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A Tour de Hongrie Izsákon

A 2004-es év legjobb
játékvezetõje Izsákon

Augusztus elején rendezték
meg Magyarország több mint
nyolc évtizedes múltra visszatekintõ kerékpáros körversenye, a
Tour de Hongrie idei futamát. A
többnapos túra augusztus 3-ai
szakaszának útvonala érintette
Izsákot is. Kora délután
Balatonföldvárról vágott neki a
közel száz versenyzõ az aznapi
169 kilométeres útnak, melyet
több gyorsasági részhajrá szakasszal tarkítottak a szervezõk.
Az utolsó ilyen szakasz célszalagja az izsáki városháza elõtt
volt, melyen az angol Hamish
Haynes hajtott át elsõként. Úgy
tûnik, az angol versenyzõnek
szerencsét hozott az izsáki részgyõzelem, mert vezetõ helyét
egészen a kecskeméti végállo-

A német játékvezetõnek igen ízlett a kiváló magyar pálinka

A kaiserslauterni Markus
Merk vezette augusztus 14-én a
Puskás Ferenc Válogatott-Real
Madrid találkozót Budapesten,
majd két nappal késõbb, a Magyarország-Argentína barátságos
meccsen is õ bíráskodott. A vasárnapi mérkõzésen Hebl József
volt Merk egyik partjelzõje, aki a
két mérkõzés közötti napokban
izsáki látogatásra invitálta a játékvezetõt. Mondok József polgármester, a városházán köszöntötte
a 2004-ben, a világ legjobb játékvezetõjének választott német
sportembert, akinek röviden bemutatta a várost, és a helyi sportéletet.
Markus Merk lapunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy
nagyon örül annak, hogy meghívták Magyarországra, s olyan barátokat szerzett, mint az izsáki
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Heibl József, aki igen jó segítõje
volt a mérkõzésen. A magyar válogatott teljesítményérõl szólva
elmondta, hogy meglepte milyen
erõteljesen játszottak a magyarok. Nem jellemzõ, hogy egy barátságos mérkõzésen így játsszon
egy válogatott – fûzte hozzá.
Sportpályafutásról megtudtuk,
hogy 14 évesen már a
Bundesligában játszott, majd 26
évesen került a játékvezetõi keretbe. Ezzel persze játékosi pályafutása befejezõdött, amit azonban
nem bán, mert a bíráskodásban
tökéletesen megtalálta a célját,
hivatásának tekinti azt. A játékvezetés mellett aktívan sportol,
maratonversenyeket szervez,
ahol maga is fut. Eddig huszonötször teljesítette a 42 kilométeres távot, e mellett a sífutás a nagy
kedvence még.
-tetézi-

Elbúcsúzott dr. Nagy Imre
Szeptembertõl Kondoroson folytatja háziorvosi praxisát dr. Nagy
Imre. Mondok József polgármester a maga és a betegek nevében köszönte meg a városházán rendezett fogadáson Nagy doktor tízéves
izsáki munkáját, s kívánt további sikereket új állomáshelyén. A búcsúztatáson jelen volt dr. Pap Gyula fõorvos, K. Szabó József alpolgármester és dr. Hauzmann János fõjegyzõ is.

Fotó: Bálint Zsuzsi
Lendületben

másig megtartotta, s 3 óra 49 perces eredménnyel (ez több mint
40 kilométeres átlagsebességet
jelent) az aznapi verseny gyõztese lett.
A nagy hagyományú túrának
nemcsak az útvonala miatt volt
izsáki vonatkozása. Kiváló kerekezõnket, Csomor Zoltánt is a

versenyzõk között köszönthettük, aki az augusztus 3-ai szakaszt az erõs mezõny elsõ harmadában, a 29. helyen zárta. A
következõ napi etapot pedig 19dikként fejezte be. Végül azonban -kerékpárhiba miatt- feladni kényszerült a versenyt.
-tetézi-

Folytatódik a templomfelújítás
Mint arról korábbi számainkban is beszámoltunk, a tervezett
ütemben folyik a katolikus templom felújítása. A tetõcsere és a
külsõ homlokzat rendbetétele
már befejezõdött és a belsõ munkálatokból is elkészült az aljzatbeton, valamint a nedvességmentesítõ lábazati vakolás. Jelenleg
a teljes belsõ tér fel van állványozva, a falak festéséhez. A
mostani szakaszban az oszlopfõkig készül el a falfestés, a díszítõfestés és a szekkók restaurálása további költségeket jelent
majd. Ugyancsak további anyagi források kellenek a templomkert felújításához is.

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület legutóbbi ülését 2005. július 26-án tartotta, melyen rendeletet alkotott az egészségügyi ellátási körzetek meghatározásáról szóló 4/2002. (VI. 26.). sz. rendelet módosításáról. E rendeletet
lapunkban közzé tesszük. Az elõterjesztésnek megfelelõen szállítási szerzõdéseket hagyott jóvá az Izsák
Kht. és Ozirisz Vendéglátó Kft, Izsák Kht. és P & P Pékáru Kft, és az Izsák Kht. és Siracusa Kft. között.
A Képviselõ-testület a Táncsics és Szõlõ utca útfelújítási munkáira benyújtott közbeszerzési ajánlatok
alapján 23.967.750.-Ft összegben a Koronaút Kft. (Kalocsa) vállalkozással köt szerzõdést.
A Képviselõ-testület Dr. Nagy Imre háziorvos munkaviszonyát – közös megegyezéssel - 2005. augusztus 31. napjával megszünteti.
Pályázatot írt ki a Képviselõ-testület a III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történõ
ellátására.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Otthonra találtak a babák
A júniusi számba jelent meg „Ezüstgólyák kérése” címen írásunk, melyben kéréssel fordultunk azon
személyekhez, akik a kiállítási tárgyaink tárolására, helyiséget tudnának biztosítani.
Örömmel közöljük, hogy segítséget kaptunk és egyben köszönetünket fejezzük ki Lantos Istvánnak,
hogy a Sárfehér Szövetkezet tulajdonában lévõ helyiségek közül átadott részünkre, olyan megfelelõen
hozzáférhetõ száraz helyiséget, amely a kiállítási tárgyainkat megfelelõen védi, sõt még a raktározáshoz
szükséges szekrényeket is kaptunk. Bízunk benne, hogy ez a gondunk több évre megoldódhat. Mindezért
köszönetét fejezi ki az Ezüstgólya Nyugdíjas Klub valamennyi tagja.
Vezetõség

IZSÁKI Hírek
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Hét lépés a mezõgazdaságból élõk
biztonságának javításáért

2005. július 4-tõl játszóházas táborban voltunk. A tábor helyszíne az iskolai könyvtárban és az udvarán volt. Sajnos elõször az elhanyagolt kertet kellett rendbe tennünk. Nagy örömünkre sok szülõ segített, hálásan köszönjük. Többek között az Ádám család (gumik),
Sponga Ferenc (ásás), Kovács Rékáék (faanyag), Marton Imre (nádkunyhó készítése), Önkormányzat (homok). Utána kezdõdhetett a játék. Sok drámai dologról volt szó. Ez a tíz nap az állatok jegyében
zajlott. Délelõtt 35-en, délután tizenöten voltunk. Én, Ibolya néni segítõje voltam, mint Farkas Dorina, Pápai Petra és Vadász József. Az
elsõ nap megismerkedtünk a mesével, ezután voltak feladatok. A tervezett foglalkozások mellett kb. 1 órás szabad foglalkozások is voltak. Ilyenkor lehetett kiütõcskézni, táncot, játékot tanulni, mint például: Vigyázz a kicsikre!, Péter hívja Pált... homokvárat építeni, bábozni. A gyerekek minden nap kiszínezhettek egy-egy állatkát, ha
teljesítették a próbát. A foglalkozások elsõ részében megbeszéltük
kivel mi történt mostanában. A második napon mindenkinek választania kellett csapatot és csapatnevet. Sokfélét kitaláltak: Bikák, Pillangók, Iskolakerülõk, Kincses sziget, Boszorkányok, Mesesárkányok.
Mikor minden gyereknek megvolt a csapata, el kellett játszaniuk a
mese részleteit. Ibolya néni megkérdezett bennünket, eljátszanánk-e
ezt a mesét együtt, mi persze beleegyeztünk. Mindenki kiválasztotta a
saját szerepét. A 3-4-5. napon elpróbáltuk a történetet. Tíz lánynak én
is megtanítottam egy táncot. A hatodik napon állomások voltak, feladatokkal: Az 1. állomáson mocsárjárás, a 2-on állatok jellemzése, a 3.
feladat állatok megtalálása és találós kérdés volt. A 7-8. napon megint
a szereppel foglalkoztunk. A kilencedik napon a Kolon-tóban a favágót kerestük meg a mesébõl. Ott is elõször állomások voltak: 1. állomás Activity, 2. célba dobás, 3. gyûrûjáték. Ha a csapatok ezeket a
feladatokat teljesíteni tudták, megkereshették a favágót. De sajnos
csak egy levelet talált az egyik kislány, amelyben az állt, hogy mindent köszön a favágó és boldog, hogy megmentettük az erdõt. Az
utolsó napot gondoltuk a legnehezebbnek, de csodák, csodájára nehézségek nélkül eljátszottuk a „Megmentett erdõ” címû mesét.
Mindenki örült a szülõk tapsviharának. Gyorsan eltelt a tíz nap,
de nagyon csodálatos volt.
Ugye te is szereted az erdõt, az állatokat és a magad módján véded is?
Ádám Edina 5.a.

Úszótanfolyam
2005. június 20-ától tíz napon keresztül minden nap mentünk a
kiskõrösi strandra.
Ott Judit néni és Gyula bácsi megtanított minket úszni. Általában
25-en voltunk gyerekek. Minden nap fél egykor vártuk a buszt a megállóban, kettõ órakor értünk Kiskõrösre, leszálltunk a buszról és elindultunk a strandra. Amikor odaértünk átöltöztünk, ettünk és fél 3-kor
kezdõdött az oktatás. Elõször csak fröcsköltük az arcunkat vízzel, majd
késõbb kezdett komolyabbá válni a dolog. Lemerültünk, utána fent
lebegtünk a víz tetején. Elsajátítottunk minden alapmûveletet az úszáshoz és megtanultuk az gyorsúszást és a hátúszást. Mindegyik nap végén fagyiztunk egyet. Este hét órakor értünk haza. Az 5. napon már a
mélyvízbe is bementünk. Nagyon hamar eljött az utolsó nap, mindenki szomorúan indult el ezen a napon a buszmegállóba. Nincs többet
úszótanfolyam, nincs Judit néni és Gyula bácsi és ráadásul még Ibolya
nénivel sem találkozhatok egy ideig, akinek köszönhetem ezt a gyönyörû tíz napot és,
hogy megtanulhattam úszni. Végül
Ibolya nénivel meg a
gyerekekkel kigondoltuk, akár jövõre is
lehetne ilyen úszótanfolyam. Én jövõre is megyek, olyan
jól éreztem magam.
Te is jössz?
Ádám Edina 5.a

1. Létrehozzuk a Nemzeti
Agrárbiztosítási Alapot
- Létrehozzuk a Nemzeti Agrárbiztosítási Alapot, és új kárenyhítési rendszert dolgozunk ki,
amely a termelõk és az állam közös kockázat- és tehervállalásán
alapul. Az alaphoz csatlakozó
minden termelõ befizet egy meghatározott összeget, amelyet az
állam azonos összeggel kiegészíti. A termelõ nyilatkozhat arról,
hogy nem kíván ehhez a rendszerhez csatlakozni, de ebben az esetben állami kárenyhítésben nem
részesülhet.
- További 5 évvel meghosszabbítjuk a 2003. évi aszálykár enyhítésére felvett kedvezményes hitel visszafizetésének futamidejét – a kamattámogatás és az
állami kezességvállalás változatlan biztosításával.
2. Fokozzuk az állattenyésztõk versenyképességét
- Folytatjuk a sertés- és baromfi haszonállattartás támogatását
2006-ban. (3.5 millió sertés után
1800 Ft/db és 420 ezer tonna baromfi után 9,50 Ft/kg támogatást
nyújtunk).
- Kedvezményes hitelt biztosítunk az állattartók takarmánykukorica szükségletének megvásárlásához még ebben az évben.
- Támogatást nyújtunk az állati hulladék és vágóhídi melléktermék ártalmatlanításához az állattartás rárakódó költségeinek
mérséklésére.
- Megteremtjük a jogszabályi
feltételeket az állattartók termõföldhöz jutásához. Ehhez lehetõvé tesszük a földek értékesítését,
az állami tulajdonú földek haszonbérbe adását. Így mintegy 150 állattartó telep kezelõje juthat takarmánytermelést és a trágya elhelyezést szolgáló földterülethez.
- Enyhítjük az EU-ban alkalmazottnál szigorúbb környezetvédelmi, állatjóléti, trágyakezelési
szabályokat. Meghosszabbítjuk
az EU-s elõírásokhoz való alkalmazkodás határidejét (pl. a trágyakihelyezési idõszak megváltoztatása, az állattartó telepek EU elõírásokhoz való alkalmazkodási
idejének meghosszabbítása).

- Lehetõvé tesszük, hogy a
nagyobb létszámú állatállománnyal rendelkezõk is hozzájussanak a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv állatjóléti és környezetvédelmi támogatásaihoz.
3. Ösztönözzük a növénytermesztés korszerûsítését
- Támogatjuk az energetikai
célú növénytermesztés terjedését.
Szeptembertõl lehetõvé tesszük,
hogy kiegészítõ támogatást igényeljenek az energia célú szántóföldi növények termesztéséhez
(közel 7000 forint/ha), valamint
energia erdõkhöz (50 ezer Ft/ha).
- Segítjük a bio-üzemanyagok elterjesztését a már érvényben
lévõ jövedéki adómentesség fenntartásával.
- Ösztönözzük a mezõgazdasági eredetû biomasszából elõállított villamos energiatermelést az
átviteli árak hosszú távú rögzítésével.
- Mentesítjük a mezõgazdasági termelõket a vízkészlet-járulék
fizetési kötelezettség alól 2006-tól
kezdõdõen, ezzel segítve az öntözési lehetõségek jobb kihasználását (mintegy 170 ezer ha öntözhetõ területen az öntözés költsége
hektáronként 600 Ft-tal csökken).
4. Ésszerûsítjük a termõföld
használatát
- Meghirdetjük a Földért életjáradékot program IV. ütemét. Ez
2006-tól lehetõvé teszi további
mintegy 7000 ember számára,
hogy földjét életjáradékra váltsa.
Lehetõség lesz a természetvédelmi területek felajánlására. (Az eredeti programok alapján 2003 óta
50000 ha-t vásárolt meg az állam
18000 fõ kap átlagosan havi
32000 Ft életjáradékot).
- Õsztõl kedvezményes hitelkonstrukcióval ösztönözzük a
gazdaságos termeléshez szükséges
birtokméret kialakítását.
- Tartós földhasználatot biztosítunk az önkormányzatok számára közfeladataik ellátásához a
Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó állami földekbõl. Ennek
segítségével az önkormányzatok
szociális földprogramot indítanak,
sportpályákat építenek, közmû
beruházásokat végezhetnek.

FELHÍVÁS
A Katolikus Karitasz országos gyûjtési akciót indít, a dévai árva
vagy nagyon nehéz sorban élõ gyerekek megsegítésére.
Szeretettel és nagy köszönettel várunk, gyermekjátékokat, mesekönyveket, füzeteket, írószereket, tisztálkodószereket, tisztítószereket, tartós élelmiszereket, esetleg (cukorkát, csokit). Ruhanemû
jelenleg van bõven, de a felsorolt dolgokra nagy szükség lenne!
Gyûjtés helye: Traktoralkatrészbolt Izsák, Szabadság tér 26.
Izsáki Karitaszcsoport

A Katolikus Karitasz a bajbajutott moldvai árvízkárosultak megsegítésére országos akciót szervez! Kéthetes kint tartózkodási lehetõséget ajánl fel azok számára, akik munkájukkal szeretnének segíteni a bajbajutott családokon. Az oda visszautazás valamint a szállás és az étkezés erre az idõre megoldott. A Katolikus Karitasz szeretettel várja minden jó szándékú akár férfi akár nõi munkaerõ jelentkezését! Jelentkezni lehet: a 06/30-25-65-091-es telefonszámon.
Izsáki Karitaszcsoport

5. Növeljük az élelmiszerbiztonságot, megkönnyítjük a magyar termékek piacra jutását
- Fokozottan és rendszeresen
ellenõrizzük a Magyarországon
forgalomba kerülõ élelmiszerek
minõségét és élelmiszerbiztonsági színvonalát. Ésszerûsítjük az
élelmiszerek ellenõrzését végzõ
hatóságok feladatait, megszüntetjük a köztük lévõ átfedéseket. Az
EU szabályait figyelembe véve
kiemelten ellenõrizzük a határon
beérkezõ élelmiszereket.
- Egyszerûsítjük a kistermelõk
számára az élelmiszer-elõállítás és
értékesítés feltételeit. Az élelmiszerbiztonságot és a fogyasztó érdekeit szem elõtt tartva egyszerûbb lesz
a mezõgazdasági termelõk által elõállított házi készítésû lekvár, méz,
sajt, kolbász, befõtt, savanyúság stb.
helyi értékesítése.
- Javítjuk a szõlõ -és bortermelõk gazdálkodási körülményeit. 2006. január 1-tõl a bor jövedéki adóját „0” kulcsossá tesszük.
Kezdeményezzük az EU-nál a szõlõ- és bortermelés melléktermékeinek megsemmisítésére és lepárlás
útján történõ kivonására vonatkozó szabályok magyar érdekeknek
megfelelõ módosítását.
- Támogatjuk a termelõi szervezõdések (TÉSZ, BÉSZ, termelõi
csoport) létrejöttét, egyben javítjuk ezek mûködési feltételeit: támogatást biztosítunk mûködésük
javításához és fejlesztési tevékenységükhöz.
6. Korszerû szaktanácsadási
rendszerrel segítjük a termelõket
- Létrehozzuk a regionális
szaktanácsadási tudásközpontokat, amelyek az oktatási intézményekre fognak támaszkodni. Kétszintû szaktanácsadási hálózatot
alakítunk ki az egyetemek és fõiskolák, ezek tangazdasági, valamint a középfokú oktatási intézmények és tangazdaságaik szintjén.
7. Rendezzük a mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészek helyzetét
- Az állam által megvásárolt
üzletrészeket átadjuk a mezõgazdasági szövetkezetek és tagjaik
részére, vagyonkezelési konstrukció keretében. Lehetõvé tesszük
azok megvételét is.
- Kárpótoljuk a felszámolt
mezõgazdasági szövetkezetek üzletrészeseit. Felmérjük az érintettek körét és üzletrészeik értékét,
2006-ban pedig meghirdetjük
ezek kárpótlására vonatkozó jogi
szabályozást.
Kormányszóvivõi Iroda
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Otthonra találtak
a babák

Parlagfû

Vezetõség

Gondolom...
…így augusztus 20-a táján sokan felidézik magukban elsõ királyunk alakját, s legtöbbjüknek a bölcs, és a szent jelzõ jut eszébe
elõször vele kapcsolatban. Nem véletlen, hiszen az õ bölcsessége nélkül aligha létezne
ma a magyarság. István volt, aki a kalandozó, harcias magyarokat a
kereszténység felvételével, s az állam megszervezésével arra a békés útra terelte, amely egyedül biztosíthatta a megmaradást. Elõrelátó bölcsességét mutatja az is, hogy koronát –az akkori szokásoktól eltérõen- nem a német császártól kapott, hanem a római pápától
kért. E lépéssel elkerülte, hogy a német uralkodó hûbérese legyen õ
maga és országa. A pápától kapott koronával István a pápaság fensõbbségét csak egyházi ügyekben ismerte el, politikai értelemben
független maradt.
A kereszténység elterjedésével párhuzamosan a magyar nemzet alkotmánya és szervezete is hatalmas változásokon ment át.
István nyugati minták alapján, de a magyar sajátosságokhoz alkalmazkodva olyan szilárd alapokra helyezte Magyarországot melyek
bizonyos elemei –a szükségszerû változtatásokkal- mind a mai napig fennállnak (pl. a megyerendszer). Intézkedéseiben mindenekelõtt a királyi hatalom hatáskörét állapította meg, azzal, hogy kijelentette; Magyarországnak csak egy ura van, a király. Ennek azért
volt nagy jelentõsége akkoriban, mert a nyugati államokban a királyok hatalmát számtalan fejedelem gyengítette, egyes esetekben az
ország széthullását is okozva. Az új alkotmány szerint a király adta
ki a törvényeket, õ volt a legfõbb hadvezér, a legfõbb bíró, s õ
nevezte ki a világi és egyházi méltóságokat. Egyházi törvényeiben
elõírta, hogy minden tíz falu köteles templomot építeni, püspökségeket alapított, kötelezõvé tette az egyházi ünnepi alkalmakon való
részvételt, megszabta a böjtök idejét, bevezette a tizedet és elrendelte a vasárnapi munkaszüneti napot. Világi törvényeivel az új
államrend és a vagyonbiztonság erõsítését kívánta biztosítani. Szükség is volt e törvényekre, s azok betartatására, hiszen a szabad,
kalandozó életmódhoz szokott magyarok számára idegen volt a
magántulajdon, a kereszténység, az egyház, ezért vasszigorral kellett ezek tiszteletére nevelni õket.
Gondolom, tanulmányaikból sokan emlékeznek, hogy István
utód nélkül halt meg, mivel fiát, Imre herceget 1031-ben, egy vadászbalesetben, elvesztette. A tragédia után unokaöccsét, Orseolo
Pétert jelölte utódául, tõle remélve a fiatal feudális állam további
megerõsítését. Ám, mint tudjuk e reménye nem vált valóra. 1038ban bekövetkezett halála után közel negyvenévnyi véres trónviszály vette kezdetét, melynek az 1077-ben trónra lépõ Szent László
vetett véget, akinek tizennyolcéves uralkodása alatt szilárdult meg
végleg mindaz, amit István létrehozott; a magyar feudális állam.
Istvánt és fiát, Imre herceget, 1083-ban avatta szentté VII. Gergely
pápa, ezzel ismerve el elsõ királyunk kivételes államalapítói és
hittérítõi mûvét. Térítõi (apostoli) munkásságáról talán jellemzõ
képet ad a II. Szilveszter pápának (tõle kapta István a koronát) tulajdonított mondás, mely szerint; „Én csak apostoli vagyok, de õ egy
igazi apostol!”
Gondolom, István mûvének elismerésekor fontos megemlíteni
apja, Géza fejedelem szerepét is, aki tulajdonképpen elõkészítette
mindazt, amit István végbevitt. Géza hívta be az elsõ térítõ papokat, megkeresztelkedett (bár õsi hitét is megtartotta), fiát keresztény hitben neveltette, s a 955-ös augsburgi vereség után véget
vetett a kalandozásoknak.
Gondolom, sokatmondó üzenete van annak a mai ember számára is, hogy Istvánt 1001. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján, (Szûz Mária mennybevételének évfordulóján) koronázták
királlyá, s 37 évvel késõbb, 1038-ban ugyancsak e napon halt meg,
miután Szûz Mária oltalmába ajánlotta országát.

Rövid hírek Izsák Város
Mazsorett Csoportjáról
- Együttesünk „Tini” csoportja 12 fõvel egy felejthetetlen turnén
vett részt Olaszország gyönyörû tengerparti városában Alba
Adriaticában 2005. július 15-tõl 26-ig. Sikerült megtekintenünk Róma
fõbb nevezetességeit is. Mint legtöbbször, most is Csongrád Város
Fúvószenekara kísért bennünket utunkon.
- Mazsorett együttesünk ezentúl kétévenként indít utánpótlás csoportot az általános iskolában, elsõ osztályos és nagy csoportos óvodásokból vegyesen.
Jelentkezni lehet szeptember elején az általános iskolában, illetve óvodásoknak az óvodákban. A foglalkozások e csoportnak október elején kezdõdnek.

A júniusi számba jelent meg „Ezüstgólyák kérése” címen írásunk, melyben kéréssel fordultunk azon személyekhez, akik a kiállítási tárgyaink tárolására, helyiséget tudnának biztosítani.
Örömmel közöljük, hogy segítséget kaptunk és egyben köszönetünket fejezzük ki Lantos Istvánnak, hogy a Sárfehér Szövetkezet
tulajdonában lévõ helyiségek közül átadott részünkre, olyan megfelelõen hozzáférhetõ száraz helyiséget, amely a kiállítási tárgyainkat
megfelelõen védi, sõt még a raktározáshoz szükséges szekrényeket
is kaptunk. Bízunk benne, hogy ez a gondunk több évre megoldódhat. Mindezért köszönetét fejezi ki az Ezüstgólya Nyugdíjas Klub
valamennyi tagja.

TETÉZI LAJOS
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Ambrosia elatior L., Copositae névre hallgató, napjainkban sokat emlegetett
útszéli növény amely terebélyes egyéves
nyárutói gyom. Sok baj van vele mostanában elsõsorban így virágzása idején.
Míg más növények szebbé boldogabbá
teszik virágukkal az ember életét addig,
ez a növény nagyon megkeseríti, sokszor még meg is könnyezteti. A növény
persze semmirõl nem tehet ilyennek teremtetett, a parlagokon, mûveletlenül
hagyott területeken azonnal ott van és
máris terem. Mûveletlen terület van bõven, azt jól lehet látni, amikor gépkocsival „ballag” az ember az alföldi utakon,
de elég Budapesten is körülnézni. Azt látom, hogy a parlagfû termesztés monopóliumát az állami szektor tovább õrzi
mivel az utak, a vasutak, a folyók és a
vízelvezetõ csatornák a tulajdonában
vannak. Például az 50-es fõút mentén Budapesttõl, Kecskemétig száz mázsa füvet
is össze lehetne gyûjteni, ha valaki élne
ezzel a gyûjtõ szenvedéllyel. Nem maradna le a versenyben az 51-es utat választó parlagfû gyûjtõ sem, lehet persze,
hogy más utak mentén még nagyobb a
termés. A Budapest és Nyíregyháza közötti vasutak mentén, akár Szolnok, akár
Miskolc fele haladva több száz mázsa
füvet be lehetne gyûjteni amely mind a
parlag névre hallgat. A sok parlagot látva, jut eszembe Édesanyám kedvenc népi
dala: „Nem kaszálok, nem kapálok fazekas inasnak állok, sok kis apró csuprokat
csinálok, abból kávéznak a lányok.” Lehet, hogy a lányok már könnyezve kávéznak mert senki sem kaszál és kapál az
utak mentén, de nem legelnek ott már
csengõs kisbárányok sem. A televíziós
reklám bíztat a parlagfû irtásra, a nyírásra csak az a baj, hogy elmarad a példaadás maga az állam nem írtja rendben a
saját portáját, joggal mondja tehát a polgár, mindenki söpörjön, illetve kaszáljon
a saját portáján és ne a másikra mutogasson. Az állam tegye rendbe a sajátját aztán fenyegessen, kérlelje polgárait hasonló tettekre.
Persze lehetne csökkenteni az állami tulajdont és ezzel a megoldandó feladatokat is, mint azt más országokban
teszik. Ehhez az kellene, hogy a kormánydelegáció illetékesei nyitott szemmel és a
jó módszerek átvételének igényével járják a világot. Kanadában láttam, hogy az
utak mentén kétoldalt a földet szinte a
betonig, az aszfaltig megmûvelik, a csapadékvizet alagcsövezéssel vezetik el.
Nincsenek az út menti területek állami
tulajdonban, hanem mezõgazdasági mûvelésben. Gyakorlatilag nincs az út mentén mûveletlen terület, így biztosan nincs
parlagfû sem.
Ehhez alapos szemléletváltozásra
van szükség a vezetésben és a vezetettek
körében is. Kisebb területtel az állam is
könnyebben elboldogulna, s nem azon
gondolkodna, hogy birkákkal, kecskékkel. mentesíti Budapestet, a parlagfûtõl.
Az eddigi módszerek nem vezettek eredményre. Ezt mutatják a budapesti, országúti, vasúti, földúti és a szántóföldi
határszemlék eredményei, és a növekvõ
megbetegedések.
Dr. Nagy László
agrármérnök, izsáki elszármazott

Köszönet
Remélem sokaknak emlékezetes nap volt 2005. május 28-a szombat. Akkor rendeztük meg a VI. Országos Fúvószenekari és Mazsorett
Fesztivált az izsáki Sportcsarnokban. Hõség volt, a mûsor is hosszúra
nyúlt, mégis nagy élmény volt mindannyiunknak.
Hogy évrõl-évre megrendezhettük városunkban e jelentõs eseményt, ahhoz nagyon nagy összefogás, támogatás és segítség kellett.
Most tisztelettel és köszönettel szeretném felsorolni támogatóink névsorát azzal a reményemmel együtt, hogy senkit nem hagytam ki:
Mondok József polgármester úr, Izsák Város Önkormányzata,
Hambalkó Ferenc igazgató, Táncsics Mihály Általános Iskola, Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon igazgatósága, Izsákért Közalapítvány, Juhász Sándorné vállalkozó, Páli TRANSZ, Losonczi Mihály
vállalkozó, Grinovits Sándor vállalkozó, Formont Auto Kft. Kecskemét, Izsák TV, Kölyök TV, Tetézi Lajos, Sportcsarnok dolgozói, Ungor
és Ungor Kft., Mini Ital Kft., All Stars Drink Kft. Kiskõrös, Fornetti
Pékség Kecskemét, Csomi Élelmiszerbolt, Laguna élelmiszeráruház,
Virágné Saci virágbolt, Juli virágbolt Kecskemét, Edit butik, Varga
Katalin varrónõ, Kátai Mariann, Hajnal Renáta, Tege Mariann kozmetikusok, Swarchcoff termékforgalmazó/Jurászik Márta/, Gera Árpád
vállalkozó, Balogh Zsuzsa tanítónõ, Tercsi Péter vállalkozó.
Köszönet a szülõk önfeláldozó munkájáért,a Sportcsarnok díszítéséért, a vendégek fogadásáért, a felajánlott lufikért, süteményekért,
ásványvizekért, a szervezésben és a rendezvény lebonyolításában való
segítségükért.
Dr. Sõrehyné Muladi Ildikó

Sárfehér Napok 2005.
Versenyfelhívás
A Sárfehér Napok kapcsán
újra versenyeket hirdetünk, melyeket a fõ programot megelõzõ
vasárnap (szeptember 18-án) bonyolítunk le. A díjakat a Sárfehér
Napok megnyitó ünnepségének
keretében vehetik majd át a helyezettek.
Az alábbi kategóriákban várunk jelentkezõket: versmondás,
népdaléneklés, rajz, fõzés (bográcsban, fõdíj 30.000 Ft), tészta,
illetve süteménysütés, futás (gyerekeknek, felnõtteknek, családoknak; un. „vesszõfutás” egy
szõlõtáblában, kb. 5 km-es táv-

val), borszépségverseny, a legszebb és a legnagyobb termények
versenye. A fõzõverseny, a többitõl eltérõen, a Sárfehér Napok idején zajlik majd, az egyéb versenyek a megelõzõ hét végéjén kerülnek lebonyolításra és értékelésre. Az elõadómûvészeti kategóriák elsõ helyezettjei a Sárfehér Napok megnyitó ünnepségén is bemutatják produkciójukat. A versenyekre -korhatár megkötése
nélkül- szeptember 15-ig várjuk
a jelentkezéseket személyesen az
Izsáki Televízió stúdiójában,
vagy a 375-900-as telefonon.

Ökumenikus sátor
a Sárfehér Napokon
Immár hagyományosan az izsáki református és katolikus egyház
ökumenikus sátrat állít idén is a Sárfehér Napok kísérõ rendezvényeként. Különféle programokkal várjuk a kedves érdeklõdõket, hívõket
és nem hívõket egyaránt szeptember 24-én, szombaton.
A gyerekek egész nap különbözõ kézmûves foglalkozásokon kipróbálhatják ügyességüket, alkotásaikat haza is vihetik. Várja majd
még õket bábelõadás, mesejáték, arcfestés is. Délután elõadás lesz felnõtteknek, szülõknek társadalmunk alapkövérõl, a családról, majd a
sátor záró rendezvényeként az Ökumenikus Ifjúsági Énekkar ad koncertet. Részletes program a szeptemberi Izsáki Hírekben, valamint plakátokon, szórólapokon olvasható majd.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Perjésné Kiss Etus

IZSÁKI Hírek
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LABDARÚGÁS

Utóhang
Azt hiszem, hogy amikor ez a pár sor, az Izsáki
Hírekben megjelenhet, már lerendezõdött minden a
Magyar Rádióban. Mondanám inkább úgy, hogy
egyes vezetõk között rendezõdött le, a magánvéleményemet fenntartva. (A szerzõ itt a MR. megszerzéséért folytatott politikai csatározásra utal. A szerk.)
Nekem és segítõ barátaimnak, akik legtöbbje
sajnos ma már a temetõk lakója, eszünkbe sem jutott
annakidején, lesznek majd olyan történések, ebben
a nagy kultúrintézményben, amit most sokan szo-

morúan hallgattunk végig. Õk akkor egyszerûen csak
tették a dolgukat, segítettek. Önzetlenül és tisztelettel. E gondolatok kapcsán jutott eszembe, hogy a
porosodó irataim között van egy cikk, amit megkerestem és elküldtem a hazai szerkesztõségnek. Azzal a céllal, hogy illusztráljam, mindig van és lehet
önérdek nélkül is szolgálni valamit. Fõleg olyan helyen, ahol mély emberi kötelességeknek és cselekedeteknek kell megnyilvánulni belül és kifelé mindenféle értelemben. Mi ezt tettük a rádiónak

Sótlan napok
Nem tudom ki, mit, hogy
szeret sózni. Egy biztos, hogy
nagy szükség van rá. Talán a mai
életünket is valami csoda folytán,
valamivel meg kellene sózni
mindenféle értelemben és vonatkozásban. De nem úgy, hogy ki,
mit szeret, mert sokféleképpen
szeretünk és sózunk. Azt pedig
nem találták fel, hogy egyformán
legyen jó a sózás mindenkinek.
Hogy miért választottam a sót
példának? Annak hosszú története van. Ugyanis a só volt a fõszereplõje és néhány lelkes, segítõkész jóakaratú ember egy történetnek, ami a fõvárosban a Magyar Rádiónál és az én zegzugos
falumban, Izsákon történt. Amikor nemrég itthonról hazalátogattam, utamba ejtettem a felsõ- és
alsóvárosi temetõket. Képzeletemben kicsit élõvé tettem azokat a volt ismerõsöket, barátokat,
akik annakidején szorosan kötõdtek hozzám, és a lentebb említett
beszerzésekhez hozzásegítettek.
A továbbiakban pedig jó volna
tudni, hogy ebben a nyolcezres,
megszépült nagyközségben, a
korosztályomhoz tartozók között,
találnék-e még olyanokat, akiket
ebbe a történetbe besorolhatok,
hogy segítsenek összerakni azokat az eseményeket, amik miatt
ezekbe az élményekbe belekezdtem.
De, hogy mindenhez hûséges
legyek, elõbb szó szerint, had
idézzek egy elsárgult levéltöredékbõl:
„Szíves megkeresésének nagyon örültem. Legutolsó találkozásunk óta bizony már 25 év telt
el. De én még ma sem felejtem el
azt az önzetlenséget, amit 1945
tavaszán nekem, illetve a felszabadult Rádiónak tett, az élelmiszer szállítmányokkal, Skoff Elza
besegítésével. Hogy az akkor mit
jelentett, azt a mai körülményeink között fel sem lehet mérni.
Mivel a telefonomat most már
tudja, nagy örömmel venném, ha
találkozhatnánk. Állandóan itthon tartózkodom leszázalékolt
beteg vagyok.
Budapest 1975. március 25.
Szívélyes üdvözlettel,
Harmath Géza sk.”
Ez volt az a levél. Hogy most
felszántottam emlékeim barázdáiból az akkori eseményeket, abban a Magyar Rádió Irodalmi
Szerkesztõsége a „hibás”, mert
felhívásuk nélkül végleg elfelejtettem volna mindazt, amik minden nehézségük dacára valahogy
most megszépültek.

Mindez úgy kezdõdött, hogy
közvetlen a háború után, amikor
még csak bujkálva lehetett közlekedni, felkeresett a lakásomon
Németh Antal barátom, és magával hozott egy fiatalembert Peltyánszky József nevû ungvári
lakost, aki elmondta, hogy egy
Fegya nevû orosz õrnaggyal, több
vagon sót hoztak át, a szállítmány a józsefvárosi pályaudvaron áll. Különbözõ cseréket akarnak lebonyolítani, de fõleg orvosi mûszerek, mikroszkópok beszerzése a céljuk. Arra kértek,
hogy nem tudnék-e segíteni, mivel az üzleti életben volt némi
ismeretségem. Bár tudtam, hogy
akkoriban a só volt az egyik legnagyobb érték, mégis tele voltam
bizonytalansággal. Attól függetlenül, hogy például ismertem egy
Bernkoff nevû orvosi mûszerészt,
aki tõlem pár percre, az Üllõi úton
lakott. Mivel abban az idõben
nekem is alig volt mivel sózni hosszú rábeszéléssel- ötkilónyi
„megsózással” rábeszéltek és
megígértem, hogy megpróbálok
segíteni. Ez pedig úgy kezdõdött,
hogy másnap kapualjtól, kapualjig háromperces utat, két óra alatt
megtéve, kínkeservesen sikerült
Bernkoffal megállapodni. Persze
õ is tudta jól, hogy a só a különbözõ beszerzéseknél a legjobb
valuta. Külön kikötése az volt,
hogy minden az én lakásomon
bonyolítódjon le. Ott is bonyolódott állandó félelmek között
(orosz ki, orosz be).
A sónak nagy híre lett. Olyan
nagy, hogy Németh beállított hozzám. Magával hozta a szomszéd
utcában lakó Harmath Gézát, aki
a Rádió beszerzõje volt. Azt találta ki, hogy a sós orosz tiszttõl kérjünk teherautót és szállítsunk élelmet a Rádiónak. Fegya õrnagy
akkor már egy mûhelyt irányított
a Tanács krt. 9. elsõ emeletén, ahová varrási munkára nõket toboroztak. Kérésére bekapcsolódott
Barsai Ödön is, a Rádió fõrendezõje. Addig gyõzködtek megint,
amíg rá nem álltam, a szinte életveszélyesnek tartott kalandos
útra. Ami részben be is bizonyosodott, mert bizony az volt az a
javából. Igen ám, de mindehhez
az ötlethez kellett Fegya õrnagy
engedélye, a teherautóhoz és az
orosz sofõrön kívül, orosz katonai
kíséretre is szükség volt.
Hogy az akciót elkezdjük,
Harmath Géza elhozta hozzám a
Rádió népszerû, oroszul jól beszélõ bemondónõjét, Skoff Elzát, aki
részemre is hozott kijárási dokumentumot. Ami után elindultunk
kérni, tárgyalni egy csatos üveg
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kisüsti szilvapálinka kíséretében,
amibõl néhány liter a pincében
bujkált a szénrakás alatt. A pálinka, és a megelõzõ sikeres
cserelebonyolítás, nagy csodát
tett. Lett teherautó, kíséret, só, és
még sok minden más, amit
Harmath Géza a rádiósokkal szedett össze. Feltétel az volt, hogy
öt mázsa különbözõ élelmiszert a
varrómûhely dolgozói kapjanak.
Két nap múlva el is indultunk.
Amikor az egyik orosz katona becsöngetett értem, már úgy, hogy
berúgta a kaput, a ház lakóinak
sápadtsága egy hétig tartott. Megelõzõleg pedig az enyém, és a borzalom ma is elõttem van, mert a
megbeszélésre menet Skoff Elzával láttuk, a Dohány utcai zsinagóga sarkában a lesoványodott
emberek hulláinak hegyeit.
Miután minden meg volt, ha
keservesen is, sikerült lekerülnünk Izsákra. Megrakodva jöttünk vissza, hihetetlen körülmények között. Sokszor feltartóztatva, mert el akarták venni több esetben is az egész rakományt. Egyszer a teherautót is, Kiskunlacháza
táján. Mindig a bor, vagy a pálinka mentett meg bennünket. Most
jut eszembe, hogy ezeket se a
Fegya, se Harmath Géza nem térítette meg, mert mindenre felkészülve ezt a fajta muníciót vittük
magunkkal. Kora délután érkeztünk bennünket, azt soha nem
lehet elfelejteni. Közben már
beesteledett és Misát, egy orosz
katonát kellett kérnem, hogy hazakísérjen, mert útközben ha
megállítanak, hiába mondom,
hogy „dokument jeszty” -mint
ahogy meg is történt, a Kálvin térnél, a mai Vörösmaty mozinál,
ahol belefutottunk az orosz õrjáratba. Amíg beszélt velük, engem
a törtüvegû kirakatba ültetett, egy
ott gubbasztó alak mellé. Amikor
valahogy megérintettem rám bukott. Halott volt. Nagyon jóízûen
röhögtek rajta.
Volt késõbb még egy szállítás Kiskunhalasról. Úgy emlékszem Ortutay Gyula kérésére, amit
fõleg Kishonty Jóska, odavalósi
barátom bonyolított le. Ebbõl már
Fegya õrnagy alig akart valamit
juttatni. Valahogy azért megegyeztünk, úgy, hogy lesz még
egy szállítás Izsákról, amibe már
nem mertem belemenni. Féltem,
mert a kíséret megelõzõleg is leitta magát, amiben nekem is részt
kellett vennem. Úgy is, hogy napszámba énekeltették velem, hogy
„Valahol a Volga mentén”
Akkor ilyenek voltak a sótlan
napok. És most? Só az van!
Rózsa Béla

Szomorú idénykezdet
Közel másfél hónapos szünet után ismét tétmérkõzést vívott a Sárfehér SE
labdarúgó csapata. Július közepén kezdték meg a felkészülést az új idényre. Több
új játékost is felfedezhettünk a pályán. Garaci Csaba Kerekegyházáról, Ámann
Krisztián Bácsalmásról, Ámann Márk Kecskemétrõl érkezett, Kirchner Ferenc
pedig Ausztriában játszott legutoljára. Örömteli, hogy az Ámann testvérek tulajdonképpen hazajöttek, és így az itthoni játékosok száma gyarapodott, sõt az
ifjúsági csapatból is most már végleg felkerült Vincze Zsolttal is erõsödött a
csapat. Neki nem ismeretlen a felnõtt mezõny, ugyanis már néhányszor szerepelt
a nagy csapatban, és nem is rosszul. Kirchner Ferenc Budafokon kezdte a pályafutását, és többek között játszott a Ferencvárosban és Solton is. Egyedül féléves
itt tartózkodás után csak Megyes Mihály távozott tõlünk. A felkészülés során
két-háromnaponta volt edzõmérkõzés, amiken váltakozó sikereket értünk el. Kecskemét ifi csapatát kétszer, Kerekegyházát és Kiskunhalast egyszer sikerült megverni. Felcsút és Dunaföldvár csapatától pedig kikaptunk.
A felkészülés közepén július utolsó napján már tétmérkõzést kellett játszanunk, mivel a Bács megyei Magyar Kupa selejtezõin elértük az ötödik helyet, így
kikerültünk az országos táblára. Az elsõ fordulóban az elsõ osztályú csapatok
még nem vettek részt. A sorsoláson a Tolna megyei Dunaszentgyörgy csapatát
kapta a Sárfehér. Az ellenfél körülbelül ugyanolyan eredményeket könyvelhet el
magának, mint amilyeneket mi is, ugyanis az utóbbi idõben õk is többször megnyerték a megyei bajnokságukat, és ebben az évben úgy döntöttek, hogy vállalják
az NB-III-as megmérettetést. A kupamérkõzés nagyon jól kezdõdött számunkra,
mert már a hetedik percben megszereztük a vezetést. A gól után a vendégcsapat
lépett fel támadólag, és bizony, ha nem véd a kapusunk olyan jól, akkor nagyon
könnyen kaphattunk volna mi is gólt. Volt olyan, amikor a gólvonalról kotortuk
ki a labdát, de szerencsére minden helyzet kimaradt, és elõnnyel vonulhattunk
pihenõre. A második félidõ eleje meseszerûre sikeredett, ugyanis öt perc alatt két
gólt szereztünk, és háromgólos lett az elõnyünk. Ezek után az ellenfél mindent
megpróbált a szépítésért, de ez csak negyedórával a mérkõzés elõtt sikerült nekik.
Mi a megszerzett labdával pedig, vagy gyors ellentámadással próbálkoztunk,
vagy pedig okosan tartottuk a labdát. Az utolsó negyedórában is mind a két
csapatnak akadtak helyzetei, de több gólt már nem látott a nézõközönség. Ez azt
eredményezte, hogy továbbjutottunk. A második forduló sorsolása is megtörtént, amelyen Makó csapatát kaptuk és fogadhatjuk szintén hazai pályán. Az
ellenfél több éve szerepel a második vonalban, az idei bajnokságban eddig egy
gyõzelmet és egy döntetlent értek el eddig. Igazából nem mi vagyunk a mérkõzés
esélyesei, de a kupameccseken sok minden megtörténhet. A mérkõzést szeptember 11-én kellene lejátszani, de akkor bajnoki forduló is van, ezért vagy a kupameccset, vagy a bajnokit el kell halasztani egy másik idõpontra. Augusztus közepén a Bács-Kiskun megyei I osztály küzdelmei is megkezdõdtek a 2005-2006-os
idénybõl. Az elsõ fordulóban Soltra látogattunk. Sajnos a nyolcadik percben már
a hazai csapat vezetett, és utána is több helyzeteik adódtak, amit szerencsére nem
tudtak kihasználni. A félidõ második felében hiába volt nálunk többet a labda,
túlságosan lassúak és körülményesek voltak a játékosaink, és így nem sikerülhetett az egyenlítés. A második félidõben sem változott a helyzet, csupáncsak annyit,
hogy háromgólosra duzzasztotta az elõnyét a hazai csapat. Tíz perccel a vége elõtt
büntetõbõl sikerült a szépítés. Ezek után még adódott lehetõségünk a további
szépítésre, de ez már nem sikerült. Így tehát ezt a bajnokságot nem igazán sikerült
jól indítani, de remélem, hogy a következõ mérkõzéseken kiköszörülik a csorbát.
Sajnos az ifjúsági csapatunknak sem sikerült az indulás. Igaz a tavalyi csapatból sokan kiöregedtek, vagy eligazoltak másik csapatba. Így több serdülõkorú
játékost kénytelen beállítani Ungor Pál edzõnek. Nagyon szurkolok nekik, hogy
a gondok ellenére is jó eredményeket érnek majd el.
A Kolon FC sajnos ott folytatta, ahol az elõzõ idényben abbahagyta, és nagy
arányú vereséget értek el az elsõ fordulóban. Igaz, hogy kapus nélkül keltek útra,
és alkalmi kapussal álltak ki a mérkõzésre. Remélem a következõ mérkõzésekre
összekapja magát az együttes.
Augusztusban ismét elkezdõdnek a következõ idény Magyar Kupa megyei
selejtezõi is, amelyben mind a két csapatunk részt vesz.
Ezek után nézzük a részletes eredményeket és a további mérkõzések idõpontjait:
Magyar Kupa országos tábla 1. forduló:
Sárfehér SE – Dunaszentgyörgy 3 – 1 (1 – 0) Góllövõink: Parti, Török, Aradi
(öngól).
Megyei I. osztály 1. forduló:
Solt – Sárfehér SE 3 – 1 (1 – 0) Góllövõnk: Pap (11-esbõl).
Gréczi Gábor: Sajnos nem játszottunk jól. A hazai csapat játékban és agresszivitásban is felülmúlt minket, és megérdemelten nyerte meg a mérkõzést.
Ifjúsági mérkõzés: 3 – 0
Megyei III. osztály 1. forduló:
Kunadacsi KSE – Kolon FC 9 – 1 Góllövõnk: Szebellédi.
A következõ mérkõzések:
Augusztus 20. 17.00: Kolon FC – Kecskeméti LC
Augusztus 21. 17.00: Sárfehér SE – Szabadszállási SE
Augusztus 24. 17.00: Fülöpháza – Sárfehér SE, Kolon FC – Helvécia (Magyar
Kupa selejtezõk)
Augusztus 27. 17.00: Helvéciai Vállalkozók – Kolon FC
Augusztus 28. 17.00: Kiskõrös LC – Sárfehér SE
Szeptember 03. 16.30: Kolon FC – Ballószögi Vállalkozók
Szeptember 04. 16.30: Sárfehér SE – Nemesnádudvar KSK
Szeptember 11. 16.30: Dusnok KSE – Sárfehér SE vagy Sárfehér SE – Makó
FC (Magyar Kupa 2. forduló)
Szeptember 11. 16.30: Fülöpszállási SE – Kolon FC
Szeptember 17. 16.00: Kolon FC – Dunaegyháza KSE
Szeptember 18. 16.00: Sárfehér SE – Kunszállás SE
Szeptember 25. 16.00: Akasztó FC – Sárfehér SE, Tiszaugi KTE – Kolon FC
Izsák László
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Próbatétel
1937. október 1-én vonultam be katonának Kaposvárra, a 6. gyalogezredhez.
Negyvenen voltunk érettségizettek: karpaszományosok. Az elsõ két hónapban átestünk az újoncképzésen. Aztán december elsejétõl tiszti iskolába vezényeltek bennünket. Ott tizenhárom tantárgy elõadói ismertettek meg bennünket a harcászat rejtelmeivel. Osztályozták is a teljesítményünket. S
május végén valamennyiünket rangsoroltak.
Felolvasták, hogy ki lett az évfolyamban az
elsõ, a tizedik, a huszonhetedik, a negyvenedik.
1938. májusában már háborús szelek
fújdogáltak. Mindenki érezte, hogy készül
valami.
A magyar hadvezetésnek egyik fájó
pontja volt, hogy kevés volt a hivatásos tiszt.
A megoldás egyik módjának azt találták,
hogy a karpaszományosok tiszti iskolájából
szerveznek be fiatalokat. Ez az elõzménye
annak a beszélgetésnek, amely május második felében történt az irodában az iskolaparancsnok Á. õrnagy, és közöttem.

– Te tanító vagy Kapolyon. Mennyi a
fizetésed?
– Százhúsz pengõ.
– Úgy gondoltuk, fölajánljuk neked,
hogy legyél hivatásos tiszt. Elõléptetnénk
rögtön zászlóssá. Kapnál havi 280 pengõt,
negyedévenként lakbért, s évenként 500 pengõ ruhapénzt. Mit szólsz hozzá?
– Õrnagy úr, köszönöm a megtiszteltetést, de nem vállalom.
– Miért?
– Elõször is azért, mert tanító kívánok
maradni. Ez a célja az életemnek. -Másodszor: a kapolyi református gyülekezet engem 21 évesen megválasztott tanítójának.
Otthont adott szüleimnek és nekem. Nem
hagyhatom ott õket hálátlanul. És...
– Van még harmadik mondanivalód is?
– Van. Ha idejön egy alezredes, akinek
egy csillaggal több van a gallérján, mint az
õrnagy úrnak, mond valami emeletes ostobaságot, azt az õrnagy úrnak vére kell hajtania. Hiszen õ a rangidõs. Engem ilyen veszély nem fenyeget, mert kétévenként látogat meg Kaposvárról a tanfelügyelõ.
– Hallod, Ázsóth tizedes, te javíthatatlan vagy!
Ázsóth Gyula

Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének
tájékoztatója
„a gyengék erõssége az egység”
Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk Szövetkezete Igazgatósága az elmúlt két év
tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy fel kell gyorsítani a tagi szõlõtermés
feldolgozására, tárolására alkalmas objektum létrehozását, bérbevétel vagy vásárlás formájában. Az országban elsõként államilag elismert Társult Termelõi Csoportjaink /OrgoványHelvécia-Izsák/ elõtt nagy lehetõségnek ígérkezik az Izsáki Agárdy borászati üzem megvásárlási lehetõsége, szövetkezeti pincészetkénti mûködtetése.
A jelenleg német tulajdonban lévõ Agárdy borászatot és pezsgõgyárat (a volt Hungasekt
Rt, Walton Rt, jelenleg Cavern Rt) kedvezményes hitelbõl és tagjaink által befizetett önerõbõl
meg lehetne vásárolni. Termelõi csoportjaink gazdasági társaság alakításával a vételárat és a
forgótõkéhez szükséges hitelt biztosítani tudják. A megvásárlást hosszú lejáratú hitelkonstrukcióban kívánjuk megvalósítani
Tagjaink részérõl 17 000Ft/ha összeg befizetésével az önerõhöz szükséges alaptõke
részben biztosítható. A termelõi csoportjaink öt évre tervezhetõ állami támogatása fedezetül
szolgál a különbözet biztosításához.
A vételi szándék jóváhagyásáról a Társult Termelõi Csoportok tagjai a 2005. augusztus
23-ai közgyûlésen döntenek, amelyhez a meghívót, tájékoztató levelet és a kérdõívet postáztuk. A közgyûlés helye, Izsák, Sportcsarnok
A közgyûlésig a tagság elõzetes válaszát nyilatkozatban kérjük megválaszolni és 2005.
augusztus 19-ig írásban, faxon, személyesen vagy telefonon visszaigazolni.
A megvásárolni szándékozott borászati üzemrõl elmondhatjuk, hogy az ország egyik
legjobban felszerelt, korszerû, minõségbiztosítási tanúsítványokkal, Eu-s szabványokat kielégítõ technológiával rendelkezik, amely széles körû termékskála elõállítására alkalmas /
palackos bor, pezsgõ, üdítõ, likõrbor stb/. Az üzem földrajzi elhelyezkedése mindhárom
Termelõi Csoport számára kedvezõ.
Az õszi szüret szervezésérõl a közgyûlésen részletes tájékoztatót adunk. A korábbi
felvásárlókkal szüret elõtt külön külön egyeztetünk, igyekszünk továbbra is normális partneri kapcsolatok fenntartására és megõrzésére.
Új szõlõtermelõ tagok belépésének lehetõsége továbbra is biztosított. Belépési feltétel
változatlan, 20. 000 Ft/tag részjegy.
Az MVH Internetes honlapján a regisztrációs szám megadásával megtudható, mely
termelõk nyertek az NVT Agrár-környezetgazdálkodási pályázatán. Mint azt már hírül adtuk, az így elnyerhetõ támogatás mintegy 97000 forint hektáronként. Akinek nincs Internet
hozzáférési lehetõsége, a szövetkezeti irodán a regisztrációs szám birtokában lehetõséget
biztosítunk a pályázatok megtekintésére. A nyertes pályázókkal hamarosan megkötik a szerzõdéseket, és a támogatás folyósítása is, az ígéretek szerint, hamarosan megtörténik. A
támogatási szerzõdésben szereplõ feltételeket teljesíteni kell.
Ellenõrzésre kerül a gazdálkodási napló és a permetezési napló vezetése. Ezek elkészítésében és kitöltésében a szövetkezet segítséget nyújt. A támogatás másik feltétele a nyertes
területek teljes tápanyagvizsgálata valamint a szükséges tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése. Ennek elkészítésében is számíthatnak a szövetkezet segítségére.
Több tagunk részérõl hiányzik a regisztrációs szám, ami feltétlen szükséges a támogatások igényléséhez. Kérjük, aki még nem adta le a regisztrációs számát, vagy az MVH-tól
nem kérte meg jelentkezzen a szövetkezeti vagy saját hegyközségi irodáján.
A következõ évben is lehetõség van OKJ-s számmal rendelkezõ szõlõtermelõ szakképesítés megszerzésére. A tanfolyam várhatóan szeptember elején indulna, a vizsgákra pedig
a tavasz során kerülne sor. A tanfolyam ingyenes, amennyiben legalább 30 hallgató jelentkezik. A tananyag nem nehéz, gyorsan elsajátítható, fõleg ha az elméleti ismereteket a gyakorlatban is felhasználják. A szõlõtermesztési ismereteken kívül a hallgatók alapvetõ borászati
ismeretek is szerezhetnek, amely képzés szerepelni fog a bizonyítványok betétlapján. Kérjük
az érdekelteket, hogy minél elõbb jelentkezzenek a szövetkezeti irodán, hogy biztosítható
legyen az oktatás ingyenessége. A tanfolyamra az Izsáki Gazdaköri teremben, egyeztetett
idõpontokban kerül sor.
Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/Fx: 76/374-036, Mobil: 20/
5693-783, 20/2362558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetõség

5. oldal

Nagyenyedi diákok Izsákon
Tudomásunkra jutott, hogy az
izsáki erdélyi egyesület (IKEM) révén, nehéz anyagi körülmények között élõ nagyenyedi diákok nyaralnak városunkban.
– Hogyan jutottatok el Izsákra?
– Még Nagyenyeden ismertük
meg az IKEM áldozatkészségét,
amely révén én és az öcsém is tanulmányi ösztöndíjban részesülünk.
Szüleink elhunytak, ezért csak nagyon nehezen, a nagyszülõk segítségével folytatjuk a tanulmányainkat
a Bethlen Gábor Tanítóképzõben.
Engem Szabó Editnek hívnak, tizenkettedikes leszek az idén, az öcsém,
Szabó István, õ tizenegyedikbe megy
most, Marosludason élünk. A kapcsolattartás, levelezés során fogalmazódott meg, hogy lehetõség nyílna,
hogy nyaralásképpen meghívjanak
minket Izsákra, ha volna kedvünk eljönni. Somogyi Lajos és Felesége
(Marika néni) voltak azok, akik a tiszteletes úr közvetítésével vállalták,
immár nem csak a tanévben nyújtott
támogatást, hanem az útlevélkészítés, az utazás és az ittlétünk költségeit.
Kicsit félve, bizonytalanságok
között keltünk útra, mert nem tudtuk
hová is jövünk, pontosan kikhez érkezünk. De elboldogultunk, s nagyon
jól sikerült az elsõ találkozás is. Telefonon sokat egyeztettünk Marika
nénivel, így Cegléden a buszról leszállva is hamar megtaláltuk egymást.
– Azelõtt jártatok-e ezen a vidéken? Mit tudtatok a Bács-Kiskunságról, Kecskemétrõl, Izsákról?
– Erre korábban nem jártunk,
nem tudtunk sokat a vidékrõl – mondja
Edit
elgondolkodva.
Ópusztaszerrõl azonban hallottunk.
Tudtuk, hogy az egyik fõ nevezetessége a Feszty- körkép, amit a tegnap
meglátogattunk és nagyon-nagyon
szép volt…
– Mik voltak az elsõ benyomásaitok és tapasztalataitok Izsákon?
– A legszembetûnõbb az volt –
veszi át a szót István -, hogy mennyire
rendezett, tiszta, normális városba érkeztünk. Nagyon megtetszett itt minden, amit láttunk. Marika néni és
Lajos bácsi „nagyon fogadók voltak” (ti.: vendégszeretõk) az elsõ
perctõl kezdve.
– Milyennek látjátok a várost
most, hogy már hellyel-közzel a harmadik hetet töltitek Izsákon?
– Kedvesek az emberek, és minden, amit idõközben felfedezhettünk,
elnyerte a tetszésünket, a református

Szabó Edit és István
templom és környéke is nagyon szépen rendezett. A tiszteletes úron kívül és a Somogyi családon kívül sikerült megismerkednünk a református ifjúsággal is – veti közbe István.
Akikkel egy hetet töltöttünk a
fertõszentmiklósi hittan táborban,
majd hazajövet moziba is elmentünk
együtt – bár ez nem Izsákon volt,
hanem Kecskeméten. Erika és Kitti
elvitt minket egy kecskeméti városnézésre is, ami szintén emlékezetes
volt a számunkra. Ifj. Somogyi Lajos sok ruhával, cipõvel, ajándékkal
ellátott minket, amik nekünk elérhetetlenek lettek volna. Nagyon köszönjük ezt is. Sok szép épületet láttunk, a római katolikus fõtemplomot,
minden csodálatos volt…
– Mivel töltöttétek az elmúlt
néhány hetet? Mik maradtak meg legfõképpen az emlékezetetekben?
– Ismét István bátorodik a szólásnak: a táborban nagyon sok élményben volt részünk. Sok velünk
korú gyereket ismertünk meg. Nagyon szép helyeken jártunk együtt:
Eszterháza, Fertõd, Nagycenken a
Széchenyi kastélyban, Sopronban…
Fertõszentmiklóst is jól megismertük és a szabadidõs programok, a
lelki alkalmak is tartalmasak voltak
– egészíti ki Edit. Nagyon örültünk,
hogy a gyerekek nem néztek minket
külföldieknek, és nem csodálkoztak,
hogy vajon milyenek is lehetünk.
– Könnyû volt beilleszkedni?
– Igen, nagyon.
– Kötöttetek-e barátságokat,
amíg itt voltatok? Létrejött-e olyan
kapcsolat veletek egykorúakkal vagy
idõsebbekkel, amelynek lesz folytatása is?
– A Somogyi családdal azt
hisszük, hogy jó ismeretséget kötöttünk. A táborban pedig nagyon sokakkal cseréltünk email (drótposta)
címet is. Baracskai Gáborral a zenérõl beszélgettünk többet, egy zeneszám leírását is kértem tõle, csak
annyi az egész, hogy egy kicsit csúful ír…; iskoláról nem beszélgettünk,
elvégre vakáció van – jegyzi meg
hamiskásan István.
Mondták, hogy jöjjünk jövõre

is – magyarázzák egymás szavába
öltve a fiatalok -, akár úgy, hogy naponta vállalja valaki közülük a vendéglátásunkat. Nagyon aranyosak
voltak…
– Tehát, akkor várható a folytatás valamilyen formában?
– Igen, bízunk benne – mondja
István és Edit egybehangzóan, mosollyal az arcukon.
– Mik a terveitek a közeljövõre
nézve, hogyha haza mentek?
– Nincsenek különleges terveink – nyilatkoznak egyetértõen. Még
szeretnénk jól kihasználni a vakáció
hátralévõ részét. Nálunk csak szeptember 15-én kezdõdik a tanítás, addig a barátainkat szeretnénk felkeresni. Én az egyik osztálytársnõm,
Krisztina születésnapjára vagyok hivatalos, nénénket meglátogatjuk Marosvásárhelyen – jegyzi meg Edit.
István pedig a kollégiumi hálótársaival tart szorosabb barátságot.
– Edit, te az utolsó tanévet kezded a gimnáziumban, mire jogosít fel
ez a diploma, ha leérettségizel? Mik
a további terveid?
– Nagyon izgulok és tartok a
vizsgáktól, de ha sikerülnek, akkor
óvónõként vagy I-IV. osztályos tanítónõként dolgozhatom majd. Ha
sikerülne a megfelelõ támogatásokat
megkapnom, akkor gondolok egyetemen továbbtanulni magyar-angol
szakon. Angol –magyar tanárnõ szeretnék lenni.
Sok sikert hozzá! Köszönöm.
– István, te pedig a tizenegyedik osztályt kezded majd.
– Igen, de még nem döntöttem
el, hogy mihez kezdek majd érettségi után. Bár szeretném, hogy a folytatásnak legyen köze az angol és
magyar nyelvhez. Hasonló érdeklõdésûek vagyunk…
– Mindkettõtöknek kívánunk
sok sikert az új tanévhez; Isten segítsen Bennetek az elõmenetelben! És
a jószándékú emberek továbbra is,
kívánom ! Köszönjük.
– Üzentek-e búcsúzóul valamit
az újság olvasóinak, az immár ismerõsöknek?
– Nagyon szerencséseknek
érezzük magunkat, hogy itt lehettünk.
Mindenkinek sok sikert kívánunk a
terveik megvalósításához! Köszönjük a támogatásokat és a fáradozásokat, a tiszteletes úrnak is ! Mi nagyon szívesen fogadnánk bárkit, aki
el szeretne jönni hozzánk. Ésss…
vigyázzon mindenki magára! – zárja
végül Edit a jókívánságokat, mosolygó szemekkel. Ámen.
-na-

ISTEN 7. PARANCSOLATA: NE LOPJ!
Mérhetetlen fájdalom, ami minket ért tavaly augusztus 7-én. Elvesztettük azt a kisfiút,
aki a családunk legifjabb tagja volt. A hiányérzete napról napra fokozódik, nem segít rajta
az idõ sem. Két hely létezik, ahova kimehetünk, ami az Övé és nekünk szent. Az egyik hely
a temetõ, ahol a pici teste tért örök nyugovóra, a másik a baleset helyszíne, ahova emlékére
fehér fejfát állítottunk.
Az ember azt gondolná, hogy ezek a kegyeleti helyek más emberekben is egy kicsi
tiszteletet ébresztenek, és békén hagyják mindazt, amit a család és az ismerõsök elhelyeznek
megemlékezésül. De nem! Mindez csak hiú ábránd! Fájdalmunkat csak tetézi, hogy folyamatosan atrocitások érnek bennünket! Tavaly Mikulás ünnepe után kezdõdött az elsõvel:
barátnõm akkor 9 éves kisfia, saját zsebpénzébõl vett csokimikulást az elhunyt kis barátjának, ami valakinek nagyon kívánatos látvány lehetett az út menti keresztnél, mert ellopta! Nem tudom leírni, amit
akkor éreztem! Karácsony elõtt Keresztanyám is, mint minden családtag, kivitte a temetõbe a sírra azt a sírcsokrot,
amely valakinek megint csak nagyon megtetszett! Mert ezt is ellopta valaki! Azóta nem vettünk észre ilyesmit,
mostanáig. Nyár elején barátnõm vitt az útra egy napelemmel mûködõ világító lámpát, mivel elõtte rengeteg gyertyát
égettünk el folyamatosan. Arra gondolt, hogy ez majd minden este szépen világít a kis keresztnél. Igen, ez világított
is mindaddig, míg megint csak meg nem tetszett valakinek ez a kis lámpa, és Isten tudja milyen elgondolásból, de
megint eltûnt! Azt is tudom, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akit ilyen károk érnek, mert nagyon sok ismerõsömtõl hallottam hasonló eseteket!
Mindannak oka, amiért ezt a pár sort leírtam az lenne, hogy üzenem azoknak, akik mindezeket elkövették, hogy
imádkozni fogok folyamatosan azért, hogy az életben ezek az orvul megszerzett tárgyak legyenek a legnagyobb
örömöt okozó eszközök! Ha legközelebb valami megtetszik bárkinek, amit e helyeken lát, mielõtt hozzányúlna,
gondoljon arra, mekkora pluszfájdalmat okoz a gyászoló családnak a hatalmas fájdalmon felül.
Kiss Éva
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Üdvözlet Magyarországról
Kedves Olvasó!
Bizony néha meglehet, hogy nem
csekély mértékben el vagy havazva, és
csak olyan sajátosságokból tudsz ráeszmélni, hogy nyár van, hogy arcodba csap a légkondi, olcsóbb a sör, és
nem feltétlen kell már az a bombabiztos télikabát. Fapadosok cirkálnak az
égen, és zsigereidben mocorog az érzés: hurrá, utazunk! Talán megesett
Veled nemegyszer, hogy különbözõ
utazási irodák hangzatos „csak neked,
csak most” ajánlatai után, bizony gyor-

szomorú valóságot, az ország nevét, s
ottlétem alatt hatványozottan úrrá lett
rajtam a kínzó tehetetlenség…
Mit tudnék mondani Erdélyrõl?
Miután láttam, bátran merek élni a hasonlattal, hogy a magyar korona legfényesebb gyémántja. Talán az egész
megmaradt Magyarország Erdély bûverejéhez képest a kenyérnek a megégett sarka, s a nagyok, ott Franciaországban úgy vélték, hogy dobjunk azért
valamit a „magyar kutyáknak” is… S
veszélyesen jól tudták 1920-ban, hogy

san megtaláltad képzeletben a múlt évben megkeresett fizetésed helyét. S
Pavlov kutyáját megszégyenítõ módon
jutott eszedbe a pálmaligetes Hawaii,
vagy a „trendi” Kanári-szigetek… S
talán odáig is eljutottál, hogy jó lenne
reggelenként lakásod teraszáról nem a
disznót etetõ szomszéd költõi képében,
hanem mondjuk a Fekete-tenger gyönyörû panoráma kilátásában gyönyörködni.
Természetesen ilyenkor egy környékbeli ország sem jöhet szóba, hiszen úgy gondoljuk, hogy pl. Norvégiával nagyobb arca lehet az embernek
a szomszédok elõtt, vagy a munkahelyén, mintha csak ennyit kellene válaszolnia: „hogy hová utazunk? Áh, csak
ide a szomszédba.” Mintha valamilyen
kilométeróra lenne bennünk. A ló másik oldala: mindenhol jó, de a legolcsóbb otthon… Örömmel jelentem,
hogy nem kell feltétlen valamelyik frázisos csillagködbe, vagy a világ másik
oldalára vágynod, amelyre rámennének még a létfontosságú mobiltelefonodra szánt utolsó garasaid is; tényleg
csak a szomszédba kell menned egy
pompás, és vizuálisan is egyfajta lehengerlõ nyaralás reményében.
Viszont nagy szívfájdalom, és
elég nagy baj az nekünk, hogy Erdély
már csak az idegen fennhatóság alatt
lévõ „szomszédos vizeket” jelentheti
nekünk. Bevallom, hogy nem sok szimatom van a politikához, s késõbb sem
szeretném, ha mélyebb betekintést nyerhetnék ez ügyben, de … Trianon. Én,
mint született anyaországbeli államtulajdon, valahogy képtelen voltam elképzelni kínos jelentõségét, s említése
során csak bámultam a felnõttek erektõl lüktetõ arcát. Aztán megesett, hogy
Nagy Árpád református lelkipásztor jóvoltából mégis lehetõség nyílt, hogy
csupán 17 fõt nyilvántartó kis csoportunk eljusson Erdélybe. Véleményem
szerint eléggé nagy luxus kihagyni egy
ilyen lehetõséget, ha már adva van, s
tényleg csak a költség annyin múlik,
hogy az ember nem iszik meg annyi
sört abban a hónapban… Már akkor
összeszorult a szívem, mikor a határátkelõnél a szélben vígan lengedezõ
piros-sárga-kék csíkos zászlóra vándorolt tekintetem, egy tábla hirdette a

nagy értéket lopnak el tõlünk. Megütköztél, kedves Olvasó? Óh, adná meg
az Isten egyszer Neked, hogy eljuss
oda: mintha hazaérkeznél… Némán állok itt, mert Erdélyre gondolva sehol
sincs olyan szó, egy szótár kínálata
sem képes megfogni az érzést, ha az
ember maga nem tapasztalja. A legszebb tájak krémje lehet, kimeríthetetlen színpalettájával, a hegyek lankáin
elömlõ zöldjében fenyõfák karcolják
az eget, s juhnyájak tompa foltjai teszik jellemzõen ismerõssé elõttünk a
megdöbbentõen törékeny szépséget…
Lila Milka-tehenek azért nem legelnek
minden lejtõn…
A haditerv a következõképpen
vázolható fel: reggel fél 7-kor behajóztunk a komfortos kisbuszba, majd
Kecskemét után Békéscsabáig megállíthatatlanul közeledtünk a határátkelõ,
Nagyszalonta felé, ahol láttamoztattuk,
és érvényesítettük útleveleinket, majd
óráinkat egy órával elõrébb állítottuk.
Személy szerint igencsak kedvemet leltem a határon átérve a tetemes mennyiségû Daciák számolgatásában. Jóformán a városoknak, általam filmekbõl
ismert szocialista alaphangulata volt.
Úgy éreztem, hogy ha az ember vissza
akar menni az idõben, akkor csak utazzon keletre. Aztán északnak fordultunk, tiszteletünket róttuk le Nagyváradon, és Kolozsváron is otthagytuk,
talán késõbb igen értékessé váló lábnyomainkat. Voltunk Erdély második
legnagyobb templomában a kolozsvári Szent Mihály templomban. Majd
fényképes úton is produkáltunk bizonyítékokat az utókornak, mert Mátyás
király szobra elõtt hagytuk repülni a
különbözõ automata és digitális kismadarakat. Általában matematikus társaságként jellemezném magunkat. Vívódó, bizonytalan, halogató, majd
mégis csillogó szemmel engedõ emberek kollektívájának, ahogy az isteni
nektárt tartalmazó üveget kezünkbe tartva osztottunk-szoroztunk szervezetünk
kiválasztás terén nyújtott sebességének
és a legközelebbi benzinkút távolságának számokban megadható mértékeivel. Tehát az elsõ nap nagyjából a buszon telt, s „azt hiszem, ezt már nem
kellett volna, és hol lehetne megállni”
tekintetek kereszttüzében adhattuk át

magunkat a légkondicionáló hûsítõen
nyugati „feeling”-jének. A hosszú út,
mondanom se kell, az ólmosan lecsukódó szemhéjak tünet-együttesének
felbukkanását indukálta, s mormotamélységû álmainkból egy „megérkeztünk” csatakiáltás jelezte, hogy révbe
értünk. Bálványosváralja. A bitorlók
nyelvén Unguras, egy 1800 lelket
számláló falu, s megmacskásodott
izomzatunk folyományaként, pingvinekként döcögtünk le a buszról. A helybeliek õszinte rajongással fogadtak
bennünket, s rögtön megdöbbentett
minket önzetlen gondoskodásuk, és az
„idegenek” iránt érzett befogadó vendégszeretetük. Családoknál szállásoltak el bennünket. Csak figyeltük, hogy
mennyire jellemzõen magyarosak a házak, itt még él a „tisztaszoba” fogalma,
az asztalokon írottas terítõk, s ételként
is tipikusan magyar ételekkel lakatták
jól a megfáradt utazókat. Másnap ébredéskor valóban jó volt kiállni az udvarra, hegyek vettek körül bennünket,
s nem a szomszéd ház unott falai; szinte harapni lehetett a friss levegõt, s a
dolgos helyi emberek már javában nyüzsögtek. Az életritmus is teljesen más
itt. Állítom, hogy nem sok a stresszes
ember, mint itthon, ahol „a saját farkát
kergetõ kutya” életképe igazán jellemzõ. S ami tényleg megdöbbentett engem, hogy a kevésbõl is olyan sokat
adtak nekünk, s minden apró falatot,
kenyérszeletet is gondosan eltettek,
megbecsülik azt, amiért bizony kõkeményen, szó szerint véres izzadtsággal megdolgoznak. Õk a magyarok igazán, s mi csak rosszul sikerült epigonjaik; hihetetlen bátorsággal vállalják fel,
s annyira vigyáznak a szép anyanyelvünkre.
A hétfõi úti cél a Radnai-havasok
volt, és Beszterce környéke. Bevallom
férfiasan, hogy útközben elaludtam, s
mire pilláim felnyitottam, ijedten vettem tudomásul, hogy a tengerszintfeletti magasság nagyjából 1700 méterre
rúgott; s általában a közvélemény megegyezett abban, hogy e magasságban
az utasok szervezete igencsak elgondolkodtató fizikai tünetekkel tiltakozott
a továbbhaladás ellen. Közben a
szerpentinutakon az ülésekbe kapaszkodva próbáltunk stabil helyzetet felvenni. Aztán a sok „végre” közepette
odaértünk a méltán híres Dracula-kastélyhoz, melyet a regény alapján próbáltak a valóság vitatott talajára megihletni, és megépíteni. Jegyet váltottunk, majd sötét folyosókon keresztül
egy terembe vezettek bennünket, melynek csendjét egy koporsó törte meg, s
felvilágosítást kaptunk arról, hogy itt a
hírhedt Dracula gróf sziesztázik. Persze a szemesebbek sejteni vélték a látogatás végkimenetelét, de többen még
akkor sem fogtak gyanút, mikor utasítottak bennünket, hogy a koporsó mellõl álljunk el, s hogy hagyjuk szabadon a bejáratot. Ekkor az egyetlen fényforrásként szolgáló gyertya is sokat sejtetõen, félve elaludt, s ott álltunk a sötétben. Aztán hirtelen egy nagy csattanás, s azon szerencsések közé tartozom, akiknek másodperc töredéke alatt
sikerült azonosítani egy koporsóból
kiugró atléta-alkatú fiatalembert, alias
Dracula-t, miközben nyúlmód törekedett mielõbb elhagyni a helyiséget. Persze az akciót sikítások kísérték, hisz
sokan azért folyamodtak e mûvelethez,
mert valóban megijedtek, de kialakult
az a független csoport is, akik tulajdonképpen nem láttak semmit, de tole-

ranciából velünk együtt sikítottak. A
mélyvíz csak a visszaút felé következett: ahogy a folyosókon haladtunk, a
falból, padlóból a kis lyukakon keresztül próbálták szabotálni nyugodt távozásunkat ismeretlen kezek, szinkronizálva ezt furcsábbnál-furcsább hangokkal. Sikítási arány: 100%. S ha még
nem habzsolnánk az élvezeteket… a
Dracula Hotel éttermébe nyertünk betekintést, ahol az ötletes, találóan stílusos légkörben fogyaszthattuk el megérdemelt ebédünket. Utána Besztercén
voltunk, leellenõriztük az ottani jégkrém-kínálatot, és meglátogattuk a
szász evangélikus székesegyházat. Hazafelé betértünk az árokaljai Bethlenkastélyba. A másnap, azaz a kedd, a
hõ-érzékelés teljes megtévesztését, kiakasztását eredményezte. Ugyanis nyaralásunk idõtartama alatt néha túl kellemesnek volt mondható az idõ, s bizony ösztönösen menekültünk az árnyékba olykor-olykor. Így volt ezen a
napon is, s a helyzet komikuma az,
hogy éppen hivatalosak voltunk a
Désakna-i sóbányába. A bánya hallatán eszünkbe juthat a mélység, aztán a
hûvös sötétség. Mi, természetesen a
ragyogó napsütéstõl megtévesztve laza
öltözetben indultunk útnak. Kisbusszal
ereszkedtünk le, majd célt érvén az
elsõ, bányában megtett lépésnél csontig ható hideg borzongott rajtunk végig. Különbözõ megoldásokban gondolkodtunk a testhõmérséklet drasztikus süllyedésének elkerülése végett.
Miközben fogvacogtatva vágytunk fel,
a fényre, egyszer csak mély megdöbbenéssel nyugtáztuk, hogy focipálya,
sõt, pinpong-asztal is található lent, s
vannak sorstársak, akik önfeledten
kergetik a bõrt, s nem is nagykabátban, melynek láttán ismételten reszkettünk. De egy nagy meglepetés is várt
ott bennünket: „mi van egy bányában?
Hm, nem sok minden” – azt hiszem,
teljesen reális egy szitu. Már egy szép
díszes ajtó láttán gyanakodtunk, de
mikor az kitárult… Egy gyönyörû ortodox kápolna van ott, a föld szívében,
elrejtve, mint egy tengerszem a hegyek
között. Ott hallgattunk egy prédikációt

lementét, ahogyan a színek váratlanul
összeszaladtak, s vegyültek, s ahogy
leáldozott a hegyek mögött, úgy láthatja bárki is, hogy a napkorong, mint
egy keksz, úgy fogyott el. Szinte lerágták az égrõl a magas csúcsok. Aztán legendák is élnek még, miszerint
óriások éltek errefelé, s miközben letekintettek a kis hangyaemberekre, akkor így szóltak: „Látjátok? Ezek a kis
lények fogják uralni a világot.”
Ez volt a búcsúest is. Összegyûltünk a parókia kertjében, nyárson sütöttünk, hangulatos zene dallamai barangoltak az éterben, és talán sokunk
szemében lehetett észrevenni, hogy ha
valaha bármilyen pillanatot is érdemes
az életben, akkor ezt nagyon is magunkkal kell vinnünk… aztán még
íjaztunk is, Ámor-t megszégyenítve,
egyszóval nagyon is „magyaros” nyaralást sikerült teljesítenünk.
Eljött a fekete nap, a szerda, a
hazaindulás napja. A vendéglátóktól
könnyes búcsút vettünk, majd eltûnt
fehér buszunk a távolban… még valamiben reménykedtünk: amikor általában a faluhatáránál jártunk, akkor
az egyik ház gazdái mindig pálinkával, sõt, palacsintával is vártak bennünket. Többet talán nem is részesülünk ilyen kedvességben…
Hazafelé Kolozsváron voltunk a
Farkas utcai templomban, majd a Kalotaszeg fõvárosának, Bánffyhunyadnak fiatornyas templomát látogattuk.
Kedves Olvasó! Így, a végére
érve bizton állítom, hogy már felbuzdulva várod a következõ alkalmat,
amikor újra kirándulást hirdetnek
Transilvániába. Már csak azért nevezzük így Erdélyt, mert hátha valakinek
nagyobb kedve lesz, hogy milyen
hangzatos buliba akarjuk belevonni
tulajdonképpen. Most pedig a fõ megihletõnek, megálmodónak, példátlanul
ügyes, akadályokat nem ismerõ, párját nem lelhetõ szervezõnek, Nagy
Árpád református lelkipásztornak
szeretnénk köszönetet mondani kis
csoportunk nevében, hogy valaha is
az életben eljuthattunk az igazi Ma-

a bálványosváraljai gyülekezet lelkipásztorától, Szabó Lászlótól, aki mindvégig igyekezett a legtöbbet, s a legalaposabban megmutatni nekünk. Délutánra haza is értünk, s szép számmal
felmentünk a várhegyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt az egész környékre. Annyira titokzatos bûvölet hatja át
a tájat, szinte odaláncolja a látogatót,
s valami kérlelhetetlen erõ vonja magához az embert: „maradj még!”. Legcsodálatosabb volt megélni egy nap-

gyar Földre, ahol nem ám papírok,
okmányok, zászlók, sikkes tûzijátékok bizonygatják Magyarország létét,
hanem az emberek bámulatos összetartása. S ezt nem lehet koordinátákkal körülhatárolni… ha ahhoz egy
idegen fennhatóság kell, hogy testvérként tekintsük egymást, s a remény
minden morzsájával kapaszkodjunk, s
megálljunk... akkor most mondjam azt,
hogy legyen?
Szabó Dóra
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Örökség
Ami utánunk marad. Amit átadhatunk közvetlen vagy késõbbi utódainknak. Örökítünk és örökölünk. Benne van a szóban valami folyamatos, véget nem érõ
hordozása az õsi értékeknek, melyek közül némelyik halhatatlan,
más pedig hamar elenyészõ.
Örökség csak az lehet, ami nem
veszíti el értékét, ragyogását.
Magyarok vagyunk, puszták
népe, akik ezer év elõtt Krisztus
szelíd igájába hajtottuk nyakunkat,
sokszor
nem
is
jószántunkból, hanem elsõ szent
királyunk és apostolunk kemény
elhatározásából. Olyanok voltunk, mint a lázadó kamasz: szilaj szabadságot akartunk az evangéliumi törvény rendje helyett.
Lázadtunk és ellentmondtunk,
majd a jó példa hatására elcsendesedtünk: fogadtuk István rendelését, lassan a föld helyett szívünkben is gyökeret vert Krisztus keresztje. Kalandozás helyett
vállaltuk az Isten nagy kalandját:
Jézus követését. Hitre és isteni
törvényre építettünk országot és
nemzetet, családot és polgári életet. Volt kitõl
örökölnünk, s
volt mit átadnunk nemzedékrõl
nemzedékre.
Szent István király ünnepén
elõször megköszönjük keresztény
voltunkat, Róma egységébe forrasztott független létünket, a

Szent Koronát és a nemzetek testvériségét, melynek ma is zászlóhordozói vagyunk. Megköszönjük templomainkat és Egyházunkat, Krisztusra alapozott kultúránkat, melyet nem iktatott ki, hanem
megszentelt a kereszténység.
Megköszönjük, hogy nem vagyunk árvák, van Édesanyánk, a
Magyarok Nagyasszonya, régi
nagy Pátrónánk, - hogy Mária országa vagyunk, aki szent Fiához
vezet minket.
Ezek mind örök érvényû kincseink, drága tulajdonunk, megõrzendõ és átadandó értékeink.
De az örökséget el is lehet
herdálni, divatos álértékekre cserélni, megtagadni, lemondani
róla. Csak akkor már nem az örökség vész el csupán, hanem attól is
elszakadunk, aki ránk hagyta
örökségét. Istennél és népek között hazátlanok tudunk lenni,
gyökerek nélkül széltõl hányatott
kórókká, apátlan-anyátlan árvákká válhatunk.
Mi marad utánunk? 2002
májusában Budapest szívében
csaknem egymillió, jórészt fiatal
után egy rágógumi vagy annak
papírja nem maradt a téren, pedig
a köztisztaságiak készenlétben
álltak… De lelkesedés és remény,
sugárzó arcok és derûs barátság
maradt, - nem a téren, hanem a jelenlévõk szívében.

Bontják a sátrakat a Szigeten.
A sátrak környéke olyan, mint egy
kisebb falu szélhányta, alkalmi
szeméttárolója. Jó buli volt, tök
jó buli volt, nagy buli volt. Aztán
ez maradt utána.
Építik a sátrakat Kölnben, a
katolikus Világifjúsági találkozó
résztvevõi. Szívük tele várakozással, a Szentatya várásával, s
különösen, hogy az Eucharisztia
évében Krisztus szálljon meg szívükben. Sok százezren vannak.
Utánuk se marad szemét. De hitükben és a krisztusi élet iránti
reménységben megerõsödve térnek majd haza.
S utánunk mi marad? Õrizzük-e a szent örökséget szívünkben, elmondhatjuk-e az emmauszi
két tanítvánnyal: Ugye, lángolt a
szívünk, mikor kifejtette az Írásokat? Van-e helye Krisztusnak
családi és társadalmi életünkben,
munkánkban és emberi kapcsolatainkban? S ha igen, át tudjuk-e
adni utódainknak, közeli ismerõseinknek? Keresztény magyarok,
Szent István és Boldogasszony
népe vagyunk-e? És unokáink
azok lesznek-e majd?
Adja Isten, hogy jól éljünk
örökségünkkel, jól gazdálkodjunk vele, s hozzátéve életünk
kincseit, továbbadhassuk a következõ generációknak!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- A templom belsõ felújítása idején vasárnapi és ünnepi szentmiséinket a Mûvelõdési Házban
tartjuk. Hétköznapokon, szombat este és temetések után a Közösségi Házban /Napközi Otthon/ misézünk.
- Augusztus 27-én, szombaton az Egyházközségi Képviselõ-testület lelki napot tart Pálosszentkúton.
- Szeptember 3-án, szombaton egész napos szentségimádást tartunk. A szentségimádás helye a
Közösségi Ház. Reggel fél 8-kor és este 7-kor lesznek a szentmisék, este 6 órától közös szentségimádási
órát végzünk.
- A hittanos gyermekek év eleji szentgyónása szintén 3-án, szombaton lesz, a fél 8-as szentmise
után.
- Tanévnyitó Veni Sancténkat szeptember ll-én a 9 órai szentmisében tartjuk.
- Kérjük az õsz folyamán házasságra készülõ testvéreinket, hogy minél hamarább jelentkezzenek a
Plébánián!
- Jövõre bérmálás lesz. Minden, a 8. osztályt befejezett fiatalt, valamint a még nem bérmálkozott
felnõtteket várjuk a bérmálási elõskészületre!
- Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén 9 órakor az Alsó temetõben tartjuk fogadalmi szentmisénket az Ivanics-kápolnánál.

Református gyülekezeti hírek
- augusztus 28-án (vasárnap), 17.00-tól tanévkezdõ istentiszteletet tartunk a református templomban
- szeptember 4-én (vasárnap), 10.00-tól Újkenyér- hálaadó istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással
- szeptember 11-én (vasárnap), 10.00-tól egyházközségi közgyûlés keretében: általános presbiteri tisztújítás, ill. választás lesz.
Minden választó jogú egyháztagunkat kérjük a részvételre.
- Szeptember 23-án (pénteken), 17.00-tól elõadást tartunk a
református gyülekezeti házban, az elõadás címe: „Rákbeteg a családban; hogyan segítsünk?”, elõadó: Dr.Vasváry Artúrné, a Magyar
Rákellenes Liga elnöke.
- Szeptember 24-én (szombat),9.00-tõl : Ökumenikus Sátor a
Dózsa György téren; gyerekeket, felnõtteket egyaránt szeretettel
várunk. A sátor részletes programja megtalálható a Sárfehér Napok
programfüzetében.

IKEM hírek
- szeptember 16-án (pénteken), 18.00-tól tart elõadást a református gyülekezeti házban Halász Péter, a Honismereti Szövetség
elnöke, Petrás Incze János csángó - római katolikus pap életérõl és
munkásságáról; közremûködik: Petrás Mária keramikus, énekes.
Mindenkit szeretettel várunk!

7. oldal

KÖSZÖNET
KÖSZÖNET-NYIL
VÁNÍTÁS
NYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak,
akik
FAZEKAS SÁNDOR
temetésén
részt vettek sírjára
koszorút, virágot
helyeztek.
A gyászoló család

Az Önkormányzat ebben az évben
is támogatja az alacsony jövedelmû családok tehetséges gyerekeinek középiskolai és felsõfokú iskolai tanulmányait.
Támogatási kérelmet csak olyan továbbtanulók nyújthatnak be, akik legalább 4,0
feletti tanulmányi eredményt értek el.
A Képviselõ-testület szeptemberi
ülésén dönt a támogatások odaítélésérõl. Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irá-

nyú kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz 2005. szeptember 6-ig.
(kedd) nyújthatják be.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolását és
az elõzõ félévi tanulmányi eredményrõl
szóló igazolást (leckekönyv-másolat,
vagy intézményi tanulmányieredményigazolás), iskolalátogatási igazolást.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Német vendégek fogadása
Az idei évi Sárfehér Napokra Izsák város és Strullendorf település között
fennálló 10 éves partnerkapcsolat megünneplésére jelentõs számú német vendég
érkezik. Kérjük azokat a családokat, akik fogadnának német vendégeket, szíveskedjenek azt a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezni.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Pénzügyi tájékoztatás
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. §. /1/ bekezdése
értelmében közzé tesszük az önkormányzat által kötött szerzõdést.
A Táncsics Mihály és Szõlõ utca burkolat megerõsítésére közbeszerzési
eljárás alapján szerzõdést kötött a Korona út Kft. Kalocsa, Gombolyagi út 1-3.
szám alatti vállalkozással. A kivitelezési összeg bruttó 23.967.750.-Ft. A beruházás befejezése 2005. szeptember 30.
Mondok József polgármester

Németh
Ferenc
kiállítása
Kecskeméten
Kecskeméten a Forrás Galériában, a Kéttemplomköz 7. szám
alatt festménykiállítás nyílt
Prozsolt Erzsébet pasztell, és Németh Ferenc olajfestményeibõl. A
kiállítás szeptember 15-ig tekinthetõ meg.

Érettségizzen és szerezzen szakképesítést esti
tagozaton, Izsákon!
A Kun László Középiskola és Szakiskola Izsáki Tagintézménye felvételt hirdet a 2005/2006-os tanévre gimnáziumi
és szakközépiskolai képzésre.
Jelentkezni lehet a gimnáziumi képzés kilencedik, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamába attól függõen,
hogy milyen iskolai végzettséggel, (elõképzettséggel) rendelkezik a jelentkezõ.
A gimnáziumi képzés keretén belül magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz,
mûvészeti ismeretek, társadalmi ismeretek, informatikai ismeretek, idegen nyelv
(angol, vagy német) oktatása folyik.
A tanulók a 12. évfolyam sikeres
elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat.
Idegen nyelvbõl érettségizni azonban csak 2010-tõl lesz kötelezõ!
A szakközépiskolai képzésen belül
gazdasági informatikus képzésre lehet jelentkezni, amelyre csak az érettségi vizsgával rendelkezõk jelentkezhetnek!
A képzés érettségire alapozott kétéves szakközépiskolai képzés, amelynek
során a hallgatók számítástechnikai (szoftver üzemeltetõi), közgazdasági, pénzügyi,
számviteli, statisztikai, gazdasági – jogi,
marketing alapismereti képzésben részesülnek. A képzés során angol nyelv tanu-

lása kötelezõ.
Az oktatás mindkét képzésben hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) esti tagozaton, délután 15.00 és 20.00
óra közötti idõben történik.
Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni
lehet: Antal Ferencné tagintézmény vezetõnél a 06-30-280-3038 telefonszámon.
Beiratkozás a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzésre:
Augusztus 23.-án 15.00 – 18.00
óráig
Augusztus 19.-én és 26.-án 09.00
– 13.00 óráig
Beiratkozás helye: Általános Iskola
Izsák Kossuth L.u.39.
Beiratkozáshoz szükséges : személyi igazolvány, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok (az évfolyamba sorolás ezek alapján történik).
A beiratkozáskor kell fizetni az iskola
fenntartási hozzájárulást is, amelynek
összege 11.000,-Ft /tanév.
Középiskolánk tanulói jogosultak
Diákigazolvány igénylésére és a velejáró
kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi elõírásokban meghatározott feltételek szerint – alanyi jogon – családi pótlék
igénylésére is jogosultak.
A képzéseket csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte esetén indítjuk!

A ffelsõvár
elsõvár
osi Dohány-ajándék Bolt kínálata
elsõvárosi
Divatékszerek, dekorkozmetikumok, kozmetikumok,
illatszerek, hajfestékek, hajápolási termékek,
ajándéktárgyak nagy választékban!

Jót, kedvezõ áron, nálunk!
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Izsák, K
ossuth L. u. 103.
Kossuth

IZSÁKI Hírek
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Horváth László emlékére
Július 31-én, vasárnap, életének 53-dik esztendejében elhuny Horváth László, akit sokan ismertek és tiszteltek Izsákon.
Akik név szerint nem ismerték, a Kostka-telepi vendéglõje, vállalkozása nyomán halhattak róla. Horváth László nyitott, mindenkihez barátsággal közeledõ ember volt, s mindig kész a közösségért tenni. A maga szervezte rendezvények, lovas programok mellett soha nem utasította vissza a mások által indított jó
ügyek anyagi támogatást sem. Lapunk és magánszemélyek izsáki
könyvkiadványaihoz is mindig az elsõk között nyújtott anyagi
segítséget. Hirtelen távozásának hírét megrendüléssel vette mindenki, aki ismerte. Emlékét valamennyien tisztelettel és szeretettel
õrizzük! Az alábbiakban az augusztus 8-ai temetésen, barátja,
dr. Fekete László kecskeméti önkormányzati képviselõ által elmondott gondolatokkal tisztelgünk Horváth László emléke elõtt,
melyeket izsáki barátai, Nagy István és Frankó János jegyeztek le.
Szerkesztõség

1952-2005
Kedves Barátaink!
Valamennyien, akik összejöttünk végsõ búcsút venni Horváth Lászlótól, egy nagy, élõ baráti
közösség tagjai vagyunk, melyben a vezetõ szerepet, összetartó erõt minden kétséget kizáróan
kedves barátunk jelentette. Hívó szavára valamennyien azonnal sorba álltunk.
Szemében élénk, ravasz tûz égett, arcán az örökös mosoly és jókedv. Ennek az arcnak volt
üzenete, ne féljetek semmitõl barátaim, az életünket lehet irányítani, csak vállalni kell azt és vállalkozni. Életfelfogása tehát a munka, vállalkozás és a barátkozás volt. Ezt sugallta mindenkinek és
ezzel vonzott bennünket is magához.
A felnõtt, munkásélete a volt NDK-ban kezdõdött, az élet elsõ kihívásaként. Sok magyar
fiatallal került ki idegen honba, de a szíve visszahúzta magyarjai körébe. A hazai pálya az AFITnál kezdõdött, kereskedelem és vállalkozás az akkori szinten, raktárosként dolgozott. Szinte mindenki ismerte, kellett az alkatrész mindenkinek. Ki lehet azt adni közömbösen, de egy-két jó szóval
is. A cég felszámolása után vagy tíz évre 1999-ben meghívta AFIT-os barátait vidám emlékezésre,
melyre közel kétszázan érkeztek. Nem felejtették el a mindenki számára oly fontos, barátság
kötelékével összetartó Horváth Lászlót. Még nem is beszéltek a rendszerváltásról, 1985-ben
vállalkozó lesz. Nem várt õ politikai rendszerváltásra, rendszerváltó volt õ maga is teli ötletekkel
és vállalkozó szemlélettel. 1991-ben megalapítja munkatársaival a CAR-LIFT Jármûjavító Kft-t,
és a jó öreg IFÁK és Zyl-ek sorakozhatnak a javításra. 1993-ban újabb vállalkozás születik
elképzelése alapján Nagel-Draht (Szeg és Huzal) Kft. néven. Aztán jöhetett a kedvtelésbõl megálmodott gazdálkodó, termelõ, földi javakat megtermelõ birtokosi elképzelések megvalósítása. Már
1993-ban tulajdonosa lesz a Kostka telepnek, mintegy 50 hektár alföldi homoknak. Telepít szõlõt,
gyümölcsöst, feléleszti a birtokkal együtt járó lovardát és 1996-tól távlovagló versenyeket rendez.
A gyümölcs értékesítésére modern hûtõházat épít, felszereli szállító kamionokkal. Együtt van a
rendszer. Õ korunk igazi sikeres vállalkozója, aki felméri a sikeres vállalkozás lehetõségét, megteremti hozzá az anyagi feltételeket és szigorúan megvalósítja azt, akadályt nem ismerve.
És az elmaradhatatlan barátokra gondolt állandóan. Összehívott bennünket névnapra, születésnapra, lovaglásra, szüretre, búra és bánatra, a jókedv feltámasztására. Megosztotta mindenét barátaival, mintha õket szolgálta volna. E törekvésének hivatalos része a Kostka László
Borrend Egyesület volt. Azért így keresztelte el az egyesületet, mert korábban a híres festõ, Csontváry
Kostka Tivadar családjáé volt -egészen pontosan Kostka Lászlóé- a birtoka, és ha már a nagynevû elõd nem örülhet velünk, egykori birtoka felvirágzásán, legalább emléke maradjon meg köztünk
az idõk végezetéig - gondolta.
Aztán sötét felhõk gyülekeztek! Idejekorán, még senki sem várta. Arcán megjelent a fájdalom,
de állandó mosolyával és jókedvével senkivel sem éreztette azt. Mintha nem félt volna a haláltól,
mintha azt sugallta volna, hogy ne féljetek, csak a testem múlik el, de én itt vagyok köztetek
mindenkor. Legutoljára László névnapon találkoztunk, és a kedves családja portréval ajándékozta meg. Szemei világítanak, égnek mint egykoron. Nagyon tetszett neki is, talán azt gondolhatta, na
ilyen voltam egykoron és ezt a képet tartsátok meg szívetekben.
Még égett benne a vágy az újabb találkozásokra, meg is hívott bennünket november 5-re,
szüreti mulatságra. Már elõre kitervelte, megkomponálta a vidámság napját. Szerette, ha jól
érezzük magunkat, örült vidámságunknak. Aztán jött a szomorú hír, Horváth László barátunk
itthagyott bennünket. Nem ért a hír bennünket meglepetésként, de egy nagy barát elvesztése megtöri szívünket.
Most elkísérünk utolsó földi utadon. Hited szerint a lelked itt lebeg felettünk, örülsz nekünk,
barátaid valamennyien itt vagyunk, érezzük biztatásodat, barátaim tartsatok össze, szeressétek
egymást olyan tisztelettel és barátsággal, ahogy én földi életemben veletek voltam. Mi meg azt
kívánjuk neked, hogy a teremtõ fogadjon országában azzal a nagy baráti örömmel, ahogy te is
fogadtál bennünket földi életedben. Isten kísérje és óvja családodat, feleségedet Erzsébetet és
lányaidat Katalint és Margitkát.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk tõled kedves barátunk Horváth László!

Kedves Horváth Laci!
„Míg éltél szerettünk, míg élünk nem feledünk.”
Búcsúznak Tõled izsáki barátaid, ismerõseid, akik tiszteltek, és emlékedet megõrzik.
Búcsúzik: a Homokhátsági Lovas Sport Klub, a Magyar Lovasszövetség Távlovagló,- és Távhajtó Szakága, a Kostka László Borrend Egyesülete, Izsák város Önkormányzata nevében:
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes Fõjegyzõ

Búcsúzunk!
Szomorúsággal vettük a hírt, hogy Horváth László elhunyt! Személyében a
kisizsáki kápolna ügyének olyan elkötelezett segítõjét vesztettük el, aki igen sokat
tett azért, hogy mára saját kápolnája van a kisizsákiaknak. Emlékét velünk együtt, e
szép templom is õrizni fogja. Megrendülten búcsúzunk!
Kisizsák Kápolnájáért Alapítvány
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Ami a századikból kimaradt…
Éppen száz éve, 1905-ben született a
magyarság egyik legzseniálisabb költõje,
József Attila. A centenárium alkalmából
ünnepségeken emlékeztek meg a költõrõl.
Életében nem részesítették ilyen elismerésben. Vajon miért? Erre maga a költõ ad
választ: „S mondd, mit érlel annak a sorsa,
ki költõ s fél és így dalol; felesége a padlót
mossa s Õ másolás után lohol; neve, ha van,
csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé …”
Ki volt József Attila? Nem tudom. Erre
a kérdésre is maga a költõ válaszol: „Szegények éje! Légy szenem, füstölögj itt a
szívemen…”
Amikor a mozgólépcsõn feljutok az
aluljáróba, és azt látom, hogy az „áldásos”
demokráciában nyomorúságos emberek
rongyokban, piszkosan, kartonpapírokban
fekszenek („Hotel Demokrata”) a kövezeten, ismét találkozom József Attila költészetével: „… nagy álmos dzsungel volt a
lelkem s háltak az utcán…”
Igen, az úgynevezett rendszerváltozás
után tizenöt évvel, de mondhatnók azt is,
hogy a technikalizálódott civilizáció korában, 36 évvel az ember Holdra szállása
után még mindig létezik „nemzeti nyomor”.
Feltehetjük a kérdést: vajon miért jutott ide a civilizáció? Ezt is megtudhatjuk
József Attilától: „Õs patkány terjeszt kórt
miköztünk, a meg nem gondolt gondolat…”
Hogy maga a költõ miért nyomorgott?
Nemcsak az egyénisége miatt. Õ nem tartozott a hatalmat mindig kiszolgáló középszerhez, akik kitüntetést kapnak! Emlékezzünk csak Rákosi Mátyásra és vazallus
klikkjére! Azok az írók, költõk, akik õt
dicsõítették, és dicshimnusszal kenegették,
azok érvényesültek és megnyíltak elõttük
a szerkesztõségek és könyvkiadók kapui.
József Attila így ír az Ars poetica címû
költeményében: „Sziszegve sem szolgálok
aljas, nyomorító hatalmakat.” Nem tudott,
- nem is akart – megbékélni a társadalmi
igazságtalanságokkal, a kizsákmányoló
politikával és a törvénytelenségekkel.
Az Eszmélet címû monumentális költeményében errõl így ír: „… és megint fölnéztem az égre álmaim gõzei alól, s láttam,
a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol.” De azt is pontosan tudta, hogy mi
lenne a megoldás: „Rab vagy, amíg a szí-

ved lázad – úgy szabadulsz, ha kényedül
nem raksz magadnak olyan házat, melybe
háziúr települ.” Kitaszítottnak érzi magát.
A Nagyon fáj címû versében errõl így vall:
„Nincsen helyem így, élõk közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva…” A
Reménytelenül címû versében egyértelmûen kimondja, hogy magányában mit érez:
„A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyûlnek szelíden s nézik, nézik a csillagok.” Vagyis a földi világtól, a földi valóságtól teljesen elszakad
és nagyon messze a csillagok között bolyong. A költõt nagyon megrendítette a
Mama halála. Úgy érzi, hogy teljesen egyedül maradt. A Kései sirató címû költeményében errõl így ír: „Harminchat fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám.
Mint lenge, könnyû lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán.” Majd felkiált,
szinte szemrehányóan: „Miért görbítetted
mosásnak a hátad? Hogy egyengesd egy
láda fenekén?” a költõ szinte végérvényesen meghatározza a jövõjét: „(itt csak meghalnia sikerül).”
Ennek ellenére József Attila néha gyermeki naivsággal rácsodálkozik az élet egyegy ritka pillanatára. De ezeket az örömteli benyomásokat, intuíciókat mindig elorozza tõle a való világ: „Gyönyörût láttam, édeset, elképzeltem egy gyönge rózsát. Elbámészkodtam s rám esett, mint
nagydarab kõ, a valóság.” Flóra iránt érzett szerelme reménységgel tölti el: „Flóra, csináljunk gyereket, hadd vessen cigánykereket…” És egy másik Flórához írt
versben így vall szerelmérõl: „Úgy kellesz,
mint a parasztnak a föld, a csendes esõ és a
tiszta nap.”
Végül a költõ „összegzi” életének harminckét esztendejét. Keserûen emlékezik
arra a napra, amikor Szegeden eltanácsolják az egyetemrõl a Tiszta szívvel címû
verséért. A jövõbe vetett hite talán ekkor
omlott össze. A Születésnapomra címû versének befejezõ versszaka optimistán cseng
és igaz is! : „Én egész népemet fogom nem
középiskolás fokon taní-tani!”
Most, a centenárium évében a könyvkiadók igyekeznek népszerûsíteni József
Attila költészetét. Ehhez nagyban hozzájárul egy szép, ízléses, ünnepi kiadás. Csekély 7.500 forintért kapható…
Budai Kulcsár János

Gál Gyulának és Széplaki Sándornak, biharnagybajomi barátaimnak ajánlom!

Falum
Ez a táj
Már nem gyerekkorom tája.
Traktor, motor robog az utcán,
S a háztetõkön,
Akár hajdan a gólya,
Áll a tévé antennája.
Hol az a fa,
Amibe jeleket véstem,
S a gyepszélrõl hova tûntek
A cimborák?
Milyen vének
Már a gyalogéri fûzfák.
Be örülnék,
Ha gyermekkorom
Mint tolvajt a gazda,
Most tetten érne.
Fönn magasan
Az ég tavát
Repülõgép szeli át,
Füstjével az eget fodrozza,
Elhagyva saját robaját:
Emlékeimre nem illik rá a fodra.
Múzeumba való már ez az emlék,
Akár a fokos
Budai Kulcsár János
Meg a bérestarisznya.
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Statisztikai jelentés vagy körzetrendezés
Izsákon 2 fogorvosi körzet van.
1996-2005-ig a lakosság 60-40%ban volt felosztva. 60% Dr. Horváth
körzete, 40% Dr. Fillér körzete.
Mindkét fogorvosnak OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
szerzõdése van. Az OEP a fogorvosoknak minden hónapban a fejkvótát 60-40% arányban utalta. Az OEP
minden évben megkéri a települések jegyzõitõl a település lélekszámváltozását (elhalálozás, születés, elköltözés, odaköltözés). Ez természetes, mert pl. egy halott után
már nem kell fejkvótát fizetni.
2005. márciusában Izsákról is
kérték a szokásos évi statisztikai jelentést. Dr. Hauzmann János Izsák
fõjegyzõje azonban nem csak a település lélekszámváltozását adta be
jelentésben. Kb. 400 pácienst átsorolt Fillér doktornõ körzetébe. Így
Fillér doktornõ 40%-ából lett
48,6%, Dr. Horváth 60%-ából lett
51,4%.
Én errõl az elosztásról csak május 13-án értesültem. Ezt a zagyvalék elosztást természetesen nem fogadhattam el. Megcsináltam egy
korrekt 50-50%-os elosztást, ezt az
EÜ bizottság és a képviselõ testület
elfogadta, jóváhagyta. Ezentúl ezek
a körzetek érvényesek. Nekem az 5050%-os körzetekkel nincs és nem is
lehet problémám, hiszen én javasoltam.
A probléma a jegyzõ úr márciusi statisztikai jelentés köntösbe
bújtatott körzetrendezése! A körzetrendezés önkormányzati hatáskör,
de csak a vállalkozó fogorvosokkal
egyetértésben lehet végrehajtani. A
jegyzõ feladata, hatásköre a népesség számának változásával adott
statisztikai jelentés.
Dr. Hauzmann János fõjegyzõ
úr 2005. márciusában, mindenki tudta nélkül, hatáskörét túllépve elindított egy körzetrendezést. A 2005.
júliusi testületi ülésen többször kihangsúlyozta, hogy õ csak statisztikai jelentést adott le, így a képviselõ testületnek ehhez semmi köze. A
statisztika csak jegyzõi hatáskör.
Nem engedte tárgyalni az õ márciusi jelentését. Megkérdezem? Miféle
statisztikai jelentés az, amelyben a
jegyzõ átrak több mint 400 pácienst
egyik körzetbõl a másikba?! Miféle
statisztikai jelentés az, amelyben Dr.
Fillér 40%-a 48,6%-ra nõ?!
Miféle statisztikai jelentés az,
amelyben Dr. Horváth 60%-a
51,4%-ra csökken?!
Nem ez nem statisztikai jelentés, hanem körzetrendezés és ez már
nem jegyzõi hatáskör, hanem önkormányzati. A fõjegyzõ úr vagy tudatos hatásköri túllépést követett el,
vagy ha tényleg azt hiszi, hogy amit
csinált az csak statisztikai jelentés,
akkor itt komoly szakmai hiba van.
De azok a testületi tagok, akik
szolgaian beveszik, hogy ez csak
statisztikai jelentés, azok nem valók a testületbe.
Ha ezt szótlanul hagynám, akkor 2006-ban is megcsinálhatja, hiszen minden évben van statisztikai
jelentés. Ha Fillér doktornõ és én ezt
szó nélkül hagyjuk, akkor lehet,
hogy Fillér doktornõtõl visszarak
hozzám akár 1000 pácienst. A fõjegyzõ úrnak is meg kell értenie,
hogy a páciensekkel nem lehet dobálózni. A fõjegyzõ úrnak nincs joga

és hatásköre, hogy önkényesen változtassa a fogorvosi praxisokat, körzeteket.
Dr. Horváth Csaba
Válasz Dr. Hauzmann János
fõjegyzõ úrnak
Tisztelt Fõjegyzõ Úr
A júliusi cikkem konkrétumokat tartalmazott, amire Ön nem tudott válaszolni. Bárki olvasta ez a
véleménye. Az Ön válaszáról kialakult lesújtó véleményt nem írom le,
mert akkor ezt a cikket nem lehet
megjelentetni. Így nem is minõsítem, hanem megválaszolom, mert én
tudok válaszolni.
SZDSZ
A politikát nem én, az SZDSZ
tag, kevertem bele a fogászati körzetekbe, hanem Ön a pártatlan jegyzõ! De ha már egyszer belekeverte
az SZDSZ-t akkor tudnia kellene a
következõket!
Az Egészségügyi Minisztérium
az elmúlt 4 parlamenti ciklusban a
következõ pártok irányítása alatt
volt. 1990-94. KDNP-MDF, 199498. MSZP, 1998-2002. FIDESZ,
2002- MSZP.
Tehát az SZDSZ az egyetlen
parlamenti párt, amelyik az EÜ-szervezésekbe, változásokba nem tudott
beleszólni, mert az EÜ minisztérium soha sem volt SZDSZ-es. Az
SZDSZ EÜ-programjának egyik
legfontosabb eleme a szabad orvosválasztás. Az SZDSZ szerint a fejkvóta csak arra való, hogy a keveset
dolgozó fogorvosok is kapjanak a
biztosító pénzébõl, sok esetben teljesítmény nélkül. Az SZDSZ csak
teljesítményfinanszírozást akar,
amely pontosan a szabad orvosválasztást jelenti. Ehhez a fejkvótás,
körzetesített rendszerhez a FIDESZ
és az MSZP ragaszkodik. Dr Surján
László, aki a fejkvótás rendszert kidolgozta, ott ül a FIDESZ-ben. Ön
enyhén szólva, nem szereti az
SZDSZ-t, de programja után vágyakozik?! Ez furcsa. A pácienseknek
is jobb lenne az SZDSZ programja,
a szabad orvosválasztás, de ezt nem
csak óhajtani kell, hanem az
SZDSZ-re kellene szavazni, mert
egy 6%-os párt nem tudja az akaratát a nagyokkal szemben érvényesíteni. De azt javaslom, hagyjuk a
politikát. Nekem szabad de önnek
nem nagyon. A választásokat mindenütt a jegyzõ bonyolítja le. Ezért
a jegyzõnek nem csak pártonkívülinek, hanem pártatlannak is kell
lennie. És annak kellene látszania
is! Ha ön nagyon belemerül a politikába a 2006-os választásokat lehet, hogy nem ön vezényli le Izsákon!
Fogászati kezelõegységek.
Igen így többes számban, mert
3-ról van szó! 1995-96-ban megtudtuk, hogy a belügyminisztérium
pályázatot ír ki az önkormányzatok részére fogászati gépek beszerzésére (kb. 1.000.000 Ft támogatás
gépenként). Fillér doktornõ régi
gépét pont akkor újították fel. Én
felajánlottam az önkormányzatnak
a következõt: csak 1 gépet pályázzunk és az legyen Fillér doktornõé.
Én megelégszem Fillér doktornõ leszerelt, felújított régi gépével. A pályázatot 1996-ban megnyerte Izsák.
Fillér doktornõ régi gépét leszerelték és az újat beállították. A régi

gépet viszont nem kaptam meg! Ma
sem tudom, hogy hol tárolták. Egyszer csak meghallottam, hogy a régi
gépet
Fillér
doktornõ
Ágasegyházára viszi ki, még ma is
azon dolgoznak. Akkor csaptam az
asztalra. Ha Fillér doktornõnek jár
új gép, és jár a felújított régi gép,
akkor nekem is jár az új. Megpályáztuk és 1998-ban azt is elnyertük. Ön féligazságot mondott fõjegyzõ úr! Ez így kerek, ahogy most
mondtam.
Praxis
Igen, én kaptam Izsákon a 30
órás praxist a lakosság 60%-ával.
Ez 1996-ban 3900 pácienst jelentett. 60%. Fillér doktornõ Izsákon
20 órás praxist kapott, 2700 pácienssel, 40%. Azt viszont nem mondja fõjegyzõ úr, hogy Fillér doktornõ Ágasegyházán 15 órás praxist
kapott 2000 pácienssel.
Én felajánlottam akkor, hogy
felezzünk mindent. (Izsákot is és
Ágasegyházát is). De Fillér doktornõ nem felezett!! Elõször eljátszotta Ágasegyházát (2000-ben), és
amikor már csak Izsák maradt, akkor akart felezni! És az igen tisztelt
(nagyon kevéssé tisztelt) képviselõ-testület is 2001-ben akarta Izsákot felezni. Megint csak féligazságot mondott fõjegyzõ úr!
A vaj.
Ön azt mondta a válaszában,
hogy az én kenyeremen kevesebb
lesz a vaj. Ez mutatja, hogy a fogászati szervezésekhez nem ért semmit. Azoknak a rendelõknek a legnagyobb a bevétele, ahova nem tartozik körzetileg senki. Ezek a magánrendelõk. Minél kevesebb a
biztosított páciens annál több a magánbeteg, a fizetõ páciens. Én anyagilag akkor járnék a legjobban, ha
nem vállalnék körzetet. Már megfordult a fejemben. Ha tovább piszkálnak, megcsinálom. Úgy is tervbe vettem a fogászati kezelõ egység cseréjét. A régit meg visszaadom önöknek, csináljanak vele
azt, amit tudnak. De én az életemet
a körzeti betegellátásra tettem fel.
Egész munkásságom alatt (37 év) arra
törekedtem, minél több egyszerû páciensnek minél több kedvezményt
megadni. Az Ön statisztikai jelentés
köntösbe bújtatott körzetrendezése az
életfilozófiámba vágott egy kést. Életemben elõször rákényszerültem,
hogy a kedvezményezett páciensek
létszámát ne növeljem, hanem szûkítsem. Ha nem akarom eljátszani a zálogos marhát, akkor ezt kellett tennem.
Önök rákényszerítettek, hogy az eddigi életfilozófiámmal szembekerüljek. Önöknek ezt hiába magyarázom,
önök ezt nem érthetik, mert önöknél a
Vaj az Isten! De nálam nem! Páciens
centrikus nézetem miatt a kollégákkal sok konfliktusom volt. Nagyon
sokszor megkaptam tõlük: Miért látod el ingyen azokat, akik nem tartoznak a körzetedbe, miért vagy a
fogorvosok zsebének ellensége?!
Én már megengedhetem magamnak a jótékonyságot. Kiszámoltam, hogy havonta 200.000300.000 forint között adtam kedvezményt olyanoknak, akik Fillér doktornõ 40%-ához tartoznak. Az Ön
statisztikai jelentés köntösbe bújtatott körzetrendezésének következtében most ezt megszüntettem.
Dr. Horváth Csaba
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8/2005. (VII. 27.) rendelete
az egészségügyi ellátási körzetek meghatározásáról
szóló 4/2002. (VI. 26.) sz. rendelet módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. tv. 150.§ (2) bek-ben meghatározott hatáskörében, valamint
az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. tv. 2.§. (2) bek.
alapján az egészségügyi ellátási körzetek meghatározásáról szóló 4/
2002. (VI. 26.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A fogorvosi ellátási körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
a./ I. sz. fogorvosi körzet, Alma utca, Andrássy utca, Aradi utca,
Arany János utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Bajcsy Zsilinszky köz, Bajza utca, Bartók Béla utca, Batthyányi utca, Berzsenyi utca, Béke utca,
Bihari utca, Bocskai utca, Bottyán utca, Cegerétsor utca, Damjanich
utca, Dankó utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca páratlan oldal 23-ig.,
Diófa utca páros oldal , Dobó István utca, Dózsa György tér, Dugonics
utca, Eötvös utca, Garai utca, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca,
Gedeon dûlõ, Gödör utca, Gyulai Pál utca, Hold utca, Holló utca, Hunyadi utca páratlan oldal 9/b-ig., Hunyadi utca páros oldal 24-ig.,
Jászai Mari utca, Jókai Mór utca, Jósika utca, Katona József utca páros
oldal 38-ig., Kazinczy utca, Kazinczy köz, Kálvin tér, Károlyi utca,
Kecskeméti út, Kertész utca, Kisfaludy utca, Kiskõrösi utca, Kocsis Pál
utca, Kodály Zoltán utca páratlan oldal 23-ig., Kodály Zoltán utca
páros oldal 20-ig., Kossuth Lajos utca páratlan oldal 7-ig, Kossuth
Lajos utca páros oldal 8-ig., Kossuth Lajos tér, Liliom utca, Losonczi
utca, Mátyás király utca, Muszály utca, Nádas utca, Nefelejcs utca,
Orgoványi utca , Pacsirta utca, Pásztor utca, Petõfi utca, Rákóczi utca,
Rózsa Ferenc utca, Sárfehér utca, Séta utca, Szabadság tér, Szajor dûlõ,
Szent István tér, Széchenyi utca, Szigligeti utca, Szily Kálmán utca,
Szõlõ utca, Teleki utca, Thaly köz, Thaly tér, Tompa Mihály utca,
Tóth Kálmán utca, Vadász utca, Vörösmarty utca, Wesselényi utca,
Zöldfa utca páratlan oldal 9-ig., Zöldfa utca páros oldal 16-ig., Zrínyi
utca
b./ II. sz. fogorvosi körzet
Ady Endre utca, Attila utca, Árpád utca, Báthori utca, Bem József
utca, Bercsényi utca, Bocsányi utca, Cserniczky utca, Csokonai utca,
Diófa utca páratlan oldal 25-tõl végig, Erkel Ferenc utca, Fenyõ utca,
Fleming utca, Fürst Sándor utca, Garai tér, Gorkij utca, Hunyadi utca
páratlan oldal 11-tõl végig, Hunyadi utca páros oldal 26-tól végig,
József Attila utca, Kada Elek utca, Katona József utca páratlan oldal,
Katona József utca páros oldal 40-tõl végig, Kinizsi utca, Kisizsák,
Kiss János utca, Kodály Zoltán utca páratlan oldal 25-tõl végig, Kodály Zoltán utca páros oldal 22-tõl végig, Kossuth Lajos utca páros
oldal 10-tõl végig, Kossuth Lajos utca páratlan oldal 9-tõl végig, Kovács Aladár utca, Kölcsey Ferenc utca, Kun utca, Külsõszékes utca,
Madách Imre utca, Matyó dûlõ, Mária utca, Mátyási József utca, Mezõ
utca, Móricz Zsigmond utca, Nap utca, Nyár utca, Õsz utca, Radnóti
Miklós utca, Ságvári Endre utca, Somogyi Béla utca, Sütõ utca, Széktói utca, Tavasz utca, Táncsics utca, Tél utca, Tessedik Sámuel utca,
Uzovics telep, Vadas dûlõ, Vasút utca, Váci Mihály utca, Vásártér
utca, Zlinszky utca, Zöldfa utca páratlan oldal 11-tõl végig, Zöldfa
utca páros oldal 18-tól végig.
2.§
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2005. július 26.
Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Mezõgazdasági termelõk
figyelem!
Azok, akik 2004-2005 gazdálkodási évben (2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között) uniós vagy (és) nemzeti támogatásban részesülnek, akár terület (szántó, gyep, ültetvény) akár állatállomány után Gazdálkodási napló vezetésére kötelezettek. A kitöltött naplót 2005. szeptember 30-ig
az MVH Központi Irodájába be kell küldeni. Ennek elmulasztása a támogatásból való kizárást vonhatja maga után!
Tanácsadó irodánk vállalja a fent említett Gazdálkodási
napló számítógépen való szakszerû kitöltését.

Érd: AGRÁRIA Tanácsadó Szolgálat
Tel: 06-30-935-8051, 06-30-248-5590
06-30-515-1688, 06-78-435-207

IZSÁKI Hírek

10. oldal

Kék hírek

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
Augusztus 22-28: Dr. Rigó József Zsolt
Augusztus 29-szeptember 4: Dr. Pap Gyula
Szeptember 5-11: Dr. Rigó József Zsolt
Szeptember 12-18: Dr. Pap Gyula
A mindenkori ügyeletes orvos a 06-20962-4594-es számon hívható.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 15-21: Izsák, T: 569-208
Augusztus 22-28: Szabadszállás, T: 558-028
Augusztus 29-szeptember 4: Izsák
Szeptember 5-11: Szabadszállás
Szeptember 12-18: Izsák
Szeptember 19-25: Szabadszállás
RENDÕRSÉGI ÜGYELET
06-30-546-7196
POLGÁRÕRSÉG
06-30-555-6654
KÁBELTÉVÉ ÜGYELET
Augusztus 15 – 21: Farkas Zsolt, Garai tér 7
tel.: 06-20/436-7400
Augusztus 22 – 28: Izsák László, József A. u. 8.
tel.: 06-20/475-7966
Augusztus 29 – szeptember 04: Farkas Zsolt
Szeptember 05 – 11: Izsák László
Szeptember 12 – 18: Farkas Zsolt
Szeptember 19 – 25: Izsák László

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
egyéb építmények bõvítésénél
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés
Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

Az elmúlt két hónap bûnügyi szempontból átlagosnak
mondható, viszont új cselekménytípusok jelentek meg városunkban, mint a hamis pénz forgalomba hozatala.
Egy ismeretlen férfi 20.000
Ft címletû bankjeggyel fizetett
vásárláskor, az eladónak késõbb
feltûnt a bankjegy mássága, de
addigra az elkövetõ messze járt.
Annak ellenére, hogy utazó bûnözõrõl volt szó a jó személyleírás és a forrónyomos üldözés
eredményeként az elkövetõ elfogása és kihallgatása megtörtént.
Ugyancsak eddig idegen
bûncselekményforma az alábbi
eset is. Idõs egyedül élõ izsáki
személynél két jólöltözött férfi
jelent meg, nyugdíjkézbesítés
céljából, az idõs személy jóhiszemûen beengedte a két férfit a lakásba, akik közül az egyik elvonta a figyelmét a sértettnek a másik személy az idõ alatt átkutatta
a lakást és 280.000 Ft készpénzt
tulajdonított el. Ezen ügyben a
nyomozás jelenleg is folyik.
Mindenki tanuljon a fenti
jogesetbõl, gyõzõdjenek meg a
hivatalos személy kilétérõl nyugodtan lehet igazolványt kérni
azon személyektõl, akiket nem
ismernek és hivatalos személynek adják ki magukat. Családtagok világosítsák föl idõs korú

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:
vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással
MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025

hozzátartozóikat a veszélyekrõl.
A múlt hónapban nagy vihart
kavart egy péntek esti garázda
cselekmény a kecskeméti út melletti szórakozóhelyen, az ügyben
garázdaság, rongálás miatt folytat hatóságunk eljárást, a teljes
igazság kiderítése és az elkövetõk felelõsségre vonása céljából.
Belterületi besurranásos lopások is történtek az elmúlt idõszakban, egy ismeretlen személy
nappal a Sárfehér óvodába surrant
be és két dolgozó pénztárcájából
pénzt tulajdonított el, az ügyben
az elkövetõt elfogtuk, kihallgatása megtörtént.
Kerítésátmászás módszerével
jutottak be ismeretlenek a Damjanich utca egyik lakásának udvarára, az elkövetõket megzavarták, akik elmenekültek a helyszínrõl, az elkövetõk elfogása és
kihallgatása megtörtént.
Ennél súlyosabb esetek is
történtek, betöréses lopást követtek el ismeretlen tettes egy Batthyány utcai lakás melléképületébe, az elkövetõ személye hatóságunk elõtt már ismert, szintén
betöréses lopás történt az alsóvárosi ÁFÉSZ bolt sérelmére, ez
ügyben még tart a nyomozás.
Szintén nyomozást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki a
Kertész utcában egy az udvaron
parkoló gépkocsi ablakát betör-

te és onnan értékeket tulajdonított el. Másik parkoló gépkocsi
is áldozatul esett a bûnözõknek,
a Szabadság téren lezárt állapotban parkoló személygépkocsi
ablakát betörték ismeretlen tettesek és a benne lévõ értékeket
eltulajdonították. Az elkövetõ
személyt sikerült kideríteni.
Július végén egy a Báthory
utcában parkoló Lada gépkocsit
ismeretlenek eltulajdonítottak,
az elkövetõket pár nap alatt elfogtuk a gépkocsi lefoglalása is
megtörtént, azt már a jogos tulajdonos használja.
Kevésbé sikeres nyomozás
van folyamatban a külterületi tanyás ingatlanok sérelmére elkövetett lopások ügyében a Sárfehér Major egyik telephelyére
történt betöréses lopás, valamint
az egyik tanyáról állatokat vittek el az elkövetõk. A nyomozás ezen ügyekben nagy erõkkel folyik. Tekintettel a külterületi lopásokra több akciót és
járõrszolgálatot tervezünk a
megelõzés céljából.
Amennyiben valaki információval tud szolgálni a fenti, illetve más bûncselekményekkel
kapcsolatban kérem jelezze személyesen vagy a 06 20 5395549 hívószánon.
Bóbis Attila
csoportvezetõ

GANDA GROUP KFT.
Könyvelés, bérszámfejtés egyéni vállakozók, bt-k, kft-k,
egyesületek, alapítványok részére, visszamenõleg is.
További szolgáltatásaink:
- munkaügyi támogatások
- vállalkozási hitelek intézése

6000 Kecskemét, Kristály tér 5.
Tel./fax: 76-504-605 mobil: 20-9868-986
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
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APRÓHIRDETÉSEK

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

2005. augusztus 19.

Étkezési
burgonya
(Deziree) téli tárolásra is alkalmas. Ha most megrendeli 28,-Ft/kg. Szeptemberben
házhoz szállítom
Érd: Gellér Ferenc 76/
374-255 (este), nappal Háztartási Bolt
Izsákon az Alma utcában építési telek, engedélyezett tervvel vagy a nélkül
eladó.
Tel: 30-9784-454
Ady E. u. 28. sz. alatti
jó állapotú családi ház melléképületekkel, 1100m2-es
telken eladó. Érd: 374-197

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Rácz Virág Emese an: Virág Ágnes, Csõsz Dominik an: Szabó
Andrea, Szabó Eszter an: Mihályka Eszter, Radics Alexandra an: Kovács
Erzsébet, Oreskó Gellért an: dr. Nagy Izabella, Toók Dániel Sándor an:
Molnár Éva
Házasságkötés: Babusa Péter és Józsa Éva, Faragó Gábor és Antal Ildikó,
Kollár János és Cséplõ Gabriella, Mezei Zsolt és Csizmadia Katalin, Vida
Attila és Nagy Györgyi.
Meghaltak: Dubecz Pálné sz: Kovács Teréz 93 éves, Ady Endre u. 1/E,
Kugelman Gyula 56 éves Kisfaludy u. 5, Fazekas Sándor 58 éves, Kisizsák,
Reviczky u. 10, Adácsi István 81 éves, Kossuth Lajos u. 31, Bimbó Lászlóné
sz: Bene Etelka 71 éves, Gedeon dûlõ 97, Sütöri Istvánné sz: Tuba Ilona 80
éves, Erkel Ferenc u. 19, Egriné Bõtös Margit 39 éves, Madách Imre u. 3l,
Lakos János 66 éves, Rózsa Ferenc u. 5.
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