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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Éppen ma 100 esztendeje, 1920. június 4-én (magyar idõ szerint) 16.32 órakor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban az
elsõ világháborút lezáró békediktátumot, mely minden oldalról megcsonkította Magyarországot. Az ország területének 70 %-a, la-
kosságának több mint a fele került más országok fennhatósága alá. Soha, soha nem feledjük!

Juhász Gyula: Trianon (részlet)

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsõket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsõket, magyar sírokat,
Dicsõség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsõség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor!
Õ egymaga a diadalmas élet,

Út és igazság csillaga nekünk,
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyõzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi õskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra

RÁBAKÖZIRÁBAKÖZI
LÁNYLÁNY Kovács Norbert: Régi korok üzenete

365
fotó...
Írás a 8. oldalon.Írás a 4-5. oldalon.
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Átalakulóban a 63-as
Lassan összetalálkozik Sárbogárd szívében
a 63-as út felújítását végzõ két cég. Északról
a Swietelsky Magyarország Kft., dél felõl
pedig a Soltút Kft. A Magyar Közút beruhá-
zásaként megvalósuló útépítés, valamint a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. mint
beruházásaként, a Swietelsky kivitelezés-
ében zajló vasúticsomópont-fejlesztés talán
a vasúti átjáró és a buszöblök környékén a
leglátványosabb. A buszöblöket ugyanis
közel egy méter mélyen kiásták, és új, erõ-
sebb betonalapot öntöttek a nagyobb te-
herbírás érdekében. A Hotel Kovácstól a
vasúti átjáróig tartó útszakasz mellett már
látszik a kerékpáros és gyalogos forgalom
számára készülõ út nyomvonala, a kereszt-
tel szemben pedig fél pályán tudnak csak
haladni az autók, mivel a másik felét szintén
méternyi mélyen felbontották a szélesítés
és leendõ lekanyarodósávok miatt. A kivá-
gott nyárfák hatalmas tuskóit is kiszedték,
melyek a vasút mellett vonják magukra a
figyelmet.
A jó ütemben zajló munkálatok idején köz-
lekedjenek figyelmesen, és legyenek türe-
lemmel a lassabb haladás miatt!

Hargitai–Kiss Virág
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365 fotón Magyarország szépségei
A magyar kormány 2019-ben hirdette meg a Magyarország 365 fotópályázatot. A pályázat célja, hogy bemutassa az ország értékeit.
Amatõr és hivatásos fotográfusok három kategóriában több mint 20 ezer képet küldtek be. A www.fotopalyazat.magyaror-
szag.hu/online_kiallitas internetes oldalon a legjobbnak ítélt alkotások láthatók, köztük a díjazott képek is. Csodálatos fotókban
gyönyörködhetnek, mindenképpen érdemes ellátogatni az oldalra!

HKV

1. Dr. Dánél Csaba – A levegõ urai

2. Mocsári Balázs – Szabad a pad

3. Fóth Miklós – Szabadság, béke,
szeretet

4. Daróczi Csaba – A szikes tavak
madarai

5. Molnár István – Jól kezdõdik

1. 2.

3.

4. 5.
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MÚZSÁK

RÁBAKÖZI LÁNY
Munkájában rátermett, felelõsségteljes üzletasszony,
azon kívül legszívesebben a mûvészeteknek hódol: kez-
detek óta táncol a Sárréti Csókavirág Népi Együttesben,
mintegy tizenöt éve énekel a Huszics Vendel Kórusban,
koncertlátogatásokat és bálokat szervez, élénk társasági
életet él, szívesen fedezi föl a természeti és kulturális ér-
tékeket. Magánéletében odaadó társ, édesanya, s immár
nagymama, három karakteres férfiú nyugalmat és ki-
egyensúlyozottságot sugárzó háttere. Õ nem más, mint
BAKONYI ISTVÁNNÉ ILONA, akit beszélgetésünkbõl
közelebbrõl is megismerhetnek.

– Mi a lánykori neved?
– Szalai Ilona. A falunkban sok Szalai volt, de csak névrokonság-
ban álltunk.
– Volt valamilyen megkülönböztetõ jelzés?
– Nem, de édesapámat Szalai Vincének hívták, és ilyen név nem
volt több a faluban.
– Melyik faluból és vidékrõl származol?
– Gyõr–Sopron megyébõl, azon belül a Rábaközbõl, a Csornától
hét kilométerre fekvõ Rábapordányból, mely 1400 lelket szám-
lált, amikor születtem. Most már kevesebben lakják. Sokan be-
költöztek a munkájuk miatt Csornára és a harminc kilométerre
lévõ Gyõrbe.
– Maradt valaki a családból ott írmagnak?
– Az öcsém, akit szintén Szalai Vincének hívnak. Húgom a szom-
széd faluba ment férjhez egy Szalai nevû fiúhoz.
– Az öcséd a családi házban maradt?
– A kert végében vett egy szomszédos utcára nyíló házat. A családi
házat eladtuk, amikor meghaltak a szüleink.
– Milyen volt a szülõi ház?
– Hosszú, verandás épület volt, nagy kerttel, de amikor nyolcadi-
kos voltam, akkor átépítették, hogy nekem és a húgomnak legyen
külön szobánk.

– A Rába milyen messze volt?
– Biciklivel el tudtunk menni Árpáshoz, a szomszéd faluba, ami
öt-hat kilométerre van.
– Úszni, vagy evezni mentetek?
– Nem nagyon engedtek bennünket egyedül a vízhez, mert veszé-
lyes volt. Mindig hallottunk valami rossz hírt, hogy valaki beleful-
ladt.
– Mivel kis közösségben éltél, gondolom, szép élményeid vannak
a faludról.
– Az utcánkban nagyon sok gyerek volt, köztük sok lány is. Felsõs
koromban nagy divat volt a keresztszemes hímzés. Kiültünk az ut-
cára és ott hímeztük a szebbnél szebb párnákat.

– Maradt emlék ezekbõl a hímzésekbõl?
– Igen, de ez csak a kezdet volt, és ebbõl csak egy-két darab van. A
késõbbiekben már bonyolultabb, igényesebb mintákat hímeztem,
például rábaközi, kalocsai, matyó terítõket, párnákat. Az utcabeli
gyerekekkel színdarabokat is játszottunk, mindig elfoglaltuk ma-
gunkat. Bemutatót tartottunk a szülõknek, egymásnak, zenél-
tünk, énekeltünk.
– Volt iskola a faluban?
– Igen, nagyon szép nyolcosztályos iskolánk volt, és 36-an voltunk
egy osztályban.
– Kaptál elég muníciót ott?
– Jó iskola volt, egy Szegeden végzett, fantasztikus házaspár is ta-
nított bennünket. Nagyon szerettem a biológiát, kémiát. Majd a
Hunyadi János Gimnáziumba kerültem Csornára. Szerettem oda
járni. Nem voltak nagy ambícióim, de a középiskolát szerettem
volna elvégezni. Abban az idõben a gimnáziumi végzettségnek
nagyobb presztízse volt.
– Szüleid milyen szakmával rendelkeztek?
– Édesanyám elõször háztartásbeli volt, míg felnevelt bennünket,
utána az óvodában, iskolában a konyhán dolgozott, majd az idõ-
sek napköziotthonában. Nagyon szeretett ott dolgozni; õ egy
rendkívül kedves arcú, mosolygós asszony volt. Édesapám az
ÁFÉSZ beszerzõje volt. Arra emlékszem, hogy különösen szeret-
te a borvidékeket látogatni, például Mencshelyet, Zalaszentgró-
tot. A borászokkal jó kapcsolatot alakított ki.
Az ÁFÉSZ-es idõszak alatt édesapám aztán beiratkozott a csor-
nai Hunyadi János Gimnáziumba, melyet sikeresen el is végzett.
Mivel mindig is közösségi ember volt, ez is lehet az oka annak,
hogy 1972-ben felkérték vagy megbízták tanácselnöknek, annak
ellenére, hogy nem volt párttag. Idõközben az Államigazgatási Is-
kolát is elvégezte, így a párton kívüliséget elnézték neki. Elismert-
ségét az is mutatja, hogy nyugdíjba vonulása is pár évvel meg-
hosszabbodott. Tanácselnökké választása elõtt a falu tûzoltópa-
rancsnoka is volt. Akkoriban minden faluban volt önkéntes tûzol-
tóság, rendszeresen gyakorlatoztak, versenyeket szerveztek. Eb-
bõl meghatározó gyerekkori élményeim közé tartoznak a Csepel
autó platóján történt kirándulások a tûzoltókkal. Az önkéntes
tûzoltóság közösségi jelentõségét az is mutatja, hogy még felvidé-
ki kapcsolatokat is kialakítottak, mely a versenyeken kívül kölcsö-
nös családlátogatásokat is jelentett.
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– Ha néptáncos énedre tekintünk, akkor különösen fontos forrás
a Rábaköz.
– A faluban volt néptánccsoport, amiben táncoltam. Persze, nem
ilyen színvonalú volt, mint ami most Sárbogárdon van. Volt egy
kis csoport a KISZ-en belül, a szomszéd faluból járt át az okta-
tónk. Népviseleti ruha helyett csak egy pöttyös szoknyánk volt.
Mindig irigykedve figyeltem a csornai, szanyi táncosokat, hogy
milyen jó lenne köztük táncolni. Az élet megadta.
– Csak Sárbogárdon.
– A rábaközi táncokat szeretem a legjobban.
– Gondolkodtál a gimnáziumban azon, hogy tovább tanulsz?
– Azt hiszem, késõn érõ típus vagyok. Egyedül érettségiztem kém-
iából, a biológiát is nagyon szerettem. De ahogy végeztem a gim-
náziumban, valahogy nem ösztökéltek arra, hogy menjek tovább-
tanulni, ezért nem is iratkozta be sehova. Elmentem dolgozni, jó
munkahelyet kaptam: az iskola, óvoda élelmezésvezetõje voltam.
Hamar váltottam: a gyõri Agrokerhez mentem dolgozni, a nö-
vényvédõszer-osztályra kerültem.
– Mit kellett csinálnod?
– A növényvédõ szereket kellett értékesíteni a partnerek számá-
ra, úgy, hogy mindenkinek jusson, mert akkoriban még korláto-
zott mértékben álltak rendelkezésre ezek a termékek. A Nitro-
kémia, Sajóbábony, Tiszavasvári, Budapesti Vegyi Mûvek által
gyártott növényvédõ szerek mellett a külföldi készítményeknél ez
külön kihívás volt, megyei szinten.
– Tehát ötvözõdött apukád foglalkozása meg a kémia.
– Igen. Munka mellett keresztapám motiválására felvételiztem a
mosonmagyaróvári agrártudományi egyetemre. Levelezõ tagoza-
ton végeztem el a hatéves iskolát.
Az agrokeres évek meghatározóak voltak számomra. Rengeteg
ismeretségre tettem szert. Ott is szerveztünk bálokat, túráztunk,
és volt egy kézilabdacsapatunk is. Az egyetemen 1986-ban diplo-
máztam, akkor is mentem férjhez.
– Hol ismerted meg Istvánt?
– Egy családi rendezvényen Rábapordányban.
– Hogy került õ oda?
– Édesanyja halála után István a nagynénjénél nevelkedett Szé-
kesfehérváron. Unokatestvérének a férje rábapordányi születé-
sû, és a mi családunk meg az õ családjuk nagyon jóban voltak egy-
mással, így találkoztunk egy családi eseményen.
– Elsõ látásra szerelem volt?
– Igen.
– Olyan jó párost alkottok! A kisugárzásotokból azt látom, hogy a
helyeteken vagytok.

– Ez így van. A barátnõmnek is mondtam akkor, hogy István az
igazi.
– Hány évesen ismerkedtetek meg?
– 28 évesek voltunk. Félúton, a Bakonyban szoktunk találkozni,
általában hétvégeken, sokat jártunk kirándulni, teljesítettük a
Kéktúra egyes szakaszait. Hasonló érdeklõdési körünk volt, sok
minden egybevágott, így hamar egymásra hangolódtunk. Õ akkor
már Nagyhörcsökön dolgozott, a Mezõfalvai Kombinátnál.

– Mikor házasodtatok össze?
– Körülbelül másfél év után. A pannonhalmi apátságban volt az
esküvõnk személyes kötõdés miatt.
– Sárbogárdra jöttetek lakni. Neked ez nehéz váltás lehetett.
– 1986-ban kaptam a diplomámat, ugyanazon a napon kaptam
egy lakáskiutalást, ami akkor nagy szó volt, és abban az évben volt
az esküvõm is. Mivel utána rögtön Sárbogárdra költöztem, soha
nem laktam a lakásomban; de talán jobb is, mert nem tudtam vol-
na megszokni a panellakást, hiszen mindig családi házban lak-
tunk. Sárbogárdon a Katona utcában kaptunk egy szolgálati la-
kást. Ott nem egészen egy évig laktunk, és azután költöztünk át
Május 1 majorba. Engem a Gabonaforgalmi Vállalathoz vettek
fel Miklósra, kereskedelmi vezetõhelyettesnek, majd vezetõnek.
Itt terményeket vásároltunk fel a környékbeli téeszektõl, és szállí-
tásokat folytattunk Dunaújvárosba, ahol uszályba kerültek a ter-
mékek, emellett sokat be is vagoníroztunk. Hozzám tartozott a ta-
karmány-, tápellátás is, ami nagy volumen volt abban az idõben,
mert sokan tartottak állatokat. Feladatom volt a folyamatos ellá-
tás biztosítása. Nagyon szerettem itt dolgozni.
– Akkor nem bántad meg, hogy ide kerültél?
– Habár Gyõr és Sárbogárd közt óriási különbség volt, nekem
nem okozott akkora törést. Nagyon hamar be tudtam illeszkedni
és jó barátokat szereztem. Igaz, csak három évet dolgoztam ott,
mert aztán megszületett elsõ a fiunk, István. A gabonás éves alatt
a férjemmel beiratkoztunk Gödöllõre vállalatgazdálkodási szak-
mérnök szakra, mert azt láttuk, hogy szükségünk lesz erre.
1990-ben végeztünk. Az igazi hõskor volt még, hiszen a HVG-bõl
tanultunk – mert akkor még nem volt róla nyomtatott szakiroda-
lom vagy tankönyv – a bt.-krõl és kft.-krõl. Itt tanultam meg a
könyvelés egy részét, amit aztán a saját családi gazdaságunkban
tudtam hasznosítani.
– Mikor vágtatok bele a magánútba?
– Már a rendszerváltáskor megalapítottuk a Plant Bt.-t, gabona-
forgalmazással foglalkoztam a gyermeknevelés mellett. Emellett
vetõmagot forgalmaztam a lakásunkon illetve Somogy és Gyõr–
Sopron megyében. Volt, amikor este jöttek az ügyfelek, gyerek-
fürdetés közben.
Balázs születése elõtt visszahívtak a privatizált malomba dolgoz-
ni, mert a lisztértékesítés nagyon nagy feladat volt, új vevõket kel-
lett keresni. Kalocsától kezdve a fél Alföldet bejártam új vevõ-
kért. Segítettem az adminisztrációs munkákban is. Talán egy fél
évet dolgoztam ott. Emellett a bt.-nk is megmaradt. Balázs szüle-
tése után már mûtrágyát is értékesítettem. Több kamionnyi érke-
zett, sokszor naponta. Ez persze nem volt sokáig tartható. Amikor
István megalapította a Széra Kft.-t, ami mezõgazdasági termelés-
sel foglalkozik, és fejlõdésnek indult a cég, eladtam a bt.-t. Helyet-
te létrehoztunk egy szövetkezetet, a Hajnalpírt, mely késõbb
kft.-vé alakult, és permetezõgépek bevizsgálásával is foglalkozik.
Mindkét fiunk elkötelezett a mezõgazdaság iránt. István agrár-
mérnök–mikrobiológus, Balázs növényvédõs agrármérnök lett.
Három éve a család mennyemmel, Julcsival bõvült, aki zongora-
mûvészként, majd késõbb kertészmérnökként is diplomázott.
Idén tavasszal megszületett unokánk, Ágoston.
– A fiúk könnyen beleilleszkedtek a vállalkozásba?
– Úgy látom, igen. Nagyon sokat beszélgetünk, ez fontos része az
életünknek. Felosztjuk egymás között a munkát.
– Hogyan õrzitek Istvánnal a szerelmetek lángját?
– Zavarba hozol ezekkel a nagy szavakkal. Az erõs család nagy ér-
ték. Ha megértés van a családban a férj és feleség között, az óriási
energiát ad, ez segítség a gyerekeknek is. Mivel a munkahelyünk
is közös, bár nagyon eltérõek a feladataink, így sokat vagyunk
együtt és rálátunk egymás munkájára, ezáltal jobban megértjük
egymás gondjait is. Természetesen a sikerek is közösek.
– Szimbiózisban vagytok. Bár te jársz kórusra, néptáncra.
– István megérti, hogy számomra ezek fontosak. Sok közös bará-
tot ismertünk meg ezáltal. A közösségi programjainkon, ha csak
teheti, õ is részt vesz.
– A néptánccal régi álmod vált valóra.
– Ez fantasztikus élmény nekem. Érdekes, hogy el kellett jönnöm
Sárbogárdra a Rábaközbõl ahhoz, hogy rábaközi táncokat táncol-
hassak.

Hargitai–Kiss Virág
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Szökõkutak a sivatagban

ÜZBEGISZTÁN KÉT ARCA
7. rész

Novák Kovács Zsolt: – Három történelmi
várost érdemes kiemelni: Khívát, Buharát
és Szamarkandot. E három város múltja
alapvetõen az egész ország múltját megha-
tározza.
– Van Khíva nevének jelentése?
– Jelentheti azt, hogy nedves hely és azt is,
hogy hely, ahol élni lehet. A Sivatag Gyön-
gye néven is emlegetik. Korábban több ne-
ve volt (Korászán, Khorezm), attól függõ-
en, melyik civilizációhoz kapcsolódott.
Régmúltra tekint vissza, egészen az ókori
görögökig. Amikor Nagy Sándor a Perzsa
Birodalmat legyõzte, akkor azon túl is ter-
jeszkedett, és eljutott Közép-Ázsiáig. Már
abban az idõben, a Krisztus elõtti elsõ év-
ezredben is vonzóvá tették ezt a térséget az
itt áthaladó kereskedõútvonalak, megálló-
helyek. Nagy Sándor korából erõdök ma-
radványai és a hellenisztikus kultúra emlé-
kei maradtak fenn, köszönhetõen annak,
hogy habár az itt élõ népek sokat cserélõd-
tek – jöttek szeleukidák, arabok, mongo-
lok –, és erõszakosak, véresek voltak a vál-
tások, mégis mindig tovább hordoztak va-
lamit az elõzõ korszakokból, ezáltal nem
tûntek el a korábbi civilizációk. Üzbegisz-
tán történelmében nincsenek akkora tö-
résvonalak, mint például a Római Biroda-
lom bukása után, amikor a sötét középkor
elkezdõdött, eltûnt az antik civilizáció, és a
reneszánszig kellett várni, mire újra megis-
merte Európa az antik mûveltséget. Khíva

városa meglehetõsen viharos múlttal ren-
delkezik, többször volt uralomváltás. A
leginkább kiemelkedõ a mongolok hódítá-
sa, Dzsingisz kán kora. A mongolok sámá-
nista, az õsmagyarhoz hasonló kultúrával
rendelkeztek, amikor meghódították ezt a
térséget, ahol viszont a mohamedán arab
kultúrának már jelentõs központjai ala-
kultak ki. Ismerõs lehet ez a vidék Az Ezer-
egyéjszaka meséibõl. Jó néhány történet e
történelmi városokban játszódik. Amikor
jöttek a mongolok, drasztikusan vetettek
véget ennek a korszaknak. Elkergették és
lemészárolták az itt élõket. Akkor Khí-
vában egy Khorezmi Birodalom névre
hallgató, mohamedán elvekre épülõ, fej-
lett államalakulat volt, és ezt pusztította el
Dzsingisz. Viszont felismerte, hogy a város
elpusztítása nem volt jó ötlet, hiszen szük-
ség van rá a kereskedelmi útvonalak, pos-
tahálózat stb. miatt. Újjászületett a város,
és a mongolok hagyták mûködni az ide
visszatelepedett kereskedõket, népcso-
portokat, és virágzó kereskedõváros lett
Khíva, Buhara és Szamarkand is. A másik
nagy hódítás Timur nevéhez kapcsolódik,
aki a 14. század végén, bõ százötven évvel a
mongol hódítás után a mongol utódálla-
mokat vonta saját uralma alá. Hatalmas bi-
rodalom jött létre Közép-Ázsiában Buha-
ra és Szamarkand központtal. Timur már
nem csak pusztítóként érkezett, hanem
mint Dzsingisz örököse. A félig nomád, fé-
lig letelepedett életmódot folytató népek-
nél nagyon fontosak a vérségi kapcsolatok.
Timur bármennyire tehetséges uralkodó
volt, elismerést csak akkor tudott kivívni
magának, ha valamilyen módon igazolta,
hogy õ Dzsingisz leszármazottai közé tar-
tozik. Mivel vér szerint nem volt leszárma-
zott, a felesége révén tudott becsatlakozni
a dinasztiába, fölvette az emír címet és vi-

lághódító nagyvezérré vált. Az üzbégek Ti-
murra úgy tekintenek, mint mi Szent Ist-
vánra. Pedig az üzbégek nem hozhatók
közvetlen kapcsolatba Timurral, mert ha-
lála után részekre hullott a birodalom, és
egy másik mongol államalakulat, az Arany
Horda Özbeg nevû kánja tört be észak-
nyugat felõl, elfoglalva a kánságokat. Az
üzbégek fölismerték, hogy az elõdök közül
ki kell választani valakit, aki mitikus hõs,
erre pedig Timurt találták a legalkalma-
sabbnak.
– Említetted, hogy Dzsingisz nõi leszár-
mazottjával házasodott Timur s így lett
„királyi ivadék”. Ebben a nagyon pat-
riarchális társadalomban milyen szerepet
kaptak a nõk?
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– Az uralkodók feleségeit elismerték, kü-
lön palotákat építettek nekik, de a politi-
kai életbe beleszólásuk nem volt. Férfiak
álltak az állam élén, a nõknek hagyomá-
nyos szerep jutott: erõs utódokat szülni,
felnevelni, hogy folytatódhasson az ural-
kodó vérvonala. Timur pedig ezáltal tudta
magát elfogadtatni a helyi népcsoportok-
kal mint vezetõ.
– Az üzbég asszonyok voltak/vannak any-
nyira elnyomott szerepben, mint az iszlám
világban?
– Mivel a térség mohamedán, a nõknek
másodlagos a szerepük. Ez a mai társada-
lomra is igaz, bár a szovjet korszak ezen so-
kat változtatott, a kommunista vezetés be-
hozta az emancipációt Üzbegisztánba.
Nagy vihart kavart, amikor az 1920-as
években a nõk nyilvánosan elégették a

fátylaikat és fölfedték arcukat. Amikor a
Szovjetunió szétesett, visszatértek a gyö-
kerekhez, a mohamedán – annak is a szun-
nita, kicsit világiasabb irányzata – vált ál-
lamvallássá. A nõk emancipációját viszont
nem lehetett visszafordítani. Nem jellem-
zõ, hogy fátyollal takarnák el magukat, ne
tanulhatnának, ne dolgozhatnának, ne
vezethetnének autót.
– A képeken látható épületek tökéletesen
épek a véres harcok ellenére.
– Amikor az üzbégek megjelentek, az
1500-as évektõl, már nem voltak jellemzõk
azok a fegyveres konfliktusok, amik rom-
bolással jártak volna. Az orosz hódítás pe-

dig annyira gyors volt, hogy õk sem végez-
tek nagy pusztítást. Ennek köszönhetõen
évszázadokon át maradhattak fenn az õsi
városközpontok. Az idõ vasfoga és föld-
rengések rongálták csak õket. A 60-as
években nagy felújítási munkálatokat indí-
tottak az óvárosokban. Nem csoda, hogy
mindhárom város magja a világörökség ré-
szévé válhatott. A szûk utcácskákon sétál-
va a hagyományos keleti építészetben,
majolikaszerû csempékkel borított mina-
retekben gyönyörködhetünk.
A khívai csonka toronyhoz két legenda is
fûzõdik. Az egyik szerint Buhara és Khíva
vetélkedett egymással, hogy kinek lesz ma-
gasabb a minaretje. A khívai kán egy híres
korabeli építészt hívott el, hogy emeljen a
buharainál nagyobb tornyot. Amikor a to-
rony elérte jelenlegi magasságát, a kán
nagyvezére fölment szemlélõdni, és ré-
mülten vette észre, hogy be lehet onnan
látni a kán háremébe, ezért leállították a
további építkezést. A másik legenda sze-
rint a kán meg akarta öletni az építészt, mi-
után megépül a torony, nehogy másutt ma-
gasabb minaretet építsen. Amikor az épí-
tész ezt megtudta, félbehagyta a munkát és
elmenekült. Hogy melyik az igaz, azt nem
tudni, de így is lenyûgözõ építmény.
A város épületei közül a legfontosabbak a
medreszék, azaz iszlám iskolák. Jellegze-
tes az építészeti formájuk: kolostorhoz ha-
sonló, négyzet alaprajzú, befelé zárt épü-
letegyüttes, mely körbevesz egy nagy ud-
vart. A medresze lakói ott éltek az épület-
ben, és a központi téren zajlottak az órák.
A módszer is hasonló volt, mint a középko-
ri európai egyetemeken: volt egy nagy te-
kintélyû vezetõ (imám), aki az ismereteket
birtokolta és tovább adta, például felolva-
sott egy szöveget, azt megvitatták, értel-
mezték.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág



8 FELHÍVÁS / HÍREK, ESEMÉNYEK 2020. június 4. Bogárd és Vidéke

Zsákmány a ligetben
Ha egy épp eladni készülõ férfit a zsaruk fognak el az adásvétel közben, az a legritkább
esetben emeli az üzlet ázsióját. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai ve-
võjelöltje elõtt buktattak le egy tolvajt, aki épp a zsákmányát próbálta értékesíteni. A
férfi három portáról gyûjtött össze az árukészletet, amit aztán a tervezett eladásig egy
közeli csalitosban pihentetett.

Egy alsószentiváni utca három ingatlanjából jeleztek betörést április 17-ére virradóra.
– Az egyik házból motoros fûrészt, damilos fûkaszát, ütvefúrót és akkumulátoros fúrót, a
másik károsulttól egy kisebbfajta flexet és három horgászbotot vittek el a kerítéslakattal
együtt, a harmadik helyrõl semmi nem hiányzott, csak az erõszakos behatolással okozott
rongálási kárt a betörõ – magyarázta Dániel Zsolt õrnagy, a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság közrendvédelmi alosztályának vezetõje. – Kollégáim az egyik bejelentõvel bejá-
rást tartottak a környéken, hátha meglátnak bármit, ami nyomra vezetné õket.
A zsaruk kutatását siker koronázta: egy diófás részen, egy gödörben rábukkantak az eltu-
lajdonított tárgyakra, amiknek egy részét a károsult sajátjaként azonosította. A ligetes
rész a tolvaj számára megfelelõnek tûnhetett az átmeneti tárolásra: jól megközelíthetõ,
mégis rejtett terület volt. A rendõrök mégsem emiatt döntöttek úgy, hogy az azonnali
lefoglalás helyett otthagyják a szerszámgépeket és pecabotokat.
– A holmik avarral és mûanyag fóliával voltak letakarva – folytatta Dániel Zsolt õrnagy. –
Úgy számoltunk, hogy az akkor még ismeretlen tolvajnak tervei lehetnek a gépekkel, és
azért álcázta õket a senki földjén, hogy késõbb visszajöjjön értük. Figyelõszolgálatot
szerveztünk az átmeneti depó köré, amiben segítségünkre voltak a helyiek is. Este kilenc
tájban érkezett egy autó, amibõl két férfi szállt ki, egyikük határozottan az eldugott kész-
lethez vezette a másikat. A helyszínen mindkettõjüket elszámoltattuk, és tisztáztuk sze-
repüket az ügyben. A vevõjelölt elmondta, hogy az 53 éves, helybeli K. Mátyás kereste fel
azzal, hogy eladni való értékei vannak. Noha esze ágában sem volt lopott holmit vásárol-
ni, látszólag belement az adásvételbe. Mint elmondta, korábban tõle is vittek el szer-
számgépeket, ezért szeretett volna a szemébe nézni annak, aki ilyesmire vetemedik. Hi-
telesnek ítéltük az általa elmondottakat, és a késõbbiekben tanúként hallgattuk ki. Az
„eladó” beismerte, hogy hajnalban õ járt a három portán, két helyrõl gyalog hordta el az
értékeket. Elõállítottuk a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, és lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás, szabadlábon védekezik.
Alsószentiván lakóinak döntõ többsége rendszeretõ, normakövetõ ember, akik maguk is
igyekeznek fellépni saját biztonságukért. Amikor a zsaruk a figyelést szervezték, jelentõs
segítséget kaptak a polgárõrségtõl és a település polgármesterétõl is.

Szilágyi Attila

Fotó: Fülöp Máté, rendõrség, Zsaru rendõrségi magazin, 2020/22. szám

Kérjük, hogy
maszkot,

gumikesztyût
ne dobjanak

a WC-be!
Tisztelettel kérjük felhasználóinkat,
hogy szíveskedjenek betartani az alábbi
fontos lépéseket a mosdó-, illetve csa-
tornahasználat során.

Tilos a szennyvízcsatornába nedves tör-
lõkendõt, pelenkát, egészségügyi beté-
tet, tampont, egyszer használatos száj-
maszkot, gumikesztyût, oldószereket,
ruhákat, konyhai maradékot, gyógysze-
reket és gyógyszeripari készítményeket,
benzint, vegyi anyagot, robbanásveszé-
lyes folyadékot, valamint építési törme-
léket juttatni!

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra,
hogy a nedves törlõkendõk a csomago-
lásokon lévõ tájékoztatóval ellentétben
nem bomlanak le kellõ gyorsasággal a
csatornahálózatban, és ezért ott – bár-
mennyire is hihetetlen – a dugulások kb.
75 %-áért felelõsek. Amennyiben ezt
számszerûsíteni szeretnénk, ezek a hi-
baelhárítások éves szinten közel 2,85
milliárd forint többletköltséget okoz-
nak a víziközmû-ágazatnak.

Fontos megjegyezni, hogy egy nagyobb
dugulás nemcsak plusz munkát jelent a
szennyvíztisztító-telepen dolgozó mun-
katársaknak, de rosszabb esetben fizikai
valójában a háztartásokban is megjelen-
het a probléma: elõször csak a WC-t
nem lehet lehúzni, aztán ha ez fokozó-
dik, elindulhat visszafelé annak tartal-
ma is! Ezért fontos az, hogy megértsék,
az Önök saját érdeke is az, hogy betart-
sák ezeket az alapvetõ szabályokat!

A csatornahálózat és saját életterük vé-
delme érdekében kérjük tehát Önöket,
hogy viselkedjenek környezettudatosan
és óvják környezetüket. Tudatos odafi-
gyeléssel nemcsak a helyi dugulásokat
lehet megelõzni, de a csatornahálózat
állapotáért, a szennyvíztisztító telepek
megfelelõ mûködéséért is sokat lehet
tenni! És erre a jelenlegi helyzetben ki-
emelten szükség van!

Kérjük, segítsék tudatos viselkedésük-
kel a szennyvíz szakszerû, biztonságos
elvezetését és megtisztítását. A kiala-
kult helyzetre tekintettel legyenek kö-
rültekintõek Önök is, figyeljenek a kör-
nyezetükre és egymásra!

Köszönjük segítségüket, odafigyelésü-
ket!

Fejérvíz Zrt.
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Tiltva vezetett
A járõrök Cecén, a Szabadság téren ellen-
õriztek 2020. június 2-án este egy Volkswa-
gen típusú személygépkocsit és annak ve-
zetõjét. A rendõrök az intézkedés során
megállapították, hogy a 40 éves férfit a
Szekszárdi Rendõrkapitányság eltiltotta a
jármûvezetéstõl, ezért a helyszínen elfog-
ták, majd elõállítását követõen szabálysér-
tési õrizetbe vették.

Ittas közlekedõk
Két helyen is ittas jármûvezetés gyanúja
miatt intézkedtek a rendõrök 2020. május
31-én Fejér megyében. Elõször Mezõszila-
son, a Rákóczi Ferenc utcában ellenõriz-
tek 20 óra 54 perckor egy segédmotoros
kerékpárral közlekedõ helyi lakost, akinél
pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A
férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra, ahol újabb mérések eredmé-
nye lett pozitív, ezért a rendõrök a férfi ve-
zetõi engedélyét elvették és büntetõ felje-
lentést tettek ellene.
Ittas jármûvezetés gyanúja miatt intézked-
tek a rendõrök 2020. május 30-án reggel,
Sárbogárdon. A Kossuth Lajos utcában el-
lenõrizték egy személygépkocsi vezetõjét,
akinél alkoholfogyasztást jelzett a szonda,
és a további légalkoholmérések is igazol-
ták azt, hogy ittasan közlekedett. Az 54
éves helyi lakos vezetõi engedélyét a jár-
õrök elvették és büntetõfeljelentést tettek
ellene.

A Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság

felhívja a közlekedõk figyelmét, hogy
aki ittasan, vagy kábítószer hatása

alatt jármûvet vezet,
elfogadhatatlan kockázatot vállal,
és mások életét is veszélyezteti!

…hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Pár órán belül megkerült a bringa
A Székesfehérvári Rendõrkapitányság nyomozói a Balatonalmádi Rendõrkapitányág
munkatársaival együttmûködve fogták el azt a férfit, aki Székesfehérvárról egy erkélyrõl
lopott el egy több százezer forintot érõ kerékpárt. A rendõrök a szlovák állampolgárt õri-
zetbe vették, a tulajdonosnak pedig még aznap visszaszolgáltatták a jármûvét.

Székesfehérváron, a Deák Ferenc utca egyik erkélyérõl lopott el ismeretlen elkövetõ egy
nagy értékû kétkerekût 2020. június elsején reggelre. A bejelentõ elmondta, hogy elõzõ
este még a megszokott helyen volt a jármû, másnap korán reggel azonban, amikor mun-
kába indult a felesége, egy fapallót észlelt a ház oldalának támasztva, a kerékpárt pedig
nem látta az erkélyen. A nõ azonnal felhívta a férjét, aki értesítette a rendõrséget. Ezzel
egy idõben a sértett egy internetes közösségi oldalra is töltött fel képet a keresett tárgy-
ról. A bejegyzést többen megosztották, így jutott el az információ egy jegyvizsgálóhoz,
aki aznap a Tapolca–Székesfehérvár között közlekedõ vasútvonalon teljesített szolgála-
tot. Az ellenõr Balatonalmádi vasútállomáson lett figyelmes egy férfire, aki olyan kerék-
párral száll fel a szerelvényre, amelyet korábban a bejegyzésben látott. A gyanús sze-
mélyrõl és a nála lévõ bringáról képeket készített, amit elküldött a sértettnek, aki – miu-
tán felismerte a tulajdonát – értesítette a nyomozókat a fejleményekrõl. A megyeszék-
hely rendõrei nyomban felvették a kapcsolatot a balatonalmádi kollégáikkal, akik ennek
eredményeként néhány óra leforgása alatt a balatonfûzfõi állomás környékén megtalál-
ták az ellopott kerékpárt és elfogták a biciklitolvajt. A 36 éves szlovák férfit a nyomozók a
rendõrségre elõállították, és õrizetbe vétele mellett lopás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt kihallgatták.

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság munkatársai elõterjesztést tettek a bringatolvaj
letartóztatásának indítványozására, a megkerült jármûvet pedig a tulajdonosának
visszaadták.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A világháborúkban a hazáért életüket áldozott magyar hõsökre, katonákra és civilekre minden esztendõben május utolsó
vasárnapján emlékezünk. Sárbogárdon a református templom udvarán álló emlékmûveknél szoktunk összegyûlni fõhajtásra.
Ebben a rendkívüli évben Jakus Imre egykori sárbogárdi evangélikus lelkész alábbi írásával emlékezünk az elesettekre.

Egy szállásmester vallomásai
Már nem ismerek meg senkit, csak szürke
foltokat látok s maholnap már azt sem. A
házból ezért ritkán járok ki, itthon is in-
kább befelé élek. Az ember öregkorában
nem elõre, hanem hátrafelé néz. Emléke-
im között matatgatok hát én is. Minden
napom hálóvetés. Olyan vagyok, mint a ha-
lász, aki áttekinti a zsákmányt és az apró
halacskákat visszadobja a vízbe. Csak a
legszebb, a legtisztább, vagy a legmegrá-
zóbb élményeket érdemes ringatni.
Így gondolom. S ezt is teszem. Szinte na-
ponta gondolok mostanában a megtéré-
sem történetére, amint ti mondanátok. Én
nem szeretem használni ezt a szót. Lehet,
hogy igazságtalan vagyok, de egyik mat-
róztársam életén mérem le régóta már a
súlyát. Ha jól emlékszem, Alexandriában
lázasult be a lelke a „hívõk” egyik összejö-
vetelén. Attól kezdve a kárhozattal riaszt-
gatott engem is, valahányszor nóta csor-
dult ki a lelkembõl, vagy pár pohár itallal
oltottam szomjamat. Eleinte elgondolkoz-
tam szavain, késõbb már rá sem hederítet-
tem. Fukar természetû volt és a megtérése
után sem változott meg. Tudtuk, hogy gaz-
dag. Nagy ház és 80 hold föld várt rá itthon.
Egyszer így szóltam hozzá: „Jó neked, baj-
társ, tele vagy pénzzel, és ha hazakerülsz,
sok szegény emberen segíthetsz.” Ezt csak
úgy mondtam, hogy éppen valamit szóljak.
Nagy szemet meresztett rám s ingerült
hangon válaszolt: „Ahogy ti elképzelitek.
’Elõször az Isten országa s a többiek mind
megadatnak néktek.’ Ha én csak úgy ad-
nék, osztogatnék valamit ingyen, az embe-
rek nem az Úr kezébõl vennék és a
könnyelmû maradna könnyelmû, az iszá-
kos továbbra is iszákos és a parázna paráz-
na. Ha leszerelek, én az Úr igéjét osztom
majd, azt szelem karajra az elesetteknek.”

Nem tehette. Nem került haza. A tenger
lett az õ temetõje is. Szóval én a megtérés
helyett élõ hitre jutást mondok azóta is.
Élõ hit alatt azt értem, ami a viharokból,
békétlenségekbõl, az ide-oda csapódások-
ból fényes ég alá vezette az életemet.
Azt kérded, hol és hogyan jutottam el élõ
hitre? A tenger sós vizében, a polai kikötõ-
tõl pár kilométernyire, ahol ruháimtól
megválva úsztam le part felé. A hajótörés
után, amit átéltem. Hogyan történt mind-
ez? Elmondom, talán tanulságos is, hiszen
egy darab történelem.
Íme az elõzmények: hajónk az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyik legszebb ha-
jója volt. Tengerészetünk elsõ divíziója-
ként teljesített szolgálatot. Tizenkétezer
fõ volt a Viribus unitis személyzetének a
létszáma. A hajó Vukovics sorhajókapi-
tány parancsnoksága alatt állott. Késõbb õ
lett a szerb flotta parancsnoka. Népszerû
ember volt, emberséges, szerettük.

1918-at írtunk akkor. Október 24-én tört
ki a forradalom. Károlyi Mihály kiáltványt
intézett a frontokon küzdõ katonákhoz,
hogy határaink õrzésére vár haza minden
katonát. Felhívása a Népszavában jelent
meg, de ez a példányszám nem jutott el a
hajóra. A parancsnokság az újságot lefog-
lalta. Valahogyan mégis megtudtuk. Wolf
nevezetû, osztrák származású kapitányun-
kat kérdõre is vontuk a lap elmaradása mi-
att. Arca sápadt lett, amíg vallattuk.
Nem mondtam még, hogy a 31. bóján hor-
gonyzott ekkor hajónk. Az állt, de a fedél-
zetén nagy eseményekkel lépett elõre a mi
történelmünk. Tizenhárom tagból álló ko-
mité alakult, hogy kézbe vegye sorsunkat.
E hír hallatán Wolf kapitány lement a ka-
binjába és fõbe lõtte magát. A komité pe-
dig intézkedett. Felszólította a hajótisztje-
it, hogy ellenállást ne tanúsítsanak s adják
át fegyvereiket. Tisztjeink a felhívásnak el-
lenállás nélkül eleget is tettek.
A forradalmárok közé tartoztam én is, bár
nem voltam a komité tagja. Wolf kapitány
halála után a flotta fõparancsnoka, Horthy
Miklós szólt hozzánk. Arra kért bennün-
ket, vonjuk be a kitûzött vörös lobogót
ésqengedelmeskedjünk újra tisztjeinknek.
Szavai vihart váltának ki a tengerészek lel-
kében. A hangzavarból ez a keserû mon-
dat emelkedett a többiek fölé: „Parancs-
nok úr, itt nem lesz ’kataró’.” (1917-ben ott
is amnesztiát ígért, ám a fegyverek átadása
után mégis megtizedelte a legénységet.)
Így a szavának nem adott hitelt senki. Ami-
kor látta Horthy, hogy nincs visszaút, azt
kérte tõlünk, hajózzunk ki polai magánlak-
osztályába, ahová még az est leszállta elõtt
elkísérte az õrség. A komité pedig házi õri-
zetbe vételét elrendelte.
Az események gyorsan követték egymást.
Hajónkat az olaszok és szerbek vették át, s
bár felszólították a magyar legénységet,
hogy maradjunk továbbra is szolgálatban,
mi haza akartunk jönni. Az volt a terv,
hogy a magyarokat a „Baronkautch” nevû
szállítóhajó viszi el Fiuméba. November
l-jén a reggeli ima helyett a hajó elhagyásá-
ra szólított a kürtös. A mentõcsónakokban
sokan elhagyták a hajót. Ekkor történt,
hogy hajónk mellett két ballonszerû test
tûnt fel s Vukovics sorhajókapitány paran-
csot adott kiemelésükre. Gyors motoro-
sunk szállt vízre s fedélzetre hozta a két
olasz búvárt, kik közül az egyik mérnök, a
másik orvos volt. Az olaszok eleinte némák
voltak, Vukovics közölte velük, hogy éjjel
12 óra óta fegyverszünet van, de a hírt hi-
tetlenkedve fogadták. Bizonyítását kérték,
s miután meggyõzõdtek annak igazságá-
ról, elmondták, hogy mágneses aknával
aláaknázták a hajót; azonnal meneküljön
róla mindenki.A Viribus unitis

Károly császár látogatása
a Viribus Unitison, 1917-ben.

A császár mögött a flottaparancsnok,
Maximilian Njegovan tengernagy,

a kép jobb szélén pedig
a csatahajó parancsnoka,

Janko Vukovic de Podkapelski.
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Reggel 5 óra volt. Sokan mentõcsónakba szálltak, de
sokan, többek közt én sem hittem az olaszoknak.
Telt-múlt az idõ, a robbanás elmaradt, az olaszok vala-
mi oknál fogva félre akartak vezetni bennünket, ez volt
a hiedelem. Így látta a parancsnok is és elrendelte a ha-
jóra való visszatérést. Eközben történt, hogy a nagy tu-
multusban õrizetlenül hagyott olaszok a tengerbe ug-
rottak
Miért mentenék életüket, ha nincs veszélyben a hajó?
A mentõcsónakok ismét vízre kerültek és megkezdõ-
dött a menekülés. Egymást tiporva igyekeztek elérni a
csónakokat a menekülõk.
Sajnos, a bennük ülõk sem kerülhették el a katasztró-
fát, mert az evezõket tartó matrózok egyetlen evezõ-
csapással sem tudták a veszélyzónától eltávolítani a
csónakokat, a kinyúló evezõkbe is a tengerbe ugrók ke-
zei kapaszkodtak. A detonáció után oldalára dõlt a ha-
jó s ekkor menekültem már én is. Hárman futottunk a
hajó orra felé s az elsõnek ugró bajtárs a hajólánc áldo-
zata lett.
Mi ketten egy Schmidt nevû bécsi matrózzal már sze-
rencsésebben ugrottunk. Idejében is, mert a hajónk
végzete betelt. A tragédia percek alatt bekövetkezett.
Ó, azt a halálordítást nem lehet soha elfelejteni! Sokan
az anyjuk, feleségük, gyermekeik nevét is kiáltozták. Is-
ten segítsek, káromkodások, a halálra ítélt lelkek két-
ségbeesése s mindezt több száz torok sírta, imádkozta,
jajgatta bele az esõbe és a bömbölõ szélbe, ami végig-
szántott a haragos tenger hátán abban az órában. Az-
tán csendes lett minden, csak a szél zúgott s a mélybe
hullottakat siratták az ég könnyei a nagy szemû esõ-
cseppek. Ötszáz-hétszáz fõre becsülik az áldozatok szá-
mát, akiket elnyelt akkor a tenger.
Távol, messze, kilométerekre várt ránk a polai kikötõ.
Kétségbeesetten és mégis reménykedve úsztunk a part
felé. Erõm elhagyott, karjaim ólomnehezek lettek, hiá-
ba minden... Ekkor egyszerre láttam meg egész élete-
met. Képek villantak elém, talán a pillanat törtrészénél
is gyorsabban láttam meg a falut, ahol születtem, a há-
zunkat, az édesanyámat, amint a kertben gyomlálgat
meghajolva, s a templomot. Szombathely: térdeltem az
oltár elõtt, a pap megáldott. Az igét is tisztán hallottam:
„Aki Istenben bízik, nem csalatkozik.” Én bízom ben-
ned, Istenem, kiáltottam el hangosan, nyelve a sós vi-
zet, amivel kinyílt számat itatta a tenger. És akkor ott, a
tenger hullámai között, a reménytelenség ellenére is
bizonyosság szállt be a szívembe, a hit bizonyossága,
hogy kiáltásom szavát meghallgatta az Úr, akihez eddig
olyan hûtlen voltam.
Hosszú lenne azt elmondani, mennyi viszontagság kö-
zött, mennyi hányattatás után kerültem késõbb haza
Barcsra, ahol édesanyám régen megkapta már a Vö-
röskereszt értesítését arról, hogy eltûnt a fia. Drága, ki-
csi édesanyám, hogyan sírt és kacagott egyszerre, ami-
kor meglátott. „Mennyit imádkoztam érted, fiam, édes
fiam, hogy csak még egyszer lássalak!” – ez volt az elsõ
szava hozzám. – „Ó, én a papír ellenére bíztam Isten-
ben és nem is csalatkoztam benne, áldott legyen szent
neve!” – zokogta.
Huszonegy éves voltam ekkor, még félig gyerek. Ké-
sõbb ismét hajóra szálltam, a Balatonon járó Jókai gõ-
zösön lettem a gépüzem vezetõje. 1957. május 17-én
mentem nyugdíjba. Hosszú volt az út, mégis, mintha
csak egyetlen szempillantás lett volna az élet.
Már az utolsó nagy útra készülök, az örök kikötõ felé
tartok, vár rám, a Viribus unitis egykori szállásmesteré-
re az én Uram, az én Istenem. Tudom, haza is érkezek
hozzá. Hogyan is csalatkozhatnék e hitemben, mikor
hitre jutásom idejétõl fogva szívem minden dobbanásá-
val bízom benne.

Forrás: Evangélikus Elbeszélõk – Csepp a tengerben
(Fotók forrása: htenger.blog.hu)

ORORSZORSZÁG / 2.
Az emberiség nagy szerencséje, pontosabban egy rész szerencséje, hogy van-
nak jó regények. Hej, azok a jó kis vakációk, amikor az ember elnyújtózik a
nyugszéken, és egy ismeretlen, csodás világban jár! De még nagyobb szeren-
cse, hogy vannak jobb regények. Ezeket már nem lehet elfelejteni, néha
visszakívánkozunk a légkörükbe, elõfordul, hogy újra a kezünkbe vesszük, s
mint jó ismerõsöket köszöntjük a szereplõket. De van legjobb regény is, s a
logika törvénye szerint ez csak egyetlen lehet. Szakértõk szerint ez a legjobb
az orosz Tolsztoj Háború és béke címû mûve. Milyen lehangoló, hogy ezt elég
kevesen olvasták! De dobogós hely illeti meg az ugyancsak orosz Doszto-
jevszkij Bûn és bûnhõdés címû könyvét. Két orosz a legjobbak között? Hát
igen! Továbbá pedig a maga korában volt igazi vetélytársa a szintén orosz ze-
neszerzõnek, Csajkovszkijnak? Kétséges. Ha pedig megnézzük a (megint
csak orosz) festõ, Repin Húsvéti körmenet címû képét, kénytelenek vagyunk
megemelni a kalapunkat, mert miközben a világcsodának minõsített nyuga-
ti festõk tavirózsákat és parkrészleteket festettek, õ az emberlátás, társada-
lomértés, gúny, részvét és mesterségbeli tudás utolérhetetlen mestermûvét
hozta létre.
Az a kultúra, az a nép meghálálhatatlan, megfizethetetlen adománnyal
ajándékozta meg az egész emberisséget Én magam is felejthetetlen élmé-
nyeket köszönhetek neki. A Háború és békét például háromszor éltem végig.
Mégis: nekünk, magyaroknak van okunk valami kellemetlen, elutasító ér-
zéssel viszonyulni valamihez, ami „orosz”. Mert vajon melyik népség vetette
vissza évtizedekkel a mi népünket, a mi hazánkat? Persze nem maguk az
egyedi orosz emberek, hanem az a massza, amely az õ tömegeikbõl, össze-
szervezõdött hatalmi képletbõl képzõdött. Ki merné még kérdés formájá-
ban is megfogalmazni, hogy ebben a nyugodtan iszonyúnak nevezhetõ töm-
kelegben mennyi volt az aktív szerepe az egyes orosz embernek? Az igazság
az, hogy a tömegvérengzést elrendelõ cárok, Rettegett Iván-ok, a népet há-
ziállatként kezelõ, barom földesurak a szegény parasztságból engedelmes
nyájat idomítottak. Adták-vették a muzsikot, egy jó agár akár tízszer is többe
került, mint egy paraszt. A politikába a népnek semmi beleszólása nem lehe-
tett. De ne felejtsük el, hogy a legszelídebb állat is meg tud vadulni!
Lenin és az 1917. november 7-ei forradalmárok (inkább puccsisták) egy rob-
banásra akármikor kész tömeget örököltek. Tudták, hogy vérfürdõre van
szükség. A négy tündéri cárlány megölése volt a beköszöntõ.
Itt álljunk meg egy kicsit! Lányokat ölni? Nincs itt valami nagyon eltéveszt-
ve? Milyen hatalom az, amely négy viruló, mûvelt, sok nyelvet tudó, kispor-
tolt lányt a szurony hegyére tûz? El lehet ezt büntetlenül követni?

A következmények azt tanúsítják, hogy nem lehet. A szûzlánygyilkoló politi-
kai képzõdmény csúfos véget ért. A múlt telis-tele van történelmi bûnökkel.
Jobb pillanatainkban az az érzésünk, hogy van történelmi igazság, a bûnök
megbüntettetnek. Képes vagyok azt hinni, hogy a birodalma nem esett volna
szét, ha a böszme Ferenc József nem végeztette volna ki a tábornokokat
Aradon. Kíváncsian lesi a magyarság, hogy például a trianoni békét elkövetõ
politikának mikor s hogyan következik be a büntetése.

L. A.

Fotó forrása:
mult-kor.hu
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Evangélikus újranyitás
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát Neki, áldjátok
nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete és hûsége nemzedékrõl nemzedékre.”

(Zsoltárok 100, 4-5)

Szeretettel és várakozással adunk tájékoz-
tatást a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evan-
gélikus Egyházközség nevében arról, hogy
június 7-ei Szentháromság vasárnapi ün-
nepi istentiszteletünkkel újra megnyílik a
személyes közösség gyakorlásának lehe-
tõsége számunkra! Szív szerint, lelki vonat-
kozásban mindenképpen új kerékvágás-
ban, Istenhez, Igéjéhez igazodó léptekkel
való közös indulásra, útra hívjuk a gyüle-
kezet régi-új tagjait, illetve újonnan érdek-
lõdõket is!
Vasárnaponként istentiszteleteink 10 óra-
kor kezdõdnek, rövidített liturgia szerint.
Helyszín a nyári idõszakban a sárszent-
miklósi evangélikus templom (Köztársa-
ság út 200.). A gyermekfoglalkozásaink az
istentisztelettel párhuzamosan már szer-
vezettek, azonban csak június 14-e, vasár-
naptól indítjuk, a tanév befejezésével egy
idõben. Az elsõ vasárnapon a gyermekek
még szüleikkel együtt vesznek részt az is-
tentiszteleten a templomtérben.
Az érvénybe lépõ szabályzatban foglaltak
betartását kérjük az érkezõktõl. Rövid for-
mában a lényeg:

Tudomásunk szerint csak egészséges álla-
potban vállaljuk a személyes részvételt.
10-15 perccel kezdés elõtt érkezzünk.
Maszkot megfelelõ módon viseljünk.
Kézfertõtlenítést a bejáratnál biztosítunk,
védõkesztyû ajánlott.
Minimum 1,5 m távolságot tartsunk egy-
mástól az ülésrendben (az egy háztartás-
ban élõk ez alól kivételt képeznek), vala-
mint a bejáratnál érkezéskor és távozás-
kor, a kötetlen beszélgetéseknél is.
Az énekek és az Igerész kivetítésre kerül.
Egyébként mindenki a saját énekeskönyv-
ét, Bibliáját használja. Új érdeklõdõknek
pedig elsõ alkalommal már biztosítjuk.
Úrvacsorai közösséget nem tartunk a kö-
vetkezõ rendelkezés idejéig. A helyszín
szellõztetésérõl, takarításáról, fertõtlení-
tésrõl gondoskodunk.
Parkolás a Gesztenyesorban, a Kippkopp
Óvoda parkolójában, a Korona étterem
elõtti parkolóban.
(A Védekezési Szabályzat kifüggesztésre
kerül.)
Az istentiszteleti alkalmak továbbra is fel-
vételre kerülnek és a Facebookon, You-

Tube-csatornán is követhetõk maradnak.
Vasárnaponként késõbb kerülnek feltöl-
tésre. A nyomtatott igehirdetéseket igény
szerint továbbra is eljuttatjuk a részt venni
nem tudó testvérekhez. Imádságban gon-
dolunk tovább is mindenkire!
Nagylókon elsõ istentiszteletünk: Június
7., vasárnap, 16 óra. Helyszín: József Atti-
la u. 5.
További információ: Váraljainé Melis Or-
solya lelkész (20/8246763)

ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!

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 foglalko-
zásokon ismerkednek a világ legnépszerûbb játékával. A nap-
közis rendszerben naponta 8.00 és 16.30 között biztosított a há-
romszori 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

CSÜTÖRTÖKÖN MELEG IDÕT
HOZ A DÉLI SZÉL

Csütörtökön déliesre vált az áramlás, az erõsödõ, helyenként viharossá fo-
kozódó szél mellett melegebb légtömegek érkeznek térségünkbe. A napos
idõszakok mellett fõként északon, északkeleten és keleten számíthatunk
záporra, zivatarra. Délután északkeleten 20-22, máshol 23-28 fok ígérkezik.
Pénteken erõs, viharos lehet a délnyugati légmozgás, majd megélénkülhet
az északnyugatira forduló szél. Hidegfront érkezik, többfelé számíthatunk
záporra, zivatarra. A maximumok 17-28 fok között alakulnak, keleten lesz
melegebb.
Szombaton sok lesz a napsütés, kevés zápor csak eleinte keleten, északke-
leten fordulhat elõ. A délies szél nyugaton megerõsödik. Délután 22-27 fok-
ra készülhetünk. Vasárnap a napsütés mellett gomolyfelhõk képzõdnek, el-
szórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Szeles idõre, 24-29 fokos maximumokra
számíthatunk.
Forrás: idokep.hu



Bogárd és Vidéke 2020. június 4. KÖZÉRDEKÛ 13

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogár-
di Zengõ Óvoda nyári részleges zárva tartását a 35/2020.
(II. 14.) sz. határozatban foglaltak alapján az alábbiak
szerint állapította meg:

Zárva tartás
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2020. augusztus
1-je és 31-e között,
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.): 2020. jú-
lius 1-je és 31-e között
Töbörzsöki Telephely (Sárbogárd, Szent István út 49.):
2020. július 1-jétõl augusztus 31-éig,
Pusztaegresi Telephely (Pusztaegres, Hatvani út 50.):
2020. augusztus 1-je és 31-e között
Az intézmény a 2011. CXC. tv. elõírása szerint a gyerme-
kek napközbeni ellátását folyamatosan biztosítja a kije-
lölt óvodában.

Ügyeleti nyitva tartás
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2020. július 1–31.
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.): 2020. au-
gusztus 1–31.
Pusztaegresi Telephely (Pusztaegres, Hatvani út 50.):
2020. július 1–31.
félnapos nyitva tartás, 7.30–13.30-ig

Dr. Venicz Anita jegyzõ

VírusRadar
Tisztelt Diákok/Szülõk/Gondviselõk!

A magyar emberek fegyelmezettségének köszönhetõen a koronaví-
rus-járvánnyal szembeni védekezés elsõ szakaszában sikerült fékezni
a fertõzés terjedését, megelõzni a tömeges megbetegedéseket. Kö-
szönöm, hogy távmunkában dolgozva, digitális munkarendben tanu-
ló gyermekét támogatva vagy más módon Ön is segítette a vírus elleni
küzdelmet. Közremûködése hasznosan járult hozzá ahhoz, hogy le-
hetõvé vált az élet fokozatos újraindítása. A vírus azonban nem tûnt
el, a védelmi intézkedések – a védõtávolság betartása, maszk viselése
– elengedhetetlenek mindannyiunk, és különösen a leginkább veszé-
lyeztetett idõsek biztonsága érdekében.
A felelõs, tudatos magatartás mellett egyéb eszközökkel, a hazai ku-
tatók munkáját elõmozdítva is bárki, kis erõfeszítéssel részt vállalhat
a további védekezés sikerében. Mindössze napi öt perc ráfordítással
Ön is tevékeny szereplõvé válhat a koronavírus elleni harcban. A Sze-
gedi Tudományegyetem kutatócsoportja online kérdõív kitöltésében
kéri társadalmi összefogásra a magyar embereket. A Magyar Adat-
szolgáltató Kérdõívvel (MASZK) elõrejelezhetõ a járvány jövõbeli
terjedése, értékelhetõek az eddigi korlátozások és enyhítések hatá-
sai, célzott óvintézkedések javasolhatók. Az emberi kapcsolatokra
vonatkozó adatok folyamatos gyûjtésével készíthetõk el pontos mo-
dellek. Köszönjük, ha az eddigi több mint 400 ezer kitöltésben az Ön
válaszai is benne vannak! Az élet újraindításának idején is fontos a
vírus terjedését kutató kérdõív. Kérjük, hogy az eredményes munkát
a rendszeres kitöltésekkel a továbbiakban is támogassa!
A kérdõív elérhetõ a https://covid.sed.hu/tabs/response weboldalon
és androidos telefonokra fejlesztett mobil alkalmazásban. A kutatás
eredményei megtalálhatók a MASZK folyamatosan frissített, hivata-
los Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/szte.sed).
A korlátozások enyhítésével az emberek szabadabban kezdenek mo-
zogni, a találkozások számának emelkedésével megnõ a veszélye an-
nak is, hogy egymást megfertõzzék. A VírusRadar egy mobilalkal-
mazás, amit azért fejlesztettek ki, hogy könnyebben és gyorsabban
meg lehessen találni azokat, akikkel a fertõzött emberek az elmúlt
idõszakban találkoztak. Használatához aktív Bluetooth-kapcsolat
szükséges, ami folyamatosan pásztázza a készülék környezetét, és tit-
kosított bejegyzést készít azokról az appot futtató készülékekrõl,
amelyek közelében hosszabb idõt eltöltöttek. Így ha valakirõl kide-
rül, hogy fertõzött, az adatfájl megküldésével a járványügyi hatósá-
gok azonosítani tudják, hogy kikkel tartózkodott az elmúlt két hét-
ben 2 méternél közelebb legalább 20 percen keresztül. Õket értesítik
a további szükséges teendõkrõl (pl. maradjon otthon, figyelje, hogy
jelentkeznek-e tünetei, vagy esetleg menjen el teszteltetni magát).
A regisztráció során egyetlen személyes adatot, a telefonszámot kell
megadni, a központ azonban ezt is azonnal egy számjegyekbõl és be-
tûkbõl álló azonosítókódra cseréli, így mások elõl rejtve marad. Ha a
felhasználó megfertõzõdik, vagy egy fertõzött kontaktjaként látókör-
be kerül, a hatóságok csak a telefonszámot kapják meg, hogy értesíte-
ni tudják õt, személyazonossága mindkét esetben rejtve marad. Az
alkalmazás hely- és idõadatokat sem tárol, és kizárólag járványügyi
kontaktkutatás céljára használja fel a gyûjtött adatokat.
Kérjük, hogy Ön is töltse le és használja az alkalmazást, mert ezzel
személyesen hozzájárul a hatékonyabb védekezéshez. Minél többen
használják az appot, annál jobb eséllyel, gyorsabban és eredménye-
sebben tudjuk elejét venni a vírus terjedésének, és annál hamarabb
térhetünk vissza a megszokott, normális élethez.
A VírusRadar applikációról további részletek a https://virusradar.hu
weboldalon olvashatók, Androidos telefonra letölteni a Google Play
áruházból lehet, de hamarosan iOS-re is elérhetõvé válik.
Köszönjük, hogy a magyar kutatók és járványügyi szakemberek mun-
káját a kérdõív kitöltésével és az alkalmazás használatával az egyre
kötetlenebb mindennapokban, a védekezés második szakaszában is
támogatja!

Dr. Röst Gergely egyetemi docens

FOGORVOSI RENDELÉS
Sárbogárd, I. számú fogorvosi körzet

Rendel: dr. Marosvölgyi–Szõke Luca

Hétfõ: 8.00–14.00 óráig
Szerda: 10.00–16.00 óráig
Péntek: 8.00–13.00 óráig

Telefon: 06 25 461 997 (rendelési idõben)
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Adományozásra buzdítja az „élelmiszerhalmozókat”
a Nébih és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Adománygyûjtési akciót indít a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (Nébih) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A
program célja, hogy a koronavírus-járvány miatt a lakosságnál
felhalmozott, de fel nem használt élelmiszer-tartalékok még a
lejárati idõn belül eljuthassanak a rászorulókhoz. A szervezõk
2020. június 16-áig országszerte 89 átvételi ponton várják a tar-
tósélelmiszer-adományokat.
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet sok háztartásban
az élelmiszertartalékok felhalmozásával is járt. A járványügyi
intézkedések enyhítésével együtt most itt az ideje átnézni ezeket
a tartalékokat, hogy lehetõleg semmi ne menjen veszendõbe.
Az Élelmiszerbank mûködése során gyártói és kereskedelemi
élelmiszerfeleslegek összegyûjtését biztosítja, mely feleslegek
az egyesületen keresztül eljutnak a rászorulókhoz. A jelenlegi
rendkívüli helyzetben az Élelmiszerbank egy meghatározott
idõszakra lehetõvé teszi a Nébih szakmai felügyelete mellett a
fogyasztói élelmiszerfeleslegek átvételét is partnerszervezeti
körében. A Nébih és az Élelmiszerbank arra buzdít mindenkit,
aki úgy látja, hogy van olyan tartós élelmiszer az otthonában,
amit a lejárati idejéig már nem fogyaszt el, gondoljon azokra,

akik segítségre szorulnak. A program részeként a Nébih és az
Élelmiszerbank országszerte több átvételi pontot is „nyit”, ahol
a lakosok 2020. június 16-áig leadhatják az adományaikat. Az
átvételi pontokról (térképes és kereshetõ formában) az alábbi
oldalon tájékozódhatnak az érdeklõdõk:
https://portal.nebih.gov.hu/adomanyozas
Fontos, hogy csak bontatlan, azaz az eredeti, sértetlen bolti cso-
magolásban lévõ tartós (minõség-megõrzési idõvel rendelke-
zõ), hûtést nem igénylõ élelmiszerek, például tészta, liszt stb. ad-
hatók le. Az adományozható termékekre vonatkozó további
szempontokról itt olvashatnak bõvebben: https://portal.nebih.
gov.hu/adomanyozas. Természetesen az akcióban azok is részt
vehetnek, akiknél nincs felhalmozott élelmiszer, de kifejezetten
e célból vásárolt tartós élelmiszerekkel mégis szeretnék támo-
gatni a kezdeményezést.
Az összegyûlt tartós élelmiszereket az Élelmiszerbank partner-
szervezetei juttatják majd el a rászorulóknak.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Vedd fel a harcot!
Parlagfû-mentesítési társadalmi célú

kampányt indít a Nébih

A parlagfû irtása nemcsak az allergiásoknak fontos, hanem a
termelõknek is, hiszen a parlagfûvel szennyezett területeken je-
lentõs terméskieséssel lehet számolni. A parlagfû elleni ered-
ményes harchoz a gyomnövény és a megfelelõ irtási módszerek
alapos ismerete egyaránt nélkülözhetetlen. A téma és a védeke-
zéshez elengedhetetlen összefogás fontosságára most társadal-
mi célú kampánnyal hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A parlagfüvet közegészségügyi szempontból és mezõgazdasági
kártétele, terméscsökkentõ hatása miatt egyaránt irtani kell. Az
érvényes jogszabályok szerint a parlagfû-mentesítés a földhasz-
nálók egyéni kötelessége, legyen az akár egy néhány négyzetmé-
teres kiskert, vagy több száz hektáros szántóföld. A rendkívül
szívós és agresszív gyomnövénnyel szembeni sikeres védekezés-
hez azonban ma már leginkább össztársadalmi fellépésre van
szükség, és elengedhetetlen a parlagfû és a hatékony irtási mód-
szerek alapos ismerete is.
Egyetlen tõ parlagfû is több ezer magot termel, ami a következõ
évben már csírázik, újabb és újabb pollenszóró növényeket lét-
rehozva. Tehát tényleg igaz, hogy egyetlen tõ kihúzása is renge-
teget számít! És ezért is fontos, hogy már virágbimbós állapotá-
ban felismerje mindenki a gyomnövényt.
A Nébih továbbra is számít a lakosság közremûködésére a par-
lagfû elleni harcban! A védekezéshez fontos ismeretek átadása

céljából június 2-ától intenzív kommunikációs kampányt is indí-
tott a hivatal. A „Kevesebb parlagfû, több levegõ!” program júli-
us közepéig tartó elsõ szakaszában szakmai, továbbá országos és
regionális hírportálokon, valamint a Nébih saját csatornáin
(weboldal, Facebook, YouTube, kampányoldalak, Konyhaszi-
get magazin) találkozhat a lakosság a figyelemfelhívó, informá-
ciós tartalmakkal.
A kampány során a növényismeret mellett „terítékre kerül”
majd a parlagfû élettani hatásainak, valamint a szakszerû és ha-
tékony eltávolításának bemutatása, de a hatósági felderítést és a
Parlagfû Bejelentõ Rendszert is megismerhetik az érdeklõdõk.
A Nébih parlagfû aloldalán (https://portal.nebih.gov.hu/parlag-
fu) jelenleg is számos tájékoztató anyag érhetõ el. A parlagfû
fejlõdésének különbözõ stádiumait pedig a következõ hetekben
videosorozat formájában mutatják be a Nébih szakemberei.
Az októberig tartó kampány késõbbi szakaszában plakátok és
szórólapok országos terjesztésére is sor kerül. Az általános isko-
lások pedig ismét kézbe vehetik majd a Parlagfû kisokos kiad-
ványt.
Csak közös összefogással gyõzhetjük le a parlagfüvet! Vedd fel a
harcot!

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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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

IH HÁROMFEJES EKE ELADÓ
06 70 339 1576

CSALÁDI HÁZ KISLÓKON ELADÓ.
06 30 312 8918

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

06 (70) 3703 104
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénte-
ken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig. Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az
ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon
hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd
város területén mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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