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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Szerkesztõségi felhívás

TÉLI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

2011. december 24-étõl
2012. január 8-áig

téli szünetet tart. Ez idõ alatt nem jelenik meg az
újság, a hirdetésfelvétel, valamint az ügyfélfo-
gadás szünetel, a szerkesztõség zárva tart.

Elõfizetés
A Bogárd és Vidéke jövõ évi lapszámaira a téli
szünet elõtt, illetve 2012 januárjában fizethet-
nek elõ a szerkesztõségben. Elõfizetési áraink
változatlanok: 1 évre (48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2
évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lap-
szám) 2.200 Ft.
Ezúton kívánunk minden Olvasónknak békés ka-
rácsonyt szeretteik körében, és kifogyhatatlan
derût a jövõ esztendõben!
Naptárat a jövõ évi elsõ számunkban jelente-
tünk meg.

Szerkesztõség

December 20-án egy Mezõszilas irányából
Sárbogárd felé közlekedõ fiatal pár sze-
mélyautójával a közlekedési szabályok be-
tartása mellett is belecsúszott a pusztaeg-
resi szerpentinnél az árokba. A baleset
okozója lehetett a síkos, letaposott útsza-
kasz, ami nagyon sokszor nincs letakarítva.
Személyi sérülés szerencsére nem történt!

Lakossági bejelentésre a Pusztaegresi Pol-
gárõr Egyesület két ügyeletes járõre érke-
zett elsõként a helyszínre. Veszélyes, be-
láthatatlan útszakasz lévén biztosították a
baleset helyszínét, a tûzoltók, mentõk és a
rendõrség kiérkezéséig. Segítségükre sie-
tett a körzeti megbízott és egy helyi lakos
is, aki már sokszor segítette a polgárõrök
munkáját.
Ezúton szeretném felhívni a gépjármûve-
zetõk figyelmét, hogy nagyon óvatosan ve-
zessenek ezen az útszakaszon, figyelembe
véve a téli idõjárási viszonyokat, így a jövõ-
ben elkerülhetjük az ilyen baleseteket!
Köszönettel:

Dala Károly,
a Pusztaegresi Polgárõr Egyesület elnöke

Veszélyes pusztaegresiVeszélyes pusztaegresi
kanyarkanyar

Karácsonyozás SárkeresztúronKarácsonyozás Sárkeresztúron

Készül a bejgli
Alapon

Írás a 15. oldalon.

Írás a 4. oldalon.
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Év végi
gondolatok

Év végén az ember visszatekint, milyen út is áll mögötte, amit –
rajta járva – talán rögösebbnek, vagy simábbnak érzett. Hadd
osszam meg Önökkel, kedves Olvasók, a gondolataim a Bogárd
és Vidéke életének elmúlt évérõl.
Változásokban nem volt hiány. Azért nem írok tudatosan ne-
hézségeket, mert én inkább kihívásnak élem meg, ha valamilyen
új helyzettel kell megbirkózni.
A gazdasági szélcsend a vállalkozásunknál is érzõdik, de azért
állunk több lábon (nyomda, hirdetési lehetõségek, lap- és
könyvkiadás, televízió), hogy a vállalkozás és a közösségi hírcsa-
tornák folyamatossága biztosított legyen. Ennek révén válto-
zatlan marad a Bogárd és Vidéke ára 2012-ben.
Hírekbõl, témából nem volt hiány, hiszen a környékben és Sár-
bogárdon mindig történt valami, amirõl tudósíthattunk Önök-
nek. Habár akadnak kritikusaink – hiszen mindenkinek képte-
lenség megfelelni –, hétrõl hétre a szívünket tesszük bele az új-
ságba, és a legjobb tudásunk szerint igyekszünk összeállítani
munkatársaimmal a Bogárd és Vidéke hetilapot, hogy minden
korú, nemû, érdeklõdési körû olvasó találhasson benne magá-
nak hasznos, érdekes, friss információt Sárbogárdon és a kör-
nyezõ településeken is.
Minden rendezvényre nem tudunk eljutni, de vannak segítõink,
akiknek az önzetlen munkája nélkül kevesebb lenne az újság
tartalomban és minõségben egyaránt. Nekik ezúton is hálás
szívvel köszönjük az elkötelezettségüket!
Köszönjük lapunk Olvasóinak, hogy a lap megvásárlásával is el-
ismerik a munkánkat, amit Önökért végzünk!

Hargitai–Kiss Virág felelõs szerkesztõ

Változás a szerkesztõségben
2011 lelkiekben, a Hargitai–Kiss család életében hatalmas taní-
tásokat hozott, amik révén megújult az egész család. S ez, álta-
lunk, a környezetünkre is kihat.
Bizonyára észrevették, hogy a nevem az utóbbi idõben ritkáb-
ban szerepel a cikkek alatt, mint korábban. Az újság hangja is,
ugye, mintha nõiesebb lenne? S az élesebb szemû olvasók észre-
vehették, hogy a lap stílusán is egyre határozottabban érzõdik,
hogy egy ideje már Virág szerkeszti a lapot.
Helyet az ifjúságnak!
Hatvanhét évesen már valóban itt az ideje, hogy átadjam a sta-
fétabotot, s ezzel lehetõvé tegyem, hogy a lap stílusát, arculatát
a hagyományok megõrzése mellett õk határozzák meg.
Lányom, Hargitai–Kiss Virág átvette tõlem a vállalkozás gazda-
sági irányítását, valamint a Bogárd és Vidéke hetilapnál a fele-
lõs szerkesztõi feladatokat, fiam, Kiss Balázs a lapkiadó és
nyomda szakmai és üzleti irányítását végzi, legkisebb fiam, Har-
gitai Gergely pedig a Bogárdi TV-ben bontogatja szárnyait Vi-
rág irányítása mellett. Így én szabadon, úgymond kedvtelésbõl
írhatom a cikkeket, s a harmadik 33 éves életciklusomba lépve a
megújulás jegyében, régi-új hivatásként lelki segítõ, közösség-
fejlesztõ tevékenységre fordíthatok egyre több figyelmemet.
Persze, a vállalkozás és a család „törzsfõnöke” továbbra is én
maradok, de forduljanak bizalommal Virághoz, Balázshoz, va-
lamint a szerkesztõség munkatársaihoz!
A változást az is jelzi, hogy új nevet kap a szerkesztõség, melyet
cégtábla is hirdet. Várjuk szeretettel jelenlegi és leendõ ügyfe-
leinket a Hírházba a jövõ esztendõben is!

Hargitai Lajos fõszerkesztõ–kiadó

Köszöntötték
az idei babákat

Szép hagyomány Alapon, hogy karácsony elõtt köszöntik az év so-
rán született új alapi polgárokat és szüleiket. Az elmúlt hétvégén az
alapi kultúrházba invitálták a helyi családokat egy délutáni mûsoros
játszóházra. Ennek az eseménynek volt egyik fénypontja az újszü-
löttek köszöntése. Az esemény nyitányaként a besnyõi Szironta
csengettyû zenei csoport bemutatója különleges hangulatot vará-
zsolt a terembe. Nem elõször látogatott Alapra ez a csoport. Csen-
gettyûkkel játszottak el karácsonyi hangulatú darabokat.
Ezt követõen Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte a
vendégeket, majd védõnõi közremûködéssel ajándékcsomagot és
emléklapot adtak át a 2011. évben született babák családjainak.
Az idén kilenc kisbaba született. Az anyukák a kicsikkel a karjukon
mentek ki az ajándé-
kot átvenni.
Az ünnepi esemény
folytatásaként Rad-
nai Zoltán alapi tár-
sastáncegyüttese
adott mûsort.
A játszóházban több
helyszínen készültek
a karácsonyi díszek,
ajándékok. Az iskola
és az óvoda pedagó-
gusai mellett a szülõk

is hozták ötleteiket, s egy-egy asztalnál várták az érdeklõdõket, és
segítették az elõkészített anyagokból a díszek, ajándékok elkészíté-
sét. A gyerekekkel együtt ebbe a munkába az anyukák is bekapcso-
lódtak.

Az alapi táncosok az alkalomra meglepetésmûsorral készültek.
Mûsoruk egy betlehemes játékkal kezdõdött, majd látványos
rock’n’roll-os modern tánccal fejezõdött be. Mûsoruk után élõze-
nés táncházzal folytatódott a program.

Hargitai Lajos
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Zenés karácsonyi
áhítat Alapon

Az alapi reformátusok vendége volt
hétvégén a sárszentmiklósi reformá-
tus gyülekezet dicsõítõ csoportja. Az
eseményre a közelmúltban sok ön-
kéntes munkával kívül-belül gyönyö-
rûen felújított, s az alkalomra éjsza-
kai világítással is ellátott református
templomban került sor. A lelkes sár-
szentmiklósi csoport tangóharmoni-
kával, szintetizátorral és gitárokkal
kísért, Krisztust dicsõítõ énekeket
adott elõ. A szöveget kivetítették,
hogy azt mindenki énekelhesse. A
csoport vezetõje, Varga Zsolt igehir-
detésében szívvel mélyen átélt gon-
dolatokkal tett bizonyságot arról,
hogy mit jelent életünkben, s mit jelent személyesen az õ életében
is a Megváltó Jézus Krisztus születése és tanítása.

Az alapi gyerekek lelkipásztoruk, Szabó Julianna segítségével
szólaltattak meg dicsõítõ énekeket, s végül a gyülekezet közös ka-
rácsonyi énekeivel, majd szeretetvendégséggel zárult az alkalom.

Hargitai Lajos

PHILIA-karácsony
„Jónak lenni jó” – mondta nekünk egyszer egy öreg-öreg szerze-
tes, de már õ is mint hallott igazságot adta ezt tovább. Csakugyan:
jónak lenni jó – érezte, érezhette mindenki, aki akár így, akár úgy
részese volt az elmúlt szombati, már nagyon sokadik Philia egye-
sületi gyermek-karácsonyunknak.

Jó volt szervezni ezt az eseményt, mert nem voltunk egyedül; so-
kak segítségének a gyümölcse volt ez a nap (én is meglepõdtem: öt
szervezet, a Szent István Általános Iskola, a városi önkormányzat,
a Wekerle Sándor Alapkezelõ, a Bethesda Kórház Alapítvány, a
Del-Art Stúdió Kft. és tizenkét segítõ közvetlen munkájára épült
a kis karácsonyunk).
Úgy láttam, hogy a gyerekek minden fegyelmezés, ajándékmeg-
vonás általi zsarolás nélkül, úgy maguktól voltak jók, és ez mintha
nem is esett volna annyira nehezükre. Igaz, nem a tanítás kereté-
ben, a pénteki utolsó órában tartottuk az alkalmunkat, mégis
öröm volt látni azt, hogy több mint negyven 4–14 éves gyermek
milyen nagyszerûen tud együtt lenni korosztálytól, társadalmi
helyzettõl, értelmi képességektõl teljesen függetlenül, ha akar.
Meg ha mi is akarjuk, és jó programokat, testhez álló játékokat,
foglalkozásokat találunk ki számukra.
Az azért még engem is meglepett, hogy a gyerekek vidáman, ver-
senyben énekelték a karácsonyi éneket. (Azt nem mondom, hogy
tisztán, de az angyalok tudvalevõleg nem a hallásnak, hanem a
lelkesedésnek örülnek.)
Ha a kereteket nézzük, nem volt különleges nap, de ha a tartal-
mat, akkor alighanem mégis, mert különben miért kérdezték vol-
na a fiúk, lányok: mikor lesz a következõ?

Dr. Dizseri András

Betlehemes játék a nyugdíjasoknál
A Sárbogárdi Városi Nyugdíjas-
klubban hétfõn rendezték a kará-
csonyi ünnepséget. Az eseményre
karácsonyi díszbe öltözött a klub. A
szépen feldíszítetett asztalokon a
klubtagok által hozott sütemény
szolgálta a jelképes ünnepi vacso-
rát. Amikor mindenki megérkezett,
s elfoglalta a helyét, leoltották a vil-
lanyt, s a meggyújtott csillagszórók
szikrázó fényénél énekelték a kará-
csonyi énekeket. Sári Andorné kö-
szöntõje után sok éves hagyomány-
ként többen mondtak verset. Az
estre betlehemes játékkal is készül-
tek. A klubtagok egy csoportja a
kétezer évvel ezelõtti bibliai ese-
ményt, Jézus születésének történe-
tét elevenítette fel.

Hargitai Lajos
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Kóruskoncert fúvósokkal

Egy európai hírû fúvósötössel, a Brass in the Five-val, valamint a
székesfehérvári Alba Regia Kórussal együtt lépett föl idei kará-
csonyi koncertjén a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus. Remélhe-
tõleg a közös örömzenélésben nem repedtek meg nagyon a ren-
dezvénynek helyet biztosító József Attila Mûvelõdési Központ fa-
lai. Mert a rézfúvósok és a két kórus együtt átütõ hangerõvel szó-
laltatta meg – más mûvek mellett – Handel Messiás oratóriumá-
nak Hallelujah kórusát.
A hangversenyre szombaton este megtelt a színházterem, nem-
igen maradt szabad ülõhely.
Hagyományosan a kórusok és a közönség közös karácsonyi éneke
nyitotta meg az eseményt, majd a Kneifel Imre vezette székesfe-
hérvári énekkar mutatkozott be a sárbogárdi közönségnek, válto-
zatos repertoárral.

A Huszics Vendel Kórus népszerû angolszász dalok mellett Karai
Új regösénekét adta elõ, majd átadta helyét a Brass in the Five-
nak.

A kvintett rácáfolt arra az elõítéletre, hogy a rézfúvósok olyanok,
mint elefánt a porcelánboltban – olyan finom hangokat, a fülnek
kedves dallamokat csalogattak elõ hangszereikbõl, hogy a közön-
ség minden egyes mûsorszámot vastapssal jutalmazott. A fõképp
klasszikusokból álló válogatásukat egy különleges összeállítással
koronázták meg.

A koncert zárásaként csatlakoztak a kórusok a fúvósötöshöz, és
közös mûsorral kívántak kellemes ünnepeket a megjelenteknek.

Hargitai–Kiss Virág

Karácsonyozás
Sárkeresztúron

Pénteken délelõtt nagyszabású elõadás keretében vonultak fel a
sárkeresztúri általános iskola diákjai és pedagógusai a helyi kul-
túrház színpadán, ahol már feldíszítve áll a község fenyõfája. A
színpad elõtt egy nagy adventi koszorú is áll.

A karácsonyi ünnepkörhöz kötõdõ mûsorszámok között láthat-
tunk betlehemest, hallhattunk regölést, karácsonyi népi énekeket
citerakísérettel, ünnepi dallamokat, versikéket. A mazsorettek
két korosztályban is felléptek, és táncos lányok is változatossá tet-
ték a délelõttöt.

Örömmel láttam, hogy egyre több gyermek tanul gitározni, s ed-
dig elsajátított tudásukat most megcsillogtathatták.

A falon körben a gyerekek képeit tekinthettük meg, ugyancsak a
karácsony jegyében.

Hargitai–Kiss Virág

Cecei ajándékok
Cece közösségei egy-egy jelképes ajándékot tettek le a község kö-
zös fenyõfája alá hétvégén a kultúrházban. A termet teljesen
megtöltötték az érdeklõdõk.
Elsõként az óvodások elevenítették föl Jézus születésének éjsza-
káját kedves kis játékukkal, bátor hangon mondva el a betlehemi
történetet. Majd a Harmónia kórus és négy lányka álltak színpad-
ra, köszöntést mondva, dicséretet zengve. Az iskolások egy téli
összeállítással készültek erre a nagy közös eseményre, amiben
megjelent egy aranyos süncsalád is, akiktõl megtudhattuk, ho-
gyan vészelik át az év leghidegebb idõszakát ezek a hasznos állat-
kák.

A Gerlice Néptánc Egyesület két gyermekcsoportja önfeledt elõ-
adással, moldvai táncokkal szórakoztatta a közönséget.
A szép viseletben fellépõ cecei Búzavirág Népdalkör nemcsak
maga énekelt, hanem meg is énekeltette a nézõsereget.
Végül a népes Cecei Sztenderd Tánccsoport foglalta el teljes szél-
tében–hosszában a világot jelentõ deszkákat.

Hargitai–Kiss Virág
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Karácsonyi rendezvények Alsószentivánon
Iskolánkban már hagyomány, hogy mindig szervezünk egy közös
délutánt, amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk. Az
idén sem lehetett ez másképpen.
2011. december 15-én a tanári kar közremûködésével tanulóink
festhettek gipszfigurákat, készíthettek levelezõlapokat, kará-
csonyfadíszeket, gyárthattak üvegfestékbõl karácsonyi életképe-
ket.
Munkánkba a szülõi közösség lelkes tagjai is besegítettek, amit
ezúton is köszönünk!
A karácsonyi hangulatot az aulát díszítõ adventi koszorú mellett a
karácsonyi tea semmihez sem hasonlítható aromája és az alka-
lomhoz illõ, hangulatos zene tette teljessé.
2011. december 17-én, immár 20 éve elindított hagyományként az
idei esztendõ karácsonya elõtt ismét megrendezte a Magyar
Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége a „Mosolyt
az Arcokra, Melegséget a Szívekbe” elnevezésû jótékonysági
gyermekrendezvényét. Iskolánk 5 fõ felsõ tagozatos tanulót ne-
vezhetett erre a rendezvényre. A Pap Krisztián, Pap Norbert, Pap
Gergõ, Biber Dávid, Szlivka Richárd összetételû csapat elmondá-
sa alapján nagyon jól sikerült a rendezvény, élvezték az elõadáso-
kat és a versenyeket is, ahol 16 csapatból a 8. helyet szerezték meg.
Gratulálunk, srácok, örülünk, hogy örültetek!
Az évek alatt hagyománnyá váló Szépkorúak Karácsonyára (le-
ánykori nevén: Idõsek Karácsonya) december 20-án 14.00 órától
került sor az alsószentiváni templomban. A település idõs lakóit
ezen a rendezvényen ismét megható mûsorral örvendeztették
meg iskolánk alsós tanulói, valamint a citerásaink. A rendezvé-
nyen Nagy Lajos polgármester úr is köszöntötte a szépszámban
megjelenteket, akik a polgármesteri hivatal jóvoltából a mûsor
után szerény vendéglátásban is részesültek.

Végre eljött a téli szünet elõtti utolsó tanítási nap, december 21.,
ami egyben a közös iskolai karácsonyt is jelenti számunkra. Az ün-
nepély bevezetõjeként Sütõ László igazgató értékelte az elmúlt
hónapok eredményeit és kiemelte néhány tanuló szép teljesítmé-
nyét, amellyel iskolánk hírnevét öregbítették, ezért igazgatói
dicséretben részesültek.
A karácsonyfa alá az idén két nagy teljesítményû hangfalat hozott
fenntartónk Jézuskája, amelyeknek rendezvényeinken vehetjük
nagy hasznát. A fenyõ közös feldíszítését követõen a tantermekbe
vonulva osztálykarácsony formájában érezhették tanulóink a
szeretet és az összetartás melegét.

Kiss Attila

Falukarácsony Alsószentivánon
Alsószentivánt a hétfõ esti havazás
téli díszbe öltöztette. A templom-
kertben a fák ágai hópárnát kaptak
díszített több éves hagyomány foly-
tatásaként a templomban rendez-
ték a falukarácsonyt. Az iskola ta-
nulói színes karácsonyi mûsorral
köszöntötték a vendégeket. Mûso-
ruk végén a saját maguk által készí-
tett ajándékkal lepték meg szülei-
ket, nagyszüleiket.

A lelkipásztori karácsonyi prédiká-
ció után Nagy Lajos polgármester
mondott ünnepi köszöntõt, majd a
megjelenteket szerény szeretetven-
dégségre invitálta.

Hargitai Lajos

Évet záró Violin-koncert
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény sárbogárdi tanulói csütörtökön este adtak koncertet
szüleiknek és az érdeklõdõknek a József Attila Mûvelõdési Központban.

Puskásné Radnó Ágnes igazgatónõ bevezetõjét követõen sok karácsonyi ének dallama csendült fel.

Szépen szólalt meg Matteo Carcassi olasz gitármûvész a-moll prelûdje Kék Otília keze alatt. De ki-
emelhetjük Göte Strandsjõ „Uram, vigyázz rám” címû darabját is, amit Szummer Ádám szólaltatott
meg trombitán, vagy Leopold Mozart Indulóját, melyet Koska György tenorszólójában hallhattunk.

A programot közös ének keretezte.
Tudósítónktól

Minden nap
8 órányi mûsor
Sárbogárd és

környéke
eseményeirõl
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Miklósi hírcsokor
Karácsonyi hangverseny

A Sárszentmiklósi Általános Iskola hagyományos karácsonyi
hangversenyén a katolikus templomban mottóul Csukás István
versét választottuk: „Kint is, bent is nagy vacogás, ringassuk hát a
Gyermeket, nem válthat meg már semmi más, csak a jóság, a sze-
retet. Szép hitedet ne veszítsd el, nem élhetünk üres szívvel!”
Nyitányként kicsik és nagyok együtt dalolták: „Eljöttünk mind,
zengjen az ének”. A karácsonyi népi énekeket a Csaloglányok, a
Tücsökmadár és a Tündérrózsa csoportoktól hallhattuk. Szólót
énekelt: Csecsetka Bianka és Stefán Judit.

A karácsonyi kántálókat az ötödikesek betlehemese követte. Fel-
készítõ tanáruk: Tóthné Huszár Magdolna és Tóth Gyuláné. Örö-
met, vidámságot hoztak betlehemeseink; nyomukban furulyások
érkeztek: Strasszer Virág, Varga Petra, Zelmann Fanni, Paczona
Boglárka. Cseh és német karácsonyi dallamokat hallhattunk tõ-
lük. Majd Hegedûs Judit klarinétján életre kelt a „Krisztus
Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünne-
pén” kezdetû, 17. századi népének.
A legenda szerint mintegy 150 évvel késõbb, 1818-ban, egy auszt-
riai kis község templomában született meg a világ egyik legszebb
és legkedveltebb karácsonyi dala, melyet akkor, orgona híján, gi-
táron kísértek. Most a múltat idézve gitáron Danicsek Fruzsina és
Nyikos Nóra pengette el nekünk halkan a Csendes éjt.

Meghatározó élményként õrizzük 2011 szeptemberébõl az erdé-
lyi kirándulásunkat. Innen hoztuk a „Ne aggodalmaskodjál” kez-
detû kánont. Az utána következõ közismert angol dal már leg-
alább ötszáz éves. A hangulata több zeneszerzõt, énekest, szöveg-
írót is megihletett. A kórustól egy karácsonyi változatát hallhat-
tuk. Közremûködött: Paczona Boglárka, Rohonczi Nikolett és
Jákob Zoltán.
Dona nobis pacem – Adj nekünk békét: a közismert kánon feldol-
gozását is énekelte az énekkar. Ezután szép adventi gondolatokat
osztott meg velünk Nyikos Nóra.

Iskolánk két hajdani tanítványának, Varga Júliának a
hangszere a klarinét. Õ az orosz zene történetének
elsõ igazán jelentõs mesterétõl, Glinkától játszott
egy dalt, a Vokaliset. Ezután az öregedõ Haydn az
akkoriban újjászületett hangszerre, trombitára írt
Esz-dúr versenyének II. tételével vidámította meg
szívünket Szummer Ádám.
Danicsek Fruzsina egy régi ír áldást mondott el.
Mozart egyik legismertebb mûve a Varázsfuvola,
melyet karácsonytájt sok színház és tévécsatorna tûz
mûsorára. Az elsõ felvonás végén hallható egy kis kó-
rusmû: „Mily szép ez, mily tiszta, mily égi csoda”. Ka-
marakórusunk, a Tündérrózsa csoport éneke után

következett egy mai, közkedvelt „örökzöld”: Stefán Judit a kará-
csonyi változatát énekelte Leonard Cohen Hallelujah címû dalá-
nak. Befejezésül az énekkar elõadásában egy közismert német
karácsonyi dal feldolgozását hallhatta a közönség. Szólót énekelt:
Farkas Vivien, Bátai Nóra és Stefán Judit. „Betlehemi csillag /
Szelíd fénye mellett / Ma az égen és a földön / Angyalok lebegnek.
/ Isten hírvivõi / Könnyezve dalolnak / Békességet, boldogságot /
Földi vándoroknak.”
Bátai Nóra 7. osztályos mûsorközlõnk Juhász Gyula versével kí-
vánt mindenkinek békességet, boldogságot az ünnepekre, az új-
esztendõre. Befejezésül közösen daloltuk: Dicsõség…, Menny-
bõl az angyal…, Kiskarácsony, nagykarácsony…

Horváth Ferencné

Az angyalkák is célba értek!

2011. december 18-án újabb családi program került megrende-
zésre a Sárszentmiklósi Mûvelõdési Házban (Klub) a gyerekek
nagy örömére.
Akik a legutóbbi alkalommal lemaradtak, azok most Kovács Zol-
tán arcfestései révén bepótolhatták, hogy milyen az, amikor ha a
tükörbe nézel, egy oroszlán, vagy épp egy tigris mosolyog vissza
rád. A gyerekek megkóstolhatták Erõsné Mária rendkívül finom
mézes süteményeit. Szloboda Angélánál gyöngyöt fûzhettek, és
ékszereket készíthettek az ügyesebbek és arra türelmesebbek. A
kicsik és nagyok közben festettek, színeztek, díszeket készítettek,
amelyeket aztán fel is használtak a közös karácsonyfa feldíszítésé-
hez. A festhetõ gipszformák között voltak angyalkák is, amik még
majdnem el is vesztek. A sárbogárdi MÁV dolgozói segítõkészsé-
gének hála végül õk is célba értek.
Mire Szabóné Cuczai Katalin csuhéangyalkái és csuhészaloncuk-
rai is sikeresen felkerültek a fára, már a karácsonyi hangulat is be-
költözött a nagyterembe, köszönhetõen a karácsonyi dalokat
éneklõ fiataloknak és az õket gitárral kísérõ Sepsi Ágnesnek.
Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan eljöttek! Számítunk rá-
juk a következõ alkalmakkor is!
Köszönet jár Ádám Annamáriának és Tóth Katalinnak a szerve-
zésben nyújtott segítségükért!

Tóth András klubvezetõ
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Életre kelt
néphagyomány

A Mészöly Géza Általános Iskola 4. napközis csoportja a betlehe-
mezés régi szép szokásának a felelevenítésével tette még hangula-
tosabbá a napközis gyerekek ünnepvárását.

Régen a falvakban az a szokás járta, hogy karácsony estéjén a fér-
fiak betlehemezni indultak. Közösen betlehemet készítettek, és
házról házra jártak. A legények régi szép énekekbe foglalva kán-
tálták el Jézus születésének történetét.

Szabóné Kocsis Márta tanító nénitõl – aki a mûsort betanította –
azt is megtudhatták a gyerekek, hogy a kántálásért régen kol-
bászt, bort, kalácsot kaptak a legények.

A napközis csoportok szívesen nyitottak ajtót a „pásztoroknak”,
amikor meghallották a kolompot, és érdeklõdve hallgatták a népi
rigmusokat, mellyel a mûsorra invitálták napközis társaikat a bet-
lehemezõk.

Bár most a jókívánságokért cserébe a szereplõk tapsot és szalon-
cukrot kaptak, mégis a közönséggel együtt örültek, hogy részesei
lehettek ennek a szép néphagyománynak.

Huszárné Kovács Márta, MGÁI napközis munkaközösség

Köszönetnyilvánítás
Advent idején, péntekenként friss kifli illata árasztja el az isko-
la auláját. Ismét gondolt ránk a Sárszentmiklósi Katolikus
Megújulásért Alapítvány. Minden kisdiákot és nagyot a Dom-
ján pékségben sütött finom péksüteménnyel ajándékoztak
meg.
Meglepetésként karácsony elõtt a kiflihez szaloncukrot is kap-
tunk.
Jólesõ érzéssel fogyasztottuk el a finomságokat.
Köszönjük az alapítványnak az adományt!
A Mészöly Géza Általános Iskola és a Szent István Általános
Iskola tanulói
A helyi Tesco áruház igazgatónõje sok könyvvel és újsággal
ajándékozott meg bennünket. A könyvesbolt felszámolása mi-
att megsemmisítésre ítélt könyveket, újságokat megkaptuk, és
az iskola könyvtárában lapozgathatják gyerekeink. Köszönet
érte!

Mészöly Géza Általános Iskola

2012. január 14., 21 órától

ELSÕ DISZKÓ
a Mészölyben, iskolánk alapítványának javára.

Meglepetés!

22 órától vendégünk lesz az a
szerény, ám nagyon tehetséges

fiatalember, aki az X-faktor
mûsorában a mentorok házáig

jutott el:

BARNA GERGELY
Szeretettel várjuk kedves

vendégeinket!

Belépõdíj: 1.000 Ft.

MGÁI Iskolaszék és szülõi
munkaközössége

Karácsonyi vásár
Bogárdon

Hagyományteremtõ céllal, kísérletképpen rendezett karácsonyi
vásárt a sárbogárdi önkormányzat az elmúlt pénteken délután.
Helyi kézmûvesek kínálták portékáikat (játékokat, ékszereket,
lakásdíszeket, mézeskalácsot, szõnyeget, könyvet és mindenféle
ajándékokat) elõször a kultúrház elõtt, majd az egyre cudarabb
idõ miatt a mûvház elõcsarnokában. Az átfázott végtagokat me-
leg teával, forralt borral lehetett fölmelegíteni, és finom falatok-
kal, házi süteménnyel is kínálták az önkormányzat dolgozói a be-
térõket.

A vásárt mûsor tette
hangulatosabbá.

Reméljük, jövõre lesz
folytatása ennek a kez-
deményezésnek, és az
idei tapasztalatokból
építkezve még több em-
bert meg tudnak majd
mozgatni.

Hargitai–Kiss Virág
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Szeret, nem szeret
Egyik olvasónk ötlete alapján szerkesztõségünk munkatársai az
év zárásaként arról vallanak, hogy az újság szerkesztése, ké-
szítése során, illetve tevékenységeik közül mit kedvelnek a legjob-
ban, és mit a legkevésbé.
Hargitai Gergely: Ha idõben beérek, az jó. Szeretek aludni, és
szépen megvágni egy-egy felvételt, esetleg zenére.
Heiland Ágnes: Szeretem, amikor elkészül egy könyv, jó érzés
kézbe fogni. Nem szeretem, ha valami tegnapra kell.
Huszár Anikó: Az újságtördelést szeretem a legjobban, azon belül
is az egyoldalas cikkeket, mert azokat könnyû betördelni. Nem
szeretem, amikor szerdán megkérdezi valaki 17 óra körül, hogy áll
az újság … de már nem nagyon meri senki se megkérdezni.
Kiss Annamária: Mindent szívesen csinálok. Szeretek biciklizni
Lilivel, szeretem a könyvkötést, ha nincs vele probléma.
Kiss Balázs: Szeretek nyomtatni, színeket beállítani, tervezni va-
lami szépet és egyszerût. Nem szeretem, ha késõre maradunk, és
utána korán kell kelni.
Mágocsi Adrienn Laura: Szeretem a sporttabellákat, és a meghí-
vó-, plakát-, naptárszerkesztést, mert ezekben kreatív lehetek, ha
az ügyfél engedi.
Hargitai Kiss Virág: Szeretek embereket megismerni, utánajárni
egy témának, kibogozni egy történetet, kivételes pillanatokat
megörökíteni fotón, filmen. Nem szeretem, ha lapzártakor mun-
ka közben kizökkentenek a ritmusból.
Ugyan mindegyik írásom a „gyermekem”, és egy-egy élmény kö-
tõdik hozzájuk, de talán a legkedvesebb cikkem idén a Viniczai
Virággal madagaszkári útjáról készített interjú. A májusi testületi
ülés beszámolója pedig azért emlékezetes, mert május 17-én
0.12-kor fejeztem be a megírását, s még aznap született meg a
kisfiam.
Hargitai Lajos: Szeretek cikkeket írni, szeretem a jó interjúkat, és
összeállítani a laptükröt. Szeretem kézbe venni és végiglapozni az
elsõ elkészült lapot, és terjesztéskor az elõfizetõk kezébe adni.
Nem szeretek késõ este hajtogatni, illetve csütörtökön hajnalban
fölkelni fél ötkor, amikor megcsörren az óra.
Szabó Imre bácsi és felesége, Éva néni búcsúja érintett meg a leg-
inkább az év történései közül. S számomra az ennek kapcsán pa-
pírra vetett sorok mutatnak példát, utat: „Ki méri azt, hogy egy
õszi levél, ahogy lehull a fáról, hogyan változtatja meg a világot?”

***

Megkérdeztük néhány olvasónkat is, hogy mit szeretnek, illetve
nem szeretnek a lapban.
– Szeretem olvasni a rendõrségi híreket, a recepteket. Ami nem
érdekel, azt nem olvasom el.
– A régi visszaemlékezéseket szeretem olvasni Sárbogárddal kap-
csolatban. Nincs olyan, amit ne olvasnék szívesen. Az nem tetszett
régen, amikor marakodtak a képviselõk.
– A legjobb a várakozás, hogy mi lesz az újságban. A legrosszabb
az, amikor szembesülök vele, hogy mi van benne. Sok benne az
olyan információ, ami engem nem érdekel, ugyanakkor vannak
benne mazsolák, amiket kiszemezgetek. Szívesen olvasnám a szü-
letéseket, házasságkötéseket, kereszteléseket.
– Szívesen olvasom a testületi tudósításokat, életutakat, visszaem-
lékezéseket, szép sikereket.
– Én Albin bácsi írásait szeretem és a meséket.
– Az interjúkat kedvelem a leginkább meg a Naplót. A sportért
nem vagyok úgy oda.
– A sport érdekel a legjobban.
– A sport engem annyira nem érdekel. A testületit szoktam elol-
vasni, mert nem mindig tudok elmenni az ülésre, és szeretek ol-
vasni a környék dolgairól. Néha sok a nem kifejezetten bogárdi
hír, de nem különösebben zavar.
– Õszintén szólva nem olvasom végig az újságot, viszont a recepte-
ket igen, és ami hasznos, azt kivágom, elrakom. Megnézem az idõ-
járást, végigböngészem a hirdetéseket, hogy melyik boltban van
akció. Az újságból értesülök a különféle programokról is. Örülök,
hogy van hitéleti rovat, ahol több felekezet megjelenik.

Szerkesztõségi
termések

Az elmúlt év során néhány
„csemege” is fennakadt a lap-
korrektor … azaz napkollek-
tor szûrõjén. Ezeket most
megfelelõ szövegkörítéssel kí-
náljuk Önöknek fogyasztásra.

Reflektorfény

A trendõrség december 13-án
õrizetbe vett egy kissé alulöl-
tözött személyt az egyik plá-
zában, amiért a tavalyi nyár
szerinti ruházatban kínálta
bájait a bevásárlóközpontban.
Nevezett személy ellen trend-
sértés ellen indult büntetõel-
járás. A hatóság sajtószóvivõ-
je elmondta: várhatóan köte-
lezõ stílusképzésen kell részt
vennie az illetõnek, hogy egy
életre megtanulja, mit elõ-
nyös viselnie, és mit nem.

Hirdetés

Régifajta 28 csepel biciglikez
hátsó tengej gojókosarat háts
tengej 1 kicsit is menyi egy
komlett.

(Aki megfejti a fenti hirdetést,
azé a benne szereplõ tárgy!)

A lépviselõ-testület
közleménye

Építési telek eladó a Betle-
hem utcában, a Három kirá-
lyok ABC mellett. Beköltözés
karácsonykor. Ismertetõjel:
fenyõfák a ház elõtt. Jelige:
József és Mária. Feladó: Jé-
zuska.

Kultúra

Sárbogárdon vendégszerepelt
a híres, 100 éves tagokból álló
Öreg Csontok együttes. Félel-
metes citerakísértettel adták
elõ repertoárjuk legrégebbi
darabjait. A szépkorú sztárok
elõadását a közönség õrjöngõ
sikolya fogadta.

„CSIGAPOFA”
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Mikulás-ház Sárszentágotán
Immáron második alkalommal került megrendezésre a Miku-
lás-ház Sárszentágotán. A sárszentágotai fiatalok összefogásával
újra megnyithatta kapuit a Mikulás-ház.
Mivel nagyon sokan kérdezték tõlünk (szülõk is, gyerekek is),
hogy idén is eljön-e hozzájuk a Télapó, úgy gondoltuk, hogy me-
gint belevágunk program szervezésébe. A fõszervezõk Németh
Piroska és én, Handa Edina voltunk.
A szülõk, látva a tavalyi Mikulás-ház sikerét, lelkesen támogattak
minket, mind anyagi, mind tárgyi felajánlásokkal. Mivel mi, fiata-
lok még nem alkottunk hivatalosan egyesületet, ezért felkerestük
a székesfehérvári SZITI Szociális Egyesületet, melynek a prog-
ramvezetõje, Rózsás Ildikó szívesen segített nekünk. Így ezzel az
egyesülettel a hátunk mögött gyûjthettünk adományokat is.
Mivel tavaly az általános iskola tornaterme kicsinek minõsült Mi-
kulás-ház szervezéséhez, ezért idén a felújított kultúrházban vár-
hatta a gyerekeket Télapó és csapata.
December 4-én (vasárnap) délelõtt 10 órakor Télapó és Télanyó
útnak indultak két kis manójukkal, egy krampusz és egy rénszar-
vas kíséretében, hogy bátorítsák és invitálják a gyerekeket a dél-
után 14 órakor kezdõdõ Mikulás-házba.
A gyerekek nagyon örültek a Télapó látogatásának. Néhányan
meleg teával és süteménnyel vártak minket.
Ez idõ alatt a többi 10 segédszervezõ feldíszítette a kultúrház
nagytermét. Délután 14 órakor pedig kinyíltak a Mikulás-ház ka-
pui. A gyerekek megérkezésük után hangos énekszóval csalogat-
ták be a Télapót és a Télanyót, akik rengeteg ajándékkal érkeztek.
A csomagosztás után a gyerekekkel Télanyó játszott. A kicsiket
játéksarok, a nagyobbak a Csiribiri Varázsmûhely várta, valamint
sütemények és meleg tea.
A Varázsmûhelyben a Jobb Otthon Alapítvány két tagja, Nemes-
házy Gergely és Balog Anna segítettek a gyerekeknek.
A gyerekek részt vehettek egy vetélkedõn is, ahol krampuszaink
segítettek a csapatoknak. A vetélkedõ tétje a Mikulás tortája volt.

A napot rövid mulatsággal zártuk, amit kicsik és nagyok egyaránt
nagyon élveztek.
Idén 110 csomagot sikerült kiosztanunk a gyerekek között, hiszen
nemcsak a faluból, hanem a környezõ településekrõl is sokan ta-
lálkozni akartak a Mikulással.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik tá-
mogattak minket!
Támogatóink: SZITI Szociális Egyesület (Székesfehérvár), Jobb
Otthon Alapítvány, 100 íz center (Sárszentágota), Vegyes Bolt
(Sárszentágota, Templom utca), Zöldség–Gyümölcs (Sárbogárd,
József Attila utca).
Külön köszönet jár azoknak a szülõknek és magánszemélyeknek,
akik hozzájárultak programunkhoz, valamint a Kodolányi János
Középiskola ifjúságsegítõ szakának másodéves hallgatóinak és
végül, de nem utolsó sorban a szervezõknek.

Írta: Handa Edina

Képek Ágotáról adventtõl a falukarácsonyig
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A X. forduló eredményei

TOLEDÓ 2005–
TWISTER GALAXY 1:9 (1:3)

Vezette: Tóth Z.
Toledó: Fûrész – Bodoki, Gazsó, Dombi,
Fésü.
Csere: Barabás B., Barabás R., Horváth,
Orbán.
Twister: Bognár I. – Balogh, Györe, Sala-
mon, Bor.
Csere: Bognár T., Killer I., Szántó, Tóth.
4. perc: Bodoki lövése Györérõl vágódott ki a
mezõnybe. 5. perc: egy szép Toledó-támadás
végén az utolsó pillanatban avatkoztak közbe
a védõk. 6. perc: Salamon nagy helyzetben
Fûrészt találta el a labdával. 7. perc: Dombi
lövését védte Bognár kapus. 8. perc: Bognár
T. az üres kapuba lõtt. 10. perc: Bognár T. lö-
vése Gazsóról Fûrész hátára, onnan pedig a
kapuba került. Kezdés után Bognár T. mes-
terhármasával biztosan húzott el a Twister
csapata. 12. perc: Bor lövését Fûrész lábbal
hárította. 15. perc: Barabás R. szabadrúgását
Bognár nem védhette. 16. perc: Györe lõtt
mellé. 22. perc: Bognár T. lövése akadt meg a
kapuban. 23. perc: Tóth növelte az elõnyt. 24.
perc: Bor lövése Fûrészrõl vágódott ki. 26.
perc: megint Bognár T. volt eredményes. 27.
perc: büntetõhöz jutott a Toledó. Barabás R.
állt a labda mögé, lövését azonban Bognár I.
védte. 29. perc: a másik kapunál is büntetõ.
Balogh lövését Fûrész szögletre ütötte. 31.
perc: Györe lépett meg, de Fûrész is jó ütem-
ben hagyta el a kapuját, oda a helyzet. 34.
perc: Salamon egymás után kétszer is Fûrész-
be rúgta a labdát. Óriási helyzet volt! 35.
perc: Bognár T.-t nem tudták tartani, újabb
gólt lõtt. 38. perc: Bor gólja már megalázó
volt. 39. perc: Bognár T. lövésével tovább
nõtt az elõny. 40. perc: Bor beállította a vég-
eredményt.
Góllövõk: Barabás R., ill. Bognár T. 6, Tóth,
Bor 2.

OLD BOYS–SÁRKERESZTÚR
KIKE 2:4 (2:2)

Vezette: Szakács I.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Tóth, Fülöp
T., Király.
Csere: Horváth.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger,
Sütõ.
Csere: Lakatos, Roszkopf J., Szauervein.
1. perc: Sütõ egymás után kétszer is a kapufát
találta telibe. 2. perc: Fülöp T. is kapufát lõtt.
4. perc: Geiger is a felsõ lécet találta el. 5.
perc: Mikuli lövése kerülte el a kaput. 6. perc:
Sütõ késlekedett a lövéssel, szerelték. 8. perc:
Geiger lövését Fülöp Gy. szögletre ütötte. 10.
perc: végre megszületett az elsõ gól, Geiger
jóvoltából. 12. perc: Mikuli gyors válasza
után döntetlen az eredmény. 13. perc: Király
harcosságának köszönhetõen az üresen álló
Tóth elé került a labda, mintha zsinóron húz-
ták volna, a kapu jobb alsó sarkában kötött
ki. 14. perc: Szauervein lõtt kapu mellé. 15.

perc: Roszkopf lövése is elkerülte a kaput.
16. perc: Szauervein egyenlít. 18. perc: a csel-
király, Lakatos lõtt kapu mellé. 22. perc:
Mikuli erõs lövését Visi kiütötte. A másik ol-
dalon Hajdinger lõtt mellé. 27. perc: Sütõ lö-
vése a kapufát érintve hagyta el a játékteret.
28. perc: Geiger kiszorított helyzetben le-
adott lövése kerülte el a kaput. 30. perc:
Roszkopf lövése a felsõ lécrõl vágódott le. 34.
perc: Lakatos találatával átvette a vezetést a
Kike. 36. perc: Geiger lövései borzolták az
Old Boys játékosainak az idegeit. 37. perc:
Király emelése ment kapu fölé. 40. perc: Sütõ
állította be a végeredményt. Sokáig jól tartot-
ta magát az Old Boys, de a rutin gyõzött.
Góllövõk: Mikuli, Tóth, ill. Geiger, Szauer-
vein, Lakatos, Sütõ.

SÁRBOGARAK–
HORVÁTH KER 2:1 (1:0)

Vezette: Szakács I.
Sárbogarak: Csuti J. – Diszeri P., Dizseri
B., Stiksz, Kónya.
Csere: Csuti T., Dizseri M., Dizseri T., Mon-
dovics.
Horváth Ker: Kovács G. – Oláh J., Nyári,
Horváth J., Horváth D.
Csere: Horváth József, Kovács S.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sport-
adásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Stiksz, ill. Horváth D., Horváth J.
Góllövõk: Stiksz, Kónya, ill. Horváth D.

LÉGIÓ 2000–EXTRÉM
1:1 (1:1)

Vezette: Tóth Z.
Légió: Szilágyi B. – Csuti Z., Németh,
Vereczkei, Baki.
Csere: Kelemen, Szilágyi F., Tóth A.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Kuti,
Horváth D.
Csere: Horváth T., Juhász, Szabó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Csuti, ill. Szabó.

SPURI–SÁRSZENTMIKLÓS
ÖFI 0:5 (0:4)

Vezette: Tóth Z.

Spuri: Huszár – Palásti, Gál, Imre, Bodó.
Csere: Banda, Bereczki.
Miklósi Öfi: Plézer – Palotás, Kun, Killer
G., Deák.
Csere: Derecskei, Kiss.
2. perc: nem sokáig kellett várni a vezetésre,
mert a védelem hibáját Deák használta ki. 4.
perc: majdnem megszületett a második gól
Huszár hibájából. 6. perc: Palotás lövése el-
kerülte a kaput. 7. perc: Deák ismét eredmé-
nyes. 9. perc: Imre lövését vetõdve védte
Plézer. A fia megjegyezte, hogy úgy dõlt el,
mint a homokzsák. Nesze neked! 10. perc:
Deák labdája Killer elé került, aki közelrõl
nem hibázott. Megjegyzendõ, hogy szép tá-
madás volt. 12. perc: Kiss lövését védte Hu-
szár. 13. perc: Bodó lövése Kunról vágódott
ki a mezõnybe. 14. perc: Bereczki emelt a ka-
pu fölé ígéretes helyzetben. 16. perc: Palotás
lövése Huszár lábáról szögletre vágódott. 17.
perc: Palotás hatalmas, védhetetlen gólt ra-
gasztott Huszár kapujába. 18. perc: Palásti
emelt kapu mellé. 21. perc: Imre lövését véd-
te Plézer. 22. perc: Deák átadása Killert tiszta
helyzetben találta, azonban Huszárba rúgta a
labdát. Kicsit leült a mérkõzés az öregfiúk jó
voltából, mert a jobbnál jobb helyzeteket
akartak kidolgozni, játszottak, mint macska
az egérrel. 29. perc: Banda lövését védte
Plézer. 30. perc: Deák–Killer volt a labda út-
ja, mely góllal fejezõdött be. 32. perc: Kiss az
üres kapu fölé emelt. Itt van az ötödik! 33.
perc: Imre nagy helyzetben a kapu elõtt ke-
resztbe rúgta a labdát. 36. perc: Imre lõtt ka-
pu fölé. A Sárszentmiklós gyõzelme nagyobb
arányú is lehetett volna, de túl kényelmesre
vették a mérkõzést.
Góllövõk: Deák 2, Killer 2, Palotás.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi 10 8 - 2 50:20 24
2. Extrém 10 6 3 1 44:28 21
3. Légió 2000 10 6 3 1 28:18 21
4. Sárkeresztúr Kike 10 6 2 2 44:31 20
5. Sárbogarak 10 5 1 4 30:36 16
6. Twister Galaxy 10 4 2 4 36:32 14
7. Old Boys 10 4 - 6 33:39 12
8. Horváth Ker 10 2 - 8 37:46 6
9. Spuri 10 2 - 8 31:56 6
10. Toledó 2005 10 1 1 8 35:62 4

Góllövõlista

1. Kuti Kálmán, Extrém, 20 gól.

Gróf Ferenc

Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a csapatokat, hogy a

KARÁCSONYI KUPÁT
2011. december 23-án 8.30 órától rendezi meg az MGÁI tornacsarnokában.

SZILVESZTER KUPA
2011. december 30-án 8.30 órától rendezi meg a tornát

az LSC Sárbogárd vezetõsége.

A tornára igazolt labdarúgók is nevezhetnek. Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Nevezéseket 2011. december 23-áig fogad el a versenybizottság az alábbi telefonszá-
mokon, vagy személyesen: 06 (30) 823 1229, 06 (30) 902 8023.

Versenybizottság
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21. Szilveszteri Kosárlabdakupa
a miklósi csarnokban

Nevezési határidõ: 2011. december 28.,
12 óra, a facebookon,

vagy a 06 (70) 2570 893-as telefonszámon.
Sárbogárd KC

Eredmények a Fejér megyei
kosárlabda-bajnokságból

7. forduló

Sárbogárd KC–Várpalota KC 83:74

(15:21, 12:9, 29:14, 27:30)
A legjobb dobók: Németh T. 6/6p, Tóth K. 32/15p, Thurzó
R. 16/6p, Csurgó P. 11/9p, Molnár T. 9/3p, Botka I. 9p,
Szilassy M.
A mindvégig jó iramú, pörgõs mérkõzést a vendégek kezd-
ték jobban, az elsõ negyedet – ha pár ponttal is, de – végig
vezették. A második játékrészben nagyon szûkösen adták a
pontokat a csapatok, összesen 21 esett. Harcosabb, küzdel-
mesebb idõszakban kezdett felébredni a bogárdi csapat, si-
került a felére csökkenteni hátrányt. A harmadik negyed-
ben pedig állva hagytuk ellenfelünket. Mondhatni minden
bement. A záró tíz percre már 12 pontos elõnnyel vágtunk
neki, és ezt a különbséget szinte teljesen sikerült is megtar-
tani. Mindenki játéklehetõséghez jutott, és élt is a játék
lehetõségével.

8. forduló

Konstruktor KC–Sárbogárd KC
79:86

(23:24, 18:26, 19:24, 19:14)
A legjobb dobók: Németh T. 3/3p, Németh K. 26/18p, Tóth
K. 31/3p, Csurgó P. 5p, Szilassy M. 5p, Balogh L. 5/3p,
Thurzó R. 8p, Molnár T. 3p, Botka I.
A két, egymást jól ismerõ csapat találkozója meglehetõsen
parázs mérkõzésre sikeredett. Pontgazdag elsõ negyed –
melyben a szép találatokban sem volt hiány – kiegyenlített
versenyt hozott. Hol ott, hol itt volt az elõny. A folytatásban
taktikus játékkal, fegyelmezett csapatmunkával sikerült
egy pontos elõnyünket tovább növelni. Jól ültek a távoli do-
bások, de a betörések utáni ziccerek is élményszámba men-
tek. A félidei pihenõre kilenc pont ide. A harmadik negyed-
ben felváltva voltak jó periódusai a mérkõzõ feleknek, nõtt
a különbség 6-7 ponttal, majd csökkent ugyanennyivel. A
negyed végét mi bírtuk jobban, illetve egy nem mindennapi
szituációt is megemlítenék: Németh K. hárompontos kísér-
leténél védõhibát fújtak – ami három dobás –, majd a rekla-
máló játékos ellen technikai hibát is megítéltek, ezáltal
nyolcasunk öt(!) büntetõkísérlethez jutott, amit hiba nélkül
értékesített is. A záró szakaszra a hazaiak nagyon összekap-
ták magukat, pár perc alatt már csak néhány pont volt a
különbség, s az utolsó percbe fordulva már csak egy! A
hajrá azonban ezen a meccsen is a miénk lett.
Sok tanulsága volt ennek a mérkõzésnek, sok olyan helyze-
tet tapasztaltam meg, ami egy folyamatosan formálódó csa-
patnál elõre tudja vinni az építkezésünket. Volt azonban
számos olyan mozzanat, ami erõt vett el a játéktól. Ha a já-
tékvezetõk hagyták volna játszani a csapatokat, örömtelibb
lenne egy gyõzelem, és kevésbé fájó egy esetleges vereség.

9. forduló

Sárbogárd KC–Vadmalacok KC
72:92

Ezen mérkõzésnek csak az eredményét közöljük le jelen-
leg, mivel a mérkõzés körülményeit nagy valószínûséggel a
megyei szövetség vizsgálni fogja.

Hajrá, Sárbogárd KC!

Városi Természetbarát
Bizottság
Program 2012

Január 14.: Bakony-hg., Olaszfalu-Eperjes tanösvény. Indulás: 7.30.

Február 11.: Balaton-felvidék, Alsóörs, Lovas, Felsõörs. Indulás:
7.30.

Március 3.: Budapest – vonattal, Utazás 2012 kiállítás. Indulás: me-
netrend szerint. A MÁV az eseményre 50 %-os kedvezményt ad.

Április 14.: Balaton-felvidék, Balatonalmádi, Vörös homokkõ városi
tanösvény. Indulás: 7 óra.

Május 19.: Plank Antal-emléktúra az örspusztai halastavaknál.
Részletes program készül.

Május 26-28.: Bakony-hg. Pünkösdi túra. Szállás Kisgyónban, a
Gyöngyvirág kulcsosházban. Indulás: 7.30, szállásdíj: 2.800 Ft, úti-
költség: 1.500 Ft. Jelentkezés a szállásdíj befizetésével, folyamato-
san, amíg hely van.

Június 9.: Balaton-felvidék, Káli-medence, Köveskál, Feketehegy,
Eötvös-kilátó. Indulás: 6 óra.

Július-augusztus: egyhetes külföldi túra, lebonyolítása szervezés
alatt.

Szeptember 15.: Bakony-hg., Bánd, szentgáli védett tiszafás erdõ. In-
dulás: 6 óra

Október 6.: Észak-Somogy, Kõröshegy, Völgyhíd, Erdei pihenõ, Kõ-
röshegy. Indulás: 6.30.

November 3.: Zselic, Felsõkövesd, Hollófészek, Nagymáté, Fekete
István-füvészkert, Fekete István-emlékösvény. Indulás: 7 óra.

December 8.: Balaton-felvidék, Csopak, Paloznak, Olaszrizling tan-
ösvény. Indulás: 7.30.

December 22.: Hagyományos vonatos túra, Komárom, Komarno. In-
dulás: a menetrend ismeretében.

A túrákon mindenki saját felelõsségére vesz részt. Azokra bárki je-
lentkezhet. A többnapos rendezvények esetén a jelentkezési határ-
idõket, az elõleg befizetését kérjük pontosan betartani. Lemondást
csak úgy tudunk elfogadni, ha helyettesrõl gondoskodnak. A túrák
idõpontja és helyszíne a jelentkezõk számától és az idõjárástól függõ-
en változhat. A részvételi szándékot a túrát megelõzõ napon 17 óráig
jelezzék.

Jelentkezés és felvilágosítás:
Németh Páltól személyesen, vagy telefonon

a 06 (30) 429 8964-es számon, illetve e-mailben
a nemeth-pal@freemail.hu címen kérhetõ.

A változásokról a helyi lapokból is tájékozódhatnak.

Szép idõt és kellemes túrázást kíván a városi bizottság!
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÉRSEK FERENCNÉ

született Csendes Borbála

elhunyt.

Temetése december 23-án,
11 órakor lesz

a sárhatvani temetõben.

Gyászoló család

Jelek, jelképek, szimbólumok

A csillag
Ádvent, karácsony nincsen csillag nélkül.
Lehet, hogy már idegesen keressük, hova
is tettük el a tavalyi karácsonyfa csúcsdí-
szét. De városok karácsonyira dekorált sé-
tálóutcáin, üzletek portálján – ha ugyan
lesz rá pénz – találunk belõlük eleget csalo-
gató, díszítõ sormintaként, besorolva tél-
apók, harangocskák, zúzmarás faágak vég-
telenül ismétlõdõ sorába.
Pedig volt idõ, amikor rangja volt a csillag-
nak. Izrael olyan vallási környezetben élt,
amelyben egyes csillagoknak istenség-
rangja volt, istenségnek kijáró tisztelet il-
lette meg õket. Amikor Izrael a Teremtõ-
rõl és a teremtésrõl vall, szembefordul
ezekkel a hiedelmekkel. A napot, a holdat
és a csillagokat az egyetlen, igaz Isten te-
remtményeinek vallja, amelyeket Isten
„munkára fog”, hogy világítsanak a Föld-
nek, és egyúttal meghatározó jelei legye-
nek ünnepeknek, napoknak és esztendõk-
nek (1Móz 1,15). A csillagistenségek vilá-
gítótest és naptár szerepére fokoztatnak
le. Amikor az egy Isten híve feltekint rájuk,
nem elõttük hódol, hanem Teremtõjük
elõtt, és csodálkozva köszöni meg, hogy
magát is teremtményei közé sorolhatja.
A keresztény embert ádvent és karácsony
táján azonban nem a „fölötte ragyogó csil-
lagos ég tölti el egyre növekvõ csodálattal”
(Kant). Arra az egy bizonyos csillagra gon-
dol, amelyet a „bölcsek” figyeltek meg, és
amely a Gyermekhez vezeti õket (Mt 2).
Az evangéliumoknak, a Krisztus-hit tanúi-
nak nem az a célja, hogy Jézus-életrajzot,
történelmi események sorozatát tárják
elénk, fõként nem a mai történelemtudo-
mány szabályai szerint. Másrészt viszont
történelmi eseményeket is közölnek, hi-
szen Jézus nem legendák szereplõje, ha-
nem „közöttünk lakozott” (Jn 1). Jézus

Krisztus történetisége és a benne való hit
elválaszthatatlan egységben él az evangéli-
umok tanúságtételében. Amikor Máté
evangéliuma – amely különben bõven idéz
próféciákat – a „bölcseket” vezetõ csillag-
ról beszél, nem ótestamentumi próféciát
illusztrál. Nem utal 4Móz 24,17-re sem
(„Csillag jõ fel Jákóbból”), hanem a csillag
megjelenését történeti, csillagászati ese-
ményként mondja el.
Voltak csillagászok, közöttük szinte kor-
társaink is, akik tudományos számítások
alapján állították, hogy az a bizonyos betle-
hemi csillag tulajdonképpen a Jupiter és a
Szaturnusz együttállása volt a Halak csil-
lagképében. 1925-ben egy tudós (Paul
Schabel) megfejtett egy közel 2000 éves
babilóniai ékírásos táblát, amelyen elõre
megjelölték a Kr.e. 7-re várható szenzáci-
ót, a Jupiter és Szaturnusz együttállását a
Halak csillagképében. A csillagászok csak
nyolcszáz évvel késõbb lehettek hasonló
jelenség szemlélõi. Az is figyelemre méltó,
hogy Máté evangéliuma pontosan idézi a
„bölcsek” szakkifejezését. A csillag mellett
az „anatolé” szó áll, amely a nyelvészek
szerint egyes számban egy csillag láthatóvá
válását, „feljöttét” jelzi a hajnali szürkület-
ben, többes számban pedig földrajzi jelen-
tése van: Keletet, Anatóliát jelent. Tehát
Máté szövegét így lehetne pontosabban
fordítani: „Láttuk az Õ felkelõ csillagát.”
Jupiter, illetve annak babilóniai megfele-
lõje, a világ uralkodójának a csillaga, ki-
rálycsillag, a Szaturnusznak megfelelõ pe-
dig az a csillag, amelyhez az „amarru” tar-
tomány, azaz Szíria tartozott, hellenista
csillagászat szerint pedig Szaturnusz a zsi-
dók csillaga. Amikor ez a ritka együttállás
heteken belül megismétlõdött, útnak in-
dult az „amarru” tartomány felé. Mivel a

régi csillagászati táblázatokban messze
idõkre visszamenõen nem találtak analó-
giát, felismerve az esemény egyszeriségét,
és elindultak az „amarru” tartomány felé.
(Gerhard Kroll SJ 1970-ben megjelent,
magyarra is lefordított, „Auf den Spuren
Jesu” c. könyve nyomán.)

A csillag: jel! A tudományos kutatás kimu-
tathatja a csillagjelenség történetiségét, de
csak a hit fedezi fel a Gyermek istenségét.
Háttérként izgalmas lehet a „bölcsek” út-
ja, a csillagjelenség értelmezése, hódola-
tuk, imádatuk is, de csak Isten angyala je-
lentheti meg Máriának és a pásztoroknak
és minden embernek, hogy Jézus Krisztus
a Megváltó. Ádventi, karácsonyi énekeink
sokat beszélnek a csillagról, de mindig azt
imádják, akihez vezetett! A jel eltûnik, ma-
ga Jézus a Csillag. A Gyermek az üdvözítõ
jel. Õ a prófétai beszédben, azaz az igehir-
detésben és szentségeiben „sötét helyen
világító fényforrás, amíg felragyog a nap és
felkel a hajnalcsillag szívetekben” (1Pt
1,19). Õ maga az „új világosság”, a „fényes
Hajnalcsillag” (Jel 22,16). A Hajnalcsil-
lag-Jézus Krisztus tarja kezében, jobb ke-
zében az egyetemes anyaszentegyházat
jelképezõ hét csillagot (Jel 1,16). Ezért
nem fokozhatjuk le a csillagot felekezetvá-
lasztó szimbólummá.

A csillagra nézünk, de hitünk Jézus Krisz-
tust látja, akit így kérhetünk: „Szép fényes
Hajnalcsillagom. Ragyogj rám, édes Jézu-
som…” (EÉ 361). „Hozd a napköltét, Or-
szágod betöltét, Múljék el az éjszaka! Fus-
satok, árnyak, Jöjj, Uram, várlak, Lelkem-
nek fényes csillaga” (EÉ 397,5).

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/12.

Dicsõítõ alkalmak a sárszentmiklósi
református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban december 31-én 17 órakor várunk
minden érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi gyógyszer-
tár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösség-
ben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.

Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!
A gyülekezet tagjai

A SÁRBOGÁRDI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM MISERENDJE

December 24., 16 óra: pásztorjáték, 22 óra: vigíliai mise.
December 25., 9.30 óra: szentmise.
December 26., 9.30 óra: szentmise.
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Zengõ Hírmondó
Óvodánkban különösen nagy jelentõségûek a karácsonyt megelõ-
zõ hetek, amik várakozással telnek el. Ezekben a hetekben a gye-
rekeknek és a szülõknek egyaránt szerveztünk programokat.
Adventi idõszakban hagyomány, hogy péntekenként az aulában
összegyûlve közösen meggyújtjuk az adventi koszorúnkon a gyer-
tyákat. A Napraforgó csoportosok nagy izgalommal készültek,
hétrõl hétre különbözõ színû palástba öltözött angyalka gyújtotta
meg a soron következõ gyertyát az adventi koszorún. A gyerekek
a gyertya fényénél énekeltek és verseltek a várakozásról, a fényrõl
és a szeretetrõl. /Freschli Józsefné/
A Margaréta csoportba az adventi készülõdés kiegészítésekép-
pen ellátogatott Bõjtös Attila, „Beni apukája”, aki sok érdekes-
séggel bõvítette a gyerekek tudását az adventrõl, a várakozásról.
A gyerekek nagyon élvezték a történeteket és a gitárral kísért kö-
zös énekléseket. Ezúton is szeretnénk megköszönni Attila bácsi-
nak, hogy megmutatta a várakozás örömét és a családi szeretet
fontosságát. /Vitéz Mariann/
Nagy megtiszteltetés volt a Bóbita csoportosok számára, hogy
szerepelhettek a városi múzeum „Betlehemi csillag” címû kiállí-
tás megnyitóján. A gyerekek nagy izgalommal készültek, próbál-
tak minden nap, hogy a megnyitó napján elõadhassák a verseket,
énekeket és a pásztorjátékot a megjelent érdeklõdõknek.
Az óvodában a karácsonyi ünnepség keretében csoportunkban is
bemutattuk a mûsort a gyerekek szüleinek, akik büszkén ölelték
át gyermeküket, és boldogan játszottak velük együtt az óvodai ka-
rácsonyi ajándékokkal. /Fiserné Farkas Csilla/
Öt csoportban – Margaréta, Bóbita, Micimackó, Süni, Katica – a
szülõkkel „karácsonyváró” kézmûvesdélutánok voltak, ahol ké-
szültek adventi koszorúk, asztaldíszek, kisebb ajándéktárgyak,
mézeskalács-figurák, karácsonyfadíszek papírból, gipszbõl és
tésztából. Kreatív és ötletes dolgok készültek, és szinte minden el-
kelt. Köszönet érte a szülõknek és az óvodapedagógusoknak, daj-
ka néniknek. /Koncz Jánosné/
December 6-án lázas készülõdéssel érkeztek gyermekeink, szép
ruhába öltöztek és izgatottan várták a Mikulást. Õ pedig megér-
kezett hozzánk, kicsik és nagyok nagy örömére, és mindenkinek
jutott kis csomag és meglepetés.
A Süni csoport lelkesen készült a Luca-napra versekkel, mondó-
kákkal. December 13-án a fiúk legényeknek, a lányok boszorká-
nyoknak öltözve, seprûháton adták elõ a mûsorukat a többi hét
csoportnak, mellyel nagy sikert arattak. A jókívánságokért cseré-
be került a tarisznyába mindenféle földi jó, ami a gyerekek ked-
vence. /Toldy Miklósné/

December 14-én a zeneiskolások karácsonyi hangversennyel
kedveskedtek a gyerekeknek. Többen a fellépõk közül a mi óvo-
dásaink voltak. A gyerekek különféle hangszereket szólaltattak
meg, és sok ismerõs dallam is felcsendült, amiket az ovisok együtt
énekeltek az elõadókkal. Külön sikert aratott a rajzfilmbõl ismert
Hupikék törpikék, mely trombitán szólt.
Köszönjük a színvonalas elõadást, mellyel örömet szereztek óvo-
dásainknak. /Freschli Józsefné/
Óvodánk udvarán, az óvó nénik közremûködésével, elkészült a
babaházunkban a Betlehem, melyet sokan megcsodáltak, és a
gyermekek a szüleiket is odacsalogatták, hogy nézzék meg. Több
csoport körbeállta, és karácsonyi dalokat énekelve nézegette.
A hét záróeseménye a Katica csoport Betlehemes játéka volt, me-
lyet a feldíszített óvodai karácsonyfa alatt adtak elõ a többi óvo-
dásnak, a nyugdíjas óvó néniknek, dajka néniknek. Ezt követõen
minden csoport a saját szobájában örömmel fedezte fel az ajándé-
kokat, melyeket a csoportbeli fájuk alatt találtak.
A Katica csoportosok hétfõn délelõtt örömmel mentek el az idõ-
sek otthonába, ahol az ott élõ néniknek és bácsiknak adták elõ a
betlehemes játékot. Az otthon lakói már nagyon várták az oviso-
kat. Megfáradt szemükben könnyekkel nézték a lelkes, csengõ
hangú angyalokat, pásztorokat, három királyokat. A mûsor végén
közösen elénekelték a gyermekekkel a Kiskarácsony, nagykará-
csony és a Mennybõl az angyal kezdetû dalokat.
A szülõk aznap délután nézhették meg gyermekeik színvonalas
elõadását az óvoda aulájában. Köszönjük Somogyváriné Bedõ
Editnek a betlehemi dekorációt, amit naponta megcsodálnak ovi-
saink szüleikkel együtt. /Boros Mihályné/
Az ünnepvárás a többi napon is nagyon sokrétû volt a Zengõ óvo-
da csoportjaiban. A várakozás heteit ezek a meghitt alkalmak
még szebbé, még varázslatosabbá tették.

Betlehemes játék
a Katica csoportban

Mi mindenre jó a tapló?
A képen látható kifejlett példányt Alsószentivánon az iskola öko-
lógia szakkörös tanulói lelték fel a település határában 2011. de-
cember 7-én tett természetjáró túrájuk során.
A tapló bükk-, cser-, dió- és más fákon termõ gomba (latin neve:
Fomes species), amelybõl eleink évszázadokig készítették a tûz-
keltéshez szükséges gyújtóanyagot. A taplógombát megszárítot-
ták, vidékenként szokás szerint más-más hamu (bab-, kukorica-
szár, repce, vörös paréj) lúgos vizében fõzték, vagy napokon át áz-
tatták, megszárították és fejsze fokával foszlósra verték.
A tapló a Dunántúlon petyeve, pötye, zsidóbõr néven is ismert. A
tûzgyújtáson túl sapkát, különbözõ dísztárgyakat, háromlábú kis-
széket és ivóedényt is készítettek a nagyobb taplógombákból, a
méhészek pedig füstölõszerként alkalmazták.
Gyógyításra is felhasználták, legtöbbször vérzõ sebre tették. A
tapló kemény termõtestének rozsdabarna belseje nem más, mint
sûrû gombafonal-szövedék, olyan, mint egy finom likacsú szivacs.
Szinte magától értetõdõ, hogy magába szívja a sebbõl kiszivárgó
vért. De van még más hatása is: a taplók csersavszerû, összehúzó
anyagokat is tartalmaznak, tehát valóban van a vérereket, sebfe-

lületeket összehúzó, vérzéscsillapító, sebgyógyító hatásuk. Azt
mondják, hogy aranyér gyógyítására is alkalmas. A taplósapka
viselése pedig jótékony hatású a fejfájás ellen.
Régebben a gyerekek a gyertyánfataplót – mivel a vizet jól tartot-
ta – palatábla törlésére is használták. A múlt század elején fontos
kereskedelmi cikkünk is volt: a hazai erdõkbõl jelentõs mennyisé-
gû feldolgozatlan taplógombát szállítottak ki a szomszédos
országokba.

Kiss Attila
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Töltött kacsa

Hozzávalók (4 fõre): 1 kacsa, 35 dkg csirkemáj, 2 db
zsemle, 0,5 kg hagyma, 1 fej fokhagyma, só, bors, petre-
zselyemzöld, majoránna, 1 tojás, 2 ek mustár, 1 dl fe-
hérbor.
Az egész kacsát bedörzsöljük belül sóval, borssal, ételízesí-
tõvel, 2 gerezd lereszelt fokhagymával, kívülrõl csak sóval, és hûtõben 1 óráig állni hagy-
juk.
Közben megcsináljuk a tölteléket. A májat elkaparjuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk ma-
joránnával, petrezselyemzölddel. Belerakjuk a vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemlét,
1 tojást, a mustárt, 1 pici lereszelt hagymát és 1 gerezd lereszelt fokhagymát.
Jól összekeverjük, és ezzel töltjük meg a kacsánkat. Jól bevarrjuk a nyílást. A kacsát egy
tepsibe tesszük, és mellérakjuk a megmaradt hagymát és fokhagymát, és a fehérbort is
mellé öntjük. A kacsa bõrét tetszõleges módon beirdaljuk, és ahol vastagabb zsírréteg van
a bõr alatt, meg is szurkáljuk.
Lefedjük alufóliával, és elõmelegített sütõben kb. 2 óráig sütjük 180 fokon.
Levesszük róla az alufóliát, kiszedjük mellõle a hagymadarabokat. Megint megszurkáljuk a
zsírosabb részeken, hogy kisüljön belõle a zsír, és ropogósra sütjük.

Szilveszteri tésztasaláta

Hozzávalók (6 fõre): 500 g spagetti, 200 g majonéz, 1 li-
ter kefír (fele lehet natúr joghurt is), 200 g tejföl, 250 g
gépsonka, egész apróra darabolva, 200 g csemege-
uborka apróra darabolva, 200 g füstölt sajt vékonyra re-
szelve, õrölt gyömbér, õrölt köménymag, feketebors,
só, kevés citromlé – ízlés szerint, csipet porcukor. A
díszítéshez: 6 db kisebb tojás, Piros Arany (vagy ke-
tchup), friss zöldségféle.
A salátát egy éjjel (vagy tálalás elõtt pár órát) hûtõben pihentessük, így az ízek összeér-
nek. Vendégvárónak kiváló, mert elõre el lehet készíteni. Ajánlott a tésztát még a zacskó-
ban, kibontás elõtt félbe, vagy harmadba eltörni. A Piros Arany tubusát egy vékonyabb
eszközzel (pl. hústûvel) szúrjuk ki, akkor szebben lehet írni a számokat a tojásra. Még job-
ban mutat a tojásdísz piros céklasalátán.
A tésztát elõírás szerint kifõzzük, de ne fõzzük túl, sõt, hagyjuk kicsit roppanósabbra. Az
öntethez a hozzávalókat egy nagyobb tálban kikeverjük, az 1 liter kefírben (joghurtban) a
majonézt, a felaprított alapanyagokat, a fûszereket jól elkeverjük. A már leszûrt, legalább
langyosra hûlt, fõtt tésztát óvatosan belekeverjük az öntetbe. A tojásokat keményre fõz-
zük, majd megpucoljuk, lehûtjük. Tálalás elõtt elkészítjük az óra-díszítést. Ehhez a lehûtött
fõtt tojásokat egy éles késsel óvatosan félbevágjuk. Egy nagyobb tálba, a szépen elsimí-
tott saláta tetejére rendezzük a fél tojásokat, majd Piros Arannyal ráírjuk a számokat. Az
óramutatóhoz bármilyen zöldségszeletet tehetünk, répából, paprikaszeletbõl, szárzeller-
bõl.

Töltött, aszalt sárgabarack

Hozzávalók (2 személyre): 200 g aszalt sárga-
barack, 60 g kristálycukor, fél citrom leve, 175 g
natúr joghurt (vagy mascarpone). A díszítéshez:
durvára vágott natúr pisztácia (vagy pirított sze-
zámmag).
A sárgabarackot egy tálba tesszük, és annyi hideg vizet öntünk rá, hogy ellepje. Lefedjük
12 órára (vagy egy éjszakára), így hagyjuk. Leöntjük róla a vizet. Egy lábosban 3 dl vizet
összekeverünk a cukorral, a citromlével, beletesszük a barackokat, és forrás után, ala-
csony lángon, lefedve kb. 15 percig fõzzük. Ekkor levesszük a fedõt, kivesszük a baracko-
kat és magas lángon sziruposra sûrítjük a levet. Kihûtjük. A barackokat megtöltjük
egy-egy kk pici cukorral és citromlével kikevert joghurttal (vagy mascarponeval), elren-
dezzük egy tálon. Meglocsoljuk a sziruppal és megszórjuk a pisztáciával (vagy szezám-
maggal). Behûtve tálaljuk.

Mézeskalács

Az alábbi recept szerint készült mézeskalácsot Jákobné
Tünde kínálta az elsõ sárbogárdi karácsonyi vásárban, az
elmúlt héten pénteken. Sokaknak ízlett, és kérték Tündétõl
a receptet, ezért most közzétesszük, szíves felhasználásra.
Érdemes az elkészítésbe bevonni a gyerekeket is!
Hozzávalók: fél kg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg cukor, 25 dkg
méz, 1 egész tojás, 2 tojássárgája, egy kiskanál szódabikar-
bóna, citromhéj, õrölt fahéj, õrölt gyömbér, egyéb fûszerek.
A meleg mézben felolvasztjuk a vajat, a cukrot, utána bele-
tesszük az összes többi hozzávalót, és simára gyúrjuk. Egy órán
át, vagy egy éjszakán át pihentetjük, vékonyra nyújtjuk, formákkal kiszúrjuk, tepsibe sütõ-
papírt teszünk és rátesszük a kiszúrt formákat (tehetjük egymáshoz közel a sütiket, nem
fognak összesülni. Elõmelegített sütõben 170-180 fokon világosra sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI A BÉKESSÉGRÕL ÉS
A JÓAKARATRÓL

Szaporodnak a házak homlokzatán, a fákon a fényfüzé-
rek, közeledik a karácsony.
Régen, ha megjött az este, a világ természetes állapota a
sötétség volt. A falunkban valaha terjedt egy anekdota.
A nem épp közkedvelt bíró uram egy decemberi estén
kilépett a kiskapuján, és hangosan hátraszólt a konyhá-
ban szorgoskodó feleségének:
– Olyan sötét van itt, hogy ha valaki pofon vágna, hát
nem tudnám, hogy ki volt az.
És ebben a pillanatban meg is kapta a fülest. Nem is tud-
ta meg soha, hogy ki adta, olyan sötét volt.
Az emberek nem szeretik a sötétséget. Nekik félelmetes
az Éj birodalma. Kitalálták a világítást. Mindenféle szö-
vétnekeket, fáklyákat, mécseseket, gyertyákat találtak
ki, aztán jött a gázvilágítás, végül a villamosság százféle
ragyogása. A városok utcáit a legsötétebb éjszakákon is
nappali világosság borítja. Azonban ilyenkor, karácsony
érkezésekor ez sem elég.
Fényfüzérek, fel-felvillanó fényfürtök! Mirõl beszéltek
nekünk?
Mert a fények beszélni is tudnak. Milyen sokatmondó
szó a „fényûzés”! Igen, némelyik fényáradat egyszerûen
a gazdagságot hirdeti. „Nézzétek csak, milyen sok pén-
zem van!” Lehet látni tarkabarka, bizarr fantáziájú, sok-
színû, vibráló díszkivilágítást. „Nézzétek, mit tudok én!”
De a legtöbb ilyen fénysor egészen egyszerû mondaniva-
lót fejez ki. Örömöt. Igenis, örömöt. Akik kitették, talán
nem is tudják. Lehet, hogy azért mesterkedték oda, hogy
kedvére tegyenek a gyereknek vagy az asszonynak. Eset-
leg azért, mert „mifelénk így szokás”. Eszükben sem volt
valamiféle érzelmet kifejezni. Az is lehet, hogy ha meg-
tudnák, mit jelentenek a kis égõcskék, talán sürgõsen le-
vennék onnan, hiszen nekik nem sok okuk van örömre.
Mert akik értik ezt a fénynyelvet, azok világosan kiolvas-
sák, hogy itt arról van szó: „Nagy örömöt hirdetek.”
Akár akarták az alkotók, akár nem, ezt jelenti.
A világ manapság a szomorúságról szól. Mert, ugye, vál-
ság van. Nagy az államadósság, magas az infláció, kevés a
pénz, jön a tél. Borzalmas, hogy fillérezni kell, s ha nem
vigyázunk, elveszik a lakást. Sõt akkor is, ha vigyázunk.
Na de kérem! Lehet öröm nélkül élni? Talán-talán le-
het. De minek? Örömre szükség van, mint a vitaminra.
Nem is kell hajszolni, rejtekúton is betoppan. Ha nem vi-
gyáz az ember, észre sem veszi, máris örül. Az életnek. A
napsütésnek. A hóesésnek. Egy mosolynak.
Azt mondják, hogy több mint kétezer évvel ezelõtt pász-
torok tanyáztak egy bizonyos mezõn, és éjszaka õrizték
ott a nyájukat. Egyszerre csak ott állott elõttük egy an-
gyal. El lehet képzelni, mennyire megrémültek. „És
monda nékik az angyal: Ne féljetek, mert nagy örömet
hirdetek néktek, mely az egész népnek öröme lészen.”
Elmagyarázta, hogy Dávid király városában, Betlehem-
ben született egy kisded, aki jászolban fekszik bepólyál-
va. Õ lesz a világ megtartója. Ekkor hirtelenséggel
mennyei seregek vették körül õket, és énekelni kezdtek:
„Dicsõség a magasságban Istennek, és békesség a földön a
jóakaratú embereknek.”
Na, itt kezdõdött a karácsonyi öröm története. A nõk
tudják, hogy minden csecsemõ születése öröm. Ha eh-
hez még hozzájön a jóakarat és a békesség meghirdetése
az emberiség számára, akkor világítsanak a kis fénypont-
ok világszerte. Ha már a békesség és a jóakarat csak vá-
gyakozás tárgya maradt, legalább ez a vágyakozás nyilvá-
nítsa ki magát a milliónyi vibráló fénypont által!

(L. A.)
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Hírek az alapi iskolából
December régi magyar neve:
Karácsony hava. Ha az ünne-
pi készülõdés, ajándékvásár-
lás, a sok tennivaló nem ra-
gadna el minket, lehetne ez az
év legnyugodtabb, legbéké-
sebb hónapja. Iskolánkban
ezért törekszünk arra, hogy
színes programok biztosítása
mellett megteremtsük az ün-
nep hangulatát. Vegyük sor-
ra, mi történt velünk ebben a
hónapban.
December elsõ napján Vinc-
ze Laura 2. osztályos tanuló a
Vörösmarty Megyei Szavaló-
versenyen vett részt Székesfe-
hérváron, eredményes szerepléséért oklevelet kapott. A Pataki
Kerámia „Barangolás Kerámiaországban” címû rajzversenyén
Õri Dániel 2. osztályos tanuló különdíjként saját rajza kerámián
megvalósított mását érdemelte ki.
December 2-áig helyezhették el a diákok azokat a könyveket és
szaloncukrokat az iskola folyosóján egy gyûjtõkosárba, amiket a
vármezõi gyerekeknek szántak. Sok szép könyvet ajánlottak fel
önzetlenül. A gyerekek, akikhez eljutott az ajándékunk, cserébe
elküldték nekünk rajzaikat köszönetképpen Erdélybõl, amelyek
azóta is faliújságunk díszei. Emlékeztetnek arra, miben rejlik az
ajándékozás öröme.

December 6-án vendégeink
érkezetek. Télapó, Kram-
pusz és Manó jöttek el hoz-
zánk. A Télapó kivételesen
ráért nálunk idõzni. Így azon
kívül, hogy végiglátogatta az
osztályokat, kiosztotta az
ajándékcsomagokat, az óra-
közi szünetekben mesét ol-
vasott a gyerekeknek, ebéd
után pedig meghallgatta a
rövid mûsort, dalokat, ver-
seket, amikkel az alsósok
kedveskedtek neki.
Miután a Télapótól búcsút
vettünk, fõként az elsõ négy
évfolyam részvételével klub-

délutánt tartottunk. Volt itt játék, tánc, seprûtáncoltatás, interak-
tív táblás játékok, mesefilmek és büfé. Ez utóbbihoz az osztályok
hozták a ropogtatnivalókat, aprósüteményeket – volt, aki kókusz-
golyót, más sós, virslis péksüteményt vagy gyümölcssalátát készí-
tett.
December közepén már mézeskalácsillat lengte be iskolánkat, hi-
szen egy szerdai napon a hetedik, majd a második osztály is nagy
munkához látott az iskola konyháján. Délután lett, mire az összes
rénszarvas és hóember figura kisült, díszt kapott, a szorgos kis ke-
zeknek hála. Az eredményt jól mutatja, hogy két nap múlva már
híre-hamva sem volt a hatalmas mézeskalácshalomnak.
Az adventi idõszak izgatott várakozással, készülõdéssel telik.
Szebbnél szebb alkotások, képeslapok, üdvözlõkártyák, díszek,
ajándékok kerültek ki a gyerekek kezei alól. Az utolsó tanítási hé-
ten megérkezett a havazás is végre, így a hógolyózás, csúszkálás,
hóember- vagy hóvárépítés örömei sem maradtak el.
December 19-én második osztályunk ellátogatott a helyi pékség-
be, ahol közelrõl is szemügyre vehették, hogyan készül a karácso-
nyi menü elmaradhatatlan kelléke, a bejgli. Megnézhették a
lisztraktárat, a különbözõ dagasztó-, kelesztõ- és nyújtógépezete-
ket mûködés közben, a kemencéket is. Köszönjük a Köõ pékség-
nek a kedves vendéglátást!

Iskolánkban a 3. és az 5. osztály készült heteken át, hogy hagyo-
mányainkhoz híven ünnepi mûsorukkal szerezzenek meglepetést
diáktársaiknak, szüleiknek, nevelõinek. December 21-én a mûve-
lõdési házat így igazi ünnepi hangulat járta át. Bauerné Kaszás
Veronika köszöntötte a vendégeket. A legszebb ajándékra, a sze-
retetre hívta fel mindenki figyelmét. Az ünnepi beszédet követõ-
en a kisebbek versekkel, dalokkal és a Didergõ király történetével
idézték fel a tél és a karácsony szépségét, örömét. Az ünnepség
zárásaként együtt énekeltünk:

„Csordapásztorok midõn Betlehemben
Csordát õriznek éjjel a mezõben,
Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg õ szívük.”

Így köszöntöttük kis falunk és iskolánk lakóit a szeretet ünnepén
békét és boldogságot kívánva.
A következõ verssel viszont szeretnénk mindenkinek köszönetet
mondani és kellemes ünnepeket kívánni, akik segítették, támo-
gatták iskolánkat a 2011-es évben.

Karácsonyi fények

Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk,
ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni és bízni a jóban.

Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
(ismeretlen szerzõ)

Alapi iskola

Megjelent a

Nagymama régi szakácskönyvének
felújított változata!

Benne: takarékos receptek ínséges idõkre,
reformkonyha és sok-sok elfeledett étel

elkészítésének módja.

Kapható a szerkesztõségben 500 Ft-os áron!
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December 24., SZOMBAT
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Anno 6.25 Angi jelen-
ti 6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 A karácsonyfa dala 9.50 Mondák a ma-
gyar történelembõl 10.05 János vitéz 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 A magyar parlament karácsonya 13.00 Mennybõl az angyal – Kormo-
rán és vendégei 14.25 Milliomos Mikulás 16.00 Beethoven 17.25
Gasztroangyal 18.20 Matula kalandpark 19.30 Híradó 20.00 Sissi I. – A ma-
gyarok királynéja 21.40 A varázsfuvola 0.00 Karácsonyi éjféli mise
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Winx Club 10.40 Karácso-
nyi történet 12.00 Híradó 12.30 A medvementõ 14.20 Ki a Télapó? 16.10 Egy
éjszaka a királlyal 18.30 Híradó 19.00 Jégkorszak – Állati nagy karácsony
19.25 Jégkorszak 21.00 Való világ 21.35 Micsoda nõ 0.00 Mária, egy anya
története
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.15 Õslények országa – A hi-
deg tûz köve 11.35 Szurikáták 13.05 Barbie csodás karácsonya 14.25 Eny-
veskezû Mikulás 16.05 A kétszáz éves ember 18.30 Tények 19.00 Shrekbõl
az angyal 19.30 Shrek 21.10 Csillagpor 23.45 Segítség, karácsony! 1.25 Ka-
rácsony a Riviérán 3.05 Teleshop 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nél-
kül 10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.25 Történet hangszerelve 13.05
Karácsony az asztal körül 14.04 Világóra 14.35 A kisasszondi professzor
15.05 Az Isten állatkertje 15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek
17.04 Jelenlét 17.30 Hírek 17.33 Karácsonyi dallamok 18.04 Karácsonyi mu-
zsika Meszlényi László zenetudós társaságában 19.05 Munkás karácsony
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.04
Rádiószínház 22.00 Hírek 22.03 Operaházi karácsony 22.30 Karácsonyi
dalok, énekek 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

December 25., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.25 Kortárs
6.55 Opera Café 8.00 Híradó 9.00 Vízipók-csodapók 10.15 Mondák a magyar
történelembõl 10.30 Csillagszemû Gála 11.00 Református istentisztelet
közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 Hírek 12.40 Mondák a magyar történe-
lembõl 12.55 Mennybõl az angyal – Kormorán és vendégei 14.30 Szegény
gazdagok 16.00 Rex, a kölyökfelügyelõ 17.35 A szövetség 18.35 Szerencse-
vasárnap 19.30 Híradó 20.00 Sissi II. – Az ifjú császárné 21.45 Égi madár
23.00 Biblia: Jézus 0.35 Szenthelyi Miklós hangversenye 60. születésnapján
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.20 Micimackó és a Zelefánt
11.25 Huncut karácsony 12.00 Híradó 13.25 Arthur és a villangók 14.50 Egy
jávorszarvas kalandjai 16.35 Télapu 2. 18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a
Fõnix rendje 21.25 Való világ 22.00 Ház a tónál
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.35
Õslények országa – A nagy fagy 12.10 TMNT – Tini nindzsa teknõcök 13.50
Barbie mesés karácsonya 15.10 Apát kérek karácsonyra 16.50 A pót télapó
18.30 Tények 19.00 Madagaszkarácsony 19.30 Shrek 2. 21.15 Mr.
Magorium meseboltja 23.10 Amerika kedvencei 1.00 Havasi Balázs-koncert
2.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Karácsony Assisiben – Szent Ferenc nyo-
mában 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Króni-
ka 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35
A Biblia növényei 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Kró-
nika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 21.06
Rádiószínház 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 26., HÉTFÕ
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin 6.25 Domovina 6.55 Ma
reggel 8.55 Holle anyó 10.00 Fekete villám 12.00 Hírek 12.05 Mondák a ma-
gyar történelembõl 12.15 Mendika 13.20 Jelfák 13.30 Mici néni két élete
15.00 Az igazi Télapó 16.35 Kaliforniai karácsony 18.10 Csingiling 19.30 Hír-
adó 20.05 Sissi – Sorsdöntõ évek 21.50 Utolsó rapszódia 23.05 Biblia: Jézus
0.40 Szenthelyi Miklós születésnapi koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 6.00 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Havas cso-
dák 11.30 A szálloda kedvence 12.00 Híradó 13.05 Asterix Amerikában
14.30 Reszkessetek repülõk! 16.15 Apád-anyád idejöjjön! 18.30 Híradó
19.00 Táncoló talpak 21.00 Való világ 21.35 Hull a pelyhes 23.15 Egy nejnél
jobb a kettõ 23.45 Férjhez mész, mert azt mondtam!
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.00 Hercules és Xena: Harc a titánokkal 11.20 Õslé-
nyek országa – Utazás a nagy vízhez 12.35 Furcsa hétköznapok – SP 13.05
Babe 15.05 A Mikulás karácsonya 16.35 Kelekótya karácsony 18.30 Tények
19.05 Harmadik Shrek 20.55 Végre karácsony! 22.55 Hepiendek 1.20
Michael Bublé

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnali dallamok
6.00 Hírek 6.03 Versek karácsonyra 7.00 Ünnep reggelén 180 perc 8.45
Sport 9.03 Mesék a börtönbõl 9.30 Dunántúli betlehemek 10.03 Református
istentisztelet közv. 11.03 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.22 Dallamos ka-
rácsony 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Mert a szeretet sosem fogy el 15.00 Hírek 15.03 A legnagyobb ajándék…az
élet 15.30 Közelrõl 17.03 Gergõ Krónika 18.03 Zrínyiek és a szerelmes Balas-
si 18.30 Karácsony határon innen és túl 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 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 27., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Srpski Ekran 6.25
Unser Bildschirm 6.55 Ma reggel 9.00 Bigyó felügyelõ karácsonyi mentõak-
ciója 9.25 Mondák a magyar történelembõl 9.40 Mindenbõl egy van 10.35
OTP Bank Lovas Világkupa 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát exp-
ressz 12.55 Nehéz kesztyûk 14.35 Angyali érintés 15.20 Mondák a magyar
történelembõl 15.35 DTK Extra 16.30 Sport 2011 – Vizes vb Shanghai 17.25
Honfoglalás 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Elcserélt lányok 21.00 Iga-
zából szerelem 23.10 A rejtélyes XX. század 23.40 Sporthírek 23.50 Sport
2011 – Vizes vb Shanghai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.05 Rajzfilmek 9.00 Trendmánia 10.45 Békavári
uraság – Az új kaland 11.20 A dzsungel könyve 2. – Maugli és Balu 12.00 Hír-
adó 12.55 Barátság mindenáron 14.35 Az agyoncsapat 16.20 Bûnvadászok
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Fedõneve: Takarító 21.00 Való világ 22.05
Buliszerviz 2.: Taj elõmenetele 23.40 Az orosz kapcsolat 1.40 Légi mentõk
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tv2 matiné 9.30 Breki világot lát 11.50 Õslények or-
szága – A hosszúnyakúak vándorlása 12.20 Furcsa hétköznapok – SP 12.50
Szórd a pénzt és Fuss! 14.40 Matilda, a kiskorú boszorkány 16.30 Sky Kids –
Ég lovagjai 18.30 Tények 19.05 Kung fu Panda – A harc mûvészete 19.35
Mézengúz 21.10 Mission Impossible 3. 23.40 Propaganda 0.40 Tények este
1.10 Ezo.tv 1.45 Klubvilág 4.15 Totalcar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.22 Zrínyiek és a szerelmes Balassi 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Zrínyiek és a szerelmes Balassi 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

December 28., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Hrvatska krónika
6.25 Ecranul nostru 6.55 Ma reggel 9.00 A 12 ajándék 9.25 Mondák a ma-
gyar történelembõl 9.40 Elcserélt lányok 10.25 David anyja 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?
14.20 Angyali érintés 15.10 Mondák a magyar történelembõl 15.25
Gasztroangyal 16.25 Flash 16.55 Sport 2011 – Kajak-kenu vb Szeged 17.45
Kutyába se veszlek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Hóbarát 21.55 Ki-be
Tawaret 23.30 A tánc legendája 0.20 Sporthírek 0.30 Sport 2011 –
Kajak-kenu vb Szeged
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.05 Rajzfilmek 10.20 Mary Poppins 11.20 Fiúk a
parton 12.00 Híradó 13.05 Vidám temetés 15.00 Álom.net 16.50 Az õserdõ
hõse 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Drágám, add az életed! 21.00 Való vi-
lág 22.50 Halálos temetés 0.20 Túlvilági kapcsolat
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tv2 matiné 9.15 Múmia – Az elveszett tekercs
nyomában 10.40 Õslények országa – A pöttömszauruszok támadása 12.05
Furcsa hétköznapok – SP 12.35 The Blues Brothers – A Blues testvérek
14.45 A Sherwoodi erdõ titka 16.45 Cápasrác és Lávalány kalandjai 18.30
Tények 19.05 Pata-csata 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 21.05 A skorpióki-
rály 22.55 Hiába futsz 0.40 Dakar 2012 1.10 Tények este 1.40 Ezo.tv 2.15
Tigris és sárkány 4.15 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

December 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Zenés karácsonyvárás Miklóson az óvodában (25p) és az iskolában
(60p), Interjú dr. Ángyán József államtitkárral (20p), Szalagtûzõ 23.00 és
0.00 Lapszemle

December 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremfoci 13.00 Lap-
szemle 14.00 Zenés karácsonyvárás Miklóson az óvodában (25p) és az is-
kolában (60p), Interjú dr. Ángyán József államtitkárral (20p), Szalagtûzõ
18.00 Lapszemle 19.00 Mikulás Sáregresen (5p) és Tinódon (30p),
Néptáncgála (120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 25., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Zenés karácsonyvárás Miklóson
az óvodában (25p) és az iskolában (60p), Interjú dr. Ángyán József állam-
titkárral (20p), Szalagtûzõ 13.00 Heti híradó 14.00 Mikulás Sáregresen
(5p) és Tinódon (30p), Néptáncgála (120p) 18.00 Heti híradó 19.00 Kará-
csonyi koncert a miklósi kat. templomban (75p), Karácsonyi alkalom az
alapi ref. közösségben (60p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó

December 26. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsonyi koncert a miklósi kat.
templomban (75p), Karácsonyi alkalom az alapi ref. közösségben (60p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Maszek (60p), Winnetou Cecén (60p),
Nyitott Egyetem: Holics László (25p), Sárhatvani bolondlagzi (22p) 23.00
és 0.00 Heti Híradó

December 27., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport: Teremfoci 13.00 és 18.00
Heti Híradó 19.00 A régi mozi (60p), Endl-koncert (90p), Partiumi barango-
ló 23.00 és 0.00 Heti Híradó

December 28., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A Maszek (60p), Winnetou
Cecén (60p), Nyitott Egyetem: Holics László (25p), Sárhatvani bolondlagzi
(22p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

December 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Karácsonyi koncert a miklósi kat. templomban (75p), Karácsonyi al-
kalom az alapi ref. közösségben (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

További mûsor a TV futószövegében.

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha gondjuk van
a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

December 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 6.00 Rondó 6.55 Ma reg-
gel 9.00 Rigócsõr király 10.05 Kakaókoncert 11.00 Poén Péntek 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Illatos út a semmibe 14.30 An-
gyali érintés 15.15 Mindenbõl sok van 16.15 Flash 16.40 Sport 2011 – A vi-
lág sportja 17.45 A testõrök visszatérnek 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.10 Apák napja 21.50 Nyár utca, nem megy tovább 23.05 Európai Film-
akadémia Díj 2011 23.35 Angi jelenti 0.00 Sporthírek 0.10 Sport 2011 – A
világ sportja
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.05 Rajzfilmek 9.15 Star Wars: A klónok háborúja
10.50 Rádió 12.00 Híradó 12.50 Enyém a vár 14.45 Plasztik szerelem 16.35
Kincs, ami nincs 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Dino 21.00 Való világ
21.55 Két túsz között 0.00 Egy életem, két halálom 1.30 Börtönpszicho
TV2:6.00 Segíts magadon! 6.25 Tv2 matiné 9.50 Menekülés Atlantiszról
11.20 Beethoven 3. 12.55 Furcsa hétköznapok – SP 13.25 Sárkányszív 2. –
Egy új történet 15.00 A tûzsárkány birodalma 16.40 9 és 2 randi 18.30 Té-
nyek 19.05 Rém rom 21.00 A skorpiókirály 2. – Harcos születik 23.10 Tökéle-
tes célpont 0.55 Ezo.tv 1.30 Tények este 2.00 A sárkány – Bruce Lee élete
3.55 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 30., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 6.00 Angi jelenti 6.25
Roma kultúra 6.55 Ma reggel 9.00 Öcsi és nõvérke 10.00 Magyar népmesék
10.15 A majmok kastélya 11.30 Magyar népmesék 11.40 Útravaló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hungariq 13.25 Öz-
vegy menyasszonyok 14.40 Angyali érintés 15.30 Poén Péntek – Válogatás
16.25 Flash 16.55 Sport 2011 – Labdarúgás, itthon és külföldön 17.50
Alfonzó szenvedélyei 18.30 Vad Magyarország – A vizek birodalma 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Poén Péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.05
Négy szellem 23.00 Családom és egyéb emberfajták 23.25 A hivatal 23.55
Billy Idol – Az „In Super Overdrive” turné 1.10 Sporthírek 1.20 Sport 2011 –
Labdarúgás, itthon és külföldön 0.20 Család csak egy van 1.05 MM
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.05 Rajzfilmek 8.55 Dawn Anna – Minden rend-
ben lesz 10.20 Ütõs játék 12.00 Híradó 12.20 Feketelistán 14.15 Az angyalok
is babot esznek 16.30 Oscar 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Elvarázsolt
kastély 21.00 Való világ 22.15 Anakonda 23.40 Erõszakos múlt 1.15
Végzetes bankrablás
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tv2 matiné 9.35 Egérmese 4. – Az éjjeli
lény 10.50 Beethoven 4. 12.20 Furcsa hétköznapok – SP 12.50 Fletch 14.40
Szellemirtók 16.35 Hajrá csajok: A nagy összecsapás 18.30 Tények 19.05
Állj, vagy lõ a mamám! 20.55 A szuper exnõm 22.55 Lökött örökösök 0.35
ALL IN – Kezdõk és nagymenõk 1.35 Ezo.tv 2.35 Tények este 3.05 Alexandra
pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00
180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütkö-
zõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.05 Az év
sportja 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rá-
diószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666

Üzlethelyiség kiadó 35 m2-tõl 200 m2-ig. központi
helyen, jó parkolási lehetõséggel. Elérhetõség: 06
(20) 925 3414

Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m2-es
családi ház, parkosított kerttel. Irányár: 16 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827

Áron alul, Sárbogárdon, jó helyen lévõ lakás el-
adó. 06 (70) 703 1875

Olcsó rezsivel kis ház kiadó. Lidlhez közel, hosszú
távra, két fõ részére. Érdeklõdni délutáni órákban:
06 (30) 474 1423 2086430

Minõségi cser, akác, tûzifa eladó. Cser kugli:
1910 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150 Ft, ha-
sított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól. Telefon:
06 (20) 406 9267 2086599

Disznóvágást vállalok. 06 (30) 2455 622 2086592

Földlabdás fenyõk eladók 06 (30) 548 4424

Jól szituált nyugdíjast keresek eladói munkakör-
be. 06 (20) 9937 248.

Garázst vennék az Ady-lakótelepen. 06 (30) 7575
030.

120-150 kg-os hízók eladók. 06 (25) 460 278.
(2086634)

Lakás kiadó. 06 (30) 624 5444. (2086611)

Lakás igényesnek kiadó Sárbogárd központjá-
ban. 06 (70) 332 1397. (2086399)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

TETÕCSERÉP szállítással 1350 Ft-tól,
garanciával. 06 20 9475 970

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával akár

hitellel! 06 20 9475 970

ÓRA–ÉKSZER, karórák, faliórák,
ébresztõórák, órajavítás, arany- és

ezüstékszerek, ékszerkészítés, törtarany
felvásárlás. Sárbogárd, Ady E. út 89.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

ELADÓ IKEA FRANCIAÁGY.
Telefon: 06 30 600 5460

Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)

ELADÓ! 06 20 405 7366

Sárbogárd központjában,
100 m2-es CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 20 402 7263

Svéd frissítõ MASSZÁZS FELNÕTT
KÉPZÉS indul SÁRBOGÁRDON JANUÁR
28-ÁN. Nyilvántartási szám: 00842-2011

Érdeklõdni: 06 20 437 4869

KARÁCSONYFA-ÁRUSÍTÁS termelõnél.
Sárszentmiklós, Deák u. 6. 06 30 406 3214

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Felhívás
Azzal a kéréssel fordulunk városunk
polgáraihoz, vállalkozóihoz, hogy
amennyiben lehetõségük van rá, szíves-
kedjenek Huszár Petra – városunk ne-
héz helyzetbe került lakójának – kiújult
betegsége miatti újbóli gyógykezelés-
éhez segítséget nyújtani. Aki együtt
érez a betegséggel küzdõ fiatal lánnyal,
családjával, és szeretne támogatást
nyújtani, az alábbi

Huszár Petra, OTP BANK NYRT.

11773360-00254113
számlaszámon megteheti.

Fogjunk össze, hogy az egészség gyõz-
zön, ne a betegség!

Sárbogárd Város Önkormányzata

Elveszett…
…féléves, karamellszínû, hosszúszõrû
tacskó kiskutya. Egy 3 és egy 6 éves kis-
lány nagyon várja haza!
Cím: Sárbogárd, Tinódi u. 29/A. Tele-
fon: 06 (70) 453 4227.

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új évet kíván:

Etelvári Zoltán
önkormányzati képviselõ

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása

december 24., szombat zárva

december 25., karácsony zárva

december 26., karácsony zárva

december 27., kedd 9–16 óra

december 28., szerda 9–16 óra

december 29., csütörtök 9–16 óra

december 30., péntek 9–16 óra

december 31., szombat zárva

2012. január 3-ától a megszokott mun-
karendben várjuk kedves Olvasóinkat.

Minden kedves Olvasónknak békés ka-
rácsonyt és nagyon boldog új esztendõt
kívánnak a könyvtár dolgozói!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál (Sárbogárd, József A. u.
14.) 2012. január 1-jétõl újra mûködik
pszichológiai tanácsadás.

A tanácsadást csütörtöki napokon lehet
igénybe venni elõzetes, telefonos
(25/508-970), vagy személyes bejelent-
kezés alapján, Sárbogárd közigazgatási
területén élõ lakosoknak.

Családsegítõ, Sárbogárd

Megemlékezés
a hõsökre

A HBE Sárbogárd 2012. január 12-én
18 órai kezdettel megemlékezést tart a
Hõsök terén a doni áttörés áldozatai-
nak emlékére.
Tisztelettel várjuk városunk polgárait!

A HBE vezetõsége

Tájékoztató
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (székhely:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.; NFA Megyei
Területi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Horváth I.
u. 16-18.,) a 262/2010. (XI. 17.) korm. rende-
let rendelkezései alapján megkezdte az álla-
mi tulajdonban lévõ földterületek nyilvános,
egyfordulós haszonbérleti pályázati felhívá-
sainak közzétételét.
A pályázat célja a családi gazdaságok kialakí-
tása és megerõsítése, továbbá az állattenyész-
tési tevékenység ösztönzése, az állattenyész-
tés termõföld igényének biztosítása.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ
utolsó napja a kifüggesztés napjától számított
45. nap 14 óra.
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet haszonbér-
leti pályázati felhívásai HU21-10097, HU21-
10098, és HU21-10099 azonosítóval a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján 2011. decem-
ber 23. napján kerültek kifüggesztésre.
A fenti pályázati azonosítószámú eljárásokhoz
kapcsolódó haszonbérleti felhívások megte-
kinthetõk és letölthetõk Sárbogárd város
internetes elérhetõségérõl is, melyen lát-
ható a kifüggesztés kezdõidõpontja, a
www.sarbogard.hu weboldalon a polgármes-
teri hivatal/pályázati, ajánlati felhívások/2011
menüpont alatt.
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet tájékozta-
tása szerint várható további birtoktestek ha-
szonbérleti felhívása is, melyet szintén
elérhetõvé teszünk a város honlapján.
A pályázati felhívás fénymásolására terjedelmi
okok miatt (16 oldal + térképmelléklet) nincs
lehetõség a polgármesteri hivatalban.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Egy pálfai Angliában 9.

A kacsafészek
Még a végén azzal vádolnak meg, hogy munkamániás va-
gyok, amiért ennyit írok az itteni „piszkos” feladataimról,
pedig kisebb anekdoták tucatjai szinte mindig elõkerül-
nek a takarításra váró szobák fiókjaiból. Ám most itt az
ideje, hogy a kvártélyról is szóljak egy keveset.

Egy hónapnyi lakókocsis elszállásolás után költözhettünk
be a staffline-ra. A kaszárnya-mintára épített, hosszú, két-
emeletes lakótömbök szolgáltatják a személyzet fészkét, a
hozzá tartozó mosodával és étkezdével. Az egyes lakások
változatos befogadóképességgel rendelkeznek abból a
szempontból, hogy hány fõ lakhat bennük (azaz hány szo-
bás); ez a szám egytõl hatig váltakozik.

Jómagam egy kettes (iker-) lakban vagyok, ami közös für-
dõt és konyhát jelent egy másik sráccal, akinek természe-
tesen szintén van saját szobája, külön bejárattal. A szoba
berendezése a szükségleteken kívül más extrát nem tar-
talmaz, kivéve egy tûzjelzõt, ami akkor is sípol, ha megva-
karom a fülemet. Egyhangú lenne az élet ebben a szürke
negyedben, ha nem lenne pár apróság, ami piciny izgal-
mat csempész mindennapjainkba.

Például a nyulak és a kacsák. Nem gondoltam volna, hogy
vadrezervátumba költözök, de néhány itteni ember visel-
kedésén kívül eme jószágok is ezt a kételyt vetették fel
bennem. Szabadon rohangáló nyulak egyik bokortól a
másikig, járdán tocsogó vadkacsák az ajtóm elõtt. Bár
nem hinném, hogy a cég állatbaráti promóciója lenne
mindez, egyszerûen csak ideszoktak a vadak, a sok étel-
maradék miatt.

Ezzel el is érkeztünk a problémás részhez: az étkezéshez.
Mivel az étkezdei menü heti ciklikussága egy idõ után
unalmas (és különben is saját zsebbõl kell finanszíroz-
nunk), csak ráállna arra az ember, hogy otthon fõzzön egy
jó vacsorát. Igen ám, de a „konyhának” nevezett folyosón
hûtõn, asztalon és mikrohullámú sütõn kívül nincs más.
Ráadásul a vezetõség kitalálta, hogy semmiféle mobilizál-
ható tûzhely sem engedélyezett a staffline-on, mivel tûz-
veszélyes. Ebben ugyan van némi igazság, de érdekes mó-
don ugyanez a kitétel nem vonatkozik a dohányzásra, és e
mögött az a ravasz szándék is állhat, hogy otthoni fõzõcs-
kézés helyett az étkezdében, vagy más itteni étteremben
költsünk gyomrunk javára. És mivel az igazi magyar em-
ber, de bárki más sem készítene el mikróban egy kiadós
marhapörköltet, na, mit csinál? Öt óra után – amint „kol-
légiumi igazgatónõnk” elhúz az irodából – kihúzza a szek-
rényt, vagy lecsavarja a fürdõkád oldalát és elõveszi on-
nan az eldugott rezsót, és nekiáll fõzni. Persze, miután a
füstjelzõbõl ki lett véve az elem…

Különféle emberek szomszédságában lakva eszembe öt-
lött, hogy itt az alkalom angoltudásom gyakorlására. Ko-
pogok is a szomszédnál, az ajtót nyit, s én mosolyogva üd-
vözlöm:

– Hi, how are you?

– Beszélj nyugodtan magyarul – válaszolja.

Ugyanez fogadott a másik szomszédnál, a szembe szom-
szédnál és a másik szembe szomszédnál is. És a háztöm-
bök közt értetlenül állva teszem fel a kérdést: „Itt minden-
ki magyar?” Arrébb ugyan találtam lengyeleket és litvá-
nokat is, de az itteniek nem véletlenül hívják „Kis-Ma-
gyarországnak” e helyet, hisz hatszoros túlerõben va-
gyunk a személyzeten belül, más nációkkal szemben.
Azért remélhetõleg angolul sem felejtek el Angliában.

Egy pálfai fiatalember

Idõjárás
Folytatódik a változékony, téli idõ. A hõmérséklet az ilyentájt átlagos érték körül ala-
kul, úgy, hogy keleten lesz mindvégig a hidegebb, nyugaton pedig az enyhébb idõjá-
rás. Pénteken és szombaton fordulhat elõ kisebb mennyiségû csapadék, elsõsorban
hó, havas esõ, de néhol esõ formájában. A légmozgás általában mérsékelt marad, de
a hétvégén élénk, idõnként erõs szélre kell felkészülnünk. A jelenlegi számítások sze-
rint az ország északkeleti területein, a magasabban fekvõ területeken illetve a dél-
nyugati megyék jelenleg is vastag hóval borított részein van esély arra, hogy szent-
este hóréteg borítsa a tájat.

www.metnet.hu

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások
jármûvezetõknek és gyalogosoknak

a téli átállással kapcsolatban
Télen megváltoznak az út- és látási viszonyok. Azért, hogy a balesteket el tudják ke-
rülni, a következõ ajánlásokat tesszük:
Vezessenek lassabban, tartsanak nagyobb követési távolságot!
Fokozottan figyeljenek a „zebrák” és az iskolák környékén!
A gyalogosok és kerékpárosok viseljenek fényvisszaverõ öltözéket, használjanak vi-
lágítást!
A jármûvezetõk szereltessenek fel téli gumit a jármûvükre!
Hóesés, vagy fagyott hótakaró esetén használjanak hóláncot!
A jármû hûtõfolyadékának fagyállóságát ellenõriztessék, a világítást mûködtessék
akkor is, ha az nem kötelezõ!
Mielõtt hosszabb útra indulnak, tekintettel arra, hogy útakadály (pl. hóátfúvás) miatt
hosszabb idõt tölthetnek a jármûben, javasoljuk, hogy elindulás elõtt tankolják tele
az autót, vigyenek magukkal meleg takarót, ásót, sót illetve homokot!
Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthetõ a bal-
esetek kockázata, még a kritikusabb, téli idõszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Ne adjon esélyt a betörõnek!
Az év végi ünnepek közeledtével a rendõrségi tapasztalatok és elemzések szerint
megszaporodnak a betörések. A bûnelkövetõk ugyanis kihasználják azt, hogy az ad-
venti idõszakban az emberek az egyes bevásárlások alkalmával hosszú órákra, míg
egy-egy családlátogatás kapcsán több napra üresen és õrizetlenül hagyják lakásai-
kat, házaikat. A betörõk kifigyelik, hogy mikor nem tartózkodik senki a lakásban, és
akkor követik el a bûncselekményeket. Mire a sértett hazaér, otthonát felforgatva,
míg értékeinek már csak a hûlt helyét találja.

A nyomozók egy-egy ügy kapcsán sokszor azzal szembesülnek, hogy kevés informá-
ciót tudnak összegyûjteni a sértett szomszédjaitól. Az emberek közönye nagyban
megnehezíti a bûnözõ személyek beazonosítását, elfogását.

A fentiek elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg tanácsainkat!

Amennyiben lehetõségük van rá, házukat, lakásukat szereltessék fel több, egymás-
tól független biztonsági rendszerrel: mozgásérzékelõ lámpa, biztonsági zár, riasztó,
biztonsági kamera! Egyre több biztonságtechnikai cég van már, akik távfelügyeletet
látnak el. Ha tehetik, kössenek valamelyikkel szerzõdést!

Amikor távoznak a lakásból, az összes nyílászárót csukják és zárják be! Ne csak a la-
kásukat, de a lépcsõházat is zárják be az idegenek elõtt!

Amennyiben hosszabb idõre hagyják üresen a lakást, kérjék meg valamelyik ismerõ-
süket, vagy szomszédjukat, hogy nézzen rá otthonukra, kapcsolja fel a villanyokat!
Tegyen úgy, mintha otthon tartózkodnának!

Amennyiben otthonában tölti az ünnepeket, és gyanús személyeket, illetve gépko-
csit lát, hívja a 107-es, vagy a 112-es ingyenes segélyhívók valamelyikét! Ne tétlen-
kedjen, tárcsázzon minél elõbb, hogy a rendõrök minél hamarabb reagálni tudjanak a
bejelentésre, és el tudják fogni a bûnelkövetõket!

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