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Szent István hagyatéka
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253 milliós beruházásban
készül városunk Kecskemét felöli
részének csapadékvíz elvezetõ
rendszere. A bekerülési összeg
60 százalékát címzett támogatásként nyerte önkormányzatunk. Ter-

vezzük a város Kolon-tó felöli
részének csatornázást is, erre
ismét pályázatot nyújtunk be.
Szintén támogatással újabb
négy utca (Kertész, Dugonics,
Teleki, Zrínyi) burkolását kezd-

tük el mely munkálatok hamarosan befejezõdnek. Útprogramunkat is folytatjuk, s a sáros, kátyús utcák számát folyamatosan
csökkentjük.
Mondok József polgármester

Új háziorvos a felsõvárosi körzetben
Május 1-je óta dr. Bíró
Sándor a felsõvárosi körzet
új háziorvosa. Bíró doktor
1972-ben született Szentesen,
az orvosi egyetemet Szegeden végezte. 1999. óta, Izsákra
kerüléséig, a kecskeméti repülõkórház általános sebészetén dolgozott.
- Óhatatlanul felmerül a
kérdés, egy jó nevû kórház
sebészorvosa miért dönt úgy,
hogy kijön egy körzetbe?
- Én úgy gondolom, hogy
a sebészi feladat nagyon speciális. Ott egy emberrel kell maximálisan odafigyelve foglalkozni.
A háziorvoslásban viszont egyegy rendelésen sok emberrel találkozom, s úgy érzem ez az a
terület, ahol a hivatás és a páciensek iránti szeretetemet igazán
ki tudom fejezni, és ahol sokoldalú munkát végezhetek.
- Ha jól tudom, azért a honvédkórházi praxisát nem adta föl
teljesen, hetente egy napot ott is
eltölt.
- Így van. Minden szerdán,
a délelõtti órákban a honvédkórház általános sebészetén végzek
mûtéteket, délután pedig itt Izsákon rendelek. Úgy gondolom, így
kicsit szélesíteni tudom a háziorvosi tevékenységemet, hiszen a
sebészeti eseteimet, akár magam
is el tudom látni így a kórházban.
- Kormányzati kritikák szerint a magyar emberek túl sokat
járnak orvoshoz. Négy hónap alatt
milyen tapasztalatokat gyûjtött ez
ügyben nálunk?
- A körzetemben élõ pácienseket illetõen megoszlik a helyzet. Gondolom, a többi körzetben is így van. Vannak, akik
gyakrabban, s vannak, akik ritkábban jönnek. Amit én nagyon
fontosnak tartok, az a prevenció,
vagyis a betegségek megelõzése.
Igen fontos, hogy a páciensek

egy évben legalább egyszer eljöjjenek egy gyors diagnosztikára. Így idõben kiderülhet, ha
van minek kiderülnie. Azt a
laikusok is tudják, a korai stádiumban felismert betegség -legyen az bármilyen jellegû- sokkal hatékonyabban gyógyítható.
A rendszeres ellenõrzés arra is
jó, hogy idõben megtaláljuk azokat a rizikófaktorokat, jelzéseket
amelyek egy késõbbi betegség
kialakulását jelzik elõre. Rigó kollégámmal ezért is szervezünk
szûrõ programokat. Volt már hallásvizsgálat és koleszterinszûrés.
Rendszeresen megkapom a mammográfiás eredményeket is Kecskemétrõl, sõt ki is telefonáltak,
hogy a körzetemben 50 százalék
fölé emelkedett a szûrõvizsgálaton megjelentek száma, ami a
helyi televíziós hirdetésünknek
is köszönhetõ talán. Szerencsére
semmi problémát nem találtak a
szûrésen megjelent hölgyeknél.
- Ha egy gyors “összdiagnózist” kellene felállítania az itt
megfordult betegekrõl, milyen
lenne az, s mely betegségeket
emelné ki külön is?
- Legtöbb a szív- és érrendszeri megbetegedés, valamint meglehetõsen sokan jelentkeznek
különbözõ ízületi és pszichiátriai problémákkal is. Összehasonlítva Kecskeméttel, ahol szintén
ellátok ügyeleti feladatokat, nincs
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különbség. Hasonló a két
népesség egészségi állapota.
- Az orvos-beteg kapcsolat egyben egy bizalmi
kapcsolat is. Milyennek ismerte meg e rövid idõ
alatt az izsákiakat? Mennyire fogadták bizalmukba?
- Én úgy találom, hogy
nehezen megközelíthetõ
emberek az izsákiak. Ám
azt e rövid idõ alatt is
megtapasztaltam, hogy akit
sikerül megnyerni az, sokkal
barátságosabb, mint máshol.
- Bár vállalkozó orvosként
látja el a körzetet, az önkormányzattal való kapcsolat is fontos a gyógyító munka színvonalának biztosításában. Ezt milyennek ítéli?
- Nagyon jó a viszonyom az
önkormányzattal. A vezetõséggel
napi kapcsolatban vagyok, a rendelõ felújításához nyújtott segítséget ezúton is szeretném megköszönni. Sokkal kulturáltabb lett
a rendelõ, s a mûszerezettség is
sokat javult. Külön is kiemelném
az EKG készüléket, az új sterilizátort és a számítógépes rendszert, amelyen keresztül napi
kapcsolatban vagyunk a kórházakkal.
- Az ön elõdei több évtizedet töltöttek a körzetben úgy,
hogy itt is laktak. Ön Kecskeméten él. Tervezi-e a kiköltözést,
ami ugyan nem feltétele, de jelzése lehet a hosszú távú izsáki
terveknek.
- Ez egyelõre még nyitott
kérdés. Most fejeztük be Kecskeméten az otthonunk építését,
és sok egyéb dolog is a megyeszékhelyhez köt bennünket. Ez
azonban egyáltalán nem akadálya a hosszú távú izsáki pályafutásnak, melybõl természetesen a
kiköltözést sem zárnám ki.
-tetézi-

A feudális magyar állam
megteremtésével, István király a
magyarság megmaradását alapozta
meg 1000 évvel ezelõtt. Tudjuk,
nem volt könnyû feladat a szabad, vándorló életmódhoz szokott magyarokat lakóhelyhez kötni, a portyázások és a vándorló
állattartás helyett földmûvelésre
szoktatni. Ahhoz, hogy a magyar állam létrejöjjön, s majdan
megszilárduljon, Istvánnak ki
kellett alakítania az államszervezetet. Ennek egyik alapelme
volt, a ma megszüntetni kívánt
megyerendszer.
István, a korábbi vérségi
egységek (törzsek, nemzetségek)
helyett területi alapon szervezte
meg az államot, létrehozva a
királyi vármegyéket. A megyerendszert szláv közvetítéssel vette
át, Nagy Károly birodalmából.
A megye szó maga is szláv
eredetû és határt jelent, melynek értelme szerint; a megye
központjában álló vár határát,
uralmi körzetét jelöli. Megyeneveink egy része szintén szláv
eredetû, pl. Csongrád, Nógrád
(könnyen felismerhetõ ezekben
a szláv vár, grád kifejezés). Egyegy megye a területén lévõ királyi, egyházi és világi birtokokat, az azokon lévõ településeket fogta egybe, élén az ispán
állt.
A feudális állam, s a királyi
megyerendszer megszervezésével
párhuzamosan történt az egyházszervezés. A siker érdekében István bencés apátságokat
alapított (melyek közül a leghí-

resebb a pannonhalmi), valamint Esztergomban és Kalocsán
érsekséget, több helyen, így
Egerben, Gyõrben, Veszprémben, Erdélyben püspökségeket
szervezett, s törvényben írta elõ,
hogy minden tíz falu állítson
egy-egy templomot.
Az új társadalmi rend bevezetése természetesen sok nehézséggel járt, ezt mutatják István törvényei is, melyekkel a
magántulajdon védelmét és a
kereszténység elterjesztését kívánta szolgálni.
Ezer év múltával, Szent
István örökeként, ma is létezik
a magyar állam, s léteznek az
egyházak. Mindez biztosíték lehet arra, hogy az olyan törekvések, melyek idõrõl idõre, eme
örökség elherdálásával próbálkoznak, továbbra sem érnek célt.
-tetézi-

”Bács-Kiskun Megye Borásza”
Birkás Menyhért
Mindig örömmel adunk hírt
arról, ha szõlõnk és a vele fogalakozók valamilyen sikert érnek el.
Most egy újabb sikertörténetrõl
számolhatunk be, melyet Birkás
Menyhért izsáki bormester ért el,
aki nemrégiben vehette át a “BácsKiskun Megye Borásza 2006” elismerõ címet. A díjat Arany sárfehér borával nyerte el, amely a
Duna Borrégió borversenyén, fe-

hérbor kategóriában a legmagasabb pontszámot kapta. E rangos
szakmai elismerést egy évig birtokolja a kitüntetett, az elismerést
hozó bort pedig két éven át forgalmazhatja a “Megye Boraként”.
A díjhoz kapcsolódó különlegesség, hogy ez idõszak alatt, Kecskemét Megyei Jogú Város védjegyével ellátott palackokban hozzák
forgalomba borunkat.
-te-

IZSÁKI Hírek

2. oldal

Sárfehér Napok 2006

Elõzetes a programból
Mint ismeretes, idén 70
éves az Izsáki Sárfehér Napok.
A jubileumi programban egyebek mellett látható és hallható
lesz a Kormorán együttes (õk a
szerzõi a Honfoglalás és a Sacra
Korona címû filmek nagysikerû
zenéjének és betétdalainak), a
Bikini együttes, valamint Varga
Ferenc, a Megasztár III. férfi
gyõztese. Talán többen emlékeznek, a Bikini volt az 1986os 50. évfordulós program sztárvendége is. Mint D. Nagy Lajos elmondta, ma is szívesen
gondolnak vissza az akkori nagy
sikerre. E sikeren túl amiatt is
emlékezetes ez a koncert számukra, mert az izsáki volt az
elsõ igazán nagy fellépésük az
akkor új (és ma is élõ) felállásban. Ilyen elõzmények után
különösen nagy örömmel vállalták a mostani közremûködést
is. A tavalyi nagy sikerre való
tekintettel ismét lesz Dáridó a
fogathajtó pályán, valamint a
hagyományoknak megfelelõen
szüreti felvonulás, motoros felvonulás, bemutató, fogathajtó
bajnokság, a helyi csoportok
programjai, s számos egyéb látványosság várja idén is a Sár-

fehér Napok iránt érdeklõdõket. A részletes program lapunk következõ számában és a
szeptember közepén megjelenõ
plakátokon olvasható majd.
Fõzõ- és sütõverseny
Idén ismét rendezünk pörköltfõzõ- és sütõversenyt (utóbbit torta és sütemény kategóriában) a Sárfehér Napok alkalmából. Nevezni szeptember 20ig lehet Nagy Máténál személyesen, vagy a 06-70-332-1490es telefonon.
Terménykiállítás
A hagyományokhoz híven,
a Gazdakörben kerül megrendezésre a terménykiállítás. Kérjük a termelõket, hogy a 70
éves jubileumhoz méltó módon,
minél több terménnyel jelentkezzenek Kállai Gyula hegybírónál.
Csõszpárok
Mint minden évben, idén
is kérjük a fiatalokat, hogy vegyenek részt a szüreti felvonuláson csõszlány, csõszlegényként.
Ruhákat az ITV- stúdióban lehet igényelni szeptember 18-ig.

CSERKÉSZ-tábor
Hallgass magadról! Senki
sem figyel rád a nagy rohanásban, önzésben és kilátástalanságban! E kimondatlan érzések
cáfolataként három okkal jelentkezem a nyilvánosság elõtt.
ELÕSZÖR: A 882. Számú
Mátyási János Cserkészcsapat él!
Ennek bizonyítéka, hogy a július 23 és 29 közötti napokban
táboroztunk az Ágasegyházán
lévõ szép erdõnkben - húszan.
A felejthetetlen élmények sora melyekhez hasonlókat csapattörténelmünk 13 éve alatt több
mint százan átéltek- hiszem,
maradandó tanulságokkal szolgálnak. Ilyen reménnyel tartom
számon CSERKÉSZKÉNT mindazokat, akik nyakkendõt, inget,
cserkészövet kaptak, és megbecsüléssel õrizgetik. Bizony, jól
teszik, ha nem feledkeznek meg
õk sem életük gyakorlatában bárhol élnek és bármi a fogalakozásuk- a cserkész lelkiség építõ,
segítõ és jót megõrzõ törvényeirõl.
MÁSODSZOR: Köszönettel
tartozom. Elsõsorban
Teremtõmnek, aki gyönyörû nyári idõt
rendelt számunkra a táborozás
idejére. Még a hajnalokon sem
fáztunk sátrainkban! Igaz, tábortüzet sem gyújthattunk a nagy
szárazság miatt, de minden estére volt szórakozási lehetõség.
Köszönetet kell mondanom
a szülõknek, akik nem aggódás
miatt, hanem ellátásunk változatosságát biztosítva látogattak meg
elég sûrûn. Nem is szólva a
táborba való ki- és beköltözés
feladatainak segítésérõl.
Köszönet Izsák Város Önkormányzatának az évi pénz-

ügyi támogatásért. Ezzel csapatunk anyagi kiadásai jórészben
fedezettel rendelkeztek.
HARMADSZOR: Városunk
mûvelõdési és oktatási feladataiban résztvevõket szeretném
bátorítani. Úgy tûnik, mindegyikünk küszködik -majdnem magára hagyottan- a maga területén. Értéksorrend nélkül; gondoljunk a Városi Vegyeskar, néptánc oktatás, a képzõmûvész
alkotótábor a mazsorettcsoport,
az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub,
a cserkészcsapat vezetõire. Városunk népességébõl más-más
korosztályt ölelnek föl, foglalkoztatnak, tanítanak, nevelnek
ugyan, mégis többet kellene
egymásról tudniuk. Átadva azokat a tapasztalatokat, amelyek
segítségével mégis sikereket érnek el. Ezen a területen mint
hivatalosan is érintett, de a
cserkészcsapat vezetõjeként is
tapasztalom az összefogás hiányát. Idõt kellene szánni munkáink összehangolására, megvizsgálva, hogyan tudnánk egymást
segíteni.
És legyen még egy NEGYEDIK indokom is. Az új
tanév kezdetén újra megszólítjuk a kedves szülõket, valamint
a 2. és 3. osztályos gyermekeiket -lehetõséget adva cserkészcsapatunkhoz való kapcsolódásra. (Figyeljék a Kölyök TV-t! A
közeljövõben lesz beszámoló a
táborozásról.)
Egy cserkész-táborozásnak
ilyen eredményei is születtek.
Köszönöm, hogy ezeket közölhettem!
Bérces Lajos
csapat pk.
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Megint vége egy tanévnek!
“A kisdiák mereng mappán és tarka képen
s a Mindenség neki, mint lelke éhe, tág.
Óh mily nagy is a föld a lámpák fénykörében,
s ha már emlékezünk, mily kicsiny a világ!”
Ezzel a Boudlaire idézettel köszönünk el a
mögöttünk hagyott tanévtõl. Megint vége egy
tanévnek, s mint minden diák, mi felnõttek is
nagyon vártuk már a nyári szünetet (amely mindjárt véget is ér). Osztályunkban nagyon jó kis
közösség kovácsolódott össze. Annak ellenére, hogy
elég vegyes korosztály vagyunk és a szélrózsa
minden irányából járnak hallgatók a heti két
alkalommal sorra kerülõ tanítási napokra.
Bizony nem volt könnyû néhányunknak sok
év után újra visszaülni az iskolapadba, de tanárainknak köszönhetõen újra megtanultunk tanulni.
Kemény év van mögöttünk. Voltak az osztálynak

nehézségei is bõven, de ma már csak a sikerekre
emlékezünk.
A gondok közelebb hozták az osztály tagjait
egymáshoz, barátságok szövõdtek, ahol tudjuk
segítjük egymást. Igazán örülünk annak, hogy itt
helyben, Izsákon, a Kun László Középiskola gimnáziumi osztályában “koptathatjuk” a padokat.
Már kezünkbe vehettük az elmúlt tanév eredményeit tartalmazó bizonyítványt, s most kipihenhetjük a dolgozatírások, beszámolók fáradalmait.
Aztán szeptembertõl nagy-nagy munka veszi kezdetét, hogy tisztességgel fel tudjunk készülni a
nagy megmérettetésre, az ÉRETTSÉGIRE.
A 11. osztály ezúton szertné megköszönni
tanárainak azt a sok-sok kedvességet, türelmet,
amellyel egyengették az olykor bizony rögös útunkat.
11. osztály

Aktualitások a mezõgazdasági
támogatások terén - 2006 augusztus
A NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) keretein belül
meghirdetett támogatási lehetõségek közül az alábbiak érhetõk
el ebben az idõszakban:
“Termelõi csoportok létrehozásának és mûködésének
támogatása”
A támogatási igény beadásának határideje: 2006. augusztus 1-31.
Az AVOP (Agrár- Vidékfejlesztési Operatív Program) keretein belül meghirdetett pályázati célok közül az alábbiak
pályázhatók pillanatnyilag:
“Vidéki jövedelemszerzési
lehetõségek bõvítése” (Kódszám: 3.1)
Pályázati alintézkedések:
3.1.1. “Agrártevékenységek
diverzifikációja.” /különleges, a
vidékre jellemzõ termékek elõállítása/
3.1.2. “Minõségi mezõgazdasági termékek marketingje.”
3.1.3. “Idegenforgalom fejlesztése. (falusi turizmus max.
10 szálláshelyig)”
3.1.4. “Kézmûipari tevékenységek fejlesztése.”
Az igénybe vehetõ támogatás vissza nem térítendõ fejlesztési támogatás uniós és nemzeti keretekbõl. A mérték, az
elszámolható költségek maximum
45 %-a. A projektenként elszá-

molható költség maximum 30
millió forint.
Beadási határidõ: folyamatos, illetve 2006. december 31.
További támogatás-igénybevételi lehetõség erdõgazdálkodók
és leendõ erdõgazdálkodók részére a : “Pályázati felhívás az
erdõtelepítésre, erdõszerkezet
átalakításra és a fásításra igényelhetõ támogatásokra.”
A támogatás normatív.
Beadási határidõ: 2006. október 1.
2006. szeptember 30-ig határidõs a “Pályázati felhívás a
birtok-összevonási célú termõföld vásárlások támogatására”
címû FVM-kiadvány alapján
beadható támogatási igények
elkészítése, természetesen azok
számára, akiket ez érdekel, vagy
érint. A pályázattal elnyerhetõ
összeg a vételár 20 %-a, maximum 3 millió forint. Természetesen van néhány kritérium a
megfeleléshez.
Még egy fontos dologra hívnám fel az érdekeltek figyelmét.
Az
AKG-s (Agrár Környezet
Gazdálkodás) alap és célprogramokban résztvevõk, valamint a
KAT-os (Kedvezõtlen Adottságú
Terület) területen gazdálkodók a
HGGY (Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat) elõírásainak megfelelõen kötelezettek a “Gazdálko-

Az ALAKFORMÁLÓ
NÕI TORNA
újra indul IZSÁKON
A SPORTCSARNOKBAN.
Szeptembertõl minden hétfõn
és csütörtökön 19 órai kezdettel
várjuk a hölgyeket.
Újszásziné Kamasz Mónika,
tel.: 20-980-6367

dási Napló” (és mellékletei) vezetésére 2005. szeptember 1-tõl.
A gazdálkodási év augusztus 31el véget ér, így a következõ
hónaptól a kitöltött Gazdálkodási Napló aláírt fénymásolatát meg
kell küldeni a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériumnak. Akik a fenti kötelezettségnek nem tesznek eleget, súlyos anyagi hátrányba kerülhetnek.
A “GN” formátuma megegyezik az múlt évben alkalmazottal, hozzáférhetõ az interneten,
a falugazdászoknál, valamint az
NVT-tanácsadóknál. Határidõ:
2006. december 31.
A fenti lehetõségek megismertetésével és a közöttük való
eligazodás segítésével foglalkozik tanácsadó szolgálatunk, a
NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv) tanácsadó szolgálat. Már
nem csak ügyfélszolgálati helyeinken állunk a gazdálkodók rendelkezésére, hanem elõzetes telefonon történõ egyeztetés alapján, székhelyükön is felkeressük
az érdeklõdõ termelõket. (Telefon: 06-30-248-5590. Ügyfélfogadás: keddi napokon az Izsáki
Polgármesteri Hivatalban 8 - 16
óráig.)
Losonczi Gábor 20-0042
regisztrációs számú NVT
tanácsadó
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Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület július 31.-én tartotta legutóbbi ülését,
melyen a Helyi Választási Bizottság tagjaivá: Józsa Lászlóné, Izsák,
Radnóti u. 8., Lakatos Jenõ, Izsák, Bartók Béla u. 13., Izsák István,
Izsák, Csokonai u. 7. Póttagjaivá: Mezei Gáborné, Izsák, Bocsányi
u. 7., Losonczi Mihály, Izsák, Gödör u. 27. szám alatti lakosokat
megválasztotta.
A Képviselõ-testület a 4. sz. Szavazókör Szavazatszámláló
Bizottságába tagnak Faragóné Csavajda Márta, Izsák, Kodály Z. u.
24/B. sz. alatti lakost megválasztotta.
A Képviselõ-testület az 5. sz. Szavazókör Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak H. Szabó Józsefné, Izsák, Gödör u. 18., Tompai
Zoltánné, Izsák, Bartók B. u. 8. Papp Zoltánné Bencze Éva, Izsák,
Gödör u. 7., Bíró István Tamásné, Izsák, Mária u. 16., Böcz
Mónika, Izsák, Katona J. u. 46. szám alatti lakosokat megválasztotta, akik egyben a cigány kisebbségi önkormányzati választások
szavazatszámlálói feladatait is ellátják.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Továbbtanulók
támogatása
Az Önkormányzat ebben az évben is támogatja az alacsony jövedelemmel rendelkezõ családok tehetséges gyermekeinek középiskolai és felsõfokú iskolai tanulmányait. Támogatási
kérelmet csak olyan továbbtanulók nyújthatnak be, akik legalább négyes átlag feletti tanulmányi eredményt értek el. A
Képviselõ-testület szeptemberi ülésén dönt a támogatások odaítélésérõl. Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irányú kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz
2006. szeptember 5-ig (kedd)
nyújthatják be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a
család jövedelemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az
elõzõ félévi tanulmányi eredményrõl szóló igazolást (leckekönyv-másolat, vagy intézményi tanulmányi eredményigazolás).
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...olvasóink közül is sokan szokták egyegy történelmi esemény kapcsán a “hálás
utókor”-t emlegetni. Hol idézõjelben, hol anélkül. Attól függõen, hogy ez az utókor valóban
hálásnak, vagy éppenséggel hálátlannak tûnik.
Az idei esztendõ hozott és hoz olyan évfordulókat, melyek alkalmasak annak eldöntésére, hogy mi, ma élõ
magyarok, vajon mennyire vagyunk hálás, vagy hálátlan utókor!?
400 éve vívta meg Bocskai István magyar és erdélyi fejedelem
gyõztes szabadságharcát a Habsburgok ellen, s 550 éve aratta
világraszóló gyõzelmét a török túlerõ felett Hunyadi János
Nándorfehérvárnál. A Bocskai-felkelésre június 23-án emlékezhettünk, a szabadságharcot lezáró I. Bécsi béke megkötésének
évfordulóján, míg a nándorfehérvári diadalra július 22-én, a
gyõztes, mindent eldöntõ egykori csata napján. Ha e két
kiemelkedõ évforduló országos ünneplésébõl kívánnánk következtetéseket levonni arra nézvést, mennyire hálás a mai magyar
utókor - bizony csalódnánk. Oly csendesen múltak el e napok,
hogy aki nem kereste külön is, az ezekhez kapcsolódó eseményeket, híreket hát nem is botlott beléjük, hiszen alig-alig voltak
ilyenek.
Gondolom, az viszont sokakat tölt el jó érzéssel, hogy
Izsákon hallhattunk e jeles évfordulókról. Június 23-án az IKEM
emlékkopjafát állított a Bocskai-felkelés emlékére, mely alkalomból színvonalas elõadások hangzottak el a korról, s a forradalomról. Lapunkban pedig a nándorfehérvári csatára, s korára
emlékezünk egy hosszabb sorozattal. (Csak zárójelben; vajon
hányan tudják például akárcsak megyénkben is, hogy Nándorfehérvár egyház-szervezetileg annakidején a kalocsai érsekséghez
tartozott?)
Gondolom, nincs aki ne tudná; lesz ebben az esztendõben
még egy jelentõs történelmi évforduló. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója. Ennek kapcsán is kiderülhet;
hálás, vagy hálátlan utókor-e a miénk? Persze nem abból, hogy
hányszor hallunk ’56-ról! Inkább abból, hogy kiktõl és mit?
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Hibák az álláskeresés során, amire ügyelni kell
A többhónapos sikertelen álláskeresést minden
pályázó elkerülné, ugyanakkor viszonylag gyakori
jelenség. A tipikus hibák nélkül nagy valószínûséggel
gyorsan munkára lelhetünk. Az álláskeresõk többsége,
munkakeresésük elején nagy hévvel veti bele magát
a pályázásba, naponta több helyre elküldi önéletrajzát és várja a visszajelzéseket. Jó esetben napokon
belül részt vesznek az elsõ állásinterjún, rosszabb
esetben pedig hetek múlva sem jön visszajelzés.
Valamit elronthattam, merül fel bennük a kérdés.
Arra azonban, hogy pontosan mit, csak kevesen
tudják a választ.
Nem a számára legmegfelelõbb
pozícióra pályázott
A pozitív visszajelzések nélküli pályázás oka
lehet, hogy nem a képességeinek, tapasztalatának
megfelelõ pozícióra jelentkezik a jelölt. A minél
kevesebb visszautasítás érdekében mindig érdemes
figyelmesen elolvasni a hirdetést és csak abban az
esetben elküldeni arra az önéletrajzot, ha az elvárások legalább 70-80 százalékának megfelel. A pontatlan
önéletrajz és a nem megfelelõ motivációs levél is
okozhatja a problémát. A több hónapja hiába pályázók emellett valószínûleg nem használják az álláskeresés összes csatornáját (hirdetés, hideg hívás, kapcsolati háló). A jelenlegi gazdasági környezetben a
sikerhez minden csatornát és módszert alkalmazni
kell. További probléma, hogy sokan mindössze 4-5
céget próbálnak megkeresni. Emellett gyakori, hogy a
negatív visszajelzéseket követõen feladják és visszavesznek a tempóból.
Az utánkövetés is fontos
A pályázók sokszor elkövetik azt a hibát, hogy
válogatás nélkül szétszórják önéletrajzukat. Majd mikor
felhívják õket egy esetleges interjú miatt, nem tudják,
milyen pozícióról is van szó. Ilyen esetekben -a
tapasztalatok szerint- a pályázók a lehetséges jelölteket tartalmazó lista legvégére kerülnek. A fentiek
mellett elhúzhatja az álláskeresést, ha a jelöltek nem
készülnek fel kellõen az interjúkra, illetve ha nem a
megfelelõ módon tárgyalnak a beszélgetõpartnerrel:
kevés információval rendelkeznek a céggel kapcsolatban, nem tesznek fel kérdéseket, azonnal a fizetésre
térnek rá vagy túlságosan aktívak: az interjúztató
szavába vágnak, nem várják meg, hogy befejezze a
mondatot. Emellett probléma lehet, hogy nem a
megfelelõ öltözékben jelennek meg az interjúkon,

elkésnek azokról. A túl magas anyagi és egyéb
elvárások is több hónapos sikertelen álláskereséshez
vezethetnek.Egy interjúhoz legalább 10 pályázatot
kell elküldeniAz álláskeresõknek egyébként nem árt
tudni: jelentõs számú pályázatot szükséges elküldeniük ahhoz, hogy az elhelyezkedéshez legtöbbször szükséges 2-4 állásinterjúra behívják õket. Amennyiben
már túl vannak ezen a számon és ennek ellenére
sem kaptak visszajelzést, érdemes elgondolkodniuk. A
pályázás sikertelenségét azonban nemcsak az elõbb
felsorolt hibák okozhatják, mivel nyáron -a júniustól
szeptemberig tartó idõszakban - , illetve az ünnepek
környékén -december-januárban- az álláskeresés eleve nehézkes.
Akiknek hibaejtés nélkül is több hónapba telik
Hazánkban egyébként az álláskeresési idõ átlagosan 3-6 hónap és általánosságban elmondható, hogy
minél magasabb pozícióra pályázik a jelölt, annál
hosszabb idõt szükséges szánnia az álláskeresésre.
Még akkor is, ha semmilyen hibát nem ejtenek
álláskeresésük során. Nehézkes és hosszadalmas a
munkaszerzés a pályakezdõknek, a nyugdíjhoz közel
állóknak, illetve azoknak, akik egyáltalán nem beszélnek idegen nyelvet. A szakmákat tekintve pedig a
sikerágazatok és divatszakmák területén elhelyezkedni
kívánóknak. Ugyanakkor néhány sikertelen hét után
nekik is érdemes elgondolkodni: vajon mindenben
úgy jártak el, ahogy azt kellett volna?
Hibák
- a kiválasztott munkakör elvárásainak (végzettség, tapasztalat, nyelvtudás, képességek) nem vagy
nem teljes mértékben felel meg
- pontatlan az önéletrajz és a motivációs levél
sem megfelelõ
- válogatás és utánkövetés nélkül küldik el önéletrajzukat
- néhány cég felkeresése után elkeserednek és
felére csökkentik a tempót
- nem használják az álláskeresés összes csatornáját
- nem készülnek fel az interjúra (nem ismerik
eléggé a céget, nem tesznek fel kérdéseket)
- túlságosan aktívak a beszélgetéseken
- azonnal a fizetésre térnek rá
- nem megfelelõ öltözékben jelennek meg
- túl magas elvárásokat támasztanak a céggekkel
szemben.
Turai Péter

“Te vagy a szín, amelyet választasz, s ez tükrözi lelked szükségletét...”

Aura-Soma(r) színgyógymód
Ez az Aura-Soma(r) színgyógyászat jelmondata, mely - bár az
egyik legfiatalabb módszer - a
világ 56 országában segíti hatékonyan az emberek gyógyulását.
Holisztikus terápia, mely Angliából érkezett hozzánk, de gyökerei
az atlantiszi, óegyiptomi, ó-indiai
idõk színgyógyászatáig nyúlnak
vissza. Más finomenergetikai gyógymódok - Bach virágterápia, homeopátia - hatékonyságát már mindannyian ismerjük, de az AuraSoma(r) ezeken túlmenõen egy
üvegben ötvözi a színek, gyógynövények és kristályok mélyreható
energiáit, melyek segítségével minden szinten gyógyul az ember.
A szín energia, és önmagunk
megértésének kulcsa. Segít felfedezni életünk célját, kibontakoztatni tehetségünket, megérthetjük
általa, mi rejlik sorsunk anyagi és
egészségi kihívásai mögött.
Az emberi test minden része
megfelelésben van bizonyos hullámhosszal, színvibrációval. Testilelki megpróbáltatásaink során vibrációnk megváltozik, “kicsúszhatunk” a színünkbõl, kizökkenhetünk egyensúlyunkból. A megfelelõ
Aura-Soma(r) gyógy-üvegcsével
visszaállíthatjuk az egyensúlyt és

egészséges ritmust, mindezt saját
gyógyulási ütemünkben, lelkünk által
vezettetve.
“...valamilyen csodálatos tulajdonságú olaj ez, amely nem csak
betegségeket gyógyít, hanem hatalmat, bölcsességet, szépséget is
ad. Ez az olaj a napsugárban
rejlõ legfinomabb alkotórészekbõl
készül. Mindenféle nevet adtak
már neki: Prána, Örök Élet Elixír,
Magnetizmus... Egykor majd önálló, szorgalmasan kutatott tudomány
foglalkozik mindezzel.” (Ajvanov idézete egy õsi alkimista mûbõl)
A “diagnózist” maga a kliens
állítja fel, és õ találja meg a
gyógyírt is, amikor egy négyszemközti beszélgetés - konzultáció során kiválaszt a rendszer lelkét
képezõ egyensúly palackokból négyet. Az üvegek segítenek megnyitni a tudatossághoz és a gyógyuláshoz vezetõ kapukat. Csodaszép, csillogó, kellemes illatú, sokszínû olajak, melyek a gyógynövények hatóanyagai és a kristályok
gyógyító energiái mellett a színek
tiszta vibrációit hordozzák. A szimpatikus rezonancia elvén mûködnek, mely szerint egy külsõ vibráció egy hasonló minõségû belsõ
vibrációt hoz létre. A testünkre

kenve bõrünk félig áteresztõ membránként mûködik, képes arra, hogy
a specifikus színvibrációk dinamikus gyógyító energiáit eljuttassa a
megfelelõ szervhez, belsõ elválasztású mirigyhez, s így a teljesség
helyreáll. Megérthetjük, mi az,
amire a lélek vágyik, megtalálhatjuk a bajok forrását. A gyógyulás
folyamata finom, de mélyreható,
mindenkor tiszteletben tartja a lélek
ösvényét.
A jobb életminõséget segítik
a komplett rendszer további alkotórészei, a pomanderek, kvintesszenciák, kozmetikumok és bõrápoló termékek is. Kizárólag természetes alapanyagokból, különös
gondossággal készülnek, hogy értékes összetevõikkel segítsenek odafigyelni belsõ szükségleteinkre, a
beáramló információk tisztaságára,
a méregtelenítésre, felüdülésre.
Ha kilátástalannak tûnõ helyzetben van, krónikus betegségekkel küzd, ha szeretné megismerni
önmagát, szembenézni kihívásaival - jöjjön el, hogy bevezethessem e csodás gyógymód rejtelmeibe!
Helyszín: Izsák, Egészségház
szeptember 9-én 9 óra
Janiné Etelka 30-255-52-20
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A Kostka László Borklub rendezvényei 2006-2007-ben
Hagyományossá szeretnénk tenni és hozzászoktatni a rendszeresen vagy alkalmi résztvevõket, hogy minden hónap
elsõ hétvégéjének szombatján rendeznénk meg a borklub összejöveteleit. Remélhetõleg így mindenki számára
egyszerûbb idõzíteni és rákészülni az eseményre.
A rendezvények helyszíne továbbra is: Vino Étterem Izsák
Jelentkezés személyesen az étteremben is lehetséges!
2006
Szeptember 2. szombat 18.00 óra Varga Mihály pincéje Hajós-Pincefalu
Kiemelt részvételt kérek!
Szeptember 23. szombat 19.00 óra Borkóstoló az izsáki borutcában
Október 7. szombat 19.00 óra Figula Mihály “Év borásza 2001” Csopak
November 4. szombat
19.00 óra “Az Alföld három ízvilága”
Frittmann - Birkás - Varga
Soltvadker Szabadszállás Izsák
“Év borásza jelölt” “Megye Borásza”
December 2. szombat
19.00 óra Rosébor kóstoló (egy borfajta több pincészettõl)
Szavazás  Kiértékelés
2007
Január 6. szombat 19.00 óra “Vízkereszt, vagy amit akartok” címmel
könnyû borozás - Egy profi fotós társaságában
Február 3. szombat 19.00 óra Boch Borest- Villány “Év borásza 1998”
Március 3. szombat 19.00 óra A csemegeborok világa
Április 7. szombat 19.00 óra Etyeki bormustra - Malya Ernõ borászmester “Év borásza 2004”
Rókusfalvi Pál Életpályája és borszeretete
a Danubius Rádió mûsorvezetõje és az Etyek Borfesztivál szervezõje
Május 5. szombat 19.00 óra “Fajtakóstoló” (Egy borfajta több pincészettõl) Vagy kirándulás egy borvidékre
A szervezõk a változtatás jogát fenntartják!
Jelentkezés határideje 3 nappal a rendezvény elõtt, az alábbi elérhetõségeken:
Birkás Zoltán fõszervezõ Mobil: 20/317-6059 dunavolgye@axelero.hu

Uzovicsi robbanás

Még nincs válasz
Mint lapunk korábbi számában írtunk róla, a június
1-jén Uzovicson történt tragikus robbanás lehetséges okáról,
körülményeirõl nem sikerült információkat szereznünk, mivel
a lõszer-szétszereléssel foglalkozó Trendfix Kft. ügyvezetõje
nem kívánt lapunk kérdésire válaszolni. Mint mondta -bár
van elképzelésük az okokról- a válasszal megvárja a szakértõi vizsgálat eredményét. Mint ismeretes a júniusi robbanásnak halálos áldozata is volt, ezért a rendõrség, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének

gyanúja miatt indított nyomozást.
Hortobágyi István õrnagy, a megyei rendõr-fõkapitányság szóvivõje a napokban arról nyilatkozott, hogy jelenleg
is folyik a nyomozás, mely várhatóan a hónap végére
fejezõdik be. Hozzáfûzte; a szakértõi vélemények ismeretében döntenek majd arról, hogy gyanúsítottként kihallgatnake valakit, vagy megszüntetik az eljárást, a 28 éves Virág
Zoltán életét kioltó robbanás ügyében.

-te-

Repülõs program augusztus 20-án
Szent István napján reggel 9 órakor
kezdõdik az Izsáki Repülõ Egyesület
hangáravató programja az Orgoványi
út melletti repülési területen, ahová
szívesen hívnak minden érdeklõdõt.
Az egyesület 1988 óta létezik, ám
mûködését megfelelõ repülési terület

és infrastruktúra miatt már jó ideje
szüneteltette. Korábban sokszor lehetett, fõleg motoros sárkányokat látni
Izsák fölött, sõt több repülõs program
is (ejtõernyõs ugrással, mûrepülõ bemutatóval, helikopteres-, repülõgépesés sárkányos sétarepüléssel) szórakoz-

tatta szervezésükben az érdeklõdõket.
Mára rendezõdtek a repülést akadályozó problémák, s a tervek szerint
újra megindul az izsáki repülõs élet.
Ennek nyitánya lesz az augusztus 20ai program.
-te-

A Cotton Club Singers
a Kecskeméti Udvarszínházban
A nyári idõszakban sem kellett nélkülözniük a színházi
hangulatot azoknak, akik az évadban rendszeres látogatói a
teátrumoknak.
A Kecskeméti Udvarszínház idén is megnyitotta kapuit.
A nyári hónapokban (június 30-augusztus 5-ig) futó rendezvénysorozat repertoárjában mindenki megtalálta a kedvére
való és ízlésének megfelelõ mûsort, elõadót. A kecskeméti
Városháza Díszudvarán számtalan mûfaj képviselõi felléptek,
többek között Illényi Katica hegedûmûvész, Koós Réka és
tehetséges musicalénekesek, a Fonyó Barbara-Kállay Bori
kettõs Páratlan páros címû operett-összeállításukkal és a
Cotton Club Singers, akiket magam is láthattam. Szokatlan
volt, hogy az egyébként nagyzenekarral színpadra lépõ együttes ezúttal egyetlen zongorával turnézik .Mûsoruk címe
„Piano”.
A zenekar 1995-ben alakult. Alapító tagok voltak: Szûcs
Gabriella, Zsédenyi Adrienn, Kovács Péter (jelenleg Jeff
Procaro Emlékzenekar) és László Boldizsár. A kezdeti nehézségeken fiatalos lendületük mindig átsegítette õket. Elsõ
fellépésük a Budavári Labirintus egy eldugott zugában történt néhány lelkes barát és pár odatévedt német turista elõtt.
Ez a kezdet nem sok jövõt jósolt, de õk töretlenül hittek
hangzásuk és színpadi jelenlétük hitelében. Két évig játszottak a Cotton Club nevû helyen (ma Szilvakék paradicsom)
a Vígszínház tõszomszédságában. Ezzel párhuzamosan elindult szerdánként a Globe Royal Mulatóban az a sikersorozat,
amely megalapozta a késõbbi hangzást és hangulatot. Ebben
az ídõszakban került Kovács Péter helyére egy remek
basszista: Legeza Balázs, aki 1997 januárjáig volt tagja az
együttesnek. Fehér Gábor ekkor lépett be a Cotton Club
Singersbe, és lett meghatározó egyénisége a zenekarnak.
Az eleinte csak Manhattan Transfer feldolgozásoktól
mára már kb. 5-6 órás repertoárjuk színes palettája egyaránt

tartalmaz a zenekar részére komponált (Vokálpatrióták-1999) és nagy
elõdök által ismertté tett dalokat
(Sinatra-2002). 2001
januárjától egy
egészen új lendületû Cotton Club
Singerst ismerhetett meg a közönség a Zsédenyi Adrienn
helyére érkezett Kozma Orsi közremûködésével.
Sok meghívást kaptak fesztiválokra (PEPSI-SZIGET 1999,
Debreceni Jazz Fesztivál, Kapolcsi Napok, Kecskeméti Jazz
Fesztivál, Miskolci Vokálfesztivál, stb.) és több TV-s produkcióban szerepeltek már (Eurovíziós Dalfesztivál hazai döntõje, Friderikusz Show, Kifutó, Szerencsekerék, Lottóshow,
Esti Showder Fábry Sándorral, Zenebutik, stb.)
1999-ben vehették át az 1998-as év legjobb Jazz-zenekara kategóriájában az eMERTon díjat, valamint a ZenészKör
elismerõ díját.
Fantasztikus hangulat uralkodott az egész koncert alatt.
Felcsendültek régi magyar slágerek és klasszikus dallamok iszongorára átdolgozva. Az énekesek a nézõkkel végig tartották
a kontaktust, gyakran bevonták õket; a mûsor így nagyon
személyessé válhatott mindenki számára. Nagyszerû volt
látni, hogy profi elõadókként mennyire együttmûködnek a
zongoristával és a nézõközönséggel. Mindenki igazán kellemes élménnyel távozhatott a csaknem 2 órás koncertrõl.
Az Udvarszínház jövõre is várja vendégeit, akik kulturált szórakozásra és kikapcsolódásra vágynak.
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Az Arany sárfehér
Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének
tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy a társult termelõi csoportok igazgatóságának határozata alapján 2006. augusztus 31.-én 16 órakor az Izsáki
Sportcsarnokban soronkívüli
közgyûlést tartunk. A közgyûlésen megtárgyalásra kerül az
Agárdy borászati üzem vásárlásával kapcsolatos tájékoztató
és a 2006. évi szõlõbetakarítás,
feldolgozás, értékesítés lehetõségei.
Az eredetvédett ültetvények
második, szüret elõtti szemlézését a termelõk jelenlétében
kiértesítés szerint fogjuk elvégezni. Szüreti idõpont az
érettség függvényében lesz
meghatározva. A rendeletben
rögzített kötelezõ két szemlejegyzõkönyv alapján véglegesítõdik a védett eredetû szõlõt termelõk és értékesítõk
köre.
Tájékoztatjuk az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tagjait, hogy
a szõlõ gépi betakarításának
szervezését elkezdtük.
A várható költség áfa-tartalmát tagjainktól átvállaljuk és
a teljes összeget, igény szerint, meghitelezzük. Elvárás:
hibátlan támrendszer, vékony
lombfal. Kérjük azon tagjainkat, akik a szõlõszüretet
gépibetakarítással tervezik,
egyeztetés érdekében jelentkezzenek a szövetkezeti irodán.
Az egyre elviselhetetlenebb

háztartási energia árak, és az
EU-s elvárások miatt venyige
és rõzse bálázó beszerzését
tervezzük, amit szolgáltatásként
tagjaink vehetnek igénybe. A
bálás venyige tüzelésére alkalmas háztartási kazánok beszerzésében is segíteni tudunk.
Nagyobb darabszám egyidejû
megrendelésével jelentõs árkedvezmény realizálható. Érdeklõdni a részletekrõl a szövetkezeti irodán lehet.
A szüret közeledtével kérjük tagjainkat, hogy a szõlõés borértékesítésnél csak a szövetkezeten keresztül értékesítsék termésüket, mivel az elmúlt évben is több termelõnek “elfelejtettek” fizetni a felvásárlók és több mint 4 millió
Ft felvásárlói tartozást bírósági úton igyekszünk behajtani.
A Szövetkezet megkerülésével
értékesített szõlõ után felelõsséget és garanciát nem áll
módunkban felvállalni. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a
jelenlegi gazdaságkórtani helyzetben, becstelennek számít a
tisztesség, érdemnek a kapzsiság, átoknak az áldás, erénynek a vétek. Közösen azonban
tenni tudunk ellene.
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

Az Izsáki ÁFÉSZ Igazgatósága tisztelettel meghívja
tagjait a 2006. évi

RÉSZKÖZGYÛLÉSEIRE
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Szövetkezet 2005. évi tevékenységérõl és a
2006. évi üzletpolitikai célkitûzésekrõl.
2. Döntés a 2006. évi X. Szövetkezeti törvény alapján az
üzletrészek árfolyamáról és a lecserélésünkre felajánlott módszerrõl.
A részközgyûlések idõpontjai, helyei:
Izsák:
I. -VI. Körzet 2006. augusztus 29. Kedd 17 óra Sportcsarnok
Kisizsák:
VII. körzet 2006. szeptember
dési ház

03. vasárnap 10 óra Mûvelõ-

Megtisztelõ jelenlétét, aktív közremûködését tisztelettel
kérjük!
Határozatképtelenség esetén a megismételt részközgyûlést
változatlan idõpontban, helyen, napirenddel 17,30 illetve 10,30
órára hívjuk össze azzal, hogy a részközgyûlés a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképes.
A részközgyûlésen megjelent tagok ajándékot kapnak illetve
sorsoláson vesznek részt!
Izsáki ÁFÉSZ

Felföldi Anna

Igazgatósága

IZSÁKI Hírek
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5. oldal

V A L L Á S

Örömteli fáradozások
Gyorsan leperegnek a nyár hátralévõ napjai,
és azok a szerencsésebbek is, akiknek jutott a
nyaralás örömeibõl, felveszik a szokott életritmust.
A nagymamák kipihenhetik a vendéglátások fáradalmait, a ropogósra sültek pedig fakulhatnak a
tantermek, irodák, mûhelyek és konyhák árnyékos
szegleteiben.
Talán már többen is gondolkodnak azon, hogy
miként is lehetne nem csak szorgalmasan, rohanva
eltölteni a pihenéstõl-pihenésig tartó esztendõt,
hanem jólesõ értelemmel is. Amire azt mondja az
ember: na végre, hasznosnak éreztem magam. A
keresztyén ember számára a falig való hétvégi
elhányás élményén és a “mindent nekem!” önimádó világmozgalom kisigényûségén túl is mutatkoznak lehetõségek.
Úgy valljuk, hogy nem az az istenfélõ ember,
aki elhiszi az Úr létét, mert attól még ördög is
lehet ( “ Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed.
Az ördögök is hiszik és rettegnek” Jakab 2:19). Az
a keresztyén ember, aki úgy is cselekszik, ahogy
a Bibliából megtanulta. A szolgálatnak az a szabadsága ez, amelyben hittel tudom, hogy Jézus
Krisztusban ingyen, örök életet nyertem. Nem
azért igyekszem valami jót tenni, hogy Isten
tetszésére legyen, és így kiérdemeljek valamit,
hanem felszabadultan keresem a jó cselekvésének
lehetõségét. Mert már az enyém a legtöbb, amit
kaphatok... Aki a Léleknek ezt az ösztönzését érzi
magában, azt hívjuk a gyülekezet közösségébe,
ahol biztosan találunk Neki való feladatot.
A Jézus Krisztus nevében összegyülekezõ tanítványok ma is Isten dicsõítését, magasztalását
tartják a legfontosabbnak. Ezért jönnek össze
vasárnapról-vasárnapra. Ennek az istentiszteleti
ünneplésnek a megfelelõ menetéhez sok közremûködõre van szükség. Szívesen ajánlunk szolgálati
lehetõséget azoknak, akik bekapcsolódnának a kórusok szolgálatába. A felnõtt kórus jelesebb ünnepekre készül folyamatosan. Az ifjúsági kórus, az
istentiszteletek kezdése elõtti percekben tanít olyan
fiatalok nyelvén szóló énekeket, amelyek könnyen
érthetõek és elfogadhatóak a ma nemzedékének is.
Ha volna elég érdeklõdõ, szívesen tartanánk olyan
“rendhagyó” istentiszteleteket is, ahol az ifjúsági
zene a meghatározó... Ahhoz, hogy mind többen
és minél jobban otthonuknak érezzék a gyülekezetet, részt lehet vállalni a vasárnap délelõtti istentiszteleteken a bibliai olvasmány (lectio) hangos
felolvasásából is. Tervezzük azt is, ha lesz erre

Csillaghullás

elég bátorság, hogy az imádságok vezetésébe is
lehessen bekapcsolódni. Szintén a közös szolgálatok része az úrasztala virággal való díszítése. Akik
autóval rendelkeznek, segíthetnek abban is, hogy
elhozzák az istentiszteletekre azokat a testvéreinket, akiknek a közlekedés már gondot jelent.
Ebben is várunk közremûködõket. Jó lenne, ha
azok a Testvéreink is tudatnának magukról, akik
ilyen segítség mellett eljönnének a vasárnap megünneplésére. A bibliakörökben imakérésekkel és
az imakártyák megkérésével is részt lehet venni.
Akinek ideje, ereje engedi, hétfõtõl - szombatig
találhat magának olyan idõt és alkalmat, amikor
bekapcsolódhat a Biblia olvasásába, tanulmányozásába, az imádkozásba. Az ifjúsági bibliakörbõl
kinövõ ifjúsági klubbot is szívesen indítanánk a
város érdeklõdõ fiataljainak, ha lesznek jelentkezõk.
Ha valaki azt szeretné, hogy imádkozzanak
érte külön is a Testvérek vagy egy konkrét ügyért,
az megkérheti erre egy adott bibliakor tagjait. Ha
bárkit fizikai lehetõségei korlátoznak már abban,
hogy résztvegyen a hétközi alkalmakon, kérheti,
hogy a heti imakártyát vigyék el hozzá, és így õ
is együtt fohászkodhat a gyülekezet többi imádkozójával a legfontosabbakért. Ha volnának olyan
érdeklõdõk, akik akár csak heti - havi egy órát
segítenének bármilyen fizikai munkában, nekik is
tudunk olyan feladatokat adni, amelyek elvégzése
az Úr dicsõségét szolgálja.
Szívesen vesszük a bekapcsolódást a szeretetszolgálatba is. Lehetõség van a betegek, öregek,
gyengélkedõk látogatására. Akár egy jó szó is,
bármilyen csekély figyelmesség sokban segítheti
embertársaink gyógyulását, boldogulását. Folytatjuk
a tartós élelmiszerek és a tiszta, használható
ruházat gyûjtését is, hogy segítségül lehessünk a
közöttünk élõ legrászorultabbaknak is. Könyveket
is gyûjtünk a határontúli testvéreinknek. Ha bárki
ily módon tud segíteni vagy bármely szolgálathoz
kedvet érez, jelezze a lelkészi hivatalban vagy
érdeklõdjön a hozzá legközelebb lakó presbiternél.
Készséggel állunk mindnyájuk rendelkezésére,
hogy megosszuk annak örömét, hogy abból a
sokból (egészség, erõ, anyagiak, szellemiek...) amivel megáldott minket az emberszeretõ Isten, szívesen szolgáljunk másoknak; így betöltve az Úr
akaratát: “Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek
be a Krisztus törvényét!” (Galata levél 6:2)
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- augusztus 20-án (vasárnap), 10.óra: újkenyérért való hálaadás alkalmából megterítjük az Úr
szent asztalát; 17.-18.-19. (csütörtökön, pénteken és szombaton), 18 órától elõkészítõ istentiszteleteket
tartunk a gyülekezeti házban
- augusztus 27-én (vasárnap), 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon
- szeptember 3-án (vasárnap), 10 óra: az új tanévért könyörgés alkalmából megterítjük az
úrasztalát; 17 órától : tanévnyitó istentiszteletet tartunk

Augusztus végi égbolt. Ahogy
elköszönnek a lenyugvó Nap
búcsú sugarai, s lassan, félénken elõtûnnek a csillagok, egyre-másra megjelennek a kisebbnagyobb felvillanó csíkocskák az
égen: parányi, vakon keringõ
meteorit darabkák találkoznak a
Föld légterével. Hullnak a csillagok. Mintha unatkozó gyerek
húzgálna a fekete táblára sárga
krétával rövidebb, hosszabb vonalakat, s mindjárt le is törölné,
nehogy rajta kapják.
Csillaggyártó világ a miénk:
vannak sztárok az élet minden
területén, egyre többen vannak,
bedobják õket a légtérbe, felvillannak s elmúlnak. Nem sugároznak, mert nincs mibõl, ezért
csak megvillanni és meghalni
tudnak. De az augusztusi éj
tele van velük. Helyükbe teremnek mások.
Feltûnik az égen egy jel:
egy Asszony, akinek öltözete a
Nap, fején tizenkét csillagból
korona. Nem hulló csillag Õ, a
Nap is csak ruhaként ékesíti, a
csillagok is csak koronája ékei.
Mennynek Királyné Asszonya.
A Megváltónak, az Igazság Napjának Édesanyja.
Istenünk végtelen irgalma
folytán Felkelõ Napunk eljött hozzánk. A csillagok tartósak Látták földünk vajúdó alakulását,
az élet születését, jelezték Megváltónk érkezését. A csillagos égre
tekint Ábrahám, hogy megértse,
Isten hûsége ilyen maradandó
és végtelen. Van nekünk Napunk, vannak csillagaink, megbízható gondoskodóink és õrizõink. Van kikre nézni, vénségünkig ugyanazt felismerni a tágas
égen. Mert hulló csillagok vagyunk mi magunk is, parányi
életünk fellobban és elmerül a
Világ Világosságában. Kérész életünk van: megcsillan lelkünk
fehér fátyolán a napfény, s alámerülünk: de a jövendõ élet
reményében hullunk a végtelenség folyamába.
Vannak csillagjaink, - nem
csinált, pillanatnyi sztárjaink. Ke-

resztény nemzetünk megálmodója, alapító szentünk, Szent
István Király napra tekintõ, csillagokra nézõ ember volt. Ma is
itt van velünk, minden évben
szent ünnepünk Istenhez való
hazatérte és szentté avatási
ünnepe. Nem kell lecserélni, nem
kell újat keresni helyébe. Hite,
példája, erényei mindmáig ragyognak, sok embernek utat
mutatnak.
Szomorú dolog, hogy a nap
múltával tûnnek elõ a csillagok.
Távol az Úrtól, távol a valódi
csillagktól, a sztárok árnyékban,
sötétben születnek. Mert ha a
napra, csillagokra fel kell néznünk, ha követnünk kell, sokkal
kényelmesebb elfordulni, csillagocskákat, napocskákat, sztár-féleségeket csinálni. Minden diktátor azzal kezdte, hogy Istent
kiiktatta. Minden hamis csillag
ott születik, ha benne már meghalt a Nap. Mert vágyunk az
útmutató fényre, ami világossá
tesz mindent, meghatározza kelet és nyugat helyét, vágyunk
arra, hogy mindig számíthassunk rá. Biztosan eljõ, mint a
virradat. Ezt a vágyunkat lovagolják meg, akik az ál-csillagok
tömegét zúdítják ránk.
Sok tanítója, gondolkodója
volt az emberiségnek, de Mestere csak egy: aki maga a Világosság. Igaz, hogy õt is szupersztárnak hívták úgy pár évtizede. Besorolták. De õ nem sztár,
Õ maga az Élet. Nem csinálták;
Õ alkotott minket, s az Õ fényessége ad a szenteknek tartós
fényességet, Õ öltözteti saját
fényébe Máriát, õ ragyog szent
István koronáján, s a mi életünkbõl is az a szép és ragyogó,
amit Tõle kapunk.
Hullócsillagok éjszakái vannak. Millió sem helyettesíti a
Napot. Legyen nekünk, hazánknak hajnalcsillaga, felkelõ napja
Jézus, legyen segítõnk, oltalmunk
a Jézus fényében tündöklõ áldott szent István és Boldogasszonyunk!
Podmaniczki Imre plébános.

Egyházi hírek

IKEM hírek
- szeptember 17-én (vasárnap), 18.00-tól tart elõadást a református gyülekezeti házban Halász
Péter úr, a Honismereti Szövetség elnöke : “Jeles csángó-magyarok” címmel. Mindenkit szeretettel
várunk !
- október 13-án (pénteken), 17.00-tól Dr.Kiszely István professzor úr tart elõadást (reménység
szerint): “Keletkutatás régen és ma” címmel. Jegyezzék elõ az idõpontot!

Magyarnap
Szent István napja, Magyarok ünnepe
Boldogasszony adta nekünk ezt örökbe.
Ünnepelj hát te is, szíved legyen tele
Magyarnak lenni embernek érdeke!
Legyél büszke magyar és arra érdemes,
Kenyered áldott és nagyon ízletes.
Zengjen a mi dalunk Szent István napján
Szívünk is lobogjon, mint a Duna partján,
Lobog a görögtûz a magyarok napján
dr. Nagy László

- Szent István ünnepén a 9 órai szentmisében áldjuk meg az
új kenyeret és osztjuk szét a szentmise végén.
- Minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmise után
felnõtt biblia-óra van a plébánián. Azt érdeklõdõ testvéreket
szeretettel várjuk.
- Szeptember elsõ vasárnapja szentségimádási napunk. Az
egész napos szentségimádásra készüljünk. Este 6-tól közös imádási
óra van.
- Az iskolai oktatással együtt a hitoktatás is megkezdõdik. A
hittanórák idejét az iskolában és a templomban is hirdetjük. A
gyermekeket szüleikkel együtt vasárnap a 9 órai szentmisére
várjuk.
- Az év eleji Veni Sancte, a Szentlélek segítségül hívása
szeptember 3-án lesz a 9 órai szentmisében.
- Szeptember 9-én fél 10-tõl az esperesi kerület képviselõ
testületei találkoznak lelki napon. Az ünnepélyes, záró szentmise
délután 4-kor lesz a templomban. Szeretettel várunk mindenkit
erre az eseményre.
- Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján de. 9-kor az alsó
temetõben, a Mária kápolna elõtt lesz a fogadalmi szentmisénk.
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Labdarúgás

Csõd
Az utóbbi hónapokban
(úgy április 23-tól) az ország romló pénzügyi helyzete és az arról szóló beszámolók, értékelések uralják a médiát. Szinte nincs
nap, amikor ne hangoznék
el hír a költségvetés helyzetérõl, a túlköltekezésrõl,
az ikerdeficitrõl, a forint
árfolyamáról vagy éppen a
konvergencia-programról. S
mindeközben az emberek
ezt vagy nem hiszik el
(meredeken nõtt a magánszemélyek devizaadóssága)
vagy nem értik. Most éppen az igazságosság és a
szolidaritás fordulatáról
beszélnek azok, akiknek az
elmúlt 57 évbõl 49 állt
rendelkezésükre, hogy ezt
megtegyék. Ezek a jelszavak folyamatosan jelen voltak a közbeszédben mégis
sokan újra azt tapasztaljuk, hogy újra inog a lábunk alatt a talaj. S mindez úgy, hogy évtizedek óta
sem háború sem járvány
sem egetverõ természeti
katasztrófa nem sújtott
minket. Helyette jelentkezett egy másfajta katasztrófa, az Isten nélküli, hit
nélküli élet, az erkölcsi
értékek relativizálódása, a
pillanat gyönyörének felmagasztalása. Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írott
levelében egy nagyon egyszerû megkülönböztetést találunk: ‘A test cselekedetei
nyilvánvalók: paráznaság,
tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás,
versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás,
irigykedés, részegeskedés,
tobzódás és hasonlók. A
Lélek gyümölcsei pedig: a
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szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság,
hûség, szelídség, önmegtartóztatás’ /Gal 6,19-21a,2223/.
Ha ennek fényében
mérlegre tesszük a ma Magyarországán uralkodó értékeket semmin sem csodálkozhatunk. A 49 év tényleges deficitje nem a banki papírokon, hanem a
szívekben halmozódott fel.
Tényleg komolyan gondolhatja minden jelenlegi vagy
majdani nyugdíjas, hogy a
nemzedéki szolidaritás hiányát majd bizonyos befizetési papírok biztosítják?
Tényleg komolyan gondolhatjuk, hogy dolgozó emberek nélkül maga a pénz
(papír vagy fémdarab)
mindenkinek jólétet teremt?
Tényleg komolyan gondolhatjuk, hogy szükségszerûen pusztult el 6.000.000 /
azaz hatmillió/ magzat és
most ez biztosítja a jólétünket? Tényleg komolyan
gondoljuk, hogy a másiktól
irigyelt egy tányér leves
gazdagít majd minket /2004.
december 5./? Tényleg
komolyan vesszük, hogy a
versengõ, a másikat eltipró, a másikat kijátszó gazdaság jobb az összefogáson alapuló, a másikat értékén kezelõnél? Igaz, hogy
errõl leszoktattak minket.
Igaz, hogy elõször csak
Istent és a hitet vonták ki
az emberek látókörébõl, az
értékek kiüresedése, elértéktelenedése csak ennek
következménye. Persze vannak még értékeink, van ami
még él a szívek mélyén.
De tényleg meg kell várni
a teljes befuccsolást?
Kutas Tibor

Elindult az õszi idény
Közel kéthónapos szünet után ismét benépesültek a
futballpályák. Többen is úgy voltunk vele, hogy már
nagyon hiányzott a játék. Igaz, volt egy világbajnokság
is, de azért mégis az az igazi, amikor élõben lehet
szurkolni, kiabálni.
A nyári szünetben négy játékosunk elhagyta az
egyesületet, és csak kettõt sikerült szerzõdtetni. Kirchner
Ferenc visszament Ausztriába, Vincze Zsolt Tabdira,
Hugyecz Attila Kerekegyházára, Kocsis Bence pedig
Orgoványra távozott. Németh Albert Ladánybenérõl,
Lapéta Dániel pedig Kiskunhalasról érkezett hozzánk.
Az edzõmérkõzéseket váltakozó sikerrel vívtuk meg.
Sajnos elég sokszor csak serdülõ- és ifjúsági korú
játékossal tudtunk kiállni. Ez a tendencia az elsõ
tétmérkõzésünkön is folytatódott, amely meg is látszott
a játékunkon. Azért kíváncsi lennék, hogy az úgynevezett alapembereink az alapozásról és a kupamérkõzésünkrõl milyen indokkal maradtak távol, ugyanis az elsõ
bajnoki mérkõzésen már csak egy ember hiányzott
sérülés miatt, pedig a két mérkõzés közt csak egy hét
telt el. Visszatérve a kupamérkõzésre, a tavalyi szezonban még az NB III-ban szereplõ Jászberényt kaptuk az
országos tábla elsõ fordulójában. Idõközben a csapat, a
Mátra-csoportot megnyerve már a labdarúgásunk második vonalába jutott. Ennek megfelelõen a vendégek
léptek fel támadólag, de azért mi sem eleve feltartott
kézzel futottunk ki a pályára. Sajnos igen hamar
vezetést szerzett a Jászberény, de nem sokáig örülhettek, mert büntetõbõl sikerült az egyenlítés. Ezután is
inkább a mi térfelünkön folyt a játék, és ennek az lett
az eredménye, hogy két góllal elhúztak a vendégek. Az
elsõ félidõ végén egy nagyon szép és okos góllal ismét
sikerült a szépítés. Sajnos a folytatás nem úgy sikerült,
ahogy szerettük volna. A második játékrész elsõ tíz
percében négyszer kellett maga mögé nyúlnia kapusunknak, és ezzel el is dõlt a továbbjutás kérdése. A
hátralévõ idõben aztán már csak a gólkülönbség volt
kérdéses. Erõsen tartalékos csapatunk fõleg az elsõ
félidõben jól helytállt a nevesebb csapattal szemben.
A 2006-2007. évi megyei I. osztályú bajnokság elsõ
fordulójában Bácsalmás csapatát fogadtuk. A tavalyi
õszi szezon hazai mérkõzésein egyedül tõlük kaptunk
ki, ezért volt miért visszavágnunk. A mérkõzés elején
mi birtokoltuk többet a labdát, és volt néhány veszélyes
támadásunk is, de sajnos a hálóba nem sikerült betalálnunk. A vendégek jobbára védekeztek, de az ellentámadásaikra azért oda kellett figyelni, mert a mezõnyben többször is jól tartották meg a labdát, és volt egy
jól cselezõ játékosuk is. Szerencsére igazán veszélyes
támadásuk csak nagyon ritkán volt. A szünetre gól

Postánkból

Emberségbõl kitûnõ
Õszinte nagyrabecsülésünket és köszönetünket szeretnénk ezúton is kifejezni mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik akartak és tudtak is cselekedni a lakásunknál
keletkezett tûz oltása, a kárelhárítás, a romeltakarítás és a
helyreállítási munkák során.
Idõrendben haladva - elmondásokból értesülve- elsõsorban elismerés illeti a saját eszközeikkel elsõként beavatkozni,
tüzet oltani próbáló személyeket, jóllehet reálisan felmérték,
hogy erejük kevés a feladat nagyságához képest. De megpróbálták!! Eredményesen megakadályozták a tûz környezetre
való -kiszámíthatatlan következményekkel járó- átterjedését
és egyúttal értesítették a tûzoltókat.
A tûz nagysága miatt a ház tetõzete menthetetlen volt,
de a három településrõl érkezõ tûzoltók gyors és szakszerû,
ugyanakkor kíméletes oltása megelõzte a tûz lakába való
bejutását, vagyis a teljes katasztrófát. (Szerencsére!)
Idõközben hazaérkezve a bámészkodók mellett szemtanúi
lehettünk az emberek célirányos, gyors önszervezõdésének,
amikor is utcabeliek, távolabb lakók, volt és jelenlegi munkatársak, több rokon, két-három szervezésben jártas személy
útmutatásával megkezdték az értékek mentését a lakásból,
illetve már a helyreállítást megalapozó bontást, romeltakarítást
a padlásról. Elõkerültek a szerszámok, indult a munka, a
helyszínre szállították az eredménye beavatkozás minden szükséges kellékeket, pl. kéziszerszámokat, állványokat, gépeket,
aggregátort, szállító konténereket és egyéb anyagokat.
Ment a munka csendesen, rendben, fegyelmezetten. Mindenki megtalálta a maga testreszabott feladatát. A napi munka
fáradtságával a háta mögött mindenki teljes erõbedobással
dolgozott. Ebben az akcióban talán 40-50 ember -többségében

fiatalok- összhangban mûködött együtt, mint egy jól vezénylet
zenekar. Pedig meglehet, hogy itt találkoztak elõször egymással.
Este 11 órára a tûzoltók és a mûszaki szakemberek által
ajánlottan, megtörtént a végfalak helyzetének idõleges rögzítése, a kémények elbontása, a padláson tárolt értékeink maradványainak törmelékkel együtti letakarítása, elszállítása, illetve ideiglenes fóliafedél került szobáink fölé. Elfáradva gyorsan
szétszéledt a csapat. Lepihenhettünk mi is. Testünkben fáradsággal, gondolatinkban a hogyan tovább, mi lesz velünk kérdéseivel, de lelkünkben az emberi segítõkészség nagyszerû,
friss példája által táplált és megerõsödött hittel.

nélkül tértek a csapatok. A második félidõben próbáltunk még egy kicsivel többet nyújtani, de így is csak
az utolsó negyedórában sikerült kicsikarni a megérdemelt gyõzelmünket a jól játszó vendégek ellen.
Ifjúsági csapatunknak sajnos nem sikerült a bemutatkozás, ugyanis hazai pályán vereséggel kezdték meg
a bajnokságot. Reméljük a következõ mérkõzéseken
sikerül a javítás.
A Kolon FC úgy döntött, nincs értelme a bajnokságba benevezniük, mivel (ahogy már többször is írtam) sokszor már létszámgondokkal küzdöttek, s emiatt
nagy arányú vereségeket is szenvedtek. Remélem egy
pár év múlva újra tudnak szervezõdni és ismét két
csapatnak szurkolhatunk.
Ezek után nézzük a részletes eredményeket:
Magyar Kupa országos tábla 1. forduló:
Sárfehér SE - Jászberényi Vasas SE 3 - 10 (2 - 3)
Góllövõink: Pap (11-esbõl), Török, Garaci.
Gréczi Gábor: Ezen a mérkõzésen csak az elsõ
félidõ volt értékelhetõ a számunkra, és ekkor láttam
biztató jeleket. A második félidõben aztán kijött a
fáradtság és a tudásbeli különbség. Az igazsághoz
tartozik, hogy egy serdülõ és két ifjúsági korú játékossal
kellett kiállnunk.
Megyei bajnokság 1. forduló:
Sárfehér SE - Bácsalmási PVSE 2 - 0 (0 - 0)
Góllövõink: Ámann, Pap (11-esbõl)
Gréczi Gábor: Az elsõ mérkõzés mindig nagyon
nehéz, ezért örömteli a gyõzelem, amit a második
félidõben értünk el a szervezetten és a jól játszó
vendégcsapat ellen.
Ifjúsági eredmény: 0 - 3
A további mérkõzések:
Augusztus 19. 17:00: Kerekegyházi SE - Sárfehér
SE
Augusztus 26. 17:00: Sárfehér SE - Tiszakécskei
VSE
Augusztus 30. 17:00: Ágasegyházi SE - Sárfehér SE
(Magyar Kupa megyei selejtezõ)
Szeptember 3. 16:30: Kiskunhalasi FC - Sárfehér
SE
Szeptember 10. 16:30: Sárfehér SE - Hartai SE
Szeptember 17. 16:00: Sárfehér SE - Akasztói FC
Szeptember 24. 16:00: Kiskõrösi LC - Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK
Izsák László

A folytatás a következõ hétre maradt. A biztosító kárszakértõinek szemléjét követõen folytatódhatott a munka tovább.
Kõmûvesek, ácsok egyidejûleg végezték a bontást, majd ezt
követõen már az új tetõ megépítésének munkálatai és egyéb
kisebb léptékû szakipari munkák zajlottak. Az idõjárás nem
volt kegyes. A tikkasztó hõség, a gyakori viharos szelek,
zivatarok alaposan próbára tették az embereket, de õk állták
a megpróbáltatásokat. A munkák haladtak rendben, ütemesen.
Volt olyan nap, amikor kilenc szakma képviselõje fordult meg
a háznál, végezte vállalt feladatát - eredményesen.
Örömmel mondható el. hogy a tûz pusztítását követõ bõ
két hét elteltével fedél került a fejünk fölé, ismét biztonságban
érezhettük magunkat. Életünk normalizálódott, dolgaink lassan
rendezõdtek, hála a becsületes munkavégzõknek, a pénz- és
természetbeni adományokkal segítõknek, a jutányos árú szolgáltatást, szakmunkát végzõ egyéneknek, vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak és a református egyház gyülekezetének.
Jólesõ érzéssel nyugtázhattuk és erõt meríthettünk õszinte
emberek jóindulatú érdeklõdésébõl, gesztusaiból is. Többek
munkafelajánlását, segítségét már el sem tudtuk fogadni a
túljelentkezés miatt. Persze voltak, vannak számosan, akik
csak a helyzetbõl eredeztethetõ anyagiakra (új tetõnk lett)
figyeltek, reagáltak. Elmondható az is, hogy az illetékes biztosító már egy jelentõsebb összegû elõleggel segített anyagi
helyzetünkön.
E kis írás a köszönetnyilvánítás szándékával készült, remélve azt, hogy a humánum, az egymásra figyelés, az emberi
kapcsolatok mindennapos, természetes részévé válnak! Mi
ennek felemelõ jó érzését megtapasztalhattuk. Köszönet érte!
Tisztelettel:
Szabó József és családja
Gödör u. 18.
(Ui: Tájékoztatásul: A szakhatóság véleményezésében, a
tûz keletkezési okaként, elektromosságot jelölt meg.)
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Önkormányzati választások 2006
1. Helyi önkormányzati-képviselõ- és polgármester választás
Értesítjük a választópolgárokat hogy, a 2006. október 1.-re
kitûzött helyi választásra a képviselõ jelöléshez 51 db. ajánlószelvényt, a polgármester jelöléshez 152 db. ajánlószelvényt
kell benyújtani 2006. szeptember 8-án 16 óráig.
2. A helyi választójogosultak
nyilvántartásába felvett választópolgárok száma 5045 fõ. A
kisebbségi választói névjegyzékbe felvettek száma 53 fõ. Ennek
alapján Izsák városban cigány
kisebbségi önkormányzati választásra kerül sor.
3. A képviselõ-testület megválasztotta a helyi választási
bizottságot. Ennek tagjai Józsa
Lászlóné, Izsák, Radnóti u. 8.,
Lakatos Jenõ, Izsák, Bartók Béla
u. 13., Izsák István, Izsák, Csokonai u. 7. Póttagjai: Mezei
Gáborné, Izsák, Bocsányi u. 7.,
Losonczi Mihály, Izsák, Gödör
u. 27. szám alatti lakosok.
A Helyi Választási Bizott-

ság megbízott tagjait, illetve a
szavazatszámláló bizottságok
megbízott tagjait, a településen
jelöltet, illetve listát állító jelölõ
szervezet illetõleg független jelölt legkésõbb 2006. szeptember
22-én 16 óráig jelentheti be a
Helyi Választási Irodánál.
A választási kampány 2006.
szeptember 29-én 24 óráig tart.
Kampányt folytatni 2006.
szeptember 30.-án 00 órától október 1.-én 19 óráig tilos.
A névjegyzékben szereplõ
választópolgárok személyi, családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, illetve jelölõ
szervezeteknek térítés alapján,
kérésükre 2006. szeptember 12.tõl adjuk át.
A helyi televízió és újság
szeptember 28.-ig közli egyszer
ingyenesen a jelölõ szervezetek,
képviselõjelöltek, illetve a polgármesterjelöltek politikai hirdetését, további hirdetések térítés ellenében adhatók fel.
A plakátokat 2006. október
31.-ig köteles eltávolítani, aki azt

Tisztelt Izsákiak!
Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy polgármesterjelöltként indulni kívánok a 2006. október 1-jei önkormányzati
választásokon, s a következõ személyeket ajánlom figyelmükbe
képviselõjelöltként: Bakonyi Zoltán Bérces Lajos, Damásdi
Gábor, Csomor Sándorné, Hambalkó Ferenc, Kállai Gyula,
Lévai Ferencné, Mezei Géza, Nagy Máté, Oreskó Nándor, dr.
Rigó József Zsolt, Tetézi Attila.
Kérem, ajánlószelvényeikkel, s majd szavazataikkal, támogassanak engem és a felsorolt képviselõjelölteket.
Mondok József

Nagy Máté
képviselõjelölt
Pályázatok, munkahelyteremtés. Bemutatkozás helyett talán álljon itt ez a
két szó. Az utóbbi években
fõleg ezeken a területeken
vettem ki a részem a közösségi munkából, és váltam szélesebb körben ismertté. Büszke vagyok az
elõzõ nyolc évi képviselõi
munkámra, elégedetten tekintek vissza a pályázatokra, melyek elõkészítésében,
megvalósításában tevékenykedhettem. Köszönöm minden Izsáki Választópolgárnak, hogy ezt lehetõvé tette, és egyben kérem, hogy
tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a következõ négy évben is tovább folytathassam.
Terveim között szerepel még legalább egy hasonló munkahelyteremtõ program, mint amit sikerült megvalósítani a polgárõr
egyesület keretei közt, az önkormányzat és Mondok József polgármester úr támogató közremûködésével. A munkahelyteremtõ programba 2005. májusában 36 embert sikerült bevonni, majd amint
az európai uniós finanszírozás elapadt, 2006. évben ismét 40
dolgozónak sikerült bért és munkát szerezni. Úgy gondolom, az
új munkahelyek kialakítása városunkban az egyik legfontosabb
kérdés, ezért a következõ négy évben legalább ennyire sikeres
pályázatokat szeretnék megvalósítani. Ehhez kérem az Önök
támogatását, szavazatukkal segítsenek hozzá, hogy a munkahelyteremtõ, forrásteremtõ munkát sikerrel folytathassam.

kihelyezte a megengedett helyre.
Jelöltet, illetve megyei listát
ajánlani 2006. szeptember 8-án
16 óráig lehet.
A megyei listát és az azon
szereplõ jelölteket legkésõbb 2006.
szeptember 8-án 16 óráig lehet
bejelenteni a Bács-Kiskun Megyei Területi Bizottságnál.
Cigány önkormányzati kisebbségi jelöltet legkésõbb 2006.
szeptember 8-án 16 óráig lehet
bejelenteni az illetékes szervek
jelölése alapján a Helyi Választási Bizottságnál.
A Helyi Választási Bizottságba a delegált tagokat a kisebbségi jelölõ szervezeteknek
legkésõbb 2006. szeptember 22én 16 óráig lehet bejelenteni a
Helyi Választási Bizottságnál.
A Helyi cigány önkormányzati képviselõk választásán az a
magyar állampolgár vehet részt,
aki a kisebbségi választói névjegyzékben szerepel, mely Izsákon 53 fõ. A kisebbségi választást a városházán az 5. számú

szavazókörben bonyolítjuk. A helyi
választási bizottság a választást
2006. október 1. napján tartja.
A jelöltállítás feltételei:
A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak a
kisebbségi szervezetek állíthatnak jelöltet az alábbiak szerint:
- az a kisebbségi szervezet
állíthat jelöltet, amely társadalmi szervezet, de nem párt és
2005. november 25-ét megelõzõen vették bírósági nyilvántartásba,
- alapszabályában olyan rendelkezés van, amely szerint a
kisebbségi törvényben biztosított jogok érvényesülése érdekében tevékenykedik,
- csak olyan személy lehet
jelölt, aki a cigány kisebbségi
névjegyzékben szerepel és a helyi
választási névjegyzékben szerepel,
- a bejelentkezési formanyomtatványon a kisebbségi jelöltnek nyilatkozni kell arról, hogy
választójoggal rendelkezik, a jelölést elfogadja, nem összeférhe-

tetlen, a kisebbség képviseletét
vállalja a kisebbség nyelvét ismeri, a kisebbségi közösségi
kultúráját és hagyományait ismeri, korábban volt-e más kisebbségi önkormányzatnak tagja
vagy tisztségviselõje.
Fontos feltétel tehát, hogy a
kisebbségi önkormányzati jelölt
az adott kisebbség nyelvét, kultúráját és annak hagyományait
ismerje.
Legfeljebb 5 tagja lehet a
helyi kisebbségi önkormányzatnak. Amennyiben 5-nél több
jelölt van, akik a fenti feltételnek megfelelnek úgy az lesz
kisebbségi képviselõ, aki a legtöbb szavazatot kapta.
A Szavazatszámláló bizottságba a kisebbségek nem delegálhatnak megbízott tagot.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a fenti határidõk
jogvesztõek. A határidõn túli
bármilyen bejelentés semmisnek
tekinthetõ.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Tisztelt Izsákiak!
Többen megkerestek azzal a kérdéssel, indulok-e az õszi helyhatósági választáson? Ezúton
tájékoztatom Önöket, hogy nem kívánok indulni, s egyben megköszönöm a kérdésben és a korábbi
ciklusokban rám adott szavazataikban megnyilvánuló bizalmukat. Kérem, a megyei közgyûlési
választáson tiszteljék meg bizalmukkal a KDNP-Fidesz listát. Minden induló jelöltnek sikereket
kívánok!
Köszönettel: Nagy Ferenc

Tisztelt Izsákiak
Sokan kérdezik, hogy indulok-e az önkormányzati választásokon. Most, amikor a Fidesz
rossz törvényét hatályon kívül
helyezték, már van rá lehetõség.
Még nem döntöttem. Két kérdés foglalkoztat, ami visszatart.
1./ A mindenkori vezetéssel
sok dologban nem értettem egyet,
és ezt ki is mondtam. Legtöbbször szélmalomharcnak bizonyult.
Ilyen vitás kérdés pl. az egészségügy. Szerintem, és ezt állandóan hangoztattam, minden Izsák
egészségügyével kapcsolatos kérdést automatikusan az Egészségügyi Bizottság elé kell terjeszteni. Izsákon viszont a polgármester, a jegyzõ és az orvosok legtöbbször az EÜ bizottság kikerülésével döntöttek. Én
minden problémát erre vezetek
vissza. Amikor EÜ bizottsági
elnök voltam (1990-93-ig) még
azt is megkaptam (konkrétan
Rigó doktor úrtól), ne egy fogorvos döntse már el az egészségügy sorsát. Vitáztunk mi
máskor is. Pl. a gyógyszertári
ügyelet kérdésében (akkor ráadásul Rigó doktor volt az EÜ
bizottság elnöke). Most is vállalom: az EÜ bizottság elnökének, ráadásul egy háziorvosnak,
nem az ügyelet leépítése mellett
a helye. Ha rám hallgatnak és
betartják a szabályokat: a./ Nem

lett volna gyógyszertári ügyeleti
vita. b./ Izsák már 10 éve háziorvosi ügyeleti központ lenne,
nem kellene Szabadszállásra járni. c./ Már régen mûködne a
fogászati ügyelet.
2./ A második probléma:
Izsák jövõjének kérdése. Az elkövetkezõ két évben 1 ezer
milliárd Ft jön Magyarországra
az Európai Unió felzárkóztató
programjának keretében. Iszonyatos harc (lobbi) indul meg
az önkormányzatok között, hogy
ki mennyit tud ebbõl kihasítani. De ki fog Izsák érdekében
lobbizni? Én azt szerettem volna, ha Izsákon az SZDSZ tavasszal kap 10 %-ot (285 db
szavazat). Ez a 10% már lobbizási alap lett volna. De csak
4,1%-ot kaptunk. Tehát a szavazatok száma 118 db mutatja:
Izsák lakossága nem kér az
SZDSZ-es lobbiból. Pedig emlékezzenek csak: minden nagyberuházási pályázatot (szennyvíztisztító, csatornázás, hulladéklerakó) várossá nyilvánítási pályázatot SZDSZ-es minisztériumokhoz adtunk be. És el is
nyertük!! 10 %-al egyenes gerinccel lobbizhattunk volna. 4,5
%-kal csúszni-mászni kell. Ezt
én sosem vállaltam, és nem is
fogom. Az én gerincemnek nem
tesz jót. Marad a Fidesz, és

Mondok polgármester úr, lovas
kapcsolata. De félõ, hogy ez
csak morzsákra lesz elég. Pedig
most fog eldõlni: melyik helység
emelkedik ki és melyik marad
le. Spanyolországban is ez zajlott le. Az egyik helység világhírû üdülõközpont lett, a másik
maradt halászfalu. Izsák már így
is óriási hátrányba került pl.
Soltvadkerthez képest. Ha nem
teszünk valamit ez a lemaradás
csak nõni fog! Tehát még gondolkodom, hogy induljak-e? Ez
függ a testület várható összetételétõl is. De egy biztos, ha
indulok és bejutok a testületbe,
nem üldögélek szótlanul négy
évig. Szavazógép nem leszek.
Október 1-jén a Megyei
Önkormányzatra is szavazunk.
Az SZDSZ megyei listáján 5-ik
vagyok, tehát bejuthatok tényleges tagként vagy bizottsági
kültagként a Megyei Önkormányzatba. Ha az Izsákiak azt akarják, hogy legyen izsáki a megyénél, akkor szavazzanak az
SZDSZ listájára. Ha ezt nem
akarják, akkor szavazzanak másik pártra. Lehet, hogy bejuttatnak egy szabadszállási Fideszest vagy egy keceli szocialistát. Ezt már önöknek kell eldönteni.
Dr. Horváth Csaba

IZSÁKI Hírek

8. oldal
A magyar hadsereg
Az európai keresztény államokban a
nemesség volt a társadalom vezetõ ereje.
Sarkalatos kiváltságait legfõképpen azzal
magyarázták, hogy neki kell életével és
vérével oltalmaznia az országot és népét,
ha azt idegen támadás éri. A középkori
hadsereg ennek megfelelõen nem is lehetett más, mint egy-egy ország hadra kelt
nemeseinek gyülekezete. Így volt ez a régi
magyar királyságban is, ahol a nemesi
csapatok számítottak az ország igazi hadseregének.
A XV. századra az ilyen hadszervezet azonban már hanyatlóban volt. A
katonaság egyre nagyobb része került ki a
háború mûvészetét mesterségként kitanuló
és gyakorló zsoldos alakulatok közül. A
nemesi felkelés virágkorát I. (Nagy) Lajos
idejére tehetjük. Õ az, aki meghonosította
hazánkban a lovagi fegyverzetet és hadviselést. Ez a virágkor azonban véget ért,
amikor a török háborúk elkezdõdtek. A
nemesi hadkötelezettségen alapuló honvédelemnek volt egy sor nehezen megoldható problémája. Elsõsorban is a létszám
növelése ütközött korlátokba. A kiváltságos
osztály legfeljebb 20-25 000 fõt volt képes
fegyverbe állítani. Esetleges vérveszteségeit - márpedig azok a török harcokban
egyre növekedtek - csak nagyon lassan,
gyakorlatig egy-egy nemzedék múlva lehetett pótolni. Másodsorban nem lehetet
biztosítani az egységes fegyverzetet. A teljes
lovagi páncél drága volt, egy-két falu
árába került.
A szegényebb nemesek ezt nem
tudták megszerezni maguknak. Harmadsorban baj volt a sereg fegyelmével, kiképzésével, hiányzott a csapatszellem, az
összeszokottság. A hadjáratok idõtartamára
kinevezett vezetõk tekintélye, gyakran hozzáértése is sok kívánnivalót hagyott maga
után. A török hadsereghez hasonló állandó tisztikar nem létezett. A nemesek
vitézül küzdöttek, de manõverezni nem
tudtak, azaz nem voltak képesek harc
közben zárt alakzatban maradni, szükség
szerint egy tömegben elõre, hátra mozogni, megfordulni, újra rendezõdni.
A lovagi hadsereg nálunk elsõsorban
azért vesztette el elsõbbségét, mert a
nemesek egyre kevéssé voltak hajlandók
elvégezni fegyveres szolgálatukat. Ezen
nincs is semmi csodálnivaló, a magyar
nemes gondjainak szaporodása a birtokán
kezdõdött, hiszen az élet mind több pénzt
követelt tõle. Aztán ott volt a megye,
melynek közigazgatása a helyi nemesség
vállain nyugodott. Végül, pedig újabban
már országgyûlésekre járt, vagy legalábbis
követekkel képviseltette ott magát, amihez
elõbb meg kellett ismernie az országos
politikát. Nem volt már ideje arra, hogy
élete nagy részét fegyverben töltse. Ennek
megfelelõen a fegyverforgatás mûvészetében kezdett elmaradni. Az állandó gyakorlat hiányához járult még, hogy felszerelésére is kevesebb jutott, mint kellett
volna. A nemesi felkelés harci értéke a
XV. század derekára, mélypontra süllyedt.
Még az Anjouk idejében elrendelték, hogy
minden nagyúr birtokai nagyságának
megfelelõ csapattal (bandériummal) induljon harcba.
E bandériumok többnyire hivatásos
zsoldosokból szervezõdtek. A nemesség
tehát már akkor arra törekedett, hogy
átruházza saját katonai kötelezettségeit e
zsoldosokra. A nikápolyi csata után Zsigmond elrendelte, hogy a földesurak minden húsz jobbágytelek után egy lovas
íjászt kötelesek felszerelni (háború esetén).
Ez lett a “telekkatonaság” intézménye. Ez
valójában a bandériumok alkotórésze volt
abban az értelemben, hogy a birtokosok
jobbágyaik számának megfelelõen voltak
kötelesek fegyvereseket kiállítani. A valóságban ezek a rendelkezések nem sok
hasznot és fõleg nem sok katonát hoztak.
Ugyanis mindig akadtak urak, akik pártérdekbõl, vagy sértõdöttségbõl az elõírtnál
lényegesen kisebb csapattal vonultak táborba - vagy egyszerûen el sem jöttek.
A török elleni védekezésben ez azzal a hátránnyal járt, hogy sosem lehetett
elõre kiszámítani, mekkora erõt állíthatunk szembe a folyton erõsödõ ellenféllel.
Mindezzel számolva, az ország által szerencsés esetben kiállítható legnagyobb létszámú hadat - elméletben - 35-40 000
fõre becsülhetjük. Ahhoz azonban, hogy
ilyen létszámú sereg valóban összejöjjön,
olyan szilárd központi kormányzat kellett
volna, amilyen Zsigmond halála után 1456-
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Ötszázötven éve történt
(folytatás az elõzõ számból)
ig nem létezett.
Viszonylag kicsiny, nehezen összeszedhetõ, nehezen irányítható haderõ ezt állíthatta ki Magyarország a hatalmas
és fegyelmezett török ármádiával szemben. A harc mégsem volt eleve egyenlõtlen, ez viszont a fegyverzetek különbségén
múlott. A középkori magyar haderõ jó
részét természetesen a nehéz, páncélos
lovasság adta. A királyi hadak és a bandériumok, valamint a maradék nemesi
felkelés túlnyomórészt e kategóriába tartoztak. Ezeket a csapatokat most már
többségükben zsoldosok alkották. A nehézlovasság, olyan támadó fegyvernemet
jelentett, ami miatt a töröknek sokáig
súlyos gondjai voltak. Éppen ezért kerültek a “lovagok” mindig a magyar sereg
közepére. Oldalról a viszonylag kis létszámú könnyûlovasság (szegényebb nemesek, székelyek, jászkunok) fedezte a szárnyakat. Ezekre a csapatokra várt a felderítés és az elõkészítõ csatározások megvívása is. Az általában szintén kicsiny gyalogság többnyire az utóvédet alkotta, s
szerepe jórészt kimerült a táborhely védelmében. A nehézlovasság fölénye a török hadrendben a janicsár csapatok megjelenésével elveszett. Az erõviszonyokat
nyílt csatában nem változtatta meg az
1440-es években megjelenõ tûzfegyverek
alkalmazása sem. Galambóc ostromában
már jelentõs szerepet játszottak az ágyúk,
sõt már a puska õsével is találkozhatunk
Magyarországon. Igaz, ezek még meglehetõsen primitív eszközök voltak, az ágyú
például két gerenda közé foglalt fémcsõ
volt csupán. A kerekes ágyútalpat még
nem ismerték, a lövegek szállítása ezért
roppant körülményes volt. Amelyik ágyú,
pedig képes volt óránként két lövést leadni, az már nagyon jónak számított. A
puskák, pedig otromba elöltöltõs jószágok
voltak, tekintélyes súlyuk és borsos áruk
miatt egyelõre nem válhattak tömegfegyverré.
A magyar hadsereg tehát létszámát,
szervezettségét és vezetését tekintve hatalmas hátránnyal indult az oszmánok elleni
háborúkba. És mégis, váratlan-hirtelen
fordult a kocka. A török gyors egymásutánban súlyos vereségeket szenvedett a
Balkánon. E vereségeket - keresztény
szempontból fényes gyõzelmeket - a középkor legnagyobb magyar hadvezére,
Hunyadi János vívta ki.
Az ellenfelek: II. Mehmed
II. Mehmed 1456-ban mikor elindult hadaival Nándorfehérvár ellen mindössze huszonnégy éves volt. A férfikor
kezdetén állott, ennek ellenére már tekintélyes hadvezérnek számított. Pontosan
ismerjük születési helyét és idejét is: 1432.
március 30-án született a birodalom fõvárosában, Drinápolyban. A boldog apa II.
Murád (1421-1451) szultán volt, aki az
ankarai csatavesztés és testvérháborúk után
a birodalmát újból hódító hatalommá tette.
Kortársai furcsa embernek ismerték. Felettébb szerette a jó bort, a nõket és a dús
lakomákat, olykor azonban magába szállt,
s elvonult elmélkedni tudós papjaival,
udvari költõivel. Kerülte a kockázatos vállalkozásokat, ennek ellenére szinte végigháborúzta egész életét. Többször találkozott a csatamezõn Hunyadival is, s az
eredmény miatt nem kellett szégyenkeznie. Rigómezõ és Várna dicsérte hadvezéri képességeit.
Az édesanya személye szinte a homályba vész, az igazi nevét és származását sem ismeri a történetírás. Nem hivatalos felesége volt a szultánnak, csak egy
volt a rabnõk közül, akit csak utólag,
rabságában neveztek el Humá-Katunnak.
Fia terjeszti majd jóval halála után, hogy
francia hercegnõ volt. A fiatal anya nem
gondozhatta csemetéjét, bár nem szakították el õket egymástól, nevelõanyát állítottak melléje.
Az apa nem sokat törõdött újonnan
született gyermekével. Már volt két fia a
12 esztendõs Ahmed Cselebi és az annál
pár évvel fiatalabb kedvenc, Aláeddin Ali.
Az ázsiai államokban mindig gond volt a
trónöröklés kérdésének rendezése, egyetlen uralkodó sem kívánta, hogy halála
után utódai testvérháborúba keveredjenek.
A kijelölt utódot is igen gyakran letaszítot-

ták a trónról. Murád azt a megoldást
választotta, hogy a fiatal hercegeket a
birodalom távoli sarkába küldte el kormányzónak. Eltelt már vagy négy esztendõ, amikor Ahmed Cselebi hirtelen meghalt. Ezekben az években már folytak a
harcok Szerbia újbóli leigázására.
Éppen a legkritikusabb évben (1443ban) a távoli anatóliai emírség Karamánia
is háborút indított a török birodalom ellen. A támadó emírt hamar visszaverték,
sõt békére kényszerítették, de apa és fia
között valami súlyos nézeteltérés történt.
Az ekkor már 20-25 éves herceg tiszteletlen - vagy túl önálló volt s ezzel veszélyessé vált apja számára?
Nem tudni, ez sohasem derült ki,
csak az bizonyos, hogy alig két héttel a
kormányzói székhelyére történt visszaérkezése után szultáni utasítást felmutató küldött érkezett hozzá.
Ez a küldött éjszaka belopódzott
hozzá és hidegvérrel leszúrta a trónörökös
herceget.
A 11 éves Mehmed egyedül maradt,
vetélytársak nélkül várhatta trónra lépését.
Murád túl sokat volt távol gyermekétõl is,
a fõvárostól is, hiszen Hunyadi már Várnához közeledett, és csapatai vereséget
vereségre halmoztak. A Balkán Hunyadi
nevétõl zengett.
Mehmed, akaratos mindig könnyen
felfortyanó, igazi herceghez illõen senkinek sem engedelmeskedõ nehéz természetû gyermek volt. A herceggel azonban
sem a tanácsadók, sem az édesanyja de
a nevelõanya sem boldogult. A tanítómesterek is hiába erõlködtek sorra, csõdöt
mondtak. Mehmed sem nem tanult, sem
szót nem fogadott. Kezelhetetlen volt.
Ez azonban már az örökkön titkolódzó török udvarban sem maradhatott titokban, a hír eljutott az apa fülébe is. Az
apa Egyiptomból hozatott nevelõt mellé.
A választás jól sikerült.
A Kuráni nevû tanító mindjárt az
elsõ alkalommal, pálcával a kezében lépett be a trónörököshöz, és a következõképpen vezette be mondókáját: “Apád
engem azért küldött hozzád, hogy tanítsalak, de azért is, hogy megneveljelek, ha
nem engedelmeskednél nekem”. Mehmed
természetesen kinevette tanítómesterét, mire
az, valóban elõkapta pálcáját és jól
elnáspágolta a herceget. Az új módszer
hatott, a herceg rövid idõn belül majdhogynem kívülrõl fújta az egész Koránt.
Mehmed mélységes tisztelettel adózott mesterének, s ez a tisztelet tartósnak bizonyult. Még szultán korában is kegyeivel
halmozta el Kuránit.
De az apa, aki az öreg tanítómestert
a nyakára küldte, nem került közelebb a
fiú szívéhez. Éppen ellenkezõleg. Murád,
hogy pótolhassa, amit addig elmulasztott,
magához rendelte Mehmedet. A fiúnak
ott kellett hagynia megszokott környezetét.
Édesanyjától is el kellett búcsúznia. Drinápoly lett az új otthona, a szultáni
udvarban kellett élnie, hogy megtanulhassa a politika mûvészetét. Drinápolyban
halotta elõször Hunyadi nevét, itt tanulta
meg félni és tisztelni, a törökverõ keresztény hadvezért. Volt mit tanulnia. A
birodalom súlyos gondokkal küszködött.
A magyar-szerb hadak “hosszú hadjárata” a birodalom létét fenyegette. Végül is
a hideg és az éhezés Hunyadit visszafordította. Albánia fellázadt, Karámáni fejedelem ismét támadásra készült. Murád a
rá jellemzõ óvatossággal legveszélyesebb
ellenfelét igyekezett kikapcsolni: Magyarországot. A végletekig engedékeny békefeltételek felkínálásával el is érte célját.
Murád elvonult a Karamáni fejedelem
ellen, s a fiát hagyta kormányzóként az
európai oldalon tanácsadóival. Rövid ideig
volt távol, mindössze három hónapig
kormányozta az európai területeket
Mehmed herceg. Ez a rövid idõszak
azonban elég volt arra, hogy komoly
leckéül szolgáljon a serdülõ fiatalember
számára. El kellett gondolkodnia a török
birodalom világpolitikai helyzetérõl is. A
magyarok ugyanis idõközben felrúgták a
békét. Az európai oldalon viszont csak
néhány ezer katona maradt. Az apja
rohanhatott vissza Európába. Még megalázóbban alakult a helyzet a birodalom

“köldökzsinórjánál”, a Boszporusznál és a
Dardanelláknál. A Boszporuszt még mindig
gyakorlatilag egyetlen városra zsugorodott
bizánci császárság ellenõrizte, az utóbbit,
pedig elzárta a keresztény Velence flottája, amely a magyarok megsegítésére
indult. Az ifjú trónörökösnek végig kellett
néznie, hogy a Karamániából diadalmasan hazatérõ apja heteken át képtelen
átjutni birodalma egyik felébõl a másikba. A Dardanelláktól végül is vissza
kellett fordulnia Murádnak, a Boszporuszon is csa kúgy tudott átkelni, hogy jó
pénzért (állítólag fejenként egy-egy aranyért) Genova hajósai vállalták a szultáni
sereg átfuvarozását. Ez alatt a három
hónap alatt rengeteget tanult az ifjú
herceg. Gyûlölet kelt benne a birodalom
testébe ékelõdött frank államocskák, a
velencei, genovai gyarmatok ellen. Ezen
túl egyre merevebben ragaszkodott Mohamed elõírásaihoz. A nyugat iránti érdeklõdése mégis megmaradt, csak furcsa
módon párosult a keresztények iránti
haraggal.
Murád Várnánál megállította Hunyadi diadalmenetét. Majd alig pár hónappal Várna után 1444 novemberének
végén váratlanul lemondott a trónról
Mehmed javára.
Mehmed csak egy év múlva merte
kimutatni igazi érzéseit. Meghirdette, hogy
eltávolítja a Birodalom testébõl a nyugat
elõretolt bástyáját - Bizáncot. Murád hadvezérei, Halil pasa a nagyvezír, az öreg
tisztek megrémültek. A török sereg mindenhez ért csak a szabályos várostromhoz nem. Egyik fél sem engedett. Az
öregek visszahívták Murádot és Murád
visszajött. Az újabb uralomváltás 1446
októberében történt. Az apa és nem
szeretett fia utjai végleg elválnak. Most
Mehmed vonul vissza néhány hûséges
embere kíséretében.
Távolléte nem tart sokáig. 1448-ban
apja sürgõs paranccsal rendeli magához,
azonnal és katonasággal kellett hozzá
sietnie. Hunyadi megint bent járt Szerbiában. Mehmed idejében érkezett, hogy
ott lehessen a három napig tartó második
rigómezei csatában. Szemtanúja lehetett
apja utolsó nagy gyõzelmének, melyet a
magyarok és szövetségesei felett aratott.
Szemtanúja lehetett azonban apja
vereségének is. A lázadónak tartott albán
vezér, Szkander bég ellen folyt a harc.
Hiába vonult fel maga a szultán csapataival, az albánok erõsségét nem sikerült
bevenni. Murád dolgavégezetlenül távozott. A vert sereg feloszlott: Murád, pedig hazavonult Drinápolyba, hogy újabb
mulatozással töltse idejét. Egy hónapig
mulatott így, míg egy éjjel olyan jó
sikerült az ivászat, hogy túlhajszolt szervezete felmondta a szolgálatot.
1451. február 13-án gutaütés érte.
Többé nem nyerte vissza eszméletét.
Mehmed számára elkövetkezett a
nagy nap. Mehmed Cselebibõl végleg
szultán lett. Az apa a nagy mulatozás
közben nem is figyelt a hírre, meghalt
Humá-Katun, Mehmed édesanyja. A fiú
sietett eltemettetni az elhunytat, maga
állítatott síremléket hamvai fölé, olyan
különös síremléket, amelyen a fiú neve
ki van írva, de a férjé nem...
Mehmed megkezdte uralkodását. Le
kellett csillapítania a janicsárokat. A hadsereg nem feledte az apát, és nem
szerette a fiút. A következõ napok egyikén bizalmasa a fürdõbe fojtotta Murád
utolsó, nyolc hónapja született fiát. Valaki
mégis megkérdezte miért történt ez így,
az uralkodó ridegen válaszolt: Ha a
fiaim közül egyre rászáll a szultáni hatalom, úgy illik, hogy a világ rendje
érdekében megölje testvéreit. Tette követõkre talált. Több évszázadra megfertõzve a szultánok családját. A trónörökösök
ezentúl legyilkolt testvéreik holttestén átlépve kezdik el uralmukat.
Az 1451. év végére ismét meg kellett leckéztetni az örökkön lázadó
Karamánia emírjét. Mehmed visszatértében a Dardanellákon természetesen ismét nem tudott átkelni. Ott most is
keresztény hajók cirkálták. Kénytelen volt
ismét a Boszporusznál próbálkozni. Még
ott a helyszínen elrendelte, hogy az európai

parton is építsenek erõdöt. Ha a tengerszoros mindkét oldalán török erõsség áll,
csak könnyebb, biztosabb lesz a seregek
átkelése, biztonságosabb lesz a hajózás.
Ellenõrizhetõ, megadóztatható lesz a kereskedelem. Ha pedig a Boszporuszt el
lehet zárni a kereskedõk elõl, Bizánc
torkára teheti a kést. Már a tél folyamán
hozzálátott a szükséges pénz elõteremtéséhez, inkább az adók gondosabb beszedésével, mint emelésével. 1452 tavaszán
elkezdõdött a roppant munka. A munkálatokban több mint 5 000 ember verítékezett. Az erõd még az év nyarának
végén elkészült. A hatalmas szürke erõd
falai között hadseregnyi katona húzhatta
meg magát, ágyúik elérhettek minden
hajót, amelyek át akartak kelni a szoroson. Elrendelte, hogy ezen túl minden
vízi jármû, adót fizessen. Az elsõ velencei gályákra melyek figyelmen kívül hagyták
rendelkezését, az ágyúk tüzet nyitottak. A
hajókat elsüllyesztették, vagy elkobozták.
A kapitányokat karóba húzták, a legénységet lefejezték.
A görög és itáliai városok feketetengeri kereskedelme fölött meghúzták a
lélekharangot.
Eközben Mehmed hadihajókat építtetett. Az elkészült hadihajók rövidesen
megtisztították a Dardanellákat is. A fekete-tengeri bejáratokat is a török ellenõrzi. Bizánc torka körül tovább szorul a
hurok. Tengeri úton Bizánc csak Velencétõl és Genovától várhatott, kaphatott
segítséget. Ez a lehetõség ettõl kezdve
megszûnt.
Mehmed tudatosan készült a Bizánccal való leszámolásra. Keresztény
mesterembereket hozatott: mutassák meg
neki a sokszor megcsodált nyugati haditechnikát. A legsikeresebb, legügyesebb
mesterre sikerült szert tennie egy erdélyi
(magyar vagy szász) Orbán nevezetû ember
készítette az újonnan épített erõd ütegeit.
De õ készítette azokat a félelmetes ostromlövegeket is, amelyek 300 kilós kõgolyókat voltak képesek kilõni, amelyeket a
Bizánci falak lerombolására szántak.
Eljött a nagy álom megvalósulásának a napja. 1453. április 2-án hozzálátott a nagyon gyûlölt császárváros lövetéséhez. A török birodalom körülbelül 80
000 emberrel kezdte az ostromot, közöttük 12 000 janicsárral. XII. Konstantin
császár 6 000 görög és 3 000 idegen,
fõleg velencei, genovai zsoldossal állt a
Bizánci falakon. A városban a környékrõl
bemenekült falusiakkal és katonákkal együtt
50 000 ember szorongott. Gyermekekkel,
asszonyokkal és öregekkel együtt is kevesebb, mint a támadó sereg. Az elsõ
rohamokat még visszaverték a halálra
szánt védõk. Az ostrom folytatódott. A
török flotta betört az Aranyszarv öbölbe,
s a bizánciak háta veszélybe került. Május
29-én elkövetkezett az általános roham,
mely több ponton túljutott a lerombolt
falakon. A várost véres utcai harcok árán
bevették. Konstantin császár kezében
fegyverrel esett el. A túlélõket a gyõzõk
rabszolgának adták el, a palotákat, házakat kifosztották. A város falain belül egy
évig nem lakik senki, csak a kirendelt
helyõrség. Az egykori büszke Bizánc
kísértetek tanyája lesz.
A gyõzelem másnapján - Halil pasát, a nagyvezírt, aki ellenezte az ostromot - láncra verték, s július 10-én kivégezték. A rokonoknak még meggyászolniuk sem volt szabad az elõkelõ születésû
államférfit. Mehmedet a gyõzelem megszabadította tanulóéveinek árnyaitól.
A hadsereg, bár kíméletlensége miatt megszeretni nem tudta, most már
legalább tisztelte.
Igazi szultán lett, diadalmas hadvezér, aki kívül és belül le tud számolni
ellenfeleivel.
Máris megkapta az õt évszázadok
múltán is megilletõ melléknevét: Mehmed
el Fátih - Mehmed, a hódító.
Mehmed biztosította a hátát, nincs
többé Karamánia, és megoldotta az egyik
legnagyobb problémát, amely oly sok álmatlan éjszakát okozott neki: Bizáncot
végképp kiiktatta. Eljött az ideje, hogy
foglalkozzon a másik nagy gondjával; szembe
kell fordulnia a keresztény Európával és
annak legerõsebb elõvédjével, Magyarországgal. A kulcs Nándorfehérvár.
Mehmed 1454-tõl kezdve minden
erejével a Nándorfehérvár elleni hadjáratra készül. (Folytatjuk)
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Epizódok a katonaélményeimbõl, avagy a “három izsáki”
Az 1940-es évek elején
dúlt a második világháború.
A hadkiegészítõ parancsnokság szerint, horgásznyelven
mondva, én is “méretes”
lettem, azaz alkalmas a katonai szolgálatra. Ezért mindenre felkészülve, az asztalossal megcsináltattam a katonaládámat, zöldre festettem
és vártam a behívót. Aztán
keresztül robogott rajtunk a
front, az ágyúdörgések mind
távolabbról hallatszottak, végül béke lett és én a háborút megúsztam mundér nélkül.
De a katonásdit azért
nem úsztam meg, mert 195ben Izsákról velem együtt
nagyobb létszámot hívtak be
egy légoltalmi ezredbe. A
katonaládát azonban itt sem
tudtam rendeltetésének megfelelõen használni, mivel akkor a holmijainkat már lemezszekrényben tartottuk.
A légoltalmi ezred
Az akkori csapatoktól
átvett szokás szerint felsorakoztattak bennünket szakaszonként hármas sorokba,
aztán három napon át számoltak (osztottak, szoroztak)
bennünket. Ez abból állt, hogy
a szakaszok végét többször
is levágták és áttették másik szakaszba, és viszont. Én
az elsõ sorban álltam. A
hátam mögött a szakasz végén állt két “földim”, akiket
többször is áttettek másik
szakaszba. De a harmadik nap
végén, amikor a végleges
elosztás kialakult, mindketten ott mosolyogtak a há-

tam mögött, a szakaszban.
Valahogy mindig visszacsempészték, visszaügyeskedték
magukat a hátam mögé.
De erre az összetartásunkra, egymáshoz való ragaszkodásunkra a szakaszparancsnok is felfigyelt, s ez
annyira megtetszett neki,
hogy ezáltal kapcsolatunk az
elsõ pillanattól kezdve nem
mint parancsnok és beosztott, hanem szinte hihetetlen, de a szó szoros értelmében baráti volt. Ebbõl
aztán elég sok elõnyt is élveztünk a többiekkel szemben. Megemlítek néhányat.
Hát elõször is a körletben
emeletes ágyak voltak. És
ki aludt egyes ágyon? Talán
nem is gondolná a kedves
olvasó; a szakaszparancsnok
és a “három izsáki”.
Ezek a behívott tisztesek mind a Horthy-hadseregben kiképzett, frontot
megjárt “öreg rókák” voltak.
Vacsora után a kantinban
összeültek és sörözés mellett éjfélig, éjjel két óráig is
idézgették a régi emlékeiket. A kantinban kiskatonát
nem szolgáltak ki, de ha elsétáltunk a kantin elé és
intettünk a szakaszparancsnoknak, minden további nélkül kinyújtott három pohár
sört a “három izsákinak”.
Néha már túlzásba is
vitte velünk a kivételezést
(körlettakarítás alól felmentve). Úgy hogy emiatt a társaink egy része elõtt meglehetõsen nagy népszerûtlenséget “vívtunk ki”.
A seregben harcászatot

Utcai cicainvázió
Magyarországon az
Orpheus Állatvédõ Egyesület
becslése szerint hárommillió
macska él. A tavaszi párzási
idõszak után nyáron nagy fejtörést jelentenek a magánházak, és a panelépületek körül
nyávogó kiscicák, akiknek szinte
lehetetlen gazdát találni. A
kóbor macskák pedig “csak”
tovább szaporodnak...
Alapvetõen a ház körüli
macska jó célt szolgálna, hiszen a pincék, csûrök rágcsáló
állatainak számát szinten tartanák. Az elszaporodott macskák miatt az állatokat etetõ
állatbarátok tehetõk felelõssé.
A jól tartott macska ugyanis
ivarképesebb, és ezért igazi
természetes szelekcióról sem
beszélhetünk. Van, hogy teli
gyomorral a ház körüli macskák már a rágcsálókat meg
sem fogják.
A macskák féléves koruk
után már ivarérettek, így egy
cicamamának 3 év alatt akár
200 utódja is születhet. Ezért
az Orpheus Állatvédõ Egyesület fontosnak tartja, hogy
ki-ki a háza körül élõ macskák
ivartalanításáról az állatok védelme, a közegészségügyi
normák miatt maga gondoskodjon.
Az állatok ivartalanítása az
állatorvosok körében ma már
rutin beavatkozás, altatásban
végzik, így az állat nem érez

fájdalmat. Vannak fogamzásgátlást segítõ szerek, melyek
szaporodást gátló céllal idõszakosan adhatóak a ház körüli állatoknak. Ez is megoldást
jelenthet a túlszaporodás megelõzésére. Érdeklõdés esetén
keresse fel a lakhelyéhez legközelebbi állatorvost, hogy a
konkrét cselekvési tervet meg
tudják beszélni.
Vannak drasztikus esetek,
amikor a sok házkörüli macskát az állatellenes lakótársak
nem nézik jó szemmel. Van,
hogy ezek a lakosok mérgezett ételt szórnak le a kertbe,
vagy puskával lelövik a kóbor
egyedeket. Ez a cselekmény
a 2004. X. törvény értelmében állatkínzás, és a rendõrségi eljárás után két évig terjedõ börtönt kaphat az elkövetõ. Az utcamacskák számát humánusan is csökkenteni lehet,
például azzal, hogy az állatok
táplálásával az állatokat etetõk
felhagynak, így a macska élelemszerzés miatt továbbáll. Az
is megoldás lehet, ha az utcai
macskatartás helyett a cicákat
a lakásban vagy a házban tartják az állatkedvelõk.
Legyen Ön is Állatvédõ!
Orpheus Egyesület
www.zug.hu - Állatbarát
Web Kuckó
www.gyepmester.hu Állatvédelmi Adatbank
Adó1%: 18464654-1-06

egyáltalán nem tanultunk,
alaki kiképzés is kevés volt.
Valójában arra oktattak bennünket -fõleg tantermi foglalkozás keretében-, hogy légi,
netán atomtámadás esetén hogyan kell a mentést és a
romeltakarítást végrehajtani.
Tulajdonképpen puskája sem
volt mindenkinek (ez nem
vicc!). Errõl tudomást szerzett az egyik bajtársunk nem
kicsit hiú felesége (nem
izsáki!!!), aki elég cikis és
lekicsinylõ levelet írt a férjének, hogy milyen katona
vagy te, ha puskád sincs. A
férj, akinek történetesen tényleg nem volt puskája (miért
is éppen neki lett volna, már
csak a poén kedvéért is), de
hiúsága az asszonyáéval vetekedett, úgy oldotta meg
ezt a kényes -a férji tekintélyét veszélyeztetõ- kérdést,
hogy vasárnap délután, szabadfoglalkozás idején kölcsön
kért egy puskát, a szuronyt
feltûzte, megpróbált vigyázzállást megközelítõ “alakzat”ot felvenni, lefényképeztette
magát és az asszony megnyugtatására elküldte neki a
fényképet.
A koszt jó volt. Itthon
sem vezettünk sem Gundel,
sem Prikkel konyhát. (ez itt
nem a reklám helye.) Hideg
kajaként rendszeresen kaptunk egy vastag szelet téliszalámit (srégen vágva!) vajjal, dzsemmel, mézzel, sajttal. És ekkor derült ki, hogy
a seregben milyen sok a
gyenge gyomrú. Õk a szalámi részüket szívesen elcserélték vajért és egyéb

könnyûkalóriás ételért, én
pedig éltem a lehetõséggel.
Úgyhogy két hónapig téliszalámi-kúrát tartottam. Abban az idõben pedig idehaza
a boltok polcai nem roskadoztak úgy a téliszalámitól,
mint mostanában.
Ebédnél harmadik fogásként gyakran kaptunk a kecskeméti konzervgyárban készült vegyes befõttet. Ennek a kiosztása úgy történt,
hogy a meglehetõsen hosszú
asztalok végére letették egy
tálban az asztalnál ülõk részét egyben, s aztán ahogy
toltuk a tálat a belsõk felé,
úgy szedett mindenki magának. Nem is volt semmi baj,
ha az asztalnál ismerõsök és
a szolidaritás fogalmát ismerõk ültek. Ám amikor idegenekkel kerültünk egy asztalhoz, azok nem voltak tekintettel a hátrébb ülõkre, s
úgy kikanalazták a befõttet,
hogy az asztal vége felé ülõknek még lé sem jutott.
Mondanom sem kell, hogy
nem én lennék, ha egyszer
én is így nem jártam volna.
Gondoltam ekkor egy
merészet. Lementem a konyhára. Ahogy beléptem, egy
nagy kondér kecskeméti
befõtt mögött ott állt egy
alacsony, de olyan 130 kg-os
szakácsnõ, kezében azonos
súlycsoportba tartozó merõkanállal. Megpróbáltam a világ legelesettebb arckifejezését magamra ölteni (megközelítõleg ahogy a színiiskolában tanítják) és megkértem nagy alázattal, hogy a
fenti okok miatt nem kap-

Jól hall Ön?
Ma már, mint az élet más
területein is a digitális technika
tört az élre. Ez a megoldás
biztosítja azt, hogy a hallásveszteség specialitásaihoz (érzékenység a hangos hangokra, torzított
beszédértés) tökéletesen alkalmazkodjon a készülék az adott
halláshelyzetnek megfelelõen.
Ezek a “mesterséges intelligenciájú készülékek” lemásolva az
ép fül mûködését, teremtenek
optimális, természetes hallásélményt. Analizálva a fülünkhöz
érkezõ hangokat külön választják a hasznos beszédet és a
zavaró zajt, a beszédértésre koncentrálva kiemelik a beszédhangokat. Képesek figyelni, hogy
honnan, milyen távolságból,
milyen hangerõvel beszélnek az
érintetthez és automatikusan, a
szükséges mértékben módosítják a beállításokat. Természetesen ezen készülékek beállítása,
számítógépes programozása egy
igen bonyolult szakmai feladat,
melyet csak az erre speciálisan
felkészült szakemberek tudnak
elvégezni. Itt is igaz az az általános mondás, hogy “A legjobbat a legjobb helyen.”
Magyarország kiemelkedõ
ellátó helye a De-Max Halláscentrum. Itt minden megtalálható, mely fontos lehet egy hallássérült számára. A barátságos
környezet, a kollégák mély empátiája segít a probléma feltárásában és az optimális megoldás
kiválasztásában. A döntés mindig az érintett kezében van.
Választhat egyszerûbb (hagyo-

mányos-olcsóbb), vagy csúcstechnológiás termékeket 8 világhírû
gyártó kínálatából. Mivel ez egy
adaptív, egyénileg illeszthetõ
termék, a természetes hallásélmény eléréséhez nélkülözhetetlen a De-Maxot különlegesen
jellemzõ szakmai felkészültség.
Sikereiket mutatja, hogy
már több mint 35.000 hallássérült, az ország 18 pontján fordult hozzájuk segítségért. Persze eredményeik hátterében a
kimagasló ellátási színvonal
mellett a korrekt pénzügyi feltételek biztosítása is áll.
A De-Max Halláscentrum
minden érdeklõdõ, kiváncsiskodó,
érintett számára ingyenes hallásszûrési lehetõséget biztosít elõjegyzés alapján. Természetesen
mint a hallásveszteségek kialakulásáról, mint a rehabilitáció
lehetõségeirõl szívesen adnak tájékoztatást szakorvosaik és szakellátóik.
Szeretnének azoknak is lehetõséget biztosítani, akik hallókészüléket szeretnének, illetve
akik már hallókészülékes tapasztalattal rendelkeznek. A 2006-os
év újdonságait ingyenesen próbálhatják, tesztelhetik. Mindenki számára lehetõséget biztosítanak megélni az ép hallást utánzó termékek nyújtott élményeket.

DE-MAX Halláscentrum 6000 Kecskemét, Balaton
u. 17.
Telefon: 06-76/416-724
Ingyenesen hívható zöld
szám: 06-80/20-44-89

hatnék-e a befõttbõl repetát? “Tartsd fiam a csajkádat!” mondta a “130 kiló”,
aztán megmerítette a kanalat, s a szó szoros értelmében belevágta a befõttet a
csajkámba, de a merõkanál
akkora volt, hogy a fele mellé
ment. Valami köszönetfélét
dadogtam örömömben, de
amikor ránéztem a termetes
szakácsnõre észrevettem,
hogy az egyik szája széle
enyhe mosolyra húzódott. Elhúzódtam egy vadgesztenyefa
alá és fejedelmi lakomát csaptam. Az az enyhe mosoly
felbátorított arra, hogy a
következõ napon is befõttért
jelentkezzem, de akkor már
minkét szájszéle mosolyra
húzódott.
A naponként mind szélesebbre húzódó mosolya
felbátorított arra, hogy a harmadik nap is jelentkeztem a
“130 kiló”-nál. Akkor már
nevetve fogadott, s nekem
sem kellett már színészkedni és megjátszani a szánandót. Telerakta ismét a csajkámat. De a befõtt a harmadik napon már kifogott rajtam, egymagam nem tud-

tam elfogyasztani. Ismerõsöket kellett segítségül hívni.
A szakácsnõ jóindulata révén
a “befõtt kúra” egy hétig
tartott. De aztán valamennyien elteltünk vele és abbahagytam a repetát. Különben is akkor már a centi
nagyon rövid volt, a kiképzés vége felé járt, mi pedig
gondolatban már otthon!
Írásommal kapcsolatban
még annyit szeretnék megjegyezni; miért van az, hogy
az ember eltölt a kórházban
három, netán négy hetet,
avagy a seregben kettõ, netán három hónapot és mindkét helyrõl e rövid idõ alatt
annyi élménnyel, történettel
jön haza, hogy a mindennapi
civil életemben három év
alatt sem jön össze annyi.
Kedves Olvasók! Lehet,
hogy csak én vagyok ezzel
így, vagy talán Önök is?
Nem akarom szomorúan befejezni írásomat, ezért
nem azt írom, hogy a “három izsáki”-ból már csak
ketten élünk, inkább úgy
fogalmazok; ketten még
élünk! Nem mindegy!
Leitem Henrik

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
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

IZSÁKI Hírek

10. oldal
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a
szabadszállási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.)
hívható a 76/353-324-es számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi
orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Augusztus 14-20: Izsák, T: 569-208
Augusztus 21-27: Szabadszállás, T: 76/358-028
Augusztus 28-szeptember 3: Izsák
Szeptember 4-10: Szabadszállás
Szeptember 11-17: Izsák
Szeptember 18-24: Szabadszállás

ÁFÉSZ HÍREK

Élelmiszerboltjaink akciós ajánlata
Radegast 0,5 l dobozos sör

89,-Ft

2006. 08. 16-2006. 08. 28-ig

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Augusztus 14 - 20: Farkas Zsolt, Garai tér 7.
tel.: 06-20/436-7400
Augusztus 21 - 27: Izsák László, József A. u. 8.
tel.: 06-20/475-7966
Augusztus 28 - szeptember 3: Farkas Zsolt
Szeptember 4 - 10: Izsák László
Szeptember 11 - 17: Farkas Zsolt
Szeptember 18 - 24: Izsák László

Tide kompakt 2 kg
999,-Ft.
Quanto öblítõ 750 ml
299,-Ft.
Omnia õrölt 500 gr
899,-Ft..
Paloma kávé 250 gr
279,-Ft.
Maggi óriás gombócleves 184,-Ft.
Savanyúság tartósító, kapros 200 gr
83,-Ft.
Minden nap durum tészták 500 gr
59,-Ft..
Józsa 8 t. csiga tészta 250 gr135,-Ft.
Americana 100 gr csokoládé 79,-Ft.
Fish pizzás melegszendvicskrém 300
gr
200,-Ft.
Bábolna csibefasirt 1/1 natúr369,-Ft.
Napraforgó étolaj 5/1
1169,-Ft.

A lakosság visszajelzésére reagálva szeretnénk közölni, hogy a
mûsorok folytonosságát szándékosan sosem befolyásoltuk. A kimaradások technikai és idõjárási okokra vezethetõk vissza.
A díj hátralékkal rendelkezõket ismételten kérnénk, hogy tartozásukat sürgõsen rendezzék! Az új hálózat kiépítésének kezdése
egy hónapon belül várható. Kiépítés során csak hátralék mentes
háztartások lesznek ingyenesen csatlakoztatva.
F.Zs.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben),
zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.
Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.

2006. augusztus 25-27-ig
Vanish 1/1
699,-Ft.
Bognár Bikatory vörösbor, félédes 2/1
449,-Ft.
Inci-Fincsi alma, narancs üdítõ 5/1
199,-Ft.
Délhús hamburger 1/1
899,-Ft.
Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!
Áruházunk ajánlata!
Befõttes üvegek, fóliák, lapkák, savanyúságos vödrök,
ventillátorok (asztali, álló), mûanyag
székek, asztalok,
szúnyoghálók (különféle méretben,
színben), mûanyag áruk,
hûtõszekrények, fagyasztóládák, szekrények,
televíziók, rádiók, háztartási kisgépek
kaphatók!

ÉDEN napraforgó étolaj 1/1199,-Ft
Minden hétvégén külön akció a
COOP boltban!

Kábeltévé hírek

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

2006. augusztus 16.

2006. augusztus 17-19-ig
Eduscho dupla 275 gr
Zalagyöngye 2/1 bor
Helló üdítõ 2/1
Valdor baromfi érme 1/1
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APRÓHIRDETÉSEK

1800 négyszögöl 4 éves almás és 1600 négyszögöl 8 éves
ikersoros Sárfehér szõlõ, fúrt
kúttal eladó. Érd.: 30-465-4059
Négyütemû Wartburg friss
mûszakival, tartozékokkal eladó.
Érdeklõdni: 06-20-226-9583

Értesítés
Értesítjük a lakosságot,
hogy 2006. augusztus 1-tõl
a Saubermacher Kft. megkezdte a szárazelemek és
használt akkumulátorok gyûjtését.
Az elhelyezés ingyenes.
A lerakás helye: Hulladéklerakó telep, Izsák, Vadas
dûlõ.
Rudics Ákos
ügyvezetõ

279,-Ft.
269,-Ft.
79,-Ft.
599,-Ft.

Kerékpárok és alkatrészeik, motorkerékpár-alkatrészek széles választékban
kaphatók!
Irodaszerek: füzetek, tollak, ceruzák,
színes ceruzák, radír, vonalzó stb.
Festékek, alapozók, zománcok, Héra
16 l-es festék 4120,-Ft.
Budapest Banki hitel ügyintézés
kedvezõ feltételekkel!
Tagi kártyára 3% engedmény!

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Bartek Viktória an: Muzslai Mariann,
Rostás Mirjam an: Hegedûs Ilona, Petrányi Regina
an: Molnár Brigitta, Varga Nikolett an: Tassi Andrea, Kovács Gréta Hanna an: Rapali Erzsébet,
Kovács Klaudia Anita an: Károlyi Anita, Vincze
Marcell an: Szeg Andrea.
Házasságkötés: Szalai László-Varga Gabriella, Hajma
Zoltán-Farkas Éva, Molnár László-Szegedi Anita,
Rábaközi Zoltán-Kovács Andrea.
Meghaltak: Vörösváczki István 48 éves, Szigligeti u.
2, Futó Béláné sz: Téglás Eszter 58 éves, Széktói
u. 42., Czirkos Tóth József 61 éves, Hold u. 12.
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