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A Mikulás
naplója
Kedves Naplóm!
Ki vagyok purcanva! Ahogy közeledett az
elmúlt hét vége, egyre gyakrabban csuklottam, úgyhogy eleve izomlázzal a hasamban
indultam útnak. Keresztül-kasul bejártam
a világot! Hó híján a szánom talpa szikrázott az aszfalton, így kevésbé siklott, és közel sem volt olyan fürge a jármû – szegény
szarvasaim!

Zengõ
advent
Avató Sáregresen

Írás a 11. oldalon.

Úton a Mikulás

Írás a 2. oldalon.

Hogy ne feledjem: diót meg mogyorót nem
mertem a csizmákba rakni, nehogy allergiás rohamot kapjon valamelyik apróság.
Csokoládéból többféle jutott. A manóim
lelkére kötöttem, hogy lehetõleg ne kakaós tejbevonómasszából készült kópiákat
csomagoljanak, hanem igazi, finom tejcsokoládésat, de ebbõl nem volt annyi készleten, amennyire szükség volt. Mert egy-egy
gyereknek több helyen is kellett ám csomagot hagynom: otthon, az óvodában, a nagyszülõknél és még sorolhatnám!
Most, hogy elvégeztem éves munkámat,
azon töröm a fejem, hol pihenjem ki a fáradalmakat. Hmm, talán csak leheveredek a
lócámra, a jó meleg kandalló mellé, és hallgatom a kintrõl beszûrõdõ adventi muzsikát.
Ho-ho-ho-hó!
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 7. oldalon.

Mikulás-hangulat

Írás a 6. oldalon.
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Kultúrház- és ravatalozó-avató Sáregresen
Jelentõs pályázati pénzbõl, több mint 22 millió forintból, a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével újult meg a
sáregresi Csók István Mûvelõdési Ház és kapott szép, hasznos
elõtetõt a temetõ ravatalozója. Habár már birtokba vette a lakosság a mûvelõdési házat nemrég, az idõsnapon, a hivatalos avatásra az elmúlt héten csütörtökön délelõtt került sor.
Az eseményre a környék polgármesterei, jegyzõi, intézményvezetõi is eljöttek, valamint a kivitelezõ Cukép Kft., a pályázatban
részt vevõ Sáregresért Közhasznú Egyesület elnöke, Kalló Mihályné, valamint a projektvezetõ és a mûszaki felügyeletért felelõs szakember.
Tiringer Mária polgármester elõször ismertette a beruházások
részleteit, majd személyes hangvételre váltva vallotta meg a jelenlévõknek a projekttel kapcsolatban legbensõbb gondolatait, érzé-

seit, tanúbizonyságot adva a szülõfalujához fûzõdõ szoros kötõdésérõl. Mélyen megérintettek õszinte szavai (szerintem nem
csak engem). Hálás köszönetet mondott mindazoknak külön-külön is, akik odaadással segítették a beruházásokkal járó munka
minden fázisát.
Beszédet mondott Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Kalló
Mihályné és a Cukép Kft. vezetõje is. Majd a ravatalozóhoz vonultunk át, ahol a katolikus és a református pap mondott áldást az
épületre, akárcsak késõbb a mûvelõdési háznál. Mindkét helyen
annak rendje s módja szerint szalagot is vágtak, és szép zárása volt
az ünnepi alkalomnak a Himnusz eléneklése.
Miután megtekintettük az elõtérben felállított fotókiállítást a két
épület átalakulásáról, szíves vendéglátással ért véget az avató.
Hargitai–Kiss Virág

Másként
Másként ünnepeltek. Nem a másságuk miatt, hanem mert most valahogy egészen
másmilyenre sikerült a fogyatékkal élõk világnapja Sárbogárdon. Nem a mûsor volt a
lényeg, hanem a közös, felhõtlen szórakozás.

Rengetegen jöttek el. Csurig volt az aula.
És amikor a megnyitó illetve a Kossuth iskola diákjainak törpikés jelenete véget ért,
egészen közel került egymáshoz kicsi és
nagy, más és „átlagos”. Ahogy Hargitai
Enikõ, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje fogalmazott: a nem fogyatékkal élõ átlagemberek is annyira eltérnek egymástól,

hogy valójában õk is mások. Én csak annyit
teszek hozzá: hányan épek testben és élnek
fogyatékkal lélekben!
Szóval egészen közel kerültünk egymáshoz abban a táncban, kígyótekergésben,
zenés játékban, amit a szakszolgálat népviseletbe öltözött munkatársai vezettek Bella Péter tekerõlantja kíséretében. A táncházba egyszer csak bekapcsolódott a Mikulás is, aki aztán – Szabó Zsuzsanna énekes hívogatására – ajándékokkal lepte meg
a gyerkõcöket.
Amíg a felnõttek az aulában beszélgettek
terített asztal mellett, addig az aprónép a
nyugdíjasklubban berendezett játszóházba feledkezett bele.
Ebbõl az alkalomból osztották ki az Élelmiszerbank jótékonysági akciója során

összegyûlt adományok egy részét is rászoruló családoknak.
Számos segítõ révén volt még gazdagabb
ez az ünnep. Aktívan kivették részüket a
szervezésbõl, lebonyolításból az Egyesített
Szociális Intézmény dolgozói. Egy magát
megnevezni nem kívánó kedves hölgy
pénzadományt juttatott el a Csipike Egyesület számára a mûvelõdési házba ennek a
napnak a finanszírozására. Az adományt a
gyermekeknek átadott ajándékokra fordították. Ébl Zoltán önkormányzati képviselõ egy láda narancsot és mikulásos tollakat
adományozott az ünnepségre. Minden segítségért ezúton is hálás köszönetét fejezi
ki a Csipike Egyesület!
Hargitai–Kiss Virág
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Advent Nagylókon
Bensõséges alkalmakkal várják együtt a nagylókiak a karácsonyt. Advent minden vasárnapján mûsor keretében gyújtják meg a koszorún a gyertyákat a Közösségi Házban, és
minden alkalommal más-más helyi csoportok lépnek fel.
December 7-én vers, zongoramuzsika és az iskolások zenés mûsorának, betlehemezésének hangjai töltötték be a termet. A gyerekeket Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs kísérte gitáron az egyik dal aláfestéseként, egy lányka furulyajátéka mellett. A
gyerekek végül gyertyával a kezükben énekeltek együtt a széksorokat megtöltõ közönséggel.

Nagyon szép volt a Makkos család kamarakórusa, akik Jézus közelgõ születése napjához illõ dalokat válogattak csokorba.
Tóth Szilárd éneke zárta az elõadást, aki
könnyûzenei slágerekbõl merített.
A fellépõk egy kis ajándékot kaptak köszönetként, és mindenkit süteménnyel, meleg
teával, forralt borral láttak vendégül az
elõtérben.
Ki kell emelnem azt a csodaszép mézeskalácsházat, amit Némethné Killer Zsanett
készített, s ami látványával rabul ejtette a
betoppanókat.
Hargitai–Kiss Virág

Készülõdés a Philiával
Sok-sok éve már, hogy a Philia Egyesület egy közösen eltöltött nappal színezi a rászoruló családok karácsonyvárását. Szombaton délelõtt a töbörzsöki iskola éttermét vették ismét birtokba a meghívott szülõk, nagyszülõk,
gyerekek, hogy Erzsi nénivel, Kati nénivel, Renáta nénivel, Margit nénivel
és Etka nénivel olyan alkotásokat varázsoljanak papírból, ragasztóból, termésekbõl s más csudadolgokból, amik a fára és alá ajándékként kerülhetnek a szentestén. Nagyon tetszettek a „háromdimenziós” díszek, meg a szalagból készültek, és a mákgubóba rendezett szárazvirágok! Alkotás közben
jólesett az egyesület tagjai által készített harapnivaló és tea. A tornateremben az elmacskásodott izmokat lehetett kinyújtóztatni egy kis ugrálással,
labdajátékkal, vagy más módon. A szülõk pedig ruhaadományból válogathattak csemetéiknek ezalatt.
A Philia adventjén sosem marad el a lelki készülõdés sem; énekkel, gyertyagyújtással és a karácsonyhoz kötõdõ gondolatokkal teszik még tartalmasabbá az együttlétet.
Hargitai–Kiss Virág
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Álmaimban Amerika 4.
– New Yorkban miket néztetek meg?
Rózsa: – A Times Square-t este, aztán
másnap délelõtt is, utána elmentünk a természettudományi múzeumba.
– A Szabadság szobor?
Rózsa: – Ott is voltunk.
– Föl is mentetek rá?

Bence: – Nem, nagyon drága volt. 40 dollárért lehet a válláig, vagy a fejéig menni, és a
koronába fél évvel elõtte be kell jelentkezni. Komppal mentünk oda, ami nagyon jó
volt.
Rózsa: – Manhattanben is sétáltunk.
Bence: – A Madame Tussauds múzeumban is voltunk, megnéztük a viaszszobrokat.
Rózsa: – Voltunk egy tetõbárban, ami az
Empire State Buildingre néz.
Bence: – Egy másik barátunk is velünk volt;
az õ régi ismerõsei New Yorkban laknak,
és felhívtak, hogy nem akarunk-e meginni
egy koktélt. Iszogattuk a 30 dolláros kis
bambinkat.
Rózsa: – Igazi New York-iaknak éreztük
magunkat.
Bence: – Nagyon jó érzés volt, bár eléggé
turistának éreztem magam, mert mindenki zakóban volt, mi meg papucsban, rövidnadrágban, a legolcsóbb italt rendeltük, és
vártuk, hogy este legyen és kivilágítsák a
várost.
Rózsa: – Senkit nem érdekelt, hogy ki miben volt.

– Ekkora világvárosban mindenféle ember
van.
Rózsa: – Metróval nagyon sokat mentünk.
Kerestük a fehér arcokat, annyi dél-amerikai meg másféle náció volt. Ott tényleg turistának érezte magát az ember.
– Gondolom, munkatapasztalatnak is jó volt

számotokra ez a nyár, és talán megerõsödtetek, hogy, „igen, ezt az iskolát szeretném csinálni”, vagy éppen megingott bennetek ez a
dolog.
Rózsa: – Bennem megerõsödött inkább,
mert angol szakon tanulok. Ez jobban ösztönöz arra, hogy még jobban tanuljak, és
esetleg a jövõben ilyen helyeken tudjak élni.
Bence: – A történelemtanulmányaimhoz
nem tett hozzá különösebben, de az angol
nyelvtudásomat nagyon megdobta. Nem is
szókincsben fejlõdtem, hanem magabiztosságban.

– Rózsa, az elõbb elhangzott részedrõl, hogy el
tudod képzelni magad idegen nyelvterületen.
Rózsa: – Mindenképpen ki kellene próbálni, hogy milyen lehet külföldön élni. Nemcsak 3 hónapra kimenni, hanem pár évre.
Ha nem tetszik, visszajövünk, ha tetszik,
akkor maradunk. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez így lehessen.

– A kapcsolatotokra milyen hatással volt ez a
távollét?
Rózsa: – Amikor kimentünk, akkor már
együtt voltunk majdnem 4 éve. Szerintem
csak erõsödött a kapcsolatunk. Nagyon
boldogok voltunk, hogy újra találkoztunk.
– A családotoktól sem voltatok elõtte távol, és
az országtól sem.
Rózsa: – Én még nem is repültem elõtte.
Bence: – Én sem.
Rózsa: – Én nagyon féltem. 8 órán keresztül tûkön ültem, hogy mikor érünk már
oda. Ha kitalálnak egy új módot, hogy nem
kell repülni, akkor szívesen visszamegyek.
Bence: – Csillagkapun megyünk legközelebb. Én végigaludtam a 10 órás utat. Háromszor szálltam át, és Párizsban 4 órát
vártam. Az borzasztó volt. Amerikában
még négy óra volt a reptértõl kocsival az út.
A Budapest–Párizs repülõúton idegeskedtem, hogy Jézus Mária, szállunk fel, Jézus
Mária, szállunk le, hú, mind meghalunk,
de utána teljesen megnyugodtam.
– Fönt nem marad gép.
Bence: – Ez engem annyira nem nyugtat
meg. Nekem azt mondták: a repülésbe
senki nem hal bele, az a baj, ha hirtelen
megállsz.
– Más fiataloknak tudnátok ajánlani, hogy
ha tehetik, menjenek el ilyen munkatapasztalatot szerezni?
Mindketten: – Mindenképpen.
Rózsa: – Életem egyik legjobb döntése
volt, hogy erre rávettem magam meg a
Bencét. Megérte, egy életre szóló élmény.
Vége
Hargitai–Kiss Virág
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Bandi bácsi
Egy világ tûnik le általa – egy olyan világ, amelynek hozzá hasonlóan jellegzetes képviselõi közül egyre kevesebben élnek már köztünk. Idõsebb Somogyvári András, Bandi bácsi, az „Öreg Dzsoki”
meghalt. Nem rebbennek meg többé a pusztában lebzselõ madarak vidám, harsány hangjától reggelente, Tarnócapuszta elcsendesült. Nem int jellegzetes „Dzsoki” kalapjával az ismerõsöknek,
amikor kiszáll az autójából Sáregres fõterén, s nem fuvarozza már
jól ismert traktoros vontatójával a szüreti felvonulásokon a nótás
sáregresi asszonycsapatot sem. S ki csap ezután hét határra szóló
vendégséget a felvonulóknak a tanyáján?
Idõsebb Somogyvári András múlt héten pénteken, családja körében, 83 éves korában kedves birtokán, Tarnócapusztán, ahová
idõs korára visszavonult, elhunyt. December 10-én, szerdán délben helyezték Õt örök nyugalomra a töbörzsöki temetõben felesége és korán meghalt kislánya mellé.
1931. november 14-én született Sárbogárdon. Vállalkozó hajlama
korán megnyilatkozott. Már a szocialista világban kereste és meg
is találta a nem szokványos, új utakat, lehetõségeket a sikerhez.
Az ÁFÉSZ sikerágazatává tette a felvásárlást. A nyolcvanas években – amikor már lehetett – magánvállalkozóként kamatoztatta
az ÁFÉSZ-nál szerzett tapasztalatokat. Budaörsön a Sasad TSZ
tízezres baromfitelepét már Bandi fiával együtt mûködtette vállalkozásban. Lánya, Kati ekkor járt az orvosi egyetemre. A Sasadon szerzett tõkével alapozta meg a rendszerváltás után kiteljesedõ családi vállalkozását, amit fia visz tovább a Cecén kiépült
gazdasági központban.
A helyi világunk jól ismert személyisége volt Bandi bácsi. A
Bogárd és Vidéke hetilapban számtalan írás jelent meg róla, illetve közéleti megnyilvánulásai kapcsán. Az Egészségügyi Közalapítvány Társadalmi Egészségügyi Tanácsának vezetõségében tevékenykedett a közalapítvány szétveréséig, s határozottan, bátran
kiállt a jó ügy mellett. Alapító tagja volt a Sárbogárdi Lovas Egye-

sületnek, s részt vett a vezetõségi munkában is. Anyagi támogatása hozzájárult a sárbogárdi és környékbeli lovassport fellendüléséhez. Fogatával, szép lovaival több ízben is részt vett a sárbogárdi, sáregresi fogathajtó versenyeken. Olykor mellette ült egyik
unokája is.
Számtalan nemes ügy mellé állt oda támogatóként. Sáregresen
közügyben bármikor fordulhattak hozzá segítségért. Idõs korában az itteni, tarnócapusztai birtokára vonult vissza, hogy megvalósítsa álmait, s élhessen kedvteléseinek, amikre a munkás évek
alatt nem volt ideje. Szépen felújította a tanyát, modernizálta a
sertéstelepet, tehenészetet. Pincét épített, s ha olykor meglátogatták, büszkén kínálta a vendégeket saját borával, s mellé saját
töltésû kolbásszal, sonkával. Régi barátként én magam is többször voltam nála, vittem neki újságot, s híreket a nagyvilágból.
Szeretett vadászni, s a sáregresi halastavára is gyakran kijárt horgászni.
A szobájában külön sarkot rendezett be drága felesége emlékeivel, akit holtáig siratott.
Bandi Bácsi! Búcsúznak tõled gyermekeid, unokáid, barátaid.
Nyugodj békében!

SÁROS JÁRDA
A Magyar utcából jelzett egy lakó szerkesztõségünknek, hogy sáros és járhatatlan a járda
az utcában; mire kiérnek a fõútra, tiszta mocsok lesz a lábbelijük. Jó lenne ez ellen tenni!
A helyszínt bejárva arra a megállapításra jutottam, hogy a járda járható, azonban vannak
olyan szakaszai – fõként kapubejáróknál, illetve a templom sarkánál – ahol a magasabb
rézsûrõl csapadék esetén ráhordja a víz a sarat a gyalogútra, kapubejáróknál meg még az
autók ki-be közlekedése is rásegít erre.

FALS HÍVÁS
Már másodízben okozott riadalmat az utcánkban, a kultúrház mögött ismeretlen tettes, aki az utca egyik házának lakóit zaklatja
oly módon, hogy fals bejelentést tesz a tûzoltóságon az adott címre vonatkozóan. Elsõ alkalommal például gázszivárgásra hivatkozva.
Bosszantó ez a fajta „poénkodás” nekünk,
szomszédoknak is, de különösképpen az áldozatul kiszemelt lakóknak, s nem kevésbé
azoknak a tûzoltóknak, rendõröknek és mentõsöknek, akiknek ki kell vonulniuk a téves
riasztásra, miközben lehet, hogy másutt valóban szükség lenne a segítségükre. Ezen emberélet is múlhat!!!
Nagyon bízom benne, hogy megvannak a kellõ eszközök a hatóságok kezében, hogy megtalálják és kellõképpen megbüntessék az ismeretlen zaklatót, hogy egy életre elmenjen
a kedve ettõl a gyermeteg és veszélyes játszadozástól.

Hargitai Lajos

Igazodik a vasúti
menetrend az e hét
szombati munkanaphoz
Felhívja utasai figyelmét a MÁV-START Zrt.,
hogy a most hétvégi munkanap-áthelyezéshez igazodik a vonatok közlekedési rendje is.
December 12-én, pénteken munkanapi, december 13-án, szombaton pénteki menetrend
alapján közlekednek a vonatok. A változások a
hét utolsó napját már nem érintik, akkor a vasárnapi menetrend lesz érvényben. A menetrendi napok változására a december 24-ei
munkanap december 13-ára áthelyezése miatt van szükség.
A módosított közlekedési rendrõl a
www.mav-start.hu honlapon található menetrendi keresõben és a helyi tarifával hívható
MÁVDIREKT vonalon, a 06 (40) 49 49 49-es
telefonszámon is lehet tájékozódni.

Szõnyegi Lajos, az önkormányzat mûszaki
osztályának vezetõje a problémára reagálva
elmondta: folyamatosan újítják fel a járdákat
a városban az anyagi lehetõségekhez képest.
Már beadták az újabb pályázatot a soron következõ felújításokra; jövõre várnak eredményt. A legrosszabb állapotú, frekventált
helyeken lévõ járdákat veszik elõre. Vannak
még a Magyar utcainál rosszabb állapotú járdák.
Hargitai–Kiss Virág

MÁV-START Zrt.

6

ISKOLA

Mészöly-hírek

Mikulás-nap
Nagyon készültünk a Mikulás-napra. Szülõk segítségével feldíszítettük az aulát,
amely igazán adventi hangulatúra sikeredett. A dobozokból épített kandalló, az
Auchan áruháztól kapott dekoráció, a gyerekek által készített díszek mind-mind ünnepivé tették az iskolánkat. Így vártuk december ötödikét.
Reggel elsõként közös éneklés mellett
meggyújtottuk az együtt készített adventi
koszorúnkon a gyertyákat. A csilingelõ
hangokra megérkezett hozzánk a Mikulás,
akit a gyerekek már nagyon vártak. A
Nagyszakállú, krampuszaival együtt az alsósokhoz személyesen kopogtatott be és
adta át a megérdemelt ajándékot, vagy
éppen a nem várt virgácsot.
Délutánra igazi ünnepi hangulat uralkodott az iskolában. Készülõdtünk a már hagyománnyá váló Mikulás-futásunkra. Az
idei évben immáron tizedik alkalommal
futottak az iskola tanulói, tanárai, a szülõk,
Kovács István Mikulás-nagykövet, dr.
Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere. Legelöl a Mikulás, aki Geri bácsi
feldíszített lovas kocsiján vezette a piros
sapkás tömeget. A rendõrség, a polgárõrség és a szülõi munkaközösség tagjai vigyáztak, hogy biztonságban tudjuk lefutni
a közel 1500 méteres távot.
A jubileumi futást emlékezetessé tette,
hogy csatlakoztak a lelkes csapathoz a VIDEOTON FC U21-es focistái is.
A táv lefutása után pihenésképpen Bíró
Kriszta énekelt a lelkes alsós közönségnek.
Az ifjú focisták pedig együtt rúgták a bõrt a
felsõs mészölyös gyerekekkel.
Igazán jó hangulatban töltöttük ezt a napot. Köszönet mindazoknak, akik segítették, hogy emlékezetes legyen mindenkinek a tizedik Mikulás-futás és az azt követõ délután!
Toldi Lászlóné

A Móra Ferenc Szépkiejtési
és Olvasó Versenyen
November 27-én délután a Sárszentmiklósi Általános Iskolában megrendezés-

re került az idei Móra Ferenc Szépkiejtési
és Olvasó Verseny területi fordulója. Iskolánkat és a harmadik évfolyamot képviselte Derner Péter 3. b osztályos, a negyedik
évfolyamot Luczek Diána 4. c osztályos tanuló. Mindketten felkészülten érkeztek a
versenyre. A megmérettetésben legjobb
tudásuk szerint igyekeztek helytállni diákjaink. A nagyon erõs mezõnyben most nem
sikerült továbbjutó helyet elérni, de büszkék vagyunk mindkettõjük kiváló elõadására.
Gratulálunk minden résztvevõnek, és sikeres szereplést kívánunk a gyõzteseknek!
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kaptunk ajándékba. Igazi Mikulás-hangulat alakult ki.
A Délibõl sok-sok lépcsõt megmászva jutottunk fel a várba. Sétáltunk, nézelõdtünk, rengeteg érdekességet tudtunk meg
idegenvezetõnktõl. A Hadtörténeti Múzeumban mindenki kíváncsian figyelte a kiállított maketteket, fegyvereket, ruhákat.
Busszal szeltük át a várost a Lurdy Ház felé, útközben sok nevezetességet láttunk és
különleges dolgokat hallhattunk Lajos bácsitól.
Multimédiás moziban a „Pulykaland” címû, hálaadáshoz kapcsolódó szórakoztató
rajzfilmet néztünk meg több száz Mikulás-sapkás gyerekkel együtt. Szuper volt!
Buszos városnézésünk következõ állomása a Hõsök tere volt, ahol elsétáltunk hét
vezérünk és legnagyobb királyaink szobrához. A bazilika következett. A lélegzetünk
is elállt, ahogy megláttuk a templom belsejét! A fantasztikus élményt fokozta az éppen hangversenyt adó afrikai nõi kórus
elõadása!

Horváthné Horváth Irén

Adventi kirándulás
Osztályfõnökeink, Teri néni és Mariann
néni még novemberben egy jó hírrel jöttek, miszerint a Milleniumi Utazási Iroda
jóvoltából az 5. évfolyam két osztálya kedvezményesen vehet részt egy budapesti adventi kiránduláson. Nagyon örültünk a lehetõségnek.
Alig vártuk december 3-át, a kirándulás
napját. Különleges élmény volt vonaton
utazni Budapestre, mert sokat játszottunk,
jókat beszélgettünk, énekeltünk. Kelenföldön csatlakozott hozzánk Lajos bácsi,
az idegenvezetõnk, akitõl Mikulás-sapkát

Már sötétedett, kigyúltak a fények, amikor
a Vörösmarty térre sétáltunk. Végigjártuk
az adventi kézmûvesvásárt, ettünk finom
kürtös kalácsot. Többen vásároltak apró
karácsonyi emléket is.
A busszal kisebb kerülõvel mentünk a Déli
pályaudvarhoz, hogy megcsodálhassuk
gyönyörû fõvárosunk ünnepi fényeit.
Elfáradtunk. Otthon késõ estig meséltük
élményeinket szüleinknek. Szép emlék
marad ez a nap!
A Mészöly Géza Általános Iskola
5. évfolyamos tanulói
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Miklósi hírcsokor
A magyar foci napja
iskolánkban
A magyar labdarúgócsapat, vagyis az
„Aranycsapat” 1953. november 25-én a
londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyõzte a hazai grundon lévõ angol
válogatottat. A gyõzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a magyar labdarúgás napjává
nyilvánította. Ezt a napot iskolánkban
kedden ünnepeltük meg focimeccsekkel
és tanár–diák meccsel a tornateremben. A
meccsek nagy izgalmakat hoztak, és megmozgattak sok-sok focizni szeretõ gyereket.
Szücs Norbert 6. a

Advent
Kedves hagyománnyá válik iskolánkban,
hogy az alsó tagozatosok összegyûlnek advent elsõ vasárnapja elõtt, hogy együtt
gyújtsák meg az elsõ gyertyalángot. A 2.
emeleten, leterített szõnyegeken ült mintegy 200 gyermek november 28-án kora délután és csöndesen figyelte, hallgatta a 4. a
osztályosok mûsorát. Szép verses–zenés
összeállításuk méltán kapott nagy tapsot,
hiszen nagyon igyekeztek a kis elõadók.
Felkészítõ tanítók: Kummerné Salgóvári
Ágnes és Mezõ Adrienn.
Nagy a sürgés-forgás advent 4 hetében nálunk, hiszen az ötödikesek, az énekkarosok és a zeneiskolások a karácsonyi mûsorokra, koncertekre, a hatodikosok a Luca-napi iskolanapra készülnek, a 4. bések
ajándék dobozokat csomagolnak. Min-

denki talált magának feladatot, teendõt,
alakulnak a meglepetések. Teljes az ünnepi készülõdés!

Országos döntõn
a miklósi harmadikosok
Budapestre, a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntõjére indult Sárszentmiklósról egy kis csapat: az „ABC
bajnokok” csapata (Nagy Judit, Kazsoki
Martin 3. b osztály, Simon Izabella, Tatai
Sándor 3. c osztály). A nap sem akármelyik, bár szürke és esõs, de jeles nap, december 6-a, Mikulás napja. Az elmúlt hét
sem akármilyen volt, hiszen nagyon sokat
gyakoroltak otthon a szüleikkel és a tanító
nénikkel az iskolában is. Bizony nem mindennap adódik alkalom országos verseny
döntõjében küzdeni a legjobb iskolák között. A kis bajnokok megtanultak egy jelenetet, ami a téli ünnepkörhöz kapcsolódott, sõt indulót is költöttek:
„Mi vagyunk az ABC bajnokok
Ha magyarozunk, az eszünk jól forog.
Szeretjük a közmondásokat, szólásokat,
Megoldjuk a szófeladványokat.
Az elmúlt hetekben sokat gyakoroltunk.
Szabadidõnkben az internetet bújtuk.
Az elõzõ napokban sokat betegeskedtünk,
De azért kitartóan próbáltunk és énekeltünk.
Dalszöveg vagy rovásírás,
Nekünk már mind–mind jó pajtás.
Csapatmunkában mi összefogva jól dolgozunk,
Ezen a versenyen is igyekezni fogunk.”

Így is lett, igyekeztek és szépen küzdöttek a
népes mezõnyben. Köszönjük a szülõi segítséget, hogy Nagy Juditka anyukája elvitte a megmérettetés színhelyére a csapatot.
Köszönet a tanító néniknek, Kisné Paczona Ildikónak és Irányi Rózsának. A gyerekek így nyilatkoztak a nap végeztével:
„Örülünk, hogy részt vehettünk ezen az
országos versenyen. Jövõre is igyekezni és
gyakorolni fogunk, hogy ismét részesei,
döntõsei lehessünk a versenynek!

Mikulás-nap
December 5-én négy Mikulás indult útnak
a 8. évfolyamból nagy puttonnyal, krampuszok kíséretében. Az alsós gyerekek izgatott kíváncsisággal várták a piros ruhás Mikulásokat, akik minden osztályban felolvasták a gyerekek nevét és tulajdonságait,
majd átadták az ajándékcsomagokat, amiket a kicsik örömteli mosollyal bontottak
ki. Búcsúzóul elénekeltek a Télapónak egy
dalt, aki elégedetten távozott görbe botjára támaszkodva.
„MiSulink” újságíró szakkör

„Itt van már a Télapó!”

Cecei sulibörze

A Cecei Óvodába ebben az évben is
megérkezett Télországból a Télapó. Érkezését megelõzõen egész
héten át készülõdtünk a fogadására. Szép rajzok, festmények készültek, ami a faliújságokat díszítette.
Verseket, dalokat tanultunk, és
megismertettük a gyerekeket a Miklós-napi legendával. Puttonya tele
volt az óvodásoknak szánt csomagokkal. Minden csoportot végiglátogatott, ahol a gyerekek már türelmetlenül várták. Amikor azonban
megérkezett, megszeppentek egy
kicsit az apróságok. Természetesen
a jóságos „öregapó” mindegyik kisgyermeket odahívta magához és megdicsérte õket, kiemelve mindenkinek a jó tulajdonságait, s szaloncukorral jutalmazta õket. A nagyobb
óvodások bátrabban, a legkisebbek félénken fordultak a Mikulás felé, de mindannyiuknak teljesülhetett az a vágyuk, hogy az idén is találkozhattak vele.
Kedves hagyomány óvodánkban, hogy Mikulás-nap környékén meglátogatjuk a helyi
nyugdíjasklub tagjait, és versekkel, dalokkal kedveskedünk nekik, amit õk minden évben
hálás szívvel fogadnak. Így volt ez most is, amikor néhány gyermekkel, akik képviselték
csoportjukat, átsétáltunk a nyugdíjasklubba és mûsorunkkal mosolyt csaltunk az arcukra.

Nagy sikerû Mikulás-futást is rendeztek az
iskolában, melyet Kovács István Mikulás-nagykövet honosított meg itt is. Bár István nem tudott ott lenni ezen a napon, a
futást egy segítõjének bevonásával természetesen megtartották.

Cecei Óvoda

A cecei iskola híreit jövõ heti számunkban közöljük teljes terjedelemben.
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Fánkot lopott

2014. december 12-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

November 30-án délután az egyik sárbogárdi szupermarketbõl érkezett bejelentés
lopásról. Az üzlet dolgozója elmondta,
hogy a fiatalkorú elkövetõ kb. fél órát sétálgatott a sorok között az áruházban, közben két fánkot, 198 forint értékben, a ruházatába eltett. A kasszánál két kiflit kifizetett, majd ezt követõen távozni akart.
Ezután a kasszánál dolgozó kasszás hölgy
felszólította, hogy álljon meg és fizesse ki a
többi nála lévõ élelmiszert. Az elkövetõt a
járõrök kiérkezéséig feltartóztatták, majd
a fiatal fiút elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol tulajdon elleni
lopás szabálysértésének elkövetése miatt
eljárás alá vont személyként hallgatták ki
törvényes képviselõje jelenlétében.

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

Helyszíni bírság helyett
börtön
A járõrök december 3-án a kora reggeli
órákban Sárkeresztúron a Széchenyi utcából elõvezettek egy 32 éves férfit a helyi
rendõrõrsre. Az intézkedésre a Sárbogárdi Rendõrkapitányság határozata alapján
került sor, mivel a sárkeresztúri férfi a kiszabott helyszíni bírságot nem fizette be,
így azt elzárásra változtatták át. A férfit
elõvezetését követõen a Székesfehérvári
Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.

Hollandok egymás közt
December 4-én az esti órákban egy holland hölgy bejelentése alapján intézkedtek
a sárbogárdi vasútállomáson, ahol a bejelentõ elmondta, hogy 27 éves barátja a vonaton bántalmazta. A holland nõt a mentõszolgálat a székesfehérvári kórházba
szállította, ahol megállapították, hogy a
bántalmazás következtében 8 napon túl
gyógyuló sérülései keletkeztek. A 27 éves
holland elkövetõt elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók
súlyos testi sértés kísérlet bûntettének
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a közmûvelõdési, kulturális intézményben végzett tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester.
4. A Sport utca–Árpád utca–Fenyõ utca–Ady
Endre út által határolt terület szabályozási tervének módosítása során érkezett vélemények, észrevételek elfogadása.
Elõadó: polgármester.
5. Folyószámla-hitelkeret igénylése a 2015. évre.
Elõadó: polgármester.
6. A 2015. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása.
Elõadó: jegyzõ.

7. A 2015. évi városi ünnepek és rendezvények
idõpontjainak és szervezõinek meghatározása.
Elõadó: polgármester.
8. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlõségi programjának felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester.
9. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történõ csatlakozási szándékokról.
Elõadó: polgármester.
10. Színes diplomafokozatokhoz járó jutalomösszeg meghatározása.
Elõadó: polgármester.
11. Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
létrejött megállapodás felülvizsgálata.
Elõadó: polgármester.
12. Tájékoztató a 2014. évi közhasznú, közcélú
foglalkoztatásról és a végzett munkákról, a 2015.
évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.
Elõadó: polgármester.
13. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról
és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
14. Bejelentések.
14/1. Képviselõi kérdésre válasz a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Értesítés a Sárbogárdi Járási Hivatal Okmányirodai
Osztálya ügyfélfogadási rendjének változásáról
Értesítem a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának illetékességi területén (Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezõszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta) élõket, hogy az okmányirodai osztályon
2014. december 29-én, december 30-án, december 31-én az ügyfélfogadás (költözés miatt)
szünetel, az okmányiroda zárva tart.
Okmányirodai ügyintézésre igénybe vehetõ (javasolt) okmányirodák:
Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvári Okmányiroda
8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 4/b.
Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvári Kormányablak
8000 Székesfehérvár, Piac tér 10.
Dunaújvárosi Járási Hivatal Dunaújvárosi Kormányablak
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1. fsz.
A Sárbogárdi Járási Hivatal okmányirodai osztálya 2015. január 5. napjától Sárbogárdon az Ady E. út
164. szám alatt (régi tanács épülete) tart ügyfélfogadást.
Simon János hivatalvezetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A sárbogárdi polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

Ittas körözöttet fogtak

GÉPKOCSIVEZETÕI MUNKAKÖR betöltésére.

Mezõszilason a Petõfi utcában december
8-án, a délelõtti órákban egy 56 éves dégi
férfit igazoltatott az alapi körzeti megbízott, akirõl megállapította, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körözését rendelte el ittas jármûvezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Cs. Istvánt ezt követõen a járõr elfogta és elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki a rendõrök.

Ellátandó feladatok: Sárbogárd Város Önkormányzata hivatali gépjármûjének vezetése Sárbogárd
város polgármesterének és jegyzõjének utasításai szerint, a hivatali gépjármû rendszeres tisztítása,
karbantartása, szervizeltetése.
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság,
„B” kategóriás jogosítvány; minimum szakmunkás végzettség. Illetmény és egyéb juttatások: a
Munka Törvénykönyve alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának feltételei: részletes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. A pályázat
elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett gyakorlat. A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. december 30. A pályázatot írásban kell benyújtani Sárbogárd város jegyzõjének címezve (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.). A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 5. Az
álláshely a pályázat elbírálását követõen 2015. január 6-ától betölthetõ.

Fejér Megyei Rendõrkapitányság

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Bogárd és Vidéke 2014. december 11.

HIRDETÉSEK

2014/10/07
Aba Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NAPELEMES RENDSZER
TELEPÍTÉSE ABÁN (2.)
39,95 kW-os napelemes rendszer telepítése valósulhatott meg Abán a Széchenyi 2020 program
keretében
Aba Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A azonosítójú
pályázati konstrukciójának segítségével napelemes rendszert telepített annak érdekében, hogy a polgármesteri hivatal villamosenergia-fogyasztásának nagy része megújuló energiából származzon, ezáltal hozzájáruljon a környezetvédelemhez, valamint a mûködési költségeit is csökkenteni tudja.
Aba Város Önkormányzata 2013 decemberében 38,18 millió Ft vissza nem térítendõ európai uniós támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (korábban: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft.), mint pályázati közremûködõ szervezettõl.
A fejlesztés eredményeként az üzembe helyezésre került 39,95 kW teljesítményû napelemes rendszer
összesen évente 41.900 kWh áramot fog termelni, mellyel az önkormányzat jelentõs villamosenergia-megtakarítást tud elérni, valamint éves szinten 39,17 tonnával képes csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.
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A negyedik király hiányzik
Az ötletet a karácsonyi színdarabhoz a tevék meg a szamár adták. Olajfából faragott, csodaszép állatok, Betlehembõl kaptam ajándékba. Itt állnak az íróasztalomon.
Minden problémamentesen kezdõdött. Kitûztük az elsõ próba idõpontját. Egy régi
darabot vettünk elõ, ami a karácsonyi történetet egyszerû versekben mondja el, közben sok énekkel, bevonva a gyülekezetet is.
Kiosztottuk a szerepeket, s a szétolvasott
füzetek most ott feküdtek a fiatalok elõtt,
akik adventi gyertya és aprósütemény mellett várakoztak. Vera, a Mária szerepét alakító leány hirtelen, minden bevezetés nélkül megkérdezte:
– Nem vehetne részt János, a bátyám a darabban?
Meglepõdtem. János körülbelül tizenhat
éves volt, magányos természetû, zárkózott
fiú, korához képest túl komoly.
– Miért akar részt venni benne?
– Máskor is szeretett volna, de nem mert
szólni.
Próba után Vera bejött Zsuzsival, a barátnõjével az irodámba.
– Vera – mondtam –, minden szerepet kiosztottunk. Egyetlen lehetõséget látok: Jánost csak a pásztorok, vagy az angyalok közé tudom sorolni.
Vera a fejét rázta.
– Azzal nemigen fog megelégedni.
– Hát, akkor mit tegyünk?
Kicsit tanácstalanul játszogattam a szamárral. A lányok közelebb jöttek és megcsodálták az állatokat.
– Ezek a három királynak a tevéi? És a szamár? Biztosan ilyennek a hátán vonult be
Jézus Jeruzsálembe.
Ilyen szempontból még sosem vizsgáltam a
Szentföldrõl származó állatkertemet. Nem
is egyszerre kaptam az állatokat.
– Nem mehetne a szamáron a három király
után egy negyedik? Azt hiszem, ez tetszene
Jánosnak.
Egy negyedik király… valami felködlött az
agyamban. Megígértem a két lánynak,
hogy gondolkodom rajta. János másnap
keressen fel, aztán majd meglátjuk, mit tudunk tenni. A negyedik király nem ment ki
a fejembõl. Emlékeztem, hogy létezik egy
ilyen történet. De hol? Hirtelen eszembe
jutott: egy régi orosz legenda beszél a negyedik királyról. Már tudtam, hol keressem.
János másnap megjelent.
– Miért szeretnél a darabban szerepelni? –
kérdeztem.
Egy darabig kerülgette a választ, aztán csak
kibökte:
– Tavaly a karácsonyesti összejövetelen láttam, mennyi ember örült. Másnak örömet
szerezni szép dolog, nem? Egyesek azonban szomorkodtak.
– Ki volt szomorú karácsonyeste?
– Hát… Matyi, a lakatos. Tavaly késõn érkezett, és beült az utolsó padba. Különben
sem volt máshol hely. És amikor az angyal
bejelentette a Megváltó születését, és nagy

örömet hirdetett, Matyi keservesen sírni
kezdett. Volt vele egy táska tele sörösüveggel, abba kapaszkodott. Nekem annyira
fájt, amikor láttam õt egyedül hazamenni.
Neki senkije nem volt, akivel együtt ünnepelhetett volna.
Hallatlan! Ez a fiú észrevett valamit, ami az
én figyelmemet elkerülte. Senki nem említette az esetet.
– Biztosan vannak még többen, akik szenteste nem fognak örülni. A Kautz nagymama is egyedül él. Templomba már nem tud
jönni a fájós lába miatt, és a gyerekei nem
viszik el magukhoz.
János ezzel újra ráirányította a figyelmemet egy problémára, amivel már törõdnünk kellett volna. Most aztán elõkerült a
negyedik király szerepe. Elmeséltem Jánosnak a legendát. A negyedik király – Õ
volt a legfiatalabb – a többiek mögött ügetett. Három értékes drágakövet vitt magával ajándékul az újszülött királynak. Ez volt
mindene azon az állaton kívül, aminek a
hátán ült. Amikor talált az úton egy árva,
beteg gyermeket, magával vitte a szomszéd
faluba. Ott rábízta egy asszonyra, hogy
ápolja és fogadja a családjába, fizetségül
pedig az asszonynak adta az egyik drágakövet. Majd továbbhaladt a csillag útmutatása nyomán. Ekkor gyászoló családdal találkozott. Az apa meghalt, az anya nem tudta,
mivel tartsa el számos gyermekét. A király
nekik adta a második drágakövet. De a három királyt most szem elõl vesztette, egyedül ment tovább. Már csak egy köve maradt
a Messiásnak szánt ajándékból. Végül eljutott egy országba, ahol háború dúlt. Az ellenség egy faluban az összes férfit le akarta
mészárolni. A negyedik király odaadta az
utolsó drágakövet a halálra ítélteknek,
hogy kiváltsák magukat. Végül még a tevéjét is áruba bocsátotta, hogy egy rabszolgát
kiszabadítson. A történet itt megszakad, de
utalást fûz hozzá a szöveg, hogy a király sok
év múlva mint koldus találkozik a Golgota
felé haladó Messiással, és akkor teljesül
végre szívének a vágya.
János végig feszülten figyelt.
– És lehetnék én a negyedik király?
– De hogyan építsem ezt a darabba?
– Nem tudná a történetet versbe foglalni?
– Az nem olyan egyszerû. A versszakoknak
igazodniuk kell a szöveg többi részéhez.
János nem tágított.

– Semmi problémát nem jelent, ha ennek a
királynak a versei különbözõk lesznek. Hiszen a negyedik király egyébként is más,
mint a másik három.
Megígértem, hogy megteszem, ami tõlem
telik. Ismét az íróasztalom mellett ültem,
és megpróbáltam megírni a szerepet. Közben János megfigyelései nem mentek ki a
fejembõl.
„A negyedik király – így hívnak engem, sok
embernek talán ismeretlen. Mint társaimnak, csillag mutatta meg, hogy Júdeában új
király született.” – Kicsit döcögött, de reméltem, hogy elmegy. A második próbán
felmerült a kérdés, hogy a negyedik király
viseljen-e koronát. János nem akart, inkább valami szép ruhát. Kis huzavona után
az õ látása gyõzött. A fellépése most már
biztos volt. Lassan kezdtem örömet érezni.
Vera bátyja beleélte magát a szerepbe, és
komolyan vette. Maradt azonban a magányosok problémája, hogy mi lesz velük a
szentestén. Próbáltunk családokat találni,
akik befogadnák õket, de nem sikerült. Talán jövõre gondosabban kell majd terveznünk és felkészülnünk.
Karácsony este a másik két faluban tartott
ünnepély után elõre örültem a nálunk következõ elõadásnak. A szereplõk felbolydult hangulatban vártak. Az ok: János hiányzott. A negyedik király nem jelent meg.
Vera hozott tõle egy levelet. Kezembe vettem.
„Kedves lelkész úr, ne haragudjon rám.
Nem leszek jelen az elõadáson. Helyette
meglátogatom Kautz nagymamát és két
másik idõs embert. Viszek nekik egy gyertyát, elolvasom a karácsonyi történetet, és
játszom valamit a furulyámon. Aztán benézek Matyihoz. A negyedik király eredetileg
úgysem volt benne a darabban, nem lesz
feltûnõ, ha kimarad. Azt hiszem, nem tudnék teljes szívvel részt venni a szereplésben
a magányosokra gondolva, akik harangozás után magukra maradnak. Nagyon-nagyon kérem, ne haragudjon! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! János, a negyedik király.”
Megdöbbenve olvastam fel a levelet a gyerekseregnek. Verának volt mit hallania!
Miután az érzelmek kissé lecsillapodtak,
így szóltam:
– Azt hiszem, János nemcsak megtanulta a
szerepét, hanem élettel töltötte meg. Habár most nem fog velünk együtt játszani,
mégis úton van, mint a negyedik király.
Ezzel viszont még nem gyõztem meg mindenkit.
– Akkor hiába írta meg az egész szerepet
neki!
Mosolyogva válaszoltam:
– Egész biztos, hogy nem.
Elgondolkodva vonultam az angyalokkal
és pásztorokkal, Máriával és Józseffel meg
a három királlyal a feldíszített templomba.
A negyedik király bizonyára már a havas
utat rótta…
H. G.
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„Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet”
(Régi magyar áldás)

Meghívó
Szeretettel várjuk

karácsonyi hangversenyünkre
Egy röpke félórára újra muzsikától volt hangos hétfõn délelõtt a
Zengõ Óvoda aulája. A szokásos adventi minikoncerten tíz darabot vonultattak fel a gyermekek elõtt a hangszeresek és énekesek.
Jákob Zoltán közvetlen hangvételû konferálása kötötte össze a
zenemûveket, és invitálására szívesen kapcsolódtak be a gyermekek és pedagógusok több közös éneklésbe is. Külön énekelt a Mazsola csoport (A kis Jézus megszületett), hallhattuk Makkos Ráhel és Siák Magdolna gitár- és énekduettjét, akik Zelk Zoltán Este jó címû versének közkedvelt, szép dallamú megzenésítését adták elõ, s nem utolsó sorban a gimnazista tanulókból álló kis kamaraénekkar Csillagfényes éjszakán kezdetû francia noelje hozott meghittséget a hangverseny légkörébe.
A fent említetteken kívül felléptek: Csõgör Klaudia (klarinét),
Mészáros Tamás (szopránfurulya), Mészáros Edit (altfurulya),
Papp Alexa Petra (szopránfurulya), Szénási Benedek (mesemondás és zongora), Dörögdy Anna, Bodoki Bernadett, Németh Kristóf, Várady–Szabó Márton (ének), Gazsó Anna (fuvola), Rehány
Tamás (szintetizátor), Horog Dóra, Kovács Réka, Kern Virág,
Papp Petra (furulya).
Hargitai–Kiss Virág

2014. december 18-án, csütörtökön,
17.00 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus templomba.
Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
5. osztályos tanulói, a Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán.
Mûsor:
* Ó gyönyörûszép – Krencz Ábel
* Karácsonyi népénekek – énekkar, szóló
* Betlehemezés – 5. évfolyam
* Bárdos Lajos: Pénteki Péter – Zelman Fanni, Varga Petra
* A szeleknek élénk szárnyán – kánon, furulya
* Kodály: Boldogasszony, királyasszony – énekkar
* 2 Praetorius korál – furulyaegyüttes, kamaraének
* Lobo: Látod, újra este van
* Megszületett Betlehembe – énekkar

Meghívó karácsonyi hangversenyekre
„Pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe...”
(Tárkányi Béla)

A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szeretettel vár minden érdeklõdõt karácsonyi hangversenyeire Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központba december 15-én (hétfõn) és Sárszentmiklóson az általános iskolába december 17-én (szerdán). A hangversenyek kezdési idõpontja 17 óra. A belépés díjtalan.

ALAPI KARÁCSONYI
PROGRAMOK
2014. december 13. (szombat) 17 óra:
adventi hangverseny az alapi katolikus
templomban, orgonál: Szekszárdi Imre,
a kecskeméti Nagytemplom kántora.
2014. december 14. (vasárnap) 17 óra:
gyertyagyújtás a Millenáris parkban.
2014. december 19. (péntek) 16 óra:
falukarácsony a Millenáris parkban
(gyertyagyújtás, közös éneklés, vendéglátás),
fellép a Szironta együttes,
nívós csengettyûs mûsorral.
2014. december 21. (vasárnap) 17 óra:
gyertyagyújtás a Millenáris parkban.
Ünnepi programjainkra szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

* Vivaldi: Siciliana – Strasszer Virág
* Viva la musica – énekkar
* Purcell: Trombitaszonáta I. tétel – Szummer Ádám
* Yonder Come Day – spirituálé
* Régi magyar áldás – Rick Alma
* Mennybõl az angyal, Ó, gyönyörû szép – énekkar, közös ének

Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendõt kívánunk!
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Fûszeres pulykaszeletek színes paprikákkal,
paradicsommal, lilahagymával,
baconnal és sok sajttal sütve
Hozzávalók: fél kg pulykamell, szárnyas-fûszerkeverék, háromféle
színû kaliforniai paprika, paradicsom, lilahagyma, 8 szelet baconszalonna, 40 dkg vegyes sajt (gouda, ementáli és valamilyen füstölt
sajt).
Elõkészítünk 4 db 15-20 dkg-os pulykamellszeletet, amit fólia alatt
enyhén megklopfolunk. Egyszerû szárnyas-fûszerkeveréket készítünk a fûszerezéséhez 1 evõkanál fokhagyma-granulátumból, 1 teáskanál kakukkfûbõl, 1 teáskanál durvára õrölt rozmaringból, 1
mokkáskanál frissen õrölt színes borsból és egy teáskanál csípõs,
magyar fûszerpaprikából. Ezzel a fûszerkeverékkel alaposan megszórjuk a húsokat és fólia alatt pihentetjük egy éjszakán át. A háromféle színû kaliforniai paprikát, paradicsomot és lilahagymát vékony karikákra vágjuk, és elõkészítjük a bacont. Lereszeljük durvára a 40 dkg vegyes sajtot. Tengeri sóval meghintjük, majd kisütjük a
pulykamellszeleteket. Forró serpenyõben, vaj és olívaolaj keverékén egyik oldalán kb. 3 percig, másik oldalán 2 percig sütjük. Fontos, hogy szép színt, kérget kapjon a hús, de ne süljön túl, hiszen még
bekerül a sütõbe. A kisült hússzeleteket kivajazott tepsire fektetjük,
elõször a színes paprikákkal, majd a paradicsommal, végül a lilahagyma-karikákkal megrakjuk, majd 2-2 szelet baconnal befedjük.
Ezt követõen egy-egy nagy maréknyi sajtot halmozunk a tetejére.
Forró sütõben sütjük addig, míg a sajt megolvad és színt nem kap a
felülete.

Sajtos krokett
Hozzávalók: 30 dkg trappista sajt lereszelve, 1 tojás, 1 púpos
evõkanál liszt, pici só, olaj a sütéshez.
Összekeverjük a hozzávalókat jó alaposan. Olajat hevítünk. Két tenyerünk közt golyókat formálunk a masszából, majd elhengereljük
krokett formájúra. 16 db, nagyjából egyforma krokettet kapunk ekkora adagból. Forró olajba tesszük õket, egymástól távolabb, hogy
ne tapadjanak össze. Aranybarnára sütjük, majd papírtörlõre szedve leitatjuk a felesleges olajat.

Bögrés mézeskalács –
rögtön puha, rögtön süthetõ!
Hozzávalók: 8 bögre finomliszt (pont 1 kg), másfél bögre porcukor,
3 teáskanál szódabikarbóna, 1 evõkanál mézeskalács-fûszerkeverék, 30 dkg margarin, vagy vaj, 1 bögre méz, 3 tojás. A mérce egy 2,5
dl-es bögre.
A lisztet, a porcukrot, a fûszert és a szódabikarbónát egy nagy tálban
összekeverjük. Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott margarint. (Mikróban egy picit megpörgetjük a felkockázott margarint, kivesszük, mikor éppen hogy elkezd megolvadni.) A méz és a tojások
mehetnek a tetejére. Ekkor fogunk egy villát, és az egészet átkavarjuk. Addig keverjük, míg úgy-ahogy összekeveredik a liszt a ragacsos anyagokkal. (Ez legfeljebb egy perc.) Ekkor kézzel egynemû
tésztává gyúrjuk, majd három egyenlõ részre osztjuk. Ezután az elsõ
adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. fél centi vastagra,
majd tetszõleges formákat szaggatunk süteménykiszúróval a tésztából. Sütõpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk õket, és 180 fokra elõmelegített sütõben tíz percig sütjük õket.

Sárbogárdi háziasszony az M1-en
Kiss Istvánné Kriszti egyik receptje, a kapros–túrós barátfüle
gombamártással sikert aratott az M1 Család-barát címû mûsorának sorsolásán, ahol korábban meghirdették, hogy recepteket
várnak. A séf, aki ki is próbálta el is készítette próbaképpen az
ételt, úgy nyilatkozott, hogy ez ízlett neki a legjobban. Ezért
Kriszti december 15-én, hétfõn élõ adásban fõzi meg az ételt a
séffel együtt. A mûsort az M1-en 10 óra 20 perctõl láthatják, vagy
a délutáni ismétlésben, illetve a Duna tévén.
HKV
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VERSESKÖNYVET
LAPOZGATOK
A fiú késõ éjjel magánosan elindul a városban. Utolsó fillérjét is
elvesztette kártyán, s ezzel elveszett minden reménye. Felgyalogol az új hídra, amelyen még zászlók lengenek: ma szentelték fel,
Szent Margitról kapta a nevét. Ugyanis 1876-ban vagyunk, a három éve egységessé vált Budapesten. És Arany János Híd-avatás
címû balladájában.
Arany János bácsi iszonyatos jelenetsort ír le itt. A magános, reményvesztett fiú lenéz a Duna tükrére. Az éjféli harangszó közepette fejek bukkannak fel a víz színén, majd kíváncsian körülforognak. Kik ezek? Hát az öngyilkosok, akik valaha a Dunába vetették magukat. Jönnek felavatni az új hidat. Kísérteties képsor,
lúdbõrös lesz a hátunk, ha belegondolunk. Olyan, mint egy rémfilm. A halottak sorban feljönnek a hídra, és néhány búcsúszó
után újra beleugranak a folyóba, „mint egykor igazán”. A szertartást egy fehér ruhás, ölelkezõ ifjú pár kezdi: „Egymásé a halál
után”. Aztán a milliomos jön, aki elvesztette a vagyonát. S jönnek
sorban a nagyváros hajótöröttjei: a tébolyult férfi, a becsületét eltékozolt úr, az életunt hölgy, a szemérmet félrehagyó leány és a
többi. Döbbenetes, hogy a Toldi derûs lelkületû költõjének a világfelfogása mennyire megváltozott öreg korára. Persze nemcsak
õ változott, hanem körülötte a világ is. A kisvárosi jegyzõbõl
országos hírû ember lett, lehúzott vagy másfél évtizedet a fõvárosban, látott egyet-mást. Ez már egy másik kor, másik világ.
A mai ember számára van a versben egy érdekesség. A fölvonultatott öngyilkosok között nincs egy sem, aki például az alkohol vagy
különösen a kábítószer miatt mondott volna búcsút az életnek.
Kimondhatjuk, hogy a mi korunk aztán tényleg egy velejéig másik
világ lett azóta. Mit is ír ma egy nagyon tudományos angol tanulmány? „A kábítószer az öngyilkosság második leggyakoribb rizikófaktora a súlyos depresszió után”. Arany János valószínûleg tudott a kábítószerrõl, de a gondolkodásában, az emberiségrõl kialakított véleményében ez nem szerepelt nagy súllyal. Mint ahogy
a gyermekkoromban, a világháború idején nekem sem szerepelt a
tudatomban a drogszenvedély. Egy orvosról rebesgették, hogy
„morfinista”, de ez olyan volt, mintha ma azt mondanák valakirõl,
hogy megszállott heringhalász.
Alaposan megváltozott a fehér ember! A szerencsétlen egyéni
sorsok. Az eszeveszett gyönyörvadászat! Az eszményvesztés! Az
élet értelmének meg-nem-találása... Iszunk, füvezünk, belõjük
magunkat. A rosszat még rosszabbal gyógyítjuk.
Arany versében az is hátborzongató, hogy az öngyilkostábor szinte kifogyhatatlan, seregestül jönnek föl, s mint a zápor, hullnak.
Magát a fiút is magával ragadja a veszélyes forgatag. „Mire az óra
egyet üt: Üres a híd, csend mindenütt.” Úgy látszik, akkoriban a
Duna volt az öngyilkosság legfõbb eszköze.
Érdekesek ezek a régi versek.
L. A.

Heti idõjárás
Pénteken reggel sokfelé – fõként délen – alakulhat ki párásság, ködfoltok. A
hétvége több napsütéssel indul, vasárnap azonban front ér el minket északnyugat felõl, de jelentõs csapadékra nem, legfeljebb szitálásra számíthatunk. Hétfõn már többfelé hullhat kisebb esõ is, de jelentõs csapadék nem
várható. A halmazállapot folyékony marad, az elsõ havazás várhatóan nem
a jövõ hét elején érkezik meg hazánkba. Keddtõl ismét több napsütésre és
kevesebb csapadékra számíthatunk. A délies szél csak pénteken élénkül
meg, a hét további részében és jövõ héten gyenge marad. A reggeli fagypont környéki hõmérséklet kora délutánra magasra emelkedik: 2 és 8 fok
között alakul, ami az ilyenkor megszokottól néhány fokkal melegebb.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 46.
Sugárzó arccal
vonultunk…
Elkészült az Ifjúsági parkban a szabadtéri
színpad. A pártbizottságiak szorgalmazzák, hogy ott rendezzük a majálist. Annyiból igazuk van, hogy itt van elég hely. Mégsem lelkesedem az ötletért. Pénz híján
ugyanis nem épült meg a Juhász Péter által
tervezett, Makovecz-stílusú tetõ a színpad
fölé, és öltözõ sincs. Az egész egy otromba
betondoboz csupán. Ha esik az esõ, minden elázik. A pártbizottságon kötik az ebet
a karóhoz, így mégis kitelepülünk.
1986. május elseje. Lobognak a zászlók.
Szovjet, csepeli és sárbogárdi elvtársak köszöntik a dísztribünrõl a dolgozó népet. Az
üzemek sátrakat állítottak. A Vidi és a
TÉVÁLL látványos kiállítással rukkol ki.
De a Mûanyag KTSZ, a Ládagyár, a Kossuth TSZ és a KTSZ is bemutatja termékeit. A szocialista brigádok közös fõzése a régi harcosság helyett már sokkal inkább békés, polgári hangulatot idéz. Kultúrmûsor
van egész nap a színpadon. Látványos
szenzáció idén az ozorai Frizoliáék kis vidámparkja. Egész nap bömböl a zene a
hangszóróikból, sípol, villog a Disneyland
hangulatát idézõ „UFÓ”, amire egyszer
mindenki föl szeretne ülni. Tiszta Amerika! Este a nagy teljesítményfelvétel miatt
elmegy idõnként az áram.
A pávakörösökkel halászlét fõzünk. Nálunk passzírozza az alaplét Magyarné és
Tar mama. Egész nap kint vagyunk a szabadban a gyönyörû májusi napsütésben. A
hajnali könnyû zápor után esõcseppek hintáznak a zsenge faleveleken. Mégis, nyomasztó, félelmetes valami van a levegõben. Nem tudom, mi ez. Mintha nem is a
naptól égtem volna le.
1986. április 14-én felrobbant az atomerõmû Csernobilban. A hírzárlat miatt semmit nem tudunk róla. Magyarország is kapott a sugárzásból, többek között május
1-jén a hajnali esõvel, ami engem is bõrig
áztatott, míg elkészültünk a színpadi dekorációval. Édesanyám tegnap vitt föl két
nagy kosár szép salátát, hogy eladja Pesten, mint máskor. Nem érti, hogy most senki nem veszi a harsogóan friss árut. Aztán
jönnek a rendõrök, elkobozzák a salátát és
meg is büntetik. Nem mondják meg, hogy
mindezt miért teszik…

KAPHATÓ
Hargitai Lajos
VÁNDORLÁSOK KÖNYVE
címû kötete
kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.

Idõ van
Fölterjesztettek „Szocialista kultúráért”
kitüntetésre. Nyomasztó érzés. A minisztériumban adják át augusztus 19-én. Oda
nyakkendõs, zakós jelmezben kell menni.
– Na, te is megkapod a Mária Terézia
Nagyvalag-rendet az összes csömbörlékkel? – ironizál Béla.
De némi irigységet is érzek a hangjában.
Csak vigyorgok kényszeredetten. Jobban
érzem magam az „Örök Ellenálló” skatulyájában.
Az ünnepi ceremónia után céltalanul kóválygok Budapest utcáin. Megállok egy
mozi elõtt. Mit adnak ma? Gothár–Esterházy: Idõ van – olvasom a bejárat fölötti
hirdetõtáblán. Idõm van, üsse kõ, bemegyek.
Koszos, büdös elõtér, a jegypénztárban álmos nénike bóbiskol. Nem sokan zaklatják
jegyért. Nem csoda. A közvélekedés szerint Gothár és Esterházy filmje elszállt, lila
értelmiségieknek szóló agymenés. Bevallom õszintén, néha jólesik agyament, lila
értelmiséginek lenni. Hiányzik a valóságos
kiteljesedés, úgy is mondhatnám mai divatos szóval, hogy nincs meg az önmegvalósításra a lehetõségem. Remélem, hogy majd
némiképp kárpótol ez a film. Tudom, hogy
csak szellemi önkielégítés ilyen filmeket
nézni. Béla közönségesebb jelzõvel illetné,
ha itt volna.
Tele a hócipõm a világgal.
Megkocogtatom a pénztárablakot. A nénike fölriad. Álmos szemekkel néz rám. A
jegytömböt védekezõen maga elé tartva
érdes, hivatalos hangon kérdezi:
– Hányat kér?
– Csak egyet – felelem, s teszem a forgótálba a tízest, majd a jeggyel indulok a vetítõterem felé.
Az ajtóban a jegyszedõ letépi az ellenõrzõ
szelvényt, s fekete klott–selyem köpenye
zsebébe gyûri. Elemlámpával a helyemre
kísér. Még megy a híradó. A vaksötétben
semmit se látok, de tapogatózva leülök a
lehajtós, nyikorgó székre. Eleinte nehezen
hangolódom rá a filmre. Aztán a fõhõs egy
gesztusából magamra ismerek, s mintegy
varázsütésre, belezuhanok a mozivászonba. Olyan „nagy hajú” értelmiségi figura,
mint én. Faustként járja evilági menny- és
pokolstációit a gyors vágóképek között.
Én: – Miért? Mi végre ez az egérfutkosás?
– szólal meg bennem a falusi parasztgyerek.
Felettes Én: – Csitt! Küldetése van!
Én: – Ezt a tanácstalan téblábolást te küldetésnek nevezed? Van idõd nyavalyogni,
te hülye, lila agyú értelmiségi! Ha reggeltõl
estig fognád a kapanyelet, vagy ülnél a szalag mellett a gyárban, nem lenne idõd a
boldogságot, vagy az élet értelmét keresni.
Miért bonyolítod túl a dolgokat?
Felettes Én: – Hidd el, hogy komoly létkérdésekrõl van szó. Az elveszett Idõt keresi.

Én: – Jól hangzik. De ebben hol vagyok én,
mint típus?
Felettes Én: – Hát pontosan ez az! Hol
vagy te? Csak látnád magad kívülrõl! Hová
lett a világmegváltó értelmiségi belõled?
Koszosan, szakállasan pöfögsz végig Sárbogárd fõutcáján kistraktorral a Videotonnál lévõ hobbikertedbe, trágyázol a
nyulak alól, hogy a leadott süldõk árából
törleszd a házkölcsönt. A népmûvelést
már rutinból csinálod, szakmai sikereid
vannak, nyugdíjazták az öreg 56-os komcsikat, nem cseszeget senki. Te meg szépen
bepunnyadtál. Megállt körülötted az idõ.
Talán nincs igazam?
Én: – A régi komcsik legalább hittek az
eszmében. Ezek az ifjú, fizetett forradalmárok csak a karrierben és a pénzben hisznek. Na jó, fogadjuk el, hogy a filmben az a
pasas tényleg én vagyok. Hát ez oltári!
Tényleg futkosok én is, mint pók a falon,
Miközben eszeveszetten pörögnek az események körülöttem, rohanok lázasan elõre a zsákutcában, s ezt nevezem én fejlõdésnek. Pedig igazából nem történik semmi. Na, már az én agyam is kezd belilulni,
mint a tied.
Folytatom.
Hargitai Lajos

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2014. december 15-én
17 órára

Hernádi Judit
„Mesék rólam, Rólad…”
címû önálló estjére.

Vendég: Heilig Gábor.
Helyszín: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme.
A belépés ingyenes.
A rendezvény a KÉK Mûvészügynökség és Produkciós Iroda Kft. produkciója.

14

SPORT / FELHÍVÁS

2014. december 11. Bogárd és Vidéke

Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
V. forduló
Extrém–
Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza 2:2 (0:0)
Vezette: Tóth I.
Extrém: Németh – Flõgl, Huszár Cs., Horváth D., Emperger.
Csere: Dévényi, Horváth T.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas
– Magyar, Mihalkó, Bor II., Bor I.
Csere: László.
A mérkõzés kimaradt ziccerekkel, nagy
iramban kezdõdött. 3. perc: Horváth D.
nagy helyzetben elcsúszott. 4. perc: Bor I.
szabadrúgásból kapu mellé talált. 5. perc:
Bor I. lövését Németh reflexmozdulattal
szögletre ütötte. 5. perc: Flõgl lövését Farkas ütötte ki. 6. perc: Huszár hagyott ki egy
helyzetet. 8. perc: Horváth D. a kapu fölé
lõtt kecsegtetõ helyzetben. 11. perc: Flõgl
veszélyeztette a kaput, lövése azonban
mellé szállt. 12. perc: szép, korszerû támadás végén Farkasról kipattant a labda, melyet másodszorra megfogott. 13. perc:
Mihalkó túlcselezte magát, sikerült szerelni. 15. perc: Bor II-t szerelte az utolsó pillanatban Flõgl. 16. perc: Horváth D. lövése
Farkas lábáról Horvát D. elé került, lövése
magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. 17. perc: Horváth T. lövése Bor II. hátáról vágódott szögletre. 18. perc: Magyar
távolról próbálkozott eredménytelenül.
19. perc: Horváth T. lövését Farkas a mezõnybe ütötte Bor II. elé, akinek a lövését
Németh szögletre ütötte. 21. perc: Rehák
lõtt kapu fölé. 22. perc: Bor I. lövése kerülte el a kaput. 23. perc: Emperger lövése is
elkerülte a kaput. 24. perc: Dévényi átadásából Horváth T. szerezte meg a vezetést,
1:0. 23. perc: Farkast fejbe találta egy lövés, a földön fekvõ magatehetetlen kapus
fölött hálóba emeltek. Közben szólt a játékvezetõ sípja, így jogosan nem ért a gól!
27. perc: Horváth D. elfektette a kapust,
de túlcselezte, hosszan szöktette magát,
estében leadott lövése elkerülte a kaput.

29. perc: László óriási gólhelyzetben kapu
fölé lõtt! A másik oldalon Flõgl lövése a
kapufáról jött ki. 32. perc: Bor I. szabadrúgása a sorfalról vágódott le. 32. perc: Flõgl
emelését Farkas visszavetõdve óriási bravúrral hárította. 33. perc: Magyar szabadrúgása kerülte el a kaput. 34. perc: Bor I.,
Flõgl mellett kilõtte a jobb alsó sarkot, 1:1.
36. perc: Horváth D. hatalmas gólt lõtt,
2:1. 37. perc: Dévényi elõtt adódott lehetõség, de centiméterekkel a kapu mellett
hagyta el a játékteret a labda. 38. perc: Bor
I. szabadrúgásból egyenlített, 2:2. Az
utolsó 2 percben beletörõdtek a csapatok
az eredménybe.
Sárga lap: Emperger.
Góllövõk: Horváth T., Horváth D., ill. Bor
I. 2.

Sárszentmiklós Öfi–Spuri
2:1 (1:0)
Vezette: Tóth I.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Palotás,
Tóth A., Örkényi, Kelemen.
Csere: Baki, Dombi Z., Dombi V., Mikuli,
Németh.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Imre, Huszár, Fésû.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner, Gál,
Schmidt, Zámbó.
2. perc: Örkényi perdített a kapuba, 1:0. 3.
perc: Örkényi lõtt kapu fölé. Nehezen talált magára a Spuri. 5. perc: Kelemen lövése kapu mellé szállt. 6. perc: Baki lövése a
falról pattant Kiszl lábára. 8. perc: az elsõ
Spuri-lövést Fésû eresztette meg, de nem
okozott gondot Sipõcznek. 11. perc: Palotás legurította a labdát Némethnek, lövése
Bandáról a mezõnybe vágódott. 12. perc:
Imre lõtt labdáját Bozsoki nem tudta lekezelni gólhelyzetben. 14. perc: Németh átadásából Palotás szétforgácsolta a felsõ lécet. 15. perc: Schmidt került helyzetbe, de
gyengén kapu mellé gurított. 18. perc:
Dombi Z. sem találta el a kaput. 21. perc:
Huszár a gólvonalon mentett. 24. perc: Kelemenre nem figyeltek, és közelrõl nem hi-

bázott, 2:0. 25. perc: Huszár lövése a védõkrõl Kelemen (lesipuskás) elé került,
aki a felsõ lécet találta el. 27. perc: Gál szabadrúgása kerülte el a kaput. 28. perc: Baki fordulásból lõtt kapu fölé. 30. perc: Fésû
lövését Sipõcz szögletre tolta. Szögletdobás után Imre kapásból a jobb felsõbe
bombázott, 2:1. 31. perc: Dombi V. hagyott ki nagy helyzetet. Vagy Kiszl védett
ragyogóan? 35. perc: Kiszl megint bizonyított. 38. perc: Kelemen fejesét ütötte
szögletre Kiszl. 39. perc: Kelemen lövését
védte bravúrosan Kiszl.
Nehezen adta meg magát a Spuri. Kiszl remekül védett.
Góllövõk: Örkényi, Kelemen ill. Imre.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 7:2 (5:0)
Vezette: Tóth I.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár,
Hajdinger, Geiger, Szauervein.
Csere: Barabás, Horváth, Jancski, Szakács.
Twister Galaxy: Palásti – Balogh, Kaló, Simon, Barabás R.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Hajdinger 3, Geiger 2, Jancski,
Kulcsár, ill. Barabás 2.

Tabella
1. Extrém
2. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
3. Sárkeresztúr Kike
4. Sárszentmiklós Öfi
5. Spuri
6. Twister Galaxy

5

4 1

- 22:9 13

5
5
5
5
5

3
3
3
1
-

1
2
2
4
5

1
-

35:10
18:11
14:11
6:26
11:40

10
9
9
3
0

Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 10 gól.
Gróf Ferenc

HAJTVA TILOS! TOLVA SZABÁLYOS!
A Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottság sajtótájékoztató kertén belül figyelemfelhívó táblákat helyezett ki 2014. december 9-én Székesfehérváron.
A közúti közlekedési balesetek vizsgálatakor megállapítható, hogy a részvételi arányukhoz képest a kerékpárosok által okozott, személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma magas. Ennek egyik oka az,
hogy a kerékpárosok nem ismerik pontosan a közlekedési szabályokat – nincsenek tisztában azzal, hogy hol
és hogyan lehet kerékpározni –, szabálytalanságuk következtében balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak
ki. A veszélyes helyzetek egyik példája az, amikor a kerékpárosok szabálytalanul, a nyeregben ülve tekernek
át a gyalogosoknak kijelölt átkelõhelyeken. Ezzel a magatartásukkal fokozott balesetveszélyt okoznak.
Tekintettel arra, hogy a közlekedésben az egyik legvédtelenebb, legsérülékenyebb csoportot a kerékpárosok
képezik, a balesetek megelõzése és a szabálykövetõ közlekedésre nevelés érdekében a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság koordinálásával a kijelölt keresztezõdésekben, 26 gyalogos-átkelõhelyen „Hajtva tilos –
Tolva szabályos” figyelemfelhívó tábla kerül kihelyezésre Székesfehérvár területén a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. segítségével.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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AZ ÉV MÉRKÕZÉSE
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 26-24 (12-11)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 10. forduló
Vezette: Fazekas–Vargáné.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 4, Bodoki 6, Pluhár, Rehák 8,
Oláh 1, Kaló 3,
Cserék: Borostyán, Sohár – Pordán, Németh II. 2, Suplicz, Iker,
Horváth, Hegedüs, Vorsléger 2.
Edzõ: Bodoki György.
Kiállítások: 6, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 6/4, illetve 8/3.
A hétvégén igazi megyei rangadóra került sor. A Mészöly-csarnokban az õsi rivális Rácalmás csapatát láttuk vendégül az õszi
szezon utolsó fordulójában. A mérkõzés elején már kellõen feszült volt a hangulat, hiszen mi is és õk is egyértelmûen a gyõzelem
reményében léptek pályára.
A tét nyomása miatt kicsit pontatlanul kezdtük a mérkõzést, és
védekezésben is akadtak komoly hibák a beálló körül, amikbõl ellenfelünk 7 métereseket harcolt ki. Itt viszont Németh I. a kapuban ellenállhatatlan volt, és az elsõ 10 percben már két hárított
büntetõ állt a neve mellett. Ezek a védések csapatunknak is nagyon jót tettek, és elkezdtük elérni a „meccshõfokot”, majd a 14.
perc környékén már nálunk volt az elõny. Sikerült feltörnünk az
ellenfelünk 6-os falát, és eljutottunk ziccerekig, valamint 7 méteresekig. A félidõ hajrájára egálközeli eredménnyel érkeztünk. A
játékrész végén egyenlíthetett volna ellenfelünk büntetõbõl, de
Németh I. Tamás ezt másképp gondolta és 5(!) büntetõjét hárította az elsõ félidõben, ezzel minimális elõnnyel mehettünk a szünetre.
A második játékrészt parádésan kezdtük, a labdaszerzéseknek és
a jó védekezésnek köszönhetõen gyorsan elléptünk 5 találattal.
Itt azonban úgy gondoltuk, gyorsan megtörhetjük ellenfelünket,
ami hibának bizonyult, és egy 10 perces hullámvölgybe kerültünk,
ami a rácalmásiaknak elég is volt, hogy megfordítsák a mérkõzést.
Ezekben a percekben a vendégeknél a jobb átlövõ, Nagy Richárd
villogott és lõtte szét a kapunkat. Csapatunk, akarásának és tartásának köszönhetõen, kilábalt a hullámvölgybõl. Tudtunk váltani
támadásban, sikerült visszavenni a mérkõzés irányítását, és újra
megfordítottuk az eredményt. A mérkõzés utolsó 10 percében
Bodoki György is jókor villant meg, és a kispadról Pordán, valamint Németh II. is hasznosan szállt be a játékba. Az utolsó 2
percben nagy küzdelem árán sikerült megtartanunk elõnyünket,
sõt, még a végén meg is dupláztuk azt.
Egy igazán jó és fordulatos mérkõzésen tartottuk itthon a két
pontot egy nagyon jól felkészített ellenféllel szemben. Végig hitt a
csapat a gyõzelemben és a 3-4 kiemelkedõ teljesítmény mellett

Hatalmas taps fogadta
csapatunkat a mérkõzés végén

mindenki hozzá tudott tenni a mérkõzéshez valamit, amikor nagyon kellett. A kapuban Németh I. teljesítményére nem lehet szavakat találni, elképesztõ teljesítményt nyújtott, megbabonázva a
vendégek játékosait. A többiek közül Goldberger szinte hibátlan
játéka, Rehák eredményessége és régen látott jó játéka, valamint
Bodoki második félidõben nyújtott lövõteljesítménye emelhetõ
ki. Természetesen a többiek is végig extázisban játszottak, valaki
mindig tudott valami pluszt adni, és igazi csapatként küzdve
tették magukat oda végig a mérkõzésen.
A kilátogatott szép számú közönség büszke lehet a csapatra, hiszen szépen zártuk a tavaszi szezont. Folytatás
március elején!
Rehák Tamás

A 10. forduló további eredményei:
Veszprémi Egyetem–Balatonfüred
Nemesvámos–Várpalota
Alsóörs–Õsi Boys
Bicske–Tapolca

34:34
37:30
24:28
25:29

Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Nemesvámos
4. Rácalmás SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Õsi Boys
7. Martonvásári KSE
8. Tapolca VSE
9. Alsóörsi SE
10. Várpalotai BSK II
11. Bicskei TC

9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

7
7
5
6
6
4
4
3
1
1
1

2
1
3
1
0
0
0
2
1
0
0

0
1
1
2
4
5
5
4
7
8
8

309
281
280
281
266
311
231
240
214
267
190

245
226
233
251
233
291
258
295
255
324
259

64
55
47
30
33
20
-27
-55
-41
-57
-69

16
15
13
13
12
8
8
8
3
2
2

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS SÁRBOGÁRD BELTERÜLETÉN!
Aki december 14-én 13 óra és 19 óra között közlekedik Sárbogárdon, az egy,
a megszokottól merõben eltérõ rendõri ellenõrzésnek lehet szemtanúja, vagy
éppen alanya.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság közterületi állománya a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság Forgalomellenõrzõ Alosztályának kollégáival közösen
fokozott közúti ellenõrzést tart. Az ellenõrzés az ittas állapotban és a vezetési
képességre hátrányosan ható szer (pl. kábítószer) befolyása alatt történõ jármûvezetés visszaszorítására irányul. Az ellenõrzés abban tér el a korábban
megszokottól, hogy nem szúrópróbaszerûen vonjuk alkoholszondás ellenõrzés alá a jármûvezetõket, hanem a teljes érkezõ forgalmat beirányítjuk a
miklósi óvoda melletti parkolóba, és mindenkit alkoholszondás ellenõrzés alá
vonunk. Az ellenõrzés idõpontjának kiválasztásakor szempont volt az is, hogy
a fõként pénteki illetve vasárnapi napokon megnövekvõ külföldi jármûforgalom is ellenõrzés alá legyen vonva. Nem titkolt szándékunk, hogy a területünkön áthaladó vendégmunkások közlekedési morálján javítsunk.
A korábban alkalmazott módszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Sajnálatos módon nyolc esetben jelzett pozitív értéket az alkoholszonda. Ezek

okán indítottunk büntetõ, közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárásokat, a fújt értéknek és a vezetett jármûnek megfelelõen.
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban ittasan illetve bódultan vezetõ, gyorshajtó sofõr okozott halálos kimenetelû közlekedési balesetet ezen az útszakaszon, ezért egy sebességmérõ berendezést is üzemeltetünk az ellenõrzés
ideje alatt. Szintén sajnálatos tény, hogy a legnagyobb sebességgel közlekedõ és a legnagyobb fokban ittas jármûvezetõ is helyi, tehát sárbogárdi volt.
Mivel az alkalmazott módszer beváltotta a hozzá fûzött reményeket, erre tekintettel a késõbbiekben is tartani fogunk ilyen ellenõrzéseket. Azért tesszük
ezt közzé, mert nem célunk a büntetés kiszabása, az egy eszköz, mellyel el kívánjuk érni, hogy településeink útjain csak olyan sofõrök közlekedjenek, akik
józanok és betartják a sebességkorlátokat.
Tesszük ezt mindannyiunk érdekében, reményeink szerint az Önök támogatásával.
Tisztelettel: Bognár Endre r. százados mb. rendészeti osztályvezetõ
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December 13., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Pecatúra 10.35 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér
’89 12.50 Ybl 200 13.00 Mr. Virtus: Rendhagyó portré Hegedûs Csabáról 13.55
Milady 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.30 Gasztroangyal
18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Játék határok nélkül 21.45 Éjfélkor Párizsban 23.20 Hajnali mentõakció
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Híradó 7.20 Kölyökklub 9.55 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.15 Teleshop 11.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon
kívül 12.10 A’la CAR 12.50 TRENDmánia 13.25 Brandmánia 13.55 Jack Hunter – A
menny csillaga 15.55 Apák napja 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor
22.45 Csajozós film 0.25 Se kép, se hang 2.45 Gálvölgyi-show 3.05 Az éden titkai
4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 9.55 ÁllatoZoo 10.20 Egészség Klinika
10.50 Asztro-világ 11.55 Otthon a kertben 12.25 Tûsarok 12.55 Falforgatók 13.55
Életfogytig zsaru 14.50 NCIS 15.50 Egy szoknya, egy nadrág 18.00 Tények 19.00
Bajos csajok 21.05 Holiday 23.50 Nyakiglove 1.40 Sportos 1.50 Doktor D 2.40 Pan
Am 3.30 A férjem védelmében 4.15 Briliáns elmék 5.05 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55
Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35
A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30
Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

December 14., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Jónak lenni jó 9.00 Katolikus krónika 9.40 Hét szentség 9.50 Tanúságtevõk 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református ifjúsági
mûsor 11.05 Útmutató 11.30 Ábrám Tibor-portré 12.00 Hírek 12.05 Szeretettel Hollywoodból 12.40 TS – Sport7 13.25 Jónak lenni jó 14.50 Az élõ örökség 15.05 Jane
Eyre 17.10 Jónak lenni jó 18.55 Fapad 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Magyarország, szeretlek! 21.40 Jónak lenni jó 22.20 A Lényeg 22.55 MR2 Akusztik+
a Müpából 0.30 Engedd el!
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.30 Egészségkalauz 10.00 Teleshop
10.55 Kalandor 11.20 4ütem 11.55 Havazin 12.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Tru Calling – Az õrangyal 15.30 Charlie és a csokigyár 18.00 Híradó 18.55 Harry Potter és a halál ereklyéi – 2. rész 21.25 A szállító 2. 23.10 Csalók klubja 1.05 Portré 1.45 Egy asszony
élete 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.30 Nagy Vagy! 9.25 Babavilág 9.55
Több mint testÕr 10.25 Asztro-világ 11.20 Stílusvadász 11.50 Stahl konyhája 12.20
Monk – Flúgos nyomozó 13.20 Bölcsek kövére 15.15 Holiday 18.00 Tények 18.55
Rising Star 21.40 Üdv a mocsokban 23.50 Propaganda 0.50 Sportos 1.00 A keresztapa I. 4.00 Kasszasiker 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05
Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

December 15., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Két duci hölgy 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.45 Lola
17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.25 Kékfény 21.20 Római helyszínelõk 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.10 Aranymetszés 0.00 Lola 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth
18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25
Dr. Csont 22.25 Híradó 22.55 Showder Klub 0.00 Reflektor 0.20 Döglött akták 2.15
Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50 A
gonosz álarca 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.45 D-Tox 0.45 Tények
1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Elit egység 2.50 Békétlen békítõ 3.40 A macska 4.30
Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.55 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

December 16., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Virágzó Magyarország 13.55
Hanuka 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.40 Lola
17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.25 Fábry 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.30 Sporthírek 22.40 Lámpaláz 22.55
Tisztelet a hõsöknek 23.50 Lola 0.35 Család-barát 2.10 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Brandmánia 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.25 Híradó 22.55 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.30 Reflektor 23.45 Hazudj, ha tudsz! 0.50
EgészségKalauz 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 Az éden
titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50 A
gonosz álarca 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.45 Üdv a mocsokban
0.55 Tények 1.40 Aktív 2.00 Sportos 2.10 Magyar szépség 4.10 A macska 5.00
Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.55 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 17., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 A világ kertjei 13.35 Útravaló 13.55 Ég, föld, férfi, nõ 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+ 16.40 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 Hab a tortán 21.50 Szabadság tér ’89 22.35 Az Este 23.10
Híradó 23.20 Sporthírek 23.30 KorTárs 0.00 Summa 0.30 Lola 1.10 Család-barát
2.45 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 22.40 Híradó 23.10 Házon kívül 23.45
Reflektor 0.05 Túl a barátságon 2.35 Gálvölgyi-show 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50 A
gonosz álarca 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi
titkok 22.50 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Hawaii Five-0 0.50 Tények 1.35 Aktív 1.55
Sportos 2.05 Franklin és Bash 3.45 A macska 4.30 Aktív 5.05 Csapdába csalva
5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.55 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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December 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.25 Az élõ örökség 13.45
Gasztroangyal 14.40 Zorro 15.30 Charlie, majom a családban 16.20 Híradó+ 16.35
Lola 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50 Rejtélyes XX. század 23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Lola 0.35 Család-barát 2.05
Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 EgészségKalauz 13.15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45
Segítség, bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 A szállító 3. 23.25 Híradó 23.55
Brandmánia 0.35 Reflektor 0.50 Odaát 1.45 A’la CAR 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.40 Segítség, bajban vagyok!
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50 A
gonosz álarca 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Családi titkok 22.45 NCIS 23.45 Életfogytig zsaru 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.00 Grimm 2.50 Hawaii Five-0 3.40
A macska 4.30 Aktív 5.00 Csapdába csalva 5.25 Magánnyomozók
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.55 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Az Év sportolója gálaest 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

December 19., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Sophie szerint a világ 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Erzsébet Talentum program 14.00 A 69
centiméteres férfi 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30 Híradó+
16.45 Lola 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.25 Virtuózok 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.55 Az
áruló csókja 0.30 Lola 1.15 Család-barát 2.45 Sophie szerint a világ
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13.35 Reflektor 13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 Segítség,
bajban vagyok! 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.25 Híradó 22.55 CSI: A
helyszínelõk 0.00 Reflektor 0.15 Havazin 0.55 Kalandor 1.20 CSI: A helyszínelõk
2.05 4ütem 2.30 Gálvölgyi-show 3.05 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 14.50 A
gonosz álarca 15.50 Magánnyomozók 17.00 A macska 18.00 Tények 19.25
Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Üvegtigris 3. 23.55 Tények 0.40 Aktív
1.00 Sportos 1.10 Combat Hospital – A frontkórház 2.00 A macska 2.45 Mrs. Klinika 4.45 Aktív 5.05 Babavilág 5.30 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.55 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 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 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Zenés felolvasóest az
evangélikusoknál (ism. ~90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p),
Megyei I. o. kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi
ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Betlehemi kiállítás (24p), Néptáncminõsítõ
Sárbogárdon 3. rész (60p), 9 éves a cecei Búzavirág Népdalkör (75p), 5.
Tánckavalkád 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 14., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Betlehemi kiállítás (24p), Néptáncminõsítõ Sárbogárdon 3. rész (60p), 9 éves a cecei
Búzavirág Népdalkör (75p), 5. Tánckavalkád 1. rész (66p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Jótékonysági koncert Pusztaegresen (ism. 40p), 60 éve
konfirmáltak köszöntése Cecén (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Jótékonysági koncert
Pusztaegresen (ism. 40p), 60 éve konfirmáltak köszöntése Cecén (ism.
73p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ravatalozó- és kultúrátadás
Sáregresen (36p), Fogyatékkal élõk világnapja Sárbogárdon (20p), Mikulás Cecén (55p), Zenétõl zengõ óvodák (~60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p),
Megyei I. o. kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ravatalozó- és kultúrátadás
Sáregresen (36p), Fogyatékkal élõk világnapja Sárbogárdon (20p), Mikulás Cecén (55p), Zenétõl zengõ óvodák (~60p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Jótékonysági koncert Pusztaegresen (ism. 40p), 60 éve konfirmáltak köszöntése Cecén (ism. 73p)
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, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, 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.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított akáccal: 2250/q, cser ap3
3
3
3
rított m -ben: 12500/m , akác aprított m -ben: 13000/m . 06 (30) 2902
531

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091
38-AS OLIP BÕRCSIZMA KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN
5.000 FT-ÉRT ELADÓ. 06 20 405 7366
Minden hétvégén LUCFENYÕVÁSÁR!
FÖLDLABDÁS IS KAPHATÓ,
Sárbogárd, Kossuth L. u. 10. 06 30 628 9040
Madocsai alma, almalé, dióvásár a sárbogárdi
vásárban. 06 30 360 7256
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS.
06 20 367 2785
FENYÕFAVÁSÁR!
LUCFENYÕFÁK 1000-2000 Ft-ig 06 30 895 2914
Nagy súlyú HÍZÓ ELADÓ! 06 20 510 2673

Békés, boldog ünnepeket
kíván a

Friss Pékség
minden kedves vásárlójának!
Nyitva tartás:
5-21 óráig minden nap.

Friss bejgli mindig kapható!

Kiskertek szántását, talajmarózását vállalom. 06 (70) 603 2094 (600504)
Retro kvarclámpa 1000 Ft-ért, valamint Danielle Steel könyvek jó állapotban olcsón eladók. 06 (20) 405 7366
Kétszobás bútorozott albérletet keresek Sárbogárdon. 06 (30) 352 2891
Fenyõfa-árusítás termelõtõl, kedvezõ áron, Sárszentmiklóson. 06 (30)
406 3214
140 kg-os hízó eladó. 06 (25) 462 408 (6005234)
Eladó vagy kiadó, földszinti, bútorozott lakás a József Attila utcában. 06
(20) 9376 156
Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785 (6005341)
Pulykák 5-6 kiló közöttiek eladók. Érdeklõdni: 06 (20) 9511 497
Készüljön az ünnepekre, kezdje az új esztendõt új frizurával! Szeretettel
várom minden kedves régi és új vendégemet a Kriszta Fodrászatba! Idõpont egyeztetésért hívjon! Telefon: 06 (20) 9263 225 (6005340)

Tisztelt Olvasóink, Ügyfeleink!
Már most felhívjuk a figyelmüket, hogy december 20-ától január 4-éig szerkesztõségünk zárva tart, tehát még egy hét áll rendelkezésükre ebbõl az évbõl, hogy elõfizessenek a jövõ évre lapunkra, illetve a Hírház szolgáltatásait igénybe vegyék.
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2014. december 11.

ISKOLA / HIRDETÉSEK

Nálunk járt
a Télapó!
Az alsószentiváni iskolában pár éve vezettük be azt a hagyományt, hogy az iskola karácsonyfáját már az adventi idõszakban, a
Mikulás megérkezése elõtt egy nappal felállítjuk. Így mégis csak
hosszabb ideig gyönyörködhetünk a fenyõben és érezhetjük magunkat karácsonyi hangulatban, mintha csak az utolsó tanítási napon díszítjük fel a fát. A Mikulás is vélhetõen jobban fogja magát
érezni nálunk a feldíszített fa láttán, amelybõl látja, hogy már nagyon várjuk. (Talán még csomagból is többet osztogat majd – vélhették az optimistább tanulók.) Az utolsó napig még sokkal díszesebb lesz a karácsonyfánk, hiszen a december 13-án esedékes adventi készülõdés legszebb díszeit, az utolsó napon pedig az osztálydíszeket is rátesszük majd.

Akár a karácsonyfa-állításnak is
köszönhetõen, akár hagyományból, de ezek után ismét eljött körünkbe a jó öreg, nagyszakállú Télapó. Látogatására
az 1-2. osztályos tanulók nagy
lelkesedéssel készültek, sokat
gyakoroltak, próbálták a szerepeiket. Elmondhatjuk, hogy a
legkisebbek igazán kitettek magukért: nagyon kedves kis mûsorral leptek meg bennünket.
Szépen és hangosan adták elõ a
verseket és az énekeket, kis
színdarabjukba is beleélték magukat. Nem véletlen, hogy Mikulás bácsi is megdicsérte õket.
A mûsor után mindenki megkapta a csomagját (ezúton is köszönjük a polgármesteri hivatal
segítségét). A nagyszakállú
elõtte mindenkirõl elmondta
röviden a jó és rossz tulajdonságokat is. Néhány tanulónak meg
kellett ígérni, hogy ezentúl jól fog viselkedni.
Az alsósok mellett a tornateremben vehették át ajándékaikat a
felsõsök is, s persze az iskola dolgozói sem úszták meg a Mikulás
véleménynyilvánítását.
Köszönjük a Télapónak, hogy idén sem feledkezett el rólunk, valamint a krampuszok közremûködését, akik segítettek neki a csomagok osztásánál. Utána az alsósok buliztak egy nagyot a tornateremben, némileg ledolgozva a Mikulás-csomagok által felszedett kalóriákat.
Kiss Attila
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