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    Ünnepi számunk tartalmából:  Általános Iskolai versenyek eredményei. Karácsonyi gondolatok. Óvodai események. Egyházi hírek. Könyvtári események. ESZK: Márton nap. Anyakönyvi hírek. I. gyertyagyújtás. Önkormányzati pályázat.   
  Általános Iskola  hírei MATEMATIKA VERSENYEK A Maróth Rezső Megyei Matematika Verseny iskolai fordulóján 19 fő 5. és 6. osztályos tanuló vett részt. Az alábbi eredmények születtek: (folyt. a 3. oldalon)                                                                      Horváth Cecília Lilla               Szupinger Brenda 
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Karácsony előtt  Advent a karácsonyi csodavárás, a Megváltó eljövetelének emlékezete és ünneplése a keresztény kultúrában. A karácsonyt megelőző négy adventi hét szent András napjához legközelebbi vasárnappal kezdődik.  December van. Ilyenkor kevesebb a fény, a nappalok rövidebbek, hamarabb sötétedik.  Ez tovább fokozza a rejtélyt,  misztikusabbá leszi a várakozást. Az emberek nem egyformán élik meg ezeket a napokat, egyénenként változó. Egy valami azonban közös minden jóakaratú emberben. Mégpedig a béke vágya. Legyen béke a világban, mert ez az egyedüli út ahhoz, hogy az emberek boldogok legyenek. A boldogság ugyan kinél az anyagi jólétet, kinél az egészséget, másnál a gyermekáldást vagy a nagy családot, a nyugalmat és sok minden mást jelenthet. Ám béke nélkül nem tudjuk megvalósítani, maradéktalanul megélni egyiket sem.  Békében kellene élni az egész világon a nagyhatalmaknak, az országoknak, a szomszédoknak, a munkahelyeken és a családokban. Békében kell élni önmagunkkal.  Ezt várjuk, kérjük napjainkban, így most is Advent idején.  A béke sajnos ez ideig nem valósult meg. Tudjuk, a háború különféle eszközökkel folyamatosan jelen van a világon. Ehhez bevetik a legmodernebb harcászati fegyvereket, felhasználják a tudományt épp úgy, mint az emberek hiszékenységét, gyarlóságát, pénztelenségét. Különféle módszerekkel  manipulálják az embereket. A saját lelkünkben sincs mindig béke. Egészség romlása, családtagok közötti békétlenség, rossz anyagi helyzeten töprengés, pletyka, rosszindulat, harag és irigység, ez mind pusztítja saját lelki békénket. Épp ezért egyre nagyobb szükség van arra a hitre, amely békét teremt és elhozza a teljes boldogságot .Hinni kell elsősorban önmagunkban, a családunkban, a barátainkban, a szomszédainkban,vezetőinkben. Legfőképp pedig hinni kell Istenben!  A hit hozzátartozik az emberi élethez. A hit az, ami sok minden rosszon átsegít, jobbá teszi a jót, megmutatja az igaz utat. A hit által boldogulhatunk. Az év minden napján, így az Adventi időszakban a szeretet fontosságát is ki kell emelni. A béke, a hit és a szeretet szorosan egybefonódik.  Az életünk minden területére igaz, hogy ahol nincs szeretet, ott hiányzik a béke és a hit.  A szeretet lángja soha ne aludjon ki szívünkben. Ne csak ilyenkor, Advent idején, hanem az év minden napján. A szeretet, ha igazi, könnyebbé teszi az életet. Pál apostol a korinthosziakhoz írott első levelében fogalmazza meg a szeretet himnuszát. Ajánlom gyakori olvasmányként és életfilozófiaként.  Ha valamiben bizonytalanok vagyunk, és elfog a kétség, akkor kell segítségül hívni a reményt. Lehet, most még kételkedünk abban, hogy béke lesz az egész világon. Talán nincs elég hitünk ahhoz, hogy bármit megteremtsünk, megvalósítsunk. Ha nem hiszünk abban, hogy lelkünkből törölni tudjuk az irigységet, pletykát, rosszindulatot, haragot. Ekkor is hívjuk segítségül a reményt.   Néha, néha bizonyos körülmények hatására csökken, vagy elfogy a szeretetünk valaki vagy valami irányába. Azonban bármikor segítségünkre jön, jöhet a remény. Ne restelljük, hívjuk ilyenkor segítségünkre a reményt. Ezzel bizonytalanságunk eltűnik, lelkünk kivirul, ismét boldogabb, eredményesebb lehet életünk.   Ne feledjük: mindig és mindenkor van remény! Így a béke, hit, szeretet és remény vágyának megfogalmazására, felidézésére Advent idején még nagyobb szükségünk van!  Ezekkel a gondolatokkal csendesedjen el és tisztuljon meg lelkünk. Békességben, hittel, szeretettel, reménykedve várjuk ismét a kétezer évvel ezelőtti csodát, a Kisjézus megszületését, a szent karácsonyt !  Áldott, szép Adventi napokat, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!                                                                                                                    Papp Márta Ilona 
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(folyt. az 1. oldalról).5. oszt.:  1. Horváth Cecília Lilla 5. B   továbbjutott a megyei fordulóra                2. Tömböly Dóra 5. A                3. Buthi Lilien Kitti 5. B 6. oszt.  1. Csizmazia Botond 6. B               2. Borsodi Koppány 6. B                 3. Horváth Balázs Levente 6. B                  Felkészítő tanáraik:Borosné Tóth Zsuzsanna  (5. B) és Zsiray Dénesné (5. A, 6. A-B.)  Varga Tamás Országos Matematika Verseny iskolai fordulóján 5 fő 7-8- osztályos tanuló vett részt Eredmények:. 7. oszt. 1. Antal Enikő 7. A    2. Hidegh Regina 7. B      8. oszt.    1. Foki Anna 8. A         2. Velner Hanna 8. A         3. Ferenczy Flóra 8. A Felkészítő tanáraik: Borosné Tóth Zsuzsanna     (8. A) és Zsiray Dénesné (7. A-B.)  Köszönet a Szülői Közösségnek, hogy a győztes tanulókat csokival jutalmazták!                                                                                            Zsiray Dénesné MK vezető  ******************** 2018. november 21-én tartottuk a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóját, amelyen 29 tanuló vett részt. A legjobb eredményt elért tanulók névsora:  Soós Réka 5.A, Foki Janka 5.A, Nyitrai Zsófi 6.A, Antal Enikő 7.A, Foki Anna 8.A,  Ésik Hanna 8.A osztályos tanulók . ******************* 2018. november 29-én rendezték meg a Pátzay Pál Általános Iskolában a Szülőföldünk a költészetben elnevezésű versenyt a Kapuvár és környéke tehetséges diákjai számára.  A tanulók vers-és prózamondásban mérhették össze a tudásukat. Iskolánk három fővel képviseltette magát, akik kimagasló eredményt értek el. Velner Cecília 3.A osztályos tanuló 3. helyezést, Soós Virág 6. A osztályos tanuló szintén 3. helyezést, Velner Hanna 8.A osztályos tanuló pedig 1. helyezést ért el .                                Homlokné Halász Judit magyartanár    ******************* Az országos angol verseny iskolai fordulóján 5 fő vett részt a 7. és 8. osztályosok közül.  A feladatlap megoldására 90 perc állt a tanulók rendelkezésére. A 7. osztályosok közül Szupinger Brenda, egyedül résztvevőként 1. helyezést ért el. A 8. osztályosok közül  3. helyezett Horváth Loretta, 2. helyezett Bödecs Gábor, 1. helyezett Bognár Ildikó lett.                                                                                                             Bándoli Szimonetta angol szaktanár  Gratulálunk a versenyeken résztvevőknek!   
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  (folytatás a 3. oldalról) Dunántúli Fazekasok A Beledi Általános Iskola 5. osztályos diákjai részt vettek a Farádon tartott, Szülőföldünk a Rábaköz elnevezésű honismereti vetélkedőn. A felkészülés során igazi fazekasmesterekké váltak: Foki Janka (5.A) Horváth Cecília Lilla (5.B), Seucz Laura (5.B), Tömböly Dóra (5.A). Mindez nem valósulhatott volna meg, Budai Viktória fazekas nélkül, aki inassá fogadta a lányokat, és segített mesterremekeik elkészítésében, ami a szaladostepsi volt.  A lányok a vetélkedőn előadást tartottak az általuk alapított Dunántúli Fazekasok elnevezésű Céhről. Bemutatták a mesterremekeiket, és játékos feladatokon vettek részt. A versenyen hatodik helyezést értek el! Gratulálunk Nekik!                               Csillag Katalin   KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetése, pedagógusai és dolgozói nevében azoknak a lelkes, segítőkész Szülőknek, magánszemélyeknek, vállalkozóknak, Major Jenő és Németh István György csapatának, a Szülői Munkaközösségnek, a Provertha Zrt. dolgozóinak, akik az iskolafelújítás előtt az épületek kiürítésében, illetve a visszaköltözésben segítettek. Köszönetet mondunk Beled Város Önkormányzatának, a Beledi Általános Művelődési Központ, a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház és a Beled Coop Zrt. vezetőségének, hogy a felújítás idejére helyet biztosítottak a megfelelő szintű tanításhoz, Kesik Péternek, Módos Imrének és Bognár Józsefnének, hogy segítségükkel meg tudtuk oldani az iskolai bútorok átmeneti tárolását, valamint a Provertha Zrt., a Nyitott Kapu-Vár, a Wiedenmann Kft. és a Beledi ÁMK vezetőjének a táblák biztosításáért. Köszönjük a Beledi Rendőrőrs munkatársainak, hogy az átmeneti időszakban különös figyelemmel óvták tanulóinkat. Köszönjük a kivitelező István Uniservice Bt. csapatának, hogy a beköltözés előtt több esetben plusz munkákkal, bel- és kültéri javításokkal segítették a tanítás újraindítását. A belediek megmutatták, hogy egy nemes cél érdekében példaértékű összefogásra képesek.  KÖSZÖNJÜK!  Pályaorientációs Nap Iskolánk tanulói dec. 1-jén Pályaorientációs Napon vettek részt a Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ szervezésében. A Tornacsarnokban felállított standoknál ismerkedhettek a különböző szakmák rejtelmeivel, elméleti-gyakorlati tapasztalataival, örömeivel, nehézségeivel. Beledben és környékén tevékenykedő kiváló szakemberek meséltek nagy lelkesedéssel hivatásukról, mutattak meg izgalmasnál izgalmasabb részleteket abból. Pl.: cukrász, pincér, újságíró, katona, rendőr, könyvkötő, orvos, védőnő, szülésznő, mentőápoló, diplomás ápoló, gyógytornász, fizikus, autószerelő, stb. A részt vevő tanulók nagyon jól érezték magukat, érdeklődéssel fordultak az egyéni életpályák felé. Reményeink szerint sikerült ráhangolnunk őket a pályaválasztás kérdésének fontosságára, megismertetni őket olyan szakmabeli lehetőségekkel, amivel felnőttként majd esetleg foglalkozni szeretnének. Köszönetünket fejezzük ki a kiállító szakembereknek, valamint a Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ vezetőjének, munkatársainak, amiért részesei lehettünk ennek a tartalmas, jól sikerült rendezvényüknek! Nagyné Császár Mónika 8.-os osztályfőnök, pályaválasztási felelős 
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Diáksport fesztivál A Magyar Diáksport Szövetség Diáksport fesztivált (ún. grassroots) rendezett a városi sportcsarnokban.  A fesztivál célja, hogy a résztvevő alsó tagozatos gyermekek, változatos környezetben, játékos formában tanulják, gyakorolják az alapvető mozgáskészségeket. A délelőtti programon 2. osztályos tanulók vehettek részt. Nyolc csapat érkezett Sopron környéki iskolákból, a mi iskolánk másodikos tanulói is meghívást kaptak a rendezvényre.  A feladatok során az alapvető mozgásformák és általános ügyesség fejlesztése történt pl. futások, szökdelések, ugrások, függések, kúszások, csúszások, mászások, gurítások, dobások. Délután a 3-4. osztályos tanulók sportági előkészítő feladatai következtek. A részt vevő gyermekek és kísérőik nagyon jól érezték magukat ezen a napon.  Köszönjük a lehetőséget!                                                                Takácsné Kovács  Mária Edit  Városi Könyvtár hírei  
                                    Szabó Magda emlékest (cikk a 11. oldalon)  NAGYINET. Értesítjük a 65 év felettiek kategóriájában nagyinetre feliratkozó jelentkezőket, hogy a képzésre legkorábban 2019. áprilisában kerül sor. A tanfolyamot országos pályázat finanszírozza, ezért a programok időpontját az erre képzett oktatók időbeosztásához és a helyszínekhez igazítják. A pontos kezdés idejéről mindenkit személyesen értesítünk! Megértésüket köszönjük! December 22-től  január 2-ig a művelődési ház és a könyvtár zárva lesz.                                                         Az angyalokról a mai világban (cikk a 11. oldalon)  



BELEDI HÍRLEVÉL 2018. DECEMBER  

 7  

Az Adventi Gyertyagyújtás negyedik alkalommal került megrendezésre a Beled Jövőjéért Egyesület és a BSe szervezésében. December 1-jén, szombaton este Beled közösségi terén meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún. Az eseményre szép számmal látogattak el az ünnepelni vágyó belediek, s kísérték figyelemmel a színpadon fellépők műsorát.  Boldog adventet kívánunk mindenkinek!          Anyakönyvi hírek  Állampolgársági eskütétel Beleden  2018.november 7-én Beled városában Takács Beáta sz.: Kopecsná Beáta az egyszerűsített honosítási eljárás keretében magyar állampolgárságot szerzett. A hivatal házasságkötő termében ünnepélyes keretek között  Takács Beáta,  Beled város polgármestere előtt letette az állampolgársági esküt, mely a honosítási eljáráshoz alapfeltétel.  Az eskü letétele után a polgármester köszöntötte az immár teljes jogú magyar állampolgárt, majd a Himnusz elhangzása után átadta az állampolgársági okiratot és  az emléklapot.                                                                                                  Állampolgársági eskütétel Beleden 2018.11.07. Házasságkötés: Halász Judit és Tóth Sándor  mihályi lakosok                                                                          Haláleset: Nagy Kálmán Márton , volt Beled, Jókai u. 53. szám alatti lakos                                                                                                                                 Márton- napi pillanatképek (cikk a 8. oldalon) 
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Beledi Egyesített Szociális Központ Márton-nap A Márton- nap az idei évben már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Beledi Egyesített Szociális Központ szervezésében. Délután 14 órakor Major Jenő polgármester úr köszöntő beszéde után a beledi óvodások műsorával kezdődött a délutáni programunk.   Ezt követően Karkis Szilvia zumba oktató és csapata szórakoztatta a megjelenteket. Három órakor Köműves Marcell bűvész showja, majd az előző évekhez hasonlóan a  beledi iskolások léptek fel.  Ezúttal a „ Bazsa Mári libája” című műsorral lepték meg a közönséget. Ezt követően a Soproni Csemete Bábszínház interaktív előadásában a  Gőgös Gúnár Gedeon című műsor következett. A továbbiakban a Diamant KSE – Genius AMI diákjai szerepeltek táncos produkciójukkal. Horváth-Stipkovits Vivien énekesnő műsora zárta a délutánt, aki minden korosztályra gondolva szép dalokat adott elő, nagy sikerrel. Az eddigiekhez hasonlóan folyamatos programok is várták a megjelenteket. A kézműves foglalkozáson kukoricacsuhé virágot, valamint üveglámpást készíthettek a kreatívkodni vágyó gyermekek. Ezen kívül volt légvár, babasarok a tipegő korosztálynak, élő libáinkkal fotózkodni lehetett, a hangulatot jelmezekben beöltözött „Ludas Matyi” és „Döbrögi Úr” fokozta, és a büfé szintén nélkülözhetetlen része a közös délutánnak. (képek a 7. oldalon) Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak :  Ambrózia Pékség (Kapuvár), Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány, beledi iskolások és felkészítőjük Vaspöriné Kótai Szilvia,  beledi óvodások és felkészítői Jakab Gáborné é s Seucz Andrea, COOP Héforrás (Beled) Diamant KSE-Genius AMI diákjai és felkészítői, Fényes Vendéglő /Beled), Horváth- Stipkovits Vivien, Karkis Szilvia Zumba oktató és csapata, Kovács András (Csorna), Molnár Sándor (Vásárosfalu), Nagy Noel, Takács Botond, Takácsné Kovács Orsolya, Törökné Kápolnási Zsanett, Princzes Ferenc.                                                                                                           Kajtár-Sáfrány Lívia  családsegítő    (Óvodai hírek: folytatás a 4. oldalról) Megköszönjük a vállalkozók és magánemberek bárminemű adományait, akik bármilyen módon segítették a 2018. november 24-én megtartott óvoda-bölcsőde jótékonysági bált. Az a 25 éves Ornamentika épületszobrász Kft tulajdonosa, Tatai Lajos Úr 2 db nyuszit és  2 db teknősbékát ajándékozott látványbetonból  a beledi óvodásoknak, melyet köszönettel fogadtunk és az óvoda udvarán helyeztünk el. ⁃ 2018.12.05-én meglátogatta a Mikulás az óvodát és bölcsődét.  Köszönjük a Szülői Közösség támogatását a csomagok feltöltésében. ⁃ 2018.12.13-án Luca napi Jókívánságokkal köszöntik az intézmények dolgozóit a Tulipán csoport óvodásai. ⁃ 2018.12.21-én tartjuk a karácsonyi ünnepségünket az óvodában, a gyerekeket kérjük reggel 08.00-ra hozzák be ünnepi ruhában! A szülőket 0.30-ra várjuk a közös ünneplésre.  Az óvoda 2018.12.22-2019.01.01-ig zárva tart! Az első munkanap 2019.01.02.  Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk és Sikerekben Gazdag  Boldog  Új évet!    
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          Bencze Imre újra Beledben                                 Dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittudományi Egyetem           ” Megszólított" c. koncertjével                                    ny. rektora volt vendégünk Örökélet vasárnapján  Evangélikus Egyház hírei  Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. Ünnepi alkalmainkat a templomunkban tartjuk. Adventben minden kedden 17 órakor tartjuk esti áhítatunkat a gyülekezeti termünkben.( dec. 11, dec. 18.) Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt.  Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban. Edvén minden hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk. December 8.: Gyülekezeti kirándulás Győrbe December 9-én Nagy István az erdélyi Harasztkerék település református lelkipásztora advent 2. vasárnapi istentiszteletünk vendége. December 16-án 15 órára adventi kézműveskedésre invitáljuk az alkotni vágyókat. Dec. 23-án, advent 4. vasárnapján 10-kor családi istentisztelet a Beledi Általános Iskola tanulóinak betlehemesével. Istentisztelet után a karácsonyi műsorunk főpróbája lesz. December 24-én szentesti istentisztelet 17 órakor a gyermekek műsorával. Dec. 25. 10 óra úrvacsorás istentisztelet.  Dec. 26-án 10 óra karácsony másnapi, ünnepi istentisztelet. Dec. 30. 10 óra istentisztelet. Dec. 31. 17 óra óév esti, hálaadó istentisztelet. 2019. január 1-én 10-kor úrvacsorás istentisztelet újévi köszöntővel.    
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Templomunk Utolsó részéhez értünk templomunk felújítási munkálatainak. Már kívül-belül látszik a szemet gyönyörködtető eredmény. Megújult templomunkba az ünnepi alkalmakkor nagy szeretettel várjuk az evangélikus gyülekezeti tagokat családjaikkal együtt, de ugyanilyen szeretettel hívunk minden érdeklődőt.   Továbbra is gyűjtünk templomunk felújítására, hiszen vannak még megvalósítandó céljaink, amik nem fértek bele ebbe a pályázatba. Hirdetjük a gyülekezeti tagok és a beledből elszármazott, de szívesen adakozó testvérek között ezt a lehetőséget. Ezúton szeretném megköszönni minden adakozónak az eddigi adományokat. Megköszönöm azoknak a presbitereknek és gyülekezeti tagoknak a munkáját, akik hívásunkra készek kétkezi munkával is részt vállalni a felújításban. Értékes segítség ez, amely nagyban hozzájárul a költségek csökkentéséhez.   Tégy a Tehetségekért alapítványunk idén is meghirdette a tanulmányi és szociális juttatásra a lehetőséget. Az Alapítvány létrehozójának és presbitériumunknak szándéka az, hogy az evangélikus gyülekezethez kötődő, vallásukat gyakorló fiatalok részesüljenek ebben a juttatásban. December 16-án osztjuk a szociális, dec. 24-én a tanulmányi támogatást.  Elcsendesedésben gazdag és szeretetben teljes adventi időszakot és karácsonyi ünneplést kívánok mindenkinek magam és gyülekezetem nevében! Erős vár a mi Istenünk!    Ihász Beatrix evangélikus lelkész Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu  Római Katolikus Plébánia hírei   A templommal kapcsolatban  jelzem, hogy januárban kerül sor a villamos szerelésre az Egyházmegye irányításával.  A padfűtés az új szerelés után kerülhet később szóba.   Az időjárástól függően lehetőségünk van a Közösségi Házba átmenni.  December 16. Advent III. vasárnapja. Ez a nap már előre vetíti a karácsonyi örömet. /Ének, rózsaszín, oltár díszítése./ E napon du. 3-kor a Közösségi Házban az imádságról tartunk közös alkalmat. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve /2020/több hasonló lesz. Karácsonyra külön jelezzék az ünnepi betegeket, hogy időben fel tudjam keresni őket.    A lelki előkészületre dec. 18-án, kedden és 20-án, csütörtökön, az esti 5 órai hétköznapi misék körül a Közösségi Házban kerül sor. Dec. 23. Advent 4. vasárnapja: de. ½ 9 ó. Dec. 24. délután. ½ 3 órakor a gyermekek karácsonyi játékára kerül sor.   Dec. 25. Éjféli szentmise. Dec. 25. Karácsony: de. ½ 9 ó.  Dec. 26. Szent István diakónus: de. ½ 9 ó.  Dec. 30. Szentcsalád Ünnepe: de. ½ 9 ó.  Jan.    1. Újév. 1/2 9 ó. /parancsol ünnep/ Jan.    6. Vízkereszt.                  Mindenki számára áldott, békés ünnepeket kívánok!  Tisztelettel: Smudla Tamás plébános   
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 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjai köszönik a Polgármester úrnak, a képviselőtestületi tagoknak, a  Kis-Rába menti Takarékszövetkezet vezetőinek, Kozma Lajosnénak és férjének pénzbeli támogatásukat!  Az ő segítségük nélkül nem tudtuk volna megvalósítani a nyári kirándulásunkat, a dalköri fellépőruhák vásárlását és a szereplésekre való utaztatásokat. Kívánunk mindnyájuknak és családjuknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újesztendőt!                                                                                                                             Nyugdíjas klub tagjai Városi Könyvtár hírei SZABÓ MAGDA EMLÉKEST. Szabó Magda sokszor megénekelt, varázslatos gyerekkorához hozzátartoztak a mesék. Édesanyja, Jablonczay Lenke történeteinek horizontját édesapja, Szabó Elek a görög mitológia sorstörténeteivel tágította tovább. Nem túlzás, hogy erre a munícióra alapozódik az egész Szabó Magda-életmű. Gerbert Judit színművésznő meleg tónusú hangja vezette végig a közönséget az író(nő) életének történetén, s vele a 20. század tátongó szakadékai felett.  „Nekem mindenkit meg kellett mentenem”, hangzott el ennek a grandiózus életnek az egyik tételmondata a Szabó Magdára jellemző mosolygós határozottsággal.   Az est címe Szabó Magda Stock im Eisen című verséből való:  „Megjöttem és köszöntelek: / nem nyeltek el e szomjas évek. / Ajándékomat megbecsüld: / azt hoztam el neked, hogy élek. (…) Hát itt vagyok. Rád emelem / le sose sütött szememet; / ó, öreganyám, nagyvilág, / jól megjegyezd a nevemet!”  Az ANGYALOKRÓL A MAI VILÁGBAN. Advent 3. napján nem is választhattunk volna megfelelőbb programot, mint dr. Reisinger János irodalomtörténész „Az angyalokról a mai világban…” c. előadását. A hatalmas tudásanyagot ötvöző, közel kétórás rendezvény mély nyomot hagyott a hallgatóságban. Vallási, történelmi, irodalmi ismeretek, bibliai tanítások és a mai társadalom párhuzama rajzolódott ki a rendhagyó témájú előadásból. Az emberi fizikai és lelkierő napjainkban jellemző hanyatlása, Földünk pusztulása, és az ezek ellenében munkálkodó angyali küldetés megmutatja, hogy nem mellékes kinyilatkoztatás a róluk szóló híradás. Az angyalok senkit sem hanyagolnak el, senkit sem mellőznek : Isten nem személyválogató- hangzott el dr. Reisiger tanár úrtól.. Az előadás hozzászólásokkal, tartalmas beszélgetéssel egészült ki, majd az est végén az előadó által írott és szerkesztett változatos kiadványokból is válogatott a közönség.                                            Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros                                                                            *********** A tökéletes karácsonyi beigli Nincsen karácsony bejgli nélkül, ugyanakkor sokan tartanak is az elkészítésétől.  Aki biztosra akar menni, fogadja meg az alábbi néhány jó tanácsot, s próbálja ki idén Pataki Ádám mestercukrász kiváló receptjét.  Hozzávalók: Egy rúd bejgli tésztájához kell: 13 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 dkg zsír, 1,5 dkg porcukor, 1 kisebb tojás sárgája, egy csipet só, egy csipet élesztő, egy kevés tej. A diós töltelékhez: 1,5 dl, 1 dkg méz, 1 dkg reszelt narancshéj, 5 dkg cukor, 2 dkg mazsola, 6 dkg finomra darált dió, 3 dkg durvára darált dió, 3 dkg édes morzsa (kekszmorzsa), ízesítéshez egy kevés fahéj és rum / A mákos töltelékhez: 1,5 dl tej, 1 dkg méz, 1 dkg reszelt narancshéj, 2 dkg reszelt alma, 4 dkg cukor, 2 dkg mazsola, 10 dkg darált mák, 2 dkg édes morzsa (kekszmorzsa) / 
Elkészítés: A töltelékkel kezdjen. Forralja fel a tejet a cukorral, majd keverje bele a többi alapanyagot is, és hagyja kihűlni, hogy egy hideg, gyúrható masszát kapjon. 1. A tészta készítésénél előbb a vajat morzsolja el a liszttel, majd gyúrja össze a többi hozzávalóval, amíg sima, nedves tésztát nem kap. 2–3. A tészta kinyújtásánál ne használjon lisztet, és körülbelül 4-5 mm vastagságú, téglalap alakú formára  nyújtsa. 4. A hideg tölteléket a kezével simítsa rá úgy, hogy 1 cm széles részt hagy a szélén. 5–6. A széleket hajtsa be, és tekerje fel a tésztát jó szorosan. Ha ezzel végzett, tegye hidegre pihenni pár órára.                     7. Kenje be a tojásokkal, szurkálja meg, és süsse 25 percig 190 fokon.                       Szeletelés előtt hagyja kihűlni.  
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