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Emlékek
egy tankról

1956-ban az a tank volt a szabadságharc
egyik fõszereplõje, amelynek korábban
Orbán Lajos volt a parancsnoka. Az errõl
készült interjú a 2. oldalon olvasható.

Itt van az õsz,
itt van újra

A hosszú, forró nyár után lassan beköszönt
az igazi õsz. Az elsõ fagyok után már sár-
gulnak az erdõk, hullanak a levelek. Sok fa
gyönyörû színekben pompázik. A Petõfi
Sándor Gimnázium udvarán kaptam len-
csevégre ezt a fát. Rajta már alig van levél,
alatta viszont a sárga levélszõnyeg utolsó
színpompájával búcsúzik a nyártól.

Hargitai Lajos

Szeretet
egy szeretetlen

világban
Kedden este Takács Kata kineziológus
tartott nagyhatású elõadást a József Attila
Mûvelõdési Központban a Sárbogárdi
Kistérségi Iroda szervezésében. Legköze-
lebb e témában november 27-én, 17 óra-
kor Cecén várja a mûvelõdési házban az
érdeklõdõket. /H/

Minden-
szentek

November elsején,
mindenszentek nap-
ján este ezernyi
gyertya világította
be temetõinket. Sok
ezren látogattak ki
Sárbogárdon és a
környezõ települé-
seken a temetõkbe
és gyújtottak gyer-
tyát szeretteik emlé-
kére ezen a napon.

/H/

Az erdõk védelmében
Bizonyára emlékeznek olvasóink arra a gátlástalan erdõirtásra, amely tavaly történt
a cecei határban, amikor több hektárnyi erdõt lovasítottak meg az erdészek orra
elõtt a tolvajok. A hasonló falopások megelõzése érdekében az orvvadászat, falopás,
illetéktelen szemétlerakás visszaszorítása érdekében Enczi József r. õrnagy, a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság megbízott vezetõjének kezdeményezésére összehívott tár-
gyaláson a rendõrség, az erdõgondnokságok és a vadásztársaságok közös összefo-
gással tesznek az erdõk védelméért.

Írásunk a 3. oldalon olvasható.
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Emlékek egy tankról
Orbán Lajos a III. Hadsereg 3. Pán-
célos Hadosztályánál, Esztergom-
ban szolgált hadnagyként. Bár
1955. szeptember 14-én leszerelt,
mégis mély emlékei fûzõdnek
1956-hoz. Errõl beszélgettem vele.

Hargitai Lajos: — Az 1956-os magyar for-
radalomban és szabadságharcban Orbán
Lajos nem vett részt. Mégis, a forradalom
emléke 51 évvel az események után is mélyen
él az emlékezetében. Miért?
Orbán Lajos: — Nem vettem részt a for-
radalomban, de az a tank, amelyiknek a
parancsnoka voltam a leszerelésemig,
egyik fõszereplõje lett azoknak a napok-
nak. A forradalom jelképe lett az a tank.
Gyakran látható filmekben, híradókban,
amint a tankon emberek állnak, lyukas
nemzeti zászló van a tetejére tûzve, ami-
bõl a Rákosi-címert kivágták. Amikor ezt
látom, mindig megüti a szívemet. Mert
aki páncélos volt, a szívében mindig az
marad.
H.: — Fáj a szíve, hogy nem lehetett ott a
tankján azokban a napokban?
O. L.: — Fáj, de talán ez volt a szeren-
csém, mert 1955. szeptember 14-én lesze-
reltek.
H.: — Miért szerelték le?
O. L.: — Mert templomban esküdtem a
feleségemmel. Mivel katonatiszt voltam,
ezt nem vették jó néven. Egy tiszt temp-
lomban nem esküdhetett a Rákosi-rend-
szerben. Büntetésbõl mindig úgy osztot-
tak be szolgálatra, hogy se karácsonyra,
se újévre nem tudtam hazamenni. A tiszti
klubban szilveszteri bál volt, én meg kint
voltam szolgálatban. Lakásról a hadse-
regnél nem is álmodhattam. Közben a fe-
leségem már babát várt. A templomi es-
küvõ miatt mindent megvontak tõlem.
Ezt tudomásul vettem, de amikor ezt
nyilvánosan, az állománygyûlésen is a
szememre vetették, elegem lett. Dacosan

visszavágtam a hadosztály politikai tiszt-
jének, hogy ha énnekem családom lesz,
ha itt leszek Esztergomban, a bazilikában
fogom megkereszteltetni. Ez betette ná-
luk a kaput, így leszereltek.
H.: — Örült, hogy leszerelhetett?
O. L.: — Hát, mit mondjak? Sárbogárdon
volt a családom, én meg Esztergomban.
Volt olyan 3 vagy 4 hónap, hogy nem tud-
tunk találkozni a feleségemmel.
H.: — Talán szerencséje is, hogy akkor le-
szerelték.
O. L.: — Szerencsém volt, mert egy évvel
késõbb, 1956. október 23-án az a tank,
amelyiknek én voltam korábban a pa-
rancsnoka, a forradalom egyik fõszerep-
lõje lett. Felismertem, meg beszélték a
volt bajtársak is, akik a Margit-hídon vol-
tak október 23-án a hidat biztosítani.
Amikor jöttek a tüntetõk, a tankkal hoz-
zájuk csatlakoztak.
H.: — A filmeken fölismerte, hogy az éppen
a maga tankja volt?
O. L.: — Persze, hogy felismertem, hát a
számát tudtam.
H.: — Mi lett ennek a tanknak a sorsa?
O. L.: — Visszavezényelték a Zalka Máté
Laktanyához. Ennek a tanknak az élethû
kicsinyített mását elkészítettem. Ezt má-
ig õrzöm. Eredetileg vörös csillag volt raj-
ta piros, fehér, zöld körben. Ezt le kellett
festeni 1956. október 22-én, amikor már
kint voltak az indulási állásukban, és ak-
kor írták rá a számokat. 1953 nyarán kap-
tuk ezt a tankot. Komáromba kellett érte
menni, átvenni. Onnan kísértük fegyve-
resen az esztergomi táborig. Abban a pil-
lanatban fölismertem, amikor láttam a
tévében, hogy az a tank, amelyik a hídról
jött le és nemzeti zászlóval fel volt díszít-
ve, az én tankom volt.
H.: — Ez történelmi jelentõségû tank, ami
aztán múzeumba került. Ez a tank volt ta-
valy október 23-án is kiállítva, amit egy
állítólagos tüntetõ beindított. Létezik az,

hogy egy ilyen öreg tankot valaki csak úgy
beindítson?
O. L.: — Az egy teljesen harcképtelenné
tett múzeumi darab. Ahogyan mondják a
régi bajtársak, abból akkumulátort, min-
dent kiszedtek. Akkor valakinek utólag
bele kellett rakni. Négy darab akkumulá-
tor kell bele, minden oldalról kettõ-kettõ.
Mert ezekben a harckocsikban 12 henge-
res motorok vannak, tehát négy 50 kilós
akkumulátornak kellett lenni, hogy
üzemképesen tudjon indulni. Meg gáz-
olajnak is kellett benne lenni. Hát akkor
azt egy szakembernek elõzetesen bele
kellett tenni. Én ma is azt állítom, hogy
azt tudatosan csinálták.
H.: — Tartja-e még a kapcsolatot a régi
bajtársakkal?
O. L.: — Sajnos mind meghaltak.
H.: — Vannak-e, akik a harcokban elestek
56-ban?
O. L.: — Vannak: Lovas Károly, Felföldi
István, Zöld István. Mindhárman az én
szakaszomban voltak.
H.: — Voltak-e olyanok, akiket utána elítél-
tek?
O. L.: — Hogy a csudába ne! Sokan. Mert
részt vettek a harcokban.
H.: — Akkor most az egyik szeme sír, a
másik nevet? Mert ha ott lett volna, maga is
részt vesz a harcokban.
O. L.: — Egyrészt örülök, hogy megma-
radtam a családom számára, mert engem
már korábban leszereltek. Ugyanakkor
fáj, hogy nem lehettem ott én is a bajtár-
sakkal. Még így is, hogy tudom, mi lett
utána azokkal, akik bármilyen formában
részt vettek a forradalomban. És az is fáj,
hogy az esztergomiakról senki nem emlé-
kezik meg. Egyetlen egyszer Nagy Imre
említette meg a rádióbeszédében októ-
ber 27-én, vagy 28-án. Annyit mondott,
hogy köszönet az esztergomi páncélos
hadosztálynak, hogy Budapestet meg-
védték. Senki nem tudja, hogy azok a
nemzeti zászlóval fölvonuló és a forradal-
mat megvédõ tankok az esztergomi had-
osztályhoz tartoztak.
H.: — Ezzel az írással emlékezzünk most
rájuk.

Hargitai Lajos

Ercsi melletti tehenészeti telepre keresünk

ÁLLATGONDOZÓT
ÉS FEJÕT.

Útiköltséget térítjük, vagy igény esetén szállást biztosítunk.

Érdeklõdni: 7-15 óráig a 25/502-860 vagy
a 30/385-1967-es telefonszámon lehet.
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ÚJ RAVATALOZÓK
AVATÁSA

Töbörzsökön és Sárszent-
miklóson is mindenszentek-
kor, november 1-jén délután
került sor az új ravatalozók
avatására.
Mindkét helyen szép szám-
ban jöttek el a lakók a rég
várt eseményre. Juhász Já-
nos polgármester néhány
képviselõtársa kíséretében
ugyancsak részt vett a két ün-
nepségen.
Az egyházak részérõl Töbör-
zsökön Agyagási István lel-
kész—esperes, Sárszentmik-
lóson Hegedûsné Erdõdi Ju-

dit lelkész képviselték a
református közösséget, az
evangélikus felekezetet
Bõjtös Attila gyülekezeti
munkatárs és felesége,
Fûke Veronika, a katoli-
kus hívõket pedig Varga
László hitoktató.
Töbörzsökön Bõjtös Atti-
la köszöntötte elsõként az
egybegyûlteket, majd egy
verset olvasott fel az el-
múlásról, és feleségével
egy közös éneket adtak
elõ a feltámadás remény-
ségérõl. Agyagási István
Lukács evangéliumának 24. részébõl va-
lamint a húsvéti történetbõl idézte Isten
igéjét, megosztva a jelenlévõkkel azzal
kapcsolatos gondolatait, illetve méltatva
a ravatalozó megújulását.
Az egybegyûltek ezt követõen közösen
elmondták a Hiszekegyet, majd Varga
László fölszentelte és megáldotta az épít-
ményt. A Miatyánk imádsága után Hor-
váth István megköszönte a lakosság
összefogását, adományait, kiemelve Re-
ichardt Jánost, aki — földi életében —

szívügyének tekintette a
ravatalozó ügyét. Köszö-
netet mondott Juhász Já-
nosnak, az önkormányzat-
nak, a testületnek, vala-
mint az építést végzõ dol-
gozóknak is.
Sárszentmiklóson az ava-
tás alkalmából egy hölgy
— egy budapesti cég segít-
sége révén — egy mikro-
font adományozott a te-
metési szertartásokhoz.
Födelevics József, a katoli-
kus egyház kántora a gre-
gorián dallamú, latin szö-

vegû Requiemmel nyitotta meg az ün-
nepséget. Hegedûsné Erdõdi Judit két lá-
nya Túrmezei Erzsébet mûveibõl olva-
sott fel. A Bõjtös házaspár énekét köve-
tõen Hegedûsné Erdõdi Judit János
evangéliumának negyedik részébõl olva-
sott föl. Az igemagyarázatot Varga Lász-
ló prezentálta.
Az égbe mutató, két, imádságra kulcsolt
kezet szimbolizáló tetõ alatt a közös ál-
dást és imát követõen megkondult a lé-
lekharang is.

Hargitai Kiss Virág

Együtt
a természet

védelméért…
Természetkárosítás, orvvadászat, falo-
pás, illetéktelen szemétlerakás — ezek
azok a problémák, amelyeknek vissza-
szorítása érdekében a napokban szoro-
sabb és gyakorlatiasabb együttmûködés-
re sarkallták a rendõrség, az erdészetek
és vadásztársaságok képviselõit Sárbo-
gárdon. Az Enczi József r. õrnagy, a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányság megbízott ve-
zetõjének kezdeményezésére összehívott
tárgyaláson a rendõrség, az erdõgond-
nokságok és a vadásztársaságok közös
célként határozták meg a környezõ erdõk
védelmét. A közös célt közösen szerve-
zett, rendszeres akciókkal, járõrszolgála-
tokkal, ellenõrzésekkel tervezik gyakor-
latias formába önteni.

A környék erdeiben visszatérõ problémát je-
lentenek ezen idõszakban elsõsorban a falo-
pások. A tél beálltával ugyanis megszapo-
rodnak az úgynevezett megélhetési falopá-
sok, és egyre jobban elterjednek a szervezett
formában történõ, haszonszerzés miatti faki-
vágások is. Az értékes fák kivágásával nem
kis károkat okoznak az elkövetõk.

Az erdõkben nemcsak a növények, de az ál-
latok is veszélyben vannak. Az orvvadászat
is fejtörést okoz a természet és a rend õrei-
nek.

Elsõsorban e két probléma adott alapot a
rendõrség, az erdõgondnokságok, vadgaz-
daságok és erdészek képviselõinek a közös
gondolkodásra. Megállapodás született,
hogy heti rendszerességgel közös ellenõrzé-
seket szerveznek, amelyektõl jelentõs elõre-
lépést várnak a területek védelmében, és az
elkövetõk eredményes felderítésében.

A heti négy alkalommal szervezett akciók
idõpontjáról és helyérõl a rendõrség határoz
majd, melyet elõzetesen egyeztetni fog az
érintett terület képviselõjével. Ezekkel pár-
huzamosan a kapitányság illetékesei a kör-
nyék útjain közlekedési ellenõrzéseket is tar-
tanak majd, hiszen pl. a fák, vagy az elejtett
vadak szállítása közúton történhet.

Az akciók illetéktelen szemétlerakások,
egyéb természetkárosító tevékenységek
visszaszorítására és felderítésére is kitûnõ-
en alkalmasak. A színesfémtolvajok intenzí-
vebb elfogását is segíthetik a tervezett ellen-
õrzések, mivel gyakori, hogy az elkövetõk az
erdõkben égetik le a lopott vezetékek mû-
anyag borítását.

A közös ellenõrzések során a járõrök elõnyé-
re válik majd, hogy nagyobb helyismeretre
tehetnek szert a környezõ erdõkben.

Szabó Katalin FMRFK-sajtóreferens
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F I S E N C S I P S Z
1. rész

Régi irataimat rendezgettem egyik
nap, és a kezembe akadt egy idei nyári
közös fotó egykori gimnazista diák-
jaimmal. Londonban készült, ahová
összesen tizennégyen utaztunk feled-
hetetlen öt napra, július elején.
Régóta tervezgettem, hogy papírra ve-
tem ottani élményeinket, de érdekes
módon a legjobb dolgokat a legnehe-
zebb megfelelõen szavakba önteni.
Most azonban, a zimankósabb napok-
ban, a meleg radiátor és egy gõzölgõ tea
mellett, egy doromboló macskával az
ölemben végre formát öltenek az emlé-
kek, gondolatok.
Hadd osszam meg hát ezeket a kedves
olvasókkal, és veletek, kiscsibéim!

Az utazás

Míg egy másik csapat a sárbogárdi gimná-
ziumból busszal barangolta be Londont
és környékét, mi fapados repülõvel, tö-
megközlekedési eszközökkel és gyalog
„vettük be” az angolszász birodalom
fõvárosát.
Az izgalom a reptéren, majd a gépmadá-
ron hágott a tetõfokára, mivel senki nem
utazott még a gyerkõcök közül repülõvel,
no, és szigorúbb volt az ellenõrzés is, mint
korábban. Nati útlevelét hosszasan for-
gatták ugyan — lévén nem magyar állam-
polgárságú —, ám gond nélkül, ujjongva
szálltunk fel Budapesten. A lányok telje-
sen odavoltak, amikor meglátták, hogy az
egyik légikísérõ Gombos Edina jóképû
kubai férje.
Két és fél óra múlva kikerekedett, kíván-
csi szemekkel, bedugult füllel szálltunk le
Luton repterén. Nem volt valami meleg,
azt meg kell hagyni, de ezzel senki nem
törõdött. Vonattal háromnegyed óra
alatt beértünk London szívébe, a London
Bridge-hez, onnan már csak pár perc volt
gyalog a diákszállás.
Mivel két külön szobát kaptunk két kü-
lönbözõ emeleten, ráadásul a földszinten
illetve az alagsorban volt a reggeli és az
internet, a tetõn pedig egy jakuzzi és egy
szauna, igen rendesen megizmosodtunk
a lépcsõkön való föl-le rohangászásban.
A szobákban nem mi voltunk egyedül, így
módunk nyílt megismerni ausztrál, ame-
rikai, koreai és olasz fiatalokat is.

1. nap

Érkezésünk másnapján látogattuk meg a
„nagyágyúkat”. A Madame Tussauds vi-
aszmúzeumban kezdett a többség. Itt
ki-ki felkereste kedvenc hírességét egy

érintés és fotó erejéig, aztán a Chambers
of Horror-ban ijedezte ki magát.
Négyen, Nati, Sosy, Kornél és jómagam
inkább a közeli Regent’s Parkban tettünk
egy sétát. Megfigyeltük a víz alól felbuk-
kanó kacsákat. Aztán engedtünk a móku-
sok csábításának. Önfeledten gügyögve
próbáltuk a fûben és fákon pantomimozó
állatkákat magunkhoz édesgetni magyar
ropival, több-kevesebb sikerrel, néhány
harapás árán. Végül táncoltunk egyet a
szabadtéri pavilonban.
A British Museum volt a következõ állo-
más. Az ebédre hozott szendvicseket itt
fogyasztottuk el, hasunkat süttetve a na-
pon. Láttuk mi a távolban körözõ heli-
koptereket, de nem foglalkoztunk velük
addig, míg Evelin szülei nem telefonál-
tak, hogy élünk-e még, mert a hírek tele
vannak azzal, hogy Londonban bombát
találtak egy szórakozóhely közelében, a
Hyde Park-nál. Kissé inunkba szállt a bá-
torság, de nem volt értelme hanyatt-
homlok bárhová is menekülni. A fiúk
megnyugtattak minket, lányokat, hogy a
briteknek van a legjobb védelmi rendsze-
rük a terroristák ellen. A következõ na-
pokban magunk is tapasztalhattuk ezt,
mivel tele voltak rendõrökkel az utcák,
metrók, félóránként ment legalább egy
szirénázó rendõrautó, és több helyet is le-
zártak ideig-óráig.
Így hát mentünk tovább a program sze-
rint az Oxford Street-re nézelõdni, vásá-
rolni.
A szállásunktól nem messze van a The
London Dungeon, a rettegés háza. Lon-
don történelmének sötét oldalaiba nyújt
betekintést ez a hely: a pestis, tûzvész, kö-
zépkor borzalmaiba, Hasfelmetszõ Jack
világába. Annyira azért nem volt félelme-
tes, mint reméltük. Viszont volt egy na-
gyon érdekes találkozásunk. Amikor

odaértünk, egy fiatalember fogadott
minket. Ismerõs volt az arca, de nem jöt-
tem rá, honnan. Bevezetett a pénztárhoz,
és amíg én igazoltam a foglalásunkat, a
gyerkõcöket összeállította egy fotóra.
Mire visszaértem hozzájuk, már magya-
rul beszélgettek és nevetgéltek. Ekkor
derült ki, hogy egy volt fõiskolás évfo-
lyamtársam az a fiatalember, úgyhogy
nagy volt az öröm és a meglepetés. Õ
készítette rólunk az itt látható fotót.
A napot a London Eye-nál fejeztük be.
Azt hiszem, ez volt az egyik legnagyobb
élmény azoknak, akik fölültek a hatalmas
fogaskerékre. Lassan alkonyodott, mi-
közben néhány sötétebb felhõ is volt az
égen, úgyhogy gyönyörû volt a város.
Este nem kellett altatni senkit sem.

2. nap

Ez a nap nem indult valami fényesen.
Akárhányszor voltam eddig Angliában,
sohasem esett ilyenkor, most megkaptuk.
Áztató esõbe, hidegbe jöttünk ki a föld
alól a Trafalgar Square-re, ahol az aktuá-
lis fesztiválra készültek elõ. Miután meg-
csodáltuk a National Gallery festmény-
gyûjteményét, reménykedve, hogy eláll
az esõ, ácsorogtunk még egy kicsit a tim-
panon alatt, azt hallgatva, hogyan hangol
néhány énekes, aztán továbbmentünk. A
The Mall-on végigsétáltunk a királynõ re-
zidenciájáig, majd onnan a kormányzati
negyeden át a Westminster Abbey-ig.
Mivel csuromvizes volt minden, képte-
lenség volt olyan helyet találni, ahol nyu-
godtan elfogyaszthattuk volna az ebé-
dünket. Végül elszontyolodva, kissé fe-
szülten az apátság melletti fák alatt gyö-
möszöltünk magunkba pár falatot. A ki-

Folytatás a következõ oldalon�



Bogárd és Vidéke 2007. november 8. KÖZÖSSÉG 5

Készítsünk madáretetõt!
Segítsük a telet itt átvészelõ

madarakat
Télvíz idején az ablaknál állva a meleget adó ra-
diátor teszi kellemessé a benti létet. Kinn a zord
hideg télben, a fagyott talajon, a kopár fák ága-
ira rárepülõ madarak sanyarú sorsának jobbá
tételét már nyáron — kora õsszel segíthetjük,
ha gondos állatbarát módjára, elõre madárete-
tõt készítünk a hideg napokra.

Madáretetõ iskola
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület különbözõ
programjain már nyáron elkezdte a madáretetõ
készítés fortélyaiba betekintés segítését. Az
állatbarátok hulladék faanyagok felhasználásá-
val készítettek madarak számára életmentõ
eledeltartókat.
Az intenzív etetésre csak a zord fagy és össze-
függõ hótakaró esetén van szükség, ilyenkor a
kis vendégeknek a megszokottnál is több ener-
giára van szükségük - már az életben maradás-
hoz is. Lehet szó vörösbegyrõl, aprócska cinké-
rõl, feketerigóról és még sokféle kedves ma-
dárkáról, akik megtelepedhetnek a kertekben
vagy akár az ablakokban, ha rendszeresen gon-
doskodunk az etetésükrõl. Ha tudjuk, miért ne
tegyük könnyebbé az életüket? Lássunk hozzá
a madáretetõ készítéséhez! Egy kis gondosko-
dással segíthetünk a környezetünkben élõ ma-
dárkáknak átvészelni a zord idõszakot, amíg a
természet vegetációja újra nem éled. Ennek
több formája lehetséges:

Étket szórni az ablakpárkányra
Ez a legegyszerûbb. Napi rendszerességgel
megtehetjük, így a kis madarak odaszoknak
enni az ablakunkhoz. Bentrõl ezáltal megfigyel-
hetjük az odaszálló állatokat közelrõl is. Ennek
megtételéhez nem szükséges nyári – tavaszi
elõkészület sem. Gondot okozhat, ha emeletes
házban lakunk, és az alsóbb szinteken élõ (nem
állatbarát) lakókat esetlegesen zavarja, ha be-
piszkolják az állatok evés közben a lentebb lévõ
ablakokat (maghéjakkal, ürülékekkel). Kerüljük
el minden esetben a konfrontációt, és inkább
készítsünk komolyabb etetõt, ami nem az abla-
kok közelében van, és nem zavarja meg lakó-
társaink nyugalmát sem.

A legegyszerûbb madáretetõ
Eldobható üdítõs flakonból is készíthetünk ma-
dáretetõt. Elsõ lépésként az üveg szájára teker-
jük vissza a kupakját, de úgy, hogy közben rá-
csíptetünk kötözõ zsineget vagy drótot. A fla-
kon testébõl vágóeszközzel ajtóként funkcio-
náló nyílást vágunk. Ezen fognak be és kiszállni
a madarak az etetõbõl, és itt töltjük be a táplá-
lékot is. Miután megraktuk madáreleséggel a
pár perc alatt elkészült etetõt, már tehetjük is ki
a közeli bokorra vagy fára. Ha van rá lehetõsé-
günk, készíthetünk egyszerre több ilyen eledel-
tartót is. Eldobható üdítõs flakon van bõven,
azok felhasználása hulladékcsökkentõ alterna-
tívaként is értelmezhetõ.
A kihelyezett eleségtartókat érdemes két – há-
romhetente ellenõrizni, eledellel utántölteni.

Madáretetõ építmények

„Komoly mérnöki” munkával (rajzokkal, tervek-
kel) is kezdhetjük a madáretetõ készítését. Mi-
után megálmodtuk, hogy hogyan nézzen ki ál-
maink etetõje, vessük papírra terveinket. Szá-
moljuk ki az anyagok fajtánkénti mennyiségeit,
majd szerezzük be a hozzávalókat (új vagy régi
faanyagokból is összeválogathatjuk). Miután
kiszabtuk a fõ elemeket, nem marad más hátra,
mint azok összeszerelése. Ha készen van a ma-
dáretetõ, eleséggel feltöltjük, és kihelyezzük
lakókörnyezetünk fáira, bokraira. Ha kertek al-
ján (fákon vagy bokrokban) helyezzük ki az ete-
tõt vagy toronyházak ablakaiba – erkélyeibe
kerül is ki az eledeltartó, minden esetben
ügyelni kell arra, hogy lehetõleg szélvédett he-
lyen kapjon végleges helyet. Az etetõt ne te-
gyük ki túl alacsonyra, hogy egy kóbor macska
vagy a házi kedvenc semmiképpen se érhesse
el az etetõt (mint tudjuk, a macskák a madarak-
ra veszélyes ragadozók).

Mit rakjunk az etetõbe?
Olajos magvak (napraforgó, tökmag), kalászos
termések (búzaszemek, kukoricadara) rend-
szeresen kerülhetnek az eledeltartókba. Az ele-
ség sose kerüljön a hóba, mindig olyan helyre
kell tenni, ahol szárazon marad. Energiában
gazdag (és kedvelt) még az adagolt, nyers sza-
lonnacsík is. A madáretetõ készítési procedúra
lehet közös hétvégi, családi program vagy cso-
portos foglalkozás is. Fontos, hogy gyerekek
felnõtt jelenléte nélkül veszélyes szerszámok-
kal (fúróval, fûrésszel, kalapáccsal) ne dolgoz-
zanak, mert maradandó sérüléseket okozhat-
nak maguk és társaik bánatára. Magasba való
madáretetõ kihelyezést is bízzuk felnõttekre.

Jó barkácsolást és sok-sok tollas
barátot kívánunk mindenkinek!

Seres Zoltán, Orpheus Állatvédõ Egyesület
www.zug.hu – Állatbarát Web Kuckó
www.sinter.hu – Állatvédelmi Adatbank,
Adó 1%: Orpheus Egyesület – 18464654-1-06
Várjuk elkészült madáretetõitekrõl fényké-
peiteket, a legjobb munkákat jutalmazzuk.
– info@zug.hu (csatolva)
– Orpheus Állatvédõ Egyesület, 6701 Szeged,
P. F.: 929 (fényképen)
Ingyenes állatvédelmi kiadványok (matricák,
plakátok, képeslapok) közepes, bélyeggel ellá-
tott válaszboríték ellenében rendelhetõek!

rályi család koronázási, temetkezési, há-
zassági és egyéb ceremóniáinak színhelye
kárpótolt bennünket az „elszenvedette-
kért”. Ráadásul, amikor a Parliament
épületétõl sétáltunk vissza a Trafalgarig,
egyszer csak felvonulók állták el az utun-
kat. A tûzoltók, rendõrök, tengerészek és
még számos köztestület azonos nemhez
vonzódó tagjai ballagtak zászlókkal,
transzparensekkel a Pride London Pa-
rade-re, azaz a melegek parádéjára. Föl
sem ocsúdtunk a meglepetéstõl, amikor a
miniszterelnök lakhelyével szemben egy
Szomália megmentéséért tüntetõ cso-
portot láttunk kántálni. Lencsevégre
kaptuk õket, és tõlük ered utunk jelmon-
datának egyik fele is: Save Somalia! A
melegek látványos felvonulása éppen a
Trafalgaron volt, úgyhogy — miután ki-
bámészkodtuk magunkat — egy csendes
utca felé kerülve megkerestük a követke-
zõ metrómegállót, és a Harrods luxusáru-
házba mentünk.
Hogy teljes legyen a nap, itt egy olyan
tüntetõ gyõzködött bennünket (!), aki az
állatok legyilkolása, és a szõrmék ellen
agitált. Egyébként az áruház csillogó
labirintusából egy idõ után mindenki ki-
menekült közülünk, mert a méregdrága
holmik, a minket végigmérõ eladók és
módos vásárlók között kellemetlenül
éreztük magunkat.
Elcsigázva tértünk vissza a szállásra fel-
melegedni és pihenni.
Hogy mi jelmondatunk másik fele, és mi-
ért a fenti címet kapta ez az írás, azt jövõ
heti lapszámunkból tudhatják meg.
Folytatása következik.

Hargitai Kiss Virág (Csirkenéni)

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Mi lesz veled, vajtai erdõ?
A vajtai erdõt jártuk Lendvai Gábor
ökobiológussal, lelkes természet-
védõvel, hogy megnézzük: az el-
múlt évtizedekben a nyereségköz-
pontú erdõgazdálkodás milyen
pusztítást végzett a ma már ter-
mészetvédelmi területté nyilvání-
tott hajdani õsvadonban.
Gáborral a vajtai kastély mellett
vezetõ dûlõúton mentünk be né-
hány száz métert, amikor egy hold-
béli tájat pillantottunk meg.

Lendvai Gábor: — Már a természetvé-
delmi területen vagyunk. Látható, hogy a
tavaly tarra vágott erdei fenyõ helyét ki-
tuskózták, azaz lánctalpas géppel kitúr-
ták a tuskókat a földdel együtt az erdõtag
szélébe. Ott embermagasságig tornyosul
a gyökerek, tuskók, ágak és a termõföld

kusza tömege. Ez ott marad majd 50-100
évig. Ez a barbár munka nem fog eltûnni.
Hargitai Lajos: — Szinte olyan, mintha ha-
talmas ûrlények felszántották volna az erdõ
alját.
L. G.: — Mintha mezõgazdasági terület
lenne, ahol szántunk, vetünk, aratunk.
H. L.: — Annak ellenére, hogy ez természet-
védelmi terület, akáchusángok láthatók
elõkészítve telepítésre.
L. G.: — Ez azért érdekes, mert ha hátat
fordítunk a szántott területnek, egy szép
tölgyest látunk. Tehát nem akáctelepítés
volt az eredendõ, hanem a tölgyes.
H. L.: — Igen, csak közben nõtt az akác,
mint a tarack.
L. G.: — Fölverõdik egy csomó helyen,
különösen az erdõszéleken, mint a gyom
a kertekben. A lábunk alatt, az aljnövény-
zetben mindenfelé az odvas keltike virít.
Ez a tölgyesek jellemzõ növénye. Ebbõl
következik, hogy a fölszántott rész is
tölgyerdõ volt valaha. Az erdészeti tör-
vény kimondja, hogy azokon a helyeken,
ahol lehetséges, a természetes erdõt kell
felújítani: a tölgyes termõhelyen a töl-

gyet, ahol bükk élt, ott a bükköt stb. Vé-
dett területen kifejezetten a természetes
erdõket kell visszatelepíteni, nem pedig
akácot. Ezt az erdõmûvelést, ami itt van,
inkább erdõrombolásnak, természet-
rombolásnak nevezhetõ.
A térképeim és az itteni növények alap-
ján meg tudom mondani, hogy 40-50 év-
vel ezelõtt hol voltak tölgyesek. Ezekbõl
is látszik, hogy sokkal több helyen volt
tölgyes akkor, mint ma. Ez nem meglepõ,
mert az elmúlt évtizedek gazdálkodásá-
nak a módozata, hogy a tölgyet letermel-
ték, és helyette akácokat telepítettek
zömében.
H. L.: — Mert az akác gyorsan növõ fa.
L. G.: — Így van. A rövid távú gondolko-
dás szerint a tölgy nagy értékû fa; ha azt
kivesszük, jó áron eladjuk. No, de lassan
nõ! Ezért gazdaságosabb helyette a sok-
kal gyorsabban növõ akácot telepíteni,
mert hamarabb forgatható benne a pénz.
Az más kérdés, hogy hosszú távon kilop-
tuk az erdõbõl az értéket, hiszen egy gaz-
dag tölgyállományt tettünk tönkre és a
termõhelyet is megváltoztatja maga az
akác. Ha hosszú ideig akácot termesz-

tünk, a talaj minõsége is meg fog változni.
Vajtán volt, de sajnos meghalt már Szõke
Károly erdész, aki nagyon sokat tett
azért, hogy megkímélje az erdõket. Õ
meghagyott fákat, amikre azt mondták
volna, hogy azt is ki kell vágni. Tudok mu-
tatni olyan kb. 200 éves tölgytuskót, ami-
ért én magam könyörögtem az erdész-
nek, hogy legalább azt az egy fát ne vágas-
sa ki. Mégis kivágták.
Gáborral ezután elmentünk egy olyan rész-
hez, amelyben még megvan a régi tölgyes,
ott folytattuk a beszélgetést.
H. L.: — Ezek a tölgyfák hány évesek?
L. G.: — Szerintem 100 év körüliek. Ahol
most vagyunk, az egy olyan erdõtípus,
ami két kezemen megszámolom, hány
helyen található meg még Magyarorszá-
gon. A Kárpát-medencén kívül ilyen er-
dõt sehol a világon nem lehet találni. Ez a
homoki sztyepperdõknek egy gyöngyvi-
rágos-tölgyes változata.
H. L.: — Ahogy kiérünk belõle, megint aká-
cos látszik.
L. G.: — Itt szintén akácot telepítettek a
tölgy helyére. Ez ugyanolyan tölgyes volt,
mint amit éppen elhagytunk. A termé-
szetvédelmi területen akkor nem szabad
akácot telepíteni, ha igazolható az adott
termõhelyen a természetes erdõ, és a ter-
mészetes fafajok felújíthatóak. Ha felnõ
a tölgy, akkor oda tölgyet kell telepíteni.
Vannak olyan termõhelyek, ahol azon-
ban kiszáradt a talaj, a termelés, a víz lej-
jebb szállt, ezért már nem újul a tölgy. De
itt, Vajtán nem ez a helyzet. Itt tudok mu-
tatni tölgyújulatokat bárhol az erdõben,
mégis akácot telepítettek a tölgy helyére.
A tölgysarjakat meg majd kiirtják az erdõ
tisztogatásakor, mert csak zavarja a
gazdasági szemléletû erdõgazdálkodást.
H. L.: — Tehát itt kijátsszák a törvényt.
L. G.: — Így van.
H. L.: — Mikor nyilvánították védetté ezt a
területet?
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L. G.: — Úgy tudom, hogy 1999. január
1-jétõl védett ez a terület.
H. L.: — Miért érdeke az erdõgazdaságnak,
hogy akácot telepítsen?
L. G.: — Az akáctelepítés a jelenlegi kö-
rülmények között sokkal olcsóbb, mint a
legtöbb más fafajé. Az akác szaporító-
anyag-elõállítása nagyon egyszerû, a tele-
pítés géppel megvalósítható. Óriási elõ-
nye, hogy nem kell védeni.
H. L.: — Ezt nem dörgöli le az õz.
L. G.: — Ezt nem rágja le, nem károsítja a
vad. Az akác kemény kötésû növény. A
tarra vágott, nyílt, száraz területen is jól
megél.
H. L.: — Talán azért is tették védetté a terü-
letet, hogy ezzel esélyt adjanak az itt lévõ
növényeknek a túlélésre.
L. G.: — Így van. A tölgyet sokat kell
ápolni egy nyílt tarvágott területen. A
tölgycsemete jó esetben 20-30 cm magas.
Ha makkról vetik, akkor pedig semmi.
Egy ilyen nyílt területet pillanatok alatt
elborít a gyom, amiben a tölgycsemete el
fog pusztulni. Mire egy ilyen friss telepí-
tésû tölgyesbõl tölgyerdõ lesz, az körül-
belül 80 év. Az akácból pedig letermelhe-
tõ akácerdõ lesz 40 év alatt. De most néz-
zünk meg egy olyan területet, amely érin-
tetlenül maradt meg a hagyományos szá-
lazó erdõmûvelés idejébõl.
H. L.: — Látom, hogy homoki jellegû ezüst
nyár is van benne.
L. G.: — Ahol kicsi buckát is látunk, ott
már rögtön a fehér nyár jön elõ. Ez a Du-
na—Tisza-közére is jellemzõ fehér nyá-
ras. Itt nagyon kevés maradt meg, mert
ezeket mindjárt akácosították. Ott lej-
jebb még van néhány hatalmas nagy gyer-
tyánfa, jobbra pedig egy kis darabkát
meghagytak a régi tölgyesbõl. Ez annyira
kicsi, hogy tudományos vizsgálatra nem
alkalmas. Ez a néhány szép nagy gyer-
tyánfa már igazi ritkaság. Amíg az erdõ jó
állapotú, addig újulni képesek ezek a fák,
tehát jön föl a gyertyán természetes mó-
don. Ez az erdõrész hosszanti vonulat, a
kastélytól megy ki egészen a megyehatá-
rig, a 63-as út széléig.
H. L.: — A szélessége egy focipályának sem
elég, nemhogy egy erdõnek.
L. G.: — Ugyanakkor látszik, hogy na-
gyon gazdag a növényvilága; sokféle nö-
vény és állat él itt együtt békésen.
H. L.: — Szimbiózisban élnek.
L. G.: — Ilyen volt az egész vajtai erdõ va-
laha. Nagyon jó és természetes állapotú
erdõk voltak ezek. Itt nem kell harcolni
betegségekkel, mert az erdõ megvédi ma-
gát. De ha ez így folytatódik, néhány évti-
zed múlva nem marad a régi értékekbõl
semmi.
H. L.: — A pusztuló értékei ellenére, még
ebben az állapotában is gyönyörû ez az er-
dõ, és lehet gyönyörködni a megmaradt ér-
tékekben. S ha teheti, szóljon ennek az er-
dõnek az érdekében!

Hargitai Lajos

Kézilabda
A Szilas KC eredményes
a felkészülési tornákon

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola tanulóira épülõ Szilas KC
1994/95-ben született lánycsapata sok
munkával készül az idei Adidas Gyer-
mekbajnokságra. Igaz — sokan kérdez-
ték is, hogy miért —, egy felkészülési tor-
nával kevesebb lett, mert a kiírás értel-
mében „kifiatalodtunk” a Suzuki Barta
sárbogárdi bajnokságból, de sikerült az
Alba Regia KSE-vel megoldani a pénteki
napokat is.
Eddig az alábbi tornákon szerepelt a csa-
pat:

III. Üstökös Kupa — Dunaújváros,
1993/94-es korosztály, 15 csapat

Csoporteredmények:
A saját korosztályunknak megfelelõ

Vasas jobb volt
Szilas KC–ASI B 9:13
A késõbbi bajnok ellen nem a játékkal,

hanem a játékvezetõ matematikai
képességeivel volt probléma

Szilas KC–Békéscsaba 13:12 (a hivatalos
jegyzõkönyv szerint 13:13, a játékvezetõ
szerint, ami a döntõ ilyen esetben).

A felbosszantott csapat
nagyon akart bizonyítani

Szilas KC–Mohács 21:10
Ha a szélsõink jól „muzsikálnak”,

akkor jó a „buli”…
Szilas KC–Debreceni Sportiskola 16:11
A csoportban a 2. helyen végzett a csapat,
így a 4-6. helyért játszhatott a késõbbiek-
ben.

A szélsõk továbbra is robogtak…
Szilas KC–Dunaújvárosi Sportiskola 19:9

Ez a Vasas is túl „nagy” volt,
és a szélsõk is csak poroszkáltak

Szilas KC–ASI A 11:18

A csapat az 5. helyen végzett. Csendes
Szabina sérülés miatt nem játszott a
tornán.

Kocsola-kupa, Kocsola, 5 csapat

A tornát egy nem méretes, kicsi tornate-
remben rendezték meg a rossz idõjárás
miatt.
Szilas KC–Balatonföldvár 23:6
Szilas KC–Siófok 25:17
Szilas KC–Kocsola 19:8
Szilas KC–Kozármisleny-Siklós 17:11
Végeredmény: 1. Szilas KC, 2. Siófok, 3.
Kocsola, 4. Kozármisleny-Siklós.
Gólkirály: Bozsovics Rita, Szilas KC.
Csendes Szabina sérülés miatt kihagyta a
tornát.

XIII. Arany-kupa, Szentgotthárd

A torna tényleg felkészülési tornára sike-
rült, mert a saját korosztályunkban nem
volt csapat, így vagy idõsebb, vagy fiata-
labb, vagy fiúcsapatokkal játszottunk.
Eredmények:
Szilas KC–Körmend-Vasvár 14:14
Szilas KC–Skofja Loka (szlovén fiúcsa-
pat) 10:10
Szilas KC–Vörösmarty Szentgotthárd
27:3
Szilas KC–Skofja Loka 20:6
Szilas KC–Nádasd 19:6
Szilas KC–WAT Fünfhaus (osztrák
fiúcsapat) 17:10
Szilas KC–City Line Békéscsabai
ENKSE 15:12
A csapat edzõje: Zámbó Tibor.
Köszönjük a Somogyi család (Sokon
Kft.) segítségét, amely biztosította a tor-
nákon való részvételt!
A csapat a héten tovább folytatja a felké-
szülési munkáját. Csütörtökön Alsóõr-
sön játszik, pénteken Csurgón, vasárnap
pedig Szegeden vesz részt egy-egy több-
csapatos tornán.

NLÁI
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MÛANYAG
NYÍLÁS-
ZÁRÓK

REDÕNYÖK
karácsonyig

díjmentes
beszereléssel.

BARABÁS
LÁSZLÓ

06 (30) 290 8313
Telefon/fax:

06 (22) 379 409
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete

2007. november 9-én
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszter-
me, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató Sárbogárd város közlekedés-
biztonsága jelenlegi helyzetérõl, megoldási ja-
vaslatok.
2. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségveté-
sérõl szóló 31/2007. (IX. 25.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gaz-
dálkodásának idõarányos teljesítésérõl, az év
végéig várható teljesítések alakulásáról. A
2008. évi költségvetési koncepció.
4. A képviselõ-testület 2008. évi munkaterv-
ének jóváhagyása.
5. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevé-
kenységérõl, a hatósági ellenõrzési feladatok-
ról.
6. A 2008. évi ellenõrzési ütemterv elfogadá-
sa.
7. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító ok-
iratának módosítása.
8. Önrész biztosítása a nevelési, oktatási in-
tézmények által elnyert eszközfejlesztéshez.
9. Sárbogárd város helyi építési szabályzatá-
ról szóló 8/2005. (III. 30.) Ktr. számú rendelet
módosításának tervezete.
10. Építési telek kialakítása az 1240 hrsz.-ú te-
rületen.
11. Fenyõ utcai építési telkek kialakítása.
12. V. számú orvosi körzet eszközbeszerzése.
13. Rulírozó folyószámla-hitelkeret igénylése,
és a mûködési költségek ütemezett csökken-
tésére kötvény kibocsátása.
14. Javaslat a Sárbogárdi Beruházó Víziközmû
Társulat megszüntetésére.
15. A támogatószolgálat és a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról.
16. A MÉH Rt. Részvény-értékesítésérõl dön-
tés.
17. Pályázat kiírása könyvvizsgálatra.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználá-
sáról és az általános tartalék alakulásáról.
19. Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
21. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés
1. KÖZÉV Kft. ügyvezetõi tisztségváltása.
2. Sárbogárdi Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetõi
tisztségváltása.
3. Bejelentések

Juhász János polgármester

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.

EGYÓRÁS LUTTERLOH
SZABÁSTANFOLYAM!

CSAK 2 NAPIG!

Bármilyen hihetetlen, még-
is igaz! Segítsen magán és
a családján, tanuljon meg
méretre szabni egyetlen
óra alatt egy új, nagyszerû
német találmány segítsé-
gével. Nem kell másolni,
nem kell hozzá készülék, de
még tehetség sem szüksé-
ges. Bármilyen alakra,
bármilyen méretre. Kez-
dõknek, haladóknak, sõt
szakembereknek is! Egy-
szeri részvétel elegendõ!

Ké
rjü

k,
vá
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a
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k
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rj

el
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m
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!

Minden látogató kap 3 szabásmintát
a saját alakjára.

Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

2007. november 15-én és 16-án,
mindkét nap 10.00 és 15.30 órakor.
Idõtartama: 1 óra. Belépõ: 300 Ft.

Minden szükséges anyag az elõadáson megkapható.

Sportélet
Sárszentágotán
A Sárszentágotai Sportklub a jelenlegi
vezetõségével és tagságával 2005. októ-
ber 9-én alakult meg. A fenti idõponttól
kezdve megújult a sportöltözõ, amely a
mai kor minden igényét teljes mértékben
kielégíti; társadalmi munka keretében el-
készült egy füves kispálya, amely gyakor-
lópályaként használható; továbbá elké-
szült a kapuk mögé a labdafogó háló.
Ezen túlmenõen átdolgozásra került az
alapszabály, illetve 2006 májusától köz-
hasznú szervezet lett a sportklub. A klu-
bon belül mûködik a — szinte minden te-
lepülésen lévõ, hagyományos — focicsa-
pat. A felnõtt férficsapat a megye III. osz-
tályának déli csoportjában szerepel.
A csapatnak 2006 augusztusa óta új edzõ-
je van. A fiúk jó szereplése miatt a hazai
nézõk száma folyamatosan bõvül. Mûkö-
dik továbbá a klubon belül egy nõi foci-
csapat is, akik a 2006. és a 2007. évi me-
gyei bajnokságban is részt vettek. Az ön-
kormányzat egy garnitúra szerelés vásár-
lásával támogatta a 2006. évben a nõi fo-
cicsapatot. A lányok eredményei egyre
jobbak, mely köszönhetõ a 2007. augusz-
tus óta velük foglalkozó új edzõnek. A
sportklub szervezi és támogatja a helyi
sportéletet, ezen belül az utánpótlás ne-
velését. A 7, 9 és 11 éveseket a Fejér Me-
gyei Labdarúgó Szövetség támogatásával
oktatják, mérkõzésre szállítják.
A sportklub és a helyi önkormányzat kö-
zött a kapcsolat példaértékû. Az önkor-
mányzat 1.200.000 Ft-tal támogatta az
idei évben a klubot, melyet kiegészítenek
a rendezvények megtartásából befolyó
saját bevétellel. Az önkormányzat a fen-
tieken túl teljes mértékben átvállalja a
sportöltözõ fenntartásának költségeit.
Az elmúlt és az idei évben is nyújtott be
pályázatot a Sportklub a Nemzeti Civil
Alap pályázataira, melyen az elõzõ évben
100 ezer Ft folyt be a személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásából.
A Sárszentágotai Sportklub 2008-ban ün-
nepli fennállásának 50. évfordulóját.

László Tibor, a sportklub elnöke

Köszönetnyilvánítás
A Sárszentágotai Sportklub ezúton
köszöni meg a klubnak felajánlott sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ából befolyó
109.994 Ft-ot, melyet a sportolók úti-
költségének finanszírozására fordítot-
tak.

László Tibor, a sportklub elnöke



10 SPORT 2007. november 8. Bogárd és Vidéke

Légió 2000 Security–
Gréta Bútor–LSC Sárbogárd

városi teremlabdarúgó-bajnokság
A IV. forduló eredményei:

Reál Margit–Sárbogarak 5:0 (2:0)
Vezette: Szakács I. Reál Margit: Verbóczki,
Illyés, Kiss J., Fövenyi, Márton. Csere: Dani, Fe-
kete, Kiss Cs., Hufnágel, Rozgonyi. Sárbogarak:
Futó, Gazdag, Németh, Dizseri B., Kónya. Csere:
Czipp, Dizseri P., Bontovics. Nagy iramban kezd-
tek a csapatok. A Reál fölényét két kapufa is jelez-
te. Az elsõ félidõ tizedik percében született meg
az elsõ gól, majd a második a tizennyolcadikban.
A második félidõ is ugyanolyan lendületesen foly-
tatódott, mint az elsõ. Hajtottak a szépítésért a
Sárbogarak. Szép megoldásoknak voltunk szem-
tanúi. Itt is el kellett telni tizenegy percnek, mire
megszületett a harmadik gól. Ez kegyelemdöfés
volt, mert a hátralévõ kilenc percben még két ta-
lálattal tette le névjegyét a Reál. Sárga lap:
Hufnágel. Góllövõk: Fövenyi 2, Fekete 2, Roz-
gonyi.

Big Daddy Laca bisztró–
Cece Öregfiúk 2:2 (1:1)

Vezette: Tóth I. Laca bisztró: Kehl, Kovács, Kiss,
Huszár L., Sereg. Csere: Fazekas, Huszár T., Ra-
dó, Schmidt. Cece: Takács, Démuth, Klazer, Fü-
löp, Dr. Erdélyi. Csere: Damicsek, Kiss J., Kokics.
Nem volt olyan izgalmas mérkõzés, mint az elõzõ.
Hamar vezetést szerzett a Laca bisztró, küzdött az
egyenlítésért a többet támadó és helyzeteket ki-
dolgozó Cece, végül szöglet után szépítettek.
Összehozták a Ceceiek a második gólt, megint
nagy nehezen egyenlítettek. A helyzetek alapján
sima gyõzelmet kellett volna aratniuk, de ezen a
napon ez nem jött össze. Két-két gól, és más sem-
mi. Sárga lap: Kovács. Góllövõk: Huszár L. 2, illet-
ve Démuth, Fülöp.

Taki Team–Arsenal 2:1 (1:0)
Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Vörös,
Rohonczi M., Rohonczi G., Tar. Csere: Bodó.
Arsenal: Kiss A., Veress G., Derecskei, Veres P.,
Lukács. Csere: Érsek, Farkas, Kiss R., Palásti.
Gyõzelmével helyet cserélt a tabellán a két csa-
pat. Mindkét félidõben jobb volt a Taki Team. Ér-
dekessége a mérkõzésnek, hogy a védekezõ játé-
kosok rúgták a gólokat mindkét oldalon. Az elöl
játszóknak érdemes lesz ezen elgondolkodni.
Sportszerû mérkõzés. Góllövõk: Rohoncz M. 2, il-
letve Derecskei.

OMV–Extrém 0:5 (játék nélkül)
A mérkõzés idõpontjára az OMV csak három fõvel
jelent meg, így a versenykiírás értelmében a há-
rom pont a fent leírt gólkülönbséggel a vétlen csa-
pat javára lett igazolva. A sportszerûségi verseny-
ben 20 büntetõponttal sújtja az OMV csapatát a
versenybizottság.

Pusztaegresi Fiúk–Vidám Fiúk
5:5 (4:0)

Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Ellenbruck, Ba-
tári, Varjas, Fodor, Kolonics. Csere: Egyed, Õri,
Molnár. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti J., Németh Gy.,
Horváth I., Huszti N. Csere: Farkas. Nem cicóztak,
úgy becsületesen beindultak a csapatok. Horváth
nagy lövése a kapusról kipattant, az ismétlésnél a
kapufa mentett. Kolonics lõtt gólt a figyelmetlen
védõk mellett. Horváth megint a kapufát találta
telibe. Huszti N. fejesét védte Ellenbruck. Hor-
váth, majd Huszti N. hagyott ki nagy helyzetet.
Többet támadtak a Vidám Fiúk, de a kapuba nem

tudtak beletalálni. Kontrából viszont kaptak még
egy hármast. A második félidõben annyit válto-
zott a játék képe, hogy sikerült betalálni a Vidám
Fiúknak is. Senki sem gondolta volna, hogy a
Pusztaegresi Fiúk pontot veszítenek. Pedig ez
megtörtént. Csak saját magukat okolhatják. A ki-
dolgozott helyzetek alapján simán kellett volna
nyerni a Vidám Fiúknak, akiknek a végén sikerült
a pontmentés, immár nem elõször. Góllövõk: Ko-
lonics 3, Fodor, Egyed, ill. Horváth I. 4, Huszti J.

Flamengó–Twister 2:2 (0:1)
Vezette: Huszár L. Flamengó: Németh, Varga,
Tóth S., Derecskei, Parrag. Csere: Banda, Gál,
Verbóczki. Twister: Bognár I., Tóth A., Budai,
Szabó M., Szabó L. Csere: Balogh, Bognár T., Tóth
V. Nem bírt egymással a két csapat. Míg az elsõ
félidõben a Twister volt jobb, addig a másodikban
a Flamengó tudott fordítani, de a végére sikerült
az egyenlítés. Ezzel tovább nõtt a négypontosok
száma. A döntetlen eredmény megfelel a játék
képének. Kiállítás: Tóth A. 2 perc. Góllövõk: Ban-
da, Verbóczki, illetve Bognár T., Balogh.

DKS–Magnum VBT 3:4 (3:2)
Vezette: Huszár L. DKS: Suplicz, Kelemen, Dom-
ján, Márkovics, Czaffer. Magnum: Györök, Mi-
halkó, Vinkelmann T., Lakatos, Bor. Csere: Csen-
des, Mádi, Máté, Vinkelmann Zs., Vörös. Majd-
nem meglepetés született ezen a mérkõzésen. Az
elsõ félidõ játéka alapján ez be is jött, hisz nem kis
meglepetésre a csere nélkül játszó DKS vezetett
is. A második félidõben a Magnum — felõrölve a
DKS erejét — szerencsésen begyûjtötte a három
pontot. Góllövõk: Kelemen, Czaffer, Márkovics, il-
letve Bor, Vinkelmann 2, Mihalkó.

Bad Boys–Haladás 2:2 (0:2)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, ifj.
Soós, Soós, Kuti. Csere: Berzeviczy, Horváth.
Haladás: Géczi, Balogh, Szalai, Szántó K., Laka-
tos. Csere: Kis-Szabó, Krajczár. Két ellentétes fél-
idõt hozott a mérkõzés. Lakatos közelrõl szerezte
meg a vezetést, az elalvó Bad Boys védelme köz-
remûködésével a negyedik percben. Szántó jó
ütemben kapta a labdát, és nem hibázott. Me-
zõnyjáték alakult ki, nyomott a Bad Boys, lövöl-
döztek, de hiába. Maradt a kétgólos elõnye a Ha-
ladásnak. A második félidõ elején igazi kispályás
megoldással szépített Horváth. Kuti sem akart le-
maradni a góllövésben, a harmincegyedik perc-
ben egyenlített. A döntetlen eredménnyel mind-
két csapat elégedett lehet. Sárga lap: Krajczár.
Góllövõk: Horváth, Kuti, illetve Lakatos, Szántó K.

Sárkeresztúr KIKE–Memphis Plusz
3:4 (2:1)

Vezette: Szakács I. Kike: Visi, Vörös, Hajdinger
J., Sütõ, Szauervein. Csere: Hajdinger Z., Madár,
Viola. Memphis: Boros, Herczeg, Takács, Deák,
Emperger. Csere: Fodor, Molnár, Zámbó. Jó ke-
mény mérkõzésen a szerencsésebb csapat nyert!
Sárga lap: Sütõ, Visi, Hajdinger, illetve Takács.
Piros lap: Visi 2 perc. Góllövõk: Vörös, Hajdinger
J., Sütõ, illetve Emperger 2, Deák 2. E mérkõzést
felvételrõl a Bogárdi TV-ben 8-án 13 órakor, 10-én
18 órakor és 11-én 14 órakor láthatják.

Krencz Nagyker–
Légió 2000-Fair Bútor 2:4 (0:2)

Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás, Ragya-
móczki, Király, Csendes, Gyenis. Csere: Ihász, Si-

mon, Szecsõdi. Légió: Megyesi, Németh, Csuti
II., Mondovics, Magyar. Csere: Csuti I., Horváth,
Szilágyi Cs., Szilágyi F. Hamar vezetést szerzett
Mondovics révén a Légió, a túl kényelmesen kez-
dõ Krencz-csapat ellen. Úgy mentek át a Krencz
védelmén, mint kés a vajon. Magyar találatával
kettõre nõt az elõny. Megyesi nem kis szerencsé-
vel védett. A második félidõben Csuti II. lövését
védte bravúrosan Pálinkás. Gólra törõbben ját-
szott a Légió, és mint eddig mindig, Magyar szög-
let után növelte az elõnyt. Nagy nehezen szépített
a Krencz Nagyker csapata, de Magyar gondosko-
dott róla, hogy az elõny ne fogyjon. Közben Csuti
II. a mérkõzés legnagyobb helyzetét hagyta ki.
Egy védelmi megingás, és Gyenis révén szépít a
Krencz-csapat. A látottak alapján megérdemelten
szerezte meg a három pontot a sikert jobban aka-
ró Légió 2000-Fair Bútor csapata. Góllövõk: Ra-
gyamóczki, Gyenis, illetve Mondovics, Magyar 3.

Vasutas–Toledo 2005 3:4 (1:2)
Vezette: Tóth I. Vasutas: Katona, Fésû, Bozsoki,
Guszejnov, Gászler. Csere: Dravecz, Németh.
Toledo: Horváth I., Csuti T., Bodoki, Dombi, Kiss
A. Csere: Barabás, Horváth Zs., Kiss L. A kapko-
dó, csapkodó játékból a Toledo jött ki jobban, hisz
két találatára a Vasutasok csak eggyel tudtak vá-
laszolni. A második félidõ második percében egy
formás támadás után egyenlített a vasutas. Dom-
bi egyéni játékkal juttatta elõnyhöz a Toledot.
Gászler egyenlített. Már-már úgy nézett ki, hogy
marad a döntetlen eredmény, de Barabás feltette
az i-re a pontot, a sok hibával lejátszott találkozón.
Nem lehet ráismerni a Toledo tavalyi játékára.
Kiss A. ámokfutásai nem jöttek be, csapata egyik
leggyengébb játékát nyújtotta. Nem érdemelt ve-
reséget a lelkes Vasutas. Sárga lap: Fésû, Bo-
zsoki, illetve Csuti I., Bodoki. Piros lap: Csuti I. 2
perc. Góllövõk: Fésû, Dravecz, Gászler, illetve
Kiss L., Horváth Zs., Dombi, Barabás.

Tabella
Bogárd és Vidéke-csoport

1. Extrém 4 - - 25:5 12
2. Memphis Plusz 4 - - 18:5 12
3. Magnum VBT. 3 1 - 15:10 10
4. Légió 2000-Fair Bútor 3 - 1 13:5 9
5. Sárkeresztúr KIKE 2 1 1 16:8 7
6. Krencz Nagyker 1 1 2 17:11 4
7. OMV 1 1 2 12:11 4
8. Twister 1 1 2 14:19 4
9. Flamengó 1 1 2 7:13 4
10. Taki Team 1 - 3 6:20 3
11. Arsenal - - 4 6:20 0
12. DKS - - 4 6:28 0

Góllövõállás:
I. Magyar Norbert Légió 2000 9 gól
II. Emperger János Memphis Plusz 8 gól
III. Vámosi Dávid Extrém 7 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 3 1 - 16:7 10
2. Pusztaegresi Fiúk 2 1 1 16:10 7
3. Haladás 2 1 1 7:9 7
4. Toledo 2005 2 - 1 17:13 6
5. B. B. Truck SE 2 - 1 8:7 6
6. Vidám Fiúk 1 2 1 17:15 5
7. Bad Boys 1 1 1 10:11 4
8. Vasutas 1 1 2 14:16 4
9. Cece Öregfiúk - 3 1 9:10 3
10. Big Daddy Laca bisztró - 1 3 7:13 1
11. Sárbogarak - 1 2 5:18 1

Góllövõállás:
I. Horváth János Vidám Fiúk 10 gól
II. Kolonics Pusztaegresi Fiúk 8 gól
III. Dombi Zoltán Toledo 2005 6 gól

G. F.
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Kápolnásnyék—Sárszentmiklós 3:1 (0:1)
Kápolnásnyék, 150 nézõ vezette: Szûcs.
Kápolnásnyék: Vörös, Besszer, Szalai, Salacz,
Topos, Kulcsár, Dömsödi (Sipos), Szenes
(Sellei), Kaufmann (ifj. Medvid), Gál, Pálfi.
Edzõ: Hartyáni Gábor.
Sárszentmiklós: Papp Z., Szarka, Szabó L.,
Papp A., Palotás, Fülöp (Bakos), Markovics,
Právics, Csanaki, Král (Zámbó), Szabó Z. (Tó-
rizs). Edzõ: Horváth Csaba.
A forduló rangadójára jelentõs számú vendég-
szurkoló kísérte el csapatunkat, melynek kö-
vetkeztében szinte hazai környezetben játszot-
tunk. Szinte a legjobb összeállításában lépett
pályára a két csapat, így a mérkõzés igazi kér-
dõjele az volt, melyik edzõ tud váratlanabbat
húzni az egyenlõ erõk küzdelmében.
Csapatunk kezdeti megilletõdöttsége után ma-
gához ragadta az irányítást, és kb. a 10. perctõl
folyamatos nyomás alatt tartottuk a hazai ka-
put, de sajnálatos módon a sok és sokszor szé-
pen kidolgozott helyzetünkbõl csak egyet tud-
tunk érékesíteni, és egygólos elõnnyel vonul-
tunk az öltözõbe.
A szünetben — értékelve a látottakat — a ha-
zai szurkolók elkeseredettek voltak, mert egy-
értelmûen megfociztuk õket. Igaz, hozzátették:
még lesz egy félidõ, és Hartyáni mester meg
fog húzni valamit, míg a vendégszurkolók el-
képzelhetetlennek tartották, hogy lényegében
változzon a játék képe, és sima gyõzelemmel
térjünk haza.
A második játékrész kezdetén Hartyáni mester
kettõs cserét hajtott végre, és mint utóbb kide-
rült, ezzel el is döntötte a mérkõzést, mert ek-
kor nagyon megfociztak bennünket, és szem-
mel láthatóan csak az volt a kérdés, mikor ka-
punk gólt. Mivel Horváth Csaba edzõ nem rea-
gálta le a két cserét, így meg is kaptuk a gólo-
kat, elõbb az 56., majd a 70. percben. Ekkor
végre cserére határozta el magát edzõnk, mely
után felfrissült csapatunk ismét magához ra-
gadta az irányítást, és bennünk volt az egyenlí-
tés lehetõsége, amely bennünk is maradt. Eb-
ben oroszlánrésze volt a játékvezetõnek, aki
egy egyértelmû büntetõterületen belüli keze-
zést nem adott meg nekünk. Zárójelben megje-
gyezném: Szûcs játékvezetõnél feltûnõ módon
lejtett a hazai pálya, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy ez már a második egyértelmû
11-es volt, melyet nem adott meg részünkre,
de azt is megjegyzem: erre nem lehet ráfogni a
vereséget. A kegyelemdöfést a 87. percben a
már második gólját szerzõ Pálfi adta meg,
mellyel ki is alakította a végeredményt.

Összegezve a látottakat: jó iramú, döntetlen
szagú mérkõzésen két egyéni hibából kapott
góllal jobbak voltak a hazaiak. Valamint jobbak
voltak egy edzõvel, aki az elsõ félidõben feltér-
képezte csapatunkat, és a gyenge pontokra
koncentráltan cserélt. Már a második játékrész
kezdetén látszott a hazai edzõ szándéka, de ezt
Csaba nem reagálta le. A hazafelé vezetõ úton
beszélgetve arra jutottunk, hogy egyértelmû
és várható volt, amit Hartyáni mester meghú-
zott. Csabának már a félidõben ellenlépésként
nem egy túlvédekezõ csapatot kellett volna fel-
küldeni, hanem az egy szem csatárunk mellé
egy másikat, és megerõsíteni a középpálya ol-
dalát.

***

Észre kellene már venni, hogy az utóbbi idõben
mutatott defenzív, túlvédekezett játékunk nem
vezetett eredményre, nekünk igazi támadó fo-
cit kell játszani, melyhez a megfelelõ játékosál-
lománnyal rendelkezünk is. A bajnokság õszi
szezonjának második periódusában most ját-
szottunk a legjobban, és benne volt csapatunk-
ban a siker. Ezt a meccset egyértelmûen a ha-
zai csapat edzõje nyerte meg. Ezzel a vereség-
gel visszaestünk az 5. helyre, és a velünk azo-
nos pontot szerzõ Polgárdi látogat hozzánk hét-
végén, így ismét rangadót játszunk.

Ifjúsági mérkõzés:
Kápolnásnyék—Sárszentmiklós 4:1

Az ifjúsági meccsrõl talán annyit, hogy ekkora
különbség nem volt a két csapat között, a
meccset a második játékrészben veszítettük
el.

Szabó Béla

A megyei I. osztály állása:
1. Kápolnásnyék 12 10 - 2 32-9 30
2. Velence 12 10 - 2 37-15 30
3. Alba Regia 12 8 1 3 37-13 25
4. Bicske 12 8 1 3 33-20 25
5. Sárszentmiklós 12 7 1 4 27-17 22
6. Polgárdi 12 6 4 2 20-11 22
7. Sárosd 12 7 - 5 23-19 21
8. Kisláng 12 6 1 5 25-23 19
9. Iváncsa 12 4 4 4 16-17 16
10. Aba-Sárvíz 12 4 3 5 13-15 15
11. Szabadegyháza 12 5 - 7 22-25 15
12. Etyek 12 3 2 7 19-34 11
13. Bakonycsernye 12 2 4 6 17-20 10
14. Sárszentmihály 12 3 - 9 14-51 9
15. Pusztaszabolcs 12 1 1 10 11-33 4
16. Csór 12 1 - 11 15-39 3

A Femol-csoport eredményei:

Mezõszilas–Baracs 1-1 (0-0)

50 nézõ, vezette: Kalmár J. Gólszerzõ: Kereszt-
úri, illetve Radnó. Kiállítva: Sülyi (Mezõszilas).
Ifjúsági mérkõzés: 4-2.

Pálhalma–Lajoskomárom 6-1 (3-0)

150 nézõ, vezette: Tóth. Gólszerzõ: Tóth (2),
Szabó, Papp, Fehér, Benczik, illetve Szabó. Ifjú-
sági mérkõzés: 24-1.

Kisapostag–Adony 1-2 (1-0)

50 nézõ, vezette: Gyõri. Gólszerzõ: Bozó, illetve
Camin, Müller. Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Tác-Csõsz–Füle 6-1 (2-1)

80 nézõ, vezette: Nagy M. Gólszerzõ: Mukrányi
(2), Nagy, Márkus, Pál, Gera, illetve Molnár. If-
júsági mérkõzés: 4-1.

Cece–LMSK 1-4 (1-2)

100 nézõ, vezette: Bányai. Gólszerzõ: Juhász,
illetve Gombor, Csizmadia, Nyikos (2). Ifjúsági
mérkõzés: 8-0.

Enying VSE–Mezõfalva 0-2 (0-1)

130 nézõ, vezette: Kalmár T. Gólszerzõ: Barta
(2). Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Sárbogárd SE–Seregélyes 1-6 (1-2)

80 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ: Kapusi, illet-
ve Belovai (3), Benczik (2), Imre J. Ifjúsági
mérkõzés: 1-3.

Zichyújfalu–Káloz 1-2 (0-1)

150 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Né-
meth, illetve Erdélyi, Májer. Ifjúsági mérkõzés:
2-5.

A Déli-csoport eredményei:
Besnyõ–Vajta 3-2 (1-1)

Vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Nagy, Becséri,
Matkovics, illetve Lojd, Polyák.

Nagyvenyim SE–Alap 4-0 (1-0)
Vezette: Kékesi. Gólszerzõ: Fink (3), Varga.Kiál-
lítva: Fenekes (Alap)

Rácalmás–Sárszentágota 2-3 (1-2)
Vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Hepp, Munkácsi,
illetve Magyar, Bali (2). Kiállítva: Preisler (Rác-
almás).

Mezõkomárom–Kulcs 0-3 (0-0)

Vezette: Németh. Gólszerzõ: Hadnagy (2),
Radnó.

Nagylók–Perkáta SE 2-1 (1-0)

Vezette: Szerényi. Gólszerzõ: Bogó, Répási, il-
letve Klein.

Elõszállás–AEK Beloiannisz 1-1 (1-0)

Vezette: Szabó S. Gólszerzõ: Balogh, illetve
Sztefopulosz.

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 12 10 1 1 48-11 31
2. LMSK 12 9 1 2 25-10 28
3. Adony 12 8 2 2 31-12 26
4. Seregélyes 12 8 1 3 40-20 25
5. Baracs 12 6 3 3 23.10 10
6. Káloz 12 6 - 6 25-20 18
7. Enying 12 5 2 5 21-24 17
8. Tác-Csõsz 12 5 1 6 22-24 16
9. Mezõszilas 12 4 3 5 29-25 15
10. Kisapostag 12 4 2 6 18-22 14
11. Cece 12 3 3 6 19-25 12
12. Sárbogárd 12 3 3 6 16-30 12
13. Zichyújfalu 12 3 2 7 22-32 11
14. Mezõfalva 12 7 2 3 6-15 8
15. Lajoskomárom 12 1 1 10 4-41 4
16. Füle 12 - 1 11 4-44 1
Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

A Déli-csoport állása:
1. Nagyvenyim 11 9 1 1 49-13 28
2. Dég 11 8 2 1 25-9 26
3. Sárszentágota 10 8 - 2 29-13 24
4. Alap 11 7 2 2 34-14 23
5. Beloiannisz 11 6 2 3 26-22 20
6. Besnyõ 11 4 4 3 18-23 16
7. Elõszállás 11 4 3 4 27-20 15
8. Kulcs 11 4 2 5 21-28 14
9. Nagylók 11 3 2 6 17-32 11
10. Rácalmás 11 2 4 5 20-25 10
11. Vajta 11 2 2 7 19-24 8
12. Mezõkomárom 11 1 - 10 12-37 3
13. Perkáta 11 1 - 10 11-48 3
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Az idõsebbik fiú pedig…
(Lk 15,25 – 32)

Szerette ezt a halk zsibongást, amely kis
vendéglõjébõl felszûrõdött az emeleti
szobájába. Nagyapját, apját látta ilyenkor
sürögni-forogni a kockás abroszokkal le-
terített asztalok között. Elõttük még kö-
tény volt és karjukon a „hangedli”. Úgy
vitték ki a zónaételeket s a habzó söröket
a törzsvendégeknek. Hozzájuk többnyire
ugyanazok a kistisztviselõk, ebédszünetes
boltosok, szerkesztõk jártak.
Még szerencse, hogy államosításkor meg-
hagyták üzletvezetõnek. Tudták az „ille-
tékesek”, ezt a kis családi vállalkozást
csak õ tudja nyereségesen tovább vezetni.
Ment is valahogy. Fiai már szakképzett
vendéglátósok voltak. Fel is lendült a Há-
rom hársfa. De felesége váratlan és gyors
halála 54-ben és kisebbik fia titokzatos el-
tûnése az 56-os harcok alatt megrokkan-
totta. Enyhe agyvérzést kapott. Most An-
tié, családos nagyobbik fiáé az újra ma-
gánkézbe került kisvállalkozás. Az õ fele-
sége ül a kasszánál, három rokon is bese-
gít, sõt két tanulója is van már. Õ afféle
„haláláig haszonélvezõ”. Így rendelkezett
a közjegyzõnél.
Ellátják becsülettel. De már igen nehezé-
re esik lemennie. Fél oldala is zsibbad.
Többnyire egész nap egyedül ül – és emlé-
kezik. Mint most is, a régi, dolgos idõkre.
Tévéjét, rádióját ritkán nyitja ki. Sok a
rossz hír. Inkább kisvendéglõje árulkodó
neszezéseire figyel. Abból tudja, mi törté-
nik odalent. A felszálló illatokból meg azt,
mi aznap a „konyhafõnök ajánlata”. Ha
megkondul a közeli templom delet jelzõ,
hívogató hangja, elolvas egy-egy zsoltárt
apja öreg Bibliájából. Az az õ imakönyve.
Megreccsen a falépcsõ. Órájára néz.
Messzi még a záróra. Ki jöhet ilyenkor?
Nem szoktak – csak úgy – benézni hozzá.
Nehézkesen az ajtó felé fordult. Szinte
bekeretezve ott állt Öcsi, a holtnak hitt
fia. Megférfiasodva, ám alig változva.
Csak hullámos, fekete haját lepte be a
dér. Olcsó, gyûrött dzsekijén Lufthansa
repülõ-reklámtáska lötyögött. Farmerja
piszkos volt a viseléstõl, és nem kõvel
koptatott. Ám õ volt, az elveszett.

– Öcsi!
– Apa!
Fia már ott térdelt elõtte, és átfogta apja
csúszós térdeit. Az a ráborított pokrócon
keresztül is érezte gyereke remegését. Té-
tován simogatta az ölébe hajtott, õszülõ
fejet. – Harminchárom év. Uramisten! –
mormolta újra és újra. Hosszú percek tel-
tek el. Öcsi szólni akart, de apja szája elé
emelte ujját és a széke karfájára szerelt
csengõ gombját háromszor megnyomta.
Ez volt a jel: sürgõs. Perc sem telt el, na-
gyobbik fia robbant be a nyitva maradt aj-
tón. Dermedten bámult felegyenesedõ
öccsére.
– Te élsz?
– Látod.
– Miért nem adtál hírt magadról?
– Nem akartam bajt hozni rátok. Hátha
lefényképeztek. Bár nem öltem embert.
– Hol bujkáltál?
– Sok helyütt. Legvégül Amerikában, dé-
len kaptam munkát.
– Mit csináltál?
– Mosogattam, takarítottam, felszolgál-
tam, mint itthon. Mindig dolgoztam…
– S most?
– Hazajöttem – Végigmutatott kopott ön-
magán.
– Így? – horkant fel a bátyja.
– Így.
– A fontos, hogy él és itthon van. Feltá-
madt az öcséd, fiam! – ezt már szinte kiál-
totta az apjuk. – Meg sem öleled? – for-
dult elsõszülötte felé.
– Mihez akarsz kezdeni? – kérdezte ölelés
helyett öccsét a bátyja.
– Mosogatni még tudok.
– Meg beülni a készbe, mi?
– Anti! – nyögött fel az apa; de az ordítva
folytatta. – Ismerem én ezt a fajtát. Végig-
csavarogják a világot, s amikor mindenbõl
kikopnak, hazakuncsorognak örökölni,
mi? Nem, öcsikém, ebbõl nem eszel. Tu-
lajdonképpen nem is élsz. Holttá nyilvá-
nítottak. Apa azután mindent rám íratott.
Érted? Mindent!
– Jól tette – válaszolta csöndesen a kiseb-
bik. – Csak azt nem tudtam, hogy meghal-

tam… Akkor mit is keresek itt? – Leha-
jolt, megcsókolta apja haját és kifordult
az ajtón.
– Mit tettél, Anti! – nyögött föl az öregem-
ber.
– Mit? Megmondtam az igazat. Vagy nem
így van?
Másnap egyenruhás hotelboy kereste az
öregembert. Levelet hozott. Senki más-
nak nem volt hajlandó odaadni. Hiába
erõsködött odalent Anti, hogy õ itt a fõ-
nök, a tulaj meg minden. A küldönc egyre
azt hajtogatta: csak a címzett saját kezébe
adhatja. Ott álltak most az emeleti szobá-
ban mind a hárman.
– Vedd át a levelet – kérte fiát az apja. An-
ti egy ötvenest adott a boynak, és kitusz-
kolta az ajtón.
– Tudod, milyen rossz a szemem! – nyúj-
totta az apa a neki címzett borítékot a fiá-
nak. – Olvasd fel! – És az olvasni kezdte:
Drága apám, örülök, hogy láthattalak. Ne
aggódj, jól megy a sorom. Szállodám van
Floridában. Nemrégen nyitottam egy má-
sikat. Antira gondoltam, mint igazgatóra.
Olvastam: most már bátran hazajöhetek.
Látni akartalak, s megbeszélni, hogyan
segíthetnék rajtad, itthon vagy odaát.
Nincsen családom. Örököseimmel is ta-
lálkozni akartam, mielõtt testamentumot
írok. Nos, a fõörökös már beszélt velem.
Tõletek Tütykéhez mentem. Talán em-
lékszel, így becéztük egyik osztálytársun-
kat. Megnõsült, több gyereke van. Ami-
kor megláttak, sírtak örömükben. Csak
reggel engedtek vissza a Hiltonba. Éjjel
megbeszéltük: õk jönnek ki velem. Mind-
ketten szakemberek, ám szegények. Így
az örökség is megoldódik. Bocsásd meg,
Édesapám, a jelenésem. Talán úgy kellett
volna hazajönnöm, mint Jákób ment
megrakodva ajándékokkal Ézsauhoz.
Akkor most minden O. K. volna. De kí-
váncsi voltam, él-e még a tékozló fiú idõ-
sebb testvére…
Volt még tovább is, de Anti apja ölébe
dobta a levelet, és lerohant a lépcsõn.

Gyökössy Endre: Mai példázatok

Meghívó
A Madarász József Városi Könyvtár,

valamint a gyûjtõk:
Németh Krisztina és Lakk Norbert

szeretettel meghívják
Önt és kedves családját

2007. november 12-én, hétfõn,
16 órára az

„Ami megmaradt —
Sárbogárd zsidó öröksége”

címû helytörténeti kiállítás
megnyitójára és kutatási

eredményének vetítéses bemutatására.
A kiállítás megtekinthetõ:

november 12-étõl december 1-jéig.

SZENIOR SPORTPROGRAM
az 50 év feletti korosztály számára

a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban
2007. november 20-án, kedden, 17 órakor

JÓGA: ÚT ÖNMAGADHOZ — Sztari Béla jógaoktató
2007. december 14-én, pénteken, 8.30 órakor

IDÕSEK LELKI TRÉNINGJE — Pusztai Jánosné dr. Emerita professzor
A program támogatója az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

Programkoordinátor: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
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November 10-én,
szombaton, 19 órakor

Férj és férj
Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték

Chuck, a tûzoltó végtelenül hálás Lar-
rynek, a tûzoltónak, mivel Larry meg-
mentette az életét egy tûzben. Larry
viszont nem szívbajos, és kér cserébe
valamit, amikor a bürokrácia ördöge
úgy hozza, hogy Larry életbiztosításá-
nak nem lehetnek kedvezményezettjei
a saját gyermekei. Chucknak mind-
össze annyit kell tennie, hogy néhány
ûrlapon Larry élettársának tünteti fel
magát. Sima ügy. Soha senki nem fogja
megtudni. Ám amikor egy buzgómó-
csing hivatalnok gyanakodni kezd, a
barátok egyezsége pillanatok alatt a
címlapokra kerül. Az improvizálásra
kényszerített ifjú pár fergeteges szitu-
ációkba kényszerül az együttélés so-
rán. Miközben túlélik a nászútjukat, és
emberfeletti erõfeszítéssel próbálják
elhárítani a lebukás veszélyét, a két jó
szándékú szélhámos rájön, hogy ami
igazán összekovácsol egy családot, az
az összetartás a nehéz idõkben.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

a Sárbogárdi
Asztalitenisz Klub

báljára
2007. november 10-én,

19 órára a Fanni étterembe,
Sárbogárdra.

Belépõjegy vacsorával: 2.000 Ft/fõ.
A rendezvény célja:

új sportfelszerelések vásárlása
egyesületünk részére.

A jegyek korlátozott számban megvásárolha-
tók: a PC-CD Kuckóban, az IRKA papír-írószer
és játékboltban, a József Attila úti lottózóban,
a töbörzsöki tornacsarnokban szerda kivételé-
vel naponta, 17-19 óráig.

A zenét szolgáltatja:
SZABÓ LÁSZLÓ CECÉRÕL.

További információ: 06 (70) 385 0819.
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Sonkás-sajtos karfiol

Hozzávalók (4 személyre): 1 kg karfi-
ol, 1,5 dl húsleves, 15 dkg nyers füstölt
sonka, 15 dkg ementáli sajt, 1
evõkanálnyi citromlé, 1 evõkanálnyi
mustár, diónyi vaj, õrölt szerecsendió,
só.

A sóval, citromlével és szerecsendió-
val ízesített húslevesben pároljuk pu-
hára a rózsáira bontott karfiolt. Cse-
pegtessük le, és tegyük egy kivajazott
tûzálló tál aljába. A sonkaszeleteket
kenjük meg vékonyan mustárral, és
fektessük a karfiolra, majd az egészet
fedjük be vékony sajtszeletekkel. Elõ-
melegített sütõben, közepes tûznél ad-
dig süssük, míg meg nem pirul a teteje.

Sajtos saláta
pulykasonkával

Hozzávalók (4 személyre): 15 dkg
pulykasonka, 1 db fejes saláta, 20 dkg
mozarella, petrezselyemzöld, 15 dkg
paradicsom, 30 ml olívaolaj, só, õrölt
bors, zsályalevél, kakukkfû, bazsali-
kom, 30 ml fehér borecet.

Elkészítés: A salátát alaposan meg-
mossuk, szárazra rázzuk, majd levelei-
re szedjük. A sonkát vékonyra felsze-
leteljük, a sajtot és a paradicsomot fel-
karikázzuk. Keverõtálban összekever-
jük az olívaolajat, a fehérborecetet, a
friss fûszereket, az apróra vágott
petrezselyemzöldet, a sót, õrölt bor-
sot. Lazán hozzákeverjük a feldara-
bolt anyagokat, és lefedve hûtõbe
tesszük, kb. 30 percig állni hagyjuk,
majd hidegen, salátalevélre halmozva
tálaljuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

EMLÉKEZÉSEK
A Nagykörúton úgy voltak felhalmozva a
hullák, mint a hasábfa, mesélte egy jó is-
merõsöm, aki szemtanúja volt a dolog-
nak. Természetesen az 51 évvel ezelõtti
budapesti õszrõl van szó. Szabadsághar-
cosok, orosz katonák, vétlen járókelõk
holttestei.
Elmélkedhetünk azon, hogy ki és hova te-
mette aztán el õket. És jutott-e koszorú,
virágcsokor a sírjukra? El mertek-e men-
ni a hozzátartozók ezekhez a sírokhoz
Kádár János országlása idején, amikor
könnyen megüthette a bokáját az, aki
nyíltan vállalta a kapcsolatát azokhoz,
akik ugye „hõbörögtek” 56-ban? Mert
akkoriban ez volt a megbélyegzése a tra-
gikus 56-osoknak, hogy „hõbörögtek”.
Miért lõtték halomra, végezték ki, börtö-
nözték be, internálták tízezer számra az
embereket? Fõbenjáró bûnt követtek el:
hõbörögtek. Lehetne stilisztikailag ele-
mezni ezt az igét, ne menjünk bele. Tipi-
kus mellébeszélés. Pontosan kifejezi,
hogy nem volt mód valódi igét használni.
Nem mondhatták, hogy „harcolt a sza-
badságért és függetlenségért”, mert be-
vitték volna õket a rendõrségre. A nyelv
nagyon leleményes. Ha nem lehet néven
nevezni a dolgot, gyorsan kerül egy mel-
lébeszélõ nyelvi fordulat, mégpedig
olyan, amelyik hûen kifejezi keletkezése
korát. Az idézett szó durván negatív ki-
csengésû. Felelõtlen handabandázást je-
lent. Illeszkedik a Kádár-korszak légkör-
éhez, a szovjet tankok segítségével a ha-
talomba visszakerült „gyõztesek” durva
pökhendiségéhez. Negyven-ötven évvel
ezelõtt így minõsítették azokat, akiket
ma hõsöknek, szabadságharcosoknak ne-
veznek. Ez a szó jutott nekik, akiket
felakasztottak, majd összedrótozott
lábbal, arccal a földnek, koporsó nélkül
elástak egy gazos zugba, vagy akiket
szögesdrót, börtönrács mögé dugtak, és
idõnként jól összevertek.
Voltak az otthonokban, négy fal között
titokban elsírt könnyek, árvaságra ítélt,
vétlen gyerekek. A halottak napja kör-
nyékén egyes bátor hozzátartozók elvit-
ték csokraikat a temetõnek arra a gazzal
benõtt legtávolabbi sarkába, ahol a halot-
taikat sejtették. A kátránypapírba csavart
holttestek fölött nem volt sírhalom, mert
lovas rendõrökkel végigtapostatták a te-

rületet, hogy eltüntessék gyalázatos eljá-
rásuk nyomait egy még gyalázatosabb
embertelenséggel. A hozzátartozók spár-
gával átkötött ágacskákból készítettek kis
keresztet, azt tûzték le találomra, annak a
tövébe tették le a virágokat. Azonban jöt-
tek a lovas rendõrök, és kardlappal szét-
zavarták õket. Érdekes és iszonyatos
figura a rendõr, aki kardlapozza a
gyászolókat, de még érdekesebb és
iszonyatosabb, aki a parancsot kiadta.
A gyász tisztelete talán egyidõs az embe-
riséggel. Nagyon beszûkült az, aki túlteszi
magát ezen.
Napjainkban igyekeztek rendbe tenni a
dolgot. Az áldozatok hamvai fölé már-
ványtáblák kerültek, az állam vezetõi vi-
szik el oda a koszorúikat. A fõváros egyik
kiemelt helyén emlékmû készült, a veze-
tõ ott is tiszteleg az évfordulón. De vas-
kordon tartja távol a polgárokat a koszo-
rúzástól. A korláton kívülrõl emberek
kiabálnak, pfujolnak.
A dolog rendbetétele nem sikerült.

(L. A.)

Ercsi–Sinatelep
tejelõ tehenészetbe

az alábbi pozíciókra várunk
jelentkezõket:

* ETETÕ TRAKTOROS,

* NEHÉZGÉPKEZELÕ,

* ÁLLATGONDOZÓ,

* FEJÕ,

* ÁLLATTENYÉSZTÉSI
MÛSZAKVEZETÕ.

Az utazáshoz hozzájárulunk,
vagy szállást biztosítunk.

Érdeklõdni: H-P.: 8–16 óráig,
telefon: 06 (30) 682 7245.

MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK CECÉN
A cecei Gerlice Néptáncegyesület a tavalyi évhez hasonlóan 2007. november 10-én

is megrendezi a Márton-napi hagyományokat felelevenítõ rendezvényét. A mûsor 16 órakor kezdõdik a
cecei mûvelõdési házban. A programban fellépnek a Gerlice Néptáncegyesület csoportjai és a szlovákiai
Zselizbõl érkezõ Kincsõ Táncegyüttes táncosai. Belépõjegy a felnõtteknek: 500 Ft, gyerekjegy: 300Ft. A
mûsort követõen minden kedves érdeklõdõt táncházba invitálunk. Mindenkit sok szeretettel várunk!

Gerlice Néptáncegyesület
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Mesék a miklósi iskolából

A kõszívû király
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy király. A királynak pedig volt egy fia.
Deli ifjú volt a királyfi, aranyhaja fénye-
sebben ragyogott, mint a nap, délceg ter-
metén sok királylánynak akadt meg a
szeme.
A királyfi messzi földrõl hozott magának
asszonyt, s nem telt bele egy év, a király-
lány aranyhajú fiúgyermekkel ajándé-
kozta meg. Egy újabb év elteltével pedig
gyönyörû kislánynak adott életet. Boldog
volt a király, boldog volt a királyfi, boldog
volt a szépséges felesége. Naphosszat
kint ültek a kertben, a kis királyfi arany
hintalován harcolt rettentõ sárkányok el-
len, a kis királylány kacagva szaladt az
ezerszínû pillangók után.
Aztán eljött a Fekete Halál. Hullottak az
emberek, mint õsszel a legyek, s bizony a
királyi palotát sem kerülte el a járvány:
meghalt a királyfi apja, felesége és két
gyönyörû gyermeke is.
Király lett az ifjúból, de nem sok öröme
telt benne. Nem volt, akivel trónszékét
megossza, nem volt, akivel együtt neves-
sen, együtt sírjon. Üresen árválkodott az
arany hintalovacska, nem verte fel apró
léptek zaja a palotakert csöndjét. A király
csak ült a trónterem homályában és bús-
lakodott.
Nem sokkal késõbb a Fehér Király tá-
madt az országra. Rettentõ haddal jött,
és a járvány pusztította országot könnyen
le is tudta gyõzni. Bujdosnia kellett a ki-
rálynak. Bevetette magát a rengetegbe,
és vadászatból tartotta fönn magát. Egy
napon észrevett egy õzikét, akinek a lába
beszorult egy sziklahasadékba. Megesett
a király szíve a szerencsétlen állaton, és
kiszabadította. Abban a pillanatban cso-
daszép leány lett az õzikébõl, és így szólt:
– Tudd meg, ifjú, hogy nem vagyok én õzi-
ke, hanem ennek az erdõnek a tündére.
Ki akartam próbálni az emberek jóságát,
de te voltál egyedül, aki segített rajtam.
Ezért hát teljesítem egy kívánságodat.
A király szeme felcsillant:
– Add vissza a feleségemet, gyerekeimet
és apámat!
A tündér szomorúan sóhajtott:
– Elvett életet visszaadni nem tudok. S
életet elvenni sem. Kérj valami mást!
Gondolkodott a király, gondolkodott,
majd így szólt:
– Ha nem tudod visszaadni a szerettei-
met, akkor add, hogy ne fájjon a szívem!
Ne kelljen minden reggel hasogató fájda-
lomra ébrednem, egész nap gyötrõdnöm,
s éjszaka az álmaimban sajgó szívvel
emlékeznem rájuk!
– Ha ezt akarod, hogy ne fájjon a szíved,
kõvé kell változtatnom. De akkor örülni

sem fogsz tudni semminek. Ha megbá-
nod, nem tudom visszaváltoztatni —
hangzott a tündér válasza.
A király szomorúan legyintett:
– Nincs a világon senki és semmi, aminek
örülni tudnék. Változtasd kõvé a szívem!
A tündér megcsóválta a fejét:
– De hisz fiatal vagy még, és annyi szépség
van a világon!
A király szomorúan sóhajtott:
– Az én boldogságomnak már úgyis vége.
– Legyen hát, ahogy akarod! – felelte a
tündér, és megsuhintotta a varázspálcá-
ját.
A király szíve pedig kõvé vált.
Sok országot bejárt a király, sok megpró-
báltatásban volt része, így hát, amikor há-
rom évvel késõbb visszatért hazájában,
már senki sem ismerte föl. Letelepedett a
fõvárosban, ahol most a Fehér Király
uralkodott, s gyógyítani kezdte az embe-
reket. Vándorlásai alatt sok gyógyfüvet is
megismert, sok gyógymódot sajátította
el, s nagy bölcsességre tett szert. Szájról
szájra adták a hírt elõbb a városban, majd
az országban is, hogy micsoda tudós tele-
pedett le közéjük. Messzi falvakból hoz-
ták anyák gyermekeiket, s õ mindenkit
meggyógyított. Késõbb aztán már nem-
csak betegségükkel, hanem apró-cseprõ
bajukkal is hozzá fordultak az emberek,
mert sok jó tanácsot tudott adni minden-
kinek.
Bölcsességének híre eljutott a palotába, a
Fehér Király csodaszép leányának fülébe
is. Kíváncsi lett a királylány, s megkérte
dajkáját, hogy kísérje el a tudós bölcshöz.
El is mentek, és abban a pillanatban, hogy
a királylány meglátta a királyt, rögtön
belészeretett.
Attól fogva a királylánynak nem volt se
éjjele, se nappala, minden gondolata a ki-
rály körül forgott. Mindig egyszerû ruhát
öltött, kiszökött a palotából s megláto-
gatta õt. Ott ült a közelében a szájtátó kí-
váncsiak között, csak nézte és itta a szava-
it. A Fehér Királynak feltûnt, hogy a lá-
nya rendszeresen eltûnik, megkérdezte
hát tõle, hogy mi történt vele.

(Folytatás a következõ számban.)

Rigó Fanni
7. b
osztályos
tanuló,

Sárszent-
miklósi
Általános
Iskola

Rejtvény

A híres emberek nevébõl
hiányzik a j/ly! Pótold õket!

__ózsef Attila, Babits Mihá__,
__ékely Zoltán, __anikovszky Éva,
Ha__nal Anna, Kodá__ Zoltán,
Tolszto__, I__és Gyula, Arany
__ános, Kossuth La__os, Széke__
Bertalan, Munkácsy Mihá__,
Tamkó Sirató Káro__, __ankovich
Ferenc, Káro__i Amy, Ben__ámin
László, Nagy La__os, __ézus Krisz-
tus, __uhász Gyula, Gerge__ pápa,
__ókai Mór, Csokonai Vitéz
Mihá__, Va__da __ános

Beküldési határidõ: november 13.

Heti idõjárás

A következõ napok során gyakran kö-
vetik egymást felettünk az idõjárási
frontok, így mindvégig szeles, változé-
kony idõre van kilátás. A legtöbb csa-
padék a pénteki nap elsõ felében való-
színû: ekkor sokfelé várható esõ, a he-
gyekben havas esõ. Záporok, hózápor-
ok azonban minden nap kialakulhat-
nak a hosszabb-rövidebb napos idõ-
szakok közötti felhõátvonulásokból.
A hõmérséklet általában néhány fok-
kal a sokévi átlag alatt marad; az ala-
csonyabb értékek északkeleten, a ma-
gasabbak délnyugaton várhatóak. A
várható nappali hõmérséklet csütör-
tökön 6, 12, pénteken 5, 11, szomba-
ton 3, 9, vasárnap 2, 8, hétfõn 2, 7 fok
körül alakul.

www.metnet.hu

Megfejtés
A 44. heti rejtvény helyes megfejtései:

A nyitott mondatok megoldásai:
10.775, 68, 12.274, 76; a szöveges fel-
adat megoldása: 24.528 Ft; a római
számok átváltásának helyes megoldá-
sa: 2533, 1299, 3330, 1504, 2049.

Sajnos, teljesen helyes megfejtés nem
érkezett.
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November 10., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az
ezüst vadló 10.25 Napfényes Kythera 11.00 Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló
háza 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Babatévé 13.10 Autóvízió 13.40 Gigi
15.40 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája-magazin 16.10 TS – Domino Hon-
véd—Szeged-Beton VE 17.40 Klipperek 2. 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Lu-
xor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 Agatha Christie: A kristálytükör meghasadt 22.30 Dob+basszus 23.00 Hírek
23.05 Sporthírek 23.20 A hét nyolcadik napja
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.50 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Döglött
akták 16.45 Vegasi vakáció 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.00 Csillag születik
22.50 Kill Bill 1.30 Bûnös viszony 3.00 Harmadik mûszak
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.20 Szurikáták udvarháza 10.50 Kalandjárat 11.25 Babavi-
lág 12.00 TotalCar 12.35 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszor-
kák 15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés
20.10 Csupasz pisztoly 21.55 A. I. – Mesterséges értelem 0.50 Darkness – A
rettegés háza 2.40 Ed 3.30 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 Rádiókabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jö-
vök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Vi-
lágóra 18.35 G7 – Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül a kul-
túráról 19.50 Mese 20.04 A Valencia-rejtély – Ottlik Géza hangjátéka 20.57 Zene
21.04 A Valencia-rejtély 21.53 Dégi István mond verseket 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 11., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 8.50 Bestseller 9.35 Szentek dicsérete 9.50
„Így szól az Úr!” 9.55 Unitárius magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Út-
mutató 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek 12.20 Tizenkét kõmíves 12.50
Péntek Rézi 14.05 TS – Polaroid-Lami-Véd-Körmend—PVSK-Expo Center Pécs
16.10 Az utókor ítélete 16.40 Csellengõk 17.10 Elisa Di Rivombrosa 18.00 M. O. M.
– Musical—Operett-magazin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24 – Második évad 22.50
Hírek 23.00 TS — Sport7 23.55 TS – Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Inuyasha 10.00 Re-
ceptklub 10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.30 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Tuti
gimi 12.55 Uniqa magyar autósportmagazin 13.10 A dadus 13.40 John Doe – A
múlt nélküli ember 14.35 Doki 15.30 Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 –
Légi mentõk 17.30 Eltûntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.10 A Szö-
vetség 22.25 Heti hetes 23.45 Evita 2.10 Portré 2.35 Harmadik mûszak
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.50 Törek-
võ tanerõk 10.20 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Mentõhelikopter 12.30
Knight Rider 13.25 Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység fantomja 15.25
Smallville 16.25 Száguldó vipera 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 HULK 22.50 Idõvonal 1.05 Képírók 3.20 Napló 4.10 Esküdt ellenségek
– Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.00
Kenó 21.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Beszélgetések Szabados Györggyel 23.25 Zene 24.00 Éjszaka

November 12., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 BBC-exkluzív 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Abszolút 14.00 Drága doktor úr! 14.55
Múlt-kor 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka!
16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 17.45
Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15
KészPénz 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Titkos szolgálat – MI-5
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 L. A.
Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10
Pókerarc 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.25 Félhomály 0.40
Reflektor 1.00 Harmadik mûszak 1.50 Bundesliga 2.50 AutóMánia 3.20 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Betû-
bár 9.45 Teleshop 11.00 Két lökött inas 13.30 Észbontó 14.20 Melrose Place 15.25
Perzselõ szenvedélyek 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Krimihétfõ – NCIS

22.10 Gyilkos számok 23.10 Különleges ügyosztály 0.10 Kurázsi 0.40 Tények este
1.10 Gamer 2.45 Aktív 3.15 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Fenn a hegyen napfogyat-
kozáskor 13.25 Határok 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03
Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.22 Vendég a háznál 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: A római konyha 20.25
Olasz slágerek 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

November 13., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Csináljuk a fesztivált!
2. 11.00 Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Babatévé 14.00 Drága doktor úr! 14.50 Engedjétek
hozzám… 15.00 Katolikus krónika 15.30 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55
Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00
Hírek 17.05 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 A társulat 22.05 Kedd este
22.45 Kultúrház 23.15 Lángelme 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15
Pengetõ

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 L. A.
Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10
Pókerarc 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Igaz történetek
2.20 Harmadik mûszak

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.15 Teleshop 11.40 Lucy, a csajom 13.30 Észbontó 14.20 Melrose Place
15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó 18.30
Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 A nagy fogyás
22.15 Született feleségek 23.15 Columbo 0.50 Tények este 1.20 Alfred Hitchcock
bemutatja 1.50 Getno 3.25 Aktív 3.55 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Határok 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház:
A római konyha 20.25 Olasz slágerek 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

November 14., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.55 Tv-taxi 10.10 Életképek 10.50 A tár-
sulat — extra 11.10 Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Fogadóóra 14.00 Drága doktor úr 14.55 Kor-
mányváró 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuré-
ka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros
17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Áprily Lajos: Láthatatlan írás 20.10 Pasi a láthatáron 22.05 Szerda
este 22.40 Kultúrház 23.15 Lapozó 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15
A vízbõl kimentett Boudu

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.30 Disney-rajzfilm 13.55 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A szökés
22.20 Gyilkos elmék 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor 0.45 Anthrax 2.25 Sejtjeink 3.15
Fókusz

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Betû-
bár 10.10 Teleshop 11.25 Szex, szerelem, olaszok 13.30 Észbontó 14.20 Melrose
Place 15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos nyomozó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Frei-dosszié
22.10 Jericho 23.10 A küszöb 0.10 Tények este 0.45 Atomgyilkosság 2.35 Drága
testek 3.25 Aktív 3.55 Favorit

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Határok — minihangjáték 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tu-
domány 17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház: A római konyha 20.25 Olasz slágerek 20.30 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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November 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Önök kérték! 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Slovenski utrinki
13.00 Együtt 13.35 Feszti körkép 14.05 Drága doktor úr! 14.55 KészPénz 15.25
Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 Heuréka! 16.10 Marci
16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.50 Bûvölet
18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Pano-
ráma 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 L. A.
Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10
Pókerarc 20.10 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szeszélyes 22.40 Hurok 0.20 Há-
zon kívül 0.55 Kemény zsaruk 1.55 Reflektor 1.10 Infománia 2.40 Házon kívül 3.05
Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.15 Teleshop 11.40 Szerelem a prérin 13.10 Észbontó 14.00 Melrose Place 15.00
Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Monk – Flúgos nyomozó 18.00 Tangó
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00 Halálugrás
23.10 Nyomtalanul 0.10 Tények este 1.40 Strucc 1.20 Mindhalálig rap 3.00 Aktív
3.30 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.24
Határok — minihangjáték 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi
tudomány 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház:
A római konyha 20.25 Olasz slágerek 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

November 16., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Tiszta kabaré! 11.00
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sír-
jaik hol domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.10 Ablak 2. 16.10
Heuréka! 16.15 Marci 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisvá-
ros 17.50 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a Fesztivált! 2. 22.05 Péntek
este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi
0.15 Rossz nevelés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub
15.25 L. A. Heat – Halálos páros 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 18.55 Pókerarc 19.55 Barátok közt 20.30 Dominónap 2007. 23.30 Odaát 0.35
Reflektor 0.55 Óvakodj a gazditól!
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája
9.20 Betûbár 10.10 Teleshop 11.25 Amerikai románc 13.30 Észbontó 14.20
Melrose Place 15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelõ 17.30 Monk – Flúgos
nyomozó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Favorit 21.00
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.10 Liptai Claudia show 23.10 Christina titka
0.40 Tények este 1.05 Ördögi nyomozó 2.05 Reménysziget 2.55 Aktív 3.25 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Fenn a hegyen napfogyatkozáskor 13.25
Határok — minihangjátékok 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15
Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: A római konyha 20.25 Olasz slágerek 20.30 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
November 10., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszem-
le (mûsorváltozás lehetséges!), 15.00 Sárbogárd—Seregélyes foci, 18. 00 Te-
remfoci: Sárkeresztúr KIKE—Memphis Plusz, 19.00 Lapszemle, 20.00 Beszél-
getés 1956-ról Leszkovszki Albinnal (90’), A Fejér Megyei Közgyûlés ünnepi ülé-
se (40’), 23.00 Lapszemle
November 11., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lap-
szemle (mûsorváltozás lehetséges!), 14.00 Teremfoci: Sárkeresztúr KIKE—
Memphis Plusz, 15.00 Dr. Õrs Attila és felesége gyémántlakodalma (max. 30’),
A Gerozi band zenés mûsora (33’), A Fecske Szolgálat (30’), 18.00 Sziréna,
19.00 Heti Híradó, 20.00 Hitélet, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 12., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00, 12.00 és 19.00 Heti Híradó,
8.00, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút — ÉLÕADÁS!, 23.00 Heti Híradó,
0.00 Sziréna
November 13., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Látogatás Ober-
vellachban (max. 120’), A Harlot együttes zenés mûsora (30’), 12.00 Heti Hír-
adó, 13.00 Sziréna, 16.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 ÖTYE—Légió 2000 kézi, 21.00 Sárszentmiklós—Polgárdi foci,
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
November 14., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 ÖTYE—Légió
2000 kézi, 10.00 Sárszentmiklós—Polgárdi foci, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Szi-
réna, 15.00 Hitélet, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lapszemle —
ÉLÕADÁS!, 20.30 Új ravatalozók avatása (60’), Orbán Lajos 56-os emlékei
(60’), 23.00 Lapszemle
November 15., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Új ravatalozók avatása (60’),
Orbán Lajos 56-os emlékei (60’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Teremfoci: Cece
Öregfiúk—Pusztaegresi Öregfiúk, 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lap-
szemle, 20.00 Látogatás Obervellachban (max. 120’), A Harlot együttes zenés
mûsora (30’), 23.00 Lapszemle
November 16., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Hitélet, 12.00 Lapszemle, 16.00
Látogatás Obervellachban (max. 120’), A Harlot együttes zenés mûsora (30’),
19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.
A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogható minden kábeltévés
programcsomagban a C5-ös csatornán, a 175,25 MHz-es frekvencián. Hiba
esetén kérjük hívják a következõ számokat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000,
06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres
településeken a helyi csatornán november 7-én, 14 órától november
14-én, 14 óráig az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 9
órás mûsor lement, azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Lapszemle (30 perc), Heti Híradó (35 perc), Sziréna (15 perc), Osztálytalálkozó
40 év után Alapon (40 perc), Keresztény ébredés — dr. Szabó Dániel elõadása
(90), Lélekút (90 perc), I. osztályú megyei futball-összefoglaló (90 perc), Fejér
Megyei Közgyûlés (30), A Fecske Szolgálat (15 perc), Nyugdíjas találkozó Ala-
pon (90 perc), Beszélgetés 1956-ról Leszkovszki Albinnal (90 perc), Dr. Õrs Atti-
la és felesége gyémántlakodalma (30 perc). (Összesen: 10 óra 45 perc.)

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20 év
tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30) 681
7675, 06 (30) 235 9498. (300513)

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határidõ-
vel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, telefon: 06 (20)
924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q. Tele-
fon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta 1998
Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; Telefon: 06
(20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Telefon: 06
(20) 9475 970. (0921381)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! Telefon: 06 (20) 557
6509. (0414246)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt álla-
potban eladó. 06 (20) 394 2372.
Sárbogárdon 70 m2-es felújított ház, összközmûves,
rendezett telken eladó. Telefon: 06 (20) 333 1590.
(300550)

3 szobás lakás sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 474
5530.

Lak6 Stúdió ajánlataiból: Sárbogárdon: Családi házak:
Jó beosztású, saroktelken; nyugalmas helyen nagy
kerttel; központi részen felújított, új tetõvel; igényesen
felújítva, kitûnõ állapotban; jó állapotú kedvezõ áron;
városközpontban téglaház kis elõkerttel; felújított ház,
parkosított környezettel; jó állapotú parasztház eredeti
fagerendás mennyezettel; központban 3 szobás felújí-
tott, kedvezõ áron; Lakások: teljesen felújított téglala-
kás Ady-lakótelepen 55 m2-es; Pusztaegresen: családi
ház és vállalkozásra alkalmas vendéglátóegység; jó ál-
lapotú kockaház; Mezõszilas: szépen rendben tartott
parasztház; Cece: családi ház hangulatos elõkerttel a
központban; Igar: parasztház régi bútorokkal eladók. Ve-
võink számára szolgáltatásaink ingyenesek, díjmentes
hitelügyintézés. 06 (30) 491 5363. (300229)

Sárbogárd fõútvonalán családi ház eladó, kedvezõ hi-
telügyintézéssel. 06 (30) 957 4149. (300228)

Sárszentmiklóson 110 m2 hõszigetelt családi ház mel-
léképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300224)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel eladó.
Telefon: 06 (30) 604 2754. (300224)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti erkélyes lakás ga-
rázzsal eladó. Irányár: 7,5 M Ft. 06 (70) 321 8644. (300222)

Hasogatott tûzifa 1900 Ft/q. 20 q felett ingyenes ház-
hoz szállítás. 06 (70) 374 0769. (300555)

Gyógymasszõr masszírozást vállal. Kérésre házhoz
megy. 06 (70) 285 1009. (300554)

Irodai értékesítésre munkatársakat keresek. 06 (70)
243 6064. (300554)

4 részes szekrénysor, elõszobabútor, 2 db 120 literes
fagyasztószekrény, szõlõprés, szõlõdaráló, PB-gázra át-
alakított öntöttvas konvektor, palackos gáztûzhely el-
adó. Érdeklõdni: 06 (20) 310 3271. (300176)

1,5 szobás lakás kiadó. 06 (20) 414 4860.
Korrekt hitelügyintézés, jelzáloghitelek, lakáslízing,.
visszlízing. 06 (70) 395 1026. (300247)

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b.
Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051.
Mangalica hízók Alapon eladók. 06 (30) 823 1384.
(300237)

Alapon családi ház eladó. Telefon: 06 (30) 294 6197.
(300236)

Húsjellegû hízósertés Sárbogárdon eladó. 06 (20) 441
9004. (300844)

180/75 46 éves, kék szemû, elvált férfi korban, alkatban
hasonló hölgyet keres Sárbogárd déli térségében. 06
(30) 341 1063. (300843)

Sárbogárdon háromszintes, kertes családi ház eladó.
Kisebb házat beszámítok. 06 (20) 582 2953. (300842)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344. (300840)

Hízók eladók. 06 (70) 315 3395. (300836)

Október 27-én Alapról elveszett fekete német dog nö-
vendék szuka. Magas pénzjutalom a nyomravezetõnek!
06 (70) 219 0057, vagy személyesen Alap, zöldségbolt,
Zuppon Lajosnál.
Sárbogárdon, Mátyás király utcában családi ház (két-
generációs) eladó. 06 (30) 957 4149. (300572)

Szakácsnõt felveszünk a Fanni étterembe. Jelentkezni
a helyszínen. (300573)

Új építésû családi ház eladó Sárbogárdon. Csere érde-
kel. 06 (70) 534 8326. (300571)

Hoszteszi munkára munkatársakat keresünk Sárbo-
gárdról és környékérõl. 06 (70) 285 1009, 06 (20) 982
2764. (300570)

Családi ház Sárbogárdon hosszú távra kiadó. 06 (30)
396 2706. (300569)

Egyszobás lakás kiadó. 06 (30) 647 4441. (300848)

December elejétõl hízók eladók. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (300847)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06 (30)
214 5481. (300847)

Egyszobás, összkomfortos, részben bútorozott lakás a
bölcsõde mellett kiadó. 06 (30) 684 7632, 06 (30) 533
9925. (300845)

Szántóföldet bérelnék. 06 (20) 353 2296. (300580)

Hízók, félsertések megrendelhetõk. Hasítás megoldha-
tó. Sárbogárd, Tinódi u. 44. (300579)

Három-négykilós fehér kakasok eladók. Tinódi u. 52.,
06 (25) 460 738.
Az abai szeszfõzde rövid határidõvel tavalyi áron pálin-
kafõzést vállal. 06 (30) 927 5627. (300578)

Bontott cserép eladó. 06 (30) 322 3756. (300576)

Háromszálas Interlock eladó. 06 (30) 858 1459. (300576)

Nagysúlyú hízók eladók. 06 (25) 463 612. (300575)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók redõnyök a leg-
olcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés és ki-
szállítás. Házak, lakások teljes nyílászárócseréinél
30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20) 939 1579, 06
(70) 453 7289. (300581)

Eladó IVECO 35 c 13 teherautó, 2,8 TD, 150 LE, nagy-
platós, aludoboz 470x220x230, DHOLLANDI 750 kg-os,
emelõhátfalas kitûnõ állapotban, friss mûszakival,
B-kategóriával vezethetõ. Gréta Bútor, 06 (25) 508 295,
06 (20) 494 8898. (300582)

Irodai értékesítésre rátermett munkatársakat kere-
sünk. Elvárásaink: középfokú végzettség, jó kommuni-
kációs készség, magas kereseti lehetõség, gyors elõre-
jutás. 06 (70) 285 1009, 06 (20) 982 2764.
Felszolgálót, konyhalányt, takarítót keresünk a Hotel
Kovácsba. 06 (30) 956 6295. (300583)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.,
06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583.

TÛZIFA eladó. Telefon: 06 (30) 9470 899.

FEKETE föld kapható. 06 (20) 927 0985.

Szolárium ERGOLINE 700. CSÕCSERE!
06 (30) 964 4322. Szolgáltatásaink:

* fodrászat: 06 (20) 582 0418,
* kozmetika: 06 (20) 340 4527.
* manikûr-pedikûr-mûköröm,

paraffinos kézápolás: 06 (30) 380 8330.
SZIVÁRVÁNY STÚDIÓ, Kossuth u. 9.

Akác és telekhatárolásra alkalmas
tövises gleditschia csemete ELADÓ.

06 (30) 947 0899.

AKCIÓ
NOVEMBER 9-TÕL!

PERSIL 1,5 liter 1300 Ft
ARIEL 3 kg 1990 Ft
DOMESTOS 750 ml 310 Ft
VANISH 1,5 liter 840 Ft
FA deo nõi 320 Ft
FA tusfürdõ többféle 330 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

EXTRA
HASZNÁLTRUHA
BABYTÕL AZ XXXL-IG
Sárbogárd, mûvelõdési ház

november 9., péntek,
8.30-11.30-ig.

Világmárkák elérhetõ áron!

A FLÓRA BABABOLT
megkezdi november 12-tõl

18-30-as méretig
SIESTA cipõk forgalmazását.
Vásároljon olcsóbban az importõrtõl

BABAFELSZERELÉST!
Budapest Bank áruhitel!

Kicsiknek nagyra szabva!
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

(Gréta Bútor és Szõnyegbolt udvarában.)
Nyitva: H-P.: 8-12, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig.
Telefon: 06 (30) 237 8428.

ENGEDMÉNYES VÁSÁR
a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatti

SZÕNYEGÜZLETBEN,
a Gréta Bútor udvarában.

Szõnyegek, PVC-padlók, kész szõnyegek,
tapéták 5-15% kedvezménnyel kaphatók.

LAMINÁLT PADLÓ ALÁTÉTFÓLIA,
SZEGÉLYLÉC kapható

a Sárbogárd, Gilicze köz 7. szám alatti
KÖLCSÖNZÕ és BARKÁCSÜZLETBEN.

Telefon: 06 (25) 460 528.
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Kárpitos bútorok
Vásároljon a gyártótól nagyker áron.

Megkezdtük BENTEX biomatracok
forgalmazását, standard és egyedi

méretekben is, bevezetõ áron!

Folyamatosan újuló készlettel és állandó akciókkal
várjuk vásárlóinkat!

Heverõk, franciaágyak, fotelok, fotelágyak, kanapék,
rekamiék, sarok- és 3+2+2 (3+1+1) ülõgarnitúrák stb.,

továbbá fenyõbútorok: ágyak, éjjeli szekrények,
komódok, gardróbok stb.

* Az általunk készített bútorokat
egyedi méretekben is elkészítjük!

* Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását,
házhoz szállítással, ingyenes helyszíni felméréssel.

* Szivacsos és rugós matracok készítése.

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényes!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8.30-17-ig, szombaton 8.30-12-ig.
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
Jelentem, nem vagyok és nem is leszek
egyedül az antennatorony megépítése el-
leni akcióban! Rengetegen kérdezték
meg: mi ez már megint? Most ezzel kinek
a zsebét tömik és miért?
Hát akkor gondolkodjunk!
Nem érdekes, hogy ezek voltak az elsõ
kérdések? Az elõzményeket ismerve Sár-
bogárd esetében egyáltalán nem furcsa.
Nekem pillám se rezdült. Jó lenne, ha a
város vezetése és a képviselõ-testület tí-
zes bandája elgondolkodna, ezt én mon-
dom, a „Boszi”: nem lesz ennek jó vége!
Személy szerint én nagyon örülök, hogy a
város népe kezd éledezni. Minden nap
észlelem ezt az emberek reakciójából. Ha
hiszik, ha nem, nekem nem meglepetés,
hogy nem mindenkit lehet sakkban tarta-
ni, kis elõnyökkel megvenni. Ez jó jel, ha
nem is mindenkinek.
Ha már itt tartunk, gondolkodtak már
azon, hogy a városból elköltöznek? Tu-
dom, az én esetemben ennek néhányan
örülnének, de le a földre, emberek, mo-
mentán ez nem aktuális! Szerintem nem
nekem, hanem, annak a „néhánynak”
kellene innen elköltözni. A többség
egyébként se költözhet el, mert röghöz
kötött „jobbágy”. Nem tudnak elköltöz-
ni, mert a jelenlegi ingatlanukat nem tud-
ják eladni olyan áron, hogy abból más te-
lepülésen egy szoba-konyhás lakást ve-
gyenek. Szegény Mi! Hát ezért dolgoz-
tunk egész életünkben? Ha ebben egyet-
értünk, akkor a jelenlegi ingatlanárakat
még felezzük meg, mert ha az antennato-
rony megépül a város belterületén, akkor
a házuk még annyit se fog érni, mint ed-
dig.
Mi lenne a megoldás? Elõször is tudat-
nunk kell az illetékesekkel, hogy az an-
tennatornyot mi nem akarjuk látni a vá-
ros belterületén. Tegyék a tornyot külte-
rületre, mint más normális településen.
A városban már múlttal rendelkezõ Ka-
pocs Egyesület és a nemrég alakult Civi-
lek Összefogása Sárbogárdért Egyesület
tagjai és támogatóik aláírásgyûjtésbe
kezdtek a beruházás ellen. Remélem,
hogy mások is magukénak érzik a város
ügyeit, és ezt a konkrét ügyet, mert ez az
ügy majdnem olyan „büdös”, mint a
szennyvíziszap.

Csibegép
(Csizmadiáné

Boros Edit Gréta)

Elveszett!

5 hónapos, fekete
német dog, fehér
mellfolttal, októ-
ber 27-én elveszett
Alapon. A megta-
lálót méltó juta-
lomban részesí-
tem.

Telefon:
06 (70) 219 0057.

Új kereszt a templomkertben
A vajtai templomkertben álló régi fakereszt elkorhadt. Attól tartottak már, hogy egy
nagy vihar kidönti. Az Õszirózsa népdalkör az új kereszt felállításához gyûjtést szerve-
zett. Ennek érdekes formáját gondolták ki. Képeslapot csináltattak, s az eladásból be-
folyt pénzbõl vásárolták meg a faanyagot. A keresztet Bosnyák József asztalosmester
készítette el. A régi Krisztust átfestve helyezték fel az új keresztre.
A kereszt felállításában segített Szász Árpád és családja, az önkormányzat, a szállítás-
ban Meiszter János fuvaros és még sokan mások.
A keresztet mindenszentekre állították fel, amit a templom plébánosa november 4-én
szentelt fel.

/H/

Fiatalok hangversenye
A Sárbogárdi PHILIA
Egyesület szervezésében a
díszteremben örvendez-
tették meg a mûkedvelõ
közönséget a sárbogárdi
származású Sepsi Etelka
fuvolamûvész és barátai:
D. Hegyesi Gabriella
(ének), Majer Szilvia (fu-
vola), Molnár Gabriella

(zongora) és Virágné Lits Zsuzsanna (fu-
vola) pénteken koraeste. A különleges
alkalomra olyan zeneszerzõk mûveibõl
válogattak, mint például Mozart, Bach,
Rachmanyinov, Kodály, és még sorolhat-
nám. Igazán színvonalas, szívet melenge-
tõ elõadásnak lehettünk tanúi, melyet ez-
úton is köszönünk a szervezõknek és a

fellépõ mûvészeknek. Reméljük, lesz
lehetõségünk máskor is itt, Sárbogárdon
üdvözölni Õket.

Varga Zsolt


