „A szél arra fúj, amerre akar, hal-
lod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van
mindenki, aki a Lélektõl született.” (Jn 3,8)
A szél akkor is fúj, ha nincs szélkerekünk, és hiányában semmi
nem hasznosul számunkra. Isten Lelke is árad, akkor is, ha mi
nem vagyunk ráhangolódva, és nem fogunk fel üzenetébõl, ere-
jébõl, hatalmából, szeretetébõl semmit.
A helyes magatartás az, ha a valós erõforrás felé fordítjuk az
erõkarokat, és ráhangolódunk az Isten által küldött Lélek sze-
lére. Ha az ég felé emeljük karjainkat, hogy a Lélek ereje for-
gassa meg egyházunk lapátjait, hogy legyen mit továbbadni a
környezetünknek. Mert a Lélek szelében óriási erõ van, amely
képes minket megújítani.

Szemerei János püspök

(Forrás: a Gyõri Evangélikus Egyházközség honlapja)

A sárbogárdi Szent László-templom tájékoztatása
Kedves Testvérek!

Püspök Atya május 23-ától engedélyezte a vasárnapi csendes
szentmise nép részvételével történõ bemutatását. A vasárnapi
szentmisék idõpontja az eredeti rend szerint áll vissza:

Alap: 8.00 óra
Sárbogárd: 9.30 óra

Sárszentmiklós: 11.00 óra
Pusztaegres: 14.30 óra

Mivel a járványügyi rendeleteket még nem oldották fel teljesen,
a szentmiséken továbbra is ügyelni kell a következõkre:
– kézfertõtlenítõt mindenki hozzon magával,
– a szenteltvíztartó továbbra is üres,
– a templomban nem kell maszkot viselni,

– a templomban csak az egy háztartásban élõk ülhetnek egy pad-
ban,

– tartsunk egymástól két méter távolságot,
– a padokban minden második sorba üljünk, legyen köztünk egy

üres sor, egy sorban csak két ember üljön a sor két szélén,
– a békeköszöntés fõhajtással történik,
– a szentáldozás elõtt fertõtlenítsük a kezünket,
– a szentáldozáshoz szakaszosan, egymástól két méterre lema-

radva járuljunk, várjuk meg, míg az elõttünk levõ eltávozik,
– csak kézbe áldozzunk.
A gyóntatóhelyiséget még nem használjuk. Aki gyónni szeretne,
a sekrestyében jelezze. A gyóntatás a templomudvar kijelölt he-
lyén lesz, így biztosítható a két méter távolság és a levegõ szabad
áramlása.

János atya

Jézus és Nikodémus
(Kép forrás: igemorzsa.hu)
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Szökõkutak a sivatagban

Üzbegisztán két arca
6. rész

Novák Kovács Zsolt: – Régen is volt öntö-
zéses gazdálkodás, csak nem ennyire in-
tenzív, nem ilyen nagy területen, és keve-
sebb embernek kellett megélhetést bizto-
sítani. Ma az a probléma, hogy az üzbégek-
nél az utóbbi 50 évben majdnem meghá-
romszorozódott a lakosság lélekszáma.
Ezt a népességet etetni kell, munkával kell
ellátni. A turizmus még nem tud annyi
munkaerõt fölszívni, hogy oda áramoljon a
mezõgazdaságból a népesség. Az ipar kor-
látozott, csak némi kitermelõ tevékenység
van. Az államapparátus ugyan sokakat
foglalkoztat, de a vidéken élõknek is meg-
élhetést kell biztosítani. A mezõgazdaság-
ban az öntözéssel sok mindent lehet ter-
meszteni, de az élelmiszerek mellett nyil-
ván olyat kell elõteremteni, amit piacra
tudnak vinni, ez pedig a gyapot. Van a ter-
mesztésnek olyan fázisa, amikor a vizet le-
eresztik az elárasztott földrõl. Gondolhat-
nánk, hogy ezt a vizet visszavezetik a két
nagy folyóba, de nem így van. A víz egy ré-
szét a növények felhasználják, egy része el-
párolog. A párolgás után a száraz klíma
miatt rengeteg ásványi anyag marad a ta-
lajban, azaz elszikesedik, sós lesz, vagyis
egyre kevésbé alkalmas termelésre. Ezt a
problémát úgy oldják meg, hogy évente
legalább háromszor árasztják el a földeket.
Egyszer azért, hogy a növényeknek adja-
nak vizet, az aratás után kétszer pedig
azért, hogy a fölhalmozódott ásványi sókat
kiöblítsék a talajból. Ennek az az eredmé-
nye, hogy a mûvelt területrõl lefolyó víz
rettenetesen sós, amit nem vezetnek vissza
az eredeti vízfolyásba, hanem elvezetik

csatornákon egy kietlen, lefolyástalan
részre és ott hagyják pangani. Van, ahol
temetõt árasztottak el – nyomasztó, hogy
erre sincsenek tekintettel. Bár annyira sós
a víz, hogy ennek egészségügyi kockázata
nincs, semmilyen fertõzés nem élne túl
benne.
– Amikor külföldön járok, mindig elme-
gyek egy temetõbe, mert a temetkezési
szokások egy kultúráról nagyon sokat el-
mondanak. Az üzbégek milyen módon te-
metkeznek?
– Én is temetõmániás vagyok. Az üzbégek
mohamedán szokás szerint a halál után na-
gyon gyorsan eltemetik az elhunytat. Nem
jellemzõ náluk a hamvasztás. Állítólag a
férfiak fején azért van turbán, hogy ha
meghalnak, abba a gyolcsba gyorsan be
tudják tekerni és eltemetni õket.

– Nem koporsós a temetés, hanem a testet
közvetlenül a földbe helyezik.
– Így van. A másik jellegzetesség, hogy
nem jelölik a sírokon, hogy ki van ott elte-
metve. Nincsenek feliratok, képek.
– Nem is látogatják a szeretteik sírhelyét?
– Úgy nem, mint mi. A szovjet idõkben
megjelentek a feliratos sírok, emlékmû-
vek, kövek, de azokat sem látogatják. Az
önállóvá válásuk után ismét az iszlám felé
fordultak, tehát újra a jeltelen sírok domi-
nálnak. Viszont Szamarkandban van egy
sírkert, ahol a nagy hadvezér, Timur és csa-
ládja fekszik, mely kultuszhellyé vált. A
mohamedán próféták sírhelyei is mind
zarándokhelyek.
– Hogyan kerültetek tanyákra a sivatag-
ban?
– Voltak konkrét helyszínek, amiket meg
akartunk nézni. Nem volt a helyzet magas-
latán az idegenvezetõnk, mert nem talált
oda mindenhova elsõre. Itt nincsenek
utak, a GPS se nagyon vált hasznunkra,
mert nincs mit jelöljön. Csak irányokat
tudtunk belõle kihámozni. Néha a helyiek-
tõl kértünk útbaigazítást. Az egyik tanyán
(mely korábban talán téeszhez tartozott),
a világ végén, csak férfiak éltek. Hogy mi-
bõl, az nem derült ki. Lehangolóak voltak
a lepusztult jármûvek, épületek.
– Itt még meg se tudnak termelni maguk-
nak krumplit, répát.
– Ha enni nem is nagyon esznek, de inni
isznak. Egy másik tanyán egy asszony élt a
gyerekeivel. Azt mondta, nyolc éve egye-
dül él, mióta elhagyta a férje. Ahhoz ké-
pest a kisebbik gyerek öt éves formának
tûnt. Õk jurtában élnek. De jártunk mo-
dern jurtákban is, mely már az idegenfor-
galom jele. Fölismerték, hogy bármennyi-
re is mostohák a körülmények, a külföldi-
ek számára éppen ez a kietlenség lehet
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vonzó, ezért a turisták számára jurtákat
emeltek légkondicionálóval, napelemmel
mûködõ mûholdas telefonnal. Bármerre
jártunk, hihetetlenül barátságosan, forró,
natúr zöldteával fogadtak bennünket,
mely a meleg ellenére kifejezetten jólesett.
– Kumisz van náluk?
– Igen, teve- és lótejbõl is készítik. Az egyik
helyen ittam erjesztett tevetejet, de nekem
nem jött be. Picit édeskés, savanykás, csí-
põs.
– A kumisz végül is kefir.
– Igen, hasonló, de van benne alkohol is.

– Említetted nekem, hogy munkatáborok,
gulagok is mûködtek Üzbegisztánban,
mely számomra új információ.
– Ez nekünk is újdonság volt, nem gondol-
tuk, hogy ilyen messzire kerültek európai-
ak. Sokáig a világ sem tudott ezek létezésé-
rõl. Többek között Szolzsenyicinnek kö-
szönhetõen derült ki, hogy ezek behálóz-
ták az egész Szovjetuniót, legtöbbször ne-
hezen megközelíthetõ területeken létesí-
tették ezeket, ahol mostoha körülmények
uralkodnak. Nemcsak az volt a büntetés lé-
nyege, hogy elzárták a gulagokba hurcolta-
kat a külvilágtól, hanem az is, hogy dolgoz-
tatták õket.
– Itt, a sivatagban mit lehetett dolgozni?
– Mivel akkor még megvolt az Aral-tó, a
halászatba fogták be õket. Egy helyen
görögkatolikus kereszteket fedeztünk föl.
A fejfákon álló 1939-es dátumokból kikö-
vetkeztettük, hogy valószínûleg az akkor
orosz fennhatóság alá került Kelet-Len-
gyelországból deportáltak ide hadifoglyo-

kat, akiket késõbb sem engedtek haza.
Nem is nagyon kellett õrizni õket, mert
nem volt hova menniük. Itt élték le az éle-
tüket. Templomot is építhettek maguk-
nak. A halásztelep 20-25 éve még mûkö-
dött, az ott élõk a hadifoglyok leszárma-
zottai voltak. A mára rommá vált települé-
sen két férfi tengette az életét rettenetes
körülmények között. A mosdó például egy
udvari oszlopra szögelt vödörbõl, fölötte
egy borotválkozótükörbõl, csapból állt.
A sivatagban két jelentõs látványosság is
megtalálható. Az egyik a kõerdõ, mely
geológiai érdekesség, a világon talán
mindössze három helyen van megkövült
erdõ, mégse tud Üzbegisztánban errõl sen-
ki semmit.
– Ti hogyan szereztetek errõl tudomást?

– A földrajzi szakirodalomban van meg-
említve ez a hely, de a helymegjelölés nem
igazán jó. Annyit tudtunk csak, hogy a
Navoj és Ucskuduk nevû városok „közelé-
ben” van. A helyiek se tudták. Órákon át
bóklásztunk, mire megtaláltuk, egy tele-
pen lévõ kisgyerek mondta meg, hova
menjünk. Az egykori erdõt valószínûleg
egy magmás tevékenység következtében
hamu borította be, amit az esõ és a szél ké-
sõbb elhordott, és a fák megkövesedve
megmaradtak. A hideg-meleg váltakozás-
nak köszönhetõen szabályosan repedtek
meg. Értékes emlékei Üzbegisztánnak a
petroglifek, vésett kõrajzok is. Az õskori
mûvészetet barlangokhoz kapcsoljuk leg-
inkább, de itt a tudósok szerint több ezer
éven keresztül rajzolgattak az emberek a
sziklákra a szabadban. Az elsõ rajzok 8-9
ezer évvel ezelõtt születtek, és még a 18.
században is készültek vésetek. Világszen-
záció, körülbelül 5000 rajzot térképeztek
fel itt, mégse tudnak róla az üzbégek. A
rajzokon jól fölismerhetõk mára kihalt
élõlények, például kõszáli kecskék, pajzán
jelenetek, emberábrázolások. Mivel ezek
nem festmények, az esõ és a napsütés elle-
nére is fönnmaradtak az utókor számára
több ezer éven át. A szovjet idõkben itt
gyakorlatozó hadsereg kiskatonái unal-
mukban saját „alkotásaikkal” járultak
hozzá ezekhez a petroglifekhez. Mindezek
jól mutatják, hogy még nincsenek tisztá-
ban és nem tudnak jól gazdálkodni az
értékeikkel az üzbégek.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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BÜSZKESÉGÜNK, A DUNA-PARTI PALOTA
A Parlament, pontosabban a Magyar Or-
szágház az ezeréves Magyarország ünnep-
ségeire, a millenniumra készült, akárcsak a
Hõsök tere emlékmûegyüttese a Mûcsar-
nokkal, a kontinens elsõ földalatti villamo-
sa, a Szabadság híd, kissé elõbb az Opera-
ház, a budai Várpalota megalapozása. Már
a felsorolásból látszik, micsoda lendületet
kapott az 1867-es kiegyezés által a nemzet.
Nagy ötlet volt 1896-ra Millenniumot hir-
detni, látványos reprezentációkra alkal-
mat teremteni.
Az országgyûlés 1896. június 8-án tartott
megnyitó ülésen vélhetõen ott ült Jókai
Mór, Mikszáth Kálmán, mindketten or-
szággyûlési képviselõk. A birodalmi áb-
ránd eufóriája, a nagyhatalmi vágyálmok

lángja ma is megcsap bennünket, akik pe-
dig tudjuk, hogy a millennium után két év-
tizeddel egy halálra taglózott, megcsonkí-
tott államocska lesz a pompás régi ország
helyén, amely államocska a lét és nemlét
határvonalán tántorog. A mennybõl a po-
kolba.
Nos, az Országház legfontosabb helyisége
az ülésterem, itt ülésezik ma is hetente
többször a mintegy négyszáz képviselõ. Õk
az egész népet képviselik, mert a nép vá-
lasztotta meg õket. Feláll például egy bá-
jos, fiatal hölgy, és a dühtõl paprikavörö-
sen belekiabálja a terem légterébe, hogy
nálunk halt meg a legtöbb ember a korona-
vírus következtében. A jelen levõ több száz
ember rezdületlen arccal hallgatja a höl-

gyet, azok is, akik jól ismerik a számokat, a
statisztikai összefüggéseket, senki nem
pattan fel az öklét rázva, civilizált nyuga-
lom uralkodik.
Azonban X. úr a tévé elõtt felháborodot-
tan mondja a feleségének:
– Látod, milyen gonosz ez a kormány? Fo-
lyamatosan verik a mellüket, hogy milyen
sikeres a védekezés a vírus ellen, aztán ki-
derül, hogy itt halnak meg a legtöbben.
Z. úr a kávéját kavargatva imigyen nyilat-
kozik az élete párjának:
– Megéri a pénzét ez a pipi. Szemrebbenés
nélkül lódít. Nem látta a múltkor a tévén,
hogy némelyik országban már nem tudják
eltemetni a sok hullát, az utcán álldogáló
teherautókban tárolják a szegény halotta-
kat.
Y. úr a szemüvegét törölgetve ekképp
morfondírozik a barátja elõtt:
– Micsoda kincset hagytak ránk az õsök a
nyelvek kitalálásával! A gégénk, ajkunk
mûködtetése révén képesek vagyunk is-
mertetni a másik ember elõtt a csak álta-
lunk ismert tényeket, a véleményünket, ér-
zéseinket. Aki pedig hazugságra használja
a nyelvet, az egy csodálatos eszközt rongál,
mintha kalapáccsal verne bele egy számí-
tógépbe. Az ellenkezõjére használja, mint
amire kitalálták.
Az egyetem szociológiai tanszékén fiatal
kutatók elemzik a hazugságok társadalmi
hatását. „Bele vagyunk gabalyodva abba a
hálóba, amelyet a hazugságok össztársa-
dalmi hatása fon a nép köré, és nem tu-
dunk kikeveredni belõle – olvashatjuk az
egyik tanulmányban. – Az ember és ember
közötti természetes bizalom helyébe a gya-
nakvás, gyûlölködés lépett, ami súlyosan
rontja a pozitív közérzetet.”
Ady Endre olyasmit írt egy cikkben az ak-
kor vadonatúj országházról, hogy a hazug-
ságnak cifra, faragott kövekbõl emelt palo-
tája. Vajon mit írna most Ady Endre?

L. A.

MARAD AZ ÉVSZAKHOZ
KÉPEST HÛVÖSEBB IDÕ

Csütörtökön elszórtan zápor, zivatar továbbra is kialakulhat,
nyugaton, északnyugaton csendes esõ is elõfordulhat. Itt lesz
több a felhõ is. Sokfelé marad a szeles idõ. Hajnalban 6-12, dél-
után 18-24 fokot mérhetünk.

Pénteken gyakran lesz felhõs az ég, összességében több helyen
alakulhat ki zápor, zivatar. Gyakran lesz élénk, erõs a légmoz-
gás. Délután 17-22 fok valószínû.

Hétvégén sem köszönt be a nyár. Szombaton csak helyenként
alakulhatnak ki záporok, vasárnap fõként az ország északi fe-
lén lehet többfelé csapadék. A szél gyakran feltámadhat. Dél-
utánonként 20, vasárnap a borongós, csapadékos északi tája-
kon mindössze 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk.

Forrás: idokep.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát
Sárbogárdon 2020. május 20-án:

NÁDORI KRISZTINA
kisszékelyi lakos és
KAPUSI MÁTYÁS
sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Az Országház bokrétaünnepe 1894. május 5-én



Bogárd és Vidéke 2020. május 28. HIRDETÉSEK 11

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

Eladó egy KEREKESSZÉK
és egy 5 ponton állítható, elektromos,

távirányítós BETEGÁGY
matraccal együtt.
+36 30 3483 320

Szálas ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK,
DINNYE stb. PALÁNTÁK eladók

Tósokiéknál Nagyhörcsökön.
Árusítás minden nap 14 órától.

Érdeklõdni: 06 30 4933 758

IH HÁROMFEJES EKE eladó
06 70 339 1576

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
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

HÍV A PÁLYA,
VÁR A LABDA!

2020. június 15-19. és 22-26. között ebben az évben is a Sárbo-
gárd SE megszervezi az 5–16 évesek részére a nyári focitábort.
Az egyesület szakmai stábjának irányítása mellett a foglalkozá-
sokon ismerkednek a világ legnépszerûbb játékával. A napkö-
zis rendszerben naponta 8.00 és 16.30 között biztosított a
háromszori étkezés.

A részvételi díj: 3.000 Ft/nap/fõ
A tábor helyszíne:

sárbogárdi focipálya

Jelentkezni lehet:
ifj. Pajor László – 06 20 2563 367
Kovács Attila – 06 20 3200 997
Lajtos András – 06 30 7010 169

Sport, játék, szórakozás!

Szántó Gáspár
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