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Marosi Izidor-ünnepség

Igazi nyárutói idõjárás nagyszerû hangulat, tömeges érdeklõdés
jellemezte a XXII. Izsáki Sárfehér Napokat. Sokan dicsérték a programok színvonalát, szervezettségét mondván; az egyik legjobban sikerült
izsáki ünnep volt az idei. Az alábbiakban Bálint Vilmos fotóival idézünk fel néhány eseményt a programból.

Az ünnepi programot dr. Szanyi Tibor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy példaértékû az a fejlõdés, mely Izsákon végbement, s
külön aláhúzta, hogy mindehhez az izsákiak és Mondok József
polgármester kitartó munkája nélkülözhetetlen volt.

Idén 10 éves a németországi
Strullendorffal kötött testvérvárosi kapcsolatunk, mely
alkalomból egy szép harangjátékkal lepték meg városunkat
német barátaink. Az átadási
ünnepség a szombati programban volt, ahol további meglepetésként a strullendorfi
szimfónikus zenekar eljátszotta
a magyar himnuszt. A testvérvárosi szerzõdés aláírásának
évfordulója alkalmából a
postán emlékbélyeg árusítást
és bélyegzést is tartottunk. A
sportcsarnokban szombaton
este tartott német-magyar
baráti esten a strullendorfi és
izsáki mûvészeti csoportok
adtak nagysikerû mûsort.

Október 2-án búcsúi szentmisében emlékezett a kisizsáki Szent
Kereszt Kápolna közössége és a kecskeméti Porta Egyesület a kápolna
felszentelésének elsõ évfordulójára. Az ünnepi szentmisét dr. Bábel
Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti fõegyházmegye érseke celebrálta. A szertartást követõen a fõpásztor megáldotta a Marosi Izidor emlékére állított emléktáblát, s a nevét viselõ parkot. Ugyancsak az ünnep alkalmából került elhelyezésre a templom kórusán az az emléktábla együttes,
mely a kisizsáki templom építését támogatók neveit örökíti meg.

Befejezõdött a katolikus
templom felújítása
Áprilisban kezdõdött, s október 19-én befejezõdött a
Szent Mihály
Templom felújítása. A kívül,
belül
megszépült
templomot
november
13-án, vasárnap szenteli
fel dr. Bábel
Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek. Utolsó fázisként a fûtés beszerelése, beüzemelése, valamint a padok visszaállítása történt. Várhatóan a
hónap végére megtörténik a mûszaki átadás, így már november elejétõl birtokba vehetik templomukat az izsáki katolikusok.

Liberális-busz Izsákon
A díszpolgári címet idén Brúnó Weiss korábbi és Anreas Schwarz jelenlegi strullendorfi polgármester kapta. Az Izsákért Emlékérmet heten vehették át.

A szombati programban került átadásra az Aranyfürt Idõsek Ápolási Otthona. Az ünnepségen
vehette át díját a névadásra kiírt pályázat gyõztese, Duráncsik Mihályné.

“Liberális hét” elnevezéssel indított országos akciót az SZDSZ
október 10-én. A program keretében több mint száz települést kerestek fel a párt aktivistái, hogy megismerjék a lehetséges liberális szavazók véleményét néhány fontos témáról. A kérdõíveken egyebek mellett az egészségügyre, az egyházakra, az adópolitikára és a diszkriminációra vonatkozó kérdések szerepeltek. Az izsákiak, október 14-én
mondhatták el ezekkel kapcsolatos véleményüket a Szabadság téren
parkoló liberális-busznál. Válaszaikért cserébe kék karkötõt kaptak az
aktivistáktól, melynek viselésével a párt, illetve annak programja iránti
szimpátiájukat demonstrálhatják.
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A vasárnapi felvonulás -a néptáncosokkal, mazsorettekkel, a strullendorfi fúvósokkal, fogatokkal, lovasokkal és motorosokkal (utóbbiak több mint háromszázan voltak)igen látványosra sikerült, melyet idén a jakabszállási repülõsök jóvoltából még légi bemutató is színesített.

A kiállítások hagyományosan a városházán, az ipartestületben és a gazdakörben várták a látogatókat, akik szép számban fel is keresték a helyszíneket.

A tavalyi Sárfehér Napok keretében vehették birtokba elõször a
kisizsákiak a Szent Kereszt Kápolnát. Az idei programban
Marosi Izidor-emlékkiállítás és a Fourtissimó együttes hangversenye várta a látogatókat. Az eseményen jelen volt Marosi Izidor
testvére Marosi Hermina is.

Többévi kihagyás után idén ismét volt fõzõverseny, kiegészítve süteménysütõ versennyel. A zsûri
elnöke Delhusa Gjon volt. A fõzõverseny elsõ díját Huszár József kapta, míg a sütõverseny elsõ
helyezettje Horváthné Kiss Aranka lett.
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Sárfehér Napok 2005.
Tisztelt Izsákiak!
Túl vagyunk a XXII. Izsáki Sárfehér Napok rendezvényein, s ismét
elmondhatjuk, szép ünnep volt. Az
ünnepnapok elmúltával minden esztendõben megfogalmazzuk, hogy idén
többen voltak a programokon, mint az
elõzõ évben, s ez a megállapítás rendre
igaz is. Ezt valamennyien tapasztalhatjuk, láthatjuk. Idén azonban mindez
hatványozottan is igaz volt, hiszen az
új helyszínen felállított színpad körüli,
sokkal nagyobb hely is zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel, ahogy a kiállítások
helyszínein, a fogathajtó versenyen, a
borudvarban, s az egyéb helyszíneken
is igen nagy érdeklõdés volt tapasztalható. Rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk, s kapunk mind a mai napig a
programok színvonalával, szervezettségével kapcsolatban. Nagyon jólesik
ez, hiszen voltak, akik aggályosnak tartották a központi helyszínek megváltoztatását. Tetézi Lajos már tavaly felvetette, hogy új helyen, nagyobb méretû színpadot kellene felállítani, s a
térhangosítást is saját erõbõl biztosítani. Idén ezt megvalósítottuk, s nemhogy rontott volna az új hely a rendezvény hangulatán, hanem meggyõzõdésem szerint nagyban hozzájárult az
említett igen pozitív visszhangokhoz.
Ahogy mindazok munkája is kellett a
sikerhez, akiknek ezért az alábbiakban
mondok köszönetet. Szeretném hinni,
hogy a felsorolás teljes, ám egy-egy
ilyen lista összeállításánál óhatatlanul
elõfordulhat, hogy valaki mégis kimarad, ezért nekik dupla köszönet.
A következõk munkáját, támogatást köszönöm tehát õszinte
tisztelettel:Beke és Beke Kft, Alföldi
Grabonciás Kft, Cavern Rt, Fodor
Fuvar Kft, Fornetti Kft, Heibl
Isoliertecnik Kft, “Kiss Kertész DUO

Kft, Leitert Henrik, Izsáki Házitészta
Kft, “Park-Tó” Kft, Szarkási Kft,
Ungor és Ungor Borház Kft, Print
2000 Kft, NAVI-GATE Kft, Hajma
Zsolt, PLASTIZS EV. Losonczi Mihály, Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Izsáki Fiókja, Tóth József,
Tian Yuan ’96 Kft, Nagy László Kossuth tér, DIVASA Kft, Csontos János, Izsák Kenyér Kft, Dr. Rigó és
Társa Bt, Thermal Kozmetikai Kft,
Körös Borozó Szarvas, Ferole
Technik Fémipari Kft, Horváthné
Hévizi Erzsébet, id. Kovács László,
ifj. Kovács László, Kovács Zsolt,
MANÉV AUTÓALKATRÉSZ
(Mankovics Mihály), Borsos István,
Frankó János, Libra Gyógyszertár,
Fejszés József, id. Édes Imre, ifj. Édes
Imre, Borka Mihály, Seres Julianna,
Kakulya Zoltán, Lantos Ildikó, Sárfehér Szövetkezet, BORELA Bt, Fehér
József, Ungor Pál és dolgozói (Madách u.) Viczián György, Viczián
Gábor, Aczél Pál, Cséplõ Jenõ, Kotán
Béla, Mihályi Attila, Sáfár Ferenc,
Salacz János, Csernák Gábor, Csomor
Sándorné, Tetézi Lajos, Tetézi Attila,
Bak Nándor, Krasznai István, Csizmadia László, Bátri Krisztián, KHT
Iroda dolgozói, Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói, Prikidánovics Lukács,
Csík Imre repülõs, Perjésné Kiss Etelka, Jávorka András, Árvai Zoltán,
Nagy István, Kovács Zoltán, Páli Szabolcs, Tóth Mihályné, Szalai Zoltán,
Kókai Sándor, Szegedi Zsolt,
Vancsura István, Kanizsai Sándor,
Muity Ferenc, Sutus János, Dr.
Zayzon Gábor, Dr. Jávor Péter, ifj.
Bartek Ferenc, Bóbis Attila, Izsáki
Polgárõr Egyesület, Nagy Máté, Balogh József, Balogh József Zsolt,
Szrapkó Judit, Márki Nóra, Németh

Ferenc, Gilyán Margit, Kállai József,
Szappanos István, Menyhei Szabolcs,
Istvánffi Ilona, Mártonfi Benke Márta, Kraszkó Zita, Kaldenecker
Zoltánné, Farkas Ferenc, Skultéti Árpád, Gróf Zoltán, Kõ Ferenc, Bozsó
János, Polyák Péter, Bodorné Bóta
Valéria, Görgényi Tamás, Molnár Klaudia, Rizmayer Péter, Rendes Béláné,
Nagyné Kovács Anikó, Bodmaniczki
Imre esperes, Nagy Árpád lelkész,
Oreskó Imre, Ungor Erik, Prikkel László, Deák István, Bujdosó Dánielné és
a posta dolgozói, Nagy Ferenc és a
traktoralkatrész bolt dolgozói, Józsa
László és az iparosok, Kállai Gyula,
Csáki Ildikó (szalmafonó), Szekeres
Gyula, Böcskei Imre, Lévai Beáta,
Lévai Péterné, Csizmadia Lászlóné,
Mamarett Csoport, Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub, Majoros Ferenc, Sörös
József, Hambalkó Ferenc, Molnárné
Tóth Ibolya, Lukács László, Haránt
Eszter, Szabóné Pápa Edit, Dr.
Sõreghiné Muladi Ildikó, Konya Péter, Stenczel Ferecné, Bíró Jánosné,
Fekete Irma, Kapás Zoltánné,
Briglovicsné Janovics Éva, Fodorné
Bálint Éva, Gilyán Margit,
Katzenbachné Csengõdi Edit, Szûcsné
Sátorhegyi Erzsébet, Szíjjártó Jánosné,
Balogh Gyuláné, Honti György, Táncsics Mihály Általános Iskola és Diákotthon Mûvészeti Csoportjai, szavalói, kiállítói, a magyar-német baráti esten fellépõ mûvészeti csoportoknak, a
német vendégeket fogadó családoknak, a termék-, termény-, iparos-, kézmûves és képzõmûvészeti kiállításokon kiállítók, a felvonuláson résztvevõ fogatosok, lovasok, s mindenki, aki
hozzájárult ünnepünk megrendezéséhez.
Mondok József polgármester

Fogathajtó kupa
Az idén 12. alkalommal került
megrendezésre a Sárfehér Fogathajtó
Kupa. A verseny rangját emelte, hogy
az a Magyar Köztársaság 2005. évi
fogathajtó bajnokságának a döntõje is
volt egyben mind a négy (póni egyes, kettes-, négyesfogat) kategóriában.
Mivel a megelõzõ négy fordulóban korántsem dõlt el a bajnoki címek
sorsa, mind versenyzõi, mind rendezõi szempontból fokozott volt a felkészülés. A szokásos ötfõs versenybírói
létszámot a szakágelnök javaslatára 10
fõre emeltük, nemzetközi bíró. Dr.
Klaus Crist az ausztriai világbajnokság vezetõ bírója is tagja volt a testületnek. A díjhajtás pontozásában újdonságként, díjlovagló versenybírók is
részt vettek.
Az elsõ napi díjhajtásban a papírforma érvényesült. Egyesfogatoknál
Gáspár Zoltán, a kettesfogatoknál Lázár Vilmos, a négyesfogatoknál Váczi
István végzett az elsõ helyen.
A maratonhajtás soha nem látott
izgalmakat hozott. A több ezres nézõsereg akadályról-akadályra vonulása is
jelezte a feszültséget és az óriási küzdelmet. A dobogós helyeknél tizedmásodpercek döntöttek. Egyesfogatoknál
a veszprémi Randzik Gábor,
kettesfogatoknál a vecsési Dobrovitz
József végzett az elsõ helyen.
A vasárnapi akadályhajtás nagyszámú nézõközönség elõtt, egy nehéz
és nagy figyelmet igénylõ akadálypályán történt. A verseny izgalmát fokozta, hogy az elsõ hat legjobb versenyzõ csak kétszeri összevetéssel
dönthette el a helyezéseket.
Az egyesfogatoknál a maraton
gyõztese Randzik Gábor lett, míg a
kettesfogatoknál a tápiószentmártoni
Varga Péter, a négyesfogatoknál a
hetényegyházi Bárdos Attila nyert.

Összetett egyéni eredmények:
Egyesfogatok:
1. Gáspár Zoltán 128,99 hp.
2. Randzik Gábor 138, 79 hp,
3. ifj. Taczman Elek 139,12 hp.
Kettesfogatok:
1. Selyben Zsolt 113,05 hp,
2. Lázár Vilmos 115,94 hp,
3. Kákonyi Norbert 136,42 hp.
Négyesfogatok:
1. Dobrovitz József 137, 90 hp,
2. Váczi István 150, 48 hp,
3. Bárdos Attila 156,35 hp.
A Dr. Várady Jenõ vándorkupát
a négyesfogathajtó Dobrovitz József
vehette át Váczi Ernõtõl.
Az izsáki színeket képviselõ versenyzõk egyenletes teljesítményt nyújtva a középmezõnyben végeztek. Szabó Erika a világbajnokságot megelõzõ
válogató versenyeken remekül szerepelt. Az utolsó szilvásváradi válogatón elért szerényebb szereplésével maradt csak ki a világbajnoksági csapatból. Bhõler János, a kettes vb. válogatóversenyeken induló Szabó Erika felkészülését segítette. Így õ csak az izsáki
versenyen indult ebben az évben
négyesfogattal és összesítésben a hatodik helyen végzett.
Csernák Gábor izsákiként egész
évben jó teljesítményt nyújtva a közel
40 fõs kettesfogathajtó mezõnyben a
10. helyen végzett. A Kecskeméti Fogathajtó Világkupán akadályhajtásban
elért verõhiba nélküli eredménye kimagasló volt.
A versenyen résztvevõ külföldi
és hazai meghívott vendégeket Bárdos
Attila, Böhler János, Juhász László és
Csernák Gábor fogatai vitték végig a
város utcáin a vasárnapi felvonuláson.
Köszönjük.
Nagy István

10 éves a testvérvárosi kapcsolat
Izsák és Strullendorf között már 10 éve tart a baráti
kapcsolat. Az évforduló alkalmából a város egy harangjátékot kapott német vendégeitõl.
Strullendorf akkori polgármestere, Bruno Weiß úr,
aki még ma is szívesen látogat vissza 1995-ben járt elõször Izsákon. Annyira megtetszett neki a kisváros élete,
hogy testvérvárosi szerzõdést kötöttek. Rendszeresen
vendégül látják egymást minden évben. A német vendégek elmondásuk szerint örömmel jönnek, hihetetlen a
magyaros vendégszeretet, nagyon jól érzik magukat, jó
programokat állítottak össze a Sárfehér Napok keretén
belül, ahol õk is adtak mûsort zenekaraikkal és egyesületeikkel. Az évfordulóra 160 vendég érkezett és az
összes kulturális programon részt vettek.
A 10. évforduló alkalmából Strullendorf egy harangjátékot ajándékozott Izsáknak, amely a város fõterén minden nap szívhez szóló dallamokat játszik. Az
ajándék ötlete tulajdonképpen a magyar barátokkal való
többszöri konzultáció során született.
A Sárfehér Napok második estjén a Sportcsarnokban bemutatkoztak a városok mûvészeti csoportjai - néptánc, sporttánc, társastánc - és a zenekarok. Mind-mind
gyönyörû látványt nyújtottak.
Az ünnepségre Font Sándor országgyûlési képviselõ is ellátogatott, aki - interjúnk alatt elárulta - nagyon
jól érezte magát, szinte még nem is volt olyan szüreti
nap, amelyen ne vett volna részt. Nagyon örült a meghívásnak. Kevés ideje ellenére részt tudott venni a központi rendezvényeken, és családját is magával hozta.
Strullendorf új polgármestere, Andreas Schwarz úr
szerint ez a barátság örökre szóló, és egyre csak erõsödni fog. A fiatalság a jövõje ennek a kapcsolatnak. Elmondása szerint ezt a barátságot úgy lehetne még jobbá
tenni, ha egyesületeink szorosabban együttmûködnének,
és gyakrabban látogatnák meg egymást a családok, ba-

Csernák Gábor, éves teljesítménye alapján, a 40 fõs magyar
kettesfogathajtó keretben az elõkelõ 10-dik helyen fejezte be az idei szezont.

A büszke izsáki

rátok. A másik pedig a vállalkozók kapcsolatának kialakítása, hiszen Magyarország most már az EU tagja, sokkal könnyebbé vált a vállalkozások megalakítása; és azt
kellene szorgalmazni, hogy ezek is mûködjenek.
Mondok József, Izsák város polgármesterének véleménye is megegyezik ezzel: valóban a diákok tartják a
legszorosabb kapcsolatot, amely talán felnõtt korukig is
eltart, sõt még az utána lévõ generációk is remélhetõleg
tartani fogják a kapcsolatot.
Az izsákiak már kaptak meghívást, hogy a következõ évben látogassanak el Németországba.
Városunk is készül egy ajándékkal: a rendõrség
volt épületét szeretnék majd felajánlani, hogy igényeiknek megfelelõen átalakítsák vendégházzá.
Reméljük ez a tíz évet megélt barátság, továbbra is
ilyen jó marad.
Tarjányi Anita
A Kölyök TV riportere

A Sárfehér Napok alkalmából megrendezésre kerülõ elszármazott izsákiak
találkozója mindig nagy élményt jelent a
résztvevõknek. Az idei találkozó hangulata különösen jóra sikeredett, minden
valószínûség szerint átvette az egész rendezvény jó hangulatát. Számomra azért
volt jó látni és tevékeny résztvevõnek
lenni, mert figyelve a sodródó és bizonytalan vezetésû országunkat, Izsák üde
színfoltnak látszik a sivatagban, vagy a
költõ szavaival élve, a magyar ugaron.
A város szellemiségét tükrözi, hogy
arra is gondolt, miként lehet segíteni az
idegenek, az átutazók, de a helyiek közlekedését is, a megfelelõ információkkal, tudva azt, hogy a könnyebb tájékozódás kevesebb légszennyezéssel jár.
Ennek érdekében ízléses útbaigazító táblákat helyeztek ki, feltüntetve a csatlakozó utak, utcák nevét is. Engem azért ragadott meg különösen, mert ez ügyben
már az illetékes minisztériumot is megkerestem levelemmel érzékeltetve Budapest balkáni állapotát, kérve a jogi szabályozást. A levélre választ nem kaptam,
intézkedés nem történt. A miniszter figyelmét felhívtam arra, hogy az USA-

ban, Kanadában már az elõzõ évezredben elhelyezték az ilyen táblákat, a módszer bevált, néhány uniós ország is követi már.
Nagyon sajnáltam, hogy nem javasoltam a miniszternek egy izsáki látogatást, mert az itteni tapasztalatokat jól fel
lehetne használni a budapesti megvalósításnál, amire egyszer csak sor kerül.
Volt itt hivatalos látogató az országos
vezetésbõl, de vajon mit magával, meglátta-e a jót, a hasznosíthatót, hallgat-e a
jó tanácsra?
A jó tanácsokat meg kell szívlelni,
mint tette azt a hivatal, a fõutcán lévõ
vízelvezetõ árkok ügyében. Egy korábbi
látogatásom alkalmával láttam, hogy a
fõút mentén, a központban mély, lefelé
szûkülõ betonárkokat készítettek, melyek
nagyon veszélyesek, ha valaki beleesik,
nehezen tud menekülni. A polgármesteri hivatalnak felhívtam a figyelmét a veszélyre és íme ma már az árkokat rács
fedi és virágok díszítik, a sétálókat harang köszönti.
Így már könnyû büszke izsákinak
lenni.
Dr. Nagy László
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Sárfehér Napok 2005.
Egy kis Zséda-vue Izsákon

Játékos hitélet
A XXII. Sárfehér Napok keretében az Ökumenikus sátor ismét megnyitotta kapuit, hogy felnõttek és gyerekek kikapcsolódhassanak és mélyebben megismerkedhessenek hitükkel.

“Szeptember 25. Vasárnap: 19:30.
Zséda (Zsédenyi Adrienn) mûsora.”olvashattuk az Izsáki Sárfehér Napok
kis zöld programfüzetében. Biztosan
sokan olvasták, mivel szép számmal
eljöttek erre a hangulatos kis koncertre. Érdemes volt.
Zséda utolsó megjelent “Zsédavue” c. lemeze platinalemez lett, emellett megkapta a legjobb magyar nõi elõadónak járó díjat is. Munkáját a szakma és a közönség is elismerte.
- Milyen érzés ilyen népszerûnek
lenni, és hogyan tudja feldolgozni ezt
a nagy sikert?
- Igazából nem szoktam azzal foglalkozni, hogy te jó ég már mennyi díjat kaptam, és hogy ezt már egyszerûen lehetetlen elviselni. Teszem a dolgomat, és a díjakat is ennek köszönhetõen kaptam. Ami a legutóbbi albumomat illeti, másfél éve jelent meg, és én

TETÉZI LAJOS

már akkor éreztem, hogy sok ember
történetérõl szól majd. Talán ezért is
vált ennyire népszerûvé. Nagyon szerettem ezeket a dalokat, és nagyon örültem annak, hogy ilyen jól sikerült minden, mert mindenki úgy dolgozott a
lemezen (a szerzõk, a kiadó) ahogyan
csak tudott.
Nagyon jó érzés az is, hogy az,
amit elképzeltem ennyi ember kedvencévé vált, és így jutalmazta munkámat
a közönség és a szakma is.
- Mik a tervei a közeljövõre?
- Most éppen egy karácsonyi lemezt készítek, ami november közepén
jelenik majd meg, és lesz egy ráadás turném is, október közepétõl. Ennek a koncertnek a pontos állomásai megtekinthetõk a www.zseda.hu weblapon is.
Majd egy karácsonyi koncerttel
fog zárulni az év.
Rezner Réka
a Kölyök TV riportere

Gondolom...

...mások is hallották, olvasták a híradást,
hogy a badacsonyi szõlõsgazdák nemrégiben
félpályás útlezárással tiltakoztak a szõlõ alacsony- kilónként 40 forintos- felvásárlási ára
ellen. Boldog emberek - mondhatták erre szûkebb pátriánkban többen is, hiszen ezek szerint számukra még újdonság az, ami errefelé már lassan bevett gyakorlat; a méltatlanul alacsony szõlõár. Emlékszünk, tavaly a szüret
elõtt, húszegynéhány forintot ajánlottak a sárfehér kilójáért, aztán a
kialakult 30 forintos árnak tulajdonképpen, már örülhettek is a termelõk.
Gondolom, mára mindenki tudja, hogy az idei egyáltalán nem
szokványos idõjárású nyár miatt -amikor hosszú évtizedek arányában mérve is sokkal több csapadék és legalább ennyivel kevesebb
napsütés volt-, meglehetõsen kevés szõlõ termett. Így a szüret elõtti
30 forint körülire ígért ár, 42 forinton állapodott meg.
Gondolom, ennek az “erõteljes áremelkedésnek” oly nagyon nem
örülnek a termelõk, hiszen valójában még jó termésnél is kevés lenne, ilyen mennyiségnél pedig még annál is kevesebb. Az izsákiak és
a környékbeliek azonban nem követik balatoni kollégáik példáját,
hiszen már edzettek ez ügyben. A híradások szerint a badacsonyiak
azt is kilátásba helyezték, hogy ilyen alacsony árak mellet kivágják
ültetvényeiket. Sajnos e tekintetben, már van közös nevezõ az itteniekkel, hiszen nálunk is egyre többen fontolgatják ezt a lépést, sõt
vannak, akik már -ha nem is vágták ki- elhagyták ültetvényeiket.
Gondolom, nemcsak a szõlõtermelõk, hanem minden, a közös
jövõnkért valamilyen szintû felelõsséget érzõ személy úgy látja, végre
tenni kellene valamit úgy a szõlõ, mint az egyéb mezõgazdasági
termékek felvásárlási ára ügyében, hogy a piacvédelemrõl már ne is
szóljunk. (Bár ez utóbbi -a tényleges megoldást illetõen- aligha választható el az elõbbitõl.) Míg a fenti gondolat végére jutottam azért
felmerült bennem a gyanú; lehet, hogy mégis vannak, akik mindezt
nem látják, s éppen azok, akik valójában tehetnének is valamit..?

A Sárfehér Napok alkalmából a
városban párhuzamosan több rendezvény is zajlott, egyebek mellett a Katolikus és Református Egyház által közösen szervezett ún. Ökumenikus sátor programjai.
Ezt az egynapos programsorozatot immár harmadik alkalommal rendezték meg Izsák városi ünnepének
alkalmából. Az egyre népszerûbb és
egyre nagyobb tömegeket vonzó mûsorsorozatnak évrõl évre a Dózsa
György tér ad otthont. Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vesznek részt
a sátor programjain.
Az eddigi évekhez hasonlóan idén
is változatos, érdekes elõadásokat,
mûsorszámokat, játékos feladatokat
sikerült felvonultatni a szervezõknek.
A megnyitót követõen a délelõtt a
gyermekeké volt; kézmûves és egyéb,
kreativitást fejlesztõ alkalmakon vehettek részt. Sokan gyöngyöt fûztek, mások a fonalgrafika rejtelmeiben merültek el, de festhettek gipszet,
origamizhattak vagy ötleteket gyûjthettek, hogyan hasznosíthatják a tojástartót alkotói kedvükben.
Néhányuk arra is vállalkozott,
hogy kifessék õket valamilyen mesefigura esetleg állat képmására.
Mindezek közben lépett színpadra a “Palánta csoport”, akik bábszínházi elõadásukkal varázsolták el a közönséget, sõt énekeket is tanítottak a
bátor jelentkezõknek. Ezekrõl és más
érdekes dolgokról még beszélgethet-

tek is az érdeklõdõk.
Kora délután folytatódott az elõadássorozat. “Foltmanók” címmel mesejáték került bemutatásra.
Természetesen a felnõttekrõl sem
feledkeztek meg. Egy tartalmas elõadást is meghallgathattak azok, akik
délután is figyelemmel kísérték a programokat. Vincze István beszélt a magyar családok helyzetérõl, felépítésérõl, esélyeirõl, körülményeirõl. Színvonalas és izgalmas bemutatója elgondolkodtató volt, hiszen ebben a témakörben mindenkinek vannak kérdései,
kétségei esetleg olyan dolgok, amelyekben téved vagy rosszul informált.
Késõ délután következett az Izsáki Ökumenikus Ifjúsági Ének- és Zenekar koncertje, akiknek repertoárjában sok szép dallam csendült fel. Az
egybegyûltek remekül szórakoztak.

A sátorban könyvkiárusítást is
nyitottak. Gyakorlatilag mindenki találhatott magának olvasmányokat a kínálatból: nemcsak hittel, hanem hétköznapi dolgokkal, eseményekkel - például szerelem, barátság, összetartás kapcsolatban is csemegézhettek a sátor látogatói.
Végezetül a programok résztvevõi és a Kölyök TV nevében szeretnék köszönetet mondani a szervezõknek, különösen: Fejszés Ildikónak és
Perjésné Kiss Etelkának, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez az élményekkel és tanulságokkal teli nap.
Reméljük jövõre ugyanígy,
ugyanitt újra találkozhatunk és együtt
tölthetünk egy napot családjaink, barátaink társaságában.
Felföldi Anna
a Kölyök TV riportere

Köszönet a segítõknek!
A tavalyi Sárfehér Napok óta
nagyon gyorsan eltelt egy esztendõ
mely idõ alatt lehetõségünk volt felkészülni az újabb kiállításra. Nekünk, nyugdíjasoknak nemcsak a
kész kiállítás az öröm, hanem az egy
évig tartó elõkészítõ munka is. Egyegy szép darabot látván újabb erõt
kapunk ahhoz, hogy folytassuk elképzeléseink megvalósítását. A legnagyobb boldogság pedig az, amikor megjelennek a látogatók, s arcukon elõször a csodálkozás, jelenik meg, majd a mosoly, s végül
jönnek az elismerõ szavak, s a vendégkönyvbe beírt érzések, gondo-

latok, melyeket alig lehet szavakba
önteni.
Az elismerõ szavak, gratulációk azonban nemcsak a nyugdíjasokat illetik meg, hanem azokat is,
akik segítenek a kivitelezésben. Õk
még csak leendõ nyugdíjasok, de
már most is látható, hogy sokkal
színvonalasabban tudják folytatni
mindazt, amit mi elkezdtünk. Például Németh Tibor, aki magas színvonalon és lelkiismeretes munkával
készítette el a templomot és a sátorvázat. Nekünk sem felszerelésünk,
sem képességünk nincs ilyen remekmû elkészítéséhez. Hasonlóan

szólhatunk Tóthné Zombori Erzsike tiszteletbeli tagunkról is, aki amikor, s amiben tud, szintén a segítségünkre siet. Mindezért nagy-nagy
köszönettel tartozunk nekik. Lelki
szemeink elõtt már látjuk, hogy amikor majd a helyünkbe lépnek, az õ
babáik talán már mozogni is fognak.
Kívánjuk, hogy így legyen, s
erõben, egészségben éljék meg a
nyugdíjas kort, hogy még sokáig
gyönyörködhessenek a látogatók
munkáikban.
Az Ezüstgólya Nyugdíjas Klub
vezetõsége

Az új helyen felállított színpad programjai sok érdeklõdõt vonzottak a három nap során
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Podmaniczki Imre kitüntetése
Szülõfaluja elismeréseként, a “Páhi Községért” kitüntetésben részesült szeptember közepén Podmaniczki Imre esperesplébános. A szép
elismerést Oroszi István polgármester nyújtotta át a szomszédos község falunapi rendezvényén. A településért, a közösségek erõsítéséért
végzett kimagasló munkáért adományozható elismerést Podmaniczki
Imre mellett Balázs Istvánné jegyzõ és Fürjesi Lászlóné pedagógus
vehette még át az idei ünnepségen.

Az idõsek tisztelete
Október elseje az Idõsek Világnapja. Köszöntés és tiszteletadás jár azoknak, akik felneveltek
bennünket és munkájukkal hozzájárultak ennek az országnak a
boldogulásához. A megbecsülésnek és tiszteletnek a mindennapokban is meg kell mutatkoznia. A
fiatalabb családtagok erkölcsi kötelessége szüleik, nagyszüleik
megsegítése. Ha õk nem teszik, az
utánuk jövõk nem látják a jó példát. Akkor pedig még inkább embertelen, rideg lesz Magyarország.
Oda kellene erre figyelni, annyi
magányos idõs ember él közöttünk!
Kötelessége az idõsek felé
nemcsak a családnak van. Egy átdolgozott élet után a társadalom
kötelessége a megélhetéshez szükséges nyugdíj megfizetése. Mértékérõl a társadalom teherbírásának
függvényében döntenek az ország
vezetõi.
Egyesek visszaélnek a nyugdíjasok nehéz anyagi helyzetével.
Az MSZP-nek, ha kormányon van,
a parlamenti választások elõtt egy
évvel mindig eszébe jut, hogy
emelni kellene a nyugdíjakat.
Ilyenkor mindig többéves nyugdíjemelési terveket is bejelentenek. Így volt ez az 1998-as választások elõtt és most, 2006 elõtt is.
Most Gyurcsány miniszterelnök
úrnak öt éves tervet sikerült elõhúznia a nagy kampányígéret-cilinderbõl.
Számomra több kérdés merül
fel. A kormányzati ciklus elsõ három évében vajon miért nem emelnek érezhetõen? Akkor nem kell a
kisnyugdíjasnak kenyeret és
gyógyszert vennie, nem kell fûtenie? A kormányzásuk elsõ évében
miért nem fektetnek le saját ma-

guknak vállalható programot? A
végén még valamit számon lehetne kérni? Az Orbán-kormánynak
1999-ben volt bátorsága saját magára kötelezettséget vállalni a
nyugdíjak emelésének kérdésében. Az eredménye az lett, hogy a
nyugdíjak kiszámíthatóan, reálértékben minden más kormányzati
ciklust meghaladóan emelkedtek.
Ezt kellett volna megismételni,
tisztelt kormánypártok! Ez lett
volna az igazán szép teljesítmény!
A kampányízû ígérgetés a
nyugdíjak érdemi emelésére tisztességtelen.
2002
óta
a
Medgyessy-Gyurcsány duótól
“apró lépéseken” és a részlegesen
megvalósított 13. havi nyugdíjon
kívül a nyugdíjasok csak jelentõs
gáz- áram- és gyógyszeráremelést
kaptak. Sokunk szemében ezek
után hiteltelen a következõ parlamenti ciklusra vonatkozó, jelentõs mértékû nyugdíjkorrekció vállalása.
Mindannyian tudjuk, hogy
sok nyugdíjas nehéz körülmények
között él, nyugdíjuk emelése nem
halasztható és sürgõs. Helyzetükkel visszaélni a választási kampányokban - ahogyan tették a szocialisták a 2002-es választások idején a 19 ezer forinttal, vagy ahogy
most, 2006 elõtt akarják- nem lenne szabad. Sokkal többet ér a folyamatos és valódi odafigyelés, a
folyamatos és kiszámítható nyugdíjemelés. Idõs honfitársainknak
az év minden napján segítségre
van szüksége, nemcsak az Idõsek
Világnapján és nemcsak a kampányok idején. 1998 és 2002 között
a polgári kormányzás idején ez
mûködött. 2006-tól újra mûködhet.
Dr. Feldman Zsolt

„Tájkép csaták” után...

5. oldal

Nyári környezetvédelmi tábor II.
(folytatás az elõzõ számból)
3. nap
Az izsáki vízmû
Július 6-án reggel indult csoportunk az izsáki vízmûhöz. Vezetõnk Molnár Gábor volt.
A vízmûvet az 1980-as években
alapították,
késõbb
Ágasegyháza és Kisizsák is csatlakozott a vízhálózatra. Ma Izsák
96-98%-a van csatlakoztatva a
rendszerhez.
A nyersvizet 81 méter mélyrõl szivattyúzzák fel. Ezt a vizet
hypóval (nátrium-hypoklorit oldat) vastalanítják. A keletkezõ
vasiszapot idõközönként ürítik, s
megfelelõ helyen összegyûjtik. A
víz hypózására szükség van, ezzel pusztítják el a veszedelmes
colibaktériumokat. A vizet Izsákon nem, de például Kecskeméten újraklórozzák. A kezelt víz
egy része oldalcsöveken a hálózatba kerül, s a fogyasztókhoz jut.
Másik része egy fõcsövön a víztoronyba kerül. Ha a vízoszlop
magassága a felsõ határt eléri a
toronyban, a szivattyúk automatikusan lekapcsolnak, ha viszont
az alsó határhoz ér, és a víz hidrosztatikai nyomása nem elegendõ
ahhoz, hogy a fogyasztókhoz áramoljon, a szivattyúk bekapcsolnak, megtöltik a tartályt. Ezt a folyamatot számítógép vezérli. Télen a kevesebb vízhasználat miatt csak félig engedik a tartályt,
ám a víz így is állott lesz, mivel
pang a víz a rendszerben. Ezért
érezzük télen néha kellemetlen
szagúnak a vizet. A tartályt nyáron jobban feltöltik a nagyobb
vízigény miatt.
A vizet havonta vizsgálják
kémiai laborokban. PH-ja 7,6 ,
enyhén lúgos kémhatású. Ennek
oka, hogy a nyers víz rétegeiben
a szerves vegyületek bomlásakor
ammónia keletkezik, melynek
oldata valóban lúgos. A víz megfelelõ határok között néhány
mikrogrammnyi mangánt és arzént tartalmaz. A víz közepesen
kemény, mosásra alkalmas.
Az alábbi adatok a nyers és
kezelt víz összetevõinek mennyiségi változását mutatják. Ezek
közül néhány elem mennyisége
változtatható! Az eredmények az
EU-s szabványnak megfelelnek.
A minta származási helye:
Izsák, 3. sz. vízmû kút
Vas
0,84mg/l
Mangán 0,09mg/l
Arzén
0,010mg/l
A minta származási helye:
Izsák, hálózati víz (lásd a keretben)

lerakóhoz vezet. Mielõtt bementünk a kapun, elfogyasztottuk a
reggelinket, ugyanis nem éreztünk rossz szagokat.
A lerakóhelyet Simon Edit
mutatta be nekünk. A telepet kerítés veszi körül, melynek közelében fák, cserjék találhatók. Ezek
a növények védik a környezetet
a szél által elhordott hulladéktól,
bár ennek a mennyisége nem sok,
mert a beérkezett szemetet folyamatosan tömörítik. Ezt a mûveletet addig végzik, amíg a hulladék
magassága el nem éri az 5 métert.
Utána beborítják a tetejét termõtalajjal, vagyis rekultiválják. Az
ezek után majd beérkezõ hulladékokkal a lerakó másik részét
töltik fel. Ezen a részen a töltés
maximum 11 méter lehet.
A hulladéktároló minden évben átesik egy ellenõrzésen, melynek során azt vizsgálják, hogy a
telep megfelel-e az EU-s elõírásoknak. Az egyik szempont az,
hogy a szigetelésen levõ esetleges sérüléseket, repedéseket számítógéppel ellenõrzik, így a
szennyezõdés semmiképpen nem
kerülhet bele a talajba. A lerakónál levõ kerítéseket földelni kell,
hogy elkerüljék a villámcsapásokat. Megtudtuk, hogy a telepen
védekeznek a rágcsálók ellen is.
5 helyre megfigyelõ dobozokat
helyeztek, de az eddigi ellenõrzések során még nem találtak bennük rágcsálót. A negyedik ellenõrzési szempont az, hogy megvizsgálják a környezõ talajvizek
minõségét 5 kútban. Ezzel bizonyítják, hogy a hulladéklerakó
jelenléte nem szennyezi a talajvizeket. Az esõvizet a hulladékról elvezetik egy medencébe,
majd ezt a csurgalékvizet újra a
hulladékra permetezik, ami elpárolog. Kidolgozás alatt áll egy jövõben követendõ módszer: a hulladék szelektív gyûjtése a kijelölt
lerakóhelyeken. Így sok anyagot
újra tudnak hasznosítani. Az elõkészületek megtörténtek, a talapzatok elkészítése folyamatban
van a város erre kijelölt helyein.
A környezetvédelem érdekében kérjük, ne dobjanak ki veszélyes hulladékot, és a mûanyag
üvegekre ne csavarják rá a kupakot, amikor kidobják, mert nem
lehet összetömöríteni. Bízunk
abban, hogy az EU-s szabványoknak megfelelõ hulladéklerakó továbbra is így óvja a környezetünket!

harmata felfrissített minket.
A mélyebb területeken kõris
és vackor, a magasabban fekvõ részeken kaszálórétek találhatók. A
füveket lila virágú, kacsos, osztott levelû futónövény, kaszanyûgbükköny borította be. Imittamott sárga virágú réti boglárka
kandikált ki. A nagy kakascímer
fûrészes levelû, sárga virágszirmú
növény. Kárpát-medencei növényfaj a kisfejû aszat, az egész
Alföldön elterjedt a kék pártájú
katángkóró. Fokozottan védett
növény a fehér zászpa. Mûtrágyázásra nagyon érzékeny. A terület
uralkodó növényei a fûfélék. Jellemzõ fajok: puha rozsnok, réti
csenkesz, réti perje, tarackbúza,
réti ecsetpázsit, kakaslábfû. Néhány orchideafaj is él a Nemzeti
Park területén, ezek már elvirágoztak. Az Amerikából méhészek által behozott vaddohány vagy selyemkóró nagy területeket hódított meg. A bálványfa más növények életmûködését gátló vegyi
anyagokat termel.
A Kolon-tó madárvilága európai szinten is jelentõs. A nádasban elsõsorban gázlómadarak élnek, de elõfordul a ritka cigányréce és a barna rétihéja is. A töredezett, avas nádban fészkel a fehéres sárgás színû kanalas gém.
Nevével ellentétben inkább a gólyafélék rokona. A szürkegém,
bokros, fás területeken fészkel,
kétéltûekkel, halakkal táplálkozik. A városban fészkelõ fehérgólyák is idejárnak táplálkozni. A
rendkívül ritka feketególya is él
e területeken. A nagykócsag nevéhez illõen nagy termetû madár.
A kiskócsag kisebb termetû, fején hosszú toll, bóbita található.
Az összetöredezett, avas nádban
fészkel. A gólya és gémfélék közül a fehérgólya és a kanalas gém
nyújtott nyakkal, a többi behúzott nyakkal repül. A tóban különbözõ halfajok is élnek. Jelentõs mennyiségben a réti csík, a
lápipóc és a compó található meg.
A vöröshasú unkán kívül az
összes kétéltû faj él itt (barna varangy, kecskebéka, zöldbéka gõték, szalamandrák). Két legfontosabb hüllõfaj a vízisikló és a mocsári teknõs. A lápban él a vérszívó orvosi pióca és a ragadozó
lónadály.
Az Izsák határában húzódó
Kolon-tó rendkívül értékes természeti kincs, melynek megõrzése
mindannyiunk közös feladata.

Apróhirdetések

A fotót -melyet Tarjányi Ferenc készített- Rózsa Béla küldte lapunknak. A felvételen látható borozó Budapesten, a Fehérvári út 42.
alatt található. A cégér a régi, de a kínálat -lásd Arany Ászok- már úgy
tûnik, nem. Bizony a ma oly divatos politikai indíttatású “borcsaták”
(pl. Tokaji borcsaták) mezején lassan-lassan a teljes ágazat “elvérzik”,
pedig értõ “hadvezérekkel” akár “világháborút” is nyerhetnénk borainkkal...
-te-

A látogatás igen hasznos volt,
mert végre tisztázódtak fontos
dolgok, például a víz valójában
nem klóros, és mi a víztorony és a
vízmû feladata.
Bognár Lilla 8.a Bálint Zsuzsanna 8.b Szabó Gábor 9. oszt.
A regionális hulladéklerakó
2005. július 6-án újabb túrára indultunk. Izsák határát elhagyva lekanyarodtunk egy útra, ami
egyenesen a regionális hulladék-

4. nap A Kolon-tó növény- és
állatvilága
Július 7-én reggel 7 órakor
indultunk az önkormányzat és a
Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi gépjármûvével, idegenvezetõnk Medgyesi Gergely
volt. A Kolon-tó környékének
déli övezetét látogattuk meg.
Amikor odaértünk, megszámlálhatatlanul sok szúnyog fogadott
bennünket. Az ösvény füvének

Jó állapotban levõ régi
típusú komplett konyhabútor, 2 tálas mosogató 2
ajtós felsõ szekrény eladó.
Tel: 375-598
2x3 m-es vas ablakrács, autógáz reduktorok
és reluxák eladók. T: 374447 (este)
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Az a valós helyzet, hogy eredetileg a sarkadi polgármesternek szántam soraimat, gondolatébresztõként,
de mivel szülõhelyem gazdasági
adottságait jelen idõben kevésbé látom át mint Izsákét, arra gondoltam:
ha itt vetem el gondolataim magvát,
itt is találhat termékeny talajt.
Arról van szó, hogy személyes
tapasztalatom az, hogy nincsbõl nagyon nehéz adni. Azt viszont mindannyian tudjuk, hogy az országnak
mára alig maradt olyan saját vagyona, amely az államkincstárat gazdagítaná hazai profittal. A magánkézbe került közösségi vagyon, ami
nem is mellesleg úgy az enyém is
volt, mint a tisztelt és kevésbé tisztelt olvasók bármelyikéé, egyáltalán
nem a közös kasszába gyûjti a hasznot. Nem beszélve arról, hogy a szerzemény után szinte semmitmondó
jövedelmi adót fizettek be, már aki
egyáltalán befizette. Erre még szükségszerûen kitérek. A polgármesteri
hivatalok, pontosítok, a polgármesterek valóban igyekeznek rendkívül
látványos eredményeket elérni. Ez
annyit jelent, hogy a rendelkezésre
álló állami támogatásokat, amelyeknek összhangba kell lenniük az uniós tagsággal járó követelményekkel
és juttatásokkal, pályázati úton ki
kell préselni az államkincstárból. Nagyon helyes!
Mutatkoznak azonban több településen olyan jelek, hogy a szépen megvalósított elképzelések fenntartása, üzemeltetése már a polgármesteri hivatalok anyagi lehetõségeit meghaladják. Marad az a megoldás, hogy vállalkozói kézbe adják a létesítményeket. Érdekes módon azoknak rendre megéri. Sajnálatos módon mégis marad, sõt emelkedik a munkanélküliségben élõk
száma.
Évszázados tapasztalat az, hogy
milliomos nem lehet mindenki. Még
jómódú sem, de ki a fene szeret szegénynek, kiszolgáltatottnak lenni?
Jómagam sem vagyok hozzászokva
a kiszolgáltatottsághoz, innen tudom, hogy vérmérséklettõl függõen
ki hamarabb, ki késõbb, de megunja
ezt az áldatlan állapotot.
Gyakran hallottam nagymamámtól: “Segíts magadon, az Isten
is megsegít!” Bizonyára halhatta ezt

2005. október 19.

Jobbléti ajánlat
a népi bölcsességet a kecskeméti kertészeti fõiskolánk akkori igazgatója
is. Õ is sarkadi születésû volt. Mert a
hetvenes években silányan felszerelt
iskolánk oktatási feltételeinek javítása érdekében úgy határozott, hogy
nem a megyei oktatásügyi hivatalt
nyaggatja hiába, s varrja a problémákat a felsõ szervek nyakába, hanem pénzt csinál! Errõl csak annyit
írok le amennyi föltétlen szükséges
a megértés miatt.
Abban az idõben termelõszövetkezeti vagy állami gazdasági közösben voltak a földek, de éppen
úgy, mint most is vásárlással, tartós
bérleti szerzõdéssel, aki akart, hozzájuthatott. Föld volt és az is aki megmûvelje. Több mint százötven diák
tanulta és gyakorolta a kertészeti ismereteket négy szakon. Nem kellett
semmi egyéb csupán a tudományt, a
tanulók tudását, saját gazdaságunkban kamatoztatni. Kettõ év elteltével iskolánk bankszámláján nagyobb összeg futott át, mint a megyei oktatásügyi osztály negyedéves
kerete. Ma annak a kicsi iskolának a
helyén a kecskeméti kertészeti fõiskola tangazdasága van, szinte változatlan méretben, csak százszorta
elhanyagoltabban!
Egy év alatt többet fejlõdött
nemcsak az oktatási színvonal, hanem a tanulók kollégiumi elhelyezési feltétele is, (mindnyájan kollégisták voltunk) mint a megelõzõ tizenöt év alatt.
Érthetetlen elõttem, hogy a településeken -nemcsak Izsákra gondolok-, ott ahol évekkel ezelõtt híres virágzó gazdasági élet folyt, ma
nem röstellnek az emberek könyöradományokat várni. Az nem igaz,
hogy minden oda van, akkor lenne
oda, ha az, aki most birtokolja úgy
bánna vele, mint a sajátjával. De nézzük csak mi is történik. Az ingatlanok jelentõs részét adják-veszik csak
addig használják amíg olcsón profitál a benne folyó munka, pl. cipõüzemek, vágóhíd, pince stb. Mi lenne ha a hivatalok nem eladnák az
ingóságaikat, hanem vennének?
Mielõtt továbbmennék, változtatok

Visszhang
Gyenizse Sándorné kiskunhalasi nyugalmazott pedagógus kérte levélben Hambalkó Ferenc igazgató úrtól Óbecsey István versét, melyet
Józsa Tímea szavalt az Aranyfürt Idõsek Otthona avatásán. Mint írta nagyon megragadta a Petõfi Népe, Sárfehér Napokról megjelent tudósításában közölt néhány idézet az említett versbõl, s szeretné az egészet megismerni. Cserébe õ is küldött egy hasonló tartalmú Sík Sándor költeményt.
Az alábbiakban mindkét verset közöljük, mivel bizonyára mások is szívesen elolvassák azokat, s kicsit el is gondolkodnak mondanivalójukon.
Óbecsey István
Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalók ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Õket szûk odúkba,

a megfogalmazáson: mi lenne, ha a
város venné meg magának? Nem az
MSZP-s, vagy FIDESZ-es polgármester, hanem a város, vagy falu!
Miért ne lehetne a városnak saját
földje, hizlaldája, vágóhídja, malma,
péksége, pincéje, palackozója, bankja. Miért ne ehetnénk a magunk által termelt búzából sütött kenyeret,
amit mi adhatnánk el a saját boltjainkban, ihatnánk rá olyan bort, amit
mi termeltünk, préseltünk, palackoztunk. Teremthetne a város annyi
munkát helyben, hogy nem gyõznénk csinálni, és ezt az egész országban mindenütt meg lehetne csinálni. Egyszerûen csak bele kell gondolni. Ezt csináltuk évtizedeken keresztül. Annyi munka volt, hogy diákokkal meg katonákkal végeztettük (igaz, hogy olykor dologidõben
is üdülõben voltunk). Nem közmunkán foglalkoztatnának nyolc-tíz
embert, hanem esetleg százat, vagy
százötvenet teljesítménybérért.
Vagy ez már idegenül hangzik? Nem
vagyok hajlandó elhinni, hogy ne
lenne arra megoldás, hogy gazdálkodási tevékenységgel foglalkozó
apparátust is mûködtethessen egy város. Ha ennek törvényi akadálya van,
akkor meg kell változtatni a törvényt! Hozni kell olyan törvényt,
amely megvédi a közösségi tulajdonokat. Hozni kell végre olyan törvényt, amely kivétel nélkül számon
kéri az állampolgártól az állammal
szembeni tartozásait, s tisztázza vagyonának eredetét. Megalázó az ország nagy-nagy többségére nézve,
hogy koldulnia kell azokból a javakból, amelyek néhány évvel ezelõtt még munkája jogán megillették. Itt elsõsorban nemcsak anyagi
ellátásra gondolok, sokkal inkább az
erkölcsi, emberi viszonyok állapotára, ami sajnálatos módon ma az
anyagi helyzet függvényévé vált.
Úgy, mint például a jogvédelem,
vagy a büntetés kiszabásának mértéke. Természetesen tudom, hogy országos méretekben egy ilyen formátumú gazdasági változás hatalmas
befektetést igényel. Ugyanakkor feltételezem, hogy egy-egy település
Ne rakjátok Õket Otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok,
Legyen hozzájuk mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Sík Sándor
A legnagyobb mûvészet

A legnagyobb mûvészet tudod mi?
Derûs szívvel megöregedni!
Soha nem lenni reményvesztett,
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,

hitelképessége az állami bankok irányában van olyan, mint például egy
állandóan manipuláló pince tulajdonosi körének, vagy más olyan külföldi vállalkozónak, aki gazdasági
érdekeltségének megfelelõen állandóan költözködik üzemeivel. Meglehet, hogy tévedek, de éppen itt az
ideje, hogy bebizonyítsuk, hogy mi
is hitelképesek tudunk lenni saját házunk táján, ha az a miénk -ezt
többesszámban mondom! Most nem
arról beszélek, hogy a minden meggazdagodási lehetõségre ugró “bátrak” újabb gyanús lehetõségeket leljenek. Nem! Mert az új törvény azt is
tartalmazná, hogy akit tetten érnek a
köztulajdon hûtlen kezelésén, ne
adja isten személyes érdekeltségeinek érvényesítésére használná társadalmi beosztását, az családi vagyonával, vagy az érdekeltségi körében
szerzett vagyonával tartozik fizetni!
S természetesen igen hosszú idõre el
lenne tiltva mindennemû közügyek
gyakorlásától. (végre!) Erre az írásra
az indított, hogy kis hazánk egyik
távolabbi szegletében, ahol a közösségi összefogás eredményeképpen
csodálatraméltó fejlõdés látható éppen olyan kilátástalan aggasztó jövõkép látszik, illetve nem látszik a
többség elõtt, mint itt, vagy bárhol
az országban. Nem kell itt meghõkölni, nem tsz-szervezésrõl beszélek,
hanem arról a nevetségesen egyszerû, arcpirító tényrõl, hogy Izsák attól
Izsák napjainkban, hogy ez van kiírva a bevezetõ utaknál a helységnévtáblára. Izsák megint lehetne az,
ami volt, jó módú város, de nem azért
a tíz-tizenöt emberért, aki ma ezt a
jómódot képviseli. Egyiktõl sem sajnálom, ha megdolgozott azért amije
van. Legyenek vele boldogok, ha
tudnak. Bár nehezen hiszem, hogy
ráérnek boldognak lenni, mert akiknek tizenöt évvel ezelõtt még alig
volt többje, mint a másiknak, ennyi
idõ alatt milliárdokat, csak éjt nappallá téve, nagy erõfeszítéssel szerezhettek! Igen-igen, arról beszélek,
hogy a városnak kell felvállalni jövõje feladatait. Itt élünk! Vannak
gazdasági szakembereink. Annyira

egyszerû ez! Elvégre évtizedeken keresztül mi magunk irányítottuk az
egész termelést, feldolgozást, kereskedelmet. Nem kell máról holnapra
tsz-nagyságrendben gondolkodni,
de bele kell gondolni! Teljesen mindegy, hogy melyik párt kerül kormányra nem, hogy többje, még
annyija sem lesz mint, elõdjének,
mert egyre kevesebb eladható vagyont örököl. A mi kiadásaink pedig csak nõnek. Itt a tél a nyakunkon, az energiaárak hetente nõnek
egyre több energiát felhasználó hétköznapi cikket veszünk a nyakunkba. Ki fogja a gyerekek igényeit kielégíteni, ki gyõzi minimálbérbõl az
alapvetõ szükségleteit kielégíteni?
Nem sorolom tovább, nekünk kell
megoldani? Elkezdõdött az elégedetlen tömegek manipulálása, a pártok közötti sárdobálás. Minden sikertelenség természetesen a mindenkori kormányzat felelõssége, amit a
következõ várományos soha nem
követne el. Neki csak addig lennének gondjai, amíg helyre hozná az
elõzõ kormányzat által elõidézett
nehézségeket. Ez eddig még minden
negyedik év után így történt. Így
minden ciklus elején olcsón hozzájuthattak közös értékeinkhez, vásárlókedvû pénzemberek. Képes vagyok azt gondolni, hogy ezért lesz
mindig más kormányon, mert aki
éppen nem kormányoz, az vásárlói
pozícióba kerül. Elkezdõdött tehát
a szavazók toborzása. Hogy történelmünk során éppen hányadszor, azt
nehéz lenne megmondani. Felnézek
a szobám falára: “Magyarország sorsa”! - ezzel a felirattal díszeleg ott
egy térkép. Az Árpádház kihaltától
napjainkig kilencféle állapotban mutatja be az országot, a jelentõsebb
történelmi sorsfordulók után. Minden egyes állapotban érvényesült az
ország megosztottságának, széthúzásának, ország-pusztító ereje. Itt
nem lehet érvelni. A kiegyezés óta
eltelt másfélszáz év alatt mivé lettünk? Mert nekünk az ország sorsa
csak úgy rendezhetõ, ha valaki kívülrõl mondja meg, hogy mit hogyan... nem is nagyon találok megfelelõ súlyú szavakat... Eszembe jut
egy idézet: “Rendezni végre közös
dolgainkat, ez a mi munkánk, s ez
nem kevés”.
Békési Sándor

ki útját tetterõsen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen,
bevallani alázattal szépen,
hogy arra most már nincs erõd,
nem vagy olyan, mint azelõtt.
Így járni csendesen, vidáman,
Istentõl rád rakott igában.
Mi adhat ily’ békét nekünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinni kell,
örök hazába készít fel.
Eloldja kötelékeinket,
ha a világ fogva tart minket.
Megtanulni ezt a mûvészetet
tudom, csak nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
és készek legyünk beismerni:
önmagamban nem vagyok semmi.
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja,
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
ha kezed már gyenge más munkára,
összekulcsolhatod hát imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
Körülötted nagyra és kicsinyre,
s ha ezt a munkát elvégezted,
és ha az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
“Enyém vagy! Jöjj! El nem
bocsátlak!”
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Az utóbbi hónapban az eredmények szempontjából jó idõszakot zártunk, mivel négyszer nyertünk és csak
egyszer szenvedtünk vereséget. Sajnos
a játékkal továbbra is sokszor adós
maradt a csapat. Sok gólt szereztünk,
ám sokat is kaptunk. A tíz forduló alatt
már annyi gólt kaptunk, mint a tavalyi
harminc alatt. Az a szerencsénk, hogy
azért a csatárjaink is kitesznek magukért, és az izsáki csapat szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban.
A 6. fordulóban hazai pályán fogadtuk Kunszállás csapatát. Rangadónak ígérkezett, de szerencsére ebbõl
nem lett semmi. A vendégeknek sok
volt a sérült és az eltiltott játékosuk.
Az elsõ félidõ elején rögtön támadólag
léptünk fel, és a tizedik percben már a
vezetést is sikerült megszerezni. A gól
után is mi támadtunk többet, de a Kunszállásiak is vezettek néhány veszélyes
akciót, azonban ezek mind kimaradtak. Az elsõ félóra végén aztán ismét
mi szereztünk találatot, ezáltal nyugodtan térhettünk pihenõre. A második
félidõben szinte a kezdõrúgás után sikerült tovább növelni az elõnyünket,
és ezután összeroppant a vendégcsapat, így akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna. A következõ fordulóban Akasztóra látogattunk. Nagyon
gyorsan vezetést szereztek a hazaiak.
A gól után felpörgött csapatunk és negyedóra alatt sikerült is megfordítani
az eredményt. A vezetés után kicsit érthetetlenül visszavettünk az iramból.
Erre ráéreztek a hazaiak, és a félidõ
végére ismét náluk volt az elõny. A
második félidõ elején sikerült az egyenlítés, de sajnos a vezetés már nem jött
össze. A mérkõzés további részében
próbálkoztunk a támadásokkal, de csak
a hazaiak értek el gólokat, és ezzel ebben az idényben elszenvedtük a második vereségünket. A 8. fordulóban
Hartán vendégszerepeltünk. Az elsõ
félidõben a hazaiak igen erõteljesen
támadtak, és mi többször is csak kerestük a labdát. A szünetig két gólos

7. oldal

LABDARÚGÁS

Gólerõs védelem és csatársor
elõnyt szerzett Harta csapata, és több
nagy helyzetet is kidolgozott, de szerencsére többször már nem találtak a
kapunkba. A második félidõben egy
teljesen más csapatunk jött ki a pályára, és hamar sikerült a szépítés, sõt kis
idõ után már az egyenlítés is. Közben
az egyik hartai játékost ki is állították.
A további idõben több helyzetünk is
adódott, amibõl még kettõt ki is tudtunk használni. A mérkõzés végén még
egy büntetõt értékesítve szépítettek a
hazaiak. A következõ fordulóban hazai pályán Kerekegyháza csapatát fogadtuk. A mérkõzés elsõ tíz percében
három gólt is láthattak a nézõk, számunkra szerencsés elosztásban. Igaz
az elsõt egy védelmi hiba után a vendégek szerezték, de nagyon gyorsan
sikerült a fordítás. Az elsõ félidõben
további helyzeteket sikerült kialakítanunk, de csak a félidõ végén tudtuk
növelni az elõnyünket. A második félidõ tizedik percében ismét csak nekünk
sikerült a gólszerzés. Ezután a találat
után a nézõk és sajnos néhány játékosunk is már elkönyvelte a gyõzelmet.
A vendégek viszont nem így gondolták, és egyre többször látogattak el a
kapunkig néhány formás támadással.
Szerencsére csak a szépítésre futotta
az erejükbõl, de így is szorossá tudták
tenni az eredményt. A 10. fordulóban
Soltvadkertre látogattunk. A mérkõzés
elején nagy vehemenciával kezdtünk
támadni, aminek meg lett az eredménye, mivel megszereztük a vezetést. A
gól után még vezettünk néhány szép
támadást, de sajnos a félidõ második
felében visszaestünk. A második félidõben tovább folytatódott a szenvedésünk, és félõ volt, hogy kiegyenlítenek a hazaiak. Az utolsó tíz percben
aztán több minden történt, mint az egész
mérkõzésen. Elõször egy jogosnak

tûnõ tizenegyestõl fosztotta meg a játékvezetõ a hazaiakat, majd utána pár
perc alatt szereztünk két gólt és ezzel
biztossá tudtuk tenni a gyõzelmünket.
A lefújás elõtti percben szépített a
Soltvadkert. Ezzel a gyõzelmünkkel
ismét a második helyre sikerült feljönni, már csak a Kiskunfélegyháza csapata elõz meg bennünket. Igaz nekik
van hat pont elõnyük. A Magyar Kupa
selejtezõ idei utolsó fordulójában a megyei III. osztályú Kunbaracshoz kellett látogatnunk. Könnyed gyõzelemmel elértük, hogy továbbra is versenyben legyünk a jövõ évi Kupa fõtáblájához.
Az ifjúsági csapat továbbra is felemásan szerepel, ugyanis amíg a hazai mérkõzéseit magabiztosan nyeri,
addig az idegenbeli találkozókon nagyarányú vereségeket szenvedtek. Az
eddigi tíz fordulóban ötvenszázalékos
teljesítményt nyújtottak. Remélem,
hogy az elkövetkezendõ mérkõzéseken
a hazai teljesítményeket minél többször
meg tudják ismételni.
A Kolon FC-nek sajnos nem sikerült a javítás. Az utolsó fordulókban
igen súlyos vereségeket szenvedtek, és
sajnos nem is igazán tudom elképzelni, hogy miként tudnának javítani a
helyzetükön, de azért a remény hal meg
utoljára.
6. forduló:
Sárfehér SE - Kunszállás 5 - 0 (2
- 0) Góllövõink: Juhász (2), Virág,
Parti, Pap (11-esbõl).
Gréczi Gábor: A bajnokság folytatása szempontjából fontos három
pontot szereztünk. Bár a gólkülönbség talán túlzott, a sikerünk magabiztos és megérdemelt.
Ifjúsági eredmény: 4 - 0 Góllövõink: Bertalan (2), Balog (2).
7. forduló:

Akasztó - Sárfehér SE 5 - 3 (3 2) Góllövõink: Parti (2), Juhász.
Gréczi Gábor: Bár elfogadhatóan
játszottunk, de súlyos egyéni hibák
miatt elkerülhetetlen volt a vereségünk.
Ifjúsági eredmény: 6 - 1 Góllövõnk: Ámann.
8. forduló:
Harta - Sárfehér SE 3 - 4 (2 - 0)
Góllövõink: Garaci, Juhász, Parti,
Márton.
Gréczi Gábor: Két ellentétes félidõt láttak a nézõk. Az elsõben akár el
is döntethette volna a hazai gárda a
mérkõzést, de a másodikban sikerült
fordítani, és megnyerni a mérkõzést,
amivel több éves hazai veretlenségüktõl fosztottuk meg a hazaiakat.
Ifjúsági eredmény: 9 - 1 Góllövõnk: Balogh.
9. forduló:
Sárfehér SE - Kerekegyháza 4 - 3
(3 - 1) Góllövõink: Juhász (2), Hleba,
Parti.
Gréczi Gábor: Szerkezetileg nagyon hiányzott a két alapvetõ emberünk, akik sérültek voltak. A vezetésünk néhány játékosunkat túlságosan
is megnyugtatta, és ezért tudtak a vendégek szépíteni.
Ifjúsági eredmény: 4 - 1 Góllövõink: Bertalan (2), Varga, Bajusznács.
10. forduló:
Soltvadkerti TE - Sárfehér SE 1 3 (0 - 1) Góllövõink: Hleba, Kirchner,
Ámann.
Gréczi Gábor: Az alacsony színvonalú és csapkodó játék ellenére, ha
egy kis szerencsével is, de értékes gyõzelmet arattunk.
Ifjúsági eredmény: 4 - 0.
A Kolon FC eredményei:
6. forduló: Kolon FC Dunaegyháza 1 - 1 Góllövõnk: Istenes.

7. forduló: Tiszaug - Kolon FC 3
- 0 játék nélkül.
8. forduló: Kunbaracs - Kolon
FC 6 - 0.
9. forduló: Kolon FC Hetényegyháza 0 - 7.
10. forduló: Soltszentimre KSK
- Kolon FC 6 - 4 Góllövõink: Csernák
(2), Csákó, Németh.
Magyar Kupa selejtezõ:
3. forduló: Kunbaracs - Sárfehér
SE 0 - 3 Góllövõink: Kirchner (2),
Parti.
A további mûsor:
Október 22. 14:30: Kolon FC Városföldi SE
Október 23. 14:30: Sárfehér SE Tompa
Október 30. 13:30: Kalocsai FC
- Sárfehér SE, Miklósi GYFE - Kolon
FC
November 05. 13:00: Kolon FC
- Fülöpházi SE
November 06. 13:00: Sárfehér SE
- Bácsalmás PVSE
November 12. 13:00: Kiskunfélegyházi HTK - Sárfehér SE
November 13. 13:00: Adrenalin
Ágas SE - Kolon FC
November 19. 13:00: Kolon FC
- Tass KSE
November 20. 13:00: Sárfehér SE
- Tiszakécske VSE
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Felhívás!
November végén indul Izsákon a Sportcsarnokban a hagyományos kispályás Teremlabdarúgó
Csarnok Kupa. A csapatok jelentkezését november 20-áig várjuk. A
nevezéseket a csapatok jelentkezésének sorrendjében fogadjuk el!
Érdeklõdni és jelentkezni a következõ telefonszámokon lehet:
Izsák László 06/20-475-7966
Gréczi Gábor 06/70-37653-64

Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”
Ha október, akkor szüret. Eddigi tapasztalatok szerint
az elõzõ évi termésnek a 40%-a realizálódott az idei szüretben. A minõség viszont kedvezõbbnek ígérkezik, mint
2004-ben volt. A szõlõárak jobbak az elõzõ évi áraknál,
viszont a jelentõsen kevesebb termés miatt továbbra sem
beszélhetünk gazdaságos szõlõtermesztésrõl. Ezen segíthet a környezetgazdálkodási pályázatok hektáronként
beígért 94. 000 Ft-os kifizetése, és nem utolsó sorban a
tervezett önálló feldolgozó, tároló, és palackozó üzem
megvásárlása, szövetkezeti pinceként való mûködtetése.
A Szövetkezet által a bérelt Sárfehér pincében a felvásárolt és betárolt feldolgozott szõlõ mennyisége közel 10.
000 q. Az idei szõlõ betakarításra 110 ha-on vették igénybe tagjaink a szüretelõ kombájn munkáját.
Integrált termesztésre pályázott és elfogadott visszaigazolással rendelkezõ tagjaink figyelmét külön is felhívjuk arra, hogy az ellenõrzések elkezdõdtek. A helyes gazdálkodási gyakorlatnak megfelelõen a permetezési-, gazdálkodási naplók vezetését, pontos kitöltését ellenõrzik.
A kifizetés a kormány igérete szerint október 15-tõl várható. Akik a szövetkezeti irodába hozták a talajmintákat,
kérjük mintánként a vizsgálati díjat, szíveskedjenek befizetni, mert az NTSZ labor csak a befizetés után hajlandó a
vizsgálatokat elkezdeni. Az elnyert pályázatok kifizetéséhez a talajvizsgálati eredményeket illetve az NTSZ befogadó számlát ellenõrzik. Az Áfát a Szövetkezet visszaigényli, és tagjainknak visszafizetjük. A vizsgálati díj a
teljes mintára (0-30 és 30-60 cm) bruttó 23.173 Ft/5ha
mintánként. Ebbõl a toxikus vizsgálat 14. 230Ft.
A társult termelõi csoportok az Agárdy borászati üzem
megvásárlásához a szükséges önerõt befizették. Terület-

és létszámarányosan a legtöbb összeget a Helvéciai termelõi csoport tagjai fizették be. Legkisebb mértékben az
Arany sárfehér Termelõi Csoporthoz tartozó települések
közül az izsáki szõlõtermelõk járultak hozzá az önerõ befizetéséhez. Ehhez az ellendrukkerek “fárasztó” munkája
is jelentõsen hozzájárult.
Gráf József FVM miniszter 2005. október 4-i parlamenti beszámolójában az alábbiakat jelentette be: “Van
néhány olyan ágazatunk, amelyeknek nagyon jó esélyei
vannak az Európai Unióban. Ilyen a zöldség-gyümölcs
ágazat, és ilyen lesz a késõbbiekben - ha rendet rakunk
egy éven belül - a borászat. Tovább folytatjuk azt az utat,
amirõl eddig csak beszélt minden kormány, hogy a termelõket feldolgozói vagyonhoz juttassuk. Igen komoly és
kemény fedezetbiztosítással tudták az Alföldi Tejszövetkezet tagjai megvásárolni a Parmalatot. Jelen pillanatban egy borászati üzemnek a termelõk által való visszavásárlását segítjük elõ, és lépni fogunk a sertésterületen
is ugyanilyen határozottsággal és elképzelésekkel. Hozzá kell juttatnunk a termelõket azokhoz a feldolgozó kapacitásokhoz, amelyek sajnos már elvesztek az elmúlt idõszakban. Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb lépések...”
A Sárfehér Napok terménybemutatóján termésükkel
résztvevõ gazdák közül a látogatói szavazás eredménye
alapján a legtöbb szavazatot kapták: K Szabó Ferenc Fantázia õszibarack, Blue Free szilva, 66-, Kiss Pál Mollies d.
Jonagold alma 12-, Petrányi Lajos Arany sárfehér, takarmány tök 12-, Tóth Sándor Pannónia kincse, Chasselas,
szõlõk, Desire burgonya 12-, Kovács Istvánné óriás kelkáposzta 11 szavazattal. A többi kiállító is minõségi, látvá-

nyos termékkel színesítette a kiállítást. Ezúton is külön
köszönjük, hogy termékeikkel Õk is résztvettek a kiállításon. Név szerint: B Kiss Mihály Ilonka körte, Arany sárfehér, Rajnai r. szõlõ, Bíró László Jubileum 75 szõlõ, Hajma
János Golden D, Gála alma, Zalagyöngye, Cserszegi f. szõlõ, ifj. Balog Ferenc takarmány t, Varga István Kunleány,
Zalagyöngye szõlõ, Cséplõ Jenõ Jonagored, Jonagold,
Golden alma, Újszászi Sándor Idared, Cs. Jonathan, Golden
D. alma, Urbán József Dió, Eszik László Idared alma, Kujáni
László Cserszegi f. Kékfrankos szõlõ, Simon Csaba Rajnai r. Zalagyöngye szõlõ, Falusi István takarmány t, kukorica, Hegedûs László Jonagold, Jonagored alma, Ács Ferenc Bianca, Szürkebarát, ifj. Turcsán István Kékfrankos
szõlõ, Papp Gábor dísztök, Szegedi Benedek Arany sárfehér szõlõ, Szõllõsi Béla zöldségfélék, Takács Gyuláné
Burgonya-, terményeikkel. Az elismerõ oklevelek és a
különdíjak átadására a következõ gazdaköri találkozón
kerül sor.
Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
T/Fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/2362558, Email: aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www.
aranysarfeher. hu
Vezetõség

IZSÁKI Hírek
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V A L L Á S

Rózsafûzér
Október van. Peregnek a fákról
a halni kész levelek, peregnek a sietõs szüretben a szûkös termés borról
álmodó szemei, az arannyá érett kukoricaszemek a csövekrõl. Peregnek
a fájdalmas szívek könnyei is, mert a
fájdalom úgy szüli a könnyeket, mint
a fenyõ a gyantát.
Peregnek a világ eseményei,
egyre több gyászos, tragikus hír járja be a világot. S mind eközben estérõl-estére peregnek a rózsafûzér szemei a hívõk ujjai között, hogy a világ összes bajait csokorba kötve,
Annak a kezébe tegyük, Aki mindezekért született, meghalt és föltámadt. Együttérzõ, szolidáris hónap
ez az október, amikor a Szûzanyával együtt, a Pünkösd elõtti példa
nyomán, együtt imádkozik az Egyház testülete, várva a megígért
Vígasztalót, Aki elvezet majd minket a teljes igazságra, s orvosolja sebeinket.
Az angyali üdvözlet bibliai
imádságába szõjük bele Jézus életének nagy eseményeit: világra jöttét,
szenvedését és halálát, valamint dicsõséges feltámadását és mennybemenetelét, s azt, hogy a Szûzanya
szent Fia dicsõségében is részt vesz,
ahogy teljesen azonosult Vele földi
életében is. Titkoknak mondjuk Jézus életének eseményeit, nem, mintha nem ismernénk az Evangéliumokból, hanem azért, mert nem mindenkinek adatik meg ismerni Isten
titkainak mélységét, sokan állnak értetlenül Isten szeretetének felfoghatatlan gazdagsága elõtt. És ahogy
rejtve volt a Megváltó emberi természete a Szûzanya méhében és
anyai szeretetében, Jézus emberi testében pedig a végtelen Isten, úgy rejtjük most az angyali üdvözlet szavaiba a hittel elfogadott isteni üdvösségtörténet ajándékait.

Kedves Olvasó!

Tizedenként imádkozzuk: tízszeres üdvözletet mondunk, s minden ujjunkra jut egy-egy gondolat,
hogy szemléljük Megváltónk életét,
s Édesanyja lelkének gazdagságát.
Tizenöt tizedbõl áll a hármas emlékezés: ez a csokor biztat a jézusi közösség arányainak megtartására,
hogy közösségben imádkozzunk,
apostoli létszámra törekedjünk. Jó
nekünk átélni az Úrban való testvériség örömét.
Mint forrásból a tiszta víz, csendesen morajlik szívünkbõl a köszöntés és a kérés. Kérünk, mert a világ
sok problémáját nem emberi erõlködés fogja megoldani, sõt erõlködésével újabb problémahegyeket épít,
hanem Isten végtelen nagy hatalma
oldja meg a problémákat, ha hívõ
szívvel rábízzuk magunkat, mieinket, Egyházunkat és az egész világot, mert mindezekért jött el, szenvedett, halt meg és támadt fel a mi
Urunk. Köszöntést mondunk az angyallal, mert ez a köszöntés vezette
be megváltásunk korszakát. Lelki
szemeink elé kerül minden baj és
bánat, minden szorongó embertársunk sorsa, fedél és társ nélkül maradt embertársaink sokasága, lelki és
testi halállal vívódó szenvedõk végtelen sora. Imádkozzál érettünk! Te,
aki üdvösségünk hordozója, édesanyja vagy, áldott az asszonyok között, akinek szavára Jézus elsõ csodáját tette, - a te szíveden keresztül
kérünk orvoslást ezernyi bajunkra
szent Fiadtól.
Szeretetünk rózsácskáit a bizalom szalagjával kötjük egybe: Imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és
halálunk óráján! Szeretnénk magunkat és az egész földet anyai kezeden
keresztül átadni a mi Megváltónknak. Segíts, irgalmasság Anyja!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- Október 30-án, vasárnap a 9 órai szentmisében tartjuk meg az
öregek és betegek napját, szentkenet kiosztással. Elõtte csütörtökön,
pénteken és szombaton este elõkészítõ szentbeszédek lesznek, valamint alkalom a szentgyónások elvégzésére. A szentmise után a Közösségi Házban a Karitász csoport vendégül látja idõs testvéreinket.
- Október 31-én, hétfõn egész napos szentségimádást tartunk a
keresztények egységéért, hogy mindnyájan egy Kenyérbõl és egy Kehelybõl részesedhessünk. Reggel a fél 8-as szentmise után tesszük ki
imádásra az Oltáriszentséget. Este fél 6-kor közös rózsafûzért imádkozunk, majd szentmisével zárjuk a könyörgõ szentségimádási napunkat.
- Mindenszentek ünnepén és halottak napján reggel fél 8-kor és
este 6-kor a templomban, délután 2-kor, 1-jén az Alsótemetõben, 2-án
a Felsõtemetõben végzünk szentmisét a halottakért. A temetõi szentmisék után megáldjuk az új síremlékeket.
- Felújított templomunkat november l3-án, vasárnap a 10 órai szentmisében szenteli fel Dr. Bábel Balázs érsekatya. Elõtte 3 estén elõkészítõ szentbeszédek lesznek, gyónási alkalommal. Készüljünk imádsággal egyházközségünk e kivételes ünnepére!

KÖSZÖNETNYIL
VÁNÍTÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

HAÁSZ IMRE
temetésén részt vettek, mély gyászunkban velünk együtt
éreztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Talán már csak onnan tudod érzékelni egy év leforgását a benzináraktól
hangos hétköznapokban, hogy “jé, már
megint írt ez a mókus az újságba”, - s
megkésve bár, de törve nem -, újra itt
olvashatod a friss, ropogós, kétszersült
híradásunkat e nemes újság hasábjain.
Kérlek, vonatkoztass el a gázszámlatartó póztól, s magad kényelembe helyezve ragadd kezedbe a kultúra terjesztéséül szolgáló becses papírt, mielõtt még ételalátét nyújtotta lehetõségeken morfondíroznál, kérlek hagyd abba
mielébb a kisrepülõ hajtogatását, s szentelj nekünk egy kis idõt! Így ni!
Az izsáki református ifjúság
bemutatja...
(A következõ produkció korhatár
nélkül megtekinthetõ. Mellesleg további statisztákat keresünk!)
Im medias res egy átlagos hétnek
tûnt, ahogy a naptár következõ újrahasznosított lapja álmosan átfordult a
tartóban, s már csak 125 napot kellett
aludni az akciós mûanyag fenyõfák karácsonyáig..., Fertõszentmiklós dolgos
népére is kellemes, koffeinszagú reggel virradt a vadregényes, magyar nyugaton. Csak egy busz negrófekete árnyéka törte meg a fortyogó aszfalt délibábos csendjét hétfõn, a levesporos
ebédidõben. Mint bálával megrakott
beduinok, feltûnés nélkül egy kisebb
karaván szamaragolt át az úton az életet jelentõ oázis, azaz a vizet kellõ
mennyiségben biztosító házikó felé; s
ahol sikeresen bevégezték a honfoglalást, az államalapítást, kialakult a hierarchia: volt mosogatásügyi-miniszter,
s kialakultak azok a képviseletek is, akik
úgy szerették a munkát, hogy csak karba font kézzel gyönyörködtek nemes
eszméjének ragyogásában, s a munkafolyamat kitartó szemezésében lelték
kedvüket.
A helyi populációt képezõ
asszonylakosság, s a szomszédok mindig is megbízható, száz százalékig a
valóságon alapuló elmondása szerint az
elsõ napon a szállás felõl olykor artikulálatlan “na, rúgom, huh, ha ezt elkapod - még neeeeeeeee” kiáltások járták
át a tücsökciripelõs éjszakába átforduló naplemente vörös nyugalmát, majd
derûs gitárszó akkordjainak lágy gerlebúgását vélték hallani a néma éjszakában. Mesés esték voltak ezek, a csillaghullás kiváltképpen megidézte az
amerikai kasszasikerekbõl ismert, a világ megmentése elõtti romantikus hangulatot, s Isten áldott ege alatt a zsongó
fiatalság gyermekdeden foglalta el magát a monumentális, mindig kész életveszélyben lévõ kártyavár építésével, s
kedvét lelte különféle labdák és más
tárgyak levegõbe juttatásán a gravitációs törvényt - és észszerûségeket meghazudtolva. Persze azért a hûtõ villanya is sokszor világított, s kezeskedtek
arról, hogy jól legyen bejáratva az ajtaja.
Szemtanúk elmondása szerint a
letanyázás második napján a városban
embernek látszó tárgyak periodikus
mozgását lehetett következetesen megállapítani, s Fertõszentmiklós ellátásáért felelõs, négybetûs áruházláncból
kaptunk visszajelzéseket, miszerint csoportokba rendezõdve, mindennemû
feltûnést kerülve vásároltak nagyobb
tételben egyéb csokoládé és -jégkrémtársulásokat, pénzért. A neve elhallgatását kérõ Pál Bori néni visszaemlékezése szerint, amikor a Szerelmes szívek
legújabb részét vetítették, a játszótér
mellett húzódó kis mézeskalácsházának
függönyén átszûrõdött bizonyos tompa alakok dinamikus, a Sprektrum
mûsorszolgáltató csatorna “Élet a vadonban, avagy a tápláléklánc csúcsán”
címû adásából ismert mozgássorozata,
és minimum 7G-s sebességgel üzemeltették a kicsiny város egyetlen büszkeségét, mindenki szeme fényét: az idõ
protézises vasfogától megmentett,
összecsomózgatott-kötelû fahintát. A

másik különös, misztikumszámba menõ
jelenség a vacsoraidõ tájékán borzolta
a kedélyeket, mikoron a városka össze
ebe és ugatásra képes egyéb eredetû
állata kifejezõen hangot adott reflexszerû kívánságának, mely azzal magyarázható, hogy a reformátusok lakhelyének irányából jólesõ lakoma hangjai
repdestek az éterben. Késõbb bemondta a kontyrádió (=pletykás asszonyok),
hogy milyen ügyes, takaros asszonyok
keze alatt van módja fejlõdni és erõsödni a köztudottan kalciumszegény
csontjaiknak és egészen elõnyös egészséges emésztéssel rendelkezni a reklámok állításainak ellenére.
A héten a harmadik reggelre serkenhettünk, amikor az idegenek kiadós
túlélõcsomaggal felvértezve kimerészkedtek a fészkükbõl, majd többek elmondása szerint a Fertõd felé vezetõ
úton kellemes akadálypályaként funkcionáltak az autósoknak, és a legújabb
értesülések szerint a magyar Versaillesban, a tündérmesék hangulatával telt
Esterházy-kastélyban rótták le tiszteletüket. Napfényfürdõztek a kertek etalonjában, a kastély lehengerlõ pázsitján pihenték ki a vándorlás fáradalmait, s olykor elmélázva, ábrándos köddel a tekintetükben képzelték bele magukat az úri életvitel vörös bársonyszékébe, ahogy elhaladtak a jellegzetes,
minden pompával ellátott lakokban.
Újabb értesülést azonban a strandról
kaphattunk vendégeinkrõl, amint éppen a hideg vizes medence kék birodalmába a libabõr tünetétõl nem megfutamodva, kaszkadõr-ugrásokkal jutottak el az ínyencek.
Egyébiránt e rejtélyes eredetû néprõl annyit sikerült megtudnunk, hogy
a Pannon-alföldrõl rajzanak szét minden évben, s mindenki csak így ismeri
õket: “a reformátusok”. Gondolom,
nem kell részleteznem, milyen veszélyes fajtával van dolgunk, közvetlenül
érintkezve velük más népek is beolvadtak már kis létszámú, ám annál lelkesebb törzsükbe, igen nyitottak az idegen légiók tagjainak befogadására, portyázásaikon való részvételt is biztosítanak, melyek fõleg a nyár alkalmával
jelentenek nagyobb inváziót, s még a
hadizsákmányból is részesülhetnek a
szemesebb tagok fõbb ünnepükön, december 24-én, piros, szénhidrátbombát tartalmazó csomagok révén. Népük
fiataljainak szombatonként szokásuk
összegyûlni a fõsátorban, közben az
összejövetel fényét emelve összevadászott, érzékeket megmozgató eledelekkel bolondítják meg a hangulatot, s a
bölcs törzsfõ vezetésével összehangoltan kalandoznak a hitvilág leglélegzetelállítóbb vizein. A mûvészetekben való
jártasságukat mi sem tanúsíthatná jobban, hogy napról-napra fenomenálisabb mûalkotásokkal ajándékozták meg
az emberiséget, méltó értékeket hagyva az utókorra egy egészen fiatal, szárnyaló képzeletû, roppantmód ötletes,
ám olyannyira dörzsölt hölgy segédletével.
A valaha dicsõ, tejjel-mézzel folyó legendás Róma védõbástyájául szolgáló provinciájának, Pannóniának a
nyugati pillére Scarbantia, amely város
a ma emberének a hûséges Sopronként
koordinálható
be
gyerekjáték
könnyedséggel, s melynek levédett attribútuma a gyöngyözõ, hideg sör. Hõseinkre elõször a célirányba tartó tömegközlekedési eszközön vártak kemény óráknak tûnõ percek - ugyanis a
fizika az átlagember számára amúgy is
teljesen nyilvánvaló és félreérthetetlen
szabályait kellett egy körömlakk száradási gyorsaságával vetekedve kivitelezni; summa summarum: egy Ikarus csodának fedélzetén kellett a befogadóképességet többszörösére növelni, akadtak természetesen furcsa megoldások, s
igen élelmes módszerek, amelyet az elutazáskor a “praktikus, helykímélõ
technikák csomagoláskor” fémjelzéssel
lehetne szabadalmaztatni. Tehát az aláb-

bi példa is méltán bizonyítja, hogy igen
leleményes néppel állunk szemben. Életjelet zárós határidõn belül a Toronyból
kaptunk felõlük, majd egy újabb küszöbön álló akadályt kellett legyûrniük: ámde az õselemek elleni harcban
már nem ihatták ki a gyõztes serleget,
így egy pezsgõ atmoszférájú borpince
biztonságába fészkelték be magukat az
esõ ellen, s a kiszolgáló pincér azóta is
keresi azt a huncutul és szünetmentesen mosolygó, jó magyar lyányt - aki
orvul elfogyasztott egy zsíros kenyeret, s egy ártatlan lelkületû vérvörös bort
tett magáévá -, hogy elmulasztott kötelességét teljesítse irányában, melyet leszünk szívesek helyben leközölni: “Drága Kisasszony! További jó étvágyat kívánunk!”
A fertõszentmiklósi populáció aggodalommal kísérte végig azon nemû
törekvéseket, amikor a kolóniába tartozó református férfiak különféle, válogatott javakkal, fával és gallyakkal
megrakodva tértek meg törzshelyükre,
s belegondolni is ijesztõ, hány ágyában
nyugtalanul forgolódó helyi õslakosnak késleltették alvásfolyamatának természetes elindulását a házból echózó
mondatfoszlányok, a “biztos elkapod?
- igen, csak dobd már!, jaj, neeeeee!”
témájú, alapjában véve igencsak elgondolkoztató párbeszéd-töredékek.
Még egy elcsípett vagy becsípett
betörõ nyilatkozata szerint is, péntek
éjjel, amint szorgalmasan bûvölte egy
családi ház makacs zárját, a megszállt
ház udvarán egy ausztrál erdõtûz hõfokával és dübörgõ koncerteket felülmúló füstköddel mûködtettek egy kisebb kaliberû tábortüzet; a tréfás lángnyelvek menyecskék módján, csintalanul kergették az oxigént, s körben, a
kultikus ételeikre, szalonnára és virslire éhes arcok kardoztak a nyársakkal.
Megfigyelte azt is, hogy az ottani társadalom egyes tagjai a selymes pázsiton,
bársonyos plédekben, hermetikusan
elszigetelve a farkasordító átlaghõmérsékletû külvilágtól, nevetéssel adják
köztudomásra tetszésüket egy-egy égicsoda, elmorzsolódó meteorit-dzsinn
tiszavirág-életû beköszönésének erejéig, s csalódott sóhajtások tanúsították,
hogy mindenki elfelejtett még idejében
valami izgalmasat kívánni, mondjuk
egy kevésbé égett, húsipari terméket a
privát tányérjába. Mi sem természetesebb, hogy csendháborítás gyanújával
menten a rendõrhöz futott volna kihallgatott emberünk, de mivel aktuális
munkájának céljai egyebek közt tartalmazta e hivatalos szerv igen hangsúlyozott elkerülését, így a kutyával a lábában hallgatta a szertartások részét
képezõ vidám ijesztgetéseket, sikolyokat, és az immáron bús hangulatú, keserédes húros hangszer búcsújátékát...
A bölcs Törzsfõ még különbözõ egészségügyi elváltozásokkal - úgy mint a
fájó has, és zsibbadó arcizmok - járó
viccekkel okította a tudásvágytól éhes,
tolongó fiatalságot, s friss elméjének
apró sziporkáival jelentõsen emelte a
társaság átlag iq-jának függvényben
kimutatható görbéjét. (Ezúton is köszönjük!)
Egy nap azonban a hóember-fehér busz újra ott tarkította a békés városképet a sztrádán. A megfáradt veteránok feltöltötték sorait, majd lassan
eltûntek a tábla megett, de a vége még
is csak “happy” lett, mert ha Te is szeretnéd, újra elindul majd a menet, csak
várd ki még ezt a hosszú telet, felírjuk a
neved, és e sok élmény a jövõnyáron a
Tiéd is lehet!

Stáblista:
Rendezte: Dr. Nagy Árpád
Zene: Lehoczky Mária
Díszlet és a kreatív felelõs:
Fejszés Ildikó
Rendezõasszisztensek: Fejszés
Piroska és Juhászné Icuka néni
Forgatókönyv: Szabó Dóri
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Gyászlobogó a Polgárõr
Székház falán
Klima Sándorra emlékezünk
2005. október 17.-én reggelre életének 62. évét betöltve elhunyt Klima Sándor, az
Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület elnökhelyettese. Halálával a polgárõrség határozott fellépésû, erõskezû, de ugyanakkor igazságos, jóindulatú vezetõt veszített el. 2004. áprilisa
óta látta el az egyesület elnökhelyettesi teendõit. Az egyesület tagjai nevében bátran mondhatom, személyében sokan önzetlen barátot tisztelhettünk. Az
õ tekintélyt parancsoló, határozott kiállása, a katonai tisztelethez és fegyelemhez szokott
hozzáállása hiányozni fog
mindannyiunknak. Megbízatását páratlan precizitással, odaadással, találékonysággal látta
el. Vezetõi teendõi mellett
gyakran vállalt éjszakai járõrszolgálatot is, szívesen, és nagy
elhivatottsággal, hihetetlen
erõbírással vette ki részét mindig a munkából. Az éjszakai
járõrszolgálat elõírásszerû mûködését gyakran személyesen
ellenõrizte és igazolta az eseménynaplókba tett piros tintás
bejegyzésekkel. Részt vett az
új polgárõrök gyakorlati kiképzésében és elméleti vizsgáztatásában, nagy gondot fordított
a szakmai ismeretek továbbadására és betartatására. Az el-

következendõ téli idõszakra
kész tervei voltak a minden
izsáki polgárõrt érintõ továbbképzés megszervezésére. A továbbképzés szervezése mellett
saját maga is készült egy német
nyelvi tanfolyam megtartására
a polgárõrök számára, mely a
Sárfehér Napok során és egyéb
német testvérvárosi találkozások alkalmával jelentett volna
elõnyt a polgárõr egyesület tagjainak. Magas rangú nyugalmazott katonatisztként elhivatottan vett részt a polgárõrség
munkájában, haláláig igen aktív, megbecsült tagja volt az
egyesületnek.
Sándor, Sanyi bácsi, kedves barátom, hiányozni fogsz a
polgárõrségnek, a vezetõségnek, nekem. Nyugodj békében!
Nagy Máté
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a megmért esztendõk mögött.
Ifjúságod madara megfakult,
a meglelt emlékek között!
Szálltak szilaj, repdesõ remények,
tágra tártad a szûk határt.
Aranykeret keríti emléked,
vad madarad a Napba szállt.
Ami néked vágy; pazar gazdagság a lélekben... az, konok és okos mívesség.
Íme tessék! A többi, balgaság.
Nyújtani s adni - gazdag anyai szívesség.

Amit kaptam, csak édes gyermek kaphat;
életet - anyatejet és oltalmat.
A benzinfoltos városi flaszteren életmagot hintek, a parázna aszfaltra, bazaltra. Rajta megterem
a profán-hozsanna szép virága.
Simogass szemeddel, vezess végtelen!
Az ifjúságod, nekem történelem.
Nélküled a kutak kiapadnak.
Térképet, iránytût adj fiadnak...
...KEDVES - JÓ - ÉDES - ANYÁM!
Bodor László

Múzsa nélkül
Régi költõk, nagy halottak,
Jertek, súgjatok valamit.
Üres vagyok, szörnyen üres,
A tétlenség megbetegít.
Valaki itt kószál bennem
Ahogy rovom az utakat.
S érdekel is, hogy ki az, ha
Tollhegyre semmi nem akad.
Az idõt? Ilyen rút idõt...
Esõ locsog, szél sistereg,
Az égen ritkaság a Nap:
Kedvem részegen ténfereg.
Írjam, hogy árad a Duna?
Félõ, hogy egészen kiönt...
Manapság minden megárad,
S kibillen helyérõl a Föld...
Budai Kulcsár János
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Miért?
Az elmúlt hónapokban valakik többször is ledöntötték az iskola elõtti Táncsics-szobrot. Legutóbb alig pár napja. Vélhetõleg
sokan felteszik a kérdést, vajon
mi örömet okozhat néhány -a jelek szerint- testi erõben jócskán,
ám szellemiekben annál szerényebben “dúskáló” egyénnek
egy-egy-egy ilyen akció?

Könyvtári
Hírek Új könyvek
Wass: Kard és kasza, Balogh:
Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz,
Szikla: Allergia, Milunsky: Sorsdöntõ génjeink, Heller: A szénhidrátfüggõk szívvédõ programja,
Bosnyák: Tündérboszorkány,
Brezina: A lovagi kör hét rejtélye,
Lindsay: Kalózszerelem, Miller:
Egy brooklyni fiú, Orwell: Légszomj, Cassuto: A hepatitiszek,
Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?; Kühlewind: Karácsony,
Andrews: Rain, Balzac: Az élet sója,
Balázs: A 20. századi magánlevelek nyelvi világa, Balázs: Sportnyelvünk a 21. sz. elején, Bradford:
3 hét Párizsban, Jókai: Milyenek a
nõk?; Mark: Beszélgetések: hogyan vesznek részt az életünkben
az angyalok, Webster: Feng shui,
Somogyi: Erdõ nélkül? Pósa: Magyar boralmanach, Fábián: A földrajzi nevek helyesírása, Bibó: 1956;
Andrews: Az éden kapuja, CourtsMahler: Boldog szívek, Creech:
Anya nélkül soha, Fodor: A vén
bajuszos, Füzesi: Ketten a kabátban, Holt: A cigány visszatér,
McMartry: Az utolsó mozielõadás,
Putney: Tûzgolyó, Puzo: A család;
Sorel: Elsodort lelkek, Campbell:
Dühöngõ ifjak; Polcz: Kit siratok?
Mit siratok?; Webster: 101 feng
shui tipp a lakásban, Havas: A bûnrõl és a bûnhõdésrõl: 13 beszélgetés a rács mögött; Fischer: Tanítsuk gyerekeinket gondolkodni erkölcsrõl és erényekrõl, Balogh: Illemkódex diákoknak, Stadelmann:
A bába válaszol, Esze: Bodzagõz,
Fekete: Hajnal Badányban; Ignácz:
Torockói gyász, Krúdy: Gyémántmesék, Lázár: Tüskés varabin, Lever: Isadora Duncan, Lõrincz: A
vérfarkasok kastélyában, Márai:
Írók, költõk, irodalom, Molnár. Lányoktól ölelve, Móricz: Az ezüstkirály sípja, Robbins: Vágyak,
Kurth: Mit jelentenek az álmok?
Webster: Feng shui a gyakorlatban,
Spencer: Remény, Wass: Az Antikrisztus és a pásztorok, Wass: A
költõ és a macska, Csukás: A versíró kutya; Follett: Hat nap múlva
telihold; Eion: Csecsemõgondozás
és gyermeknevelés, Steiner: A magasabb világok megismerésének
útja, Lovas: a fogrontó manócskák,
Csiffáry: Minden, amit tudni kell
az Unióról, Havas: Gaszner és
Rihmer fõorvos elmeosztálya, Horváth: Lóbetegségek; Hettinger:
Textilfestés, Kunkel: Cserépfigurák, Michalik: Pufi figurák,
Utermarck: Ablakképek papírból
minden évszakra

Kabátvásár Izsákon
A KOVÁCS BUTIK 2005. OKTÓBER 25-26-27-ÉN
(kedd -szerda -csütörtök) nagyszabású
KABÁTVÁSÁRT RENDEZ
Több mint 2000 darabos új készletünkbõl nõi és férfi kabátokat kínálunk a tõlünk elvárt minõségben
és választékban.
Minden korosztály számára tudunk kabátot ajánlani
a tizenévestõl az idõsebbekig.
A 2005-2006-os évad divatszínei a fiatalok számára
a fekete mellett a tört fehér, a kiwi, a rózsaszín.

Kínálatunkban mindegyik szerepel prémes
és prém nélküli kivitelben.
Kínálatunkból hölgyek számára 3/4-es kabátok már 12.000,FT-TÓL, hosszú kabátok már 14.000,-FT-TÓL
Urak számára rövid kabátok már 14.000,-FT-TÓL,
hosszú kabátok már 16.000,-FT-TÓL.
A térség egyedülállóan óriási választékával
és verhetetlen árakkal várjuk régi és új vásárlóinkat!

JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
KIÁRUSÍTÁS HELYE: Izsák, Bajcsy Zs. u.17. sz.
alatti raktárunk. (Háztartási bolt mögött)
Nyitva 25-26-27-én: 8 - 12 óráig 13 - 18 óráig.
További információ 06-30-955-0823
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
Október 17-18: Dr. Pap Gyula Október 19-21: Dr. Rigó József Zsolt
Október 22-23:Dr. Pap Gyula Október 24-25: Dr. Rigó József Zsolt
Október 26-28: Dr. Pap Gyula Október 29-30: Dr. Rigó József Zsolt
Október 31-november 1: Dr. Pap Gyula November 2-4 Dr. Rigó
József Zsolt November 5-6: Dr. Pap Gyula November 7-8: Dr. Rigó
József Zsolt November 9-11: Dr. Pap Gyula
November 12-13. Dr. Rigó József Zsolt
November 14-15: Dr. Pap Gyula
November 16-18: Dr. Rigó József Zsolt
November 19-20: Dr. Pap Gyula
A mindenkori ügyeletes orvos
a 06-20-962-4594-es számon hívható!
Gyógyszertári ügyelet
Október 17-23: Szabadszállás, T: 558-028
Október 24-30: Izsák, T:569-208
Október 31-november 6: Szabadszállás
November 7-13: Izsák
November 14-20: Szabadszállás
November21-27: Izsák
Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Október 10 - 16: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
Október 17 - 23: Izsák László, József A. u. 8. tel.: 06-20/475-7966
Október 24 - 30: Farkas Zsolt
Október 31 - November 06: Izsák László
November 07 - 13: Farkas Zsolt
November 14 - 20: Izsák László
November 21 - 27: Farkas Zsolt

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

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Az Izsáki Áfész boltjainak októberi ajánlata!
Nálunk a legolcsóbb!
Tchibó family 4x250 gr kávé 999,- Ft/ kg
Amíg a készlet tart!
További akcióink!
Biopon color 3kg+norm 3kg +kosár
2499,-Ft/cs 417,-Ft/kg
Silky 1/1 öblítõ konc.
229,-Ft/db
Izsáki 4 t. fodroskocka, tarhonya, taréjoscsõ
500 gr 159,-Ft/cs 318,- Ft/kg
Pepsi cola 2/1
199,- Ft/db 99,50 Ft/l
Coop macskaeledel 400 gr
85,-Ft/db
Bovita húsleveszöldség 1/1 fagy. 299,-Ft/cs
Knorr alf.gulyásleves 1+1
219,- Ft/cs
Háztartási boltunk ajánlata
PVC szõnyegek
672,- Ft/m-tõl
Szõnyegek 2x3 m-es
7680,-Ft-tól
Futó szõnyegek
911,-Ft/m-tõl
Futó szõnyegek szegett
640,-Ft-tól
Lábtörlõk
224,- Ft-tól
Gumicsizma
1890,-Ft-tól
Szivacs ülõpárnához
102,-Ft-tól
Szivacs méretre vágva is kapható!
Esõkabát (gyermek)
487,-Ft-tól
Esõkabát (felnõtt)
995,-Ft-tól
Korpa 30 kg-os
588,-Ft/zsák (19,60Ft/kg)
Ruhaszárítók már
2110,-Ft-tól
Héra falfesték 16/1
3940,-Ft/db

Kipróbált
receptek
Almás-krumplis csirkesaláta
Hozzávalók: 35 dkg sült csirkehús, 15 dkg füstölt sonka, 2 közepes
alma, 30 dkg fõtt krumpli, 1 fej saláta,
4 evõkanál olívaolaj, 2 evõkanál almaecet, só, bors
A fõtt krumplit felkockázzuk,
összeforgatjuk az olajjal, majd hozzátesszük a csíkokra metélt csirkehúst és
sonkát, a vékony gerezdekre vágott
almát és a felmetélt salátát. Sózzuk, borsozzuk és ecettel leöntjük. Összekeverjük, 30 percre hûtõbe tesszük. Salátalevéllel bélelt tálba tálaljuk.

Csirkével töltött burgonya

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

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

2005. október 19.

A szokásos módon csirkepörköltet készítünk. Közben személyenként
két db nagy burgonyát héjában megfõzünk, majd tisztítás után hosszában
félbevágjuk õket és mély üregeket kaparunk ki bennük.Ezután a kicsontozott pörköltet a levétõl jól lecsurgatjuk
és pépesre vágjuk. A húskrémmel
megtöltött burgonyákat kivajazott tûzálló edénybe helyezzük. A pörkölt levét tejfölös habarással jól besûrüsítjük
és a töltött burgonyákat bevonjuk vele.
Elõmelegített sütõben kb. 20 percig
sütjük. Tálaláskor meghintjük finomra vágott petrezselyemmel.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Iparcikk áruházunk akciós ajánlata
Beköszöntött a hûvös idõ!
Kedvezõ áron kínálunk kályhákat,
kandallókat, tûzhelyeket!

Fikotherm kályha 4 KW
Plutó kandalló 5 KW
Servant kandalló 5 KW
Salgó tûzhely jobbos-balos
Salgó sparherd jobbos-balos

25900,-Ft
42990,- Ft
52990,-Ft
49990,-Ft
49990,-Ft

Zománcozott és fekete füstcsövek
széles választékban kaphatók!
Gála 4-es gáztûzhely
Vesta 4-es gáztûzhely
Hajdú villanybojler
Hagyományos mosógép
Fagyasztóláda
Mikrosütõ (grilles)

36900-Ft
42990,-Ft
34300,- Ft-tól,
21790,-Ft
64000,-Ft-tól
13600,-Ft

Hitelügyintézés helyben!
Többféle hitelkonstrukcióból lehet választani!
Könyvek (gyermekeknek, kötelezõ olvasmányok, szépirodalomi mûvek, szakácskönyvek)
már 390,-Ft-tól kaphatók!
A ruházati részen tovább tart a cipõ akció!
Új ajánlat! Akciós áron kaphatók nõiés férfinadrágok, férfizakók, öltönyök,
kabátok, dzsekik! Érdemes megnézni!

Ganda Group Kft.
Könyvelés, bérszámfejtés
egyéni vállalkozók, 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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Csernák Márk an: Ungor Judit, Nagy Huba Kende
an: Igaz Melinda Sára, Bránya Adrienn an: Kiss Katalin, Bognár Bence an: Szûcs Jolán, Kovács Benett an: Száz Mariann,
Seres Vivien an: Tóth Éva, Duráncsik Milán an: Balogh Rita,
Virágh Eszter an: Beck Eszter
Házasságot kötött: Balogh Kálmán és Szûcs Adrienn.
Meghaltak: Haász Imre 57 éves, Matyó dûlõ 11, Radics
Piroska 49 éves, Liliom u. 4, Tamás János 75 éves, Táncsics u.
5, Bednárik Jenõ 72 éves, Bocskai u. 32, Csanda Imréné 91
éves, Fürst S. u. 5, Barta Imre Sámuel 76 éves, Kossuth Lajos
u.72.
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