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December 13. – Luca napja
Tizenhárom nap karácsonyig. Addig rövidülnek a nappalok, s egyre nõ a sötétség. A
világvége rettegésében él a Föld népe. Pedig közel a virradat. Luca sugárzó fényt
hirdetõ nevében ennek ígéretét hordozza.
Az elmúlás és megújulás korszakai a lét
örök körforgásának kísérõi. A rettegést
hirdetõk most a maja naptárra hivatkoznak, mely szerint december 22-én a 3600
éves világciklus befejeztével vége lesz a világnak.
Kétezer évvel ezelõtt a Halak korszakának
kezdetén Krisztus a világvége meghirdetése helyett örömhírt, a bûnöktõl való megszabadulás, az örök élet ígéretét hozta a
Földre. Egy korszaknak akkor is vége szakadt. Az akkor kezdõdött Halak korszakának most lesz vége, s most lépünk be a Vízöntõ korszakába.

A 60-as években a Hair címû musical sikerszáma, az Age of Aquarius (a Halak korszaka) errõl szólt. A vietnami háború poklából hangzott fel reménykiáltásként e dal:
„A béke irányítja majd bolygónkat,
A szeretet pedig a csillagokat.”
S most visszatekintve milyen reménytelenül távolinak tûnik ez a béke! Vietnam
után Afganisztán, Irak szétbombázása, a
szomáliai s a délszláv háború vérfürdõi;
természeti katasztrófákban, éhínségben
milliók halála következett. Fájdalmasan
megtapasztalhattuk, hogy a szeretet és a
béke nem születik meg önmagától, önjelölt messiások eljövetelétõl, forradalmak
gyõzelmétõl, rendszerváltásoktól, korszakváltástól. Csak ha mi megváltozunk,
ha méltóvá válunk a szeretet befogadására, akkor van reményünk a Mennyei Béke
Birodalmának eljövetelére.

Ez a tizenhárom nap karácsonyig ennek jegyében való elcsendesülésre szólít. Arra
szólít, hogy önmagunkban engedjük megszületni a Megváltót, s a belõle a ránk áradó kegyelem fénye töltse be a lelkünket és
a Földet.
Hargitai Lajos

MIKULÁS MINDEN MENNYISÉGBEN!
Mikulás-futás a Mészölyben

Pusztaegres
Cece
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Philia-advent
A Philia egyesület idén is családias együttlétre hívta meg szegényebb sorsú családok gyermekeit Töbörzsökre, az iskola éttermébe szombaton délelõtt.
A fiúk hamar átkéredzkedtek rúgni a bõrt a tornaterembe. Az
anyukáknak közben módjuk nyílt ruhaadományokból válogatni.
Az asszonyok, lányok ezalatt a bõséges mennyiségû harapni- és
innivalót készítették elõ, valamint karácsonyfa- és asztali díszeket, kis ajándékdobozokat, ajándékokat fabrikáltak a leghétköznapibb alkotóelemekbõl: dióból, kukoricacsuhéból, almából,
tésztából, szalagokból s miegymásból.
Az együttlétnek minden évben szerves része a lelki feltöltõdés,
nemcsak a közösen eltöltött órák révén, hanem éneklés, gyertyagyújtás és útravaló gondolatok által is. Dizseri András személyes
élményeit osztotta meg a jelenlévõkkel egy kedves külföldi vendég látogatásáról, aki náluk járt nemrég, majd felolvasta a Bibliából Jézus születésének történetét.

A gyerekek, persze, kaptak egy kis ajándékot is: egy tábla csokoládé és egy mosolygó mandarin mellé választhattak maguknak egy
plüssállatot, amit örömmel vittek haza.
Hargitai–Kiss Virág

Ki kopog
a Kippkoppban?
„Itt kopog, ott kopog, megérkezett Télapóka, hopp!” E rövid dal
ritmusgyakorlatával kezdte hagyományos rendezvényét a zeneiskola tanulóinak egy csoportja.
A Jákob Zoltán rendezésében tartott zenés mûsort minden év decemberében tartják meg a sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában,
ahol az ifjú tehetségek megmutathatják a kisebbeknek tudásukat,
melyet a hónapok, vagy évek során elsajátítottak.
Az óvodások bevonultak s az óvó nénik mellé ültek, úgy figyelték
a kis mûsort. Bartók Alex dobgyakorlata után Hegedûs Zsófia játszotta klarinéton a „Hull a pelyhes”-t. Több mint egy tucat dalt
adtak elõ a zeneiskolások különbözõ hangszerek segítségével:
dob, triangulum, ütõ, zongora, klarinét, fuvola, furulya, gitárok.
Olyan ismert zenéket adtak elõ, mint például az elõbb említett
dal, a Télapó itt van, Suttog a fenyves és a Pásztorok, pásztorok.
Ezeket a dalokat az ovisok is felismerték, és el is énekelték õket a

hangszeresekkel. Idén is feltûntek a kamaraegyüttesek, akik furulyával, gitárral, ütõvel, triangulummal, vagy csengõvel adtak elõ
közösen egy-egy dalt az óvodásoknak. Nagyon tetszettek az ilyen
összeállások.
A félórás elõadást követõen az óvó nénik sütivel kínálták a hangszereseket, és várják õket vissza minél hamarabb!
Hargitai Gergely

Adventi gyertyagyújtás és Télapó-várás a cecei óvodában
„Advent elsõ vasárnapján
fellobban egy gyertyaláng,
Reményt hoz a szürkeségbe,
mikor fénye ránk talál!”
Az adventi készülõdés mindig izgalmat, várakozást hoz a gyermekek
életébe. Elkezdtük díszíteni az óvodát, csoportszobákat. Ebben õk is segítségünkre vannak. Az adventi koszorút minden csoport közösen készíti el.
Az idei évben az elsõ gyertya meggyújtására az udvaron elkészített
nagy koszorún került sor a szülõk és
az egyház képviselõinek jelenlétében. A hittanfoglalkozásokra járó
gyermekek együtt készültek egy kis
mûsorral, amit nagy odaadással elõ
is adtak. A gyertyagyújtás után meleg
teával kínáltuk a résztvevõket. Sajnos az idõjárás nem kedvezett nekünk, de köszönet azoknak, akik így
is kitartottak az ünnepség végéig.

A másik fontos esemény volt ovisaink életében a Télapó érkezése. Erre is már hetek óta készültünk, napi
szinten foglalkoztatta a gyermekeket. Sokat énekeltünk, szép verseket tanultunk, és naponta gyûltek a
Télapónak szánt ajándék rajzok.
December 6-án végre elérkezett a
várva várt nap. Reggel az iskolások
látogattak meg bennünket, és egy
érdekes jelenetet láttunk két krampuszgyerekrõl, Kornélról és Karoláról. Ezután hamarosan megérkezett az „igazi” Mikulás. Minden
csoportba betért és meghallgatta a
gyermekek énekeit, verseit, illetve
érdem szerint megdicsérte, vagy éppen picit megdorgálta az óvodás
gyermekeket, de azért végül mindenki megkapta a csomagját és a
csokimikulást. Hangos énekszóval
búcsúztattuk a Télapót, aki megígérte a gyerekeknek, hogy hamarosan küld egy kis havat.
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Ó, Mikulás!
Ó, Mikulás, jó öreg, hullt színekbõl
és hangokból míg összeáll csodád,
hol vagyunk már a hajszolt holnapokban!
Fáradt jelenbõl hajlunk múltba át.
Nem gyermekkorba kívánkozom vissza,
csak felnõttként rejtélyed keresem,
múlt öröm, havas, piros táncú szépség -,
s fehér idõd búcsúzó szívemen.
(Lelkes Miklós)
A Mikulás cecei érkezésére ezt a szép mottót választották a Télapó-várás szervezõi.
Családok népesítették be a cecei mûvház
nagytermét december 6-án délután, így
sok-sok gyermekecske zsongta körül a

Nagyszakállút, amikor megérkezve helyet
foglalt a neki szánt ülõalkalmatosságon.
Zsákjából a gazdag csomagokon kívül
mindig elõvarázsolódott egy rakás szaloncukor is. De nemcsak az édességért járultak hozzá a gyerekek egy-egy kör futás
után; szívesen beleültek az ölébe, kipróbálták a csengettyûs botját is.
Az apróságok nagyon élvezték, hogy övék
ez a nap és a nagy tér, s önfeledten szaladgáltak, másztak, táncoltak a színpadon, a
székek között, megcsodálták, megtapogatták a feldíszített karácsonyfát. A szülõk elfogódottan legeltették szemüket a csemeték hadán.
Hargitai–Kiss Virág

Havazás Sárhatvanban
Holle anyó készítette föl Sárhatvan gyermekeit a Télapó érkezésére szombaton
délután a klubban. Találós kérdéseket tett
föl a gyerekseregnek, szaloncukorral jutalmazva a helyes feleleteket, s a hangulat fokozására nagy marékkal szórta hópelyheit
az egybegyûltek fejére.
Aztán jött a hírnök, hogy itt van krampuszaival a Mikulás, aki betoppanva, napszemüvegével egy csöpp rock and roll-t
csempészett a terembe. Kibontva hosszú
tekercsét név szerint szólította ki Sárhatvan ifjú lakóit. Még jó, hogy hozott magával a Télapó egy méretes virgácsot, mert

sokan nem mondtak verset vagy éneket az
ajándékért cserébe. Így bizony suhintás is
járt a csomag mellé!
Voltak azonban ügyes gyerekek, akik illõ
módon köszönték meg a Mikulás ajándékát.
Miután kifogyott a Télapó kosara, s elköszönt a sárhatvaniaktól, eszem-iszom és
mulatság várt a gyerekekre kifáradásig.
Meg kell említenem a klub elõtt felállított,
életnagyságú betlehemet és feldíszített fenyõt is, melyek ünnepi fényt adnak a
falunak.
Hargitai–Kiss Virág

Két Mikulás egy „csárdában”
Ilyet még a világ nem látott, hogy két Mikulás is megjelenjen egy helyen! Pedig így
volt, tanúsíthatom, Pusztaegresen, ahol szombaton délután jött el a Nagyszakállú a
gyermekekhez. Pónifogat hozta az elsõ Télapót, aki ki se akart fogyni az ajándékokból. Öröm ez már csak azért is, mert azt is mutatja: van utánpótlása a falunak –
mármint ami a gyermekek létszámát illeti.
A másik Mikulás mintha az égbõl pottyant volna, egyszer csak megjelent, zsákjából
szaloncukrot szórva. Az apróságoknak se kellett több, rávetették magukat a zsákmányra, s fölszedegették a nyalánkságot mind egy szemig.
A falu asszonyai, persze, gondoskodtak arról, hogy az örökmozgó kicsinyek ne maradjanak üres bendõvel: süteményekkel, elemózsiával raktak meg roskadásig egy
hosszú asztalt, és szomjoltóról is gondoskodtak.
Szükség is volt az energiára, mert a Télapók távozása után következett a tinidiszkó,
ahol kedvükre szaladgálhattak, ugrálhattak, pöröghettek-foroghattak Pusztaegres ifjú lakói.
Hargitai–Kiss Virág

1950 ELÕTTI FÉNYKÉPEKET KERESÜNK
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló fényképeket keresünk. Akinek ilyen képek vannak a birtokában, kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl,
meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett várunk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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Mikulás-futás nyolcadszor
December 6-án immár nyolcadik alkalommal rendezte meg iskolánk a szülõi munkaközösséggel és az iskolaszékkel együtt a
Mikulás-futást. Mára elmondhatjuk, hogy
kedvelt hagyományt teremtettünk ebbõl a
megmozdulásból.
Mivel hó nem esett, lovas hintón érkezett a
Mikulás – Balogh István –, akit krampuszok kísértek, majd Kovács István, a Mikulás nagykövete vezetésével két kilométert
futott iskolánk apraja-nagyja sok szülõvel
és nevelõvel együtt, akiket nem tántorított
el a hideg, szomorkás idõ sem. A rendõrség által biztosított útvonalon színpompás
látványt nyújtott a sok-sok piros sapkás,
fegyelmezett kocogó.
Kovács István 1988-ban elfutott Európán
át Rovaniemiig, a világ Mikulásáig. Meg-

tisztelõ számunkra, hogy idén is tudott idõt
szakítani a Mészöly diákjaira.
A lelkesen futókat az iskolába visszaérve
dobozos gyümölcslével és szaloncukorral
várták. Az aulában a már feldíszített fa
mellett meglepetésmûsor várt bennünket.
Egy kedves bábjelenetet láthattunk egy
napközis csoport elõadásában, akik bevonták a gyerekeket is a játékba.
Bodoki Györgyné, az iskolaszék elnöke
egy jól ismert téli dalhoz írt aktuális, a Mészölyre átfogalmazott szöveget. Az így átírt
dalt Bodoki Bernadett énekelte el. Vastaps kísérte elõadását.

Köszönetnyilvánítás
Iskolánkba e hét elején megérkezett a
várva várt fenyõ, amit még szeptemberben ajánlott fel Gili János, iskolánk
egyik tanulójának nagypapája.
A mûszaki osztály és a tûzoltóság dolgozóinak szervezésében kivágták, elszállították, majd a helyére tették a hatalmas,
gyönyörû fenyõfát. Az aulát betöltötte a
frissen vágott fa illata, ami vidámmá
tette tanulóinkat.
Ambróziné Mikuli Margit, iskolánk rajztanára megtervezte, Somogyváriné Bedõ Edit segített elkészíteni a díszeket, és
a sok kisiskolás örömmel festette a
szebbnél szebb figurákat.
Köszönet mindenkinek, aki bármivel is
hozzájárult ahhoz, hogy gyönyörû fenyõ
legyen az aulánkban, aminek tövében
hetente meggyújtunk egy újabb gyertyát
advent idején.
A Mészöly Géza Általános Iskola
diákjai, nevelõi

Kedvelt színfolt volt a kórus, amiben pedagógusok szerepeltek, megerõsítve a Mikulással. Nagy sikert arattak, hiszen a gyerekek szívesen nézik, ha a nevelõik szerepelnek.
A megmozdulás befejezéseként Kovács
Istvánnal együtt a fenyõfa elõtti emléktáblára feltettük a mostani futás idõpontját is
az elõzõek alá.
Vidáman, jól telt el ez a délután mindanynyiunknak!
A Mészöly Géza Általános Iskola nevelõi

KARÁCSONYI ÉS
SZILVESZTERI
TORNA
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
kispályás csapatokat, hogy a hagyományossá vált karácsonyi és szilveszteri
tornát ismét megrendezi.

Helye: a Mészöly Géza Általános
Iskola tornacsarnoka.
Ideje: 2012. december 23.,
2012. december 30.
Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat, melyen
igazolt játékosok is szerepelhetnek.
A nevezés leadás határideje – a nevezési díj befizetése mellett – a karácsonyi
tornára 2012. december 15., a szilveszteri tornára 2012. december 23.
Befizetés: Szöllõsi Istvánnénál a tornacsarnokban.
Az LSC vezetõsége

Bogárd és Vidéke 2012. december 13.
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Lapszemle 1912. december 8.
Múlt heti számunkban ízelítõt kaphattunk
az újraindult Sárbogárd és Vidéke elsõ
számából. Folytassuk a sort, és lássuk, mirõl írt a második szám.
Áttekintve az újságot megállapítható,
hogy a legtöbb cikk a sárral foglalkozik, és
ez még többször visszatérõ téma marad a
késõbbiek során.
Már a címoldal hozza Heltay fõszolgabíró
rendeletét a gyalogjárdák karbantartásáról, melyben felszólítja a tisztelt lakosságot: „hogy minden egyes ház- és telektulajdonos a gyalogjárdát jelen esetben a sártól,
hóesés alkalmával pedig a hótól pénzbüntetés terhe mellett azonnal takaríttassa meg
és amennyiben beszerezhetõ volna, szénsalakkal, vagy hamuval hintesse be. Ezen
munkálatok keresztülviteléért a községi bírót
teszem felelõssé.” Egy másik hír azt panaszolja, hogy járhatatlan út visz a postahivatalhoz. Ez valószínûleg a Deák Ferenc (ma
Posta utca) és az Asztalos utca sarkán lévõ
épületre utalt. A közönség körébõl pedig
egy olvasói levél ecseteli a sár okozta viszonyokat. „Aki valamikor Sárbogárdon véletlenül is megfordult, (…) gyûlölséggel a lelkében gondol azon állapotokra, hogy létezzék a fõvároshoz közel egy nagyközség, melyben Szeptembertõl – Júniusig a rettenetes
nagy sár miatt, Júniustól – Szeptemberig a
még rettenetesebb por miatt az ember a lábát
sem teheti ki az utczára! Hogy ily körül-

mények között a vidéki messze elkerüli
községünket és hogy ily ázsiai állapotok mellett Sárbogárd vidéki forgalma a minimumra
redukálódik, az csak természetes. De ha a
vidéki, kit a véletlen hozott ide községünkbe
ily panaszra fakad, mennyivel jogosabb azok
panasza, kiket mint engem és velem együtt
annyi más száz intelligensebb embert élethivatásuk, viszonyaik évekre, vagy talán
egész életükre ideköt!? Sárbogárd különben
is édes-keveset nyújthat az itt lakóknak –
szemben más községekkel – de itt még az a
minimális életszükséglet is hiányzik, hogy
néha-néha a szabad levegõre, az utczára
mehessünk. Mert nincs az a sárcipõ, nincs az
a csizma, melynek segítségével képes volnánk a félelmetesen tündöklõ, rettenetes sártengeren átgázolni.”
A téma irodalmi alakot öltve is feltûnik,
mégpedig gúnyvers formájában. A Cupidus álnéven író poéta így élcelõdik az „Ez
az utcza végig sáros” címû költeményében:
„Esik esõ, esik esõ, jaj be kár.
Sárbogárdon minden utczán nagy a sár.
Ha mind arany volna, ami itten fénylik,
Bogárdi aranyban járhatnánk mi térdig.
De nem arany fénylik a bogárdi utczán,
Hanem feneketlen sár, tócsa az csupán,
Ha bele lépsz, elnyel, nem bírsz kievezni,
Ezt merik Bogárdon utczának nevezni.”

De derûsebb olvasnivalóval is szolgál a helyi sajtó. Példának okáért a Régen volt c.
írás a Tárca rovatban egy szép történetet
mesél el a múltból, „még mikor a falut
Bogárd–Tinódnak nevezték”. A Prepeliczay Korponay Aranka tollából született kis
novella azt beszéli el, miként vesz egy szegény árvaleány élete kedvezõ fordulatot a
község elöljáróinak segítségével. Aztán
belepillanthatunk egy bensõséges eseménybe is. Advent elsõ vasárnapján ünnepélyt rendeztek az Andrássy úti ev. ref. elemi iskola helységeiben (Kozma-iskola)
„Az ünnepélyen úgy az úri, mint a polgári
osztály nagy számban jelent meg. Bevezetõül
Forgács Endre mondott megható imát.
Ezután Venczel Lajos és Gyõry Rózika VI.
oszt. tanulók szavaltak. Majd Nagy Etelka
tanítónõ tartott egy tanulságos felolvasást,
végül Sóos Etelka kitûnõ szavalata következett. A szép és minden tekintetben sikerült
ünnepélyt Forgács Endre lelkes szavakkal és
egy lélekemelõ imával zárta be.”
Végül olvashatunk még a hírekben többek
között balesetekrõl, megugrasztott fatolvajokról, elfogott csalóról, hatalmas villámlásról, ami a decemberi idõben szokatlan, és egy készülõ mulatságról a Korona
szállóban.
(-b -n)

Karácsonyi muzsikaszó a Zengõben
Igazán hangulatos délelõtt kerekedett a Zengõ Óvodában kedden.
A zeneiskola növendékei karácsonyi muzsikálással vezették be a
közelgõ ünnepek meghittségébe az óvodásokat, miközben kint
nagy pelyhekben hullt a hó. Fõképp olyan dallamokat válogattak
össze, amiket a gyerekek is ismernek: Télapó itt van, Hull a pelyhes, Bóbita, Kiskarácsony – hogy csak néhányat soroljak az elhangzott darabokból.
Közremûködtek: Csõgör Klaudia, a Mészáros testvérek, Takács
Anna, Kasza Máté, Gazsó Anna, Siák Magdolna, Tóth Sándor,
Rehány Tamás, Sipos Dávid, Papp Petra, Kineth Annamária, Já-

kob Mihály, Gábor és Ágnes, valamint
Bõjtös Attila és Jákob Zoltán. A fellépõk a
legkülönfélébb hangszereket szólaltatták
meg: trombitát, fuvolát, szintetizátort, furulyát és gitárt.
Az óvodások, óvó és dajka nénik szívesen
kapcsolódtak énekükkel a hangszeresekhez. Remélhetõleg a gyerekek közül többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy majd egyszer õk is játsszanak valamilyen hangszeren.
Hargitai–Kiss Virág
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Vándorlásaim 18.
Az egyre vadabb szélrohamok kikezdik kunyhóm tetejét, s már
fentrõl is egyre többet kapok az égi áldásból. A víz elõl nincs hová
menekülni. Átnedvesedik a pokrócom, és csak esik és esik az esõ.
A nedves pokróc alatt dideregve egy szemhunyásnyit se tudok
aludni. Éjfél után lehet már, mire eloszlanak a felhõk, de a szél továbbra is erõs marad. A fák félelmetesen zúgnak. Félájult kábulatomból nagy reccsenésre riadok. A közelemben hangos puffanással csapódik a földre egy letört faág. „Mi van, ha ez rám esik?” –
hasít belém az aggodalom. Nyugtatom magam, hogy a kunyhó tetejét egy vastag fatörzs tartja, ami fölfogná a lezuhanó ágat. Ekkor
egy újabb faág törik le, s vágódik nagy csattanással éppen hajlékom tartógerendájának. Csak jönne már a hajnal! A viharos éjszaka végtelen hosszúnak tûnik. Lassan dereng a keleti ég, s a szél
is elül. A didergés kissé fölmelegít, s kábult, mély álomba merülök.
Végtelen kék óceán felett hatalmas madárként repülök. Alattam
sziget tûnik fel. A valószínûtlenül zöld pázsitot két ágra szakadt
patak szeli ketté. A patak két ága kis földdarabot ölel körül, rajta
csöpp ház, virágoskert, a ház elõtt pad a lombos fa árnyékában. A
patakon híd vezet át. Romantikus, idilli kép! Az ott Goethe Faustjából Philemon és Baucis, a boldog örök szeretõk háza. A hídon egy szürke csincsilla nyúl baktat keresztül. A fûben a két kislányom és egy kisfiú játszik. A nyúl fölbaktat a ház tornácára vezetõ
falépcsõkön. Kosárban szõrfészek, benne kilenc kisnyúl mocorog. Megszoptatja õket.
Zuhanok, zuhanok bele a tengerbe. Magzatként ringok édesanyám méhében. 1944 nyara. A kecskeméti vasútállomás parkjában búcsúzunk édesapámtól. Édesanyámon világos kartonszoknya. Sír. Édesapám nyugtatja.
– Ne sírj, ne sírj. Mire a kis lurkó megszületik, itthon leszek.
Tehervagonok sora, sok-sok katona integet. Távolodik egyre a
szerelvény. Távolodik, egyre kisebb lesz édesapám arca. Nem hiszem már, hogy visszajön. Fekete üresség a szívemben a helyén.
„Amikor megszületek, nem lesz ott” – hasít belém a fájdalom. –
„Jaj, nem halhatsz meg a háborúban!” – s már repülök apám után,
a vonat után, hogy visszahozzam, hogy megmentsem magamnak
õt a haláltól. Égbe nyúló nagy hegyek, lövészárkok. Édesapám
szemén keresztül nézem a világot. Csupasz fák, lövedékek túrta
föld. Aknák süvítenek, egyik a másik után. Az egyik egyenesen
édesapám felé tart. Mosolygó kisgyerekarca van. Az akna elé állok, hogy engem találjon el. Közelít felém, nem félek. Kitárom a
karom, mosolyog, magamhoz ölelem. Édesapám kezében a csajka, benne birkapörkölt krumplival. Beszívja az étel jó illatát. Aztán szilánkok és föld takar be mindent.
Lélegzik. Édesapámnak birkapörköltszaga van. Jönnek a szanitécek. Rohannak vele. Kórházi sátor, kloroform, szike… robog velünk a vonat a hátország felé. Megmenekült!!!
Ringok édesanyám méhében, hegyes kristálytüskék vesznek körül. Fenyegetõk, félelmetesek. Ha itt maradok, fölnyársalnak.
Ágyúdörgés… Indulnom kell a világra. Ágyúdörgés, szüntelenül.
Ahányszor hallom, összerezzenek. Nem akarom meghallani! Jaj,
inkább elmegyek, vissza az angyalokhoz!
Nagymama énekel, sír, ringat. Magához ölel. Hallom a szíve dobbanását:
– Lalikám, ne halj meg! Ha meggyógyulsz, fõzök neked egy hatliteres lábos bablevest! – a könnyei hullnak az arcomra, mint a langyos esõ.
A testem forró, lázam van. Erre ébredek. Az éjszakai vihar nyomán a faleveleken vízcseppek szikráznak a délelõtti napsütésben.
Ráz a hideg. Hol vagyok?
Egyedül egy lakatlan szigeten, betegen. Nem tudom megmozdítani a karom. Ólomsúly húz vissza a nedves szalmára. Elfog a rémület. Senki se segít rajtam, ha meghalok! Összeszedem magam, és
kivánszorgok szétázott tanyámról. Hiába süti a testem a nap, csak
ráz a hideg. Hallucinációk törnek rám. A lábamon egy fehér tornyú templom áll, elõtte a hasamon, mellemen friss szántás. Nagyapám ekéje nyomán kitárul a fényre a szívem, benne a Senki Szigetének szõlõje. A tõkéken Ezeréves Magyarország Emléke sárga

fürtjei. Fölöttem fehér szárnyú angyal lebeg. Keze aranyfényben
ragyogó edényt tart. Szikrázó csillagok hullnak belõle a szívembe.
Lehajol, elõttem egy színházi bársonyfüggönyt összehúz. Karjába
vesz, ágyba fektet, a hajával betakar. Orgonaszót hallok, gyönyörû ének hívogat a templomból.
Csönd. Éjszaka, aztán ismét nappal, s megint éjszaka. Keserû íz a
számban, egy fûzfahajtást rágok. Jó ez a keserû. Elmúlt a láz. Kábultan fekszem a vackomon. Hány napja már ennek? Nem tudom. Nem ettem, nem ittam semmit, mióta kikötöttem, s mégis
milyen könnyûnek érzem magam! Elönt a szomjúság. Odavánszorgok a csalitosba elrejtett csónakhoz. A hátsó részben lévõ
szekrényben van még az üdülõbõl hozott kenyérbõl. Jó száraz.
Török egy kicsit, forgatom a számban, de nem tudom lenyelni.
Egy kis víz segít. Egy falat elég volt. A vizet az utolsó cseppig kiittam. Ha lesz erõm, kievezek a partra. Van ott egy forrás. Jéghideg,
tiszta. Addig jó lesz a Duna vize is. Ez az utolsó gondolatom, mielõtt újra álomba zuhanok.
Füstszerû nõi alak ereszkedik le rám a magasból. Félelmetes boszorkány. Az arcomba néz. Mosolyog. Lebbenõ haja végigsimogatja a testem. Varázsigéket suttog a fülembe. Szétnyitja a homlokom, belenyúl a koponyámba, s onnan ragacsos, gömb alakú, sötét masszát húz ki. A gyökerei egyenként szakadnak ki a koponyacsontból. Nem fáj. Megnyugszom, rájövök, nem akar ártani. Ez a
nõ gyógyító. Felemeli a testem, a Napra emeli a karját. A Nap szája kinyílik, s belelök a fehér izzásba. Nem fáj, nem félek. Testembe
hatol a fehér izzás. Kivesz, a térdére fektet, széles vasdeszkára.
Fölém magasodik, s lecsap. Keze vaspöröly. Ver ütemesen. Az
ütések alatt kívül egyre keményebb, belül egyre lágyabb leszek.
Tüzes, híg folyadékként lötyög már a belsõm. Nem csodálkozom.
Mindez olyan természetes dolognak tûnik. Mintha örökké ez lett
volna velem, míg világ a világ. Aztán hosszú szakállú vének jönnek. Talpra állítanak. Mereven állok, mint egy szobor. Szikrák
pattognak a fülembõl, szemembõl. Görcsös bunkókkal ütnek, teljes erõvel, s közben ismeretlen, idegen varázsszavakat kiáltanak
az arcomba. Az ütésektõl élet költözik belém, s végül hatalmas kiáltás tör ki a torkomból.
E kiáltásra eszmélek. Sötét éjszaka van, zuhog az esõ, süvít a szél,
csapkodnak a villámok, és én ott üvöltök égnek vetett karokkal,
bele a viharba. Nem fázom. Hatalmas tüzes erõ feszíti a testem.
Belerohanok a hullámokat vetõ vízbe, hogy lehûtsem magam. Lebukok a víz alá, aztán föl, s megint le. Hanyatt fekszem, s hagyom
magam sodortatni a villámok szabdalta sötét éjszakában. Egy vízbe nyúló gyökéren akadok fenn. A gyökér végigkarcolja a testem.
Ez az elsõ fájdalom, amire eszmélek. Kikapaszkodom a partra.
Meztelen testem veri az esõ, mégsem fázom. Valami belsõ tûz izzik bennem.
Lelkemben béke van. Úgy jó minden, ahogy van. Az élet, a létezés
gyönyörû.
Hajnalodik. Az elvonuló viharfelhõk alól elõbújik a hajnalcsillag.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Orgonakoncert
Alapon
Hiába mondtak a hírekben nagy hóesést szombat estére, szerencsére hozzánk nem érkezett el a zord idõ. Így könnyedén eljutottam Alapra, ahol az idei Angyalvárás második eseményére került
sor: a hagyományos adventi orgonahangversenyre. A mûsor vendégei és fõszereplõi a Barátok együttes volt Kecskemétrõl, akik
már sokadik éve kápráztatják el az érdeklõdõket elõadásukkal.
Több zenemûvet hallhattunk tõlük szaxofon- és orgonakísérettel.
Áhítattal hallgattam õket, s ahogy becsuktam a szemem, rögtön
más tájakon találtam magam. Emlékeztünk azokra is, akik már
nem lehetnek közöttünk. Az Ave Maria utolsó hangjainál eleredtek a könnyeim. Máig nem tudom, mi történt velem, csak azt tudom, hogy mélyen megérintett az elõadás. Másokon is láttam,
hogy elengedve a hétköznapok nehézségeit teljesen átadták magukat a zenének. S voltak, akik hozzám hasonlóan elmorzsoltak
egy-egy könnycseppet titokban.
A közel ötven érdeklõdõt Szegszárdy Imre orgona- és szintetizátorjátékkal, Boronkay Klára egy karácsonyi történettel és énekekkel, Palotás Endre szaxofonjátékkal ajándékozta meg. Sze-

mélyes kedvenceim Jobbágy Zsanett és Keskeny Márk voltak,
akik több operarészlettel és könnyedebb karácsonyi zenemûvekkel leptek meg minket. Ahogy Márk Leonard Cohen Halleluja
címû számát énekelte, az felejthetetlen volt.
Igazi léleksimogató koncertnek lehettünk részesei.
Mivel Alapon hétrõl hétre a karácsonyra hangolódhatunk valamilyen program révén, biztatok mindenkit, hogy látogassanak el a
közeli településre.
Személy szerint én már alig várom, hogy újra hallhassam az igazi
családként mûködõ Barátok együttest.
Mágocsi Adrienn

Mikulás-ház Ágotán
Immáron harmadik alkalommal rendezték be a Mikulás-házat
Sárszentágotán a közösségi épületben. Mindenkit sok szeretettel
vártak a szervezõk. Sárszentágotai fiatalok álmodták meg az
összes programot. Izgalmas, játékos feladatokkal és babaszobával
várták a látogatókat. Amint megérkeztünk, rögtön láthattuk,
hogy sok gyermekes család látogatott el az egész délutánt betöltõ
eseményre. Kipróbáltuk a Csiribiri Varázsmûhelyt, festettünk,
színeztünk, rajzoltunk. Mindenütt kedves manók segítettek a
gyermekeknek.
A gyermekek nagy örömére hamarosan megérkezett a Télapó,
Télanyóval az oldalán, és elfoglalták helyüket a színpadon. Közös
éneklés, versmondás után a jó gyerekek sorba álltak a Mikulás
elõtt a számukra készített csomagért.

Míg a gyerekek fényképezkedtek a Télapóval, vagy a rénszarvasokról szóló vetélkedõn vettek részt, a szülõk nyugodtan elvonulhattak egy kicsit beszélgetni, teázgatni.
Újdonság volt számomra a szaloncukor-készítés Mikulás konyhájában. Emellett mézeskalács-díszítésben is részük lehetett a
lurkóknak.
Szívem szerint maradtam volna még estig e jó programokon. Elismerésre méltó az ágotai fiatalok lelkesedése, önzetlen odaadása,
ahogy megszervezték ezt a délutáni programot a gyerekeknek.
Mágocsi Adrienn

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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PROGRAMAJÁNLÓ

TÚRATERV 2013
Január 26. Észak-Somogy
Ságvár – Jaba-patak völgye – nyimi erdõ – Ságvár
Indulás: 8 óra.
Balatonfüred–Balatonarács – Koloska-völgy – Koloska-sziklák – Aranyember tanösvény
(Hóvirág-túra – a növény szigorúan védett!)
Indulás: 7 óra 30 perc.
Utazás 2013 kiállítás – vonatos túra
Indulás: menetrend szerint.
Lengyel-Annafürdõ – Hunyor tanösvény
Indulás: 7 óra.
Siófok – Töreki tavak tanösvény
Indulás: 7 óra.
Pünkösdi túra
Bakonybél és környéke
Elõre jelentkezést kérünk 3.000 forint befizetésével!
Határidõ: január 31.
Indulás: 7 óra
Külön kiírás készül!
(Ha vállalják az ellátást a házigazdák!)
4. Plank Antal-emléktúra az Örspuszta környéki védett halastavaknál. Ebéd a Killer-tanyán.
Külön meghívó készül.
Szászvár – Ól-völgy – Vörösfenyõ kulcsosház – Balincai-kút –
Szászvár
Indulás: 6 óra.
Egyhetes hazai, vagy külföldi autós túra szervezése.
(Kellõ jelentkezõ esetén!)
Elõre jelentkezés január 31-éig.
Külön kiírás készül.
Tamási – Pacsmagi tavak tanösvény
Indulás: 6 óra.
Felsõkövesd – Fekete István tanösvény
Indulás: 7 óra.
Pusztavám – Malomerdõ tanösvény
Indulás: 8 óra.
Budakeszi vadaspark – körtúra (Mikulás-túra)
Indulás: 8 óra.
Hagyományos karácsony elõtti túra Komárnoba, Szlovákiába.
Indulás: 7 óra.
A túrák idõpontja és helyszíne az idõjárás és egyéb problémák
miatt (létszám, autóbusz stb.) változhat. A változásokról a helyi lapokból értesülhetnek. A rendezvényeken mindenki saját
felelõsségére vesz részt.
A programokra jelentkezni a túrát megelõzõ csütörtök estig
lehet a túravezetõnél:
(06-30-429-8964, 06-25-625-524, nemeth-pal@freemail.hu).

2012. december 13. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE
LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
TAVASZI SORSOLÁS
8.30 Sárszentmiklós öfi–FLD Ászok Ásza
9.20 Sárbogarak–Extrém
10.10 Spuri–Sárkeresztúr Kike
11.00 Cece Old Boys–Légió 2000, Pentagri
11.50 Toledó 2005–Twister Galaxy
8.30 Extrém–Spuri
9.20 Sárkeresztúr Kike–Toledó 2005
10.10 FLD Ászok Ásza–Cece Old Boys
11.00 Twister Galaxy–Sárszentmiklós öfi
11.50 Légió 2000, Pentagri–Sárbogarak
8.30 Spuri–Sárbogarak
9.20 Toledó 2005–Extrém
10.10 Légió 2000, Pentagri–FLD Ászok Ásza
11.00 Cece Old Boys–Twister Galaxy
11.50 Sárszentmiklós öfi–Sárkeresztúr Kike
8.30 Extrém–Sárszentmiklós öfi
9.20 Spuri–Toledó 2005
10.10 Sárbogarak–FLD Ászok Ásza
11.00 Sárkeresztúr Kike–Cece Old Boys
11.50 Twister Galaxy–Légió 2000, Pentagri
8.30 Toledó 2005–Sárbogarak
9.20 Sárszentmiklós öfi–Spuri
10.10 Cece Old Boys–Extrém
11.00 Légió 2000, Pentagri–Sárkeresztúr Kike
11.50 FLD Ászok Ásza–Twister Galaxy
8.30 Toledó 2005–Sárszentmiklós öfi
9.20 Spuri–Cece Old Boys
10.10 Sárkeresztúr Kike–FLD Ászok Ásza
11.00 Extrém–Légió 2000, Pentagri
11.50 Sárbogarak–Twister Galaxy
8.30. Cece Old Boys–Toledó 2005
9.20. FLD Ászok Ásza–Extrém
10.10. Sárszentmiklós öfi–Sárbogarak
11.00. Légió 2000, Pentagri–Spuri
11.50 Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
8.30 Sárbogarak–Sárkeresztúr Kike
9.20 Sárszentmiklós öfi–Cece Old Boys
10.10 Toledó 2005–Légió 2000, Pentagri
11.00 Extrém–Twister Galaxy
11.50 Spuri–FLD Ászok Ásza
8.30 Cece Old Boys–Sárbogarak
9.20 Twister Galaxy–Spuri
10.10 Légió 2000, Pentagri–Sárszentmiklós öfi
11.00 FLD Ászok Ásza–Toledó 2005
11.50 Sárkeresztúr Kike–Extrém
13.00 EREDMÉNYHIRDETÉS
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TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

Helyszínváltozás!

A KÖZÉV Kft. értesítése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot
és a közszolgáltatásban érintetteket a
Sárbogárd–Kislók területén lévõ kommunális hulladéklerakó ünnepi nyitva
tartásáról:

A KÖZÉV Kft. értesítése alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot
és a közszolgáltatásban érintetteket az
ünnepi napokon történõ hulladékbegyûjtés és -szállítás rendjérõl:

7–12-ig nyitva;
7–12-ig nyitva;
zárva;
zárva;
zárva;
7–16-ig nyitva;
7–16-ig nyitva;
7–12-ig nyitva;
7–12-ig nyitva;
zárva;
zárva.

december 24., hétfõ: a szállítás a megszokott rendben történik;

A múlt héten meghirdetett lakossági fórumok egyik helyszíne megváltozott. A
polgármesteri hivatal díszterme helyett
a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében 2012. december 17-én,
hétfõn, 17.30 órakor tartjuk fórumunkat.
Tisztelettel meghívom, és szeretettel
várom a település lakosságát!

december 22., szombat:
december 23., vasárnap:
december 24., hétfõ:
december 25., kedd:
december 26., szerda:
december 27., csütörtök:
december 28., péntek:
december 29., szombat:
december 30., vasárnap:
december 31., hétfõ:
január 1., kedd:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

december 25., kedd helyett a szállítás
december 22-én, szombaton;
december 26., szerda helyett szállítás
december 23-án, vasárnap;

Dr. Sükösd Tamás polgármester

december 31. hétfõ helyett a szállítás december 29-én, szombaton;

FELHÍVÁS

január 1., kedd helyett a szállítás december 30-án, vasárnap történik.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

ADVENT – ünnepi készülõdés biztonságosan
Az adventi idõszak a karácsony elõtti negyedik vasárnappal kezdõdik meg és karácsonykor ér véget. Ilyenkor a hagyományoknak megfelelõen sok otthonban gyújtják
meg az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi idõszakban díszítésként is sok gyertyát
és mécsest használnak az emberek, ezek könnyen okozhatnak baleseteket. A statisztikák is azt mutatják, hogy az ünnep idején megnõ a lakástüzek száma, sokan ugyanis
felügyelet nélkül hagyják az égõ mécseseket.
Az ilyen tûzesetek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égõ mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el, a keletkezõ lángok a különbözõ textíliákon, függönyön, asztalterítõn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszorúk, amelyek jellemzõen könnyen éghetõ anyagokból
készülnek, szintén nagy odafigyelést igényelnek.
A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetõek a meggyújtott gyertyák helyének körültekintõ megválasztásával. Minden esetben fontos éghetetlen
anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses vagy a
gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerû azok közelébõl minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, ahol nem dõlhet fel, és ahonnan nem eshet le. E szabályok szem elõtt tartásával
megakadályozhatjuk, hogy otthonunkban tûz keletkezzen.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Legyen elõvigyázatos!
A forgalmas helyek, piacok, bevásárlóközpontok vonzóak a zsebtolvajok,
trükkös tolvajok számára. Fokozottan
figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik! Ne
tartson okmányokat, értékeket hátizsákjának, ruházatának külsõ zsebeiben! Vásárláskor az áru válogatásakor
soha ne tegye le pénztárcáját, táskáját a
pultra, vagy a bevásárlókocsiba. A gépkocsi utasterében ne hagyjon értékeket,
kabátokat, ajándékokat! Az autóban
történõ pakolás során se hagyja táskáját
az utastérben, vagy a csomagtartó egyik
sarkában.
Nagyon boldog és bûncselekménymentes ünnepeket kíván Önnek a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság!

A téli idõszak beköszöntével megváltoztak az út-, látási és idõjárási viszonyok, melyek a közlekedésben résztvevõkre is fokozott feladatokat rónak. Bár
az elmúlt idõszakban csökkent a gyalogosbalesetek száma, de azok kimenetele sajnos egyre több esetben végzõdik
tragédiával. A tragédiák megelõzése
céljából néhány jó tanáccsal szeretnénk
ellátni Önt!
Elindulás elõtt minden esetben ellenõrizze jármûvének világítóberendezéseit. Fokozottan ügyeljen a „látni és látszani” elvre, mely szerint nem elég, ha
csak Ön lát, Önt is észlelnie kell a közlekedés más résztvevõinek. Ezt az észlelést pedig nagyban megkönnyíti a világítóberendezések megfelelõ használata.
Jármûvén az évszaknak megfelelõ gumiabroncsot használjon.
Közlekedése során vegye figyelembe,
hogy a megváltozott útviszonyok miatt
megnõhet jármûvének fékútja.
A közelgõ ünnepek miatt a piacok, bevásárlóközpontok környékén a gyalogosforgalom jelentõsen megnövekszik,
a gyalogosok figyelme pedig nem mindig az éppen feléjük közeledõ jármûre
irányul.
A gyalogosok figyelmét is szeretnék felhívni arra, hogy korlátozott látási viszonyok között és jelentõs jármûforgalomban fokozott óvatossággal lépjenek az
úttestre, hiszen az észlelésük ebben az
idõszakban a gépjármûvezetõk részérõl
nehezebb feladat, a gépjármûvek fékútja a csúszós úton pedig megnövekedhet.
A fenti tanácsok betartásával elkerülhetõk a balesetek!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és balesetmentes, békés, boldog új évet kívánunk!
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VIII. forduló
Sárkeresztúr Kike–Sárbogarak
10:2 (8:1)
Vezette: Böröndi G.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kiss, Hajdinger,
Geiger, Sütõ.
Csere: Madár, Szauervein, Vörös.
Sárbogarak: Csuti – Rigó, Dizseri P., Horváth, Somogyi.
Csere: Gazsó, Kasza, Mondovics, Németh.
1. perc: Geiger és Sütõ adogatás után Kissnek lövésre tálalták a labdát, aki nem találta el a kaput. 2. perc: hamar megszületett a
vezetõ gól, Sütõ átadását Geiger a kapuba
lõtte. 3. perc: Visi hibáját Kasza nem tudta
kihasználni. 4. perc: Sütõ gurított kapu
mellé. 5. perc: Geiger átadását Sütõ rúgta
a kapuba. 6. perc: Madár lõtt kapu mellé.
7. perc: Dizseri lõtt kapu fölé. Hajdinger
átadását Geiger helyezte a kapuba. 9. perc:
Visi hibáját Horváth használta ki. 10. perc:
Dizseri tört elõre, de lövése mellé ment.
Szauervein kihagyta a ziccerhelyzetet,
majd a következõ kidobásból megszerezve
a labdát gólt lõtt. 14. perc: Madár hibáját
Kasza nem tudta kihasználni. A következõ
támadásból Madár gólt szerzett. 16. perc:
Sütõ volt eredményes. 18. perc: Geiger átadását Sütõ lõtte be. 20. perc: kölcsönkenyér visszajár alapon Sütõ átadását most
Geiger használta ki. 21. perc: a lövés pillanatában Hajdinger elcsúszott. 23. perc:
Kiss lövése talált utat a kapuba. 24. perc:
Hajdinger növelte az elõnyt. 30. perc: a tetemes elõny birtokában egymás után hagyta ki a helyzeteket a Kike. 37. perc: Mondovics csavart kapu mellé. 38. perc: Mondovics szépített. 39. perc: Sütõ a kapufát
találta telibe. Potyogtak a gólok ezen a
mérkõzésen. A játék képe alapján a Kike
gyõzelme nagyobb arányú is lehetett volna, ha...!
Góllövõk: Geiger 3, Sütõ 3, Szauervein, Madár, Kiss, Hajdinger ill. Horváth, Mondovics.

FLD Ászok Ásza–Spuri
11:1 (3:1)
Vezette: Tóth Z.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Lakatos, Kuti, Bor.
Csere: Mihalkó, Roszkopf, Vinklmann.
Spuri: Lajtos – Gál, Kiszl, Huszár, Banda.
Csere: Bereczki.
Elõre borítékolni lehetett az Ászok gyõzelmét. 1. perc: Kuti találata nyugtatta
meg az Ászok csapatát. 4. perc: Bor lõtt kapásból kapu fölé. 5. perc: Lakatosról kapufára pattant a labda. 8. perc: Bor lövését
Lajtos kiütötte, a labda Lakatos elé került,
akinek lövése a kapu mellé szállt. 10. perc:

Lakatos szép góllal növelte az elõnyt. 12.
perc: Gál lyukat rúgott a kapu elõtt. 13.
perc: Kiszl lövését Farkas védte. 15. perc:
Mihalkó lõtt ígéretes helyzetben kapu fölé. 17. perc: Lakatos lövését Lajtos kiütötte. 18. perc: Huszár szerzett labdát, melyet
a kapura vezetett, megszerezve a szépítõ
találatot. 22. perc: Magyart hozták gólhelyzetbe, aki nem hibázott. 24. perc: Lakatos növelte az elõnyt. 25. perc: Lakatos
átadásából Bor növelte az elõnyt. 28. perc:
Lakatos–Bor–Lakatos adogatás után
újabb gól. 29. perc: Kuti az alapvonal közelébõl szerezte a következõ találatot. 32.
perc: Bereczki szabadrúgását Farkas Huszár segítségével tisztázta. 34. perc: Magyar a kapu mellé fejelt. 35. perc: Bor átadásából Magyar szerzett gólt. 36. perc:
Vinklmann lövése akadt meg a kapuban.
38. perc: Lakatos három kihagyott helyzet
után a 39. percben már nem hibázott. 39.
perc: Lajtosnak újból maga mögé kellett
nyúlni, Kuti jóvoltából. Amint az várható
volt, elfáradt a második játékrészre a Spuri. Gólszegény elsõ félidõ után gólzáporos
második.
Góllövõk: Kuti 3, Lakatos 3, Magyar 2, Bor
2, Vinklmann ill. Huszár.

Twister Galaxy–Extrém
2:4 (0:1)
Vezette: Tóth Z.
Twister: Bognár I. – Balogh, Killer I., Simon, Salga.
Csere: Bognár T., Kaló, Szabó, Szántó.
Extrém: Németh – Dévényi, Flõgl, Huszár
Cs., Horváth T.
Csere: Horváth D., Stix.
1. perc: Flõgl kapu fölé lõtt. Extrém-fölény
kihagyott helyzetekkel. Szabó mentett a
gólvonalról, majd kétszer Bognár I. 9.
perc: Huszár kapásból a kapu fölé bombázott. 11. perc: a Twister elsõ próbálkozásából Szabó lõtt kapu mellé. 13. perc: Szabó
újabb próbálkozása, Németh lábbal hárít,
a kipattanó labda Bognár T. elé került, aki
nagy helyzetben kapu mellé lõtt. 17. perc:
Flõgl mit hagyott ki! Ezt nehezebb volt kihagyni, mint berúgni. 18. perc: Horváth T.
sem találta el a kaput. 19. perc: Simon szorongatott helyzetben kapu mellé trafált.
19. perc: Stix lövését Bognár lábbal hárította, Huszár elé került a labda, melyet az
üres kapuba gurított. 21. perc: Horváth T.
góllal indult a második félidõ. 22. perc:
Salga lövését Németh biztos kézzel hárította. 24. perc: Dévényi lõtt kapu mellé,
majd Huszár lövése Bognárról a mezõnybe pattant. 25. perc: Huszár kapu fölé fejelt. 27. perc: Simon lövése a kapufáról ismét elé vágódott, másodszorra már nem
hibázott. Ekkor szorossá vált az eredmény.
28. perc: Salga lõtt fölé, majd Huszár lövését Bognár I. csak kiütni tudta. 30. perc:

Salga lövését Németh lábbal hárította. A
nagyobb helyzeteket most a Twister hagyta ki. 32. perc: Flõgl átadását Dévényi lõtte
a kapuba. 35. perc: Szántó lövését Németh
megint csak lábbal hárította. 36. perc: Kaló
váratlan lövése a kapu bal alsó sarkában
kötött ki. 37. perc: nagy labdát kapott
Balogh, de ziccerhelyzetben lyukat rúgott.
39. perc: Dévényi lövése akadt meg a bal
alsó sarokban.
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Simon, Kaló ill. Huszár, Horváth T., Dévényi 2.

Légió 2000, Pentagri–
Toledó 2005 3:1 (1:1)
Vezette: Tóth Z.
Légió: Szilágyi – Németh, Pálinkás, Imre,
Szilágyi B.
Csere: Baki, Csuti Z., Huszár Z., Örkényi,
Tóth A., Vereczkei.
Toledó: Fûrész – Rozgonyi J., Dombi Z.,
Dombi V., Barabás R.
Csere: Barabás B., Berzeviczy, Fésü, Kiss,
Soós.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Németh.
Góllövõk: Szilágyi B., Baki, Pálinkás, ill.
Dombi V.

Cece Old Boys–
Sárszentmiklós öfi 0:7 (0:2)
Vezette: Tóth Z.
Cece: Fülöp Gy. – Tóth S., Szikszai, Németh, Fülöp T.
Csere: Király, Kovács, Szeip, Tar.
Sárszentmiklós: Plézer – Tóth I., Kiss J.,
Killer G., Deák.
Csere: Derecskei, Szepesi.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Tóth I. 3, Szepesi, Deák 2, Killer
G.
Tabella
1. FLD Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Légió 2000, Pentagri
5. Sárszentmiklós öfi
6. Toledó 2005
7. Twister Galaxy
8. Spuri
9. Sárbogarak
10. Cece Old Boys

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
5
4
3
2
1
1
1

2
1
1
-

- 47:4
144:21
236:18
321:17
435:29
322:25
525:30
613:39
615:44
613:44

24
21
18
15
12
11
7
4
3
3

Góllövõlista
1. Lakatos Károly, FLD Ászok Ásza, 15
gól.
Gróf Ferenc
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Gyõzelem az év
utolsó
mérkõzésén

Vezette: Gahovetz – Tiringer.
Sárbogárd kezdõ: Németh I. – Németh II.
5, Bodoki 2, Pluhár 1, Rehák 4, Nacsa 1,
Kaló 5.
Cserék: Borostyán – Botka, Suplicz 1,
GOLDBERGER 5, Baki, Szabó J. Zs.
A várakozásnak megfelelõen sok hibával
tarkított játékkal, de azért elhoztuk a két
pontot Seregélyesrõl. A fiúk egy átlagos játékot produkálva is sima gyõzelmet arattak. Talán a legfiatalabb játékosunkat,
Goldberger Marcellt lehet kiemelni a csapatból.
Az õszi szezont a 3. helyen zártuk, ami kicsit alulmúlja a várakozásunkat, hiszen
volt esélyünk a 2. hely megszerzésére.
Összességében a csapat minden mérkõzésen próbálta tudása legjavát nyújtani, de
volt, hogy ez kevésnek bizonyult. Azért
természetesen az elsõ négy hely egyikének
a megszerzése nem forog veszélyben, ami
a felsõházi rájátszásban való részvételt biztosítja. Nagyon hiányzik a Bicskén elhullajtott pont, illetve a már sokat emlegetett
Rácalmás elleni két pont.
Minden játékosunknak köszönjük a becsületes helytállást, a csapatvezetõinknek a
befektetett munkát.
A közönség az õszi szezonban is kitett magáért, itthon és idegenben egyaránt lelkesen buzdította csapatunkat. Minden támogatónknak köszönjük, hogy ezekben a nehéz hónapokban is áldoztak pénzt és
energiát csapatunkra.
A VAX KE Sárbogárd nevében mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Találkozunk 2013-ban a pályán, a televízióban és az újságban!
Tabella
12
12
12
12
12
12
12
12

11
9
8
7
6
3
2
1

0 1
0 3
1 3
1 4
0 6
0 9
0 10
0 11

22
18
17
15
12
6
4
2

394
363
338
287
294
293
276
341

278
322
303
268
294
332
362
427
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A Simontornyai KK õrzi a díszes
kupát, a Sárbogárd ezüstérmes lett

Seregélyesi PDSE–
VAX KE Sárbogárd
17:24 (8:15)

1. DAC
2. Rácalmás SE
3. VAX KE Sbg.
4. Bicske TC
5. Martonvásár KSE
6. Seregélyesi PDSE
7. Simontornya KC
8. DVSI–DAC

SPORT / FELHÍVÁS

116
41
35
19
0
-39
-86
-86

Góllövõlista
1. BODOKI GYÖRGY (Sárbogárd) 102
gól
2. Kovács Csaba (Seregélyes) 82 gól
2. Horváth Dániel (Rácalmás) 82 gól
19. NÉMETH TAMÁS II. (Sárbogárd) 38
gól
24. REHÁK TAMÁS (Sárbogárd) 37 gól
Rehák Sándor

A 24 órás „Sportõrület” keretében rendezték meg a simontornyai sportcsarnokban a III.
Utánpótlás Fiú Kézilabdatornát.
A körmérkõzéses viadalon ezúttal a házigazda Simontornyai KK 12-13 éves játékosokból álló csapata diadalmaskodott. Balassa Zoltán testnevelõ–edzõ csapata veretlenül
tartotta otthon a kupát, és az õ játékosai nyakába kerültek az aranyérmek. Második helyen az elõzõ torna gyõztese, a Sárbogárd végzett. Horváthné Szabó Judit testnevelõ–edzõ csapata egyik meghatározó játékosát, Hári Leventét nélkülözte, ugyanakkor a
simontornyaiaknál pályára lépett az elõzõ kupán sérülés miatt nem szereplõ Zsiga József
is – ez döntött a találkozón. A mérkõzéseket Lesták István és Schalli Ádám egykori NB Ies játékvezetõk – a csapatok megelégedésére – jól irányították.
Eredmények
Simontornya–Mezõszilas 37-21, Sárbogárd–Mezõszilas 33-19
Góllövõk: Simon–Horváth 8-8, Kovács 7, Sükösd–Demeter 4-4, Huszár–Bóka 1-1.
Simontornya–Sárbogárd 29-24
Góllövõk: Kovács 10, Simon 5, Horváth–Sükösd 3-3, Huszár 2, Demeter 1.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Barabás József, Fekécs Alex, Sükösd Gergõ, Simon Csaba,
Horváth István, Kovács István, Bóka Ferenc, Huszár Bálint, Márkovics Dániel, Demeter
Dávid.
Varga László

Kisdiák a sztárok között
December 4-én Budapesten a Papp László
Sportarénában megrendezett Tennis Classic-on Buzás Ádám, a Mészöly Géza Általános Iskola tanulója kapta a megtisztelõ labdaszedõi szerepet.
A show és mókázás közben a spanyol Carlos Moya, az 1998-as Roland Garos gyõztese átadta teniszütõjét Ádámnak, nem bírva
ellenfelével, a kétméteres ausztrál Mark
Philippoussis-szal. Ádám nem illetõdött
meg a néhány ezer nézõ és a tévékamerák
elõtt, bizonyította a versenyeken szerzett
tudását és a tenisz iránti szeretetét.
Tudósítónktól

RAJZPÁLYÁZAT
A Mozdulj a Városért Egyesület pályázatot hirdet
óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára!
A pályázat során a 3 és 15 év közötti gyerekektõl
olyan rajzokat várunk, melyek a gyerekek szemszögébõl mutatják be azt, hogy õk milyennek látják a disznóvágás helyi hagyományait, a kolbászkészítést, -fogyasztást, különösen ennek családi
vonatkozásait.
A pályázat vonatkozik a 2013. évi, harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál mint rendezvény hivatalos
logójának, megjelenésének megtervezésére is,
melyben a rendezvény nevének („Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál”) és a kolbásznak képi formában meg kell jelennie. (A logó a rendezvény egyedi, jól felismerhetõ, azonosításra szolgáló jele.)
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek
(pl. grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta,
pasztellkréta, vízfesték, akrilfesték, akvarellfesték, kollázs illetve vegyes technika).
Méret: A/4-es rajz-, vagy kartonpapír.
Valamennyi benyújtott rajz a rendezvényen kiállításra kerül. A pályázatokat szakmai zsûri értékeli.

Díjazás: a pályázatokat három kategóriában értékeljük, a pályázók életkora szerint (3–5 éves korúak, 6–10 éves korúak, 11–15 éves korúak).
Mindhárom kategóriában az elsõ helyezett jutalma az Irka üzletben bármilyen termékre levásárolható 10.000 Ft összegû ajándékutalvány, a második helyezett jutalma 6.000 Ft összegû ajándékutalvány, a harmadiké 4.000 Ft összegû ajándékutalvány, az egyesület tagjainak felajánlásából.
A díjazások 2013. március 2-án, a Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztiválon kerülnek átadásra.
Benyújtási határidõ: 2013. február 15.
A pályázatokat A/4-es formátumban személyesen, vagy postai úton kérjük eljuttatni az egyesület székhelyére: 7000 Sárbogárd, Tinódi út 43/B.
A pályázatban a pályázó nevét, címét és telefonos elérhetõségét kérjük feltüntetni!
Hegedüsné Bereczk Erzsébet alelnök,
Fodor János elnök
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Isten országának sok színe közül itt közlünk néhány bizonyságtételt, verset, imát
és megélt élményeket.

Megváltozhatsz
Titusz (2,11-14)
Egy focimeccs után történt. Hangoskodó
drukkerek csapata szállta meg a vonat
egyik kocsiját. A durvuló ifjú emberek
gyõztes csapatukat ünnepelték: kiabáltak
és lökdösték egymást. Az egyik, valószínûleg a fõkolompos, a jó ízlés minden határát
áthágva túlságosan is elengedte magát. Levágta magát az utasok közé, akik bátortalanul húzódtak el tõle. Látszott, hogy elkerülhetetlen lesz az összeütközés még a kalauzzal is.
Aztán hirtelen egy pillanat alatt minden
megváltozott. A kocsiba egy család szállt
fel. Az édesanya karjában egy pólyás babát
tartott. Ülõhelyre volt szükség, de csak az
éppen balhézó tizenhat körüli fiú mellett
volt egy hely. Az anya szelíd szóval, valami
hihetetlen pedagógiai érzékkel megkérte a
suhancot, hogy egy kicsit fogja meg a kisbabát. Ez volt a nagy pillanat. A fiú tétován
kézbe vette a csöppséget, majd szeme felragyogott: elkezdte a fejét simogatni, s halkan még valamit gügyögött is neki. Egy
minutum alatt minden megváltozott, és a
kupé a nyugalom szigete lett.
Isten karácsonykor egy kisgyermeket használt fel arra, hogy más legyen szívünk, életmódunk és jövõnk. A betlehemi gyermeket szeretné a kezünkbe és a szívünkbe adni: Jézust, hogy lecsillapodjunk, megtisztuljunk és megszelídüljünk. Az Atya Jézust
adta, hogy más emberré lehess.
Jézus hatása a történelemre igen meghatározó volt. Népek és nemzedékek nyertek
új élettöltést és reménységet. Igen, vademberekbõl szentek lehettek és lehetnek ma
is.
Jézus szelíden jön ma is közénk. Ma már
nem kisgyermekként, hanem Szentlelke
által végtelen tapintattal és csendes bölcsességgel kíván lakozást venni bennünk.
Jelenléte tanít és nevel. Kérlek, fogadd ma
a szívedbe, Õ valóban szeret téged és új
életet tud adni neked is! Ezt tette velem is!

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
József Attila Isten-képérõl
Elõadó: Leszkovszki Albin tanár úr.
Színhelye és idõpontja:

Alap, református templom
2012. december 14. (péntek)
16.00 óra.
Szeretettel várunk mindenkit:
volt és jelenlegi tanítványokat, gyülekezeti tagokat,
fiatalokat, idõseket!
Érdeklõdni lehet Szabó Julianna telefonszámain:
06 (25) 220 061, vagy 06 (30) 271 2230.

Meghívó
Karácsonyi ablak
Hitem égre nyitott ablakán át
a betlehemi csillagra nézek,
fejem fölött ragyog tündöklõen,
s a fülemben zeng az angyal-ének!
A szívem szegényes széna-jászlán
Üdvözítõ született ma nékem!
Ezt a csodát minden karácsonykor
a lelkem legmélyén végig-élem!
Lukátsi Vilma

Csapó Istvánné Andi kézmûves, a Fejér
Megyei Népmûvészeti Egyesület tagja
Semmelweis utcai udvari betleheme
már szerepelt korábban lapunkban. Ez
a kültéri, nagyméretû betlehem most is
megörvendezteti az arra járókat; különösen esti kivilágításban nagyon szép.

Dr. Tatai István
Forrás: Vigasztaló – Testvéri körlevél, 2011/4.

TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS
PÁLFA, FÕ ÚT 12. (VIRÁGBOLT),
Popelics Lászlóné (Erika)
06 (70) 368 7592
Állandó ügyelet:
06 (30) 709 2231, 06 (20) 460 7151
CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

Betlehemek

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény minden érdeklõdõt
szeretettel vár karácsonyi
hangversenyeire, melyekre

Sárszentmiklóson
december 13-án, csütörtökön,
17 órai kezdettel az általános
iskola aulájában,
Sárbogárdon pedig
december 17-én, hétfõn,
ugyancsak 17 órai kezdettel
kerül sor a József Attila
Mûvelõdési Központban.
A koncerteken fellépnek
a zeneiskola növendékei.

Andi idén két különleges alkotást is készített adventre: egy horgolt betlehemet, mely a sárszentmiklósi katolikus
templomban tekinthetõ meg, illetve egy
bukszuságakból álló, horgolt figurákkal, gyertyával díszített betlehemet,
mely szerkesztõségünkben fogadja a
betérõket.
A horgolt betlehem megvásárolható; az
abból befolyó bevétel egy részét Andi
jótékony célra szeretné fordítani.
Az alkotót a következõ
elérhetõségeken találhatják meg:
csapo.istvanne68@gmail.com,
06 (70) 3247 421.
HKV
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Alkotók a könyvtárban

13

Könyvtári esték 2012
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2012. december 17-én (hétfõn) 17 órára

KULKA JÁNOS
„Akarod vagy nem…”
címû pódiumestjére
a polgármesteri hivatal
dísztermébe.
A belépés ingyenes.

Advent jegyében karácsonyi készülõdésre várták az érdeklõdõket
a Madarász József Városi Könyvtárba szombaton délelõtt. A jeges hideg miatt a reméltnél kevesebben mozdultak ki otthonról a
közös alkotásra. Viszont aki eljött, az nemcsak maga készítette díszeket vihetett haza, szebbé tenni az otthonát, hanem új ötletekkel is gazdagodott. Készült például dióból és kartonból gyertyatartó, vattából és ragasztóból hóember, szalagokból fenyõfa és
festett gipszformák. Mind-mind egyediségükkel teszik majd különlegessé alkotóik és családjaik számára a karácsonyt.
Hargitai–Kiss Virág

Ige zenében, szóban

Meghívó

ÉNEKKARI
KARÁCSONY
„Újra itt van szent karácsony”
Szeretettel meghívjuk hagyományos
karácsonyi hangversenyünkre!

Helye: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

Ideje: 2012. december 16. (vasárnap) 17 óra.
Fellépnek: Petõfi Sándor Gimnázium énekkara,
Schola Catholica kamarakórus, Huszics Vendel Kórus.
Ünnepeljünk együtt, várjuk Önöket!
Bogárd-Dal Egyesület

FÁK… VIRÁGOK… FÉNYEK…
Monhaltné Patkós Mária festményei
a Madarász József Városi Könyvtárban.
Megtekinthetõ: a könyvtár nyitvatartási idejében.

Meghívó
Lázár Attila volt a sárbogárd–sárszentmiklósi evangélikus gyülekezet vendége a Baross utcai gyülekezeti házban december 4-e és
6-a között. Az adventi estéken nemcsak szóban hirdette Isten igéjét és dicsõségét, mindent megváltó erejét, hanem zenében is bizonyságot tett mély és odaadó hitérõl.
Lázár Attila egészen kitárta lényét a hallgatóságának. Szinte minden szerzeményét az azokat megihletõ történetekkel, élményekkel, gondolatokkal vezette be. Felesége a zenében is hû társául
szegõdött: énekben kísérte gitáron játszó férjét; ugyanakkor felolvasott egy idézetet is a könyvek halhatatlan jelentõségérõl, mely
az egyre kevesebbet olvasó mai emberek számára fontos, megszívlelendõ üzenet.
Az utolsó, zenés alkalomról készült felvétel megtekinthetõ a Bogárdi TV-ben.
Hargitai–Kiss Virág

2012. december 18-án,
kedden, 10–16 óráig

KARÁCSONYI
VÁSÁR,
KIÁLLÍTÁS
ÉS KÖNYVVÁSÁR
a Sárszentmiklósi Klubban.
Nagy szeretettel várunk
mindenkit!
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NAGYMAMA RECEPTJEI

Mit tegyünk, azaz csto gyelaty?

Fokhagymás busa

Volna egy kísérteties ötletem. Össze kellene szedni az országban
azokat a diplomásokat, akik tanulmányaik során soha-soha semmit nem csaltak. Tehát egyetlen vizsgájukon sem használtak semmiféle segédeszközt, puskát, apró cédulát, soha senki egy betût
sem súgott nekik az iskolában, a dolgozataik megírása során az
adott témához nem vették igénybe az internet mankóját, nem vették át más szerzõk gondolatmenetét, nem kérték meg barátaikat,
ismerõseiket, hogy nyújtsanak segítséget nekik egyik-másik problémájuk megoldásában. Azt a néhány tucat embert pedig, aki
fenn maradna a rostán (remélem, volnának ennyien) múzeumban lehetne mutogatni.
Állapodjunk meg valamiben!
Akik Magyarországon tanulnak, nem azért tanulnak, hogy valami
tudást szerezzenek. Tehát nem azért iratkoznak be különbözõ
tanintézményekbe, hogy megtudják, mi a kovalens kémiai kötés,
melyik az a tíz iskola, amelynek padjait Petõfi Sándor koptatta,
melyek voltak a Konvent pártjai satöbbi. Mi hasznuk volna az érdekelteknek abból, ha megszerzik ezeket az ismereteket? Azért
vesznek részt az oktatási folyamatokban, hogy jó osztályzatot
kapjanak, otthon megdicsérje õket az apu, biciklit kapjanak jutalmul, végül pedig díszruhába öltözött, komoly bácsik kemény táblás oklevelet nyomjanak a kezükbe. Ez a cél lebeg a diákhadak
szeme elõtt, és nem más.
Márpedig e cél elérésének van egy rögösebb és egy egyszerûbb útja. A rögös út a tanulás. Tehát otthon vagy a tanulószobában az ifjúnak elõ kell kotornia azt a keserves tankönyvet, amelynek tanulmányozása semmi örömöt nem ad, és miközben a társak vidáman
nyomkodják a számítógép gombjait, vidáman koccintgatnak a
kocsmában, vidáman csevegnek, sétálnak azonos vagy ellenkezõ
nemû fiatalokkal, neki bukdácsolnia kell a képletek, évszámok áttekinthetetlen, reménytelen dzsungelében. Tanulni, tanulgatni
persze szükséges, de amit az iskola elvár, az általában magasan a
diákunk feje felett van. Nincs õbenne reménykedés afelõl, hogy
ezeket a tudnivalókat õ egyáltalán megértse, aztán el is sajátítsa.
Mit tehet? A kínálkozó egyszerûbb utat választja. Vannak dolgozatok, vizsgák, amelyekre szinte mindenki visz magával valami
puskát. Ennek használatához szükség van egy bizonyos tudásszintre, puskázni csak az képes, aki tud valamit. A fegyver itt arra
való, hogy az ember az elégségesnél, elégtelennél magasabb osztályzatot nyerjen.
Aztán itt van a diplomamunkák, disszertációk kérdése. Ennek a
mûfajnak biztos piaca van, elég olcsón lehet vásárolni. Legyünk
realisták! Kinek van kedve esetleg sugárzó strandidõben hetekig
egy könyvtárban kotlani, penészszagú könyveket lapozgatni, régi
folyóiratokat böngészni, laborban füstölögni, ha százezer forint
ellenében ezt megúszhatja, és napozhat egy tengerparton? Olyat
is hallottam, hogy valaki átpofozta a sógora dogáját, és sajátjaként
adta be.
Na de most összeállt egy brigád, és nekiállt nyomozni egyes célkeresztbe állított figurák dolgozatát sorról sorra bolházva. Ne vicceljünk! Gúnyos mosolyra rándul az ember szája, ha ezek a nyomozók azt állítják magukról, hogy az õ iskolai, egyetemi kalkulusaik, dolgozataik körül minden rendben van.
Hatalmas reformokra volna szükség a közoktatásban. Akkora reformokra, hogy az oktatási kormányzatnak elállna a lélegzete, ha
egyáltalán bele merne gondolni.

A fokhagymás tejszínben pácolt, ropogósra sütött hal mellé zellerrel
ízesített zöldséges ragut készíthetünk. Fogyaszthatjuk így is, illetve
steakburgonyával körítve. Gyorsan elkészíthetõ, gazdaságos étel.
Hozzávalók (2 fõre) a halhoz: fejenként egy-egy 20 dkg-os busafilé, só, 3 gerezd fokhagyma, só, 5 dkg vaj, 3-4 ek rizsliszt, õrölt
színes bors; a raguhoz: 20-20 dkg reszelt sárgarépa, cukkini, fél
fej zellergumó, 1 fej vöröshagyma, 2 dl tejszín, só, õrölt szerecsendió, víz; a burgonyához: 50 dkg burgonya, só, olaj.
A halfiléket 1 órán át pácoljuk fokhagymás tejszínben. Közben
készítsük el a köretet. A burgonyákat héjastól sikáljuk meg alaposan, majd fõzzük félig puhára õket. Ha félig megfõttek, vágjuk
cikkekre, tegyük tepsibe, sózzuk és locsoljuk meg õket pici olajjal.
180 fokos sütõben addig süssük, amíg belül puhák, kívül aranybarnák, ropogósak nem lesznek.
A raguhoz a zöldségeket a hagymán kívül reszeljük le tökgyalun.
A hagymát vágjuk apró kockára, és 1 ek zsiradékon kezdjük el
dinsztelni. A reszelt zöldségekbõl nyomkodjuk ki a levet, és adjuk
a hagymához. Nagyobb hõfokon, folyamatos keverés mellett pirítsuk meg kissé õket. Majd vegyük alacsonyabbra a hõmérsékletet, öntsük fel 1-2 dl vízzel, és fedjük le. 6-7 percig pároljuk a ragut.
Fûszerezzük, majd öntsük fel a tejszínnel. Ezt követõen fõzzük be
krémesre.
A halhoz keverjünk a rizslisztbe sót, és zúzott színes borsot. Ebbe
forgassuk bele a lecsepegtetett és pácolt filéket. A panírozott halakat vajon süssük mindkét oldalukon ropogósra.

Narancsos, almával töltött csirkecombok
Hozzávalók (4 fõre): 4 db csirkefelsõcomb, 12 szelet bacon, 1 narancs, 2 alma, sómentes ételízesítõ, só, õrölt és pár szem egész
szegfûszeg, õrölt szerecsendió, 2-3 ek barna cukor, 1 tk reszelt
gyömbér, egy marék mazsola, 1 kk étkezési keményítõ, fogpiszkálók.
A csirkecombokat megmossuk, megtisztítjuk, ha szükséges. Egy
almát hámozzunk meg, majd vágjuk szeletekre. A narancsot szintén meghámozzuk (a belsõ bõrét is levágjuk), majd vékony karikákra vágjuk. A combokat vékonyan sózzuk, majd mindegyikre
tegyünk 1-1 narancskarikát és pár gerezd almát. A gyümölcsökkel
borított combokat 4-4 szelet baconnal csavarjuk körbe. Az egészet fogpiszkálókkal rögzítjük, hogy ne essenek szét sütés közben.
Tegyük õket egy tepsibe, majd szórjuk meg a sómentes ételízesítõvel, és rakjuk körbe a maradék narancskarikákkal és a narancsok héjával. Szórjuk meg továbbá a mazsolával és az egész szegfûszegekkel. 180-200 fokos sütõben, alufóliával lefedve süssük 1
órán át. Ha ezzel megvagyunk, tegyük a húsokat egy másik sütõtálba, és a szaftja nélkül további 15-20 percig pirítsuk a csomagokat.
Közben egy serpenyõbe öntsük át a hús szaftját. A másik almát is
hámozzuk meg, és vágjuk kis kockákra. A szaftból vegyük ki az
egész szegfûszegeket. A szaftot forrósítsuk fel és adjuk hozzá az
almakockákat. Õrölt szegfûszeggel, szerecsendióval és a reszelt
gyömbérrel ízesítsük. A cukorral tehetjük édesebbé (ízlés szerint
1-3 evõkanálnyi mennyiséggel). Keverjük bele a keményítõt, és
forraljuk fel a mártást.

(L. A.)

Mákos ördögpogácsák
Hozzávalók: 10 dkg darált mák, 20 dkg finomliszt, 20 dkg puha
vaj, 10 dkg porcukor (pl. világos nádcukor), 2 tojássárgája, 1 csomag vaníliás cukor, 1 narancs reszelt héja.
A hozzávalókból linzertésztát készítünk. A tésztát tegyük fóliába,
majd pihentessük a hûtõben 1-2 órát. Felhasználás elõtt gyúrjuk
át, majd a tenyerünk segítségével diónyi golyókat formázzunk,
amikbe nyomjunk nagyobb mélyedéseket.
A kekszeket tegyük sütõpapírral kibélelt tepsibe, töltsük meg
málna-, vagy ribizlilekvárral, majd elõmelegített sütõben kb. 8-10
perc alatt süssük ki.

IDÕJÁRÁS
Igen változékony lesz idõjárásunk a következõ
idõszakban. Pénteken napközben a magasban
jelentõs enyhülés kezdõdik és ismét csapadékosra fordul az idõ: a hétvégén többfelé lehet vegyes halmazállapotú csapadék, északon, északkeleten a havazás esélyével, másutt inkább az esõ, havas esõ és átmenetileg
sajnos az ónos esõ dominálhat. A jövõ hét elején újra kissé hidegebb idõjárásra készülhetünk.
www.metnet.hu
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A legszebb karácsonyfa
Messze-messze fent északon, a sûrû fenyõerdõ mélyén él a
hómanók népe. Takaros, kicsi házikóikban laknak a hatalmas,
öreg fenyõfák tövében.
A hómanók nagyon vidám és barátságos kis lények. Szeretik az erdõk-mezõk állatait, növényeit, védik és óvják õket a betolakodóktól barátaikkal, a hótündérekkel együtt.
Amikor beköszönt a tél, a hómanók elõbújnak rejtekeikbõl és
szorgosan gyûjtögetik a rõzsét és a különbözõ bogyókat. A kis
hómanógyerekek elõveszik szánkójukat és vígan csúszkálnak
naphosszat a lejtõkön.
Hamarosan itt a karácsony.
Egy közeli faluból két kisgyerek, Kriszti és Tomi kora hajnalban
útra kelnek nagypapájukkal. Nagy, díszes szánjukon egyenesen a
hómanók erdejébe tartanak, hogy egy szép fenyõfát keressenek
az ünnepre.
A rénszarvas lassan lépdel az erdei ösvényen, mert ilyenkor még
igencsak sötét van errefelé. Ahogy egyre beljebb haladnak a fenyõfák között, Kriszti és Tomi még szorosabban összebújnak a
vastag takaró alatt. Hirtelen valami nesz üti meg a fülüket. Egy ág
reccsent volna?
– Hiszen ezek hómanók! – kiált föl Kriszti. – Jó reggelt, jó reggelt!
– integet nagyapó a manóknak.
Egyszer csak különös érzés fogja el a két kisgyereket. Furcsa, sárgás fény világítja meg a fenyõket. Mi lehet ez?
Nagyapó azonban mindebbõl semmit sem vesz észre, és megállítja a szánt egy kis tisztás szélén. Itt sok kis karcsú fenyõfácska növekszik békésen a nagy fenyõk ágainak védelme alatt.
Mindhárman leszállnak a szánkóról. Tomi azonnal odaszalad egy
formás kis fához, amely elsõ látásra megtetszett neki.
– Nagypapa! – kiáltja boldogan. – Ezt a fát válasszuk! Ugye, milyen gyönyörû?
Nagyapónak is tetszik a fa, és már emeli is a kis fejszét, hogy kivágja, amikor...
– Mi a manó? Hát ez meg micsoda? – csodálkozik nagyapó.
A semmibõl hirtelen elõbukkan egy kis tündér és megpróbálja
nagyapó kezébõl kitépni a fejszét. Eközben egy másik tündér ellibben a rémült gyerekek elõtt és rákoppint az orrukra, mire azok
ijedtükben belepottyannak a hóba.
– Nem szégyelled magad, nagyapó? – kérdezi a nagyobbik tündér
mérgesen.
– Ugyan miért kellene szégyellnem magam? – válaszolja nagypapa homlokát ráncolva.
– Nem vághatod ki csak úgy az ártatlan kis fákat! Fájdalmat okozol nekik! – méltatlankodik a tündér, miközben összecsapja a
szárnyait.
– Segítség! Mi történik itt? – kiáltja nagyapó.
Kriszti és Tomi álmélkodva nézik, ahogyan mindenhonnan kis
tündérek bújnak elõ, majd körülveszik nagyapót, jó erõsen belékapaszkodnak, és a magasba emelik. Ám nincs sok idejük bámészkodni, mert már õk is a levegõben vannak. Olyan magasan, hogy a
fák koronái fölött a falujuk házait is láthatják.
A gyerekek reszketve bújnak nagyapóhoz, amikor a tündérek leteszik õket végre egy jó erõs fenyõágra. Ekkor megjelenik elõttük
a tündérkirálynõ és így szól:
– Fogjátok ezt a kis fenyõfát, és ültessétek el a kertetekben. Ez
emlékeztessen benneteket ránk mindenkor. Tudjátok meg, hogy
nem szabad bántani az ártatlan fákat.
A fa olyan pici és törékeny, hogy a gyerekek alig mernek hozzáérni. Miután nagyapó megígéri, hogy soha többé nem vág ki egy fenyõfát sem, a tündérek visszarepítik õket a tisztásra. Felülnek a
szánkóra, hogy ne fázzanak, betakarják magukat egy pokróccal és
elindulnak hazafelé.
Közben elkezd szállingózni a hó.
Kriszti óvatosan tartja kezében a kis fenyõfát, miközben nagyapó
fejét rázva egész úton azt mormogja, hogy ilyen még életében
nem történt meg vele soha.

Otthon a gyerekek egyenesen szüleikhez rohannak, hogy elmeséljék furcsa kalandjukat a tündérekkel. A szülõk ámulva hallgatják ezt a hihetetlen történetet, majd közösen elültetik a ház elé a
kis fenyõfát.
– Remélem, gyorsan nagyra nõ! – mondja Tomi, miközben Kriszti
gondosan eligazítja az apró ágacskákat.
Ezen az éjszakán különös dolgok történtek nagyapóék kertjében.
Halvány, sárgás fény kíséretében egy csapat tündér libbent be az
udvarra, körültáncolják a kis fenyõfát és teleszórják megannyi fényes csillaggal. Egy tündér bekukucskál a szobába, és látja, hogy a
gyerekek még alszanak.
– Gyorsan, gyorsan – sürgeti a többieket – nemsokára reggel lesz,
és akkor biztos rögtön kinéznek az ablakon.
– Már készen is vagyunk – éneklik a többiek. – Hát nem gyönyörû
ez a kis fa? Most aztán huss, repüljünk vissza az erdõbe...
Reggel Tomi egyenesen az ablakhoz szalad és a meglepetéstõl a
szája is tátva marad.
– Nézd, Kriszti, csoda történt! – kiáltja boldogan.
– De szép, jaj de szép! – ujjonganak a gyerekek.
Az este elültetett kis fa az éjjel hatalmas fenyõfává cseperedett, és
ágait sok-sok csillag díszíti.
– Ez lesz a legszebb karácsonyfánk, ami valaha is volt – mondja
Kriszti –; majd feldíszítjük gömbökkel és gyertyákkal is. Csodaszép lesz!
Délután neki is látnak a munkának. Soha még nem díszítettek
ilyen lelkesen karácsonyfát. Még a kutyus is segített nekik a
díszítésnél.
– A legszebb ünnep a karácsony – mondja Kriszti ragyogó arccal. –
Köszönjük, kedves tündérek, köszönjük! – kiáltja az erdõ felé.
Végre elérkezett a szenteste.
Miközben a gyerekek boldogan az ajándékaikat bontogatják,
ki-kitekintgetnek a házuk elõtt álló gyönyörû fenyõfára.
Milyen szép is ez a karácsony!
Harald Scheel-Sibyle Jung

Fordította: Bakó Krisztina
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TV-RÁDIÓMÛSOR

December 15., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 Kerékpártúra 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.25 Kortárs 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35
Twist Olivér 15.45 A Szentágothai-iskola 16.40 Gasztroangyal 17.35 Szerencseszombat 18.35 Fölszállott a páva – döntõ 21.00 Híradó 21.30 Sporthírek 21.45
Szimfonik Live 2.0 23.05 Apocalypto 1.20 Tényleg eljön a világvége 2012-ben?
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25
Asztroshow 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 13.00 Szeszélyes 14.20 Cobra 11 16.30 Mr. Milliárd 18.30 Híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor 22.10 Gyilkos hõség 0.00 Az utolsó bevetés
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.30 Ezo.tv 11.00
TeleShop 12.00 Monster High: A vészes vámpírfarkas 13.00 Babavilág 13.30 9 hónap 14.00 Tûsarok 14.30 Autóguru 15.00 Sheena, a dzsungel királynõje 16.00
Psych – Dilis detektívek 17.00 Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Hajrá csajok! – A nagy összecsapás 21.35 A United 93-as 23.35 Tigris a hóban 1.35 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35
Teleshop 3.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 16., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 8.30 „Jónak lenni jó” 9.00 Katolikus krónika 9.40 „Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre” 9.50 A hajnal hírnökei 10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Református egység Kárpátalja
11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Angi jelenti
13.05 Szellem a palackból 13.30 „Jónak lenni jó” 14.00 Múlt-kor 14.30 TS – Sport 7
15.00 „Jónak lenni jó” 15.30 Elle – Modern Hamupipõke 17.10 Egyszer volt, hol
nem volt 17.55 „Jónak lenni jó” 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 „Jónak lenni jó” 22.35 Sir Solti 23.30 Stone
1.15 MüpArt – Karaván família
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.15 Havazin 12.45 X-Faktor Nap 18.30 Híradó 19.00 X-Faktor
Nap 20.00 X-Faktor: Döntõ 22.35 Revolver 0.35 Portré 1.10 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.35 Nagy
vagy! 10.30 Ezo.tv 11.00 TeleShop 12.00 Egészségmánia 12.30 Borkultusz 13.00
Stahl konyhája 13.30 Én is szép vagyok 14.00 Több mint testõr 14.35 A kiválasztott
– Az amerikai látnok 15.35 Monk – Flúgos nyomozó 16.35 Hajrá csajok! – A nagy
összecsapás 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Seholország 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 22.05 Pokoli igazság 23.45 Hõsök 1.45 Ezo.tv 2.20 Napló 3.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30
A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Esti
séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

December 17., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján 9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend elõtt 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Magyar lakta
vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi
a legjobb orvosság 16.40 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve
21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Híradó 23.25 Aranymetszés 0.25
Maradj talpon! 1.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20
Reggeli – Csak csajok 9.00 112 – Életmentõk 10.05 Top Shop 11.50 Asztroshow
12.50 Fókusz Plusz 13.25 Fókusz 14.00 Pasik 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bûnös
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr.
Csont 22.30 Showder Klub 23.35 Reflektor 23.55 Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.00 Reklámtorta
9.25 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Fiatal tehetségek 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi
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titkok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 NCIS 23.30 Bostoni halottkémek
0.30 Tények 1.05 Ezo.tv 2.05 NCIS 3.55 Egy tini naplója 4.20 Aktív Extra 4.45
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

December 18., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.00 Hacktion újratöltve 10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Család-barát 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Poén
péntek 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 II. Erzsébet gyémántjubileuma 16.45 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Bábel 22.10 Az Este
22.45 II. Károly szenvedélyes élete 23.45 Híradó 0.00 Barangolások öt kontinensen
0.30 Maradj talpon! 1.25 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 Reflektor 8.10
Reggeli – Csak csajok 8.50 112 – Életmentõk 9.50 Top Shop 11.30 Asztroshow
12.35 Törzsutas 13.05 Fókusz 13.45 Pasik 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Castle
22.15 Döglött akták 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor
0.10 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 11.45 Jövõre veled ugyanitt 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25
Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív
21.00 Jóban-Rosszban 21.30 A félelem országútján 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25
Ezo.tv 1.25 Szerelem utolsó vérig 3.00 Egy tini naplója 3.25 TotalCar 3.50 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár
12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 19., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Párizsi helyszínelõk 10.00 Zöld Tea 10.30 Család-barát 11.30 Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Bábel
14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.45 II. Erzsébet gyémántjubileuma 16.45 MM 17.25 Jövõ-idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 On The Spot: Harcosok
22.00 Az Este 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.45 Történetek a
nagyvilágból 0.15 Maradj talpon 1.10 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 Reflektor 8.10
Reggeli – Csak csajok 8.50 112 – Életmentõk 9.50 Top Shop 11.30 Asztroshow
12.35 Trendmánia 13.05 Fókusz 13.45 Pasik 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bûnös
szerelem 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Házasodna a gazda 22.35 Házon kívül 23.10 Reflektor 23.25 A hûtlen
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.45 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.15 Egy varázslatos karácsony
14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.30 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Kettõs
ügynök 22.30 Ügyféllista 23.30 Én is szép vagyok 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.35 Kettõs ügynök 2.30 Ügyféllista 3.25 Egy tini naplója 3.50 Babavilág 4.15 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár
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 15.10 Prémium Hangalbum 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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December 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Gasztroangyal 10.00 Kerékpártúra 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30
Mindenbõl egy van 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 II. Erzsébet gyémántjubileuma 16.45 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40
Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.30
Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Négy
szellem 0.05 Híradó 0.20 Angi jelenti 0.50 Maradj talpon! 1.45 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 Reflektor 8.10
Reggeli – Csak csajok 8.50 112 – Életmentõk 9.50 Top Shop 11.30 Asztroshow
12.35 Havazin 13.05 Fókusz 13.45 Pasik 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bûnös szerelem 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Két tûz között
0.05 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.50 Ments meg! 1.45 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30
Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.30 Ádám és Éva 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30
Ezo.tv 1.30 Ádám és Éva 3.05 Egy tini naplója 3.30 Segíts magadon! 3.55 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 21., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 8.15 India – Álmok útján
9.05 Fábry 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 William és Kate
– Mesebeli románc 16.25 MM 17.25 Jövõ-Idõben 17.35 Híradó 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy van 22.10 Az Este 22.45 Az Omega-sztori 23.40 Figaro 1.25 Híradó 1.35
Maradj talpon! 2.30 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.00 Reflektor 8.10
Reggeli – Csak csajok 8.50 112 – Életmentõk 9.50 Top Shop 11.30 Asztroshow
12.35 Brandmánia 13.05 Fókusz 13.45 Pasik 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bûnös
szerelem 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A
helyszínelõk 22.15 Gyilkos elmék 23.20 Odaát 0.10 Reflektor 0.25 Törzsutas 1.00
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.00 Rex felügyelõ 14.00
Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában
17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Jóban-Rosszban 20.30 The Voice – Magyarország hangja 23.20 Haláli zsaruk 0.20
Grimm 1.20 Tények 1.55 Ezo.tv 2.55 Egy tini naplója 3.20 Alexandra pódium 3.45
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52 Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.07 Sport 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
December 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pál Ferenc elõadása 2. rész (80p),
Lelkészavatás Sáregresen 1. rész (~65p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Az államtitkár látogatása Sárbogárdon (25p), Kossuth iskolások Mikulás-váró ünnepe (50p), „Adventi hírnök” zenés áhítat Sárszentmiklóson
(52p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Az államtitkár látogatása Sárbogárdon (25p), Kossuth iskolások Mikulás-váró ünnepe (50p), „Adventi hírnök”
zenés áhítat Sárszentmiklóson (52p) 18.00 Lapszemle 19.00 Betlehemi kiállítás-megnyitó (30p), Angyalvárás Alapon (85p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 16., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Az államtitkár látogatása Sárbogárdon (25p), Kossuth iskolások Mikulás-váró ünnepe (50p), „Adventi hírnök” zenés áhítat Sárszentmiklóson (52p) 13.00 Heti híradó 14.00 Betlehemi kiállítás-megnyitó (30p), Angyalvárás Alapon (85p) 18.00 Heti híradó 19.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (43p), Lelkészavatás Sáregresen 2.
rész (~60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (43p),
Lelkészavatás Sáregresen 2. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kézmûves Kuckó Alapon (ism. 20p), Zeneiskolások a Kippkopp és a
Zengõ oviban (50p), Orgonakoncert Alapon (70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés
(2x40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Fafaragók (ism. 10p), Advent az
evangélikusoknál (70p) Streng Ferenc utazásai 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kézmûves Kuckó Alapon (ism.
20p), Zeneiskolások a Kippkopp és a Zengõ oviban (50p), Orgonakoncert
Alapon (70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgó-mérkõzés (2x40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész
(43p), Lelkészavatás Sáregresen 2. rész (~60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal, komplett
5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl, 7 cm-es
1699 Ft/m2-tõl, 10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.
Garanciával, ingyenes szállítás és
állvány. 06 74 675 530
FENYÕFA ÁRUSÍTÁS darabáron
a termelõnél! Sárszentmiklós,
Deák F. u. 6. Telefon: 06 30 406 3214
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
KÖNYVELÉST VÁLLAL
sok évtizedes gyakorlattal
rendelkezõ könyvelõ,
társaságok és magánvállalkozások
részére új lakóhelyén Sárbogárdon.
06 20 982 2466

TELJES KÖRÛ
TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS
ALAP, HONVÉD ÚT 14.
(VIRÁGBOLT),
Zsigmond Györgyné (Matild)
Állandó ügyelet: 06 (30) 709 2231,
06 (20) 460 7151
CSALÁDI KOSZORÚ ÁRÁBÓL
50 %-os kedvezmény!

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)
2
Lambéria 998 Ft/m -tõl, hajópadló 1499
2
2
Ft/m -tõl, tetõcserép 1299 Ft/m -tõl 06 (74)
675 530 (4507712)
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
2
50 m -es üzlethelyiség központi helyen, kedvezõ
feltételekkel eladó. 06 (30) 363 7533 (1372285)
Építõipari cég B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keres, csoportvezetõi
munkakörbe. 06 (30) 316 7427 (1372513)
Figyelem! A sárbogárdi szõnyegüzlet kedvezõ
árú szõnyegei mellett, függönytartókkal bõvítette áruválasztékát. Tompa M. utca 25. Nyitva
8-12, 13-17. Szombaton 8-12-ig. 06 (25) 463
587
Kolbász- és húsfüstölést vállalok Sárbogárdon.
06 (70) 544 8979 (1372511)
Kazánok gyártótól, papírokkal garanciával olcsón eladó. 06 (30) 424 9840 (1372505)
Kozmetikust vagy masszõrt keresünk. Szivárvány stúdió 06 (30) 3808 330 (1372447)
Peugeot 307 HDI megkímélten eladó. 06 (30)
369 7069 (137721)
Minõségi fûszerpaprika eladó. 3000Ft/kg, 10 kg
felett árengedmény. 06 (30) 911 7094 (1372722)
Városközponti háromszobás, elsõ emeleti lakás, áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940 (4507369)
1 db hízó eladó. 06 (70) 601 8080 (1372769)
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. 06 (30) 620 7924 (1372726)
Fenyõfa eladó: luc vágott: 1500 Ft/m, luc földlabdás: 1800 Ft/m Sárbogárd, Abai u. 18. 06
(30) 456 6221 (1372725)
2 db héthónapos kancacsikó eladó. 06 (20) 278
8208 (1372723)
Konyhakészen, házhoz szállítva: kakasok 4,5 és
5 kilós 3.500 Ft/db, tyúk 3,5 kilós 2.500 Ft/db,
pecsenyekacsa 3 kilós 2.800 Ft/db. Tömött kacsa 5 kilós, 50-60 dkg-os májjal, frissen rendelhetõ már 1 darabtól is. 06 (20) 434 1337

2012. december 13. Bogárd és Vidéke

Tûzifa eladó, kõris kuglizva 2.500 Ft. 06 (30)
855 9694 (1372531)
1 db koca és 100-120 kg közötti hízó eladó. 06
(30) 9325 628
Minõségi tûzifa cser hasított: 1950 Ft, akác hasított 2380 Ft, akác kugli: 2280 Ft, vegyes tûzifa
2150 Ft. Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06
(20) 406 9267 (1372600)
Kétaknás, vegyes tüzelésû kályha kitûnõ állapotban eladó. 06 (70) 334 9149
53 nm-es lakás eladó. Ár: 3 millió Ft. 06 (30) 424
1485
Elveszett december 6-án 13.30 órakor a Penny
parkolójában a tárcám iratokkal és benne lévõ
pénzzel együtt. Kérem a becsületes megtalálót,
ha a pénzt nem is, de az irataimat jutassa vissza,
jutalom ellenében. Mikó Gyuláné Aranyorsó
Használt Gorenje kombi hûtõszekrény eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 437 4869 (1372591)
3 hektár erdõ eladó! 06 (30) 318 6144
Csirkevásár! Tinódy út 52. Telefon: 06 (30) 384
2294. Tisztítva elõjegyeztethetõ.
3

Vastag akác tûzifa eladó 18.500 Ft/erdei m (kiszállítással megegyezés szerint) 06 (70) 521
4199 (1372525)
Fenyõfa vásár Örspusztán, kedvezõ árakkal! 06
(30) 9015 155 (1372583)

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

A 67/2007. (VII. 26.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások
részletes
feltételeirõl,
illetve
a
113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló rendeletek szabályozása alapján a 2010. évben nyújtott támogatások
NYERTES PÁLYÁZÓI, akik lapunkat jelölték meg a nyilvánosság biztosítására:

A 67/2007. (VII. 26.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások
részletes
feltételeirõl,
illetve
a
113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló rendeletek szabályozása alapján a 2010. évben nyújtott támogatások
NYERTES PÁLYÁZÓI, akik lapunkat jelölték meg a nyilvánosság biztosítására:

A 67/2007. (VII. 26.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások
részletes
feltételeirõl,
illetve
a
113/2009. (VIII. 29.) FVM-rendelet az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló rendeletek szabályozása alapján a 2010. évben nyújtott támogatások
NYERTES PÁLYÁZÓI, akik lapunkat jelölték meg a nyilvánosság biztosítására:

Dömõk János, Cece.

Dömõk Attila, Cece.

Dömõk Péter, Cece.

Az elnyert támogatás összege: 40.000
euro. Állattenyésztésre fordítva, 300
darab anyajuh és gépek, berendezések
beszerzésére.

Az elnyert támogatás összege: 40.000
euro. Állattenyésztésre fordítva, 300
darab anyajuh és gépek, berendezések
beszerzésére.

Az elnyert támogatás összege: 40.000
euro. Állattenyésztésre fordítva, 300
darab anyajuh és gépek, berendezések
beszerzésére.

Bogárd és Vidéke 2012. december 13.
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Bla-bla falatozó, kávézó
Sárbogárd központjában, a Petõfi-üzletházban

december 14-én nyíló üzletébe
szeretettel várja kedves vendégeit!

Felkészülés a referenciahelyi
szolgáltatás ellátására
a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnáziumban
Intézményünk a TÁMOP-3.1.7-11/2. számú pályázat keretében
4.000.000 Ft támogatást nyert, hogy 2012. április 15-e és december 15-e között felkészüljön a referencia-intézményi szerepre.
Több mint 1 millió forintot új infokommunikációs eszközökre fordíthattunk az elnyert összegbõl. Emellett a pályázat célkitûzése az
volt, hogy a tantestület továbbképzéseken felkészüljön az új feladatok ellátására: pedagógusaink megismerkedtek a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerével, az új
szerepkör PR-feladataival, a horizontális tanulás megszervezésével, illetve a refencia-intézményi mentori és felsõoktatási gyakorlóhelyi mentori feladatok ellátására is felkészültek. A projekt keretében vezetõi továbbképzésre is sor került.
Munkánkat egy szaktanácsadó is segítette, aki elsõsorban az eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásához és minõségbiztosításához nyújtott támogatást.
A pályázat zárásához közeledve elmondhatjuk, hogy iskolánk, a
Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola készen
áll a rá váró új típusú feladatok ellátására, vagyis nevelési–oktatási
gyakorlatának továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére,
hogy ezzel segítse más közoktatási intézmények értékelvû szakmai fejlesztõ tevékenységét a kompetencia alapú oktatás területén.
Boda János igazgató

Kínálatunk: pizza, gyros, hamburger,
hot dog, melegszendvics, saláták.
Rendelésre házhoz szállítás.
Telefon: 06 (25) 625 603, 06 (20) 380 3571

FESTMÉNYVÁSÁR
2012. december 15., szombat, 9-18 óráig
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Közel 100 db festmény kerül bemutatásra, melyek a helyszínen megvásárolhatók
12 havi kamatmentes részletre. Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény!
Nagyobb értékû festmények készpénzes vásárlása esetén egy 100.000 Ft értékû
utazást kap ajándékba!

Érdeklõdni: Székely Zoltán, 06 (70) 415 3780

VÁRJA ÖNT A

MENÕ MANÓ
PÁRSZÁZAS RÉSZLEGE,
AHOL VÁLOGATHAT KEDVÉRE.
Sárbogárd, Ady E. út 151. (OTP-vel szemben)
200,-

300,-

500,-

1000,-
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