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KÉTOLDALAS, LÉGIFOTÓS
FALINAPTÁR-MELLÉKLET!

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

A Z A S S Z O N Y K Ö T É N Y EA Z A S S Z O N Y K Ö T É N Y E
Megnéztem hétvégén az Apacsok címû magyar filmet. Ajánlom mindenkinek. Története röviden a következõ: a 60-as évek tájékán egy felnõtt társa-
ság a kommunizmus õrületétõl egyfajta elszeparált társadalmi szigetre menekül: indiántörzset alapítanak. Az ártatlan játék azonban – mint akkoriban
minden – gyanús a rendszernek, ezért a törzs „varázslóját” a megfélemlítés–zsarolás módszerével beszervezik besúgónak (nincs más választása), és
a maguk önös érdekei szerint kihasználják – tragédia árán is –, hogy õ védeni próbálná a társait.
Persze a beszervezõket nem kínozza szégyen, azt a besúgóvá tett varázslónak kell sajgó billogként a lelkén viselnie, és a feleségének, aki évtizedeken
át mélyen hallgat, eltemetve magában a feledés bugyraiba. Ám a titokra egy véletlen folytán fény derül, mely más megvilágításba helyezi az utódok
életét is.
Van egy mondás, amit sokszor hallottam már idõsebb asszonyoktól fiatalabbak okítására: „Egy asszony köténye mindent eltakar.” Sokat morfondí-
roztam ezen a leginkább keserûen idézett mondaton. Régebben úgy értelmeztem (és eszerint is cselekedtem), ahogy a filmben szereplõ feleség is:
egy asszonynak mindent rosszat el kell tûrnie, besöpörni a szoknyája alá, meg nem történtnek tekinteni, megszépíteni. Aztán késõbb rájöttem, hogy a
kötény valódi jelentése: védõernyõ, szeretet, amivel az asszony óvja és összetartja a családját; éppen ezért az a kötény sosem piszkolódhat be elhall-
gatással, hazugsággal s nem szabad hagyni, hogy a tisztaságát megbecstelenítsék, megtapossák, mert akkor megszûnik szent pajzsnak lenni, e en-
nek következményei beláthatatlanok.

Hargitai–Kiss Virág
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Az Almárium termékeinek készítõi 3.

PANNONHALMI KEDVENCEINK
Ugyan nem térségünkben állítja elõ termé-
keit a Pannonhalmi Fõapátság, mégis több
szállal kötõdik hozzánk. Hiszen mindamel-
lett, hogy a környék levendulatermelõi (a
simontornyai ökogazdaság, a sárkeresztúri
kertészet, és korábban az alapi kertészet is)
a fõapátság mûhelyében pároltatják le érté-
kes termésüket, Pannonhalma régi tradíci-
ókkal rendelkezõ, fõ szellemi forrása, köz-
pontja a gyógynövények termesztésének és
feldolgozásának.
A Pannonhalmi Fõapátság saját kertjében
termesztett gyógynövények kivonataiból ál-
lít elõ olyan kiváló minõségû termékeket,
melyek mindegyike gondosan válogatott
növényi olajokból készül, nem tartalmaz
mesterséges illatanyagokat, színezéket, tar-
tósítószereket. A Hírház Almáriumának kí-
nálatába az általunk legkedveltebb, kipró-
bált, garantáltan bevált termékeket válo-
gattunk a Fõapátság termékeibõl, melyek –
véleményünk szerint – a maguk nemében
páratlanok.

Lavandis kézkrém
levendulaolajjal

A kézkrém kiemelt összetevõje a Fõapátság
kertjében évszázadok óta termesztett és pá-
rolt francia levendulavirág 100 %-os tiszta-
ságú olaja. A levendula a monostori gyógy-
ászat nagyra becsült és sokrétûen használt
gyógynövénye. Jól ismert gyulladáscsök-
kentõ és fertõtlenítõ hatása miatt a növény
olaját bõrápolási célokra használják. Az
aromaterápiában is kedvelik tisztaságot és
kiegyensúlyozottságot árasztó illata miatt,
amelyet e kézkrémben – Zólyomi Zsolt par-
fümõr tanácsára – tiszta mandarinesszencia
illatával egészítettek ki. Ez az olaj közvetle-
nül a szicíliai termõhelyrõl érkezik Pannon-
halmára. A kézkrém teljes és harmonikus
olajkompozíciójában kiemelt szerepet ját-
szik az ökológiai mûvelésû ültetvényeken
termõ kék szõlõ magjából hidegen sajtolt
szõlõmagolaj. Ez a gyorsan és mélyen felszí-
vódó, könnyû esszencia, bioaktív hatóanya-
gainak köszönhetõen, kitûnõ bõrápoló. A
krém biogazdálkodásból származó shea va-
jat is tartalmaz, amely vitaminokban gaz-
dag, és mivel összetétele hasonlít a bõrfel-
színt borító védõréteghez, gyorsan felszívó-
dik, táplálja a bõrt és segítséget nyújt meg-
újításában. Az édes mandula olaja már a ré-
gi szerzetesi hagyományban is kedvelt alap-
anyag volt. Ez a mélyen és lassan felszívódó,
könnyû olaj kifejezetten az érzékeny és szá-
raz bõr ápolását szolgálja. Az olajok jóté-
kony tulajdonságait bõrápoló vitaminok
hatása gazdagítja.

Lavandis szappan
levendulaolajjal

E szappan a kézkrém „testvére”: a levendu-
la, mandarin és válogatott növényi olajok
harmonikus egysége jellemzi, gazdag extra
szûz olívaolajban és természetes glicerin-

ben, ami kimagasló bõrápoló hatást biztosít
neki.

Levendulás fürdõsó

Az apátsági kertészetben termesztett fran-
cia levendula olajából és mediterrán tenge-
ri sóból készített levendulás fürdõsó har-
monizál, stresszoldó, nyugtató és tisztító
hatással bír.

Arcanum gyógynövénykrém

A pannonhalmi gyógynövénymûhelyben
készülõ Arcanum elnevezésû krém (jelen-
tése: csodaszer, titkos elixír) összetételének
kidolgozása Reisch Elek Pannonhalmán
élõ bencés szerzetes és gyógyszerész
1735-ös keltezésû rendeléstani kézikönyv-
ében található recept alapján történt, kor-
szerû, tudományos ismeretek segítségével
újraértelmezve a gyógynövények használa-
tához kapcsolódó õsi tudást. A krém 17 gyó-
gyító tulajdonságú növény hatóanyagokban
gazdag, koncentrált kivonatát tartalmazza.

Ezek közül az apátsági kertben terem a le-
vendula, a zsálya, a kakukkfû és a körömvi-
rág, és itt történik az esszenciák elõállítása
is. A krém benzoé, galbanum és indiai nár-
dus komponense a hagyományos gyógy-
ászat különleges tulajdonságokkal és illat-
tal rendelkezõ, ma már ritkán használt ha-
tóanyaga volt. A krémalap növényi eredetû
olajokból és viaszokból áll. A készítmény a
mindennapos és elkerülhetetlen – orvosi
kezelést nem igénylõ –, apró, mechanikai,
kémiai, valamint hõ hatására bekövetkezõ
sérülések (rovarcsípés, kisebb égés, zúzó-
dás, húzódás) és herpesz esetén a bõr rege-
nerálását és védelmét szolgálja. Illóolajai
aromaterápiás (fájdalomcsillapító, stressz-
oldó, frissítõ, légúttisztító) gyógyhatással is
rendelkeznek. Ezen tulajdonságaira ala-
pozva a krém fejfájás, megfázás és stressz
esetén halántékbalzsamként is ajánlható.
Pannonhalmi kedvenceink kaphatók a
Hírház Almáriumában!

Hargitai–Kiss Virág
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Járványhelyzet a járás településein
December 22.

Sárbogárd: 50 körülire tehetõ a fertõzöt-
tek száma, némi javulás mutatkozik a szá-
mokban.
Alap: 3 fertõzöttrõl van tudomás.
Alsószentiván: 1 fõ van karanténban.
Cece: 3-4 fertõzöttrõl van tudomás.
Hantos: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Igar: 3 fertõzöttrõl van tudomás.
Káloz: 6 igazolt koronavírus-fertõzött van
dr. Bõle Pál háziorvos tájékoztatása alap-
ján, tehát a településen jelentõsen csök-
kent a korábbi adatokhoz képest a fertõ-
zöttek száma.
Mezõszilas: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Nagylók: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Sáregres: nincs tudomás fertõzöttrõl.
Sárkeresztúr: 10 alatti a fertõzöttek szá-
ma. Sajnos 4-en elhunytak.
Sárszentágota: 2 fertõzöttrõl van tudo-
más.
Vajta: 3 fertõzöttrõl van tudomás, közülük
1 fõ szorul kórházi kezelésre.

Hargitai–Kiss Virág

Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. december 22-én

Rendhagyó szeretetkarácsony
A városi szeretetkarácsony idén rendhagyó módon zajlott le. Köszönöm a támogatóknak, az EATREND Kft.-nek és az ENGIE Ma-
gyarország Kft.-nek a felajánlást, az oktatási intézmények dolgozóinak pedig a segítséget a csomagok kiosztásában!
Nem lehettünk együtt, hogy a gyermekek találkozzanak a Mikulással és ünnepi mûsor keretében vegyék át a csomagokat, ugyanakkor
annyiban hûek tudtunk maradni a hagyományhoz, hogy közel négyszáz hátrányos helyzetû gyermekhez jutott el az ajándék.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ünnepre hangolódás
Szeretném megosztani az adventi idõszakkal kapcsola-
tos tevékenységeimet, gondolataimat.
Az aktuális vírushelyzettel kapcsolatban azt halljuk,
azt tapasztaljuk, hogy az idei karácsony más lesz, mint a
többi, másképpen ünnepelünk. Ezek ismeretében úgy
döntöttem, hogy a szabadban való díszítésre nagyobb
hangsúlyt fektetek az eddigiekhez képest. Természete-
sen a lakásban is gyertyák, mécsesek, gyertyatartók, az
ünnepi terítõk nyújtják a ráhangolódás, a várakozás
örömét. Az ablakokat is feldíszítettem fenyõágakkal,
díszekkel. A teraszt a girland teszi hangulatossá. A fe-
nyõfát, melyet idõben megvásároltunk, feldíszítettem,
és a szép karácsonyfát az elõkertben helyeztük el.
Földlabdás fenyõfát is vásároltunk, melyet az elülteté-
se után díszítettem. Tuját, vesszõkosarat is ünnepi
díszbe varázsoltam. Égõsorokat, világítást nem alkal-
mazunk, hanem a kétkezi munkát. A fenyõfa beállítá-
sát, ültetését, a díszletek párkányra rögzítését férjem
segítségének köszönhetem. Így is lehet ünnepelni!
Szeretett szüleim halálának évfordulójára szeretnék
emlékezni. Emléküket megõrizzük, lélekben együtt
vagyunk.
Békés, boldog karácsonyt kívánok!

Kaszai Jánosné, Cece
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Házi szaloncukor karácsonyra
Gyerekkorunkból, ami voltaképpen a leg-
sötétebb 1950-es évek világa volt, csodála-
tos emlékeim vannak a karácsonyokról. A
karácsony elõtti hetekben már alig vártuk,
mikor jön a postáról az értesítés, hogy
megérkezett Pestrõl Etus néniéktõl a fede-
les kosár. Ez a fedeles kosár a fõváros és a
vidék közti cserekereskedelem kelléke
volt. Mi küldtünk benne postán gyümöl-
csöt, zöldséget, krumplit, szalonnát, kol-
bászt, õk pedig a Szigony utcai körgangos
ház lakói által összegyûjtött száraz kenyér-
rel, a csokoládégyárból származó tömb-
csokoládéval töltötték meg. A karácsonyi
kosárban pedig jött az Etus néni által ké-
szített diós, mogyorós, kávés, csokoládés
házi szaloncukor darabonként selyempa-
pírba, sztaniolpapírba csomagolva. Etus
néni 1957-ben nálunk halt meg. Halála
után már nem járt a fedeles kosár Buda-
pest és Fülöpszállás között.

Az 1950-es években még nem volt bolti
szaloncukor, de hát a karácsonyfánk nem
maradhatott igazi szaloncukor nélkül. Et-
tõl kezdve anyánkra, nagyanyánkra ma-
radt a szaloncukor-készítés feladata. Ott
sertepertéltünk körülöttük, míg ez a cso-
dálatos csemege készült. Figyeltük, ahogy
óvatosan, csak kevés vizet öntöttek a cu-
korra a lábosba. Néztük a csodát, ahogy a
sûrû szirupból egyszer csak a belemártott
drótkarikán megjelent a buborék. Akkor
gyorsan levették a lábost a sparheltról, és
letették a konyha hideg kövére hûlni, és
szigorúan ránk parancsoltak, hogy üljünk
le, meg ne mozduljunk, mert a hûlõ szirup
a legkisebb rezgéstõl bekristályosodhat.
Nem értettük, hogy a cukorszirup miért
csinálna ilyent, de jó gyerekekként enge-
delmeskedtünk a szülõi szigorú parancs-
nak, mert valóban volt, hogy ez mégis elõ-
fordult, és akkor a szaloncukor ropogott a
fogunk alatt, ami már nem volt olyan igazi.

Amikor a szirup kicsit meghûlt, gyorsan
beleöntötték az õrölt diót, vagy a mogyo-
rót, miegyebet, és addig keverték a faka-
nállal a masszát, amíg lehetett. Akkor az-
tán kiborították a gyúródeszkára és gyúr-
ták, mint a tésztát, majd csíkokra vágták,
földarabolták és kézzel formázták. A kéz-
zel formázást nekünk is megengedték.
Elõtte este anyánk téglalap alakúra fölvág-
ta a selyempapírt. Ollóval megrojtozta,
ebbe csomagoltuk a kész szaloncukrokat.
Párosával cérnára kötöttük õket. Ez került
a karácsonyfára.
Máig számomra ez a házi szaloncukor a vi-
lág legfinomabb csemegéje. Csak szülõi
engedéllyel vehettünk le belõle. Vízke-
resztre persze már nem maradt szinte egy

szem se a fán. Nagy öröm volt mégis egyre-
egyre ráakadni, amikor januárban leszed-
tük a díszeket a fáról.

A házi szaloncukor készítése mára az én
feladatom lett, és minden évben, így az
idén is megcsinálom. A mai gyerekek már
nem kapnak rajta úgy, mint mi annak ide-
jén, mert az ezerféle bolti szaloncukor
nagy konkurencia. De szent meggyõzõdé-
sem, hogy a házi a legfinomabb, és abban
se ízfokozó, se állományjavító, se más mis-
kulancia nincs, csak a cukor, amelybe a dió,
mogyoró, vagy kókuszreszelék kerül.

Próbáljátok meg! Biztosan sikerül.

Hargitai Lajos

HÁZI SZALONCUKOR KÉSZÍTÉSE
Hozzávalók: 30 dkg dió, 1 kg cukor.
Körülbelül 1,5 kg szaloncukor lesz belõle. Lehet készíteni kókuszreszelékkel, vagy citrommal, csokoládéval, mogyoróval is.
Mielõtt hozzákezdünk a fõzéshez, egy 25 cm hosszúságú drótból elkészítjük a keverõkarikát úgy, hogy a drót végére egy 1,5 cm át-
mérõjû hurkot hajlítunk. Egy kb. 5-6 literes lábosba beleteszünk 1 kg kristálycukrot, és annyi vizet öntünk rá, hogy a cukor éppen át-
nedvesedjen. Mikor forrásnak indul, a képzõdõ hólyagocskákból a drótkarikán keresztül buborékot próbálunk fújni (mintha szap-
panbuborékot fújnánk). Ha elpattan, még folytonosan kevergetve tovább fõzzük. Ha szép hólyag fújható, a tûzrõl levesszük és lan-
gyosra hûtjük. A hûtés közben ne mozdítsuk meg, mert visszakristályosodik, és akkor ropogóssá válik, úgy nem olyan finom. 30 dkg
darált diót öntünk a langyos massza tetejére, és fakanállal jól kikeverjük mindaddig, amíg keverhetõ. Ne ijedjünk meg, ha megszilár-
dul. Nyújtódeszkára tegyük ki és gyúrjuk össze, mint a tésztát, belegyúrva a porszerû láboskaparékot is. Kézzel 2 cm vastagságúra el-
nyomkodjuk és felvágjuk szaloncukor alakú darabokra. Gyorsan dolgozzunk, mert langyosan nagyon szépen formálható, a sarkos
részek legömbölyíthetõk, így jól tudjuk csomagolni. Puha, fehér ívpapírt felvagdalunk megfelelõ nagyságúra, a végeit megrojtozzuk,
és fél napi szárítás után a cukrot becsomagoljuk.
A csokoládés szaloncukorhoz 30 dkg csokoládét vegyünk. Ezt gõz fölött felpuhítjuk. Ugyanúgy adjuk hozzá, mint a diót.
A mogyoróshoz megpirítjuk a mogyorót, s megdaráljuk. Ebbõl egy adaghoz elég 20 dkg.
A kókuszoshoz 30 dkg kókuszreszelék kell és 5 dkg vaj.
A citromoshoz egy egész citrom leve és héja, valamint 5 dkg vaj. Ezt is a langyos maszszához tesszük.
Év közben is készíthetünk ilyen édességet, csak akkor kis golyócskákat, lapocskákat formálunk belõle és desszerttartóba rakva
kínáljuk.

A kép
illusztráció
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Ifjabb Leszkovszki
Albint is díjazta a Müpa
A Mûvészetek Palotája 15. jubileuma alkalmából pályázatot hir-
detett új zenemûvek megírására. 14 zenemûvészeti kategóriában
díjazták a beérkezett alkotások legjobbjait:

7 szóló- és zenekari, 5 kamarazenekari és kamaraszimfonikus, 3
szimfonikus zenekari, 7 kórus-, 3 vokálszimfonikus mûvet, 2 ka-
maraoperát, 1 gyermek- és ifjúsági kamaraoperát, 2 táncetûdhöz,
2 táncelõadáshoz, 2 némafilmhez írt kísérõzenét, 6 zenemûvet kis
jazzformációra, ugyancsak 6-ot nagy jazzformációra, 2 új magyar
musicalt és rockoperát, valamint 6 elektroakusztikus mûvet.
Ahogy a papageno.hu honlapján közzétett híradásban olvashat-
juk: Magyarország vezetõ kulturális intézménye 2005-ös megala-
pítása óta küldetésének tekinti, hogy teret biztosítson a kortárs al-
kotóknak és a mai zenének. A Müpa számos, önállóan, vagy társ-
finanszírozásban megrendelt mû kedvezõ fogadtatású hazai be-
mutatójának adott már otthont az elmúlt tizenöt év során.
A közelmúlt legszélesebb mûfaji spektrumú hazai zenemûpályá-
zatának kiírásával a Müpa célja, hogy minél gazdagabb mûfaji pa-
lettán segítse elõ új magyar zenemûvek megszületését, valamint
hogy a honi együttesek és partnerintézmények bevonásával tartós
együttmûködésre ösztönözze az elõadó-mûvészeti ágak képvise-
lõit a mai zene népszerûsítése és új mûvek bemutatása terén.
„Meggyõzõdésünk, hogy minden krízis egyben lehetõség is. Az in-
tézmény megnyitásának 15. évfordulója kapcsán megfogalmazott
szándék a pandémia idején még erõsebbé vált: minden erõnkkel
segíteni szeretnénk a magyar mûvészeket, perspektívát teremtve
és támogatva a kreativitást” – fejtette ki Káel Csaba, a Müpa ve-
zérigazgatója.
Büszkeség Sárbogárd, és nem utolsó sor-
ban családja számára, hogy a szimfonikus
zenekari mûvek kategóriában a díjazot-
tak között üdvözölhetjük földünk szülött-
jét, ifjabb Leszkovszki Albint, aki zongo-
raversenyével érdemelte ki a zsûri elis-
merését.
A helyi közönség ifj. Leszkovszki Albin
három szép szerzeményét hallhatta már
felcsendülni a Huszics Vendel Kórus elõ-
adásában: Petõfi Sándor „Szülõfölde-
men” és Weöres Sándor „Szunnyadj kis-
baba” címû megzenésített költeményeit,
valamint a Sárbogárd, Dombóvár címû dal feldolgozását. Külö-
nösen páratlan élmény volt, amikor a Szülõföldemet maga a kom-
ponista kísérte zongorán, és amikor szimfonikus zenekarral
együtt adta elõ a kórus Baráti Kristóf vezényletével.

Szívbõl gratulálunk kis Albinnak az elismeréshez! Kívánjuk, hogy
ne fogyjon ki az ihletbõl!

Hargitai–Kiss Virág

ELMARADT
TALÁLKOZÁS

Már napokkal elõbb mondták a szüleim, hogy nemsokára jön a
Jézuska, és majd meglátom, milyen nagyszerû lesz ez. Talán négy-
éves lehettem.
Gondolom, anyám – vallásügyekben a család legfõbb illetékese –
elmagyarázta, ki az a Jézuska. Õ az egész világ ura és teremtõje.
Nem volt nehéz megérteni. Tudtam, hogy mindennek van ura, és
mindazt, ami körülvesz, alkotta valaki. Feltételezem, hogy az
okozott némi zavart bennem, hogy némely kérdésemre homályos
választ kaptam. Hogy hol lakik Jézuska, vagy hogy hogyan néz ki,
erre nem adtak világos választ. Elintézték azzal, hogy láthatatlan,
ami aztán tényleg titokzatossá tette a dolgot. Ám a jövetelével
kapcsolatos várakozás egyre feszültebb lett bennem.
Ami szentestén történt, azt ma sem értem igazán. Úgy emlék-
szem, rajzolgattam valamit a konyhaasztalnál. Egyszer azt hallot-
tam, hogy „Megjött”. Valami összeugrott a mellemben. Kinyitot-
ták a szobaajtót, és benn az asz-
talon ott ragyogott a kará-
csonyfa. Tényleg ragyogott, va-
lószínûleg égõ gyertyák voltak
ráerõsítve. Nem hittem el, amit
a saját szememmel láttam.
Találkoztam a transzcendenci-
ával, a nem evilágival. Talán
égnek állt a hajam. Talán elsá-
padtam. Amit eddig az életrõl
tapasztaltam, hittem, amilyen-
nek láttam, érzékeltem az éle-
tet, abba ez a fényes fa nem fért
bele. Azt hiszem, az életem
egyik legnagyobb élménye volt.
– Hol van a Jézuska? – kérdez-
tem.
– Elment. Ilyenkor sok dolga
van ám.
Szerettem volna találkozni ve-
le. Ezzel nagyon sok ember volt
így azelõtt, s van így azóta is. Az óhajtott találkozás elmaradása
örök kielégületlenséget, elolthatatlan szomjúságot okoz az embe-
riségben.
A következõ év karácsonya már nem hozta el a csodát. Az okos
barátok felvilágosítottak, hogy a karácsonyfát nem Jézuska hozta,
hanem az apukám készítette, aki ekkor már valószínûleg katonai
szolgálatot teljesített. Kárpátalja vagy Észak-Erdély visszacsato-
lása kapcsán. Ellopták tõlem a nem evilági élményét. Viszont
kaptam egy másik élményt. Ahogy a drága apám ezt a karácsony-
facsodát nagy ravaszsággal, odaadással, döbbenetes kiszámított-
sággal megoldotta, abból megértettem az õ szemérmes apai sze-
retetét, amely egész életemben elkísért. Szánalommal mondom,
hogy aki mellett nincs ilyen apaélmény, annak csonka az élete. El-
romlott a világ, mert egyre több az ilyen csonkaság. Mert hiszen
magam is, mint apa, tudom, milyen csonka annak az élete, akinek
nincs módja arra, hogy jó legyen, jó apa.
Még béke volt, alighanem az utolsó békeév. Nem tudtuk, mi vár
ránk. Az apám aztán 1941-ben, vagy 42-ben megkapta az utolsó
behívóját, de most már a keleti frontra, az oroszok ellen. A hábo-
rú nyilvánvaló õrülete végighurcolta õt keletrõl a Rajnáig fél Eu-
rópán. A fegyverletétel után elindult hazafelé a családhoz. A
szovjet határsávnál összetépték a menlevelét és egy szovjet kény-
szermunkatáborban ébredt föl. Az itt következõ két évérõl nem
lehet fogalmunk. Viszont a mi saját két évünk maga volt a pokol.
Eleinte azt sem tudtuk, él-e. De aztán talán 1948-ban megjött. A
család felvirult, új élet kezdõdött. Szép, új, kissé nyomorgó kará-
csonyok…

(L. Albin)

A kép illusztráció
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Szentiváni suliszemle
Karácsonyi elmélyülés a legkisebbekkel

December 17-én az óvodában és az elsõ osztályban a Kett-féle kö-
zösen alkotó pedagógia segítségével mélyültünk el a karácsony
csodájában. Megjelenítettük a sötét égboltot, melyet beragyog Is-
ten világossága. Elénk tárult egy városka, a szállást keresõ Máriá-
val és Józseffel. Az Istálló csendjében megszületett a gyermek, Is-
ten ajándéka a világnak – kibontottuk a kis piros csomagot és já-
szolba fektettük. Az angyalok dicsõítõ énekével idéztük meg a
mezõn tanyázó pásztorokat, akik meghallották az Úr szavát és el-
sõként dicsõítették a Messiást. Minden jelenlevõ gyermek szívére
ölelte a Szent Családot, melyet Betlehembõl hoztam. Meghallot-
ták a kopogtatást szívük ajtaján és szállást adtak nekik. – „Örökre
nálam maradhatnak” – mondta egyikük.

Szívbõl kívánom, hogy mindannyian tudjunk elcsendesedni és Is-
ten békéjével eltelve hálát adni ennek az évnek az örömeiért. Ne a
nehézségekért, a megpróbáltatásokért zsörtölõdjünk, hanem
visszatekintve vegyük számba, mennyi szeretetet, örömet és lehe-
tõséget kaptunk a jóra.

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár

Karácsonyi ajándék a Márkli Kertbõl

Márkli Ákost és feleségét, Krisztinát valószínûleg senkinek sem
kell Alsószentivánon bemutatni, hiszen mindketten ismert helyi
vállalkozók, Ákos pedig Alsószentiván díszpolgára is. Hosszú ide-
je mindenben segítik iskolánkat is, a folyosói karácsonyfát évek
óta Ákos szállítja nekünk.
Idén azonban még külön karácsonyi meglepetéssel is készültek:
az óvoda és az iskola valamennyi gyermeke és dolgozója egy-egy
üveg almalevet kapott ajándékba (az alma Ákos ültetvényén ter-
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mett, a gyümölcslé az Alapi Munka Gyümölcse Szociális Szövet-
kezetben készült). Többen egybõl minõségellenõrzés alá is vették
a terméket, s a visszajelzések alapján egyöntetûen kijelenthetjük:
nagyon finom itókával kedveskedtek a gyerekeknek. Akinek íz-
lett (vagy lenne kedve megkóstolni a terméket), a Márkli Kert
weboldalán érdeklõdhet, vagy fejezheti ki elismerését:
https://www.facebook.com/markli.kert/
Köszönjük Ákoséknak a finom és egészséges meglepetést!

Iskolai karácsony

A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap hagyományosan az iskolai
karácsony napja. Ezen a napon a karácsonyfára felkerülnek az is-
kola tanulóit és dolgozóit jelképezõ díszek. A napot a folyosón
kezdtük, imával, az adventi gyertyák meggyújtásával és énekkel,
amellyel Kanyóné Somogyi Tünde vezetése mellett egy kis lelki
„takarítással” készültünk fel a legszebb ünnepre. Hiszen ne feled-
jük: a karácsony igazi üzenete az, hogy Isten megváltót küldött a
földre, a legnagyobb karácsonyi ajándék maga Jézus Krisztus.
Az osztálydíszek felaggatásával és az osztályok karácsonyi cso-
magcseréjével hangoltunk az ünnepre. Nem maradhatott el a
tombolahúzás sem, amit idén a járvány miatt a folyosón rendez-
tünk mikrofonbemondással, s az osztályokba a kinevezett „futá-
rok” szállították a nyereményeket.

A felajánlásoknak köszönhetõen sok-sok nyeremény talált gazdá-
ra. Köszönetünket fejezzük ki mindazon alkotóknak, akik a tava-
lyi diófesztiválhoz hasonlóan most a sorsoláshoz is felajánlották
termékeiket valamennyi gyermekünk javára, s köszönjük a pol-
gármesteri hivatal dolgozónak is, hogy eljuttatták azokat az isko-
lába.

Hálásak vagyunk azoknak a szülõknek is, akik tombolatárgyat
küldtek be, többen egy egész táskányi aprósággal, ami a gyerekek
örömforrása lehetett ma délelõtt. Sokat jelent számunkra, hogy
vannak, akik a jó dolgokban igyekeznek segíteni bennünket a ne-
gatívumok hajszolása helyett, s ezzel a legnehezebb idõszakban
adnak számunkra lelki megerõsítést. Köszönjük minden támoga-
tónknak!
Az ebédig a fiatalság még az osztálytermekben kiengedhette egy
kicsit a gõzt, majd eljött a várva várt pillanat: itt a kéthetes téli
szünet!
Kegyelmekben gazdag, áldott, békés karácsonyt kívánunk min-
den kedves partnerünknek!
Továbbá BÚÉK! – Bízd Újra Életed Krisztusra!

Kiss Attila igazgató

A Sárkeresztúri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Az EFOP 4.1.3 számú projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési, oktatási feladatellátás minõségének biztosítása.
Az iskolák különbözõ kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A
köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsõdleges célja, hogy az egész ország területén lehetõleg azonos tanulási környezetet
biztosítva, minõségi oktatásban, értékközvetítõ, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapo-
tú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelõ fejlesztés következtében minden
intézményben az iskolai nevelés, oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen.
A Széchenyi 2020 program keretében európai uniós támogatás segítségével a 2017. október 1-je és a 2020. november 30-a közötti idõ-
szakban – az akadálymentesítés elveinek figyelembevételével – megújultak a Sárkeresztúri Általános Iskola osztálytermei, az azok el-
érését szolgáló folyosók, közlekedõk, megtörtént a termek elavult bútorainak cseréje, valamint a mindennapos testneveléshez
kapcsolódó fejlesztések valósultak meg.
A projekt keretében összesen 21 db helyiség érintett felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ
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SZÉNPOROS KARÁCSONY
Számos emlékezetes karácsonyomról tud-
nék írni, mégis egyet szeretnék most meg-
osztani az olvasókkal. 1976 karácsonya kö-
zeledett. Kõszegen éltem szüleimmel és
testvéremmel. Édesapám volt a gyülekezet
lelkipásztora, míg édesanyám a reformá-
tus csecsemõotthon vezetõje. Édesanyám,
amikor a téli szünet elkezdõdött, az otthon
fûtõjének szokás szerint kiadta a téli sza-
badságát és attól kezdve újévig az én fel-
adatom volt a fûtés.
Bár „vizsgám” nem volt – csak 3 évi tapasz-
talatom –, mégis jól elbántam a három
MARABU típusú hatalmas kazánnal, me-
lyek közül egy a meleg vizet adta a mosodá-
nak és a fürdõknek, az utóbbi kettõ pedig
az épület fûtését szolgálta. Ezen az õszön
az otthon nem kapott kazánszenet. Hiába
kérték, kérvényezték, csak gyenge minõsé-
gû dudari és ajkai szén jutott a tüzéprõl.
Amíg nem volt hideg, úgy-ahogy langyos
volt az épületben. Ám amikor karácsony
hetébe értünk, nagyon lehûlt a levegõ. A
kazánokat 50 foknál képtelenség volt fel-
jebb fûteni. Édesanyám felhívta telefonon
a tüzép vezetõjét, aki középiskolai osztály-
társa volt, és elmondta a „rideg” valóságot:
fáznak a gyerekek, 16-17 fok van az épület-
ben.
Teri néni, a tüzépvezetõ annyit válaszolt,
ha a párttitkár és az elvtársak december
24-én délután elmennek a „csuriba” ünne-
pelni, küld két kocsi lengyel szenet, csak az
a kérése, hogy estére lapátolják be a pincé-
be, semmi nyoma ne maradjon az utcán.
Már sötét volt, amikor két ZIL teherautó
beállt a csecsemõotthon elé és lebillentet-
te a 2x45 q lengyel szenet. A teherautókkal

egy idõben érkezett meg Felsõõrbõl Gyen-
ge Imre bácsi is, szokásához híven meg-
hozta gyülekezetének ajándékait a gyere-
keknek: narancsot, banánt, csokit. Majd si-
etve indult vissza Ausztriába, mert hama-
rosan kezdõdött az istentisztelet. Ugyan-
úgy nálunk is az emeleti nappaliban a 42 ki-
csi gyermek már izgatottan várta a kará-
csonyi ajándékbontást.
Miközben édesapám a karácsony történe-
térõl mesélt a gyerekeknek, ránk más szol-
gálat várt. Hiszen ott volt az utcán 90 q
szén és nekünk jutott testvéremmel a
„megtisztelõ” feladat, hogy belapátoljuk.
Akkori eszünkkel jó bulinak tûnt ez a mun-
ka. Csak hát 90 q szén nem kevés. Az „el-
sõ” pihenõ alkalmával jól megpakoltuk a
kazánokat és irány vissza lapátolni. Jó
kedvvel dolgoztunk, elõször az akkori Ge-
nerál sláger dallamára („Húzd meg job-
ban, menjen a munka”), majd késõbb arra
is ráéreztünk, hogy a „Krisztus Urunknak
áldott születésén”-re is ütemesen lehet la-
pátolni. A „második” pihenõ során Béla
lement a kazánházba, hogy ránézzen a tü-
zekre. Ám alighogy lement, rohant is föl és
riadtan kiáltotta, hogy a kazánok rotyog-
nak. Ekkor már ketten szaladtunk vissza és
közben a riadalom mellett végtelen kese-
rûséget is éreztem: Az nem lehet, hogy jót
akartunk és mégis baj lett belõle. Az tör-
tént ugyanis, hogy a kazánokat nem állítot-
tuk át az erõs szénre. A sziléziai fekete
arany pedig hozta a formáját. Felforralta a
vizet. Egymásnak adtuk a vezényszavakat:
„Fúvómotorokat leállítani!” „Huzatsza-
bályzókat visszafogni!” „Kiegyenlítõ szele-
peket átállítani!” „Keringetõ szivattyúk
fordulatszámát emelni!” stb. A helyzet
perceken belül normalizálódott. A csövek
lassú pattogása jelezte, hogy a forró víz
megindult a kazánokból a rendszerbe. Szó
szerint forró helyzet volt.
Közben megszólaltak a harangok. Az
evangélikusok és reformátusok megindul-
tak templomaik irányába, mert kezdõdtek

a szentestei alkalmak. Mi ugyan továbbra
is lelkesen, ám azért egyre fáradtabban la-
pátoltunk. Már az éjféli misére harangoz-
tak a katolikus templomban, mire végez-
tünk. És ekkor úgy, szénporosan, izzadtan
felmentünk az emeletre és benéztünk a
gyerekekhez. Persze csendben és óvato-
san. Már mind aludtak, jó páran már kita-
karózva, ami azt jelentette, amit mi is érez-
tünk, hogy jó meleg van. Megint mások a
karácsonyra kapott macit, vagy babát ma-
gukhoz ölelve szenderedtek álomba. Mi is
álmosak voltunk már, így elindultunk ha-
za. Ahogy mentünk az otthontól a parókia
felé a csendes karácsonyi éjszakán, sûrû
pelyhekben hullani kezdett a hó. Isten
megáldotta szentestei szolgálatunkat, még
arról is gondoskodott, hogy a „szénnyomo-
kat” is eltüntesse. Ahogy a fehér hó lassan
belepte szénporos fekete ruhánkat, úgy ér-
zem lelkünket is így tisztogatta az Úr azon
a szentestén.

Így telt el az egyik legemlékezetesebb ka-
rácsonyom. Hiszem, hogy azért, mert ak-
kor tapasztaltam meg életemben elõször,
milyen jó adni valamit másoknak. Milyen
jó örömet szerezni valakinek. Megtapasz-
taltam, hogy az igazi szeretet önzetlen. Ad-
tam valamit és nem vártam érte semmiféle
viszonzást. Mégis boldog voltam, hogy ad-
hattam. Ez az érzés olyan mély nyomot ha-
gyott bennem, hogy 34 év távlatából is
részletesen fel tudom idézni. Most is ér-
zem a fogcsikorgató hideget, a serényen
végzett munka izgalmát, magam elõtt lá-
tom az édesen alvó gyermekeket. Ha be-
csukom a szemem, megelevenednek az
emlékek, mintha most történtek volna. Et-
tõl az 1976-os karácsony estétõl egészen
más üzenete van számomra az Ige szavá-
nak: „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek
meg e kicsinyek közül, mert mondom nek-
tek, hogy angyalaik mindenkor látják a
mennyben az én mennyei Atyám arcát.”
(Máté 18: 10)

Szakál Péter, az õrségi egyházmegye esperese

Epilógus:

Pontosan húsz évvel késõbb, 1996-ban az
egyházasrádóci parókiára bevezettük a köz-
ponti fûtést. Sok pénzünk nem volt rá, ezért
egy levélben megszólítottam a Zsinat Szere-
tetszolgálati Osztályát, hogy a bezárt kõszegi
Református Csecsemõotthonból a használ-
ható radiátorokat kedvezményes áron sze-
retné gyülekezetünk megvásárolni. A radiá-
torokat végül is ajándékba megkaptuk. Az-
óta, fõleg ilyenkor, karácsony tájékán, ha
megérintem ezeket a meleget sugárzó radiá-
torokat, eszembe jut életem egyik legemléke-
zetesebb karácsonya.

(Forrás: refdunantul.hu)

Nem így gondoltam, nem ezt akartam,
Szerettem veletek élni.

De a halál könyörtelen,
el kellett menni…

NAGY TERÉZ
volt kislóki lakos életének 84. évében
tragikus körülmények között elhunyt.

Hamvait 2020. december 30-án,
szerdán, 11 órakor helyezzük

örök nyugalomra szülei sírjába,
a sárbogárdi Huszár-temetõben.

Tisztelettel kérjük, hogy kegyeletüket
egy szál virággal róják majd le.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerették,

SZLAMA ISTVÁN
temetésén részt vettek,

nyugvóhelyéhez virágot,
koszorút helyeztek és gyászunkban

õszinte részvéttel osztoztak.

A gyászoló család
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KARÁCSONYI ÉNEK
Nagyanyám mesélte, hogy gyermekkorá-
nak szentestéin, míg szülei az istentisztele-
ten vettek részt, addig õ nagyszüleivel az
otthon melegében maradt. Nagyanyja ne-
ki, a kis unokának igazi karácsonyi aján-
dékként az ünnep dicséreteit tanítgatta,
köztük az egyik legkedveltebbet: a „Krisz-
tus urunknak áldott születésén” kezdetût.
Ez a monarchia utolsó éveiben történt, de
évtizedekre és évszázadokra vet fényt arra,
miként adták át egymásnak a nemzedékek
ezt az éneket, amelyet egyik jeles egyház-
zenészünk nem véletlenül a magyar refor-
mátus karácsonyi énekhagyomány minta-
képének nevez könyvében, s amelyet Jókai
is középpontba állít híres elbeszélésében.
Ha az ének eredetét kutatjuk, az 1630-as
években keletkezett Csurgói graduálhoz
jutunk el. Ebben a kéziratos gyûjtemény-
ben találjuk meg szövegét Pécseli Király
Imre lelkész-költõ neve alatt, akit több is-
mert protestáns dicséret szerzõjeként tar-
tunk számon („Krisztusom kívüled, Para-
dicsomnak te szép élõ fája”). Korai elter-
jedtségére utal, hogy a század folyamán
sorra veszik fel gyûjteményeikbe az ország
különbözõ pontjain írott kódexek. Eszéki

István pedig beilleszti „Rytmusokkal Valo
Szent Beszélgetés” címû karácsonyi játé-
kába. Nyomtatásban 1654-ben jelent meg
elõször Váradon, s azóta folyamatosan
szerepel a református énekeskönyvekben.
A szöveg nem a karácsonyi történetet tag-
lalja, mint sok más ének, hanem világosan
és egyszerûen fogalmazza meg a Megváltó
születésének örömüzenetét. Elénk tárja a
betlehemi mezõ felett éneklõ angyalok ké-
pét, sõt buzdít a velük együtt éneklésre.
Azután Krisztusra, a megígért Szabadító-
ra, a bûn örökébõl megváltóra, mint máso-
dik Ádámra mutat. Végül az utolsó vers-
szakokban a himnusz és különösen a refor-
máció énektermésére jellemzõ módon a
Szentháromságot magasztalja (doxológia)
e nagy kegyelemért.
Gyengéden hajló dór dallamét az 1774-es
Debreceni énekeskönyv közli elsõként. A
himnológusok hasonlóságot vélnek felfe-
dezni egy Tinódi-dallammal („Siess ke-
resztyén”) és egy másik magyar példával
(„Nagy hálát adjunk”). Annyi azonban bi-
zonyos, hogy abba a típusba tartozik, ame-
lyet a zenetudomány az ún. „architekto-
nikus”, emelkedõ szerkezetû dallamok

kincsként jegyez. Ezek a dallamok „nem-
csak Magyarországon, de az európai zene-
történetben is egy „új stílus” képviselõi (...)
Ez a ritmikus szaffikumban készült ének a
szekundon kadenciázó elsõ sorral, konkrét
motívikus összefüggés nélkül képviseli az
„architektonikus” forma korai, tapogató-
zó stádiumát.”
Az idõ múlásával egyes gyülekezetekben
kiegyenlítõdött, lassúbbodott éneklése, a
házról házra járó karácsonyi köszöntõk-
ben („mendika”) azonban megmaradt az
eredeti – a középkori himnuszköltészettõl
örökölt – szaffikus lüktetése, s most újra
ebben a formában él.
Szintén régóta tartozéka a dicséret az
evangélikus énekeskönyvnek, most a leg-
újabb katolikus énektár is felvette énekei
közé, és hasonlóan a baptisták is szívesen
zendítenek rá az ünnepen. Így ajánlom
szeretettel nagyszülõk és szülõk figyelmé-
be e kedves éneket, hogy már családi kör-
ben megismerhessék a gyermekek, s még
személyesebben átélhessék a karácsony
üzenetét.

J. Z.
(Bogárd és Vidéke, 1997. december 18.)

Karácsonyi sütipályázat
most csak kóstolás nélkül

A sárbogárdi mûvelõdési központ a közösségi oldalán hirdetett karácsonyi süteményké-
szítõ-pályázatot. Az elkészített süteményekrõl két-három fotót és a receptet kellett be-
küldeni. A legínycsiklandóbbnak tûnõ hármat a közönség választhatta ki december
21-éig.

3. helyen végzett a 14. sorszámú „omlós al-
más pite”, alkotója Vámosi Barbara. 2. lett
az 1. sorszámú „fûszeres keksz” Molnár
Krisztina konyhájából. 3. helyezett pedig a 2.
sorszámú „elefántkönnycsepp”, készítette:
Orsósné Moravecz Judit.
Gratulálunk mindenkinek a kitûnõ recep-
tekhez és a valószínûleg nagyon finom süte-
ményekhez. Még nem késõ kiválasztani va-
lamelyiket és elkészíteni otthon a családnak,
barátoknak.

ELEFÁNTKÖNNYCSEPP

Hozzávalók a tésztához: 6 db tojás, 12 dkg porcukor, 12 dkg liszt, 2
ek kakaópor; a krémhez: 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 2 ek ka-
kaópor, 3 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 2 db banán.

Elkészítése: a tésztához a tojások sárgáját a cukorral habosra kever-
jük, majd hozzáadjuk a lisztet, a kakaót és a felvert habot. Sütõpa-
pírral bélelt gáztepsibe simítjuk, megsütjük. Ha kész, nedves kony-
haruhára borítjuk, feltekerjük és hagyjuk teljesen kihûlni. Elkészít-
jük a krémhez a pudingot, ha kihûlt, összekeverjük a porcukorral és
a margarinnal, jól kihabosítjuk. A kihûlt tésztát kitekerjük, ráken-
jük a krém felét, majd a maradékba beletesszük a kakaót. Rákenjük
a fehér krémre, majd beletesszük a banánt és óvatosan feltekerjük,
végül csokimázzal bevonjuk.

2. helyezett2. helyezett 3. helyezett3. helyezett

1. helyezett1. helyezett
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Harmónia 14.

A család – A karácsony szelleme
Elérkeztünk a karácsonyvárás utolsó szakaszába. Mindenki tudatában ez tölti be a legtöbb helyet. Izgatott készülõdés, ezernyi teendõ,
mindent átgondolni, hogy gördülékenyen zajlódjon le az ünnep. A nõk ereje, szervezõkészsége, koordináló képessége ugyancsak pró-
bára lesz téve. Minden rendben legyen, mindenkinek meglegyen mindene. A lakás a nagytakarítás után csillogjon, és a karácsonyi han-
gulat a várakozással egyre csak fokozódjon. A gyereknek, férjnek, szülõknek, rokonoknak, barátoknak, ismerõsnek, munkatársnak
ajándék, figyelmesség, kedvesség. A szeretetet látványosan, ajándékokban, pénzben fejezzük ki. Nagy lakomával, ünnepi külsõséggel,
sokszor megjátszva magunkat mutatjuk a szeretetet. Valóban ez a karácsony üzenete? Ki fújta fel ezt a lufit ennyire? És csak egyre és
egyre nagyobb lesz. A legtöbb családi veszekedés, feszültség karácsony idején tetõzõdik igazán. Mindenki el van fáradva, az idegrend-
szer túlhúzva, sok a sötét, kevés a fény. A koronavírus miatt sokan és sokat vannak összezárva gyakran szûk lakásokban. Akik pedig a
kinti világban dolgoznak és szolgálnak, kimerülve érkeznek haza. A családi karácsony megszervezése az idén újabb kihívásokkal nehe-
zült meg. Lesznek olyanok, akik nem találkoznak karácsonykor egymással. Lesznek, akik félve a fertõzésveszélytõl, csak tisztes távol-
ságban.
Az idei karácsony mindenképpen más lesz, mint eddig volt. El kell engednünk megszokott sémáinkat, ragaszkodásainkat az ünneppel
kapcsolatban. Amennyire a változás kellemetlen, olyannyira lehetõséget is kínál az újra. Megláthatunk és felismerhetünk olyan dolgo-
kat, amelyek nem mûködtek tisztán bennünk vagy kapcsolatainkban. Ez a rendkívüli helyzet, a bezártság, összezártság megvilágíthat
olyan dolgokat, amelyek eddig a szõnyeg alá lettek seperve. A szûk térben nincs hova bújni és menekülni önmagunk és egymás elõl. Mi,
emberek a másik szemében a szálkát is észrevesszük, a magunkéban a gerendát sem. Most próbára lesz téve az önismeretünk, a mások-
ról alkotott véleményünk, vagy hamis, illúziókon alapuló eszményképünk. Próbára lesz téve rugalmasságunk, hogy hogyan alkalmaz-
kodunk a megváltozott körülményekhez. Ami nem képes hajlani, ami nem rugalmas, az eltörik. A megmerevedett szokásaink is szét-
törhetnek, és rájövünk, lehet másképpen is élni. Nem baj tehát, ha a karácsony nem úgy sikerül, ahogy terveztük, nem úgy történik,
mint az eddigiekben. Ez a mi érdekünk is lehet. A fejlõdésünk útjai számunkra ismeretlenek, csak tapasztalás után ismerhetjük fel.
A karácsony szelleme, a SZERETET megvár, ameddig fel nem növünk ahhoz, hogy valóban a szívünkben legyen igaz KARÁCSONY.
A gyerekek még a szívükkel látnak. A szívükön keresztül mondják el, hogy számukra mi is a SZERETET. Ezt szeretném átnyújtani egy
csokorba mindenkinek, kívánva, hogy így éljék át a karácsony szellemét, a SZERETET õszinte megjelenését.

Horváth Katalin

GYEREKEK A SZERETETRÕL
Egy tudományos felmérés részeként kuta-
tók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti
gyermeket arról, hogy szerintük mi a
szeretet.
A kérdésekre adott válaszok mélysége és
komolysága sok esetben a kérdezõket is
meglepte. Talán téged is megérintenek
majd.
„Amikor nagyinak begyulladtak az izüle-
tei, nem tudott már elõrehajolni, hogy ki-
festhesse a lábán a körmeit. Most mindig a
nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki
is ízületgyulladása van. Ez a szeretet.” Re-
beka, 8 éves
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy
mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az
õ szájában biztonságban van a neved.”
Zsolti, 4 éves
„A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi
magát, a fiú pedig arcszesszel bekeni ma-
gát, aztán elindulnak, hogy szagolgassák
egymást.” Karesz, 5 éves
„A szeretet az, amikor az étteremben oda-
adod másnak a sült krumplidat, anélkül,
hogy te kérnél az övébõl.” Kriszti, 6 éves
„Szeretet az, ami megnevettet, amikor fá-
radt vagy.” Teri, 4 éves
„A szeretet az, amikor anyu kávét fõz apá-
nak, de belekortyol mielõtt odaadná neki,
csak a biztonság kedvéért, hogy ellenõriz-
ze, hogy biztosan finom-e.” Dani, 7 éves
„A szeretet az, amikor két ember állandó-
an csókolózik. Amikor pedig már belefá-
radtak a csókolózásba, még akkor is együtt
akarnak maradni és beszélgetnek. Apa és
anya ilyenek.” Emília, 8 éves

„A szeretet az, ami karácsonykor a szobá-
ban van. Ha egy pillanatra abbahagyod az
ajándékok kicsomagolását, akkor lehet
meghallani.” Robi, 7 éves
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy
olyan baráttal kezd, akit utálsz.” Nikolett, 6
éves
„A szeretet az, amikor elmondod egy fiú-
nak, hogy tetszik neked az inge, erre õ ez-
után minden nap csak azt hordja majd.”
Nóri, 7 éves
„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi
öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még min-
dig barátok, még azután is, miután jól meg-
ismerték egymást.” Tomi, 6 éves
„A zongoravizsgámon egyedül voltam a
színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a
közönségre, és apu ott mosolygott és inte-
getett. Csak õ mosolygott. Ezután már
nem féltem.”
Csilla, 8 éves
„A mamim jobban szeret engem minden-
kinél. Senki más nem ad nekem esti puszit,
mielõtt elalszom.” Klári, 6 éves
„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb
csirkehúst odaadja apunak.” Eszter, 5 éves
„A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös,
de anya akkor is azt mondja neki, hogy sok-
kal helyesebb, mint Robert Redford.”
Krisztián, 7 éves
„A szeretet az, amikor a kutyusom meg-
nyalja az arcom akkor is, ha egész nap nem
foglalkoztam vele.” Marika, 4 éves
„Tudom, hogy a nõvérem szeret engem.
Onnan tudom, mert nekem adja az összes

régi ruháját, és emiatt neki el kell mennie
újakat venni.” Laura, 4 éves
„Amikor szeretsz valakit, akkor sokat pis-
logsz, és apró csillagocskák jönnek ki belõ-
led.” Judit, 7 éves
„A szeretet az, amikor anyu látja aput a
mosdóban és szerinte apu nem is gusztus-
talan.” Márk, 6 éves
„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem
is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha
komolyan gondolod, akkor szerintem sok-
szor ki kell mondani. Az emberek hamar
elfelejtik.” Júlia, 8 éves
Leo Buscaglia írót egyszer felkérték, hogy
legyen zsûrije egy olyan versenynek, amely
a leggondoskodóbb gyermeki díj váromá-
nyosát kereste. A gyõztes egy négyéves kis-
fiú volt, akinek a szomszédjában élt egy
nemrégiben megözvegyült idõs férfi. Egy-
szer, amint a kisfiú meglátta a síró öregem-
bert, besétált a kertbe, odabújt az idõs em-
ber ölébe és csak ücsörgött szótlanul. Ké-
sõbb, amikor az anyja megkérdezte a fiút,
hogy mit is csinált ott valójában, a gyermek
ezt felelte: „Semmit, csak segítettem neki
sírni.”
Forrás: internet
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BIBLIA A
GYERMEKEKNEK

Értékes kötetet, az egyház kiadásában megjelent
Gyerekek Bibliája címû kiadványt adományozott a
Hit Gyülekezete Sárbogárd valamennyi (összesen
19) sárbogárdi óvodai csoport részére. A könyveket
december 21-én, hétfõn adták át a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda központi, Mikes közi épületének bejárata
elõtt (a vírushelyzetre való tekintettel). Az ajándékot
Grúz Viktória intézményvezetõ-helyettes vette át
köszönettel a gyermekek nevében.

Kósa Károly, a gyülekezet pász-
tora úgy fogalmazott: – Jézus azt
mondja, „Engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket, mert az ilye-
neké az Isten országa.” Fontos-
nak tartjuk, hogy a sárbogárdi
gyermekek is megismerkedjenek
Jézus Krisztussal, a mi Megvál-
tónkkal, és olyan könyvet forgas-
sanak, amiben az igazság van. Azt
mondja a Biblia: az igazság az,
ami fölmagasztalja a nemzetet.
Szeretnénk, ha ez a magyar nem-
zet újra föl lenne magasztalva, és
ezzel az adománnyal is szeret-
nénk ehhez hozzájárulni.
A Hit Gyülekezete Sárbogárd
tagjai a Sárbogárdi Hársfavirág
Bölcsõdét, valamint a sárkeresz-
túri óvodát is megajándékozták a
Gyerekek Bibliájával a közeledõ
karácsony alkalmából.

Hargitai–Kiss Virág

Könyvajánló

Dr. Csernus Imre:
FÕNIX

Részlet a könyvbõl.
„Fõnixként élni? Döntés kérdése. Megtehetjük,
hogy öreg fõnixként ragaszkodunk jól megszo-
kott életünkhöz és félelmeinkhez. De dönthe-
tünk másképp is. Magunk mögött hagyhatjuk
mindennapi félelmeinket, hogy készen álljunk
az újjászületésre. A legendák szerint a fõnixma-
dár élete végén a fészkével együtt porrá ég, és a
tûzbõl egy új, fiatal fõnix születik. A történet
mindenki számára ismerõs, de csak kevesen
gondolnak bele, milyen üzenetet hordoz éle-
tünkben az újjáéledõ tûzmadár szimbóluma.
Csernus Imre úgy véli, a mostani, járványtól
sújtott, válságos idõszak eddig soha nem látott
lehetõséget kínál a megújulásra. Új könyvében
a fõnix legendájából kiindulva egész rendszert
épít fel, amelyben élesen rávilágít mindennapos
hazugságainkra, végigveszi sorra a buktatókat
és érthetõen bemutatja az újjászületés feltétele-
it. Már csak az a kérdés: öreg, vagy fiatal fõnix-
ként szeretnénk élni és megélni a jelen kihívása-
it. „Meg kell fogalmaznunk, mit szeretnénk el-
égetni ahhoz, hogy újjászülessünk, különben a
fészek csak terebélyesedni fog, nem pedig fel-
gyulladni. Akkor pedig nem lesz új fõnix, vagyis
nem lesz megújulás. De nemcsak az a kérdés,
hogy mit szeretnénk elégetni, hanem az is, hogy
egyáltalán merjük-e elégetni. És ez az egyik leg-
nagyobb konfliktus, mert a legtöbb ember nem
meri elégetni a jelenlegi, vacak életét. Nem meri
elégetni a megszokást.”

GONDOLATOK
KARÁCSONYRA

Örömöm sokszorozódjék a te örömöd-
ben. Hiányosságom váljék jósággá ben-
ned.
Egyetlen parancs van, a többi csak ta-
nács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni,
cselekedni, hogy mindennek javára le-
gyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak tol-
dás: Alattad a föld, fölötted az ég, ben-
ned a létra.

(Weöres Sándor)
Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az
ünnep igazi értékét és melegét. Ha
emellé szépen terített asztal társul, fi-
nom étkekkel, az emeli természetesen
az ünnep fényét, de szeretet nélkül az
anyagi világ értéktelen és elenyészõ hal-
mai lesznek csupán.
(Simon András magyar grafikusmûvész)
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RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS
A NAV ÜGYFÉLSZOLGÁLATAIN

2020. december 23-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatai
országosan egységesen – a rövidebb nyitva tartással üzemelõ ügyfélszolgálatok ki-
vételével – 16 óráig fogadnak ügyfeleket.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhetõ, amihez a magán-
személyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztrá-
ció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás).
Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett vegye igénybe a NAV online szolgáltatásait!
További információ: https://www.nav.gov.hu/

GÉPJÁRMÛADÓ:
MI VÁLTOZIK JÖVÕRE?

A gépjármûadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövõre a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármû-üzembentartókat (tulajdonosokat)
nem érinti, plusz teendõjük nem lesz. Az elsõ részletet március 15-e helyett elég ápri-
lis 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendõ adóról, az aktuális
fizetési határidõkrõl és az új gépjármûadó-bevételi számláról. 2022-tõl már csak azok
kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nõtt a személy-
gépkocsi életkora, és emiatt a gépjármûadó összege csökkent.
A gépjármûadó elsõ részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptem-
ber 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú
NAV Belföldi gépjármûadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjármûadó alóli mentességeket. A 2020. decem-
ber 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgál-
tatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
Jövõre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és
változásbejelentõ lap a gépjármûadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybe-
vételéhez” elnevezésû adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerûbben az Online
Nyomtatványkitöltõ Alkalmazással (ONYA) küldhetõ be a NAV-hoz. A nyomtat-
vány papíralapon is elérhetõ majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott, vagy megszûnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének hatáskörében eljáró
Sárbogárd város polgármestere 2020.
december 15-én elfogadta:
– a 28/2020. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról;
– a 29/2020. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletet a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló 48/2015. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 30/2020. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletet közterületen, nyilvános he-
lyen történõ maszk viselésérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

PÉNZBÍRSÁGGAL
TARTOZOTT

A járõrök 2020. december 16-án 9 óra 40
perckor Cecén, a Széchenyi István utcában
intézkedtek egy 30 éves helyi lakossal
szemben. Az ellenõrzés során megállapí-
tották, hogy a férfi körözését a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság elrendelte, mivel a rá
jogerõsen kiszabott helyszíni bírságot nem
fizette meg. A cecei lakost elõállították,
majd a pénzbírság befizetését követõen
szabadon bocsátották.

FMRFK

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének hatáskörében eljáró
Sárbogárd város polgármestere 2020.
december 16-án elfogadta:
– a 31/2020. (XII. 17.) önkormányzati
rendeletet a magánszemélyek kommu-
nális adójáról szóló 20/2020. (X. 22.)
önkormányzati rendelet hatályba nem
léptetésérõl;
2020. december 17-én elfogadta:
– a 32/2020. (XII. 18.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Helyi Épí-
tési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.)
önkormányzati rendelete módosításá-
ról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

KÉK
HÍREK

A Sárbogárdi Múzeum
Egyesület

BÕVÍTETT KIADVÁNYA,
a TÖRTÉNELMI SÉTA

7000 Ft-os áron,

a TIRINGER ALBUM
4.500 Ft-os áron kapható

a HÍRHÁZBAN!
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Az ünnepekhez igazodik a MÁV-START és a
VOLÁNBUSZ közlekedési rendje

A karácsonyi és az év végi ünnepkörhöz igazodik a vonatok és buszok közlekedési rendje. A vonatok december 23-án a pénteki, 24-én a
szombati, 25-én és 26-án az ünnepnapi, 27-én a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. December 31-én a pénteki, január elsején a
szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi vonatmenetrend érvényes. Módosul a Volánbuszok közlekedési rendje is
az ünnepi idõszakban. Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelõen, a
megszokottnál ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. December 25-én és 26-án, karácsonykor a munkaszüneti
napok beosztása szerint indulnak a járatok, szintén korlátozásokkal, elsõsorban a kora hajnali órákban.

A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-
START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyje-
gyeket elõvételben váltsák meg; használják a jegyértékesítõ auto-
matákat 5 százalékos kedvezménnyel, vagy vegyék igénybe – 10
százalékos kedvezménnyel – az online jegyvásárlást a megújult
Elvirán, vagy a MÁV-applikációban. A webes felület és az appli-
káció már közös felhasználói fiókkal használható. Az online vásá-
rolt jegyeket ellenõrzéskor bemutathatja az utas a MÁV-appliká-
cióban, de PDF-formátumban is kiküldi a rendszer, így letölthetõ,
vagy akár ki is nyomtatható.
A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvez-
ményt december 23-án 10 órától 2021. január 3-án éjfélig vehetik
igénybe.
Az InterCity vonatok az utazási igényeknek megfelelõen – a lehe-
tõségekhez képest – több kocsival közlekednek az utazási csúcs-
idõszakokban. Ezeken a jelentõs felkészülés és a növelt kapacitás
ellenére – egyes népszerûbb utazási idõpontokban – gyorsan
megtelnek a vonatok, ezért érdemes elõvételben, utazás elõtt leg-
alább egy nappal megvenni az InterCity menet- és helyjegyeket.
Az InterCityken kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is
választhatják az utasok.
A két ünnep között munkanapokon a fõvárosi elõvárosi forga-
lomban a megszokotthoz képest kevesebb vonat indul, mert a ko-
rábbi évek tapasztalatai alapján az utasok száma jelentõsen csök-
ken ilyenkor. December 28-ától 31-éig a Budapest–Gyõr, a Tata-
bánya–Oroszlány, a Budapest–Pusztaszabolcs és a Budapest–Ve-
resegyház–Vác vasútvonalakon hétvégi menetrend szerint járnak
a vonatok. A Budapest–Esztergom vasútvonalon is hétvégi me-
netrend szerint járnak a vonatok, de két hajnali vonat ezekben a
napokban nem közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 2.25-kor és
az Esztergomból 4.53-kor induló. Ugyancsak a jövõ héten hétfõ-
tõl csütörtökig a szokásos munkanapi rendtõl eltérõen ritkábban
közlekednek a budapesti elõvárosi járatok a Budapest–Székesfe-
hérvár, a Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Cegléd–Szolnok, a
Budapest–Újszász–Szolnok, valamint a reggeli idõszakban a Bu-
dapest–Lajosmizse és a Budapest–Kunszentmiklós-Tass vonala-
kon.
A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje
is változik: december 22-én és 23-án a tanítási szünet munkanap-
jain érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Az elmúlt
évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabad-
napi menetrendnek megfelelõen, a megszokottnál ritkábban és
korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. December 25-én és
26-án, karácsonykor a munkaszüneti napok beosztása szerint
indulnak a járatok, szintén korlátozásokkal, elsõsorban a kora
hajnali órákban.
December 27-én, vasárnap munkaszüneti napnak megfelelõen,
míg december 28-a és 31-e között a tanítási szünet munkanapjain
érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz jármûvei.
Felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy ezeken a napokon egyes, a
tanév során a hét elsõ munkanapjára, valamint a hét utolsó és az-
elõtti munkanapjára meghirdetett járatok nem közlekednek. Ja-
nuár 1-jén, újévkor munkaszüneti napnak megfelelõ menetrend
lesz érvényben. Szilveszter éjszaka és újév hajnalán egyes járatok
nem, vagy korlátozásokkal közlekednek.
Január 2-án a szabadnapoknak megfelelõ, míg 3-án, vasárnap a
hét elsõ munkanapját és iskolai elõadási napját megelõzõ munka-
szüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.
Január 4-én, hétfõn már a megszokottak szerint, a hét elsõ mun-

ka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak. Egyes
településeken a helyi járatok a fentiektõl eltérõen közlekedhet-
nek.

Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos részletes tájékoztatás a kö-
vetkezõ linken érhetõ el: www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/36174

Az ünnepi idõszakban, december 21. és január 3. között az utasok
hatékonyabb és gördülékenyebb kiszolgálása érdekében a Volán-
busz egyes pénztárai a megszokottól eltérõen tartanak nyitva. A
pénztárak ünnepi nyitvatartási ideje a társaság honlapján érhetõ
el.

A megnövekvõ forgalom miatt érdemes a menetjegyek megvásár-
lásáról is idõben gondoskodni, így biztosítva a helyet az utazásra.
A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a menetje-
gyek elõvételben, online és mobilon is kényelmesen megváltha-
tók. A Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásai-
ban vásárolt teljes árú, 50 és 90 százalék kedvezményû helyközi
(távolsági) menetjegyekre, valamint a menetjegyekhez vásárolt
kiegészítõ jegyekre 5 százalék kedvezményt biztosít a közlekedési
társaság. Az elektronikus jegyvásárlás további részleteirõl a Vo-
lánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán tájékozód-
hatnak az utasok.

A 2021. év és a téli szünetet követõ iskolakezdés problémamentes
elindulása érdekében a vonatokon és a helyközi buszjáratokon ja-
nuár 5-e helyett két nappal tovább, január 7-éig fogadják el a de-
cember havi dolgozó- és tanulóbérleteket, illetve a december má-
sodik felére váltott félhavi bérleteket. A téli szünet utáni iskola-
kezdéssel megnõnek az utazási igények, és meghosszabbodhat a
várakozási idõ a jegypénztáraknál január elején, így a hosszabbí-
tással további két nap biztosított az új bérletek beszerzésére.

A közlekedési táraságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be
a közegészségügyi elõírásokat, a sorban állás és személyes érint-
kezések csökkentése érdekében pedig részesítsék elõnyben az
elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetõségeket. Ne feledjék
azt sem, hogy november 11-étõl nemcsak a jármûveken, valamint
a zárt utasforgalmi terekben kell maszkot viselniük, de az állomá-
sok, megállóhelyek és megállók teljes területén is. Akik nem visel-
nek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8.000 forint pótdíj fizeté-
sére kötelezhetõk.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2021. január
január 1-3.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 62., 06 (30) 939 8629;
január 9-10.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374.
január 16-17.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 993 9404;
január 23-24.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
január 30-31.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sár-
rét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

06 (70) 3703 104
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig. Hétfõtõl
csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI

KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

ELTARTÁSI SZERZÕDÉST KÖTNÉK.

Egészségügyi jártassággal, gépkocsival

rendelkezem. 06 30 960 5633

CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Sárbogárd, Kossuth u. 60.

Azonnal költözhetõ! 06 30 364 9408

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon 2020. december
19-én:

SOS ÁKOS sárbogárdi lakos és
PÁSZTOR RENÁTA gyúrói lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a
házaspár
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyer-
mekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk
az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

Karácsonyra lehûl az idõ
Szerdán a megélénkülõ délnyugati szélben többfelé felszakadozhat a felhõzet, hosszabb-rövidebb idõre
kisüthet a nap. Északkeleten maradhat borongós, párás az idõ, helyenként kisebb esõvel. Utóbbi tája-
kon 5-8, máshol 9-15 fok várható.
Csütörtökön borongós, többfelé szeles idõre van kilátás, napközben helyenként kisebb esõvel, késõ
délutántól észak felõl pedig már többfelé elered. Még marad az enyhe idõ 7-15 fokos maximumokkal.
Pénteken megérkezik a jelentõsebb változást hozó hidegfront. A szél északnyugatira fordul, felerõsö-
dik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Reggel többfelé eshet, késõbb már csak néhol, dé-
len, délkeleten. Visszaesnek a maximumok, délután 3-8 fok várható. Szombat reggel fagyni fog, nap-
közben száraz, szeles, napos idõ várható 1-5 fokos csúcshõmérséklettel.
Forrás: idokep.hu

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!

Lapunkra már most lehetõség van elõfizetni a
2021-es esztendõre változatlan áron:

1 év 11.500 Ft (48 lapszám x 240 Ft)
1/2 év 6.100 Ft (24 lapszám x 254 Ft)
1/4 év 3.200 Ft (12 lapszám x 267 Ft)

Elõfizethetnek személyesen a Hírház nyitvatar-
tási idejében, vagy átutalással. A Hírház Kft.
számlaszáma:
10402946-29450071-00000000 (kérjük a köz-
leményben feltüntetni a nevet, lakcímet). Bí-
zunk benne, hogy ebben az esztendõben is ér-
demesnek tartják megvásárolni a Bogárd és Vi-
déke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudá-
sunk szerint Önöket szolgáljuk.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket,

hogy a Hírház

2020. DECEMBER 24-ÉTÕL
2021. JANUÁR 10-ÉIG TARTJA

SZOKÁSOS TÉLI SZÜNETÉT.


