
MULTIKOLOR
Elegem van abból, hogy egyesek becs-
mérlõ jelzõkkel illetik Sárbogárdot.
Bosszantó, ha mindezt úgy teszik, hogy
nem is ismerik ezt a települést, de még
bosszantóbb, ha olyan szólja le a várost,
aki itt él, ráadásul úgy, hogy õ maga nem
tesz semmit azért, hogy jobban érezze
magát, semmi sem jó neki, nem látja meg
a jó dolgokat, csak a rosszat. Ez olyan,
mintha a saját fészkébe, ágyába piszkíta-
na, vagy a szüleit gyûrné gyomorba. Zsi-
gerbõl azt mondanám az ilyen emberek-
nek, hogy akkor el lehet ballagni, ha nem
tetszik.
Másutt sem fenékig tejfel az élet ám! A
kutyagumi, húgyszag, furcsa emberek és
miegymás a népszerû üdülõhelyeken, tu-
risták által kedvelt városokban elmarad-
hatatlan „élmény”, teljesen mindegy,
hogy fejlett, vagy fejlõdõ országban já-
runk.
Néhány negatív tapasztalat, pár ember-
rel való találkozás alapján több ezres,
milliós tömegrõl véleményt formálni ba-
darság. Nekünk is rosszul esik, ha a ma-
gyar nemzetrõl mondanak általános ba-
romságokat, nem?
Közben az emberek osztják a sok okossá-
got a facebookon (köztük persze sok in-
formációs szemetet is), mert jól hangzik,
anélkül, hogy a fel-felbukkanó magvas
gondolatokat igazán befogadnák. Osztó-
dott például egy kisfilm arról, milyen
meglepõ eredményre vezet egy genetikai
vizsgálat az egyén származása tekinteté-
ben. Ennek alapján sem árt az óvatosság
az ítélkezésben. A multikolor DNS-ünk-
re is fröccsen a másra hányt mocsokból.

Hargitai–Kiss Virág
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KÉT PÁLYA
EGY KÉZBEN

(2. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

FRISS PAPRIKA,
ZSÍROS KENYÉR

(6. oldal)

„HA MÁR CSAK
FÉNY LESZEK”

(11. oldal)

Az országot járva botlottam bele egy keresztezõdésben ebbe a jó kiállású traktorba. Vadiúj,
2016-os modell, teljesen környezetbarát technológia, újrahasznosított anyagokból készült,
üzemanyagot egy cseppet se fogyaszt.
Tiszainoka kicsit eldugott hely, s a kutyamelegben nem biztos, hogy felkapja fejét a messzi
vándor a falunapi plakátra. Így hát a helyiek alaposan megadták a módját az invitálásnak:
összekomponáltak néhány bálát karosszériának és kerekeknek, kerítettek néki kormányt, s
hogy a népviseletbe öltözött babacsalád ne fõjön a forróságban, kerítettek a fejük fölé egy
levágott Trabant-tetõt is. Gondolom, az eredeti Trabi most nyitott tetõvel rója a végtelen
rónaságot, ha azóta meg nem ették a malacok.
Ha valakinek kedve támad, utazzon el a fürdõvizérõl híres Cserkeszõlõ környékére, s még
megnézheti a tiszainokai falunapokat a hétvégén.

Hargitai-Kiss Balázs

BÁLATRAKTOR
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SÁRBOGÁRD SE
– 100 milliós fejlesztés a sárbogárdi pályán –

Sárbogárd SE-re változtatta nevét a Sárszentmiklós SE, és az önkormányzat megbízásából õk üzemeltetik a továbbiakban a sárbo-
gárdi sportpályát is, miután e feladatot – mint ahogy korábbi lapszámainkban olvashattak róla – nem megfelelõen végezte az LSC
Sárbogárd, mely egyébiránt tartozását rendezte az önkormányzat felé legutóbbi számunk megjelenése óta a polgármester szerkesztõ-
ségünknek adott tájékoztatása szerint. A Sárbogárd SE idén 43,5 millió forintos fejlesztést hajt végre a sárbogárdi pályán, jövõre pe-
dig 71,9 milliós beruházással növelik a létesítmény tényleges és használati értékét TAO-s pályázat révén.

A Sárbogárd SE elnöke, ifj. Nagy László
elmondta: a város és a sportolók érdeke,
hogy a sárbogárdi pálya fejlõdjön. A fej-
lesztéshez pályázatra van szükség. Ah-
hoz, hogy pályázni lehessen, üzemeltetõ
kell, aki minden szükséges feltétellel
rendelkezik és jó gazda módjára mûköd-
teti a létesítményt. Mivel az LSC Sárbo-
gárd ezeknek a kritériumoknak nem fe-
lelt meg, ezért az önkormányzat a –
sárszentmiklósi pályát folyamatosan és
látványosan fejlesztõ – Sárszentmiklós
SE kezelésébe adta a sárbogárdi pályát.
Eredetileg az LSC Sárbogárddal közö-
sen szeretett volna a Sárszentmiklós SE
egy egységes egyesület alatt TAO-s pá-
lyázatot benyújtani, de az LSC Sárbo-
gárd tartozása miatt, és amiatt, hogy az
LSC Sárbogárd nem tanúsított fogadó-
készséget a szervezeti egyesülésre, egye-
dül adták be a pályázatot, melynek ha-
tárideje április 31-e volt. Informálisan
már megkapták a visszajelzést, hogy jó-
váhagyták a pályázatot.

A sárbogárdi sportlétesítmény hosszú távú fejlesztésének terve

Lelátó látványterve
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Eszerint két ütemben megtörténik a sár-
bogárdi pálya öltözõépülete három szár-
nyának komplett belsõ felújítása, a nagy-
pálya világításának és öntözõrendszeré-
nek kiépítése, a kispadok cseréje, a lelátó
építése. Idén a kispadcsere, egy szárny
komplett felújítása, a világítás, fedett lelá-
tó épül meg bruttó 43,5 millió forintból, a
többi fejlesztés a jövõ év második felében
valósul meg bruttó 71,9 millió forintból.
Mindemellett a sárszentmiklósi pályán
34,5 millió forintos beruházás bonyolódik
le az idén.
A Sárbogárd SE által elnyert pénz a me-
gyei 600 millió forintos keret több mint 10
%-a, ami kiemelkedõ, és azt is mutatja,
hogy az MLSZ a déli térség fejlesztését
preferálja.
Ifj. Nagy László kijelentette: õk Sárbogárd
egészének focijában gondolkoznak. Rég-
óta szerették volna, ha egy egyesület van a
városban, mert akkor három osztályban is
lehetne indulni, mivel annyi futballozni
szeretõ és tudó gyerek és felnõtt van itt,
mint talán a megyében sehol. Nem meg-
osztani szeretnék a települést, hanem ép-
pen ellenkezõleg: összefogni, és olyan vál-
lalkozókat megkeresni, akik szerették,
szeretik a focit és régen támogatták.
A sárbogárdi pályán lesz folyamatosan
gyermek- és felnõttfutball. A megye 2., az
öregfiúk, illetve a Bozsik U7, U13 Sárbo-
gárdon edz, a megye 1. és a többi korosz-
tály (9-11-16 és 19 évesek) a sárszent-
miklósi pályán. Tavasszal, amikor a mik-
lósi pályát újrafüvesítik, megszélesítik,
mindenki Sárbogárdon edz majd.
Egyeztetés és térítés ellenében bárki hasz-
nálhatja a pályákat. A tagdíj havi 2.000 Ft,
de vannak családos kedvezmények. A tag-
díj egyúttal felelõsségvállalás is a tagok ré-
szérõl, mert ezáltal sokkal jobban maguké-
nak érzik a sportlétesítményeket, ugyan-
akkor ez alapján megkövetelhetik a meny-
nyiséget, tisztaságot.

– A Szegletkõ Generál, mint az önkor-
mányzat utáni legnagyobb foglalkoztató,
jelentõs önkéntes adminisztrációs háttér-
munkát végez a város sportjáért a pályá-
zatíráson, menedzselésen át a kapcsolati
tõkéig – tette hozzá Nagy László. – Szeret-

ném, ha olyan sportkomplexummal büsz-
kélkedhetne Sárbogárd is, akárcsak Mór:
többféle pályával, tanuszodával. Ehhez
azonban összefogás kell.

Hargitai–Kiss Virág

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód ügyfélszolgálatához…

…ha neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzeti-
séghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi álla-
pota, vallási, vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai vagy más
véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága, vagy apasá-
ga, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete,
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülön-
böztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõbánásmód-
referens ügyfélfogadását:
06 (30) 960 2657, eva.drszatmari@gmail.com, vagy hétköznap-
okon 9.00 és 14.00 között a 06 (22) 333 460-as telefonszámon.

Székesfehérvári Regionális Álláskeresõk
Egyesülete

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10., tel.: +36 (20) 562 9619

(bejárat az iskolaudvar felõli oldalon)

2016. augusztus 17. (szerda) 11.30–15.30 óra

2016. augusztus 24. szerda 11.30–15.30 óra

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fszt.,
tel.: +36 (25) 544 118

2016. augusztus 31. (szerda) 11.30–15.30 óra

Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet!

Tanuszoda,
helyszínrajz
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Régiók Bizottsága
A Régiók Bizottsága az EU tanácsadó szerve, melyet a 28 uniós tagállam helyi és re-
gionális szinten megválasztott képviselõi alkotnak. A Régiók Bizottságának kereté-
ben a képviselõk kifejezésre tudják juttatni véleményüket azokkal az uniós jogsza-
bályokkal kapcsolatban, melyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régi-
ók és települések életét.

Mi a Régiók Bizottságának
feladata?

A Régiók Bizottsága révén a régiók és tele-
pülések hivatalosan is beleszólhatnak az
uniós döntéshozatalba, és ezáltal érvényre
juttathatják a regionális és helyi hatóságok
véleményét és érdekeit.
Az Európai Bizottságnak, az Európai
Unió Tanácsának és az Európai Parla-
mentnek konzultálnia kell a Régiók Bi-
zottságával a helyi és regionális önkor-
mányzatokat érintõ témákkal – például az
egészségüggyel, oktatással, foglalkoztatás-
sal, szociálpolitikával, gazdasági és társa-
dalmi kohézióval, közlekedéssel, energia-
üggyel és éghajlatváltozással – kapcsolatos
jogszabályok kidolgozása során. Ha ezt el-
mulasztják, a Régiók Bizottsága keresetet
indíthat ellenük az Európai Unió Bírósá-
gánál.
A Régiók Bizottsága a hozzá beérkezõ jog-
szabályjavaslatokról véleményeket dolgoz
ki és fogad el, melyeket megküld az érin-
tett uniós intézményeknek.
A Régiók Bizottsága saját kezdeménye-
zésre is véleményt adhat ki.

Összetétel

A Régiók Bizottságának tagjai a helyi, il-
letve a regionális önkormányzatok válasz-
tott képviselõi közül kerülnek ki. Mind-
egyik uniós ország maga jelöli ki, kiket kí-
ván a Régiók Bizottságába delegálni. A je-
lölteket az Európai Unió Tanácsa nevezi
ki öt évre. Megbízatásuk megújítható. Az,
hogy az egyes uniós tagállamok hány sze-
mélyt jelölhetnek a Régiók Bizottságába,
az adott ország népességétõl függ. Az
egyes országokból delegált tagok ún. nem-
zeti delegációkat alkotnak, melyek össze-
tételének tükröznie kell az adott ország
politikai, földrajzi, regionális és helyi vi-
szonyait. Magyarországot – területével
arányos módon – 12 küldött és szükség
esetén 12 póttag képviseli a Régiók Bizott-
ságában. A Sárbogárdot és térségét magában
foglaló (közép-dunántúli) régió egyik képvi-
selõje Árgyelán János.
Ezen túlmenõen mindegyik tag beléphet a
Régiók Bizottságán belül mûködõ politi-
kai csoportok valamelyikébe. Jelenleg a
politikai hovatartozás függvényében a kö-
vetkezõ öt politikai csoport mûködik a Ré-
giók Bizottságán belül: Európai Néppárt
(EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES),
Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért (ALDE), Európai Szövetség
(EA), Európai Konzervatívok és Refor-
merek (ECR). A Régiók Bizottságának
tagjai úgy is dönthetnek, hogy egyik politi-

kai csoportba sem lépnek be (függetle-
nek).
A Régiók Bizottsága saját tagjai közül ne-
vez ki elnököt, akinek a megbízatása két és
fél évre szól.

Hogyan végzi munkáját
a Régiók Bizottsága?

A Régiók Bizottsága (ugyancsak saját tag-
jai közül) elõadót nevez ki. Az elõadó fel-
adata, hogy konzultáljon az érdekelt felek-
kel és elõkészítse a bizottság által kiadan-
dó véleményt. Az elõadó által elõkészített
szöveget az adott szakpolitikai területért
felelõs szakbizottság vitatja meg és fogadja
el. A véleményt ezt követõen az összes tag
elé terjesztik a Régiók Bizottságának ple-
náris ülésén, ahol a tagok szavaznak a véle-
mény módosítását és elfogadását illetõen.
Az elfogadott véleményt a Régiók Bizott-
sága az összes érintett uniós intézménynek
megküldi.
Évente legfeljebb hat plenáris ülésre kerül
sor, ahol a tagok 50–80 uniós jogalkotási
kezdeményezéssel kapcsolatban fogadnak
el véleményeket.

A Régiók Bizottsága és Ön

A Régiók Bizottsága – a regionális és helyi
hatóságoktól kezdve egészen az uniós pol-
gárokig – minden szinten ösztönzi a rész-
vételt. A regionális és helyi hatóságok, szö-
vetségek, nem kormányzati szervezetek,
szakértõk és tudományos szakemberek in-
ternetes felmérésekben, konzultációkban
és eseményeken vehetnek részt. Az Euró-
pai Vállalkozói Régió díjra a politikai ha-
táskörrel rendelkezõ régiók pályázhatnak,
az ún. disszertációs pályázatokon pedig a
tudományos szakemberek indulhatnak.
A Régiók Bizottsága több hálózatot is élet-
re hívott abból a célból, hogy az Európai
Uniót alkotó régiók és települések mind-
egyike számára lehetõvé tegye a bevált
módszerek átadását és átvételét, az együtt-
mûködést, valamint a különbözõ témák-
ban (növekedés és foglalkoztatás, éghaj-
latváltozás elleni küzdelem, határokon át-
ívelõ együttmûködés, fejlesztés és szub-
szidiaritás) uniós szinten folyó vitafolya-
matban való részvételt.
Ezen felül a helyi és a regionális hatóságok
aláírhatják az európai többszintû kor-
mányzásról szóló chartát, mely felhívja a
figyelmet arra, hogy a településeknek és a
régióknak joguk és egyben kötelességük is
részt venni az uniós lakosságot érintõ szak-
politikák végrehajtásában.
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Beszéljünk
Európáról!

A Régiók Bizottságának
konferenciája

2016. augusztus 26.
Székesfehérvár, Megyeháza,

Szent István tér 9.

Moderátor: Nagy Zoltán Péter

Program
13.00 megnyitó:
– dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyûlés el-
nöke
– Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere
– dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott
13.30 A Régiók Bizottságának szerepe az Európai
Unióban
– Ribányi József (Fidesz–EPP), a Tolna Megyei Köz-
gyûlés alelnöke, a magyar delegáció vezetõje
– Árgyelán János (Jobbik–NI), a Fejér Megyei Köz-
gyûlés tagja
14.30 elõadói tapasztalatok: témák és célok
– Borboly Csaba (RMDSZ–EPP), a Hargita Megyei
Tanács elnöke
– Magyar Anna (Fidesz–EPP), a Csongrád Megyei
Közgyûlés alelnöke
15.15–16.00 kávészünet
16.00 delegációs tapasztalatok és együttmûködések
– Borboly Csaba (RMDSZ–EPP), a Hargita Megyei
Tanács elnöke
– Zachariás István (MKP–EPP), a Kassai Kerületi
Önkormányzat alelnöke
17.00 prioritások és személyes tapasztalatok
– Kovács Raymund (Fidesz–EPP), Budapest 16. ke-
rületi Önkormányzat képviselõje
– Dudás Róbert (Jobbik–NI), Mátraballa polgármes-
tere
– Keresztes László Lóránt (LMP–NI), Pécs MJV ön-
kormányzati képviselõje
17.45 következtetések

A rendezvény szervezõje:
Árgyelán János

argyelan.janos@jobbik.hu
+36 70 908 4901

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2016. augusztus 12-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedések-
rõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Helyi alapítványok részére mûködési és rendezvényi támogatások el-
nyerésére kiírt 2016. évi pályázatra beérkezett pályázat elbírálása.
Elõadó: polgármester.
4. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztá-
sa.
Elõadó: jegyzõ.
5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló
35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védel-
mérõl szóló 19/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 48/2015. (XI. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. A Madarász József Városi Könyvtár vezetõi álláshelyére pályázat
kiírása.
Elõadó: polgármester.
11. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos 2017. évi bérleti díj 2016.
évi felhasználásáról.
Elõadó: polgármester.
12. Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ivóvíz-, szennyvízelvezetõ és szennyvíztisztí-
tó víziközmû-rendszerek 2017–2031. évi Gördülõ Fejlesztési Terve.
Elõadó: polgármester.
13. Sárbogárd, Ady E. út 164. szám alatti ingatlanban található irodahe-
lyiség tulajdonba kérése.
Elõadó: polgármester.
14. Döntés a Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Programban va-
ló részvételrõl.
Elõadó: polgármester.
15. Pályázat benyújtása a Leromlott városi területek rehabilitációja cí-
mû felhívásra (TOP-4.3.1-15).
Elõadó: polgármester.
16. Pályázat benyújtása a Zöld város kialakítása címû felhívásra
(TOP-2.1.2-15).
Elõadó: polgármester.
17. Döntés a Településszerkezeti Terv irányáról.
Elõadó: polgármester.
18. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
19. Bejelentések.
19/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2016. jú-
nius 10-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály ré-
szérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Nyitott kertkapu

Nyílt napon mutatta be a START közmunkaprogram keretein belül megmunkált kertjét és gazdag ter-
ményválasztékát Alsószentiván Község Önkormányzata a település lakóinak, a munkaügyi központ veze-
tõjének és munkatársainak, a médiának valamint az érdeklõdõknek július 21-én, csütörtökön.

Nagy Lajos polgármester bevezetõként tájékoztatójában el-
mondta, hogy összesen 4,5 hektár területen gazdálkodnak, mely-
bõl 3,5 hektár saját tulajdonú, 1 hektár pedig bérelt. A jelenleg
rendelkezésre álló földek 2 hektárján ipari növényt termelnek,
ahol nem tudják megoldani az öntözést, a többi területen zöldség-
féléket termesztenek. Próbálnak még földeket szerezni, mert ha
mindent meg akarnak termelni, amire a lakosságnak szüksége
van, akkor ez elengedhetetlen.

Nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetnek, bõven felülmúl-
ják, megduplázzák a tavalyi évben learatott termésmennyiséget.
Mint azt Nagy Dezsõ, a kertészet szaktanácsadója hozzátette: na-
gyon sok múlik a szakszerû öntözésen, és az se mindegy, hogy alul-
ról, vagy felülrõl juttatják az éltetõ vizet a növények számára. Bur-
gonyából, szabadföldi paprikából, vöröshagymából biztosan lesz
idén fölösleg, aminek értékesítésére piacot kell találni.
Persze, amit tudnak, a településen értékesítenek és hasznosíta-
nak. Ami megmarad, azt a konyhán teszik el. A savanyított termé-
keik szintén nagyon népszerûek és kelendõek, különösképpen a

svéd uborkájuk (ami tulajdonképpen hagymás uborka). Alig
gyõzik a savanyítást, akkora a kereslet.
Az elmondottakról a tavaly nyílt központi piaci árusítóhely vala-
mint a nem messze elterülõ kert meglátogatásakor személyesen is
meggyõzõdhetett mindenki. Szép, egészséges és bõséges kínálat-
ból lehet válogatni. Szabadföldön terem a hagyma, fokhagyma,
zöldbab, fûszerpaprika, burgonya, tök, cékla, répa, petrezselyem,
több fóliasátorban a paradicsom, többféle paprika, kígyóuborka,
uborka, padlizsán, cukkini.
A kertészet 14 embert foglalkoztat, a vezetõje Keresztesné Nagy
Emília. Mindannyian lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott mun-
kát, ami meg is látszik a kerten. A szépen rendben tartott tercia
már az oda vezetõ úton is magára vonzza a figyelmet. A helyszí-
nen nemcsak e látványt szemlélhettük meg testközelbõl, hanem
az ínycsiklandó zöldségkiállítást is, melyet ízelítõként rendeztek
be egy asztalon a kert dolgozói. A terület bejárása után meg is le-



Bogárd és Vidéke 2016. augusztus 11. KÖZÖSSÉG / PROGRAMAJÁNLÓ 7

hetett kóstolni a zöldségeket egy kis zsíros kenyér, szendvics kísé-
retében.

A kertészet folyamatos fejlesztése mellett Alsószentiván önkor-
mányzata minden pályázati lehetõséget megragad arra, hogy szé-
püljön, gyarapodjon a település. Pályáztak például a hivatal és az
orvosi rendelõ felújítására, illetve vidékfejlesztési pályázatokat
várnak egy piaci elõkészítõ kialakítására és gépek beszerzésére.

Hargitai–Kiss Virág

Felhívás
az elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ

„A FALU ASZTALA –
KERÉKPÁROS NAP”

rendezvényen való részvételre.

Idõpont: 2016. szeptember 10.
(esõnap: 2016. szeptember 17.)

Program

Töbörzsök Általános Iskola – regisztráció;
9.00–9.30 ünnepélyes megnyitó, indulás;
10.00–11.00 Nagyhörcsök – kerékpáros ügyességi verseny;
11.30–12.30 Sárhatvan, klub – helyi termékek bemutatója,
néptánc, kórus;
13.00–14.30 Örspuszta, horgászcentrum – KRESZ-teszt vetél-
kedõ;
15.30–18.00 Sárbogárd, Ifjúsági park – oklevelek átadása, hab-
fürdõzés a tûzoltóság közremûködésével, a Shadows 64 Me-
morian Band mûsora.
Nevezni legkésõbb 2016. augusztus 31-éig lehetséges a fodor-
esmolnar@bogard.hu e-mail-címen, a 06 (25) 467 980-as tele-
fonon/faxon név, telefonszám és e-mail-cím megjelölésével.
14 éven aluli gyermekek csak szülõi részvétel mellett indulhat-
nak.
A rendezvényen csak a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen fel-
szerelt kerékpárral és öltözettel lehet részt venni (láthatósági
mellény, fejvédõ sisak stb.). Elõzetes nevezés nélkül az indulás
nem lehetséges. Az útvonalat a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ság biztosítja. Egészségügyi ellátásról gondoskodunk. A túrán
mûszaki segélykocsi rendelkezésre áll. A rendezvény elõírt
fegyelmét megsértõk cselekedetéért nem vállalunk felelõssé-
get!

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége
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Italra cserélte a nyájat
Sikkasztás miatt javasoltak vádemelést a sárbogárdi rendõrök egy
helyi férfivel szemben, aki az általa õrzött birkákat borra cserélte.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság sikkasztás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást egy 46 éves
férfi ellen. A juhászként dolgozó helyi lakost azzal gyanúsítják a
rendõrök, hogy 2016 májusa elõtt a rábízott nyájból juhokat érté-
kesített. A birkákat élõ állatként vagy feldolgozott hús formájá-
ban, borért cserébe adta tovább.
A rendõrök gyanúsítottként hallgatták ki a pásztort, és a napokban
vádemelési javaslattal befejezték a vele szemben folytatott nyomo-
zást.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Darázs az utastérben

Közúti közlekedési baleset történt 2016.
július 19-én délelõtt a 63-as számú fõút
68-as kilométerszelvényénél, Sárszentágo-
ta térségében. Egy 31 éves férfi közleke-
dett személyautójával Székesfehérvár irá-
nyából Sárbogárd irányába, amikor az el-
mondása szerint egy darázs berepült a jár-
mûve utasterébe, ami elvonta a figyelmét a
vezetéstõl, ezért a jobb oldali árokba haj-
tott. A baleset következtében a gépkocsi-
ban utazó három személy megsérült.

Elzárva

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a körö-
zését rendelte el annak a 33 éves férfinak,
akit 2016. július 19-én 14 órakor Alapon a
Dózsa György utcában igazoltattak a jár-
õrök. A rendõrök megállapították, hogy a
helyi lakos nem kezdte meg a rá kiszabott
elzárás büntetés letöltését, ezért elfogták,
a rendõrkapitányságra elõállították, majd
a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetnek
átadták.

A rongáló

2016. július 23-án reggel Nagyhörcsökrõl
érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlen
személy elõzõ nap megrongálta egy Dózsa
György utcai ingatlan kerítését és a ház fa-
lán lévõ villanyórát is összetörte. A nyomo-
zók adatgyûjtést végeztek, majd a beszer-
zett információk és egy térfigyelõ kamera
felvételeinek segítségével azonosították a
40 éves helyi elkövetõt. A férfit a rendõrök
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, majd rongálás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt gyanú-
sítottként hallgatták ki.

Árokban az elõzõ

2016. július 21-én egy kiskunlacházai lakos
két utassal közlekedett személyautójával a
61-es számú fõúton Cece irányából Alsó-
szentiván felé. A férfi szabálytalanul kezd-
te meg egy elõtte haladó és balra kanyaro-

dó jármû elõzését, ezért a hátuljának ütkö-
zött. Az ütközés hatására a balesetet oko-
zó autó az árokba csapódott és felborult,
utasai könnyû sérülést szenvedtek.

Véradás

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vér-
adást szervezett 2016. július 25-én a Cecei
Rendõrõrsön. A véradáson nemcsak rend-
õrök, hanem környékbeli lakosok is meg-
jelentek azért, hogy vérükkel segíthesse-

nek másokon. 22 rendõr és 20 civil vett
részt az eseményen. Ezúton is köszönjük
minden résztvevõ segítségét!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Nyergesek ütköztek

Két nyerges vontató összeütközött a 61-es
út 27-es kilométerénél, Sáregres közelé-
ben, július 27-én. Az egyik jármû kis mér-
tékben sérült, kerekein állva az úton ma-
radt, a másik szerelvény az út melletti árok-
ba hajtott. A helyszínre a sárbogárdi és szé-
kesfehérvári hivatásos tûzoltók vonultak a
katasztrófavédelem részérõl. Az árokba
csúszott teherautó rakománya huszonkét
tonna papír volt, a pótkocsija megdõlt. A
mûszaki mentés során elõször a rakományt
kellett lerakodni, amelyet egy közelben lé-
võ gazdasági társaság munkagépe végzett
el, ezt követõen egy tûzoltó autódaruval
megszüntették a forgalmi akadályt. Szemé-
lyi sérülés nem történt.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián 0–24 óráig.

***

A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mû-
ködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke @gmail.com, nyit-
va: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk
internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu).
Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hír-
ház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811
911.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon:

július 23-án
Kátay Zsanett székesfehérvári és
Papp Árpád sárbogárdi lakosok;

augusztus 6-án
Fehér Katalin veszprémi és

Sári Kristóf István veszprémi lakosok.

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

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Folytatódik
a Bella István-emlékév

A Ciszterci Szent István Gimnázium dísz-
termében április 9-én kezdõdött az immár
5. alkalommal megrendezésre kerülõ Bella
István-szavalóverseny a Bella-emlékév
folytatásaként. Az általános iskolák felsõ
tagozatosai és a középiskolás korosztály ve-
hetett részt a megmérettetésen. Mindenki-
nek két verssel, köztük egy Bella-verssel
kellett készülni, amibõl egy szavalatot hall-
gatott meg a szakavatott zsûri: Bakonyi Ist-
ván irodalomtörténész, Bobory Zoltán elõ-
adómûvész és Nagy Károly irodalomtanár.
Sárkeresztúrt Kovács Martin képviselte,
aki a Vörösmarty Társaság különdíját kap-
ta elismerésül. A díjakhoz Sárkeresztúr
község is hozzájárult két értékes könyv for-
májában.
Az idei évben a költészet napja is Bella Ist-
vánról szólt. Egy dokumentumfilmmel em-
lékeztünk rá Szülõföldem Sárkeresztúr
címmel, ami a huszonévvel ezelõtti Sárke-
resztúrt és a költõ emlékezésein keresztül a
negyven vagy talán még több évvel ezelõtti
szülõfalut elevenítette fel.

Pontosan 10 éve hagyott itt bennünket Bella István,
Kossuth-díjas költõnk, falunk szülötte. A kedvenc sárga
virágaiból vittünk koszorút a budapesti temetõben lévõ
sírjára. Nyugodjon békében!

Rendhagyó irodalomórán dr. Bakonyi István irodalom-
történész mutatta be a helyi iskola diákjainak Bella Ist-
ván verseit. A nagyon jó hangulatú órán a fegyelmezett
hallgatóság rendkívül jól érezte magát. Ezzel az órával
is kapcsolódtunk a Bella István-emlékév eseményeihez.

A költõ tisztelõi, az irodalmi élet szereplõi vettek részt a
Bella István-emlékülésen a városháza dísztermében. A
köszöntõt Brájer Éva alpolgármester mondta, majd
elõadások következtek Bella István költészetérõl. „A
legszebb képet õ rajzolta a huszadik század magyar köl-
tõi egére, õ játszott a magyar nyelv lehetõségeivel a leg-
sikeresebben, mintha Weöres Sándor édesöccse len-
ne.” – Káliz-Sajtos József a nyelvteremtõ költõrõl érte-

kezett, sok-sok példát hozva arra, miért is olyan
egyedi Bella lírája.

Két éve lobbizik Sárkeresztúr község önkor-
mányzata a Vörösmarty Társasággal és Székesfe-
hérvár városával azért, hogy Bella István megkap-
hassa a posztumusz „Fejér Megye Díszpolgára”
címet. Az idei évre ezek a törekvések beértek. A
május 20-ai, Bicskén megtartott megyenapon ün-
nepélyes keretek között adták át Zayzon Mártá-
nak, a költõ özvegyének a díjat.

A Vörösmarty Színház kávézójába hívott ben-
nünket a meghívó június 10-ére. Bakonyi István
narrátorként, Závodszky Noémi és Kelemen Ist-
ván a versek fantasztikus tolmácsolásával feled-
hetetlen élményben részesítették a közönséget.

Kovács Györgyné



Bogárd és Vidéke 2016. augusztus 11. KULTÚRA / PROGRAMAJÁNLÓ 11

Bella István:

És szólt a szó
És szólt a hegy:

– Ha alvó kõ leszek,

hogy felébredjek,

kezedbe veszel-e?

És szólt a Nap:

– Ha már nappal leszek,

hogy megvirradjak, szemed

fölnyitod-e?

S a csillag szólt:

– Ha már csak fény leszek,

szemhéjad alá, látni

elrejtesz-e?

És szólt a tó:

– Ha tûz gyöngye leszek,

egy fûszál sóhajában

meghallasz-e?

És szólt a szó:

– Ha kucorgó fény leszek,

a szájad szélén, hogy megláss,

egyetlenegyszer kimondasz-e?!

MEGHÍVÓ

XXIV. FEJÉR MEGYEI
VADÁSZNAP – ALAP

2016. augusztus 27.

Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezete
és a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait
a XXIV. Fejér Megyei Vadásznapra.

Töltsön el egy kellemes napot családias hangulatban
a hagyományõrzõ rendezvényen!

Fõvédnök: dr. Simon László Fejér megyei kormánybiztos.

Védnökök: Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Pechtol János, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet ügyvezetõ elnöke, Fûrész Attila, az Országos Magyar Vadászka-
mara Fejér megyei területi szervezet elnöke.

A rendezvény szervezõi: Sárrét Egyetértés Vadásztársaság, OMVK Fejér megyei te-
rületi szervezete, Fejér Megyei Vadgazdálkodók Szövetsége.

Program:

10.00 óra: kürtösök köszöntõje (Bakony Vadászkürt Egylet), a vadásznapi õzbak terí-
tékre kísérése;

10.15 óra: vadászhimnusz;

10.20 óra: ünnepi köszöntõk: Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Fûrész Attila, az
OMVK Fejér megyei területi szervezet elnöke;

megnyitó: dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott;

vadásznapi áldás: Mészáros János címzetes apát;

11.00 óra: kitüntetések átadása;

11.15 óra: koszorúzás az emlékfalnál;

11.30 óra: Társunk a kutya – kutyabemutató Bíró Tamással;

12.00 óra: Jó ebédhez szól a nóta: Csuti Csaba és Szárolovics Gabriella nótaénekes
Puka Károly zenekara kíséretében;

14.00–21.00 óra: zenés mûsorok:

* Bíró Krisztina – gyermekénekek

* Ten Dance tánccsoport, Alap

* Black Horse Country Club, Sárbogárd

* Mezõföld Népi Együttes, Alap

* Vasas Néptáncegyüttes, Dunaújváros

16.00 óra: Csepregi Éva-koncert;

17.00 óra: eredményhirdetések, tombola;

18.00 óra: Szandi-koncert;

19.00 óra: a Dirty Slippers zenekar koncertje;

20.00 óra: szabadtéri bál a Bitang Duo zenekar közremûködésével.

Egész napos programok:

Sági Szilárd mesterszakács közremûködésével vadfõzõverseny, koronglövõ-bajnok-
ság, íjászat, vadászhintózás, kézmûves-kirakodóvásár, vadászbazár, a Schiller autó-
család gépjármû-bemutatója, tesztvezetés, Gáspár Gusztáv karikaturista rögtönzött
rajzokkal; trófeabemutató; gyerekeknek: ugrálóvár, arcfestés, pónilovaglás.

Támogatók: Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezete,
Fejér Megyei Vadászok és Vadgazdálkodók Szövetsége, Schiller Autóház Kft.
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Fagy, jégverés, kártevõk, kórokozók:
többfrontos támadás a szõlõ ellen

Nehéz szezonjuk van idén a hazai szõlõtermesztõknek. Az enyhe
telet követõen szõlõbetegségek sora jelent meg, tavasszal fagyok,
nyáron pedig jégverések keserítették meg az ország több terüle-
tén a gazdálkodók életét. A Syngenta szakmai rendezvényén el-
hangzott: a szüretig hátralévõ idõben nagyon kell figyelni a szõlõ-
betegségek megelõzésére és kezelésére, különösen a szürkerot-
hadásra, amely hatalmas károkat okozhat a fejlõdés utolsó szaka-
szában.

A mûvelt borvidéki szõlõterület nagysága Magyarországon meg-
közelíti a 60 ezer hektárt. A leszüretelt szõlõ mennyisége
2013-ban 390, 2014-ben 348 ezer tonna volt. Tavaly a termés
mennyisége meghaladta a 413 ezer tonnát. Becslések szerint idén
ennyit biztosan nem tudnak majd szüretelni a szõlõtermesztõk.
Tavasszal a késõi fagy, nyáron pedig a jégverések okoztak olyan
mértékû károkat egyes borvidékeken, amelyek miatt több helyen
gyakorlatilag nem lesz, vagy csak nagyon kevés mennyiségû a ter-
més. Az enyhe tél miatt pedig a kórokozók és a kártevõk is megje-
lentek valamennyi termõterületen.

A két évvel ezelõtti szezont éljük most meg, akkor a szeszélyes,
enyhe idõjárást követõen a kórokozók és kártevõk szinte minden
formában támadták a szõlõt, hangsúlyozta Nádudvari Éva, a
Syngenta kampánymenedzsere. Az extrém idõjárási feltételek
miatt idén nehéz megvédeni a szõlõt, a gazdaságoknak jelentõs
többletköltségekkel kell számolniuk. A szezon hátralévõ szaka-
szában, csapadékos idõjárás esetén a szürkerothadás, azaz a
botritis elleni védelemre kell fókuszálni.

– Idén a lisztharmat szinte az ország összes borvidékén megjelent,
különösen a rosszul kezelt területen mutatkozik jelentõs fertõ-
zöttség – ismertette Vajkóné Tarjányi Judit kertészeti szaktanács-
adó. – Badacsony környékén a peronoszpóra okozott gondot a
szõlõsgazdáknak. Az észak-magyarországi területeken atkafertõ-
zéssel indult a szezon, a Mátrában pedig egyes területeken moly
okozott károkat. A dél-magyarországi területeken valamivel jobb
a helyzet. Ott a fakadás környékén történt fagykárt és a helyen-
kénti jégesõt leszámítva elmondhatjuk, hogy a szõlõ számára ide-
ális az idei évjárat. Változó mértékben, de általánosságban el-
mondható, hogy nagy egyedszámmal voltak jelen a szõlõmolyok
és a kabócák is az ültetvényekben. A peronoszpóra és a liszthar-
mat esetében is beszélhetünk járványos idõszakról, amit csak pro-
fi készítményekkel és sûrített permetezéssel lehetett orvosolni.

Mint a szakmai rendezvényen elhangzott: most már minden év-
ben számolni kell az aranyszínû sárgaság elleni védekezéssel is.
Idén a korábbihoz képest alacsonyabb volt az amerikai szõlõka-
bóca-lárvák egyedszáma, a csapdák is kevesebb imágót fogtak. A
tavalyi csapadékos õsz is talán hátráltatta a zavartalan tojásra-
kást, de az összehangolt megelõzések miatt a kezelt ültetvények-
ben jelentõsen alacsonyabb egyedszámmal lehetett találkozni,
mint ahol nem, vagy csak gyenge hatékonyságú készítménnyel vé-
dekeztek. A megelõzést nehezíti, hogy sokan még mindig nem ve-
szik komolyan a figyelmeztetéseket. Pedig a szinte összes szõlõ-
fajtára veszélyes kór 4-5 év alatt akár teljesen ki tudja pusztítani az
állományt.

Szellõ Gábor, KRQ Communications
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BÉNA SEGÍT
A VAKNAK

Van Athénben egy intézet gyógyíthatatlan betegek számára,
amolyan görög Bethel. Sokféle nyomorúság és betegség zsúfoló-
dik ott össze. 500 ember él az otthonban: bénák, vakok, süketné-
mák, testi és szellemi fogyatékosok. Közöttük van Panos Stylia-
nopoulos. Tizenkilenc éves korában lezuhant egy erkélyrõl és el-
törött a hátgerince. A lába azóta béna. 35 éve lakik már az intézet-
ben. A balesete utáni elsõ évek folyamán gyakran volt halálos be-
teg. Szívébõl forró imádság szállt az Úrhoz: „Istenem, engedj még
élnem, hogy jobban megismerjelek és igazán követhesselek!” Az
ima meghallgatásra talál: Panos élõ hitre jut, és ez a hit cselekede-
tekben lesz nyilvánvaló. Panos Stylianopoulosnak hamarosan
nincs többé ideje arra, hogy saját szenvedésével törõdjön. Elõször
elkezdi önmagát képezni. Több nyelvet tanul, és olvassa a görög
filozófusok mûveit. Aztán Isten feladatokat bíz rá mások számá-
ra.
Szobáján egy vakkal osztozik. Panos felismeri: „Sokkal rosszabb
vaknak lenni, mint bénának. Mennyi okom van hálát adni Isten-
nek, hogy megõrizte szemem világát! Tennem kell valamit vak
szobatársamért!”
Megtanulja a vakírást. Aztán elkészíti egy kis kézinyomda tervét,
amellyel olvasóanyagot lehet készíteni vakok számára. Létrejön

egy egyszerû sajtógép. Emberek, akik szívükön hordják a vakok
sorsát, támogatják Panost. Õ a kész nyomdát béna térdére helyezi
és kezével végzi rajta a munkát. A papíron hamarosan megjelen-
nek a vakírás pontjai. Az elsõ szöveg, amit Panos kinyomtat, a He-
gyi beszéd Boldogmondásai. Hadd ragyogjon ezekbõl a nagy ígé-
retekbõl sugárzó fény vak barátjára is.
A szobatárs tapogat kezével a papíron, ujjai megérintik a ponto-
kat és végigsimítják a betûk sorát. Látni lehet az olvasón: megér-
tette az üzenetet, hallotta a Mester hangját, aki oly szeretettel
szólt: „Boldogok, akik sírnak, mert Õk megvigasztaltatnak.” Szí-
vét betölti a béke és a fény.
Panos aztán a görög bölcsesség mondásait nyomtatja. Sok örömöt
jelent neki, hogy vak társának a lelki értékek után most a szellemi
világ kincseit is feltárhatja.
Új módszert dolgoz ki a vakírás megtanulására. Olyanoknak
hasznos ez, akiknek nem volt lehetõségük vakok iskolájába járni.
Csupán egy látóképes családtagnak kell kis segítséget nyújtania
közben. A mi Panosunknak hamarosan tucatjával lesznek tanít-
ványai. És máris új feladatra vállalkozik. Elkészíti vakírással a
gimnázium tananyagát: az ógörögöt, modern görögöt, történel-
met, matematikát, franciát stb. Vak fiúk és leányok nincsenek
többé kizárva a magasabb iskolai képzésbõl. Eljuthatnak az egye-
temig. A vakok iskoláiban mindenütt megtalálhatók a Krisztusról
szóló üzenetet közvetítõ könyvek és egyéb nevelõ tartalmúak,
amiket Panos készített. Fáradhatatlan munkájával semmit nem
keres. Mindent kis saját készítésû nyomdájával végez, mely béna
térdén fekszik. Hol maradnak az egészségesek, akiknek az élete a
szeretet szolgálatában ilyen gazdag és gyümölcsözõ, mint Panos
Stylianopoulusé az athéni gyógyíthatatlan betegek intézetében?

Forrás: Élet és Világosság,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Lapja 2008/7

Téglák a falban
Szubjektív korrajz a 70-es, 80-as évekbõl. Sárbogárd és környéke jellegzetes figuráinak
sorsa elevenedik meg. Ki nem mondott titkok, zsarnokság, megalkuvás, gyilkosság, re-
mény, hit és szerelem szövevényes világa a szerzõ sajátos stílusában elevenedik meg az
olvasó elõtt. Nem lehet letenni ezt a könyvet...
A nyolcvanas évek közepén fû alatt terjedõ kalózmásolatban láttuk elõször a Pink
Floyd együttes „A fal” címû filmjét. A magyar mozikban 1989 októberében vetítették
elõször. Hányszor néztük meg fiammal, Balázzsal! Szívünk legmélyéig fölkavart ben-
nünket. Énekeltük angolul: „All in all it was just a brick in the wall”. Aztán próbáltuk
magyarra fordítani: „Tégla lett minden, ezekbõl épül a fal! Téglák lettünk mind, belõlünk
épül a fal!”
Lázadást szítanak, a régi rend lerombolására biztatnak ezek a szavak. Az arcunkba ki-
áltják, hogy agymosott téglává nyomorított bennünket ez a kor. Törtük, amivel lehe-
tett, s ha más eszközünk már nem volt, fejjel mentünk a körénk épült falaknak. Így ér-
kezett el 1989, s akkor szinte varázsütésre leomlott a világokat elválasztó berlini fal is. S
mégsem lettünk igazán szabadok, mert minden hiába, ha múltunk betonnál kemé-
nyebb tégláiból a szívünk köré épült falak ott állnak rendületlenül. Ezek lebontásához
nem elég se dózer, se légkalapács, még a kemény fejünk is kevés…

Hargitai Lajos könyve kapható
a Bogárd és Vidéke Hírházban, 2.500 Ft-os áron.

A kép illusztráció
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A király három kérdése
Gondolt egyet Mátyás király, s ellovagolt Erdélybe. Ahogy ment a
hegyek között, egy szép nagy faluban megállt. Meglátta, hogy egy
házra ki van írva: „Aki itt lakik, annak semmi gondja!”
Méregbe gurult Mátyás király:
– Hát itt meg ki a fene lakik, hogy nincsen neki semmi gondja? Én
király vagyok, s mégis megesznek a gondok.
Mindjárt beküldött egy szolgát a házba, hogy hívassa ki a gazdát.
A házban egy gazdag csobán (pásztor) lakott a háza népével.
Kijött a gazda, megkérdezte tõle a király:
– Hogy merted kiírni a házadra, hogy neked semmi gondod?!
Térdre vetette magát a csobán a király elõtt:

– Felséges királyom! Nekem mindenem megvan a világon, s azért
nincsen semmi bánatom.
– Na, hogy legyen, mire visszajövök, fejtsd meg nekem a követke-
zõ három kérdést: Mibõl van a legtöbb áprilisban? Mibõl van a
legtöbb májusban? Mibõl van a legtöbb júniusban? Ha meg nem
fejted nekem ezt a három kérdést, akkor karóba kerül a fejed.
Lett gondja a csobánnak! Azt se tudta, mit csináljon! Fõtt a feje
éjjel, nappal. Volt neki egy ügyes, szép leánya. A számadó bojtár-
nak fájt érte a szíve erõsen, de még reménye se lehetett rá, hogy a
gazdag csobán hozzáadja.
Eljött a nap, hogy a király visszatérjen. A csobán szinte az eszit
vesztette bújában.

Kérdezte tõle a bojtár:
– Mi öli kendet, gazduram?
Mondja a csobán, hogy mi a baj.
– Ezért egyet se búsuljon kend, csak adja ide a gúnyáját! Én majd
megfelelek Mátyás királynak, de ígérje meg, hogy nekem adja fe-
leségül a leányát.
Megígérte a csobán, hogyne ígérte volna! Majd meghalt félelmé-
ben.
A bojtár aztán elõállt a király szólítására. Kérdezte a király, aki azt
gondolta, hogy a csobán áll elõtte:
– Na, te gondtalan csobán! Mibõl van a legtöbb áprilisban?
– Rügy, királyuram.
– Hát májusban?
– Akkor meg virág – felelte a bojtár.
– Mibõl van a legtöbb júniusban?
– Fûszál, felséges királyom.
– Látom, jól meg tudsz felelni mindenre. Azért azt ajánlom, hogy
azt a felírást takarítsd le a házadról. A baj mindig megérkezhet.
Senki sem mondhatja el magáról, hogy semmi gondja. Még a
király se!
Mátyás király ezzel otthagyta a bojtárt, s ellovagolt a kíséretével.
A csobán belátta, hogy nagyon ostoba volt, a bojtárja okosabb em-
ber nálánál. Hozzá is adta a leányát, s minden vagyonát a fiatalok-
ra hagyta. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Forrás: nepmese.hu

Harry Potter és az
elátkozott gyermek

Harry Potter élete sosem volt köny-
nyû, és most sem az, amikor a Mágia-

ügyi Minisztérium túlhajszolt dolgo-
zójaként, férjként és három iskolás
gyermek apjaként kell helytállnia. Mi-
közben Harry a múlttal viaskodik, ami
nem hagyja magát eltemetni, legki-
sebb fiának, Albusnak meg kell küz-
denie a reá nehezedõ családi örök-
séggel. A múlt és a jelen vészjósló
összeolvadása azzal a ténnyel szem-
besíti apát és fiát, hogy a sötétség
néha egészen váratlan helyekrõl tá-
mad.

Fábián Janka:
Az utolsó boszorkány

történetei

1735. Az utolsó nagy boszorkányül-
dözési hullám Magyarországra is el-
ér. Az esztergomi pékmester tizenöt
éves lánya, Sárosi Felícia végignézi,
ahogy szeretett nagynénjét meghur-
colják, majd kivégzik. Halála elõtt a

szép Sárosi Kata súlyos titkot bíz a
lányra: a boszorkányok örökségét.
A Sárosi család Esztergomról Budára
költözik egy új élet reményében, ahol

Felícia – hátrahagyva szerelmét –
csodás és rémséges kalandok sorát
éli át: kuruzslást tanul a Gellért-hegy
titokzatos boszorkányától, férjével
kis kávéházat nyit Bécsben, majd ja-
vasasszonyként Mária Terézia bizal-
masa lesz.

Közben zajlik a háború az osztrák
örökségért, ami Prága felszabadítá-
sával és Mária Terézia cseh királynõ-
vé koronázásával sem ér véget, és
Felícia kötelességének érzi, hogy a
maga eszközeivel segíteni próbáljon
a szenvedõkön még akkor is, ha emi-
att gyanúba keveredik, és a királynõ-
vel lassan kialakuló barátságát is kis
híján elveszíti.

Mágia, bûbáj és boszorkányság Fábi-
án Janka népszerû e-könyv sorozata,
eddig nem publikált, új epizódokkal
gazdagodva, végre keménykötésben
is a rajongók kezébe kerülhet.
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Bújtatott csirke
Hozzávalók: 1,5 kg csirkecomb, vagy csir-
kemell, 2 kg krumpli, 20 dkg füstölt sza-
lonna vékonyra szeletelve (a házi a leg-
jobb), 1 fej vöröshagyma vékonyra szelve,
1-2 gerezd fokhagyma, só (ha szükséges).

A krumplit héjában félig megfõzzük, meg-
hámozzuk, vékony karikára szeleteljük. A
megtisztított csirkét a szalonnabõrrel
(vagy egy szelet szalonnával) bedörzsöl-
jük. Egy akkora tûzálló tálat vagy tepsit
(esetleg Pataki-tálat), amelyben a csirke
még éppen jól elfér, kibélelünk szalonna-
bõrrel és egy réteg krumplival. A csirkét
erre az ágyra fektetjük, majd rárakjuk a
szalonna felét. Vékonyra szeletelt vörös-
hagymával megszórjuk, ráreszeljük a fok-
hagymát, beborítjuk a maradék krumpli-
val, letakarjuk a szalonnadarabokkal és
befedjük a tál fedõjével, vagy alufóliával.
180 fokon sütjük, ha a csirke megsült, le-
vesszük a tetõt, és még kicsit pirítjuk.

Hortobágyi palacsinta
Hozzávalók a palacsintához: 25 dkg liszt,
3 tojás, 3 dl tej, szódavíz, csipet só, olaj; a
töltelékhez: 2 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd
fokhagyma, 2 csirkemellfilé, de lehet ser-
téshúsból is, õrölt kömény, 1 paprika, 1
paradicsom, pirospaprika, só, olaj, 2 dl
tejföl, 2 ek liszt; a mártáshoz: 2 dl tejföl,
petrezselyemzöld.

Az anyagokból palacsintatésztát keve-
rünk. A tésztából 8-10 palacsintát sütünk.
A hagymákat apróra, a paprikát, paradi-
csomot kockákra vágjuk. Az olajon meg-
dinszteljük a hagymát, rátesszük a fok-
hagymát, paprikát, paradicsomot. Ízesít-
jük a köménnyel és sóval. Hozzáadjuk a
húst és kicsit hosszabb lével pörköltet fõ-
zünk. Ha a hús megpuhult, kiszedjük. A
húst ledaráljuk, vagy nagyon apróra vág-
juk. A pörkölt levét a liszttel elkevert tej-
föllel besûrítjük. A besûrített mártásból

2-3 evõkanállal a húshoz adunk. Ezzel a
masszával betöltjük a palacsintákat. Tála-
lásnál a palacsintákra öntjük a paprikás
mártást. Díszíthetjük tejföllel, petrezse-
lyemzölddel és pár csepp piros zsírral a
pörköltbõl.

Betyárkrumpli
savanyú káposztával

Hozzávalók: 40 dkg császár-, vagy kolozs-
vári szalonna, 40 dkg lángolt, vagy füstölt
kolbász, 80 dkg burgonya, 80 dkg ká-
poszta, 2 paradicsom, 1 ek zsír, õrölt bors,
só.

A szalonnát vékony szeletekre vágjuk, üve-
gesre kisütjük. A kisült zsírhoz még egy ka-
nál zsírt teszünk, és a felével egyenletesen
meglocsolunk egy nagy hõálló edényt. A
burgonyát vékony karikákra vágva a tepsi
aljába terítjük, megsózzuk, megborsozzuk,
apróra vágjuk a káposztát és a paradicso-
mot, a negyedével betakarjuk a burgonyát.
A tetejére rakjuk a szalonnaszeletek felét
és a bevagdalt kolbászdarabokat. A mara-
dék káposztával az egészet befedjük, a
megmaradt zsírral a tetejét meglocsoljuk.
Elõmelegített sütõben 35-40 percig sütjük
úgy, hogy a káposzta megpiruljon, majd a
maradék szalonnaszeleteket a tetejére
tesszük, átmelegítjük, majd tálaljuk.

Sütés nélküli almás–fahéjas
süti villámgyorsan

Hozzávalók: 20 dkg háztartási keksz, 1 kg
alma, 20 dkg cukor, 1 cs vaníliás puding, 1
tk õrölt fahéj, 3 dl víz.
A meghámozott almát lereszeljük, egy
edénybe tesszük a fahéjjal és a cukorral
együtt, lassú tûzön felmelegítjük. A pu-
dingport hozzákeverjük, ahogy levet
ereszt, beleöntjük a vizet és addig fõzzük,
amíg besûrûsödik. Egy tepsibe, vagy sütõ-
formába sütõpapírt teszünk, rakunk bele
egy réteg kekszet, szorosan egymás mellé,

ráöntjük a töltelék felét, majd újabb sor
keksz következik. A megmaradt almát rá-
helyezzük és a keksszel beborítjuk. 2-3
órán át hûtõben pihentetjük, így szépen
szeletelhetõ lesz. A tetejére fahéjas cukrot
szórhatunk.

Dinnyefagylalt
Hozzávalók: 30 dkg görögdinnye, 4 ek méz
(vagy cukor), 2,5 dl habtejszín, 1 fél cit-
romból nyert citromlé.
A dinnyébõl
eltávolítjuk
a magokat, a
héját levág-
juk, majd a
gyümölcs-
húst felkoc-
kázzuk. (A
30 dkg a héj
és a magok
nélkül ér-
tendõ.) A tejszínben elkeverjük a mézet,
vagy a kristálycukrot, belenyomjuk a fél
citrom levét, majd kevergetve felfõzzük. A
langyosra hûlt tejszínt a dinnyekockákkal
együtt turmixgépbe öntjük, vagy botmixer-
rel pépesítjük. Ezután fedeles mûanyag
edénybe tesszük, és legalább 6 órán ke-
resztül fagyasztjuk. Eközben óránként
egyszer átkeverjük, majd visszatesszük a
fagyasztóba. A negyedik-ötödik keverés-
tõl, amikor már kezd fagyott állaga lenni a
fagylaltunknak, keverjük minél habosabb-
ra, hogy még finomabb legyen. Észre fog-
juk venni, hogy ettõl megnõ a fagylalt tér-
fogata, és végül egy kellemes, könnyû álla-
gú desszertet kapunk.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A hét közepi hidegfront mögött átmenetileg hû-
vös léghullámok árasztják el hazánkat, majd ez-
után fokozatos felmelegedés várható. Csütörtök-
re virradó éjszaka erõsen felhõs vagy borult idõre
készülhetünk és az északnyugati tájak kivételével
sokfelé számíthatunk esõ illetve zápor kialakulá-
sára. Napközben felszakadozik a felhõzet, de el-
szórt záporok továbbra is kialakulhatnak. Az észa-
ki szél többfelé megélénkül, megerõsödik, a Du-
nántúlon egy-egy viharos széllökés sincs kizárva.
Jelentõsen visszaesik a csúcshõmérséklet, csü-
törtökön a legmelegebb órákban is csak 18 és 23
fok közötti legmagasabb értékeket mérhetünk.
Péntektõl a hét legvégéig változóan felhõs idõre
készülhetünk több-kevesebb napsütéssel és
csak néhol fordulhat elõ futó zápor. Napról napra
melegszik az idõ, vasárnap már néhol akár 30 fok
is lehet. A hajnalok azonban fõként pénteken és
szombaton többfelé elég csípõsek lehetnek, szél-
védett völgyekben akár 10 fok alatti minimumok
is elõfordulhatnak.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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SÍC – hírek, eredmények
A Dél-Alföldi Íjász Régió által július 30-án Hetény-
egyházán megrendezett OB-kvalifikációs versenyen
hat íjászunk vett részt. Az õszi pályaíjász OB-re már ko-
rábban kvalifikáltakhoz – Katona Alex, Gilicze Ferenc
és Gilicze László – csatlakozott Horváth Attila, Hor-
váth Tamás és Széplaki Zoltán. Az õszi megjelölés nem
véletlen elírás, ugyanis a Magyar Íjász Szövetség az idei
Pályaíjász OB napját 2016. október 8-ára módosította.
Hogy ez végleges-e, azt nem tudni még.
A mostani hétvégi megmérettetést egyben felkészülési
versenynek szántuk. Nem vagyunk elégedettek, a nyúj-
tott teljesítmény az OB-ra kevés lesz. Bármikor is lesz a
pálya OB, arra több és keményebb munkával kell ké-
szülni, hogy sikeresek legyünk.

Eredményeink:

– felnõtt férfiak: Horváth Attila 4., Katona Alex 7.,
Széplaki Zoltán 8. és Horváth Tamás 10. hely;
– szenior férfiak: Gilicze Ferenc 1. és Gilicze László 4.
hely.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat iránt érdek-
lõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai
reflexíj-felszerelést biztosítunk. (Saját történelmi, long-
bow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelent-
kezését is várjuk.)
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net levelezési
címen.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozód-
hattok a sic.hupont.hu oldalon.

Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

KISPÁLYÁS MÛFÜVES
LABDARÚGÓTORNA

2016. augusztus 20.
10.00 óra: megnyitó, Sárbogárd SE sárbogárdi mûfüves pálya

Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja 10.30 óra! 8 csapat jelentkezését várjuk. Nevezési
díj: 14.000 Ft, amely tartalmaz ételt a csapatok számára. A helyszínen büfé üzemel!
Hangosítás, zene, jó hangulat!

Lebonyolítási rendszer: A-, B-csoport, A1-B2, B1-A2 elõdöntõ, 3. helyért, illetve
döntõ.

Csoportsorrend-megállapítás: több pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség,
több rúgott gól.

Játékidõ: 2x12 perc, 4+1 fõvel.

Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott formában biztosítunk, il-
letve a helyszínen kifüggesztünk!

Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, legjobb játékos, legjobb kapus).

További program: büntetõrúgó-verseny (nevezés: 200 Ft).

A jelentkezéseket várjuk:

Goldberger Marcell 06 (70) 548 5979

Rehák Tamás 06 (30) 484 1289

A nevezési díj befizethetõ a szervezõknél,
illetve a József Attila utcai Rehák Lottózóban.

A hétvége sportmûsora

2016. augusztus 13.,
szombat:

10.00 óra:
Pusztaszabolcs U19–Sárbogárd U19

(Pusztaszabolcson)

14.30 óra:
Sárbogárd II.–Szabadegyháza

(Sárbogárd, sportpálya)

17.00 óra:
Sárosd–Sárbogárd (Sárosdon)

FELHÍVÁS
Kérjük a

Bogárd és Vidéke
teremlabdarúgó-bajnokságra

nevezni kívánó csapatok vezetõit,
hogy az alábbi telefonszámokon
jelezzék részvételi szándékukat.

Bereczki Tamás:
06 (30) 581 2043

Gróf Ferenc:
06 (30) 301 6321
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Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17
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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: 2700 Ft,
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A kis kedvencek titkos élete

A kis házi állatkák vajon mit csinálhatnak, amikor a gazdi elmegy
otthonról? Max olyan kis kutya, aki nagyon imádja a gazdáját és
mindig hihetetlen nagy lelkesedéssel várja a visszatértét. Egyik
nap azonban egy új kedvenccel tér haza a gazdi, aminek Max nem
örül, mivel az új jövevény kitúrja az eddigi megszokott életébõl.

Rossz anyák

Anyának lenni nem könnyû feladat. Amynek (Mila Kunis) látszó-
lag tökéletes az élete, csodás otthonában él férjével, két eminens
gyerekével, gyönyörûen néz ki, és a munkahelyén is folyamatosan
helytáll. De egy nap eljön a pillanat, amikor besokall a napi rutin-
tól, a rá háruló feladatoktól és a szülõi munkaközösségben tevé-
kenykedõ, túlbuzgó anyáktól. Két hasonlóan túlstresszelt anya-
társával (Kristen Bell, Kathryn Hahn) úgy döntenek, kimenõt ad-
nak maguknak, és vad tivornyázásba kezdenek. Csak egy dolog
számít: hogy jól érezzék magukat.
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

KASZÁLÁST,
KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.

06 30 623 3681
06 30 522 9504

SÁRBOGÁRDON,
ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 70 513 3360

ELADÓ SÁRBOGÁRD
KÖZPONTJÁBAN CSALÁDI HÁZ.

ÉRDEKLÕDNI:
06 30 989 8402

ELADÓ Sárbogárd központjában
CSALÁDI HÁZ.

Érdeklõdni:
06 30 989 8402

ELADÓ Alsótöbörzsökön
EMELETES, klímás HÁZ,

parkosított kerttel,
elektromos kapunyitóval,

szagelszívóval, kandallóval,
melléképületekkel.
Bajcsy-Zs. utca 27.

06 70 340 8981

BALATONVILÁGOSON
NYARALÓ ELADÓ.

06 30 534 0007

HAGYATÉK KIÁRUSÍTÁS!
Augusztus 13., 10-19-óráig,
Sárbogárd–Alsótöbörzsök,

Bajcsy-Zs. utca 27.

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!
Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366

Sárbogárdon ház eladó 06 (25) 626 625 (0044523)

Családi ház sürgõsen eladó, két és félszobás Rétszilason, 6300 m2 termõfölddel. Irányár: 3,5
millió Ft. 06 (30) 608 5023, 06 (30) 342 8281 (0044519)

Kedvezõ áron Erdély! Szeptember 9-tõl 4 nap. Torockó, Torda: sóbánya, hasadék, Kolozsvár,
Válaszút, Déva vára felvonóval stb. Telefon: 06 (70) 3643 635.

Sáregresen családi ház eladó 06 (30) 388 6683

Sárbogárdon és vidékén takarítói munkát vállalok! Munkámra igényes, precíz, megbízható fia-
tal nõ vagyok! 06 (30) 866 5620

Sárbogárdon hízók eladók. 06 (30) 448 0022

Fûnyírásra embert keresek. 06 (30) 241 5537

Elvesztettem pénztárcámat irataimmal együtt, valószínûleg a Penny melletti dohánybolt kör-
nyékén. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutassa el a címemre: Árpád út 109. Telefon: 06
(30) 832 8261

APRÓHIRDETÉSEK

Állatorvosi ügyelet – 2016. augusztus
13-14.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376;
20-21.: dr. Csele István, 2433 Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
27-28.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355 7213.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ nevében és megbízásából
dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ

ELVESZETT!
2016. július 28-án elveszett Sáregresrõl egy fehér pointer (angol vizsla) idõsebb szuka.
Szelíd, kedves kutya, senkit se bánt. A kép fiatalabb korában ábrázolja, most a feje
már õszül. Regisztrált chip van benne és a bal fülében jól látható tetoválás olvasható.
Kérek szépen mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel, és ha lát vagy hall valamit,
értesítsen az alábbi számokon:

06 (20) 2060 625, vagy 06 (70) 6025 805.

A megtalálónak, vagy nyomravezetõnek jutalmat fizetek!
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Meghívó

A „SÁREGRES HAZAVÁR”
rendezvény 2016. évi programja

2016. augusztus 27. (szombat)

21.00 búcsúbál, zenél: Kõrösi István;

2016. augusztus 28. (vasárnap)

sáregresi sportpálya:

15.00 óra: megnyitó;
15.10 óra: Sáregresi Népdalkör;
15.20 óra: a Sáregresi Tagóvoda mûsora;
15.30 óra: Páli Petra és tánckara;
16.10 óra: Csipet-Csapat Tánccsoport;
16.20 óra: Vajtai Tánccsoport;
16.30 óra: Sáregresi Népdalkör;

általános iskola épülete:

kiállítás 10.00 órától 18.00 óráig (megtekinthetõ: szeptember
2-áig).
A kiállításon megtekinthetõk többek között a székesfehérvári
Szent István Király Múzeum által rendelkezésre bocsátott
2015. évi régészeti feltárás leletei.

Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre!

Tiringer Mária polgármester
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REMÉNYSUGÁR


