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zombaton leesett az elsõ hó. Ennek különösen a gyerekek örültek, mert végre
elõvehették a szánkót. A Tinódi utcán minden évben ilyenkor befogja az öreg szánkó
elé a lovait Geri bácsi, és felülteti rá az utca
gyerekeit. Így mennek kirándulni a téli határba. Ez történt az idén is. A gyerekek nagyon élvezték a szánkótúrát. Több traktoros apuka is utcára vonult. A traktorok után
egész szánkókaravánok kapaszkodtak, s
hangos sikongatásokkal siklottak végig az
utcákon, olykor meg-megállva egy-egy hógolyózásra.
/H/

Kedves Olvasóink!
A következõ házi áldással kívánunk mindannyiuknak békés, szeretetteljes karácsonyt és örömökben teli új esztendõt:

Szánkóval Tinódon
Születésnapra
(1823. január 1.—1849. július 31.)
„Anyám, az álmok nem hazudnak;

TÉLI SZÜNET
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

2009. december 24-étõl
2010. január 3-áig téli szünetet tart!
Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a
hirdetésfelvétel, valamint az ügyfélfogadás szünetel, és a szerkesztõség is zárva
tart.

Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2010-ben is szeretnének elõfizetni lapunkra, kérjük, az ünnepeket követõen fáradjanak be szerkesztõségünkbe, vagy ha erre nincs mód, jelezzék nekünk elérhetõségeink valamelyikén, és
munkatársaink felkeresik Önöket.
Szerkesztõség

Takarja bár a szemfödél:
Dicsõ neve költõ-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.”
Petõfi „Jövendölés” címû versének szavai
azóta beteljesedtek. A nagy költõ emlékét
itthon és szerte a világon nemcsak életmûve õrzi, hanem nagyszerû személyisége,
életpályája, versei számos képzõmûvészeti, zenés alkotást ihlettek meg.
Petõfi nemcsak a miénk, hanem minden
szabadságszeretõ népé. 1846-1860 között
700 verse mintegy 50 nyelven, kb. 20.000
fordításban jelent meg.
A hagyományápolás minket is kötelez!
1842 nyarán a diák Petõfi egy vándor színtársulattal járt Sárbogárdon is (emléktábla).
„Én játszottam hatodmagammal Ozorán,
Cecén, Szilason, Bolháson, Sárbogárdon,
stb...” (Úti jegyzetek)
Reá emlékezve befejezésül idézzük költõi
és tanítói magatartásának életelvét:

Izsó Miklós szobra

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség
nincsen.

„Szabadság, szerelem!
E kettõ kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”
Sz. I.-né
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Kedves Olvasóink!
Ez évi utolsó számunkat tartják a kezükben. Következõ lapszámunk az ünnepek után, 2010. január 7-én,
csütörtökön jelenik meg. Abban az újságszámban lesz
majd a 2010-es színes falinaptárunk is.
A következõ év lesz az újság jubileumi éve. Húsz évvel
ezelõtt, 1990 novemberében jelent meg a Bogárd és
Vidéke elsõ száma. A jubileumi év jegyében a Múzeumbarát Egyesülettel közösen rendezünk jövõre sajtótörténeti kiállítást, és tervezzük azt is, hogy megrendezzük a lap munkálataiban az elmúlt 20 év során
részt vevõk és az olvasók találkozóját.
Öröm számunkra, hogy 20 év alatt változatlan szellemiséggel fennmaradt ez az újság. Ez köszönhetõ annak, hogy az olvasók a lap hétrõl hétre megjelenõ számainak megvásárlásával visszaigazolták e szellemiségnek a közösség számára elõrevivõ jelentõségét.
Az elmúlt húsz év alatt együtt tanultuk meg, mit jelent, hogyan mûködik a nyilvánosság függetlensége,
ami egyetlen önvédelmi fegyver a társadalom kezében. Azt is megtapasztalhattuk, hogy a szellemi függetlenség alapja a gazdasági függetlenség, függetlenség a politikai és üzleti hatalmi törekvésektõl. Ezt az
az alapelv tette lehetõvé, hogy ebben a vállalkozásban
mindenkinek csak egy részvénye, így egy szavazata lehetett, s részvényesi szavazatát a hetente megvásárolt
újság árában nyilváníthatta ki — s nyilvánítja ki máig
is hétrõl hétre az akaratát úgy, hogy minden egyéni
érdek, sértõdés ellenére végsõ soron a közakarat érvényesül.
Ettõl maradt olyan ez az újság, amit mindig örömmel
szerkesztünk, s írunk együtt. Merthogy a lapban talált
írások jelentõs része Önöktõl, a lap olvasóitól származik. Amikor írunk, tesszük ezt a hivatás iránti alázattal
úgy, hogy írás közben érezzük: vállunkon ott a kezük, s
szemünkön keresztül Önök olvassák a leírt szavakat.
Ez ad erõt, hogy szembenézzünk a mi lelkünk mélyén
is olykor ébredõ, hatalmi fenyegetettség iránti félelmekkel, s ha úgy adódik, szembenézzünk saját gyengeségeinkkel, s az egyéni érdekeket a közjó szolgálata
mögé utasítsuk.
Letesszük most a kezükbe a XX. évfolyam utolsó számát. Ha érdemesnek látják, továbbra is támogassák a
Bogárd és Vidékét a lap vásárlásával, elõfizetéssel,
hogy legyen ennek a térségnek még sokáig saját, minden hatalmi befolyástól független újságja!
Elõfizetni január 31-éig változatlan áron lehet.

A lap minden olvasójának békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!
A szerkesztõség minden dolgozója nevében:
Hargitai Lajos fõszerkesztõ, laptulajdonos

2009. december 23. Bogárd és Vidéke

Karácsonyvárás
Alapon

Alapon több rendezvénnyel is készülõdnek a karácsonyi ünnepekre. Ezek sorát egy zenés esemény nyitotta meg szombaton este.

Méhes Lajosné polgármester köszöntõje után a helyi Mezõföld Népi Együttes lépett színpadra külön erre az alkalomra összeállított mûsorával. A karácsonyi népi hagyományokat, énekeket felelevenítõ mûsor rendkívüli volt már
csak azért is, mert gyertyák fénye világította be a termet, meghitt hangulatot
varázsolva közénk. S egy drága kisded is csodálta mindezt, hol az egyik, hol a
másik éneklõ táncos karjában.

Majd következett a héttagú Szironta Csengettyû- és Citeraegyüttes Besnyõrõl, akik tovább fokozták a varázslatot lenyûgözõ játékukkal. A százféle
csengettyûbõl ismert karácsonyi dallamok csendültek föl, s az együttes két
tagja egy-egy népdallal is színesítette a remek mûsort.
A Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar immár harmadik alkalommal vette ki részét az alapi ünneplésbõl. Repertoárjukban a Megváltó születését dicsõítõ, a tél és a karácsony szépségét zengõ mûvek hangzottak el.
Végül, de nem utolsósorban Radnai Zoltán versenytáncos ifjú alapi tanítványai perdültek táncra a rumba, chacha, rocky és szamba ritmusára. S hogy mivé fejlõdhetnek a táncos palánták, azt Radnai Zoltán és Fövenyi Viktória
mutatták be elõadásukban.
A mûsort követõen a jelenlévõket egy kis lélekmelegítõ forralt borra, meleg
teára invitálták a szervezõk.
Hargitai Kiss Virág
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Kisebbségi számvetés
Ülést s egyben közmeghallgatást tartott a Sárbogárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénteken a díszteremben az éves költségvetésük kapcsán.
Lakatos Péter Gyõzõ elnök köszöntötte a megjelenteket, majd
röviden ismertette, hogy a rendelkezésükre álló keretet mire
használták fel, illetve mire szeretnék a jövõ esztendõben felhasználni. Mint elmondta, az 570.000 Ft, mellyel az önkormányzat
gazdálkodhat, mûködési költségekre van, azonban mivel õk nem
használják az irodát, és tiszteletdíjat sem vesznek fel, ebbõl az
összegbõl jutott és jut a nehéz helyzetben lévõ családoknak szeretetcsomagokra, valamint kirándulásokra és rendezvényekre.
Arról is beszámolt, hogy a város képviselõ-testülete legutóbbi ülésén fogadta el: továbbra is szeretnének összesen több mint 170 fõnek (55 év felettiek számára is) közfoglalkoztatás keretében munkát adni, ami nagy segítség a rászoruló családoknak.
Lakatos Péter Gyõzõ, valamint Zentai Béla és Bartók Béla, az elnökség másik két tagja is hozzátették — ami a jelenlévõktõl is el-

hangzott: az olyan embereket viszont ki kell szûrniük, akik nem
hajlandók tisztességesen dolgozni.
Az elnök késõbb lapunknak elmondta, hogy decemberben 200
Mikulás-csomagot, karácsony alkalmából 150 szeretetcsomagot
osztottak ki. December 8-án a Parlamentbe szerveztek kirándulást a roma gyerekeknek, ahol Teleki László, a romaügyi miniszteri hivatal vezetõje ajándékokat adott át nekik, dr. Szabadkai Tamás pedig körbevezette õket az épületben. Az utazást Ferencz
Kornél biztosította, amiért ezúton is köszönet neki. Megismételhetetlen élmény volt ez a gyerekek számára!
Hargitai Kiss Virág

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván
a Sárbogárdi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat!
Lakatos Péter Gyõzõ

Karácsonyi hangverseny Sárszentmiklóson

A sárszentmiklósi katolikus templomban rendezte hagyományos
karácsonyi hangversenyét a Sárszentmiklósi Általános Iskola.
Házigazdaként Varga László hitoktató köszöntötte az ünnepségre egybegyûlteket.
A rendezvényt az iskolai énekkar és a hallgatóság közös éneke
foglalta keretbe. Az „Ó, gyönyörû szép” és a „Pásztorok, pásztorok” címû karácsonyi dalokat énekelve teremtették meg együtt az
ünnepi hangulatot.
Az iskola énekkara is közremûködöt t azötödik osztályosok betlehemes mûsorában. Õket Tóthné Huszár Magdolna és Zelmanné
Varga Zsuzsanna tanárnõk készítették fel. A zeneiskola növendékei Jákob Zoltán zongorakíséretével mutatkoztak be karácsonyi hangulatú darabokkal. Stefán Judit, Csöndes Judit, Nyikos
Nikolett, Danicsek Fruzsina klarinéton illetve gitárral, Paczona
Boglárka furulyaszólóval mutatkozott be, Madarász Martin zongorán játszott. Szummer Ádám, az iskola volt növendéke orgonakísérettel játszott trombitán. A „Csillagfényes éjszakán” címû darabot adta elõ. Bruzsa Csilla, az intézmény volt növendéke
Schubert „Ave Maria” címû darabját énekelte. Az énekkart vezényelte: Horváth Ferencné.
Vass Albert gondolataival s közös énekléssel zárult a szép est.
Hargitai Lajos
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Szeretetkarácsony
A sárbogárdi önkormányzat minden évben megrendezi a nagycsaládosok és a
hátrányos helyzetû családok gyermekei
számára a szeretetkarácsonyt.
Ebben az évben erre az eseményre múlt
héten szerdán délután került sor a József
Attila Mûvelõdési Központ elõcsarnokában.
Bíró Krisztina énekelt a gyerekekkel karácsonyi dalokat. A mûsor után a családoknak 200 szeretetcsomagot osztottak
ki.
/H/

Hangszeres karácsony
A Violin mûvészeti iskola hangszeres
növendékei egy kis karácsonyi hangversennyel lepték meg az érdeklõdõket a közelgõ ünnepek alkalmából csütörtökön délután, a díszteremben.
Többek között ének, gitár, klarinét,
zongora, furulya, dob szólaltatta meg
az eseményre válogatott zenemûveket.
A fellépõk nagy szeretettel nyújtották
át a szép darabokat a népes közönségnek.
A hangversenyen számos ifjú megcsillogtatta a benne rejlõ tehetséget.
Hargitai Gergely

Karácsony unokákkal
A sárbogárdi városi nyugdíjasklubban hagyománnyá vált, hogy a
tagság a karácsonyi ünnepére vendégül látja a családtagokat, unokákat, dédunokákat. Az idén is így
történt.
December 21-én a nyugdíjasklub
karácsonyestjén egy gombostût
nem lehetett volna leejteni a klubteremben, annyian ültek az asztalok körül. A nagymamák, nagypapák gyerekei, unokái, dédunokái
közül nagyon sokan eljöttek a szép
ünnepre. Õk is köszöntötték versekkel, énekekkel, nagyszüleikkel
együtt a karácsonyt, s énekelték
velük a régi karácsonyi énekeket.
/H/

MENETREND
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Mészöly-hírek
Adventi vásár a Mészölyben másodszor
Iskolánkban a szülõi munkaközösség, az iskolaszék és diákönkormányzat újabb, igazán jó ötletet talált ki arra (immár másodszor),
hogy az alapítványunk pénzhez jusson.
Sok lelkes szülõ segítségével egy héten keresztül saját maguk és a
pedagógusok által készített ajándéktárgyakat vásárolhattak kicsik és nagyok egyaránt. Láthattunk az aulában felállított kínálóhelyen adventi koszorúkat, ajtódíszeket, ékszereket, díszpárnákat, gyertyatartókat, mézeskalácsot, ékszereket, hûtõmágneseket
és még sok-sok apró ajándéktárgyat, amikkel szebbé teheti mindenki szerettei ünnepét.
Kedves színfolt volt egész héten a sok érdeklõdõ felnõtt és gyermek, ahogy válogattak, keresgéltek.
Amellett, hogy minden vásárló jól járt, iskolánk alapítványa gazdagodott 100.500 Ft-tal, amit az iskolaszék a tanulók segítésére
fog felhasználni.
Úgy gondoljuk, hogy érdemes volt hagyományt teremteni ebbõl a
megmozdulásból.

Mészöly-karácsony

December 18-án délután iskolánk megtartotta a hagyományos
ünnepét a mûvelõdési házban. A nézõtér zsúfolásig megtelt érdeklõdõ szülõkkel, barátokkal, volt mészölyösökkel.
A mûsor változatos volt: hallhattunk verset, elbeszélést, zongoraszót, színjátszókat, jeleneteket, zenés összeállítást. A szülõk boldogan figyelték gyermekeiket. A befejezés elnyerte a nézõk tetszését: a színpadon az énekkarosok és a kis furulyások kápráztatták el õket. Zeneiskolások kíséretével és a pedagógusok közremûködésével Beethoven Örömódája hangzott fel befejezésképpen, méltón zárva az ünnepi mûsort.

2009. december 23. Bogárd és Vidéke

Köszönetnyilvánítás
A Petõfi Sándor Gimnázium végzõs évfolyamának diákjai és osztályfõnökei ezúton szeretnék megköszönni azt a sok segítséget,
amelyet a tablóbál sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához
kaptak!

A tombolatárgyak felajánlói: alapi Gazda Kft., Andi használtruha-bolt, Aranyorsó, Atlanta Sportbolt, Baby Mami bababolt, „Irka” papír- és játékbolt, Barátság presszó (Farkas Zoltán), Bogárd
és Vidéke Lapkiadó, Cana és Társa Bt., Center Fitnesz, Center
Sport, Csecsetkáné Lenhardt Ildikó fodrászata, Diamond Szépségszalon, Fagyöngy Virágüzlet, Flóra Bababolt, Flört Divatáru
(Szabó Istvánné), Fõtéri Cukrászda, Fruzsi Bizsu Ajándékbirodalom, Gazdabolt (Kadlecsik Miklós), Glance Szépségszalon
(Almádi Zsuzsanna és Gyõriné Steidl Henrietta), Weisz Gázmodul, Gréta Bútor, G-Wax Autómosó (Gyõri Gábor), Heiland Ágnes, Huszár Gyöngyi, Ildikó fodrászat, Kata Kozmetika (Dég),
Kéri Zoltán és felesége, Kétkerék Kerékpárszaküzlet, Légió 2000
Kft., Mészáros Jánosné — T-Mobile, Molnárné Gyõri Szilvia,
Napraforgó Virágkuckó, No Comment Hipp-Hopp Tánciskola,
Orova 2000 Kft., Paczona István és felesége, PC-CD Kuckó, Rézkígyó Patika, Roberto fodrászat, Sáfrány bolt, sárszentmiklósi
100 Ft-os bolt, Sohár Gábor és családja, Szabó Dénes és családja,
Szijjártó László és családja, Szõnyegi Tünde — WELLA Stúdió
fodrászat, Takácsné Varga Andrea, Tóth Pékség, TOTÓ-LOTTÓ (Rehákné Szontág Rózsa), Trilakk üzlet, Unicornis Patika,
Varázsbolt, Vianni üzlet, Waberer’s.
Külön köszönjük a Mészöly Géza Általános Iskola vezetõinek és
a takarító néniknek a megértõ türelmüket és segítségüket!

Köszönet

A város karácsonyfája elõtt a nagy hideg ellenére még felcsendült
egy karácsonyi dal felnõttek és gyerekek önfeledt elõadásában.
Minden nézõnek köszönjük, hogy megtekintette ünnepünket!
A Mészöly Géza Általános Iskola dolgozói és diákjai nevében:
Nagy Ferencné

December elején két gyönyörû fenyõ érkezett iskolánkba. A nagyobbikat
a tûzoltók több órai munkával állították fel az aulában. A gyerekek saját
készítésû díszekkel ékesítették a fákat mindkét
épületben, és a Mikulásfutásra ünnepi díszbe öltözött iskolánk.
Köszönjük a fákat a felajánlóknak!
A Mészöly Géza Általános
Iskola tanuló, dolgozói
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Hírek a miklósi iskolából
Ilike néni köszöntése
Hagyomány a miklósi
iskolában, hogy a karácsonyi hangversenyt
követõen az intézmény
dolgozói, a nyugdíjas
kollégákat is vendégül
látva, meghitt hangulatú évbúcsúztatót tartanak.
Az idei alkalomnak az
adott külön jelentõséget, hogy ekkor adták
át Molnár Lászlóné
Ilike néninek a vasdiplomát.
Ilike nénit köszöntjük
az újságon keresztül,
kívánva neki erõt,
egészséget, sok derûs
évet!

Karácsonyi vásár

December 19-én karácsonyi vásár és kézmûves-foglalkozások hívogatták a zord idõ ellenére a sárszentmiklósi klubba a gyerekeket és a felnõtteket. A programot a betlehemezõk elõadása színesítette.

Miklósi siker Székesfehérváron
A székesfehérvári Szent István Mûvelõdési Ház
és a VÁR címû irodalmi és közéleti folyóirat szerkesztõi — Spányi Antal székesfehérvári püspök
védnökségével — versmondóversenyt hirdetett
cigány fiatalok számára „A sárkány bukása — Le
drakosko mardypa” (Jelenések könyve 12) címmel. Komárom–Esztergom, Tolna és Fejér megye tanulói jelentek meg a megmérettetésen. Iskolánkat Molnár Krisztina 6. b osztályos tanuló
képviselte egy roma költõ, illetve egy kortárs Fejér megyei költõ versével. Következzen most beszámolója a történtekrõl.
Október végén iskolámtól lehetõséget kaptam arra,
hogy indulhassak egy szavalóversenyen. Magyartanárnõm, Zsuzsa néni két nagyon szép verset ajánlott. Az egyik szerzõje Rigó József, címe: Az elsõ hó, a
másik pedig Csoóri Sándor alkotása, a Hóhullásban. Sokat gyakoroltuk a mûvek helyes elõadását, a
hangsúlyozást, a helyes szünettartást, a közönséggel

való kapcsolattartást. Többször elmondtam a mûveket az osztályomnak is.
A várva várt verseny végül december 12-én reggel
kezdõdött a Szent István Múzeumban. A megnyitón
sok szeretettel köszöntöttek bennünket a zsûritagok,
akik között volt költõ, illetve színész is. Az elnök a
múzeum igazgatója volt. Elõször a cigány költõ versét kellett elmondani, majd kis szünet után a másikat.
Végig nagyon izgultam. A zsûritagok mindenkit
megdicsértek, majd visszavonultak döntést hozni.
Miközben õk tanácskoztak, mi egy kicsit eszegettünk. Közben megérkezett Székesfehérvár püspöke,
õ hirdette ki az eredményt, ami engem rettentõ nagy
boldogsággal töltött el, ugyanis különdíjas lettem.
Jutalmul kaptam egy gyerekregényt „Apák és fiúk”
címmel, illetve két, nevemre szólóan dedikált könyvet: Horváth Lajos „Olasz csizma”, illetve Bobory
Zoltán „Elárvult csillagképek” címû mûvét.
Soha nem feledem ezt a decemberi napot!

Nyugdíjasok karácsonyestje Sárszentmiklóson
A sárszentmiklósi nyugdíjasklub
csütörtökön délután tartotta hagyományos karácsonyi évbúcsúztató
összejövetelét. Erre meghívták a
testvérklubok képviselõit is. Ilyenkor saját mûsorukkal teszik hangulatosabbá az estét. Vidám jelenetekkel, versekkel, nótákkal szórakoztatták egymást és a megjelenteket. A mûsorban felléptek a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói is.
/H/
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Felöntött a garatra
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei december 14-én Sárbogárdon igazoltatás céljából megállítottak egy kerékpárost, aki
magát hitelt érdemlõen igazolni nem tudta, valamint leheletén alkoholszagot éreztek, így alkoholszondát alkalmaztak. A szonda
1,46 mg/l értéket mutatott.

A villanyoszlop útba esett
December 15-én egy személygépkocsi a villanyoszlopnak ütközött Kálozon. A személygépkocsi a település belterületén haladt,
ám egy jobbra ívelõ útkanyarban a jeges úton megperdült, és a
menetiránnyal szembeni, jobb oldalon álló beton villanyoszlopnak vágódott. Személyi sérülés nem történt.

Húst karácsonyra az anyóstól
Egy sárkeresztúri lakos tett bejelentést, hogy december 14-ére
virradóra ismeretlen tettesek behatoltak anyósa nyári konyhájába, és onnan a hûtõládából húsárut tulajdonítottak el 30.000 Ft
értékben.

Szinte mindent karácsonyra
December 14-én ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, aki ablakbefeszítés módszerével behatolt egy sárkeresztúri lakóházába,
és onnan laptopot, videokamerát, fényképezõgépet, 2 db mobiltelefont, arany ékszert, 30.000 Ft készpénzt és 30.000 Ft értékben
eurót tulajdonított el. Több mint 400.000 Ft kár keletkezett.

Kéretlen favágók az erdõkben
December 15-én egy szabadegyházi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki Hippolytpuszta közelébe lévõ erdejébõl 11
db akácfát kivágott és eltulajdonított.
Ugyanezen a napon Sárbogárd külterületén motoros láncfûrésszel akácot és egyéb fát vágtak ki kéretlen favágók egy erdõben. A tulajdonos ezt észlelve hívta a rendõröket, akik tetten érték a tolvajokat. Szabálysértési õrizetbe vételre került sor.
Ugyanezen a napon a Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei igazoltattak 2 fõt Kálozon, akik lovas kocsival fát szállítottak. A fával
elszámolni nem tudtak, így elszámoltatásukat követõen szabálysértési õrizetbe kerültek.

KARÁCSONYI
BOROS TEA
HÓESÉSBEN
Az MSZP sárbogárdi szervezete szombaton
délután a városközpontba települt ki forró boros teával, s így köszöntötték az arra járókat.
Miközben sûrû pelyhekben hullt a hó, bizony,
jólesett a forró tea mindenkinek. Különösen a
buszokra várakozók számára volt kellemes
meglepetés a barátságos köszöntés, akik a hó
miatt késõ buszokra várva a megállókban fagyoskodtak. A pohár tea mellé mindenki kapott szaloncukrot és kártyanaptárt is.
/H/
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December 18-án egy sárszentágotai lakos tett bejelentést, hogy a
Sárszentágota és Nagylók közötti területrõl 1 db ezüstnyárfát és 1
db fûzfát tulajdonítottak el. A terület a sárszentágotai önkormányzat tulajdona.
Ugyanezen a napon egy sárbogárdi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 50 mázsa akácfát tulajdonított el erdejébõl
100.000 Ft értékben.

Vitte a lóvét meg a hegesztõt
Egy cecei lakos december 15-én tett feljelentést ismeretlen tettes
ellen, aki ingatlanába besurrant, és onnan 200.000 Ft készpénzt
tulajdonított el.
December 16-án egy sárkeresztúri lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki garázsa ajtaját felfeszítette, s onnan eltulajdonított egy 3 fázisú ívhegesztõ-trafót és egy hegesztõpajzsot.

Garázda betörõk
December 17-én Sárkeresztúron egy férfihez törtek be ismeretlenek kedden este. A bejárati ajtó üvegét betörték, majd a kitört ablakon keresztül a riglit elhúzták, és behatoltak a házba. A sértettet
ököllel megütötték, majd a száját befogták. A házban sok mindent szétszórtak, de nem tulajdonítottak el semmit. A rendõrök
keresik a tetteseket.

Tyúkot, kacsát, meg kakast is...
December 16-án a karácsonyi vacsorához valók beszerzésérõl
gondoskodtak családjuk számára ismeretlen tettesek Sárosdon.
Egy családi ház melléképületébõl 14 tyúkot és egy kakast vittek el.
A lopási kár 20.000 Ft.

Zárja ki a besurranót!
Csak egy mozdulat, megéri!
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szórólapokon és plakátokon hívja fel a lakosság figyelmét értékeik megóvására.
„Egy mozdulat, csak ennyi, és kizárta a besurranó tolvajt!” — hirdetik. Érdemes ezt a felhívást komolyan venni! Értékeink biztonsága érdekében tegyük meg, hogy miután hazaértünk, egy mozdulattal fordítsuk el a kulcsot a bejárati ajtóban. A besurranó tolvajok károkozásától ugyanis csak az lehet biztonságban, aki kizárja
õket.
Sok bosszúságtól és jelentõs anyagi kár elszenvedésétõl kímélheti
meg magát, aki bezárja az ajtót — családi házak esetén a kaput is
— akkor is, ha otthon tartózkodik.
Sajnos nemcsak otthonainkban, de munkahelyünkön is meglophat bennünket egy besurranó, azonban kellõ gondossággal ez is
megelõzhetõ.
Összeállította: Hargitai Lajos
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Légió 2000 Security Karácsonyi Kupa
Mint minden évben, idén is megrendezésre került december 20-án, öt csapat részvételével, a Mészöly Géza Általános Iskola
tornacsarnokában a meghívásos karácsonyi teremlabdarúgó-torna az „öregfiúk”
részére. Az alant felsorolt csapatok jelentek meg a tornán: Nagyvenyim, Németkér,
Simontornya, Sárbogárd I., Sárbogárd II. A
meghívott csapatok közül Tardos és Nagykarácsony csapata az idõjárási körülmények miatt nem érkeztek meg.
A szervezõk a labdarúgási szabálykönyv
sorsolási mutatója alapján elkészítették a
torna sorsolását. A csapatok körmérkõzés
formájában, 2 x 15 percben döntötték el a
helyezések sorsát.
Volt NB-s játékosokat is üdvözölhettünk a
tornán, akik bizonyították, hogy meghatározó játékosai voltak csapataiknak, a
magyar labdarúgásnak.
Öldöklõ küzdelmek jellemezték a mérkõzéseket, melyeken az alábbi eredmények
születtek:
Sárbogárd I.–Simontornya 2:1 (0:0)
Góllövõk: Tóth I., Verbóczki T., illetve
Varga Z.
Sárbogárd II.–Nagyvenyim 1:6 (1:2)
Góllövõk: Huszár L., illetve Juhász 2, Varga 2, Hajnal, Nagy.

Tájékoztatás
a II. számú házi
gyermekorvosi
körzet
2010. január 1-jétõl
érvényes rendelési
idejérõl
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a II. sz. házi gyermekorvosi körzet
rendelési ideje 2010. január 1-jétõl
megváltozik.

Orvos: dr. Mányoki Lídia.

Sárbogárd I.–Sárbogárd II. 1:3 (0:0)
Góllövõk: Tóth A., illetve Huszár 2, Németh.
Simontornya–Németkér 2:3 (1:2)
Góllövõk: Lajos, Varga Z., illetve Deák 2,
Porga.
Sárbogárd I.–Németkér 3:4 (1:3)
Góllövõk: Berta, Tóth I., Rohonczi, illetve
Deák 2, Porga 2.
Nagyvenyim–Simontornya 8:1 (4:1)
Góllövõk: Juhász, Major 6, Nagy, illetve
Gyuri.
Sárbogárd II.–Németkér 5:5 (3:2)
Góllövõk: Killer, Lakatos T. 2, Huszár 2, illetve Porga 3, Nagy, Deák.
Nagyvenyim–Sárbogárd I. 6:0 (2:0)
Góllövõk: Nagy 3, Varga 2, Oszvald.
Simontornya–Sárbogárd II. 3:7 (2:3)
Góllövõk: Varga L. 2, Nagy, illetve Huszár
4, Lakatos, Németh 3.
Németkér–Nagyvenyim 1:9 (1:5)
Góllövõk: Porga, illetve Nagy 2, Major 4,
Varga 2, Garbacz.
I. helyezett: Nagyvenyim12 pont
II. helyezett: Sárbogárd II.
7 pont
16:15 (gólarány)
III. helyezett: Németkér
7 pont
13:19 (gólarány)

IV. helyezett: Sárbogárd I.

3 pont

V. helyezett: Simontornya

0 pont

Az okleveleket és a kupákat az elsõ három
helyezett csapat részére Németh Attila és
Tóth Zoltán adták át, akárcsak a különdíjakat.
A torna legjobb kapusa: Tóth Attila (Simontornya).
A torna legjobb mezõnyjátékosa címet Berta
János (Sárbogárd I.) nyerte el.
A torna gólkirálya: Major Gábor (Nagyvenyim).
A gólkirályi címért folyó versenyben 1 gól
döntött a címet elnyert javára.
Tóth Zoltán megköszönte a csapatoknak,
hogy a meghívásnak eleget téve izgalmas,
sportszerû mérkõzéseket vívtak. Kellemes
karácsonyi ünnepeket, eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánva búcsúzott a
játékosoktól.
A szilveszteri kupára történõ jelentkezés
ideje 2009. december 28-a, 18 óra (Németh Attilánál a 06 (20) 927 0985-as telefonszámon).
Gróf Ferenc

TEREMFOCI-SORSOLÁS

8.30
9.15
10.00
10.45

10. FORDULÓ

12. FORDULÓ

2010. JANUÁR 3.,
VASÁRNAP

2010. JANUÁR 17.,
VASÁRNAP

SÁRBOGARAK–ALBA AUTÓSBOLT CECE
TOLEDO 2005–TWISTER GALAXY
SÁRKERESZTÚR KIKE–NYIKI FC
HORVÁTH KER.–BAD BOYS

2010. JANUÁR 4., HÉTFÕ
18.00 REÁL MARGIT–SPURI
18.45 EXTRÉM–PENTAGRI
19.30 LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–OMV
Szabad: BB. TRUCK

8.30
9.15
10.00
10.45

SÁRBOGARAK–TWISTER GALAXY
TOLEDO 2005–SÁRKERESZTÚR KIKE
HORVÁTH KER.–REÁL MARGIT
LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR–
ALBA AUTÓSBOLT CECE

2010. JANUÁR 18., HÉTFÕ
18.00 EXTRÉM–NYIKI FC
18.45 BB. TRUCK–SPURI
19.30 OMV–PENTAGRI
Szabad: BAD BOYS

Rendelési hely:

11. FORDULÓ

13. FORDULÓ

Köztársaság út 151.

2010. JANUÁR 10.,
VASÁRNAP

2010. JANUÁR 24.,
VASÁRNAP

Rendelési idõ: hétfõ 8.00–11.00, kedd
13.00–14.00, csütörtök: 9.00–12.00. Tanácsadás: 8.00–9.00-ig.

Ady E. út 79.
Rendelési idõ: hétfõ 13.00–14.00, kedd
9.30–10.30. Tanácsadás: 10.30–11.30,
szerda 8.00–11.00, csütörtök 13.00–
14.00, péntek 8.00–11.00.
Juhász János polgármester

8.30
9.15
10.00
10.45

ALBA AUTÓSBOLT CECE–OMV
HORVÁTH KER.–BB. TRUCK
PENTAGRI–SÁRBOGARAK
TWISTER GALAXY–EXTRÉM

2010. JANUÁR 11.,HÉTFÕ
18.00
18.45
19.30

NYIKI FC–TOLEDO 2005
REÁL MARGIT–BAD BOYS
SÁRKERESZTÚR KIKE–
LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
Szabad: SPURI

8.30
9.15
10.00
10.45

PENTAGRI–ALBA AUTÓSBOLT CECE
SPURI–BAD BOYS
REÁL MARGIT–BB. TRUCK
SÁRKERESZTÚR KIKE–EXTRÉM

2010. JANUÁR 25., HÉTFÕ
18.00 NYIKI FC–SÁRBOGARAK
18.45 TWISTER GALAXY–OMV
19.30 TOLEDO 2005–LÉGIÓ 2000-FAIR BÚTOR
Szabad: HORVÁTH KER.
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Tájékoztató a tûzijátékok felhasználásáról
Figyelem!!!
A pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. Kormány-rendeletet ismét módosították. A módosítás azonban az év végi, magánszemélyek által is szabadon felhasználható játékos pirotechnikai termékek összetevõi nettó hatóanyag-tartalmának felsõ
határát nem érintette, az továbbra is 7,5
gramm. Ez gyakorlatilag annyit jelent,
hogy az egész évben engedély nélkül vásárolható (Szlovákiában is) I. osztályba
tartozó játékos termékek közé került
több olyan termék is, ami korábban kis
tûzijátékként (II. osztály) került forgalomba.
Új elem, hogy a kis és közepes tûzijátékokat (a közepes tûzijátékok esetében a
bombák és a római gyertya kivételével)
nagykorú személy 2009. december 28-a
és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatja, és 2009. december 31-én 18
órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatja, a használati utasításban meghatározottak szerint (II.-III. pirotechnikai osztály).

Azonban Magyarországon osztályba
tartozástól függetlenül SEMMILYEN
PETÁRDÁT NEM SZABAD vásárolni,
birtokolni, tárolni és felhasználni.
Szabálysértési eljárás során az engedély
nélküli birtoklás ötvenezer forintig, míg
a felhasználás százezer forintig is büntethetõ!

A fentiek alapján a játékos pirotechnikai termékek (pl. tortagyertya) továbbra is egész évben forgalmazhatóak, ezeket az engedéllyel rendelkezõ üzletekben lehet megvásárolni.
A beazonosításra kiinduló lehet az egységes csomagoláson termékenként feltüntetett nettó tömeg jelzése (pl. szlovák II. osztályos 5 grammos termék nálunk csak I. osztályos, így hazánkba
egész évben behozható és felhasználható.).

A forgalmazónak fontos kötelezettsége, hogy a fel nem használt, hibás, vagy
lejárt szavatosságú, továbbá a vevõ által
visszaadott tûzijátékot vissza kell vennie. A vásárló 2010. január 5-éig köteles
visszaszállítani az ilyen anyagokat.
Amennyiben ezt követõen tart birtokában II-III. pirotechnikai osztályba tartozó terméket, szabálysértést követ el.
A már megvásárolt termékeket minden
esetre célszerû szilveszter éjszakáján elmûködtetni, hiszen a hatályos jogszabály alapján a forgalmazó a termékeket
térítés nélkül köteles visszavenni. A
forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetõségérõl jól
látható helyen írásban tájékoztatni.
/H/
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A ragyogó
csillag

A második világháború alatt Amerikában
szokásba jött, hogy minden család, akinek
fia háborúba ment, fényes csillagot tett ki
az ablakba.
Egy este egy férfi sétált kisfiával New York
utcáin. A kisfiú nagyon érdekesnek találta
az ablakba kitett fényecskéket.
Valahányszor egy-egy házat megpillantott,
amelynek csillag volt az ablakában, tapsolt
örömében, és ahogy elmentek a ház elõtt,
felkiáltott: „Nézd, Apa, ebbõl a házból is
bevonult egy fiú! Abból is egy! Itt van egy
ház két csillaggal! És nézd: ott egy ház,
amelynek nincs csillaga!”
Végül egy nyílt térre értek ki a házak közül.
A sötétedõ égen már feltûnt az esthajnalcsillag, és fényesen tündökölt. A kisfiú
visszafojtott lélegzettel nézte:
„Nézd, Apa!” — kiáltotta. — „Isten is biztosan odaadta a fiát, mert neki is csillag van
az ablakában!”
Isten valóban odaadta a Fiát.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az
Õ egyszülött Fiát adta (nem azért, hogy
egyik, vagy másik országért haljon meg,
hanem), hogy bárki, aki hisz Õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn
3,16)

Mindenhatóhoz
Csak Te színezed a réteket
A hófödte csúcsos bérceket
Fényesíted a csillagokat
Gyújtod az égi lámpásokat
Uram, Te végtelen hatalmas
Szódra zenél a csillaghalmaz

A legtöbb nyelvre lefordított könyv
A világon körülbelül 2000 nyelv és nyelvjárás van. A Biblia, vagy annak egy része közel 1500 nyelvre van lefordítva. A következõkben errõl mutatunk be néhány példát.
Minden nyelven ugyanazt a bibliai textust
adjuk: Ján. 3:15. Ezt az Evangélium összefoglalásának, sõt „a Biblia szívének” nevezik, mert benne megtaláljuk Isten szeretetét: Õ egyszülött Fiát odaadta, hogy senki
el ne vesszen, hanem mindenki számára
megnyíljon a szabadulás útja.
Magyarul:
Úgy szerette Isten a világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Dél-afrikai nyelven:
Want so lief het God die wLreld gehad, dat
Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat
elkeen wat in Hom gloo, nie verlore mag
gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Arabul (Egyiptom):

Burmai nyelven:

Celebesi
nyelven
(Indonézia):

Etióp nyelven (Abesszínia):

Németül:

Angolul:

G. I.

Franciául:
Car Dieu a tellement aimé le monde, qu’il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vié éternelle.
Frízül:
Hwent Sa ljeaf hag God de wrald hawn, dat
Er syn ienichstberne Soan jawn hat, dat in
elte dy’t ín Him leaut, net fordjerre, mar it
ivige libben hawwe mei.

Kínaiul:

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe.

Töröld le az árvák bús könnyeit
Enyhítsd a betegek kínjait
Szabj határt a fájdalomnak
Oldd bilincseit a raboknak!
Kérünk, áldd meg az új esztendõt
Ajándékozz boldog jövendõt!
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For God so loved the world, that he gave
His only begotten Son, that whosoever
believeth in Him should not perish, but
have everlasting life.
Eszperantóul (Nemzetközi nyelv):
Car Dio tiel amis la mondon, kel i donis
sian solenaskitan Filon, por ke ciu, kiu
kredas jel i, ne pereu, sed havu eternan
vivon.

Japánul:
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Búcsú a 2009-es évtõl
2009. december 19-én a Honvéd Bajtársi
Egyesület tagjai, számot adva az évben elvégzett munka eredményeirõl, a helyõrségi mûvelõdési otthonban biztosított helyiségben, terített asztalok mellett búcsúztatták az évet.

Az összetartozásnak, egymás megbecsülésének, a szeretetnek az ünnepe volt ez.
Nemcsak a múlt, hanem a jövõ év tervei is
elhangzottak Gál Sándor elnök szájából.
Bõvebben a közgyûlésen lesz szó ezekrõl,
melyet 2010 januárjában, egy késõbb kijelölt idõpontban tartunk meg. Az elnök ismertette a tagokkal dr. Vadai Ágnes államtitkár asszony levelét, melyben köszöntötte a tagságot, ismertette a 2009-es évben tett, nyugdíjasokra vonatkozó intézkedéseket, vázolta a jövõ év elképzeléseit, valamint kellemes karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog új évet kívánt.
Mi is így búcsúztunk egymástól. S ezúton
így búcsúzunk városunk vezetõitõl, nyugdíjas társainktól, a város minden lakójától.
Az évbúcsúztatónkon újabb tanúbizonyságot tettünk emberszeretetbõl. Ugyanis

A Kossuth fenyõünnepe

gyûjtést szerveztünk egy fiatal, nevezetesen Juhász Dávid és családja részére,
Rehák Sándor tagtársunk kezdeményezésére, mely a Petõfi Sándor Gimnázium 9.
évfolyama révén indult el. Tisztelettel gondolunk a családra, Dávidnak pedig mielõbbi gyógyulást kívánunk, aki vese-transzplantációra van elõjegyezve. A hit és az
erõs akarat segíteni fog a betegség legyõzésében! Erõt, egészséget — katonaköszönéssel!
A HBE Sárbogárd tagjai

Ünnepi miserend
a katolikusoknál
December 24-én, csütörtökön
16 órakor Pusztaegresen vigíliai mise
20 órakor Alapon szentmise
24 órakor Sárbogárdon szentmise
24 órakor Sárszentmiklóson liturgia

December 25-én, pénteken
8 órakor Alapon szentmise
9.30 órakor Sárbogárdon szentmise
11 órakor Sárszentmiklóson szentmise
14.30 órakor Pusztaegresen szentmise
Jézus születésének ünnepét tartották
meg a Kossuth Zsuzsa iskola tanulói és
pedagógusai a József Attila Mûvelõdési
Központban kedden délelõtt. Színes darabokkal, játékokkal és versekkel idézték fel a karácsony szellemét és hangulatát. A diákok nagy odaadással, beleéléssel adták elõ mûsorukat a közönségnek.
Az elsõ darab végén finom szaloncukrot
szórtak a nézõsereg soraiba, az ott ülõk
örömére. Az elõadás végén mindenki
egy kis kézi készítésû ajándékkal térhetett haza.

December 26-án, szombaton
8 órakor Sárhatvanon szentmise
8 órakor Alapon igei liturgia
9.30 órakor Rétszilason szentmise
9.30 órakor Sárbogárdon igei liturgia
11 órakor Töbörzsökön szentmise
11 órakor Sárszentmiklóson liturgia.

December 27-én, vasárnap

Hargitai Gergely

Köszönet az Zengõ Óvodától
Szeretnénk köszönetet mondani: Mádi Istvánnak, aki ismét megajándékozta óvodánkat
egy csodálatos fenyõfával; az Eurest Kft.-nek a karácsonyi ajándékokért, valamint minden szülõnek, nagyszülõnek, akik segítettek (fenyõfával, szaloncukorral, bejglivel stb.)
szebbé tenni ünnepünket!
Egyben kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk a Zengõ Óvoda gyermekei és dolgozói nevében!
Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ

8 órakor Alapon szentmise
9.30 Sárbogárdon szentmise
11 órakor Kislókon szentmise
11 órakor Sárszentmiklóson liturgia
14.30 órakor Pusztaegresen szentmise

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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cellbe. Ha mind megvan, akkor visszatesszük az egészet a hûtõbe, majd ha megdermedt a csoki, megesszük egy szuszra.

Nagymama
receptjei
karácsonyra,
szilveszterre

Májas csirkerolád

Sajtos tekercs
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg margarin,
50 dkg liszt, 1 kávéskanál só, 1 csomag
sütõpor, 2 dl tej. A krémhez: 20 dkg margarin, 30 dkg reszelt trappista sajt, 1 kávéskanál pirospaprika, egy csipet só

Elkészítése: a megpuhított vajat összegyúrom a liszttel, az áttört, fõtt burgonyával, a
felvert tojással, a szétzúzott fokhagymával,
a reszelt sajttal és a fûszerekkel. A masszából vizes kézzel kis diónyi golyókat gyúrok,
majd zsemlemorzsában megforgatva, bõ,
forró olajban kisütöm. Aki szereti, tehet a
zsemlemorzsába egy kis szezámmagot, feldobja a látványt és az ízét is! Szinte ugyanolyan, mint a krokett. Megbolondítható
egy kis kockára vágott füstölt sonkával.

Zserbógombóc
Hozzávalók 4 személyre: 4 fél csirkemellfilé, 15 dkg csirkemáj, 5 dkg füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 1 ek. zsemlemorzsa,
petrezselyem.
A csirkemellet kiklopfoljuk, sózzuk, borsózzuk. A májat megtisztítjuk és felaprózzuk. A szalonnát és hagymát apró kockára
vágjuk. Egy serpenyõben a szalonnakockákat kisütjük, majd a hagymát megpároljuk
benne. Hozzáadjuk a májat, összesütjük,
végül a zsemlemorzsát hozzákeverjük.
Hagyjuk kihûlni. A kiklopfolt csirkemelleken eloszlatjuk a májas masszát, megszórjuk petrezselyemmel, feltekerjük. A szokásos módon bepanírozzuk, ha kell, fogvájóval összetûzzük. Bõ olajban kisütjük. Rizibizit és hasábburgonyát tálalhatunk hozzá.

Sajtos–burgonyás
golyók
Hozzávalók: 2 db nagy, fõtt, áttört burgonya, 5 dkg liszt, 4 dkg vaj, vagy margarin, 7
dkg reszelt sajt, 1 tojás, 1 gerezd fokhagyma, õrölt bors, só, zsemlemorzsa.

2009. december 23. Bogárd és Vidéke

Hozzávalók: 15 dkg aszalt sárgabarack, 15
dkg darált dió, 2 ek. narancslikõr, vagy konyak/rum, 1 ek. víz, 2 ek. porcukor, 1 ek.
baracklekvár, fél tk. rumaroma/rum. A
csokibevonathoz: 15 dkg ét tortabevonó/
étcsoki, 1 tk. olaj.

Elkészítés: a tésztához valókat összegyúrjuk, 3 részre osztjuk. Téglalap alakúra, 3-4
mm-re kinyújtjuk. A krémhez valót habosra kikeverjük, ezt is harmadoljuk, és a tésztára kenjük. Szorosan felcsavarjuk. Fóliával becsavarva keményre hûtjük a hûtõben. A tepsit sütõpapírral kibéleljük (két
tepsi váltakozva kell hozzá!). A rudakból
kb. 3 mm-es szeleteket vágunk, tepsibe
tesszük és elõmelegített sütõben (200 fokon) aranysárgára sütjük. Sokáig elálló,
ropogós és kiadós sós süteményt kapunk.

Tojáslikõrös puncs
Hozzávalók 1 adaghoz: 0,7 dl tojáslikõr,
0,7 dl fehérbor, 1 mk. vaníliás cukor, 1 kk.
porcukor, 1 csipetnyi reszelt narancshéj.
A díszítéshez: 1 tejszínrózsa, csipetnyi karácsonyi fûszerkeverék, pár szem gyümölcs.

A barackokat meglocsoljuk az alkohollal
és a vízzel, állni hagyjuk kb. 1 órán át. Késes aprítóval, kávédarálóval, vagy ami van,
jól szétaprítjuk az aszalt barackokat, majd
hozzáadjuk az összes többi hozzávalót úgy,
hogy gyúrható legyen a massza. A masszából pici golyókat formázunk, majd betesszük a hûtõbe õket, hogy könnyebb legyen a csokibevonás. Kb. 1 óra múlva a tortabevonót/étcsokit egy kicsike lábosban
gõz fölött megolvasztjuk és belekeverjük
az olajat. Helyet csinálunk a pulton: bal oldalon a lehûlt gombócokkal teli tálca, mellette fogpiszkálók, középen a csokit tartalmazó lábos, jobb oldalon egy másik tálca,
rajta hungarocell. A gombócba beleszúrjuk a fogpiszkálót, a csokis lábost kicsit
megdöntjük, megforgatjuk a csokiban a
golyót, és gyorsan beleszúrjuk a hungaro-

Elkészítés: a hozzávalókat egy edénybe
teszszük és felmelegítjük. Melegítés közben gyakran megkeverjük. Ne forraljuk
fel! A puncsot elõmelegített pohárba öntjük, és egy tejszínrózsát teszünk a tetejére.
A tejszínhabot a karácsonyi fûszerkeverékkel meghintjük. Néhány koktélcseresznyét, vagy áfonyaszemet egy koktéldíszítõ
szárra, vagy fogvájóra szúrunk, és a pohár
szélére helyezve kínáljuk.
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Lakásbetörõk
elõzetesben

Orvvadászokat fogtak
Nagylókban

Több millió forint értékben foglalt le tárgyakat a rendõrség
egy lakásbetörés-sorozat felderítése kapcsán tartott házkutatás során. A még elején tartó büntetõeljárásban két gyanúsított szerepel, akiket csütörtökön helyezett elõzetes letartóztatásba a Székesfehérvári Városi Bíróság. Az eddig terhükre
rótt lakásbetörések száma közel húsz, azonban a Székesfehérvári Rendõrkapitányságon ma tartott sajtótájékoztató
szerint mind a bûncselekmények száma, mind a sértetti kör
bõvülni látszik. Sõt az sem kizárt, hogy további bûnelkövetõk
kerülnek a rendõrség látókörébe.
Az ügyben tartott sajtótájékoztatón dr. Csizek Tibor r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, székesfehérvári rendõrkapitány
így kezdte a tájékoztatót: az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló bûncselekmények felderítésére kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette: a lakásbetörések is e körbe tartoznak, tekintettel arra, hogy ez év õszétõl
különösen megnõtt a számuk.
Ezt követõen Kovács Zsolt r. alezredes, bûnügyi osztályvezetõ számolt be a felderített bûncselekmény-sorozat részleteirõl. Mint elmondta, különös figyelmet fordítottak a lakásbetörések felderítésére, aminek eredményeként egy fiatalokból álló társaság került a látókörükbe. Ezt követõen került elfogásra december 14-én az a 21 és 23 éves fiatalember, akiket
tetten értek betörés közben. Az akkor náluk lévõ tárgyak, valamint a fehérvári tartózkodási helyükön tartott házkutatások alkalmával a nyomozók több millió forint értékben foglaltak le tárgyakat.
A lefoglalt értékek között sokféle dolog volt: buszjegyek,
talpbetétek, mosószer, pezsgõ, DVD-lemezek, LCD-televíziók, számítógépek, laptopok. Ezek kiállításra kerültek a sajtótájékoztatón, így az újságírók végignézhették a páros által
eltulajdonított zsákmány teljes repertoárját, valamint azokat
az eszközöket is, amiket az elkövetéseknél használtak.
Elhangzott az is, hogy a tárgyakat azok vehetik át, akik vagy
számlával tudják bizonyítani, hogy az övék, vagy ennek hiányában egyedi azonosító jegyeit el tudják mondani. A tárgyak
visszaadására sok esetben már az eljárás alatt is lehetõség
van.
A nyomozók beszámoltak arról is, hogy a nyomozást tovább
folytatják, ami alapján valószínûleg még több bûncselekményt fognak a páros számlájára írni, és az sem kizárt, hogy
más bûnelkövetõk is rendõrkézre kerülnek.
A rendõrség a karácsony elõtti bevásárlások kapcsán felhívja
a lakosság figyelmét egy-két megszívlelendõ tanácsra.
— Célszerû a bevásárlások során a vállon lévõ táska cipzárját
behúzni, és a táskát szorosan fogni, a kabátok zsebeire figyelni, hogy a tolvajok nehogy kivegyék belõle a pénztárcát!
— A gépkocsival való parkoláskor ne hagyjanak értéket a
gépkocsiban, vagy ha ez nem megoldható, akkor tegyék át az
utastérbõl a csomagtartóba, hogy a gépkocsi-feltörõknek ne
szúrjon szemet!
— Az áruházakban a bevásárlókocsikat ne hagyják õrizetlenül, ha beletették a saját táskájukat vagy kabátjukat!
— A vásárlások után a gépkocsiba való bepakolásnál ügyeljenek arra, hogy a táskájuk, tárcájuk szem elõtt legyen, mert a
tolvajok kihasználják azt, ha figyelmetlenek, és amíg a csomagtartóban pakolnak, addig kiveszik az utastérbõl a táskájukat, pénztárcájukat!
— Ha bevásárolni indulnak, és bevásárlásokból hazaérve is
zárják kulcsra az összes ajtót, mert ha nem így teszik, a besurranók meglephetik Önöket!

Hosszas elõkészítést és információgyûjtést követõen orvvadászok egy
csoportját fülelte le a rendõrség. A hat fõbõl álló, profi felszereléssel
és továbbértékesítési hálózattal bíró csoport négy tagját elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Az eljárásban több mint nyolcvan
trófeát, 16 (köztük céltávcsõvel, hangtompítóval felszerelt) lõfegyvert, éjjellátó berendezéseket, több mint ezer lõszert és egyéb eszközöket foglaltak le.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

A büntetõeljárás szálai egy nagylóki házkutatáshoz vezethetõk vissza,
amikor is lakossági bejelentés nyomán engedélyköteles sörétes puskát
és 129 különbözõ típusú lõszert találtak egy ingatlanon. Az eljárás során beszerzett adatok szerint a nagylóki házkutatás elszenvedõje két
sárosdi és két hantosi társával rendszeresen, a szükséges engedélyek
nélkül, huzamosabb ideje, haszonszerzés céljából vadászik, és az elejtett vadakat feldolgozva tovább értékesítik. Az eljárás megállapította,
hogy egyikõjük rendelkezik ugyan érvényes vadászjeggyel, de Fejér
megyében nem tagja egyetlen vadásztársaságnak sem, ketten nem
rendelkeznek jeggyel, míg negyedik társuknak van érvényes jegye és
egy másik megye vadásztársaságának tagja.
A nyomozók egyszerre nyolc helyen tartottak házkutatást illetve
szemlét, a gyanúsítottak lakása mellett az egyikõjük által üzemeltetett
sárosdi étteremben is.
A házkutatások során mintegy két mázsa fagyasztott, feldolgozott
vadhús mellett több mint ezer lõszert, 16 lõfegyvert, közel kilencven
trófeát és egyéb, a profi vadelejtéshez szükséges eszközt foglaltak le a
nyomozók.
A lefoglalt, vadászattal összefüggésbe hozható bizonyítékok alapján
egyértelmûen levonható az a következtetés, hogy a gyanúsítottak illegális vadászatra rendezkedtek be, azt hosszabb ideje folytatták, illetve
kívánták folytatni, mivel tiltott módon, éjszaka is vadásztak, amikre a
lefoglalt éjjellátók, fejlámpák utalnak. Igyekeztek a kiszemelt vadászterületen észrevétlenek maradni, hangtompítót használtak. Engedéllyel rendelkezõ társuk eddig tisztázatlan eredettel több lõlapot vezetett azonos idõszakra vonatkozóan, mely az illegális tevékenységet
fedezte. Kijelenthetõ, hogy az engedéllyel bíró társ gyakorlatilag vadászengedélyét illegális vadászatra használta fel, visszaélt szerzett
jogával.
A gyanúsítások alapja: visszaélés lõfegyverrel, lõszerrel, lopás, üzletszerûen, bûnszövetségben elkövetett lopás. Az egyik gyanúsított üzemeltetése alatt álló sárosdi étterem vonatkozásában a párhuzamosan
intézkedõ állategészségügyi hatóság több hiányosságot tárt fel. A feltalált vadhúsok eredetérõl igazolást nem tudott felmutatni az üzemeltetõ tulajdonos, az étterem vadhúsok feldolgozására mûködési engedéllyel nem bírt.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 26., SZOMBAT
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Spuri 9.05 A
Black Rose vár titka 9.25 Ókori kalandok 10.00 Városrajzolatok – Budapest
10.25 Vasutas JIM 12.00 Hírek 12.05 Ellis Csodaországban 13.45 A kávémasina 14.00 Maria Montessori – Egy élet a gyermekért 15.45 Az aranyember
17.30 A karácsony és a hal 18.00 Visszajátszás 18.30 Úri házak titkai 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az
ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 Az esküvõ 23.00 Latin érintés – História
de Un Amor 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Karácsonyi üdvözlet 1.40 Caspar
David Friedrich, avagy a kor béklyói
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Szívvel lélekkel 7.10 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfilmek 10.00 Koldus és királyfi 11.40 Minden napra egy varázslat!
12.00 Híradó 13.15 Karácsonyi vakáció 2. – Eddie bácsi szigeti kalandja 14.45
Jackie Chan: Londoni csapás 16.45 Mi a manó 18.30 Híradó 19.00 Hull a pelyhes 20.35 Reszkessetek, betörõk! 2. 22.50 Szenvedélyek viharában 1.20 A
sors útjai
TV2: 6.00 Látlelet a földrõl 6.30 TV2-matiné 10.00 Gondos bocsok – Utazás
11.30 Jó lovam, Mississippi 13.30 Rin Tin Tin 15.10 Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 16.45 Egyiptom hercege 18.30 Tények 19.05 Kung fu Panda
– A harc mûvészete 19.35 Zathura – Az ûrfogócska 21.35 Négybalkéz 23.35
Chaplin
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.03 Református istentisztelet közv. 11.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.20 Rádiószínház 13.05 Emlékhelyek üzenete 14.04 Ünnepi Zöldövezet
15.04 Magyarországról jövök 16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.03 Bíboros bilincsben 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 20.54 Zene 21.03 Rádiószínház 21.52 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Rejtett arcok – Híres magyarok más oldalról 0.10 Éjszaka

December 27., VASÁRNAP
MTV: 5.53 Hajnali gondolatok 6.00 Híradó 6.10 6 órai tea 7.05 Fõtér 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10 Mézga Aladár különös kalandjai 8.35 Spuri 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Katolikus
válaszok 10.05 Rejtekben élve 10.55 Egyházi naptár 11.10 Református magazin 11.35 Református ifjúsági mûsor 11.45 Kõbezárt egyháztörténelem 12.00
Hírek 12.10 Teknõc a láthatáron 12.40 A koppányi aga testamentuma 14.10
Prizma 14.25 Design 14.55 Légfrissítõ 15.25 Delta 16.00 Múlt-kor 16.30
Bólyai-díjasok 17.25 Magyarország története 17.55 Hankiss Elemér: Találd ki
magad! 18.30 Yorkshire-i szívügyek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Ákos 40+ 21.05 Valami Amerika 23.00 Kultúrház 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.10 Aranykapu 2.05 Lucia
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 7.00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 7.25 Kölyökklub 9.40 Így készült – A hercegnõ és a béka 10.10 Havazin 10.40 Egy kis
romantika 12.00 Híradó 12.35 Római ikervakáció 14.00 Ivanhoe 16.40 Az
örömapa 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 19.55 Neveletlen hercegnõ 2.: Eljegyzés a kastélyban 21.55 Öld meg Rómeót! 23.50 Portré otthon 0.20 Rágcsálók
2. – Az új támadás
TV2: 6.00 Reggeli gondolatok 6.30 Látlelet a földrõl 7.00 TV2-matiné 10.55
Nagy vagy! 11.55 Barbie, a sziget hercegnõje 13.30 Balto 3. – Száguldó kutyaszán 15.00 Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 2. 16.35 Hajrá csajok 3.
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Utazás a mítoszok földjére 23.30 Vanília és
csokoládé 1.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Bronzpalást az óbudai hegyekben 9.05 Erdély retúr 10.04
Baptista istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35
Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.00 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 28., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Booky és az álruhás télapó 10.35 Dr. Bubó 11.30 Ki-ki amit érdemel 11.45 Sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Roma Magazin 12.40 Domovina 13.10 Pettson
és Findus, a rakétás macska 14.30 Utazás a Föld középpontja felé 16.05
Maupassant történeteibõl 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 16.55 Prizma 17.15
Sport 2009: Az év magyar sportsikerei 1. 17.45 A fagyos folyó lovasa 18.35
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Értelem
és érzelem 21.05 Aranyág 2009 22.50 Hírek 22.55 Memento 23.05 Ez nem lehet szerelem 0.40 Tréfa 2.00 Prizma 2.10 Japán különleges élõvilága
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RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmsorozat 10.00
Az égig érõ paszuly legendája 12.00 Híradó 13.20 Rendõrvicc 15.00 Misi, a
víziszörny 16.35 Örömapa 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 102 kiskutya
21.10 Újabb rendõrsztori 23.30 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Kalandjárat 6.25 TV2 matiné 9.15 Mókás állatvilág
9.45 A rút kiskacsa meg én 11.20 Fenyvesvölgyi kalandok 12.55 A nagy
Waldo Pepper 14.55 Párduclányok 16.35 Fergeteges forgatás 18.30 Tények
19.05 Viharmadarak 20.45 Száguldó halál 22.30 Mentsd meg a pompomlányt!
0.05 Füles
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.05 Rendszerváltoztató kabaré 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi Sándor: A téli esték
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Emlékhelyek üzenete 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Történetek az újrakezdésrõl 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.19
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 29., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Booky híres lesz 10.35 Dr. Bubó 10.30 Szomszédok 12.00 Híradó 12.10 Srpski
Ekran 12.40 Unser Bildschirm 13.10 Pettson és Findus – A macskanauta
14.35 Utazás a Föld középpontja felé 16.10 Múlt-kor 16.40 Hírek 16.45 Körzeti
híradó 16.55 Prizma 17.15 Sport 2009: Az év magyar sportsikerei 17.45 A fagyos folyó lovasa 18.30 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Értelem és érzelem 21.05 Ricchi e Poveri-koncert 22.00 Hírek
22.05 Memento 22.15 Esti beszélgetés Müller Péterrel 22.45 Kubrick-menet
0.10 Ketten a könnyek szigetén 1.45 Japán különleges élõvilága
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.40 Disney-rajzfilmsorozat 9.00
Clifford nagyon nagy kalandja 10.10 Kacsamese 11.35 Kutyám, Skip 12.00 Híradó 13.25 A dzsungel könyve 2. – Maugli és Balu 15.05 Majom a bajom 16.40
Én a vízilovakkal vagyok 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Álom.net 21.20
Örök lányok 23.05 Félhomály 1.00 Fulltiltpoker.com Red Rock 1.50 Fejezetek
az állatvilág történetébõl
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 TV2 matiné 9.05 Mókás állatvilág
9.35 Egértanya 11.20 Fenyvesvölgyi kalandok 13.00 Paradicsom kemping
14.45 Párduclányok 2. 16.30 Ha nem vigyázol, dühbe jövünk 18.30 Tények
19.05 Bankrabló a feleségem 20.45 Veszélyes vizeken 22.50 Babywatch – A
betiltott paródia 0.35 Kalandférgek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.05 Rendszerváltoztató kabaré 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi Sándor: Kun László
krónikája 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Az év sportja 15.15
Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Történetek az újrakezdésrõl 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.19 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.10
Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

December 30., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.28 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Booky elsõ szerelme 10.30 Szent Pál nyomain Máltán 11.00 Szomszédok
12.00 Híradó 12.10 Hrvatska krónika 12.40 Ecranul nostru 13.15 Pettson és
Findus – A karácsonyi ígéret 14.40 Karácsony a Chestnut Streeten 16.05 Vad
Európa 16.40 Hírek 16.45 Körzeti híradó 17.00 Prizma 17.15 Sport 2009: Az év
magyar sportsikerei 3. 17.45 Kutyaélet 18.30 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Értelem és érzelem 21.05 Hajónapló
22.00 Hírek 22.05 Memento 22.15 Még mindig kamuzunk 0.10 Nyakék
kedvesemnek 1.35 Japán különleges élõvilága
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.30 Disney-rajzfilmsorozat 8.50
Scooby-Doo: Kalózok a láthatáron 10.00 Fókaütõk bandája 11.20 Vasakarat
12.00 Híradó 13.20 Mi van, doki? 15.00 A maszk fia 16.35 A szomszéd nõje
mindig zöldebb 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Tök alsó 21.05 A pusztító
23.10 A gyilkos nem felejt
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 TV2 matiné 8.45 Mókás állatvilág
9.15 Howard, a kacsa 11.15 Kutyám, Jerry Lee 2. 13.00 A pacák 14.45 Merlin
2. – A varázslóinas 16.30 Szellemirtók 18.30 Tények 19.05 Pofa be! 20.40 Az
eltakarítónõ 22.35 Akire büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója 0.20 Szilveszteri durranások
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.05 Rendszerváltoztató kabaré 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.22 Petõfi Sándor: Három szív
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története 13.30 A református egyház félórája 14.05 Az év sportja 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Történetek az újrakezdésrõl 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Az év sportja 0.10 Éjszaka

December 31., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Bob,
a mester 9.30 A megyevári lovagok 10.23 Szeretnivaló szörnyeteg 12.00 Híradó 12.05 Memento 12.10 Együtt 13.10 Charleston 15.00 Halhatatlanok Társulata 15.55 Don Matteo 17.00 Macskafogó 2. – A sátán macskája 18.30
Önök kérték! 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték!
20.50 Mondom a magamét! 22.30 Broadway szilveszter 1.00 Magyar bulizene
válogatás
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 8.45 A kis jegesmedve 2 – A rejtelmes sziget 10.05 Biztos csak viccel 11.45 Kõbunkó 12.00 Híradó 13.25 A kicsi
kocsi újra száguld 15.05 Jég veled 16.40 Még zöldebb a szomszéd nõje 18.30
Híradó 19.00 Különben dühbe jövünk 20.45 Egy szõkénél jobb a kettõ 22.25
Buliszerviz 0.00 Himnusz 0.05 Ezt kapd ki! 1.30 Agyatlan ágyasok
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 TV2 matiné 9.05 Mókás állatvilág 9.35 Barbie és a gyémánt kastély 11.00 Lessie 12.40 Sok hûhó semmiért
14.45 Merlin 2. – A varázslóinas 16.30 Szellemirtók 2. 18.30 Tények 19.00 TV2
Szilveszteri mûsor 0.00 Himnusz 0.05 Jack Jack – Az igazi rocksztár az elsõ
próbán meghal 1.55 Grease 3.45 Ali G Indahouse
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.40 8 és fél perc a kultúráról 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely
12.00 Krónika 12.30 Minden hájjal megken… 13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi
Sándor: Búcsú Kun-Szentmiklóstól 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Az év sportja 15.15 Hétköznapi tudomány 15.23 Zöldövezet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Közéleti poénok 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Vidám Kultúrkör 21.04 B.U.É.K 2010 0.00 Himnusz

Január 1., PÉNTEK
MTV: 5.22 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Paddington kalandjai 9.25 Az igazi Micimackó 11.00 Sólyom László köztársasági elnök újévi köszöntõje 11.15 A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje
13.40 Hírek 13.50 Hungarythm 14.15 Földtenger varázslója 16.10 Kölcsönkutya örökbe 17.40 Sport 2009: Az év magyar sportsikerei 4. 18.10 Párizsi jó barátok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00 Sólyom László köztársasági elnök
újévi köszöntõje 20.15 Csak a szerelem 21.45 Hírek 21.55 A pillangó megrebbenti szárnyát 23.40 Herbie Hancock: Lehetõségek 1.15 Az Andok országai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.30 Tom és Jerry: Tengerész egerész 10.45 A keringõkirály 12.00 Híradó 12.05 Sólyom László újévi köszöntõje
13.10 Herbie Monte Carloba megy 15.05 Medicine Man 16.50 Jenki Zulu
18.30 Híradó 19.00 Kutyabajnok 20.40 Férjhez mész, mert azt mondtam!
22.30 A sárkány közbelép 0.20 Görzsaruk
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.35 Hüvelyk Panna 11.55 A
Loch Ness-i tó titka 13.35 Paulie 15.10 Csúcskölykök 16.50 Fogtündér kisegér
18.30 Tények 19.05 Matilda, a kiskorú boszorkány 20.50 Forrest Gump 23.20
Dilis randi 0.50 Darwin-díj – Halni tudni kell! 2.15 Hunter: Gyõz az igazság
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zenék szilveszteri hangulatban 6.00 Ünnep reggelén
8.04 Csipike, a gonosz törpe 9.03 Ébredés a Kék Dunával 10.03 Római katolikus szentmise közv. 11.03 A hely 12.00 Krónika 13.30 Groteszk diplomácia
13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi Sándor: Ivás közben – Szülõföldemen 13.30
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórája 14.05 „Évzáró mulatságok, rendszerváltó szilveszter…” 15.04 Vannak változások 17.30 Krónika 18.03 Groteszk diplomácia 18.30 Határok nélkül 19.04 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 Biztos pontok 21.30 Vándorok Európában 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Az év sportja 0.10
Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 26., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Sport 13.00
Lapszemle, Sziréna 15.00 Adventi kórushangverseny 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Dunai Tamás: Szavakat fúvok… (60’), Rigó Ferencék ékszerdoboza (ism. 40’)
December 27., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Adventi kórushangverseny 13.00 Heti híradó 15.00 Polgárõrgyûlés Pálfán (30’), Maturandusok bálja (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Elõadások az evangélikusoknál 2.
December 28., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dunai Tamás: Szavakat
fúvok… (60’), Rigó Ferencék ékszerdoboza (ism. 40’) 13.00 Heti híradó
15.00 Sport 19.00 Heti híradó 20.00 A Kossuth fenyõünnepe (kb. 40’), Karácsonyvárás Alapon (100’)
December 29., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Elõadások az evangélikusoknál 2. 13.00 Heti híradó 15.00 A Kossuth fenyõünnepe (kb. 40’), Karácsonyvárás Alapon (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Filmszemle (30’), Kisebbségi számadás (20’), Mészöly-karácsony (90’)
December 30., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Filmszemle (30’), Kisebbségi számadás (20’), Mészöly-karácsony (90’) 13.00 Heti híradó
15.00 Karácsonyi koncert Miklóson (60’), Nyugdíjasok karácsonya (90’)
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Violin koncert (60’), Dr. Fülöp Gyula
elõadása (ism. 90’)
December 31., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Violin koncert
(60’), Dr. Fülöp Gyula elõadása (ism. 90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Filmszemle (30’), Kisebbségi számadás (20’), Mészöly-karácsony (90’)
19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Elõadások az evangélikusoknál 2.
Január 1. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Karácsonyi koncert
Miklóson (60’), Nyugdíjasok karácsonya (90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Elõadások az evangélikusoknál 2. 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00
Filmszemle (30’), Kisebbségi számadás (20’), Mészöly-karácsony (90’)
***
A KÖVETKEZÕ LAPSZÁM MEGJELENÉSÉIG MÛSORAINKRÓL A FUTÓSÁVBAN TÁJÉKOZÓDHATNAK.
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják
a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259,
06 (20) 9440 445!

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Redõnyrendszerek! 06 (30) 507 3344. (323100)
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.

2009. december 23. Bogárd és Vidéke
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen 53 m2-es, kétszobás, elsõ emeleti, erkélyes lakás, tárolóval
sürgõsen eladó. 06 (70) 314 6417. (2073499)
Amerikai cég vezetõ munkatársakat keres. Feltétel: minimum érettségi. Jelentkezni SMS-ben.
06 (70) 453 0017. (2314078)
Simson Enduro eladó. 06 (70) 376 6959. (2314074)
Fizikából, matematikából, angolból korrepetálást vállalok. 06 (30) 465 7865. (2314092)
Lakás kiadó-eladó. 06 (70) 3356 399. (2314094)

Eladó FÉG gyártmányú Siesta Pingvin
falra szerelhetõ INFRAÉGÕS GÁZ
HÕSUGÁRZÓ, valamint TÉRDEPLÕS
SZÉK. Érdeklõdni: 06 30 993 3395

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 774 0143.

Lakás eladó József A. utcában 06 (30) 246
4365. (2314132)

Eladó bébihordozó, valamint biztonsági üléssé
alakítható bébihordozó, mindkettõ 2009. évi. Telefon: 06 (30) 632 7249, 06 (25) 461 116.

Az abai szeszfõzde rövid határidõvel, kedvezõ
áron pálinkafõzést vállal. Érdeklõdni: 06 (30)
9275 627. (2314185)

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
lemez, öntvény kivitelben,
GARANCIÁVAL. 06 70 341 9532

Sárbogárdon presszó hosszú távra kiadó. 06
(20) 552 8581.

Ady-lakótelepen garázs kiadó. 06 (30) 648
8824. (2314179)

A KÖNYVTÁR ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA

Dr. Abdul Wahab
REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

LAMBÉRIA 998 Ft-tól, HAJÓPADLÓ
1598 Ft-tól, FA PARKETTA 2490 Ft-tól,
DESZKA 29.900 Ft-tól. 06 74 570 064
ÓRA-ÉKSZER!
KARÓRÁK, FALIÓRÁK,
ÉBRESZTÕÓRÁK, ÓRAJAVÍTÁS.
ARANY- ÉS EZÜSTÉKSZEREK,
ÉKSZERKÉSZÍTÉS, ÉKSZERJAVÍTÁS,
TÖRTARANY-FELVÁSÁRLÁS.
SÁRBOGÁRD, ADY E. ÚT 89.
Sárbogárdon jó adottságú
SÖRÖZÕK KIADÓK, valamint
PULTOSOKAT FELVESZÜNK.
06 20 552 8581

december 24-25-26-27-28-án: ZÁRVA;
december 29-én, 30-án: nyitva 9–16 óráig;
december 31-én: ZÁRVA;
január 1-2-3-4-én: ZÁRVA.
Minden kedves olvasónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
A Madarász József Városi Könyvtár
munkatársai

Hétköznap naponta 16 órától
Mezõszilas, Fõ u. 113.
Idõpont-egyeztetés
a 06 (30) 5550 687-es
telefonszámon.
* INFÚZIÓS KÚRÁK
* FIZIOTERÁPIA, LÉZERKEZELÉS

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
Domján János cukrászmester!

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR
TANFOLYAM
indul Sárbogárdon

2010. január 16-án
a Légió 2000 Security Kft.
szervezésével.
Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)
vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)

* GYÓGYFÜRDÕ-BEUTALÁS
* GYÓGYSZERJAVASLAT
Térítési díjak:
Elsõ vizsgálat:
rendelõben:
3000 Ft,
beteg lakásán:
5000 Ft.
további megjelenések:
rendelõben:
2000 Ft/alkalom,
beteg lakásán:
3000 Ft.
Infúziós kúra:
1000 Ft/ alkalom
+beadott gyógyszer és infúziós szerelék ára

További információ:
06 (30) 5550 687-es telefonszámon

Bogárd és Vidéke 2009. december 23.
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NYÍLT TÉR

Nyílt tér
Boldog karácsonyi
ünnepeket
és eredményekben
gazdag
új évet kíván:
Etelvári Zoltán
önkormányzati
képviselõ

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és boldog
új esztendõt
kívánok!
Rigó László

Köszönjük!
Vajtán a falu minden rászoruló lakosa
kapott ajándékot, szeretetcsomagot karácsonyra. Ez mindenkinek kellemes
meglepetés volt. Ezúton is köszönjük az
egész lakosság nevében a képviselõ-testületnek és a polgármester úrnak a figyelmességet!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Vajtaiak

Heti idõjárás

A következõ napokban változékonyan alakul hazánk idõjárása. A gyakran változó felhõzetbõl
többfelé valószínû esõ, záporesõ, majd havas
esõ, havazás is várható. Enyhe marad az idõ,
csak az idõszak végén várható újabb lehûlés. A
karácsonyi ünnepekre enyhe és esõs idõjárás
várható, így csak kevés helyen lehet fehér karácsony, fõként az ország északi-északkeleti felén
maradhat néhány centiméternyi hótakaró.
www.metnet.hu

Megjött!
Mindig várunk valamit. Az élet úgy van berendezve, hogy minden pillanata mélyén
ott van egy várakozás. Enélkül talán nem is
volna érdemes élni. A várakozás az az oxigén, amely az életünk lángocskáját táplálja.
Vártuk a karácsonyt, és menetrendszerûen
meg is jött. Gyermekkori emlékeimet felidézve úgy érzem, hogy sokáig, nagyon sokáig a karácsonyt vártam a legjobban. Persze, leginkább az ajándékok miatt. De a
minden más alkalomtól eltérõ, összehasonlíthatatlan hangulat miatt is. Ilyen kifejezések, hogy „kisded”, „jászol”, „betlehemi pásztorok” stb. csakis a karácsonnyal
kapcsolatban élnek. És az énekek! A fenyõillat. A csillagszóró. A csókok a fa alatt.
A lakoma. Nekem nagy gyermekkori emlékem az éjféli mise. Ott volt az egész falu, az
is eljött, aki egyébként soha nem tette be a
lábát a templomba. És ahogy felüvöltött a
nép, hogy „Dicsõség mennyben az Istennek”, attól mindig elállt a szívverésem. És
ahogy a háború alatt énekelték, hogy „Békesség Földön az embernek”, az megrázó
volt. A sok járulékos hatás mellett nem is
nagyon gondolunk bele, hogy itt tulajdonképpen születésrõl van szó.
Minden születés csoda. Világra jön valaki,
aki eddig nem létezett. Keletkezik egy mindenség, mert hiszen minden ember magában hord egy „belsõ végtelent”, ahogy a
nagy költõ, Weöres Sándor megtalálta ehhez a szavakat. Azonban a nagyjából kétezer-kilenc évvel ezelõtt egy betlehemi
rongyos istállóban született kisded sokak
szerint nemcsak ember volt, hanem Isten
is.

2009. december 23. Bogárd és Vidéke
A szóban forgó istállóbeli jelenetet nagyon
sokan megfestették. A templomokban
most is felállítják a jászlat a kisbabával, de
az eseményt a legkülönbözõbb formában
megjelenítik még iskolákban, mûvelõdési
házakban is. És ott vannak a betlehemesek
a kis hordozható tákolmányukkal. A festményeken ott a három király meg a pásztorok. A jámbor festõk úgy ábrázolták a jelenetet, mintha a jelenlevõk teljes tudatában
lettek volna annak, hogy egy Isten születésének a tanúi. Az arcokon áhítat, elragadtatottság. Számos képen térdelnek is a szereplõk. Hogyisne! Hiszen maga az Isten
fekszik ott elõttük a pólyában.
Egy mai festõ vagy mai filmes talán lehántaná a látványról a misztikumot. Végül is
egy születés mindennapi dolog. Néhányan
talán restellnék, hogy a szemük láttára
ilyen hajléktalan körülmények között született egy baba. Arra gondolnának, hogy
nekik van meleg lakásuk, itt meg szégyenszemre fagyos istállóban vacog egy család.
Egy-két pásztor tüzet rakna, egy jóasszony
készítené a fürdetõvizet. Elképzelhetõ,
hogy a királyok közül valamelyik nem aranyat, tömjént vagy mirhát kínálgatna, hanem gondoskodna egy emberhez méltó
szobáról.
De olyan feldolgozást is el tudok képzelni,
hogy a jelenlevõk csak tátanák a szájukat,
botrányt emlegetnének, egymás között
esetleg szidalmaznák az anyát, hogy miért
nem vetette el a magzatot, ha nem képes
gondoskodni megfelelõ körülményekrõl.
Félek, hogy ma egy ilyen beállítás lenne reális.
De ne legyünk rosszkedvûek! A karácsonyhoz áhítat, szeretet illik. Bár lenne mindenkinek igazi karácsonya!
(L. A.)

Remény, hit, szeretet

Anyukám jóvoltából ismerkedhettem meg
egy rendkívül megható, csodálatos történettel. Van egy kislány, akinek az élete sok
szempontból viszontagságos. Édesanyját
és édesapját nélkülözve él testvérével, idõs
nagymamájával, nehéz anyagi körülmények között. A mindennapi problémák számára megoldhatatlanok lennének, ha nem
volna egy ember, aki kinyújtotta a kislány
felé segítõ kezét. Hordja az óvodába, ruhát,
cipõt ad neki, és nem utolsó sorban szeretetet. S most karácsony közeledtével az egyik
napilap felhívására tollat ragadott, megírta
a kislány történetét, és várta a csodát.

mamájának egy ajándékcsomagot, melynek tartalmát nem ismerjük, de nem is ez a
lényeg. Valaki gondolt rá. Nem több tízezer forint értékben vett neki ajándékot.
Tett és tesz folyamatosan valamit, ami ennél sokkal többet ér most, amikor a szeretet ünnepe, a karácsony kezdi elveszíteni
értelmét. Amikor már nem az a kérdés,
hogy mit ADJAK, hanem, hogy mit vegyek,
különleges jelentõséggel bír egy-egy ilyen
tett.
Gyõri Lajosné Erika a kislány hétköznapjait teszi szebbé, és valószínûleg szerzett
neki egy boldog karácsonyt. Nem tett mást,
csak fogott egy papírt és egy ceruzát…
Megannyi gondolat kavargott bennem, miközben ezeket a sorokat írtam. Példamutatás, hétköznapi hõs, tisztelet … de talán ennél sokkal többrõl van szó. Erika a reményt
jelenti. Reményt ad a kislánynak, és reményt ad nekünk arra, hogy a világ az ilyen
emberek által igenis szebb lehet.
Ezen írásommal szeretném tiszteletemet
kifejezni Gyõri Lajosné Erikának.

A csoda elérkezett. A napilap munkatársai
a napokban adnak át a kislánynak és nagy-

Németh Diána

Itt a karácsony. Feldíszítettük a lakásunkat, városunkat, s ünneplõbe öltözött talán
a szívünk is. Ilyenkor megannyi szívszorító
történet lát napvilágot a különbözõ médiumokban jótevõkrõl, akik egy-egy rászoruló
embernek segítenek, hogy boldoggá, boldogabbá tegyék számukra ezt a szent ünnepet. S lám, nekünk sem kellett messze menni egy ilyen történetért. Itt Sárbogárdon is
vannak még jó emberek.

