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XXIII. Sárfehér Napok
Tisztelt Izsákiak!
Október 23-án 18 órakor, a Kossuth téren tartjuk az 1956os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára emlékezõ ünnepségünket.
Ünnepi beszédet mond: Mihala Ferenc, az Észak-magyarországi Nemzeti Tanács elnöke.
Emlékmûsort az iskola tanulói adnak.
Az ünnepség keretében kerül megnyitásra a Mûvelõdési Házban,
az ’56-os dokumentumokból készült kiállítás.
Tisztelegjünk együtt ’56 hõsei elõtt, idézzük közösen a
felemelõ eseményeket! Minden Izsákit szeretettel várunk a megemlékezésre!

Hetven éves volt idén városi ünnepünk. A hét évtized alatt
a rendezvény célja nem változott. Továbbra is a város jó hírnevét hivatott öregbíteni. A létrehíváskor megfogalmazott egykori cél abban is tovább él, hogy
hetven év múltával is vannak

gondjaik a gazdálkodóknak, így
továbbra is aktuális az eredeti
szándék; piacokat, támogatókat,
barátokat szerezni az izsáki terményeknek, termékeknek. Szükség is van ezekre, hiszen ma is
gondot okoz az értékesítés és a
terményekért kapott alacsony ár.

Az idei rendezvény is gazdag kínálattal várta a helybelieket és a hozzánk látogatókat. Az
érdeklõdés nem is maradt el, ez
évben is igen sokan vettek részt
a programokon. Bálint Vilmos
fotóiból készült összeállításunkkal idézzük az eseményeket.

Szabó Károly, a Bács-Kiskun megyei Közgyûlés alelnöke elismeréssel szólt a Sárfehér
Napok programjáról, s külön is
kiemelte az összefogás fontosságát, melyre jó példaként a
rendszeresen megrendezésre
kerülõ, elszármazott izsákiak
találkozóját említette.

Mondok József polgármester köszöntõjében külön is kiemelte, hogy szõlõnk és a belõle készült bor, pezsgõ idén
február óta eredetvédett, mely
tény biztosíték arra, hogy a termelõk a jövõben jobb árat kaphatnak szõlõjükért.

Izsák Város Önkormányzata, Városi ’56-os Emlékbizottság

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOKRÓL
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 1.-jén lebonyolított önkormányzati választásokról az alábbi tájékoztatót teszi közzé:
A helyi önkormányzati választásra egy polgármesterjelölt, 23 képviselõjelölt és 6 cigány kisebbségi önkormányzati jelölt regisztráltatta magát.
A választások elõtt egy önkormányzati képviselõjelölt visszalépett. Õt a szavazólapon töröltük és errõl hirdetmény útján a választópolgárokat tájékoztattuk.
A helyi választási bizottságba a testület által megválasztott tagokon túl további négy személyt delegáltak, akik a bizottság munkájában részt vettek.
A helyi választási iroda az alábbi adatokat rögzítette a választás
napját megelõzõen:
o A szavazást megelõzõ nap 16.00 óráig a névjegyzékbe felvettek
száma: 5034 fõ volt.
A választások eredményeit az alábbiakban közlöm:
A Megyei Közgyûlés választásának eredményei:
* Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1717 fõ (34 %)
* Érvénytelen szavazatok száma: 56 db
* Érvényes szavazatok száma: 1661 db
Az egyes szervezetekre leadott szavazatok száma:
1. FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum Egyesület:
1162 db
2. MSZP
293 db
3. SZDSZ
103 db
4. MDF
42 db
5. FKGP
33 db
6. JOBBIK
26 db
7. Földi Élet Pártja
2 db
A polgármester választás eredménye:
Szavazóként megjelentek száma: 1717 fõ
Urnában lévõ szavazólapok száma: 1711 fõ
Érvénytelen szavazatok száma: 225 db
Érvényes szavazatok száma: 1486 db
Ennek eredményeként a megválasztott polgármester Mondok
József 1486 szavazattal.
A képviselõválasztás eredményei:
A szavazóként megjelentek száma: 1717 fõ
Érvénytelen szavazólapok száma: 40 db
Érvényes szavazólapok száma: 1677 db
Érvényes szavazatok száma: 13729 db
Az érvényes szavazatok megoszlása szerint a megválasztott 13 képviselõ az alábbi:
1. Bálint Vilmos független
1110
2. Bérces Lajos független
908
3. Kutas Tibor független
798
4. Nagy Máté független
782
5. Kállai Gyula független
773
6. Hambalkó Ferenc független
747
7. Tetézi Attila független
731
8. Damásdi Gábor független
686
9. Dr. Rigó József Zsolt független
683
10. Rácz Sándor független
681
11. Bakonyi Zoltán független
674
12. Dr. Horváth Csaba Imre SZDSZ
673
13. Bognár Béla független
667
Folytatás a 2. oldalon.

Sirman Ferenc, az FVM államtitkára megnyitó beszédében
egyebek mellett arról szólt, hogy
éppen az idei Sárfehér Napok péntekén, szeptember 22-én írták alá
a Magyar Fejlesztési Banknál az
Agárdy pezsgõüzem termelõi
megvásárlásához szükséges hitelszerzõdést, melyért a kormány
vállalt hitelgaranciát.

Ez évben Rácz Sándor és dr. Pap Gyula kapta meg az Izsák Díszpolgára kitüntetést. Rácz Sándor
egyéb elfoglaltsága miatt nem volt jelen az ünnepségen, az õ kitüntetését, felesége vette át.

Idén is Csavajda János
mondott verset a megnyitón. A
kiváló tehetségû nyolcadikos
diáknak, Dobrovitz József
fogathajtóbajnok, a tavalyihoz
hasonló elismeréseként, most
is átadta a díjhajó versenyen
kapott tárgyjutalmát.

A már hagyományos kisizsáki kápolnai programban az idén,
az egykori izsáki tanyai tanítókra emlékezõ fotókiállítás nyílt. A
megnyitó ünnepségen a kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykara adott csodálatos hangversenyt.
Folytatás a 2. oldalon.
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A képviselõjelöltekre leadott szavazatok további sorrendje:
14. Mezei Géza független
658
15. Csomor Sándorné független
546
16. S. Juhász Magdolna független
539
17. Oreskó Nándor független
510
18. Lévai Ferencné független
469
19. Frankó János MSZP
368
20. Izsák János József FKGP
295
21. Nagy Szabolcs független
249
22. Patai Ottó Béla MCF
182
A települési cigány kisebbségi önkormányzati választás
eredményei:
A cigány önkormányzati kisebbségi választáson azok vehettek részt, akik 2006. július 15-ig a kisebbségi névjegyzékbe felvetették magukat.
A jelöltek száma 6 fõ volt.
Érvényesen szavazni 5 fõre lehetett.
A névjegyzékben szereplõk száma a felvételkor: 53 fõ
Idõközi törlés: 3 fõ
A választáskor a névjegyzékben szereplõk száma: 50 fõ
Az urnában lévõ szavazólapok száma: 39 db
Érvényes szavazólapok száma: 39 db
Érvényes szavazatok száma: 118 db

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub hagyományos kiállítása idén is telitalálat volt. Most az Izsáki
Sárfehér Napok került “asztalra” igen ötletes kidolgozásban.

A leadott érvényes szavazatok száma alapján a cigány
kisebbségi önkormányzati képviselõk az alábbiak:
1. Radics Péter MCF
33 szavazat
2. Radics György MCF
26 szavazat
3. Patai Ottó Béla MCF
20 szavazat
4. Patai Róbert MCF
18 szavazat
5. Patai Ferenc MCF
14 szavazat
Szavazatot kapott még:
6. Patai Sándor MCF
7 szavazat
A cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére 2006. október 11-én 9.00 órakor került sor a városházán.
A kisebbségi önkormányzat elnökének a képviselõk Radics
Pétert, elnökhelyettesének pedig Radics Györgyöt választották
meg.

A kiállításokon helyi termények (fotónkon),
termékek, iparos remekek és képzõmûvészeti alkotások várták a látogatókat.

A Kisizsáki Részönkormányzatba jelölt részönkormányzati képviselõkre adott ajánlások száma:
Szavazott: 64 fõ
Érvénytelen szavazólap: 2 db
Érvényes szavazólap: 62 db
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jelölések sorrendje:
Kollár Jánosné
Bíró László
Németh Ilona
Beke Gyuláné
Laki Adrienn
Szûcs István
Cseh János
Csernák József

33
29
28
27
26
20
17
12

szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a választások törvényesen zajlottak le, jogorvoslati kérelem a Választási Bizottsághoz nem érkezett.
Ennek megfelelõen a választások eredménye egyben végeredmény is.
Gratulálunk a megválasztott polgármesternek és képviselõknek.

Idén is rendeztünk sütõ- és fõzõversenyt. A sütõverseny gyõztes Horváthné Kiss Aranka (fotónkon) lett. A fõzõversenyen elsõ Hajnák István, második Németh Tibor, harmadik Csorba István lett.

A borutcába idén is sokan ellátogattak.

A jakabszállási sportrepülõk másodszor köszöntötték látványos bemutatóval az izsáki ünnepet.

A hagyományos vasárnapi felvonuláson a fogatosok, lovasok,
valamint a Sárfehér Néptánc Együttes, a Városi Mazsorettcsoport
és a Mamarett Csoport mellett, közel négyszáz motoros is felvonult, akik az ország minden részébõl érkeztek az izsáki ünnepre.

Józsa Lászlóné
HVB elnök

Tisztelt Választók!
Ezúton köszönöm meg szavazataikat, melyekkel október 1-jén megtisztelték a képviselõjelölteket és engem. Úgy
gondolom, hogy ismét jó testület állt össze Izsákon, olyan,
amellyel eredményes munkát tudunk végezni a következõ
négy évben is. Minderre kiváló garancia a megválasztott képviselõk személye. Annak külön is örülök, hogy az új testületben a fiatalság is képviselteti magát.
Tisztelt Izsákiak! Kérem, támogassák munkánkat, hogy
minél eredményesebben dolgozhassunk városunk fejlõdéséért.
Mondok József
polgármester

Tisztelt Választók!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek bizalmukkal és rám szavaztak. Külön köszönöm a választási- és
a szavazatszámláló bizottságokba delegáltak munkáját. Kérem,
ha bármilyen ötletük, észrevételük, problémájuk van, keressenek meg bizalommal.
Rácz Sándor (T: 70/266-5259)

Köszönet
Tisztelettel köszönöm Izsák Város Lakosságának a választásokon való részvételt és a szavazatokat. Továbbra is kérem
támogatásukat, ötleteiket és segítségüket munkámban, hiszen
csak közösen, összefogva vihetjük elõre városunkat.
Tetézi Attila

A szabadtéri színpad programjában a Kormorán, a Bikini, Varga Ferenc és Balási Betti
koncertje, valamint néptáncosaink, mazsorettjeink, mamarettjeink, társastáncosaink
mûsora szórakoztatta a szépszámú közönséget.
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József Attila és a hármas szám
1905. ápr. 11-én csillag született Budapesten. Sajnos, nem
ragyogott sokáig. 1937. decemberében Balatonszárszón végleg
kihunyt. E rövid élet eseményeit végig gondolva feltûnik,
hogy milyen sokszor szerepel
abban a hármas szám. Hárman
voltak testvérek. Attila harmadikként érkezett. Nõvérének:
Etusnak is három gyermeke
született. Tanulmányait három
városban végezte: Budapesten,
Makón és Szegeden. Három fõvárosban élt rövidebb hosszabb ideig: Budapesten,
Párizsban, Bécsben. Három nõ
játszott nagyobb szerepet az
életében: Vágó Márta, Szántó
Judit és Kozmucza Flóra.
A Rádióhoz is három szereplés ígérete kapcsolta. Az elsõ
elmaradt. Budapestre és környékére irgalmatlan vihar zúdult.
Ki kellett kapcsolni a Laki-hegyi adót. Másodszor Attila egy
költõtársával együtt állt a mikrofon elé. Így csupán a harmadik szereplését tekinthetjük
teljes értékûnek.
Már súlyos betegen élt itt,

Balatonszárszón, amikor budapesti barátai meglátogatták, és
három jó hírrel örvendeztették
meg: állása lesz Budapesten,
rádiósszereplésre hívják és Miskolcon elõadó - felolvasó estre
várják.
Élete utolsó szakaszában
három költeményt írt:
“Karóval jöttél”; “Íme te,
hát megleltem hazámat” és “Talán eltûnök hirtelen”
S valóban eltûnt hirtelen.
December 3-án este berobogott
a szárszói állomásra az a tehervonat, amely elvágta élete fonalát.
A szárszói öregtemetõben
három terebélyes tölgyfa öleli
körül az elsõ sírhelyét. Budapesten, a Fiumei úti sírkertben,
a Makai család sírboltjában
nyugszik. Ám, amíg oda került,
háromszor bontották föl a sírját.
Szép álmokat! Te hányatott
életû, hányatott halálú Költõóriás! Nyugodj békében!

„Lakodalmi
gombaszezon”
Az õsz beálltával az igazi gombaszezonnak
már vége, ám a lakodalmakban -Máté László grillázs remekeinek köszönhetõen- továbbra is találkozhatunk kalapos kedvenceinkkel. Fotónkon
a legutóbbi termésbõl látható ízelítõ.

Megújuló
templomkert

Ázsóth Gyula

Elhangzott Balatonszárszón
2006.április 11-én.

TETÉZI LAJOS

Nem
gondoltam...
...hogy a Kormorán izsáki szereplése
kapcsán egyesek azt vélelmezik majd,
hogy “lázítani” hoztam az együttest a Sárfehér Napok szombati programjába - ugyanis elhangzottak ilyen vélekedések
is. Többen viszont megköszönték a színvonalas koncertet.
Amikor május végén szerzõdtettem a zenekart, aligha sejthette bárki is (noha a balatonöszödi elkú...-ós
“országdicsõítés” ekkor már elhangzott, csak mi még nem
ismertük e magasröptû eposzt), hogy szeptemberre akkora
erkölcsi és politikai válságba kerül az ország, melynek kapcsán tiltakozó tüntetések sora indul a kormány ellen. Azt
persze tudtam, hogy a Kormorán-daloknak -köztük a Honfoglalás, vagy a Sacra korona címû filmek közismert betétdalainak-, komoly mondanivalójuk van magyarságról, nemzetrõl, erkölcsi értékekrõl. Pontosan ezért hívtam õket. Úgy
gondoltam, az izsáki közönség is szívesen hallja azokat a
dalokat, melyek refrénjében egyebek mellett olyan gondolatok hangzanak el, mint a; “Jó magyarnak lenni!” Én is e
sorokra utalva konferáltam le az együttest a koncert végén
a következõ szavakkal: “Igen, jó magyarnak lenni, felemelt
fejû magyarnak jó lenni!”
Nem gondoltam azt sem, hogy lesznek, akik e mondatot is lázításnak minõsítik majd. Nem annak szántam! Ilyen
szándék esetén többet mondtam volna! Tudjuk, bõven lett
volna mirõl szólni (és még az sem lett volna föltétlenül
lázítás). Azt viszont állítom, csakis felemelt fejjel érdemes
élni, s ez nem pártállás, vagy pártszimpátia kérdése! Persze
azt is tudom, hogy egy felemelt fejû népet nem lehet hazudozással megkaparintott hatalommal, és ebül szerzett vagyonokkal hosszú távon uralni, sem balról, sem jobbról,
sem középrõl (s ennek így is kell lennie, mert ha nem így
van, akkor nagy a baj!). Az ilyen népet nem lehet büntetlenül, sarokba szorított patkányokhoz hasonlítani (Filló Pál
MSZP), vagy lazán lefasisztázni csak azért, mert ragaszkodik nemzeti jelképeihez, netán megetetni azzal, hogy a törvények, jogszabályok és a megszorítások rájuk szigorúan
vonatkoznak, ám “vezetõik” saját magukra vonatkozóan
már meglehetõsen szabadon értelmezhetik ezeket.
Nem gondolom, hogy valóban megbánthattak bárkit is
a Kormorán dalai, köztük a megzenésített Nemzeti dal és a
Miatyánk, vagy a “felemelt fejû magyarnak jó lenni!”-mondat. Különösen ’56 ötvenedik évfordulóján nem!
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2008-ban ünnepli a Szent
Mihály Katolikus Templom felszentelésének 200-dik évfordulóját. A jeles alkalomra megújul
a templomkert is. Jelenleg a
füvesítés, növényültetés és a
járdák készítése folyik. A templom tetõzetének, valamint külsõ és belsõ vakolatának felújítása tavaly fejezõdött be. A kerek évfordulóra a belsõ díszítõfestés és a szekkók restaurálása is elkészül, s a tervek szerint a templomkert kerítését is
felújítják. A munkákhoz továbbra is várják a segítõ adományokat.

Lelkem virágai...
...címû 2006. szeptember 8ai festmény kiállításra kaptam
meghívót Páhi faluházában. Az
izsáki Jónás Imréné Margitka egy
szoba összes falát betöltõ képeit
láthattam több száz érdeklõdõvel együtt.
Az élmény tanulságaiból mi
is okulhatunk, mert az valósult
meg ezekben a munkában ami
Mindszenthy hercegprímás bátorításaként kell serkenteni, hogy
merje vállalni legszebb álmait, s
ne csak vállalni merje, de megvalósítani is...” Kifejezetten a
családtagok és barátok megajándékozása céljával készült képeken
“mûvész név”-ként Bognár
Propszt Margit áll, -emléket állítva az elõdöknek, akiktõl ezt a
képességet örökölte. Az anyai
nagyszülõk mûvészi hajlama, az
apai nagyszülõk romantikussága, valamint a szülõk természetszeretete már gyermekkorban felfedeztette vele a színek használhatóságának csodálatos lehetõségét. Szegénységben felnõtten
nem tellett puccos fehér zoknira
és lakkcipõre, de a budaiföld fehérsége és a korom feketesége játék közben megoldotta a hiányt.
Az élet nehéz. Kedves szülõ

hosszas betegsége segítette Margitkát festészetének kibontakozásában, mert a betegágy melletti csendes vigyázást használta fel
alkotásra. Folytatva a fenti idézetet: “Érdemes alázattal a legszebb álmokat megvalósítani.”
Vegyünk példát, ne titkoljuk
el a Teremtõ ajándékaként szüleinktõl örökölt képességeinket,
és tegyük közzé. Mi pedig,
izsákiak, vegyük észre és biztosítsunk megnyilatkozási lehetõséget városunkban is mindannyiunk gazdagítására!
Bérces Lajos

Az izsáki rendõrség és polgárõrség közös
felhívása a trükkös lopások megelõzésére
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy városunkban az
utóbbi idõben, megszaporodtak
az idõs személyek sérelmére elkövetett trükkös lopások. Az
elkövetés jellemzõ módja, hogy
az elkövetõk -általában két személy-, lakásokba becsöngetve,
valamilyen kommunális szolgáltatónak adják ki magukat,
vízmû-dolgozónak, áramszolgáltató, gázszolgáltató emberének, de néha még a polgármesteri hivatalra is hivatkoznak, és
elõfordult hogy rendõröknek is
kiadták magukat. Szinte minden esetben azzal az indokkal
jönnek, hogy pénzt hoztak,
azonban túl nagy címletû pénz
van náluk, melyet általában fel
is villantanak a sértett elõtt
(10-20.000 Ft) és kisebb összeget 4-5000.forintot ígérnek,
melyhez kérik, hogy a sértett
váltsa fel a pénzt. A sértettek
rendszerint ilyenkor elõveszik
otthon tartott pénzüket, melyet
az elkövetõk vagy kikapnak a
kezükbõl, vagy ha a pénz felváltása megtörtént, a pénz tárolási helyérõl tudomást szerezve a sértett figyelmét elterelve
tulajdonítják el azt.

Több alkalommal az Uniós
csatlakozásra hivatkozva korszerûbb mérõeszközök felszerelését helyezik kilátásba, melyhez a lakásban ál-felírást végeznek a fogyasztókról, ezzel terelve el a sértettek figyelmét, közben az elkövetõk egyike az elõbb
leírt módon a pénz helyérõl már
tudva azt eltulajdonítja.
Kérjük a lakosságot, elsõsorban az egyedülálló idõs embereket, hogy kapujukat zárva
tartsák, ha becsöngetnek hozzájuk idegenek, kérjék el tõlük
a fényképes, munkahelyük által kiállított igazolványukat,
melyet a kommunális szolgáltatók dolgozói kötelesek felszólításra bemutatni. A szolgáltatók dolgozói általában munkaidõben 8-16 óra között, egyenruhában járnak és szolgálati
gépkocsival (általában nem piros Zsigulival) mennek ki a lakásokra, melyen nagy betûkkel
van a szolgáltató neve, emblémája feltüntetve. A szolgáltatók alkalmazottai általában
pénzt nem kérnek és nem is
szoktak házhoz vinni, hiszen
ezt banki vagy postai úton bonyolítják.

Kérjük a lakosságot, hogy
a trükkös lopásokra hívják fel
idõs hozzátartozóik figyelmét,
hogy ne válhassanak áldozattá.
Amennyiben a fent leírt,
vagy hasonló módon elkövetett
bûncselekményrõl értesül bárki, kérem hívja az izsáki rendõrség 06-30-546-7196-os, vagy
Némedi Norbert r. tzls. csoportvezetõ 06-20-539-5909-os
számát, vagy a polgárõrség
ügyeleti telefonszámát: 06-30555-6645, vagy az ingyenesen
hívható 107-es vagy 112-es segélyhívószámok valamelyikét.
Némedi Norbert r.tzls.
csoportvezetõ,
Nagy Máté Izsáki
Sárfehér Polgárõr
Egyesület Elnöke
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Hol vannak a vitézek...
A Sárfehér Napok forgatagában többen megállítottak a kérdéssel: miért mondta le a Városi
Vegyeskar a hagyományos pénteki mûsorát. A válasz egyszerû: nem tudtunk tisztességgel felkészülni, hevenyészett, összecsapott mûsorral pedig nem
állunk, nem állhatunk közönségünk elé. Az elmúlt
hetekben próbáink csökkentett létszámmal zajlottak. A kórusban bekövetkezett örvendetes babybumm (Kismamáinknak ezúton is gratulálunk, és
várjuk vissza Õket), valamint az ismert allergiások
mellett az elmúlt hetek akut betegségek tömegével
sújtották a kórustagokat, ami lehetetlenné tette a
magunktól elvárt színvonal elérését. Hallgatóságunktól ezúton kérünk elnézést az elmaradt hangverseny miatt, egyben ígérjük, az adventi hangverseny sikere érdekében mindent megteszünk.
Nem hallgathatok azonban a kórus krónikus
betegségérõl, a férfi szólamok csökkenõ létszámáról. Többszöri felhívásunk ellenére sem szaporodott a tenor és basszus szólam tagjainak száma. Mármár azt hittem, városunkban nincsenek énekelni
szeretõ és tudó fiúk, férfiak, ám éppen a Sárfehér
Napok idején gyõzõdhettem meg ennek ellenkezõjérõl.
Szombaton este a nagyszínpadon fellépõ együttes megénekeltette közönségét, külön-külön a gyengébb és az erõsebb nem tagjait. Hogy a nõk énekelnek, az nem meglepõ, ám meglepõen tömör hangzású férfikórust is hallhattunk.
Szintén szombaton, késõn este egy másik kórusra lettem figyelmes. A fürdõszoba nyitott ablakán át hallottam, amint szomszéd a házibuli fiatal
férfi vendégei dalolták a népszerû refrént tisztán,
gyönyörû egységes hangzással. Teljesítményük külön lenyûgözött, mivel zenei aláfestésül egészen más
dallam szólt. Ha magukra ismernek, szeretettel várjuk Õket próbáinkra.
Vasárnap este a nagyszínpad elõtt már figyeltem. A fellépõ könnyûzenei legenda szinte minden
dalát velük együtt énekelte a közönség, köztük sok
ismerõs arc, városunkban élõ különbözõ korosztályú férfiak.

Számomra kiderült, hogy tudnak is, szeretnek
is énekelni a helyi férfiak. A kérdés már csak az, hol
vannak az Izsáki dalos ajkú vitézek? Miért nem jönnek közénk, miért nem erõsítik sorainkat. Néhány
lehetséges indok: “Nem tudok szolmizálni, nem tudok kottát olvasni.” Nem elõírás, nem mindenki
tanult szolfézst, hallás után is kiválóan megtanulhatóak a mûvek.
“Mit szól a barátnõm, feleségem?” Hozzák el
õket is.
“Mit szólnak a munkatársak, a haverok?” Hozzák el õket is.
“Mit szólnak, ha egyszer csak beállítok közéjük?” Mindenkinek örülünk, aki énekelni tud, és
szívesen jön közénk. Egyetlen kezdõt sem nevettünk
még ki, segítségünkre minden új tag számíthat. Errõl a Férjem tudna mesélni...
Kórustagként úgy gondolom, minden jelenlegi
dalosnak fontos a próbákon való rendszeres, aktív
részvétel. Minõségi teljesítményt csak így lehet nyújtani, és mi erre törekszünk. A kórusmunka nem megy
akkor, ha csak a fellépések, utazások lehetõsége vonz
valakit. Heti egy próbát tartunk, amit kötelezõnek
érzünk, csütörtökön 17.30-19 óráig, az OTP fölötti
tanácsteremben. Fellépésre készülve, néhány hétig
kétszer találkozunk. Ilyenkor mi nõk félretesszük a
háztartást, a vasalnivaló megvár, gondolom az autó
lemosása is várhat kicsinykét, kedvenc sorozatunk
videokazettán rögzíthetõ, ahogy az aktuális bajnoki
forduló is. És igen, néha mi is szívesebben maradnánk otthon az egész napi munka után, de megyünk,
mert a közösséghez tartozás, az éneklés jó. És micsoda öröm, amikor sok-sok próba, kudarc és erõfeszítés után egyszer csak igazán megszólal az a mû...
Nem titkolt céllal javasolnék valamit. Jöjjenek
el próbáinkra, minden kötelezettség nélkül. Afféle
nyílt napra gondolok, ahol az érdeklõdõk betekinthetnek az énekkar életébe. Ha tetszett, eljöhet újra.
Akinek kedve van, énekelhet is velünk. Aki jól érzi
magát, és újra meg újra eljön, az már kórustag....
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Juhász Edit

A hûség jelképei Kecskeméten
Kutya... Errõl a szóról egy hûséges, kisebb vagy nagyobb méretû,
kopasz vagy dúsabb bundájú négylábú háziállat jut eszünkbe. Hûséges?
Persze, hogy igen. Hiszen gondoljunk
csak bele, ha például az ember egymaga él egy háztartásban, fáradtan
ér haza este a munkából, szinte még
meg sem fogja a kilincset, de kedvence már ott várja, és mikor a gazda belép az ajtón jöhet egy jólesõ kéznyalogatás, egy üdvözlõ vakkantás és
egyéb, a szeretet és a hûség jelenlétét megtestesítõ jel. Ez viszont kölcsönös érzés, mert ebünk csupán egy
valamit kér tõlünk, hogy szeressük,
és ez a legjobb “befektetés” a világon. Hiszen minél többet adunk, annál többet kapunk. Így gondolta ezt
Josh Billings is, aki szerint: “A kutya
az egyetlen teremtmény a világon,
mely jobban szeret téged, mint saját
magát.” Mérettõl, szõrszíntõl és fajtától függetlenül.
Ennek ellenére sajnos léteznek
emberek, akik egyszerûen ráunnak,
vagy nem tudnak gondoskodni a kutyus további ellátásáról, és - nem tudni, milyen megfontoltságból - túladnak rajtuk. Ennek lehet módszere
sajnos az utcára való kitevés is. Elõfordulhat az is, hogy az állat elkóborol. Kecskeméten és környékén, ahogyan az ország sok más területén is,
mára aggasztó méreteket öltött a
magára hagyott, elkóborolt, gazdátlan állatok száma.
Ilyen és ehhez hasonló esetek
megoldására, valamint a gazdátlan
ebek sorsának jobbra fordításáért, és
gazdához segítéséért jött létre 2003.
február 7-én a kiemelkedõen közhasznú Mentsvár az Állatokért Alapítvány, melynek elnöke Tõzsér Judit. A szervezet folyamatosan ellátja
és gyógyítja a sérült, balesetet szenvedett kutyákat. Altatást nem végez-

nek, kivéve gyógyíthatatlan állat esetében, állatorvos tanácsa alapján. Fõ
támogatójuk a kecskeméti Gong
Rádió. A rádió adásában szerepel vasárnap délelõttönként 10 - 12 óráig
a RádióZoo címû állatvédelmi magazinmûsor. Témája elsõsorban a
hallgatók állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos, és az éppen
aktuális, vagy megoldásra váró feladatokról - szakemberek segítségével - való tájékoztatás. Az interneten
szintén információkat gyûjthetünk a
www.mentsvar.hu-n.
Az alapítvány legfõbb céljai közé
tartozik egy telefonfelügyelettel ellátott állatvédelmi központ létrehozása, ahol végre lehetõség lenne a kóbor ebek kultúrált befogadására,
hosszú távú megõrzésére és ellátására. Ennek elsõ lépéseként nyitotta
meg kapuit 2005 októberében Kisfái 211. szám alatt az Ideiglenes Befogadó Telep, ahonnan az ott található kutyák bármelyike közül kiválaszthatjuk saját kedvencünket, és
újra szeretetteljes légkört nyújthatunk neki, immár más házszám alatt.
Hogyan? Az Ebrendészeti Telepre
(volt Gyepmesteri Telep) gazdája által bevitt kutyák átkerülnek az Ideiglenes Befogadó Telepre, így õk rögtön elvihetõk. Az utcán megtalált, illetve befogott kutyák 14 napos megfigyelés alatt várják saját gazdájuk
jelentkezését. Amennyiben ezalatt
nem jelentkezik érte senki, õk szintén átkerülnek a telepre, hogy új gazdához kerüljenek. A mi feladatunk
csak annyi, hogy ellátogassunk az
Ideiglenes Befogadó Telepre, válasszunk, és egy örökbefogadási
szerzõdés aláírása után megfelelõ
körülmények közé helyezzük a kutyát. Az állattartási körülmények az
örökbefogadást követõen ellenõrzésre kerülnek.

Ha nincs lehetõségünk örökbefogadásra, a telephelyen -remélhetõleg nem sokáig ott élõ- kutyák szívesen látnak bennünket (nevezzük
nevén: aktivistákat) egy-egy jó szóra, szeretõ simogatásra, fülvakargatásra, vagy épp a kölykök egy játékos labdázásra. Hiszen ezzel is jobbá tehetjük napjukat, és ez egyfajta
alapozó oktatást is jelenthet a jövõbeni szocializált környezetbe kerülésükhöz. Ha végképp nincs idõnk,
akkor is meg tudunk még kapaszkodni az utolsó fûszálakba, hogy találkozhassunk a kis kedvencekkel. Az
alapítvány munkatársai lelkesen, és
egyre többször szerveznek örökbefogadó, és simogató napokat, valamint állatbarát és gazdi találkozót,
mint ahogyan ezt október 8-án is
megtették a kecskeméti Vízmû
Dombnál az Állatok Világnapja alkalmából, ahol egyben örökbefogadásra is adódott lehetõség. A program része volt többek között kutya
ügyességi bemutató, dog dancing és
szépségverseny. Mindhárom mûfajban remekeltek az ebek, bebizonyítva ezzel azt is, hogy milyen szép és
jó egy igazi kutya-gazdi kapcsolat.
Ta r j á n y i A n i t a
a Kölyök Tv munkatársa
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Önkormányzati
hírek
A Képviselõ-testület 2006.
október 10-én tartotta alakuló
ülését, melyen a Választási Bizottság elnöke tájékoztatót tartott a választás eredményérõl,
majd átadta a megbízóleveleket.
Ezután az önkormányzati képviselõk és a polgármester az
esküt letették.
A polgármesteri programot
ismertette Mondok József polgármester, melyek az alábbiak:
egészségügyi centrum létrehozása, az úthálózat további rekonstrukciója, az újonnan elkészülõ utak oldalszegéllyel
történõ kialakítása, a kábeltelevíziós hálózat rekonstrukciója, a csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése, a rendõrõrs megteremtése, az idegenforgalom
fejlesztése (ennek érdekében folyamatban van a Sárfehér Vendéglátók Egyesületének létrehozása), a régi hulladéklerakó
rekultivációja, az intézmények
felújítása úgymint a mûvelõdési
ház, általános iskola, ivóvíz fejlesztési program, a város köznyugalmának, közbékéjének
megteremtése.
A Képviselõ-testület megállapította a polgármester illetményét, mely havi bruttó
496.800.-Ft
és
költségáltalányát havi bruttó
124.200.Ft-ban.
A Képviselõ-testület a továbbiakban megválasztotta a bizottsági tagokat az alábbiak szerint:
Ügyrendi Bizottság elnöke
Bakonyi Zoltán, tagjai Tetézi
Attila és Bognár Béla. Pénzügyi
Bizottság elnöke Hambalkó Ferenc, tagjai Bakonyi Zoltán,
Damásdi Gábor, Kállai Gyula,
Kutas Tibor. Mezõgazdasági Bizottság elnöke Kállai Gyula,
tagjai Rácz Sándor, Bakonyi
Zoltán, Damásdi Gábor. Szociális- és Egészségügyi Bizottság
elnöke Dr. Rigó József Zsolt,
tagjai Bálint Vilmos, Dr. Horváth Csaba, Tetézi Attila. Közmûvelõdési- és Oktatási Bizottság elnöke Bérces Lajos, tagjai

Kutas Tibor, Hambalkó Ferenc,
Tetézi Attila. A Kisizsáki Részönkormányzat elnökének Bérces Lajos képviselõt választották.
A Képviselõ-testület Nagy
Máté képviselõt választotta
meg alpolgármesternek, tiszteletdíját 2006. október 10. napjától kezdõdõen havi bruttó
165.600.-Ft-ban állapította
meg.
A Képviselõ-testület megbízta az Ügyrendi Bizottságot,
hogy a Szervezeti- és Mûködési Szabályzatot vizsgálja felül,
és javaslatát terjessze a Képviselõ-testület elé.
Mondok József polgármester megköszönte K. Szabó József úrnak a korábbi alpolgármesteri munkáját. K. Szabó úr
a rendszerváltáskor lett polgármester és nyolc évig ebben a
beosztásban vezette a települést. Szintén nyolc évig volt alpolgármester és munkájával tevõlegesen segítette a polgármestert és az önkormányzatot.
Nevéhez fûzõdik a rendszerváltás békés átmenete, az elsõ mûködõképes önkormányzat vezetése, a földkiadások lebonyolítása és számos beruházás. Az õ
idejében épült fel a sportcsarnok, városi címet kapott a település, elindult a szennyvíz beruházás, a hulladéklerakó építése és számos utca burkolata
készült el. A testvérvárosi kapcsolat beindításában, kialakításában is kiemelkedõ szerepet
vállalt. K. Szabó úr tevékenységével, emberi magatartásával
kivívta a város választópolgárainak megbecsülését, hiszen
négy cikluson keresztül megválasztották. Az önkormányzat
nevében is megköszöni a volt
polgármester és alpolgármester
munkáját.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 11én tartotta alakuló ülését.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a kedves érdeklõdõket a 3.
osztályok

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLJÁRA,
melyet az erdei iskola javára november 25-én tartunk
a SPORTCSARNOKBAN. Vendégvárás 19 órától. A
belépõ ára 3500 Ft. Jegyek kaphatók az Edit Butikban, az iskolában és a felsõvárosi trafikban.
Menü: Vargányagombás erõleves vadászgallér tésztával, Szarvaspörkölt, Kakaspörkölt túrós csuszával,
Falusi gezemice, Fekete erdei desszertparádé.
Zene: Szamba zenekar.
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Könyves Vasárnap
Október 8.-án az Országos
Könyvtári Napok keretében megszerveztük hagyományteremtés céljából
a Könyves Vasárnapot. A Szily Kálmán Városi Könyvtár rendhagyó módon ezen az októberi vasárnapon már
reggel 8-kor kinyitotta kapuját az érdeklõdõk elõtt. “A könyvtárak összefogása a társadalomért” címû programhoz kapcsolódott intézményünk,
melynek fõ célja, hogy rávilágítson,
felhívja az emberek figyelmét a
könyvtár sokszínûségére, segítõkészségére az élet bármely területén.
Könyvtárunk az egészség megõrzését, a prevenciót állította a nap középpontjába.
Kiállítást szerveztünk a témával
kapcsolatos könyvekbõl, kiadványokból. Vendégeinknek lehetõsége nyílt
ingyenes vérnyomás- és vércukorszint
mérésére, mágneses ékszerek megtekintésére, vitaminok és méz vásárlására.

Intézményünk infrastrukturális
adottságait kihasználva interneten keresztül mûveltségi vetélkedõn vehettek részt az érdeklõdõk, gyerekek és
felnõttek egyaránt. A diákok számára különféle nyelvi feladatokból állítottunk össze játékokat. A résztvevõket édességgel, gyümölccsel jutalmaztuk.
Nemcsak ezen a napon, hanem
2 héten keresztül tartott a “Megbocsátás hete”, ami azt jelenti, késedelmes olvasóink térítési díj nélkül hozhatták vissza tartozásaikat. Nagyon
sokan kihasználták - melynek nagyon
örültünk -, és ezúton is bátorítjuk olvasóinkat, éljenek a lehetõséggel!
Örömünkre szolgál, hogy sokan
érdeklõdtek, a továbbiakban is szeretettel várunk mindenkit, látogasson
el könyvtárunkba!
A Szily Kálmán Városi
Könyvtár könyvtárosai

Könyvtárak összefogása a társadalomért
2006. október 4. és 14. között
került megrendezésre az Országos
Könyvtári Napok programsorozata. Az ország összes kisebb-nagyobb könyvtára bekapcsolódott
ebbe a mozgalomba, így az izsáki
Szily Kálmán Könyvtár is.
Az elsõ alkalommal megrendezett “Könyvtári Napok” hasonló funkciót kíván betölteni, mint a
“Múzeumok éjszakája”, fel szeretné hívni a figyelmet az olvasás örömére, a könyvek szeretetére, buzdítani a gyakoribb könyvtárlátogatásra. Október 8-án “Könyves
vasárnapot” rendeztek az ország
könyvtárai. Ezen a napon késedelmi díj fizetése nélkül lehetett
visszavinni elfelejtett kölcsönzött
könyveinket, játékos vetélkedõkön vehettek részt a kikapcsolódásra, szórakozásra vágyó gyerekek, felnõttek.
Városunk könyvtára is meghosszabbított nyitva tartással várta az érdeklõdõket reggel 8-tól
délután 5-ig. Ahogy azt Kárászné
Dalmady Lenke könyvtárvezetõ
elmondta, ez a nap nem pusztán a
könyvekrõl és a köréjük csoportosuló feladatokról szólt. Az érdeklõdõk elõadást hallgathattak,

megtekinthették a könyvtár kiállítását és azt a termékbemutatót,
amit az iskolai könyvtár vezetõje
Papp Zoltánné Bencze Éva állított
össze, saját készítésû mézbõl. A
gyerekek játszhattak, a kicsit nehezebb fejtörõ feladatokhoz még
a számítógépeket, az internetet is
igénybe vehették. Ehhez kapcsolódóan még a kecskeméti Katona
József Könyvtár is összeállított egy
internetes tesztsort, melyet délután 2 óráig lehetett elküldeni emailben és ajándékokat sorsoltak
ki a helyes megfejtõk között.
A rendezvénysorozatot a tervek szerint jövõre is megtartják,
mert különösen fontos lenne, hogy
az emberek többet olvassanak, és
egyre kevesebben mondhassák el
magukról, hogy még soha be nem
tették a lábukat egyetlen könyvtárba sem.
A szervezõk jövõre is szeretettel várnak minden kedves látogatót! Érdemes kipróbálni!
Az Országos Könyvtári Napok
honlapja
http://
osszefogas.kjmk.hu
Felföldi Anna 11. D
a Kölyök TV munkatársa
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”
Az idei szüretben eddig, hála a Jó Istennek az idõjárás
kegyes volt hozzánk. A minõség alapján jó évjárat prognosztizálható, az árak a kevesebb termés, és a jó minõség miatt is az
elõzõ évekhez viszonyítva kedvezõbben alakultak. A
gépibetakarítás lehetõségét egyre több tagunk vette igénybe.
Két izsáki szüretelõkombájn mellett másik két gép is segített
(konkurált) a betakarításban. Az összefogás mellett, jó magyar
szokás szerint a széthúzás is jelen volt és van a termelõi “önszervezõdésben” a kívülállók, ellendrukkerek sanda örömére. Arra
törekszünk, hogy mindenkinek a szervezõdésen belül egyforma
elõnyöket biztosítsunk, de egyesek értetlensége, rajtuk keresztül mások félretájékoztatása, a hiteles információ nélküli csúsztatások, a szomszéd tehene szindrómához vezet. Kinek jó ez?segítségként,- a dõlt betûs szó a megfejtés.
Értesítjük a termelõi csoport tagjait, hogy szüret után felmérést végzünk és terület, valamint értékesített szõlõmennyiség függvényében komplex mûtrágyát juttatunk azon tagjainknak, akik a kedvezményes gépibetakarítást, fuvarlehetõséget,
egyéb szolgáltatást nem tudták igénybe venni. Különösen azon
tagjainknak szeretnénk segíteni, akik eddig is a szövetkezeti
határozatok és alapszabály szerint teljesítették tagsági kötelezettségeiket (a teljes termésmennyiség értékesítése a szövetkezeten keresztül, a mûködési költség hozzájárulás rendszeres
befizetése). A szemlék során érzékelhetõ, hogy az ültetvények
jelentõs része kiéheztetett, tápanyag visszapótlás nélkül nem
lehet még rövidtávon sem, se mennyiséget, se minõséget elõállítani. A kezdeményezés legalább részben, ezen is segíthet.
Tagjaink közül többen a 3% mûködési költségbefizetés
nagyságát kifogásolják, amit egyébként nem a vezetõség, hanem a közgyûlés szavazott meg. Az indok akkor a 15 évre bérelt
pince legszükségesebb állagmegóvási és technikai javításainak
elvégzése, amire eddig kisebb részben a tagi befizetésbõl, nagyobb részben a támogatásokból 19 millió forintot költöttünk.
A kérdésre a válasz az elõzõ hírekben is kifejtésre került. Mivel
kevesen követik a friss információkat, és annál többen a
félinformáltakat, ezért újra szíves figyelmükbe ajánljuk a “pletykalapok” helyett a korábbi híranyagot: “Kérjük tagjainkat, hogy

szõlõ és borértékesítésnél csak a szövetkezeten keresztül értékesítsék termésüket! A felvásárlási összeget igény szerint személyesen a szövetkezeti irodán vehetik át, vagy a tag számlájára utaljuk a
banki megérkezés után azonnal. Sokszor elmondtuk már, de nem elég
hangsúlyozni: a szövetkezeten keresztüli értékesítéssel növelik a Szövetkezet árbevételét, ami két okból fontos: az állami elismerés megtartásának feltétele a 300 millió Ft-os éves árbevétel elérése. Állami elismerés nélkül jelentõsen csökken a Szövetkezet érdekérvényesítõ képessége, és megszûnik a jogosultság az Uniós támogatásra. Az árbevétel
nagyságától függ a támogatás nagysága is. A támogatásból a mûködési költségeken túl szeretnénk tovább folytatni az elõrejelzõ rendszer
finanszírozását, a bérelt tároló folyamatos rendbetételét, a tagi szolgáltatások, közös anyagbeszerzések bonyolítását. Agárdy borászati
üzem átvételével a tagok jelenlegi 3%-os mûködési költség hozzájárulását, vissza tudjuk állítani a korábbi 1%-ra. Mindezeknek feltétele az
árbevétel teljesítése, azaz a szövetkezeten keresztül történõ értékesítés.”
Az eredetvédelmi rendszerbe bejelentkezett termelõk beszállított szõlõi közül több tétel csak részben felelt meg a rendeletben rögzített elvárásoknak. A termelõk egy része nem fordított kellõ hangsúlyt a botrítiszes fürtök, illetve bogyók, másodtermések eltávolítására. Ezek a tételek eredetvédettként nem
hozhatók forgalomba, és a kiemelt felár sem érvényesíthetõ. A
gondosan ápolt ültetvényekrõl, egészséges, 17,5 cukorfokkal
beszállított Arany sárfehér tételek is elõfordultak. Tanulságos,
hogy a növénykondicionálók /káliumszulfát, bor hatóanyagú/
használatával 2 cukorfok javulást is el lehetett érni. Ehhez természetesen szükség volt a szakszerû növényvédelem mellett a
rendszeres zöldmunkára is.
A szõlõtermelõk kedvezményes áron juthatnak törzskötözõ mûanyagcsõhöz. A kötözõ-anyag ára 400 Ft/kg (1 tekercs
= 1 kg = 400 fm), 500 kg-os rendelés esetén az ár 350 Ft/kg.
Érdeklõdni a szövetkezeti-hegyközségi irodán lehet.
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

Arany sárfehér Borrend alakult
Izsákon
2006. szeptember 23.-án, a 70 éves
Izsáki Sárfehér Napok XXIII. rendezvényén megalakult az Arany sárfehér
Borrend. A Borrend a Kunsági borvidék
Izsáki körzetében mûködik, Amely körzetben 2200 ha Arany sárfehér szõlõültetvény található.
A Borrend célja, tevékenysége
A térségben fellelhetõ szõlészeti
és borászati kultúra fenntartása, értékeinek megõrzése és terjesztése különös figyelemmel az Arany sárfehér alap
és eredetvédett fajtára, illetve az abból
elõállított termékekre. Kulturális és
szakmai rendezvényeken megjelenésével, bemutatókkal és egyéb programokkal az Izsáki körzet szõlõ és borkultúrájának bemutatása, jó hírének öregbítése. A borrend tagjaitól elvárjuk a bornak, (mint a test és a lélek italának, a
liturgia részének, a kenyérrel együtt az
áldozat képének) minõség iránti tiszteletét, elkötelezettségét. Hiszik és hirdetik, hogy a bor a kultúra és a civilizáció hordozója.
A Borrend zászlós bora
A borrend zászlósbora 100 % -ban
az Arany sárfehér fajtából elõállított mt.
minõségi bor.
Kiválasztására az évente megrendezésre kerülõ Arany sárfehér borversenyen kerül sor. A bíráló bizottság által legjobbnak minõsített bor egy éven
át a lehet a Borrend zászlósbora.
A Borrend rendezvényei
- Arany sárfehér borverseny,- Izsáki Sárfehér Napok,- Újbor bemutató
Borrendi tisztségek
Az Arany sárfehér Borrend tisztségviselõit a tagok szótöbbséggel választották meg.
Nagymester (Elnök): Oreskó
Imre. Feladata a Borrend képviselete,
mûködésének irányítása, a közgyûlések
levezetése.
Kancellár: Knábel László. Feladata
a Borrend életével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása
Ceremóniamester: Osvay Gabriel-

la. Feladata a Borrend hivatalos rendezvényeinek protokoll feladatait látja el.
Kincstárnok: Rábaközi Zoltán.
Feladata a Borrend pénzügyi tevékenységével kapcsolatos tennivalók.
Új tagok felvétele
Rendes tagok felvétele
A Borrend alapító és késõbbi rendes tagjainak egyszerû többségének
egyetértésével az avatási ceremónia után
válik a jelölt taggá. A rendes tagot mindazon kötelezettségek és jogok megilletik, ami az alapító tagokat.
Tiszteletbeli tagok felvétele
A Borrend rendes tagságának véleménye alapján azok az érdemes személyek válhatnak tiszteletbeli taggá,
akik a borrend céljaival és tevékenységével egyetértenek és azok megvalósításában, segítséget nyújtanak.
Ruházat
A borrend tagjai a borrendi ünnepi
rendezvényekhez illõ öltözéket használnak, ami kifejezi a bor iránti tiszteletet,
a térségi sajátosságokat.

Tagság
Alapító tagok
Ács Ferenc, Bátri Balázs, Knábel
László, Kujáni László, Osvay Gabriella,
Radványi Jenõ, Simon Csaba,
Ágasegyházi Hegyközség (Agárdy Imre,
Pardi Lajos), Cavern ZRt (Dr. Kiss Iván,
Kovács Anna, Szabó Ferenc),
Dunavölgye Kft (Birkás Menyhért, Birkás Zoltán, Birkás Csilla), HELIBOR
Kft (Káplány Sándor, Oreskó Imre,
Duráncsik Gyula, Rábaközi Zoltán),
Izsáki Hegyközség (Édes Imre, Kállai
Gyula), Izsák Város Önkormányzata
(Mondok József, K. Szabó József), Fruit
Kft (Mezei Mihály, Mezei Zoltán),
Orgoványi Gazdaszövetkezet (Subicz
József), Orgoványi Hegyközség
(Duráncsik Gyula, Nagy P. Benedek),
Sárfehér Vin Pinceszövetkezet
(Damásdi Gábor, Szabó Gábor), Ungor
és Ungor Borház (Ungor Erik, Ungor
Pál), Varga Birtok Kft (Varga Árpád,
Vargáné Kovács Ildikó, Varga László),
Vino étterem (Prikkel László)

Villanás
Álmos reggel szeme kipattant,
mikor belépett a kertbe az Õsz.
Vérpezsdítõ illatfátyolától
hirtelen feltámadt, kivirult a zöld.

Nap cirógatta mohos, vén fákon
dalolni kezdett fa, levél, gyümölcs.
Harsányan zengték, fennen hirdették:
“Gyõztes király az ezerarcú Õsz!”

Erõtõl duzzadt, friss levegõ áradt,
s légszomjjal küzdött egy ezüstfenyõ.
Lágy szellõk szárnyán hegyek üzentek:
“Indulj, hisz neked idegen e föld!”

Hódító király volt, ki elfeledtetett
meleg nyárestéket, víg tücsökzenét.
Gyõztes király volt - percnyi villanásig.
Készül a trónfosztás! Jön a Tél!
Nagyné
Igaz Melinda Sára

Nevetõ sugarak hétfátyoltánca
röghöz kötötte a fuldokló fenyõt.
Álmodozásában megzavarva,
ámultan pillogott egy piros rózsatõ.

IZSÁKI Hírek
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Közlemény
Személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával jóindulatú
adózó állampolgárok 2005. évben 247.547 Ft-tal járultak hozzá az
Izsákért Közalapítvány vagyonához. Ezt az összeget az Alapítvány az
Alapító Okiratban meghatározott célokra használta fel.
A Kuratórium döntése alapján az összegbõl - megosztva - az alábbiak részesültek: Sárfehér Néptánc Együttes, sportkör, énekkar, gyermekjólét, közbiztonság, erdei iskola, táncgála-rendezvény, Kostka-telepi alkotótábor.
Az adományozottak a mûködés és szervezés anyagi feltételeinek
biztosítására kapták a támogatást.
Úgy gondoljuk, hogy a támogatás mindenütt jó helyre került, és
találkozik a felajánlók egyetértésével.
Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a felajánlók nemes célt
szolgáló segítségét. Kérjük, hogy ebben az évben is éljenek ezzel a
lehetõséggel, hozzájárulva a város feladatainak megoldásához, kulturális életének fejlesztéséhez.
Adószámunk: 18351851-1-03.
Köszönettel: Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma

IKEM-elõadások
Lapunkban is rendszeresen
hírt adunk arról a kiváló elõadássorozatról, melyet az IKEM szervez immár több éve. A legutóbbi
elõadást dr. Kiszely István professzor tartotta “Keletkutatás régen és most” címmel. A szervezõk mindenkit jó szívvel invitálnak az alkalmakra, emellett az
ITV is rendszeresen rögzíti az elõadásokat, így akik személyesen
nem jutnak el a programokra, a
televízióban is megnézhetik azokat. A színvonal alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kis helyi “Mindentudás Egyetem”-ünk
van nekünk is itt Izsákon.
Fotó: Bálint Vilmos

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

2006. október 20.

Labdarúgás

Nagyszerû eredmények
Az õszi idény közepére úgy
látszik összerázódott a csapat,
mert az utóbbi hónapban igazán
jó eredményeket értek el, csak elvétve vesztettek pontot. Csakúgy,
mint ifjúsági csapatunk.
A 6. fordulóban Akasztó csapata látogatott hozzánk. Erõsen
tartalékosan tudtunk kiállni,
mert az elõzõ mérkõzésen több
alapemberünk is lesérült, és ráadásul a kapusunkat kiállították.
Szerencsére az ifjúsági csapat kapusa nem vallott szégyent, és
megfelelõ helyettes volt. Az elsõ
félidõ elején két nagy helyzetet is
kihagytunk. Ezután kiegyenlített
lett a játék, de az igazán nagy helyzetek nekünk jutottak. Jó volt látni, hogy ismét küzdött a csapat.
Ennek ellenére egyik csapatnak
sem sikerült a kapuba találni. A
második félidõben tovább folytatódott a kiegyenlített játék, de
kevés helyzettel. A félidõ közepén némileg váratlanul megszerezte a vezetést a vendégcsapat.
Szinte a középkezdés után szerencsére sikerült az egyenlítés, sõt pár
perccel ezután egy jogos büntetõbõl a vezetést is megszereztük. A
vendégek sokáig vitatták a 11-es
jogosságát, de a bírót nem sikerült meghatniuk. A hátralévõ idõben az akasztóiak próbálkoztak,
de nem volt igazán átütõ erõ a támadásaikban, és mi is biztosan védekeztünk, és ha alkalom adódott
veszélyes támadásokat is vezettünk, de az eredmény már nem
változott. A következõ fordulóban Kiskõrösre látogattunk. Hiába volt az alsóházban a hazai csapat, nehéz mérkõzésnek ígérkezett, ami be is következett. Az
egész mérkõzés folyamán a kiskõrösi csapatnak volt több helyzete, de a csapatunk, élen a kapusunkkal ezeket mind hárítani tudták. A mezõnyben talán mi voltunk a jobbak, de sajnos a legnagyobb lehetõségeinket is elpuskáztuk, és így meg kellett elégednünk az egy ponttal. A 8. fordulóban az utolsó helyezett, és tavaly
még a megyei II. osztályban szereplõ Kiskunmajsa csapata látogatott el hozzánk. Ennek megfelelõen már az elsõ öt percben három nagy helyzetünk is kialakult,
amibõl az egyiket sikerült is kihasználni. Ezután is szinte csak
nálunk volt a labda. A vendégek
betömörültek a saját térfelükre,
és megpróbáltak néhány ellentámadást vezetni. Ezek közül kettõnél is nagyon elaludtak a védõink, és csak a kapusunknak volt
köszönhetõ, hogy nem sikerült
nekik megszerezni a becsületgóljukat. Mi viszont még az elsõ já-

ÉRTESÍTÉS
szemétszállításról
Értesítjük a lakosságot az
ünnepre való tekintettel,
az október 23.-i (hétfõi)
szállítás helyett, október
21.-én (szombaton) lesz
szállítás.
Izsák KHT.

tékrészben tovább növeltük az
elõnyünket. A második félidõben
még nagyobb lett a fölényünk, a
vendégek szinte el sem jutottak a
kapunkig. Gólgyártásunk is beindult, és ennek az lett a következménye, hogy az idei bajnokság
eddigi legnagyobb különbségû
gyõzelmét arattuk. A következõ
fordulóban egy igazi rangadónak
néztünk elébe, ugyanis az ötödik
helyezett Kunszállás csapatához
látogattunk. Nagy iramban kezdtek a csapatok, mind a két kapunál kialakult veszélyes szituáció,
de betalálni egyik csapatnak sem
sikerült. A második félidõben is
tovább folytatták a csapatok a nagy
küzdelmet. Látszott, hogy amelyik csapat elõször betalál, az valószínû, hogy meg is nyeri a mérkõzést. Szerencsére ez az utolsó
percben, egy szögletet követõ fejesbõl nekünk sikerült, és így ezt
a rangadót is megnyertük, és továbbra is az élen álló Hartával
egyforma ponttal a második helyen tartózkodtunk. A 10. fordulóban egy könnyebbnek ígérkezõ
mérkõzésen Dusnok csapatát fogadtuk. A várakozásnak megfelelõen mi birtokoltuk többet a labdát, és gólhelyzeteink is bõven
akadt. Az elsõ negyedóra végén
aztán a vezetést is sikerült megszerezni. Továbbra is mi támadtunk többet, de azért néhány veszélyes ellentámadást a vendégek
is vezettek, de a védelmünk a kapusunkkal egyetemben jól állt a
lábán. Az elsõ félidõ végén tovább
növeltük az elõnyünket. A második félidõben tovább folytatódott
a fölényünk, de sajnos nagyon sok
helyzetet, sõt még egy tizenegyest
is elhibáztunk, de szerencsére utána nem sokkal mégis sikerült betalálnunk a kapuba. A gólunk
után egy védelmi megingást kihasználva szépítettek a vendégek.
Az utolsó negyedórában már nem
változott az eredmény. Tulajdonképpen mi tettük nehézzé a mérkõzést a rengeteg kihagyott helyzettel. Remélem, azért ez a jó sorozatunk ki fog tartani az õszi
idény végéig, és ismét a bajnokság élmezõnyéhez fogunk tartozni a téli pihenõ alatt.
Ifjúsági csapatunk is beindult
az idény közepére, mert három
gyõzelem mellett csak egy döntetlent és egy vereséget értek el az
utóbbi mérkõzéseken, és ezáltal
felzárkóztak a tabellán a középmezõnyhöz. Remélem a következõ mérkõzéseken is kitart majd a
lendület, és nem járnak úgy mint
tavaly, hogy nagy hátrányba kerülnek az õszi szezon után.
6. forduló:

Sárfehér SE - Akasztói FC 2 1 (0 - 0) Góllövõink: Juhász, Pap
(11-esbõl)
Gréczi Gábor: A több sérültet és eltiltottat nélkülözõ csapatom hozzáállásával elégedett vagyok. Kiszenvedett gyõzelem volt.
Ifjúsági eredmény: 4 - 3 Góllövõink: Bertalan (3), Sándor
7. forduló:
Kiskõrösi LC - Sárfehér SE 0 - 0
Gréczi Gábor: Tipikusan egy
gólos mérkõzés volt, de azt az egy
gólt egyik csapatnak sem sikerült
megszerezni. A Kiskõrösnek
több, nekünk pedig nagyobb lehetõségeink voltak.
Ifjúsági eredmény: 4 - 2 Góllövõink: Bertalan, Sándor
8. forduló:
Sárfehér SE - Kiskunmajsa FC
9 - 0 (2 - 0) Góllövõink: Pap (2),
Riscutia (2), Ámann K. (2), Hleba,
Márton, Németh.
Gréczi Gábor: Tartottam az
összecsapástól, mert a kötelezõ
gyõzelem mindig nehéz, de az ellenfél és a csapatom is rácáfolt az
elõzetes várakozásomra.
Ifjúsági eredmény: 12 - 1 Góllövõink: Bertalan (4), Jandácsik
(3), Tóth I., Terecskei, Bajusznács,
Cseh, Ámann M.
9. forduló:
Kunszállás SE - Sárfehér SE 0
- 1 (0 - 0) Góllövõnk: Márton
Gréczi Gábor: A hazai csapaton kívül a pálya talajával is meg
kellet küzdenünk, Némi szerencsével, de úgy érzem összességében egy góllal megérdemelten
nyertünk.
Ifjúsági eredmény: 3 - 3 Góllövõink: Bertalan (3)
10. forduló:
Sárfehér SE - Dusnok KSE 3 1 (2 - 0) Góllövõink: Juhász,
Hleba, Parti.
Gréczi Gábor: A meglepõen
szervezetten játszó dusnoki csapat megnehezítette a dolgunkat,
de mindenképpen magabiztos
gyõzelmet arattunk.
Ifjúsági eredmény: 6 - 0
A következõ mérkõzések:
Október 22.
14:30:
Kalocsai FC - Sárfehér SE
Október 29.
13:30: Sárfehér SE - Solti FC
November 05.
13:30 Nemesnádudvari KSK
- Sárfehér SE
November 12.
13:00: Sárfehér SE Soltvadkerti TE
November 19. 13:00: Tompai
KSE - Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Árverési hirdetmény
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉSRE HIRDETI MEG:
Izsák, Rákóczi u. 19. szám alatti volt orvosi lakást és
rendelõt 9.000.000.-Ft induló árral.
Izsák, Dózsa tér 15. szám alatti társasházban a jobb oldali
földszinti lakást 6.600.000.-Ft induló árral.
AZ ÁRVERÉS IDEJE ÉS HELYE:
Rákóczi u. 19. szám alatti ingatlanra 2006. november 2.
(csütörtök) 8 óra, Dózsa tér 15. szám alatti lakásra 2006.
november 2. (csütörtök) 9 óra
a városháza jegyzõi irodájában.
Bõvebb tájékoztatás a jegyzõtõl kérhetõ az árveréssel
kapcsolatosan.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

IZSÁKI Hírek

2006. október 20.
Hunyadi János
Hunyadi születési idejét, de még
a helyét sem ismerjük pontosan. 1407
körül születhetett talán Budán, talán
apja erdélyi birtokán Vajdahunyadon.
Az édesapa (Vajk) tisztességes vagyonnal rendelkezõ katonaember volt. Havasalföld tekintélyesebb bojárjai
(nemesurai) közé tartozott, és ahhoz
a párthoz csatlakozott, amelyik a magyar királlyal való szövetkezést támogatta. Az oly gyakori Havasalföldi fordulatok egyikén a törökbarát párt kerekedett felül. Az apának menekülnie
kellett, ezért Magyarországra költözött, ahol Zsigmond király udvari vitézévé lett. Hûséges szolgálatai jutalmául
kapta tõle Hunyad megye legfontosabb
várát a késõbbi Vajdahunyadot. Ez tekintélyes uradalomnak számított, hiszen vagy negyven falu tartozott hozzá. Magyar nemes lányt kapott feleségül, fölvette új hazája vallását, leányai
és fiai már a katolikus hitben nõttek
fel, s mindnyájan magyarnak vallották
magukat, s magyar nemesnek számítottak.
A fiatal Hunyadit - ahogy ez akkor illett - apródnak adták hadd tanulja ki a katonamesterséget. Hunyadi
több fõúrnak is szolgált többek között Lazarevics István szerb despotánál, a fejedelem magyarországi uradalmainak központjában, Becse várában.
Ekkortájt ismerkedett meg a kor legjobb magyar hadvezérével, Ozorai
Pipóval, sõt az Újlakiak bevezették a
királyi udvarba is. Könnyen tehették,
hiszen a Dráva-Száva közének és a Dunántúlnak leghatalmasabb birtokosai
közé tartoztak. A neveltetés, amit ez
urak környezetében kapott, igen célratörõ, de - mai szemmel - jócskán egyoldalú volt. Írni-olvasni sose tanult meg
János úrfi -ez bizony a legnagyobb urak
között sem volt ritkaság- de a harchoz, a nélkülözések elviseléséhez hozzászoktatták.
Hunyadi számára mégsem ez, hanem a házasság jelentette ezeknek az
éveknek a nagy eseményét. 1429 körül
vette feleségül egy temesközi középbirtokos leányát, Szilágyi Erzsébetet.
1431-ben megszületett az új pár elsõ
gyermeke, Hunyadi László.
A fiatal apa ekkor már a királyt
szolgálta, mint hajdan apja, udvari vitézként.
A jó szemû Zsigmond észrevett
valamit lelkes katonájában, ami kiemelte õt az átlagos törtetõk sorából.
Magával vitte, mikor 1431 õszén Itáliába indult császárrá koronáztatni magát. Hunyadi a messze idegenben is
magára vonta a figyelmet Filippo
Visconti milánói herceg egy Zsigmonddal kötött egyezség értelmében
zsoldjába fogadta a fiatalembert a Velence elleni háború idejére. Az állandó
háborúktól zaklatott Itália pedig, a kor
hadmûvészetének felsõfokú iskolája is
volt. 1433 õszén búcsúzott el
Viscontitól a magyar vitéz, s sietett
császár-királya után Baselba. Zsoldjával jól sáfárkodott, mert ettõl fogva
elég gyakran találkozunk vele, mint
Zsigmond hitelezõjével. Zálogként kisebb földbirtokokat kapott, ezeket késõbb szabályos adományok váltották
föl. A családi vagyon az elkövetkezõ
években mezõvárosokkal és több faluval szépen gyarapodott. A tapasztalat, az ismeretszerzés is folytatódott.
Hunyadi Prágába is elkísérte Zsigmondot a huszitákkal kötendõ békekötési
tárgyalásokra. Prágai tartózkodása alatt
újabb leckét vehetett a korszerû haditudományból: a csehek másfél évtizedes háborújuk alatt csaták sorozatában gyõzték le a Német Birodalom és
Magyarország lovagjait.
1438 végén kapja elsõ végvidéki
megbízatását Szörény várának (Turnu
Severin) kapitánya, majd 1439-végétõl szörényi bán lesz. A szörényi kinevezés nemcsak azért volt roppant fontos fordulat, mert a feltörekvõ hadvezér ez által aratta elsõ, még apró sikereit a török ellen. Mint bán, életében

7. oldal

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DAIADAL

Ötszázötven éve történt
(folytatás az elõzõ számból)

elõször hivatalos lett a királyi tanács
üléseire, s elindult a hivatali ranglétrán
felfelé, hogy viharos gyorsasággal érkezzen az országos méltóságok közé.
Albert király korai halála után az
ország és a királyi tanács kettészakadt.
Hunyadi a lengyel Ulászló pártjára állott. A jutalom nem is maradt el. I.
Ulászló rábízta Erdély kormányzását.
Még meg sem száradt a vajdai kinevezésén a király aláírása, máris újabb
kinevezéseket kapott. A király ráruházta a temesi ispánságot, majd a nándorfehérvári fõkapitányságot.
A tisztséghalmozás nem volt véletlen. Szendrõ bevétele után a török
nyomása fokozódott. 1440-ben Murád már annyira felbátorodott, hogy
megkísérelte elfoglalni magát Nándorfehérvárt. Erdély és a Temesköz kormányzója külön-külön is jelentõs haderõ felett rendelkezett, s egészen nyilvánvaló volt, hogy a király Nándorfehérvár mindenáron való biztosítását
remélte a három tisztség egybekapcsolásától. Hunyadi 1441 õszén lement
Nándorfehérvárra, s átcsapott török
területre. Már visszafelé tartott, mikor a szendrõi bég csapatai elállták az
útját. A csata, Hunyadi elsõ igazi ütközete a törökkel, magyar gyõzelmet
hozott. Az elmúlt évek állandó török
betöréseinek e tájon egy idõre vége szakadt. Hunyadi elindulhatott Erdélyi
ügyeinek intézésére, várták hivatali teendõi.
Itt érte az évtized legnagyobb szabású török rablótámadása. 1442 tavaszán Mezid bég 17 000 akindzsival és
szpáhival Havasalföldön át megkerülte a magyar végvári vonalat, és elpusztította, az Olt és a Maros völgyének jó
részét. A meglepett vajda alig tudott
valami haderõt összeszedni, s mikor Lépes György erdélyi püspök bandériumával egyesülve- az ellenség közelébe akart férkõzni, emberei hibát vétettek. A törökök csapdába csalták, katonái jó részét levágták (maga Lépes
is elesett) Hunyadi alig néhányad magával tudott csak megmenekülni.
A kudarc nagyon fájó volt, nemcsak az addig sértetlen Erdély egy részének pusztulása miatt, hanem a Hunyadi hírnevén esett csorba miatt is.
Nem is volt hajlandó belenyugodni a
vereségbe, szinte napok alatt új hadsereget teremtett, jórészt parasztokból,
erdélyi népfelkelõkbõl. Ezúttal õ állított csapdát Marosszentimre falunál.
1442. március 18-án lesbõl csaptak le
Mezidre a magyarok, s több órás véres
küzdelemben szétszórták egész hadát.
Maga Mezid bég és vele lévõ fia is
elesett. Hunyadi kezdte kiismerni a törököt, szinte biztos volt benne, hogy a
bosszú nem várat sokat magára.
A szultán magának a ruméliai
beglerbégnek adott parancsot, hogy
megtorlásként szállja meg Havasalföldet, Moldvát és Erdélyt. A ruméliai beglerbég Sihábeddin pasa az egész európai haderõ mellett még hat ázsiai szandzsák szpáhijait és négyezer janicsárt
vihetett magával a hadjáratba. A törökök már 1442 augusztusában a Havasalföldön jártak, erõik mintegy 4050 ezer embert tettek ki. Hunyadi
harmadakkora hada nem merészkedhetett túl mélyen a bizonytalan magatartású fejedelemség földjére. A két
sereg szeptember 6-án találkozott a
Jalomica folyó mellett. Az egyenlõtlen
erõk harcából a magyarok kerültek ki
gyõztesen.
A váratlan, fényes diadal Európaszerte híressé tette kivívója nevét. Méltán: ez volt a magyar haderõ elsõ megnyert nyílt csatája a török ellen. Ahhoz
pedig, hogy a gyõzelem bekövetkezhessen, a hadvezérnek elõzõleg át kellett formálnia a magyar hadsereget és

a hadi taktikát. A nyugat-európai (itáliai), prágai iskolát megjárt Hunyadi a
tanultakat sikeresen alkalmazta; egy
helyen egy idõben. Ezzel meglepte a
háromszoros túlerõben lévõ törököket.
Erre a márciusi Marosszentimrei
csata óta tudatosan készült. Egyik újítása a páncélos lovasság fegyelmének
megszilárdítása volt. Megtanította
õket vezényszóra zárt alakzatban támadni, megállni, megfordulni, hátrálni, újra elõrenyomulni. A másik újítása a gyalogság harcba vetése volt. Bizonyosan tudott arról, hogy az un. százéves háborúban az angol gyalogos íjászok rendre szétszórták a rohamozó
francia lovagokat. Prágai tartózkodása
idején, pedig a husziták hadmûvészetét tanulmányozhatta. A cseh hadsereg
a szekeret tette meg legfõbb harci eszközének. Kis ágyúkkal szerelték föl
azokat: ha védekezniük kellett, akkor
gyûrût (“szekérvárat”) formáltak belõlük, amelyen megtört az ellenség
rohama; ha támadhattak, a szekérvár
szétnyílt, s a kitörõ, jórészt gyalogos
katonaságot a szekerek százai kísérték akciójukban, ágyúikból, íjakból
szórva a halált az ellenségre. Ezáltal
megnövelték a tüzérség mozgékonyságát és hatékonyságát. Hunyadi sok
huszitát fogadott zsoldjába, akik létrehozták a magyar hadsereg szekeres
alakulatait. A szekérvár felállításával a
sereg lehetõséget kapott arra, hogy
vereség esetén is biztos helyre vonulhasson vissza; de ugyanakkor a szekereken szállított vagy azokkal együttmûködõ gyalogság megszûnt csak védekezõ fegyvernem lenni. Csatlakozhatott a támadást vezetõ lovassághoz.
A gyõztes csata elsõ eredménye a
magyar belpolitikában mutatkozott
meg. A Habsburg-párt már decemberben aláírta a békét Ulászló királlyal,
elismerve annak magyarországi uralmát. A két román fejedelemségben
erõre kapott a magyarpárt. Hunyadi elsõsorban katonailag igyekezett kihasználni sikerét. Még a télen beütött Szerbiába és Bulgáriába, fölégette Vidin
fontos várát. Diadalmas visszatérése
után hozzálátott, hogy nagyszabású támadó hadmûveletet készítsen elõ - ha
lehet, a török Európából való kiûzésére.
Az ötlet nem tõle származott, hanem a pápától. A tervet támogatta a
népszerûségre törekvõ I. Ulászló király is. De Hunyadi volt az a hadvezér,
aki nélkül az egész terv megvalósíthatatlan maradt volna. Kétségtelen, hogy
Hunyadi állásfoglalása mögött ott
munkált közismert becsvágya is - de
ez a becsvágy ezúttal politikai éleslátással és különös felelõsségérzettel társult. Õ volt az, aki elsõk között ismerte fel, milyen halálos veszélyt jelent a
török elõnyomulás. A védekezés önmagában elégtelen - támadni kell, mert
a török erejét másképpen nem lehet
megtörni. Ugyanakkor látta a háború
pusztítását is. Magyarország néhány
kisebb csetepatén kívül még nem szenvedett nagyobb kárt anyagiakban. Felismerte, hogy a háborút Magyarország
határain kívül kell megvívni. Hunyadi
tehát úgy döntött, saját jövõjét ahhoz
a jó ügyhöz köti, amelyik az õ számára
a legnagyobb kockázatot, de egyben a
legnagyobb lehetõséget is jelentette, s
amelyik ugyanakkor megmentheti azt
az országot, amit hazájaként ismert és
szeretett. Ez annál is nagyobb dolog
volt, mert egyéb érdeke nem fûzõdött
a török háborúhoz, az õ birtokai jobbára az ország távolabbi részein feküdtek.
Az elhatározáshoz hamarosan egy
újabb tényezõ is járult. Az 1439 óta
Magyarországon élõ Brankovics
György despota is fölajánlotta szolgá-

latait. Közben híre jött, hogy Murád
szultánt Kisázsiába szólította a
karamáni háború. Jobbnál jobb hírek
jöttek. 1443 áprilisában a fõurak tanácsa megszavazta a hadjárat megindítását s az ahhoz szükséges adókat. A
királyi kincstárt szinte teljesen kiürítették, ehhez jött még a pápa jelentõs
pénzküldeménye, a lengyel rendek segítsége, Brankovics pénzvagyonának jó
része.
A Budáról július 22-én induló sereg létszáma meghaladta a 20 ezer fõt,
útközben még csatlakozott hozzá egy
10 ezres szerb sereg. A nagy hadi úton,
a Morava völgyén nyomultak elõre, s
szeptemberig szétverték a környékbeli szandzsákbégek valamennyi csapatát. Novemberben már a Hunyadi hátába került ruméliai beglerbég seregét
is tönkreverték. Az út megnyílt Bulgária felé. December elején már Szófiából füstölték ki a török helyõrséget. A
bolgárok, akik több mint fél évszázada nem láttak keresztény sereget, szabadítójukat látták Hunyadiban. Murád
szultán idõközben mégis visszajutott
Európába és hadseregével állta el a Balkán magas gerincén átvezetõ hágókat.
A nagyvezíre pedig ismét Hunyadi hátába került. December 12-ét mutatott
a naptár, kegyetlen, hideg tél volt. A
törökök maguk sem akarták elhinni;
friss seregüket szinte lesöpörte a csatatérrõl Hunyadi serege.
A had túl nagy volt ahhoz, hogy
rendes ellátását a messze idegenben
meg lehessen szervezni. A haditanács
a visszavonulás mellett döntött. A hazaút mégsem lett sétafelvonulás. December 24-én újból Kászim beglerbég
próbált szerencsét, január 2-án, pedig
Turakán pasa. Mindhiába a magyarok
gyõzelmet gyõzelemre halmoztak. Január 25-én I. Ulászló megviselt, de diadalmas sereg élén vonult be Nándorfehérvárra. Így végzõdött a “hosszú
hadjárat”. Nagyvonalúan megszabott
célját - a török megsemmisítését nem
érte el, de súlyos csapást mért az Oszmán Birodalomra. Hiszen azt egyedül
és kizárólag a hadserege tartotta össze,
s ez a hadsereg európai szereplése óta
elõször képtelen volt megvédeni országát. Bebizonyosodott, hogy kellõ hozzáértéssel, a szükséges katonai erõvel,
a pénzforrások elõteremtésével a török igenis megverhetõ, megsemmisíthetõ, ki lehet ûzni Európából.
Az eredeti cél, a török kiûzése a
Balkánról nem sikerült. Mégis olyan
hatást váltott ki a törökbõl, ami igazolta a támadó hadmûvelet helyességét. A következõ év nyarán török békeküldöttség érkezett Budára. Murád
megígérte Szerbia kiürítését, a Szerb
fejedelem rab fiainak szabadon engedését. Magyarországnak 100 000 arany
hadisarcot (!), sõt szükség esetére -ha
Magyarországot bárki részérõl támadás érné- 25 000 fõnyi segédhadat
ígért!
A hihetetlen ajánlat magát I.
Ulászló királyt is megrendítette. A békét megkötették, de Magyarországon
szinte mindenki háborúpárti volt. A
pápai követ (Cesarini) is minden követ megmozgatott az új háború megkezdésére. Életét tette föl a török kiûzésének gondolatára - sõt ennél valamivel többre. Róma régi álmát, a kereszténység egyesítését remélte véghezvinni, ha katolikus sereggel menti
meg a végveszélybe került Bizáncot. A
háttérben, mûködött az intrika, a titkos diplomácia. Ez elérte, hogy a magyar csapatok szeptember 20-án
Orsovánál átlépték a török határt. November 10-én már Várnánál vívták a
török elleni csatát, amit Ulászló ügyetlenkedése miatt elvesztettek. Elesett
maga Ulászló, és elesett a pápai követ

Cesarini is, sok magyar, lengyel és a
román katonák nagy része. Hunyadit
saját páncélos lovasai mentették ki a
csatatérrõl.
I. Ulászló hõsi halálával ismét
megüresedett a magyar trón, a gyermek V. László nevében Habsburg Frigyes megint jelentkezett a hatalomért.
A Habsburg gyámkodásból nem kértek a magyar urak, a királykérdés megoldását elhalasztották. A teljes anarchia elkerüléséért a királyi tanács vette
kezébe a kormányzást. Az országot
négy fõkapitányságra osztották, az
egyik fõkapitány maga Hunyadi lett.
A fõkapitányoknak a rendre, a törvényre kellett ügyelniük. Az ügyek vitelére,
a kormányzás folyamatossága érdekében 1446. június 6-án az országgyûlésben kormányzóvá választják Hunyadit. Igaz a királyi jogok egy részét megtagadják tõle, csak kisebb birtokokat
adományozhat, pénzügyi és jogi ügyekben csak a tanács belegyezésével intézkedhet. De hatalma ettõl még valódi hatalom, amelynek birtokában távol tarthatja a törököt Magyarországtól. Kormányzósága alatt voltak sikerei, de voltak kudarcai is, az országban
azonban sikerült nyugalmat teremtenie. A török közelsége miatt azonban
a nyugalom sohasem tartott sokáig. A
török már alig négy év elteltével ismét
támadott. Ezúttal az albán fejedelmet
Szkander béget szemelte ki áldozatnak. Hunyadi már csak azért is a segítségére sietett, hogy a balkánon legyen,
maradjon szövetségese, de a gyászos
emlékû Várnai ütközetet is feledtetni
akarta. A csata pontosan abban a völgyben zajlott, ahol 1389-ben a törökök
megsemmisítették az egyesített bolgár szerb hadakat. A magyar csapatok
1448. október 17-én értek a völgybe,
Szkander bég elkésett a csatlakozással, így maguknak kellett vállalniuk az
ütközetet. A harc két napon át folyt
váltakozó sikerrel, végleg csak akkor
veszett el, amikor a románok árulása
miatt a török könnyûlovasság az egész
magyar sereg háta mögé jutott. A magyar seregbõl csak azok tudtak elmenekülni, akik az éj leple alatt futottak
Magyarország vagy Albánia felé. A kormányzó is közöttük volt.
Hunyadi ezután még négy éven át
viselte a kormányzói hivatalt Magyarországon.
A korábbi, biztató kezdetet Rigómezõ végképp lezárta. Bár eddig
megszerzett hatalmát szilárdan megõrizte, továbblépésre már nem volt
képes. Ez a négy év csupa kín, csupa
idegõrlõ küszködés a felbátorodott
külsõ és belsõ ellenséggel. Szövetséges pedig kevés volt, s az is egyre fogyott. Egy részük elesett, Várnánál,
Rigómezõnél, másokat elvitt az idõ.
Új erõ, pedig csak egy jelentkezett, a köznemesek tömege. Õk meg
csak akkor segítették a kormányzót,
ha nekik is érdekükben állott.
Prágában érte a hír -ahová ifjú új
királyát kísérte el- Bizánc elesett!
Azonnal indult haza. Hunyadi öt
hosszú éve nem járt a török határon,
mintha a rigómezei vereség óta nem
merné kihívni maga ellen az 1444-ben
megsértett végzetet. Pedig nagyon jól
tudta, milyen veszélyes a passzivitás.
Kezdi szervezni a török elleni harcot.
Mint fõkapitány akár mozgósíthat
is.1454 nyarán II. Mehmed Szerbiára
támad és Brankovics megint Magyarországra, menekül. A török már
Szendrõt ostromolja, de a magyarok
közeledtére visszavonul. Hunyadi mélyen betör Szerbiába, Krusevácnál utoléri a török erõs körülbelül
30 ezer fõs utóvédjét, és egyetlen
véres csatában szétveri. A várnai átok
megtört, a gyõztesek még üldözik a
maradék török hadat, majd ismét diadallal térnek haza Nándorfehérvárra.
De most már mindkét oldal tudja, egyre közeleg a végsõ leszámolás.
(Folytatjuk)
Bujdosó Dániel
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V A L L Á S
Dávid és Góliát
Ötvenhat - a felemelt arcú nép ünnepe. Fölemelt fejjel hazugnak
és konokul elszántnak is lehet lenni, de a felemelt arc: az erkölcsi,
szellemi és lelki értékekre néz. Elnyomás, szolgasors után megelégeli
az ember kiszolgáltatott, megalázott voltát, felemeli a fejét, s küzd, a
szabadság alá rendelve puszta életét is. De elvett értékeiért felemelt
arccal küzd, élni akar és másokat sem akar pusztítani. A rabszolga
lázadások felemelt fejû emberek küzdelmei voltak. Az igazságért, hitért, Isten Országáért, emberi méltóságért és jogokért való küzdelem
szelíd, senkinek sem ártó, de a küzdõnek lelki megújulást hozó harc.
A felemelt arc az Istenre tekintõ ember harca.
Elvették magyar öntudatunkat, Arany János és Jókai Mór helyett
ötödrangú szovjet írócskák szenvedményein kellett rágódnunk, gazdag lelki örökségünk helyett az ateizmus üres, embertelen szólamait
kellett volna imaként ismételgetnünk. Az igazságos értékelés helyett
koncepciós perek hazug rágalmait kellett volna dicsérnünk, s nemzeti,
vallási példaképeink helyett többszörös gonosztevõknek kellett volna
tapsolni. S a nép felemelte arcát. Nem is forradalom, hanem a megújulás tavaszi csodája köszöntött ránk, - õsszel.
A magát Istennek hazudó Luciferrel szemben felkel Mihály, Istenre emelt angyali arccal. S így mond ítéletet: “Ki olyan, mint az Isten?”
Az Úr dicsõségének fényében ragyog, ereje, rajongó szeretete onnan
van, - s a sörtétség Fejedelme eltûnik lázadó angyalaival együtt.
Dávid nem nézi, mekkora Góliát termete és mocskolódó szája,
hanem felemelt arccal mondja: “Ki ez a döglött eb, aki gyalázni merészeli az Urat és az õ seregét?” S az éretlen kis betlehemi srác, telve az
Úr iránti buzgalommal és nemzeti büszkeséggel, megvív a hús- és
izomtorony Góliáttal.
Arcpirító gonoszságok, hazugságok idején a fölemelt arcok ideje
jön el. Egyszer meg lehet unni minden gõgöt, igazságtalanságot, megalázást. Egyszer kegyelmi idõ jön el, amikor a felemelt arc mellé fel
kell emelni igazság után kiáltó szavunkat és fel kell emelni jóra kész
kezünket. Nem lõni, nem köveket dobálni, - ez a megszállottak szokása, - hanem a “Ki olyan, mint az Isten?” bizonyosságával, Isten képéhez méltó eszközökkel kell ítélni a jó mellett a gonoszság ellenében.
Mai küzdelmünk sem kisebb, mint Mihály arkangyalé vagy Dávidé. Most is a nép becsületéért, igazságáért, méltóságáért kell síkra
szállnunk, Nem Góliát fegyvereivel, hanem Isten erejével, a Lélek pajzsával és fegyverzetével: a jó öntudatával. Ma a lealacsonyító förmedvények áradata ellen kell isteni erõvel küzdenünk, ajkunkon Dávid
szavával, szívünkben a lelkesülõ bátorságával: “te fegyverrel, pajzzsal
és páncélban jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának Istenének nevében, akit te gyalázol!” Hogy eme harc folytán ki lesz a gyõztes, ki lesz
a hõs, a példakép, az nem kétséges. Ötvenhat után ötven évvel sem
kétséges. Hajrá, istenfélõ emberek!

Podmaniczki Imre plébános

Hazudni csúnya dolog...
(Tanácsok jövendõbeli elölülõknek és közrendûeknek)
A Biblia tanúsága szerint
nagyon mélyen gyökerezik bennünk a hazugság. Istentõl eltávolodásunk után, annak a befolyása alá kerültünk, aki a “hazugság atyja”. Ez az oka annak,
hogy velünk születik a hajlam;
de már a gyermekkor otthon látott példái is megérlelik bennünk a felismerést: “hozzátartozik az élethez” a hazugság.
A hazugság pedig velünk
együtt felnövekedve, megrontja a szerelmi életünket, a gazdasági életet, sajnos ráépül a
diplomácia és a politika, a hadászat, még a vallásos életet is
átjárja. Megszelídítettük és háziasítottuk ezt a fenevadat,
együtt élünk vele.
A hazugságot nem tartjuk
bûnnek, nem iszonyodunk tõle.
Legfeljebb a más által elkövetett hazugságtól borzadunk.
Még osztályozzuk is a valótlanságokat, és az ún. “szükséghazugságokat” egyenesen
elkerülhetetlennek is tartjuk.
Ha életet menthetünk vele, valóban nagyobb kell legyen a szeretet a valóságosnál - a költõ is
így mondja: az igazat mondd,
ne csak a valódit - , de ezzel
nem igazolhatjuk megbicsaklá-

saink döntõ részét.
Még az illedelmességet sem
jó hazugsággal megalapozni.
Ha inkább õszintén elmondjuk
Istennek, hogy sem szeretet,
sem tisztelet nincs bennem egy
adott helyzetben, adott személy
iránt, még kérhetünk felülrõl
való segítséget. Egy váratlan
látogató esetén, egy nehéz levél megírásában, vendégségben,
csakúgy mint országos ügyekben... A bûnbánatba ágyazott
udvariasság õszinteségén lehet
áldás! A képmutatás helyett az
önmegtagadásból következõ
engedelmesség gyakorlása lesz
õszinte udvariassággá. Így lehet ott az igazság a szeretetben.
A hazugság, hamis tanúskodás, adathamisítás(...) elkerülésében a hallgatás is sokszor
segítségül lehet. Nem kell mindenrõl beszélnünk, amit tudunk. Fõleg a másik ember
megbánt, elrendezett bûnérõl.
Ehhez le kell sokszor gyõznünk
a “legjobban értesült”-ség gõgjét. Az alázat és a szeretet hiánya is fecsegõkké, hazugokká
tehet minket. A Biblia tanácsa
szerint: az imádkozás és a másik ember bátorítása a helyes
magatartás. (Péld.11:13, 25:9)

Természetesen nem szabad
összemosnunk azt, ha valaki
hallgat valamirõl, vagy elhallgat valamit. A titoktartásunk
sem lehet mások kárára! Az is
hazugság lenne.
Amint talán az eddigiekbõl
ki is tûnik, egészen biztonságosan, a megannyi helyzet között csak a Szentlélek bölcsessége igazíthat el minket. Csak
Õ adhat erõt ahhoz, hogy levetkõzzük a “régit”: a hazugság, az alakoskodás, képmutatás, megtévesztés rongyait. Az
új, “fehér ruhát” - ami Isten
ajándéka az örök életre hivatalosaknak - ne a régire akarjuk
felvenni!
Jézus Krisztus is figyelmeztet: csak ebben a ruhában lehet
bemenni a mennyek országába!
Csak a Tõle kapott igazság,
bocsánat, szentség segíthet oda
be minket.
Éljünk így ma is, holnap is,
mert - ahogy Tamási Áron Ábele
üzente Surgyelánnak - :
“nem olyan rossz ez, elvégre az igazságot is meg lehet
szokni...”.
Ajánlom mindannyiunknak!
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
-

október 29-én (vasárnap), 10 órakor: újborért való úrvacsorás hálaadás
Kisizsákon október 29-én, 13.30 (!): úrvacsorás istentisztelet
Október 31-én (kedd), 18.00 órától : reformáció emléknapja, ünnepi istentisztelet
November 1-én (szerda), 15.00 óra: csendesség a református temetõ ravatalozójánál

Egyházi hírek

IKEM hírek

- Októberben minden este Rózsafûzért imádkozunk. Könyörgünk Hazánk és a világ békéjéért, megújulásáért. A Rózsafûzér imádság fél 6-kor kezdõdik.
- Október 22-én, vasárnap este a Város újonnan választott vezetõit várjuk hálaadó szentmisére és áldásra, 6 órára.
- Október 31-én a keresztény egységért egész napos szentségimádást tartunk a templomban,
- November 1-én, Mindenszentek napján az alsótemetõbe, 2án, Halottak napján a felsõtemetõbe megyünk du.2-kor szentmisére és halotti ájtatosságra, Utána végezzük a sírok megáldást. Mindkét nap este 6-kor az izsáki megholtakért lesz emlékmise.
- Azokat várjuk szombatonként este fél 6-kor a Közösségi Házba, akik a bérmálás szentségébõl kimaradtak, vagy arra készülnek.
- Vasárnaponként a 9 órai szentmise idején a nagycsoportos
óvodásokkal Bálintné Borika tart foglalkozásokat.

- november 19-én (vasárnap), 17.30: “Õsi hiedelmek egy kiskunsági faluban - Szank néphite” címmel Fehér Zoltán tanár úr tart elõadást, helyszín: Ipartestület székháza (Gábor Á.u.4.)
- decemberben: bemutatkozik az Ágoston Sándor Alapítvány (határontúli magyarok között
végzett misszió)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
szeretett édesanyánk
DUDÁS IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
ID. SÜVEG DEZSÕ
végsõ búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
A gyászoló család

BÚCSÚZTATÁS
91 éves korában, kórházban maghalt
RÓZSA LAJOS,
aki Izsákon született, és
államosításunk után Budapestre, a
Bethlen Gábor u. 11-be költözött.
Temetése, az Újköztemetõ családi
sírhelyén október 10-én volt.
Családtagok, rokonok, barátok
részvétnyilvánítása mellett, egyházi
szertartással.
Adjon Isten mindnyájunknak békés
belenyugvást.
Rózsa Béla

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
SZEPESI IMRÉNÉ
HALÁSZ MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PERJÉSI JÓZSIKA és édesapja
halálának évfordulójára

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Édesapja és gyermeke koporsóját
Letették a sír mélyére.
Elcsendesült a házuk, de
Van még aki sírjon értük.
Sok volt a szenvedésbõl,
Küzdelem volt éltük vége,
Megszûnt a szenvedésük
Ez lett a sorsuk - vége.
Édesanyád

ZÖLDÁG FERENC
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család
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Sár fehér Fogathajtó Kupa
Idén is Izsákon, a Sárfehér
Napok kertében ért véget a fogathajtó bajnoki idény.
Az izsáki versenyen a ketteseknél Selyben Zsolt, a négyeseknél Dobrovitz József végzett
az élen. Öt kategóriában, 53
hajtó állt rajthoz Izsákon.
A XIII. Sárfehér Fogathajtó
Kupa összetett eredménye, póni
kettesek: 1. Ifj. Dobrovitz József (Vecsés).
Kettes fogatok B kategória:
1. Páli Szabolcs (Izsák), 2. Gergely János (Mélykút), 3. Ifj.
Baranyi Lajos (Ladánybene).
Kettes fogatok A kategória:
1. Selyben Zsolt (Mórahalom),
2. Papp János (Mezõhegyes), 3.
Nyúl Zoltán (Kecskemét).
Csernák Gábor a 10. helyen végezett az izsáki összetettben,

míg az országos ranglistán a 13.
helyet szerezte meg úgy, hogy
több pontszerzõ versenyen különbözõ okok miatt nem indult.
A négyes fogatoknál megvédte bajnoki címét Dobrovitz
József (Vecsés), míg a második
Bárdos
Attila
(Tápiószentmárton), a harmadik Lázár Vilmos (Gödöllõ) lett.
Az országos bajnokság végeredménye. Póni kettes: ifj.
Dobroivitz József (magyar bajnok).
Kettes fogatok: 1. Selyben
Zsolt (magyar bajnok), 2. Papp
János, 3. Nyúl Zoltán.
Négyes
fogatok:
1.
Dobrovitz József (magyar bajnok), 2. Bárdos Attila, 3. Lázár
Vilmos.

50 éves osztálytalálkozó

9. oldal

Néhány szó a zsidótemetõrõl
Iskolánkban 3. éve környezetvédelmi bizottság s ennek
irányításával szakkör mûködik.
A város - elsõsorban közterületeinek - feltérképezése után
elhatároztuk, hogy a zsidótemetõt folyamatosan ápoljuk. Ehhez azonban elõször rendbe
kellene tenni. Kézi erõvel, csak
gyerekekkel, ez lehetetlen. Az
Önkormányzattól kapott ígéret
a mai napig ígéret maradt.

Mentsük meg közösen, ami
még megmaradt a zsidótemetõbõl, hiszen az értékesebb, nagy
márvány sírköveket régen elhordták a kegyeletgyalázók!
Ezért kérjük a segíteni szeretõ
és segíteni tudó izsáki embereket, hogy jelentkezzenek az iskola telefonszámán (475 - 552),
vagy személyesen az iskolában.
Külön szeretnénk számítani Gálné Reisz Éva segítségére!

Horgásztábor

Augusztus végén, az elõzõ
tanévben elért kimagasló eredményekért jutalmul háromnapos horgásztáborban vettek
részt tornászaink a Jankovics
család tulajdonát képezõ PARKTÓ Kft kialakulóban lévõ pihenõpark-horgásztaván. Gyors
sátortábor-építés után a már
gyakorló horgász(tornász)ok

önállóan, a kezdõk, pedig ismerkedve a horgászat alapjaival,
tették próbára szerencséjüket.
A pecázás apróbb titkait, különbözõ módszerek rejtelmeit a
Rameau-Dunaferr horgászcsapat vezetõje, Makrai Arnold versenyhorgász, és Deák Ferenc
bojlis horgász mutatta meg a
gyerekeknek. Az alapvetõ ismeretek átadása annyira jól sikerült, hogy a második naptól
kezdve a gyerekek jóval eredményesebbek voltak, mint a felnõttek. Táborunk önellátó volt.
A bográcsos vacsorák elkészítésében a szülõk nyújtottak
segítséget.

Fotónk ízelítõ a mostani
állapotokról.
Környezetvédelmi
Bizottság

Köszönjük Jankovics Istvánnak, a Kft. egyik tulajdonosának, hogy táborozási, horgászási lehetõséget biztosított
számunkra. A pihenõpark nyújtotta feledhetetlen élmények
színesebbé tették tornászaink
számára a nyári szünet utolsó
napjait.
Szabó József

Megélt és megírt ’56

Félévszázaddal ezelõtt, telve tervekkel,
reményekkel.

Szeptember 2-án találkoztak az 50 éve végzett izsáki
nyolcadikosok, akik 1948.
szeptember 1-jén lépték át elõször az iskola kapuját, s kezdték meg, Veres Margit és Mózes Mária tanítónõk szeretõ
gondoskodása és oktatása mellett az 1 osztályt. Majd 1956ban, végzett nyolcadikosokként kiröppentek az izsáki iskolából, elköszönve tanáraiktól,
osztályfõnökeiktõl;
Terebessy Károlynétól és Ferencesi Józseftõl, s legtöbben
egymástól is, hiszen ki-ki elindult a maga választotta úton,
mely utak sokfelé vittek, és so-

kuk esetében ritkán találkoztak a mindennapokban. Ám az
osztálytalálkozók idõnként
összehozták a régi diákokat,
ahogy most félévszázad múltán
is, köszönhetõen a szervezõknek Damásdi Anikónak, Dávid
Évának és Kúti Máriának. A
kerek évfordulóra érkezett
“öregdiákok” örömmel köszöntötték egymást. Azokra a
tanáraikra és társaikra, akik már
nincsenek köztük, gyertyagyújtással emlékeztek. Bozsó Magda és Szabó Rózsika köszöntõjükben meleg szavakkal idézték
az egykori szép éveket, kedves
emlékeket, embereket.

Az alábbiakban Budai Kulcsár János ’56 mártírjaira emlékezõ verseit olvashatják. A szerzõ
(kinek írásaival rendszeresen találkozhatnak
Olvasóink lapunkban) maga is részt vett a forradalmi eseményekben. A budapesti Víg utcai
börtön megnyitásában vállalt tevékeny szerepet
barátjával, az izsáki Daróczi Ferenc ácsmesterrel. Együtt fogták el õket, az oroszok és a szállításuk közben kitört lövöldözésben Budai Kulcsár János nyakcsigolya, tüdõ, váll és láblövéseket kapott, s a klinikai halál állapotába került.
Súlyos sérüléseivel két évig állt korházi kezelés
alatt, a bal lábát amputálni kellett. János több-

-tetézi-

’56- OS MÁRTÍRJAINK
NAGY IMRE
Háromszor temettek,
akár a nemzetet!
S mégis ki beszél
HALÁLRÓL?
Gyilkosaid hova lettek?
Kõvé váltak szemednek
vádló sugarától!
SZILÁGYI JÓZSEF
A párt
a párt
a párt! Acsargott rád
a sok köd-szavú sakál ...
Te tudtad,
hogy semmivé foszlik a köd,
s hogy pipacs virít majd
csontjaid fölött ...
LOSONCZY GÉZA
Ki ölt meg?
Az ellened készült
hamis vád,
mert hazugságra
sosem nyílt a szád?
Magad kérted
magadra a megváltó
halált ...?

Bozsó Magda: “Köszönet a tudásért tanárainknak,
akik bár szigorúak voltak, de mindig a jóra,
emberségre neveltek bennünket.”

ször vendégeskedett szomszédunkban, Daróczi
Ferencnél, így kerültünk ismeretségbe. Mikor
azzal tisztelt meg a kiváló író, költõ, hogy írásai
közül néhányat megmutatott, rögtön közlésük
mellett döntöttem. E szerzõi, baráti kapcsolat
immár évek óta tart, melynek újabb, igen aktuális darabjait az alábbiakban adjuk közre. Talán
nem érdektelen információ, hogy a Nagy Imrérõl szóló verset 1989. október 23-án a Parlamentnél is elszavalták, miután Szûrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök kikiáltotta a köztársaságot.

GIMES MIKLÓS
Magyar Október,
magyar élet.
Jövõben csírázó

véres ítélet ...
Hazug fegyverért
sosem nyúlt
tiszta két kezed:
lásd, nem a halál,
a szabadság vétkezett!
MALÉTER PÁL
Most emlékezünk!
De nemcsak a gyászra,
nemcsak a csontok
sikolyára...
Most emlékezünk
Maléter mozdulatára,
november
véres virradatára,
s azokra
a ki nem mondott
szavakra,
melyek szemedbõl
sugárzottak gyilkosaidra!
NÉVTELEN HÕSEINK
És ti többiek,
ti bátor bátrak!
Virág, s koszorú borítsa
jeltelen sírotok.
Amíg élünk,
s él a nemzet,
szívünkben
örökké ragyogtok!

IZSÁKI Hírek

10. oldal

Rácz Sándor
Izsákról a Nagy-Budapesti
Központi Munkástanács élére
A MEGALAKULÁS
A Nagy-Budapesti Központi Munkástanács (KMT) 1956.
november 14-én kettõ és három óra között alakult meg az Egyesült Izzóban. Az újpesti gyárak kezdeményezésére összehívták
Budapest legnagyobb létszámú gyárainak munkástanács elnökeit az újpesti városházára. Ám amikor a városházára be akartak
menni, fegyveresek akadályozták meg ebben õket. Az Egyesült
Izzó munkástanács-elnöke javasolta, mivel a legközelebbi nagyüzem az õ gyáruk, menjenek az Izzóba. A résztvevõk körülbelül
háromszázan voltak, köztük a Magyar Írószövetség tagjai. A mi
gyárunkból Bali Sándor, a munkástanács elnöke vett részt a megalakulás munkájában.
Az összegyûlt munkásvezetõk elmondták, hogy miképpen
ítélik meg a kialakult helyzetet. Bali Sándor is szót kapott és
beszámolt arról, hogy a tizenegyedik kerületben már november
8-án és 12-én tartottunk kerületi munkásgyûléseket, és a november 8-án elfogadott nyolcpontos követelésünket is ismertette a jelenlévõkkel.
Bizonyos kiegészítésekkel ez lett a KMT nyolcpontos követelése, amelynek alapján a KMT még ezen az estén tárgyalást
kezdeményezett a Kádár-kormánnyal. A kormánnyal folyó tárgyalás éjfél körül ért véget. Bali Sándor a Parlamentbõl a gyárba
jött, és reggelig beszélgettünk a történtekrõl. Így szereztem tudomást a KMT megalakulásáról és arról, hogy a Kádár-kormány
hogyan viselkedett az éjszakai tárgyaláson.
Ekkor még nem mértem fel annak politikai jelentõségét,
hogy a magyar munkások küldöttsége tárgyalást kezdeményezett a népgyilkos Kádár-kormánnyal. Huszonhárom évesen úgy
ítéltem meg, hogy az idõsebb, tapasztaltabb munkások pontosan tudják, hogy mit kell tenni. Hát, ez nem egészen így volt,
hiszen az idõsebb munkások mélyebben voltak fertõzõdve a kommunizmus bacilusával, mint mi, fiatalok. Ezt most már tudom,
de akkor nem tudtam.
Számomra a forradalom annyira egyértelmû volt, hogy el
sem tudtam képzelni olyan magyar embert, aki nem érzi, hogy a
magyar népnek ezer százalékig igaza van, amikor meg akar szabadulni a számára elfogadhatatlan idegen, gyilkos és rabló rendszertõl.
AZ ELLEN-MUNKÁSTANÁCS LÉTREJÖTTÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA
November tizennegyedike délutánján a gyárban voltam. Öt
és hat óra között egy háromtagú küldöttség kereste fel a Beloiannisz munkástanácsát Sz. Nagy Sándor vezetésével. Én fogadtam õket. Arra kértek bennünket, hogy másnap, azaz november
15-én a munkástanács küldjön képviseletet a Vasas Szakszervezet Koltói Anna utcai székházának kultúrtermébe, ahol egy egész
Budapestet felölelõ munkásgyûlés lesz. Ígéretet tettem, hogy
ott leszünk. Sz. Nagy Sándort akkor még nem ismertem. A Ganz
Villamossági Gyár marósának mondta magát, de viselkedésében
volt valami, ami gyanút keltett bennem. Amikor aztán éjjel Bali
Sándortól értesültem a Központi Munkástanács megalakulásáról és a tárgyalásokról, világossá vált elõttem, hogy Sz. Nagyék
egy ellen-munkástanácsot akarnak létrehozni.
November tizenötödikére már a harmadik kerületi munkástanács-gyûlést hívtam össze a Beloiannisz kultúrtermébe. Miután megnyitottam, megkértem Bali Sándort, hogy tartson beszámolót az elõzõ nap történtekrõl, engem pedig küldjön el a
Koltói Anna utcai gyûlésre. Így is történt.
Kilenc óra körül érkeztem a Vasas-székházba, ahol meghívóink ekkor még csak készülõdtek a gyûlés megnyitására. A
készülõdõk között volt Sz. Nagy is. A terem zsúfolásig tömve
volt, már csak állni lehetett. Az ajtóban álltam meg, és örömmel
tapasztaltam, hogy a megjelent munkások közül nagyon sokan
ismerõsként üdvözöltek.
A gyûlést Sz. Nagy nyitotta meg, de csak néhány mondatot
beszélt, majd átadta a szót egy általam nem ismert fiatalembernek, aki addig az elnökség széksora mögött állt. A fiatalember
egy papírlapot vett elõ, és arról felolvasott egy rosszindulatú
szöveget az elõzõ nap folyamán megalakult KMT-ról. Felháborított ez a gazemberség. A felolvasás közben végigmentem a termen, és odaálltam a fiatalember mögé. Megvártam, amíg befejezi mondókáját, karon fogtam és megkérdeztem tõle, kicsoda Õ,
hogy kerül ide, melyik gyárat képviseli? Minden kérdésemet jó
hangosan tettem föl, hogy a teremben mindenki hallja. A fiatalember azt válaszolta, hogy õ egyetemista, itt lakik a közelben és
ismeretlen emberek keresték fel a lakásán arra kérve, hogy jöjjön
ide és ezt a szöveget olvassa fel. A teremben mindenki hallotta
válaszát.
Mikor a fiatalember befejezte, én is bemutatkoztam, és nagyon röviden elmondtam véleményemet az elhangzottakról. Bejelentettem, hogy elõzõ nap már megalakult a KMT, az éjszaka
folyamán tárgyalásokat is folytatott a Kádár-kormánnyal, és jelenleg az Akácfa utcai Beszkárt-székházban tanácskozik. Arra
kértem a jelenlévõ öt-hatszáz embert, hogy akit érdekel, mit akar
a már megalakult munkástanács, az jöjjön át az Akácfa utcába,
és ott kérjünk beszámolót céljaikról és az éjszakai tárgyalásról.
Azt is bejelentettem, hogy gyáram nevében elhagyom a termet
és átmegyek az Akácfa utcába. Így is tettem, és az utcán vártam
néhány percet, hogy mi fog történni. Az történt, amire számítottam. Pár perc múlva elindultak a munkások ki a terembõl.
Olyan helyzet állt elõ, amelyrõl a KMT nem tudott. Ezért
megkértem egy fiatal munkást, aki motorkerékpárral indult az

Tisztelt Olvasók!

A három izsáki, balról jobbra:
Nagy Balázs (ma Franciaországban él),
Rácz Sándor, Mihala Ferenc.

Október 23-án ünnepeljük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
50. évfordulóját. A jubileum alkalmából lapunk
ez évi számaiban már
többször is közöltünk a
forradalommal kapcsolatos írásokat, emlékezéseket. Folytatva a sorozatot

most egy bõvebb összeállítást adunk közre, melyben az országos eseményekben kulcsszerepet
játszó három izsáki forradalmár vallomásait olvashatják, végül Fekete Kálmán emlékezése nyomán,
a helyi eseményeket idézzük fel.

Akácfa utcába, hogy vigyen magával, mert szeretném értesíteni a
KMT-t arról, hogy négy-ötszáz ember tart oda, akiket tájékoztatni kell szándékairól.
November 14-én a KMT a Budapesti Közlekedési Vállalat
(Beszkárt) Akácfa utcai székházának magasföldszintjén lévõ kis
tanácsteremben ülésezett. Körülbelül tizenegy óra lehetett, amikor a KMT tárgyalótermének ajtajába érkeztem egyszerre Déry
Tibor íróval, aki az Értelmiségiek Forradalmi Bizottságának javaslatát hozta a munkástanácsba ismertetni. Déryt magam elé
engedtem és vártam, míg kijön. Nem tartott sokáig. (A Déry
által ismertetett javaslat lényege az volt, hogy Kodály Zoltán
vezetésével egy tárgyaló küldöttség utazott volna Olaszországba, hogy ott kezdjen tárgyalásokat a Szovjetunió küldöttségével.
A javaslatból nem lett semmi, de azért megemlítem, hogy volt
egy ilyen kezdeményezés is.)
Amikor a tárgyalóterembe léptem, úgy harmincan lehettek
bent. Beszámoltam a Koltói Anna utcai történésekrõl, és kértem
a KMT-t, hogy fogadja az érkezõ munkásküldötteket, és adjon
tájékoztatást nekik. Ekkor én csak egy munkáskü1dött vagyok a
sok közül, aki a legjobb belátása szerint teszi a dolgát.
A KMT kinyittatta a negyedik emeleten lévõ nagy kultúrtermet, éS az embereket oda irányították. Közben kijelölték azt a
három embert, akik a beszámolót fogják tartani. Csak egyikük
nevére emlékszem: Fazekas Jánosnak hívták, de ez az ember késõbb magatartása miatt kimaradt a KMT-bõl.
A munkásküldöttek nagyobb része átjött a Koltói Anna utcából, éS körülbelül négyszázan lehettünk a Beszkárt kultúrtermében. Vártuk a beszámolót, már a kijelölt személyek is elfoglalták helyüket a terem belsõ végében álló asztalnál, amikor két
szovjet katona jelent meg az ajtóban. Fegyvereiket hangos csattogtatással a bentlévõkre irányították. Nagy csend támadt. Fazekas elindult az oroszok felé, valószínûleg meg akarta kérdezni,
hogy mit akarnak itt, de az egyik katona fegyverét rászegezve
visszaparancsolta a helyére.
A terem végében ültem, az ajtó mellett, ahol az orosz katonák fegyverrel álltak, és az a gondolatom támadt, hogyha kifelé
nem engednek jönni a terembõl, befelé biztosan lehet menni.
Hogy a csöndet megtörjem, kiléptem az orosz fegyverek elé, és
jó hangosan beszélni kezdtem, miközben nagyon lassan haladtam a terem belseje felé. Arról beszéltem, hogy az a tény, hogy a
magyar munkásoknak szovjet fegyverek elõtt kell problémáikat
megbeszélniük, nem akadályozhatja meg munkánkat. A hangom biztosan eltorzult félelmemben, de nem tudtam mást tenni. Én hívtam ide ezeket az embereket, és azt gondolhatták volna, hogy kelepcébe csaltam õket. Mire a terem másik végébe
értem és megfordultam, hogy az emberek szemébe nézzek, a két
orosz katona eltûnt az ajtóból.
Mindenki fellélegzett, és folytatni akartuk munkánkat. De
ekkor meg Sándor József érkezett a terembe és mély megbánással kért elnézést a történtekért. Azt mondta, hogy egy félreértett
parancs miatt történt az egész. No, ez nem volt igaz, de Sándor,
mint régi, kipróbált kommunista, nem ment a szomszédba egy
kis hazugságért.
A valóságban az történt, hogy amikor Kádárék értesültek
arról, hogy a munkások átmentek az Akácfa utcába, kérték a
szovjeteket, hogy ezt a gyûlést fegyveresen akadályozzák meg.
Az oroszok páncélosokkal körbezárták az egész háztömböt, nem
engedtek se ki, se be senkit. A már a házban lévõket pedig fegyverrel arra kényszerítették, hogy a kultúrterembe menjenek, akkor is, ha nem a gyûlés miatt voltak ott, lehettek akár a ház
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dolgozói is. Ahogyan terelték össze a házban tartózkodó személyeket, az oroszok bementek az igazgatói irodába is és ott találták Sándor Józsefet, akit Kádár küldött az igazgatóhoz azzal az
utasítással, hogy tiltsa ki a KMT-t a Beszkárt épületébõl. Az
oroszok az igazgatót és Sándort is el akarták hurcolni, de Sándor
a telefonhoz lépett, és kérésére visszarendelték a szovjet fegyvereseket.
A küldöttek folytatták munkájukat, és meghallgatták a beszámolót. Délután négy óráig beszélgettek a teremben, majd
mindenki elindult haza, hiszen kijárási tilalom volt életben.
KMT-TAGKÉNT
Amikor lejöttem a negyedik emeletrõl, a kis tanácsterem
ajtaja elõtt várt rám Szelvényi Imre, a tizenegyedik kerületi munkástanács megbízó levelével, ugyanis a kerületi munkásgyûlés
távollétemben engem bízott meg, hogy képviseljem õket a Központi Munkástanácsban. Így lettem a KMT tagja november tizenötödikén az esti órákban. A megbízólevelet megmutattam a
Központi Munkástanács elnökének, és elfoglaltam helyemet a
tárgyalóasztalnál.
A KMT azzal folytatta munkáját, hogy ismét tárgyalást kezdeményezett a Kádár-kormánnyal. A KMT és a kormány között
Sándor József közvetített. A KMT kijelölte a tárgyaláson részt
vevõ személyeket. Én is a küldöttség tagja lettem. Így kerültem
a Parlamentbe november 15-én este a tárgyaló küldöttséggel
együtt.
A megállapodás úgy szólt, hogy az aznapi tárgyalást nyolc
órakor kezdjük és azt - az egyébként is a Parlamentben mûködõ
- rádió egyenes adásban közvetíti. Ennek ellenére a megbeszélt
idõben érkezõ KMT-küldöttséget egy teremben várakoztatták
éjfélig, mert “Kádár elvtárs nem ért rá”. A várakozás közben
Kádár emberei odaültek közénk, és arról faggattak bennünket,
hogy mi történik az utcán, és hogy mirõl akar a KMT tárgyalni.
Amikor teliszívták magukat információval, kisomfordáltak és gyanúm szerint - egy másik teremben tájékoztatták Kádárt és
megegyeztek az adandó válaszokban. Végre megérkezett Kádár,
elfoglalta kijelölt helyét, de amikor beszélni kezdett, elfordította
a mikrofont, távol lökte magától, azzal, hogy anélkül is tud õ
beszélni.
A tárgyaláson a KMT küldöttségét a csepeli Dévényi József,
a K MT elsõ elnöke vezette, aki úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben, a megállapodás szerint történne. Teljesen meghunyászkodott Kádár elõtt.
Már egy órája folyt a tárgyalásnak csúfolt nyökögés, amikor
a Duna felõl fegyverzaj hallatszott. A teremben nagy csönd támadt. Ezt használtam ki, hogy megszólaljak. Valami olyasmit
mondtam, hogy úgy érzem, ebben a teremben senki sem érez
felelõsséget azokért az ártatlan emberekért, akiket ezek a lövések érnek. Kádár felugrott, kikérte magának. A mellettem ülõ
Biszku csitítgatta:
“Hadd rá, Kádár elvtárs, ez egy naiv gyerek.” Nagyon megsértõdtem, hogy nevezhet engem bárki naivnak, engem, aki teljes szívemmel a forradalom gyõzelmében hittem ...
A tárgyalás elakadt, ezt követõen már csak beszélgettünk.
A kijárási tilalom miatt a Parlamentben rekedt salgótarjáni
bányászok küldöttsége is tanúja volt a történteknek. A velük itt
kötött személyes ismeretségnek késõbb lett jelentõsége. A Magyar Rádió dolgozói is a teremben voltak, õk is megismertek
bennünket, és ahol lehetett, segítettek is a késõbbiekben.
Hajnali három óra körül arról kellett gondoskodnunk, hogy
valamiképp hazajussunk. Nekem a Fehérvári út 70-be kellett érkeznem, ott vártak rám munkástanácsbeli barátaim. Kádárék
felajánlották, hogy egy páncélozott autó elvisz, de ezt visszautasítottam. Akkor azt javasolták, hogy Kádár János kocsiján visznek vissza, az nyugodtan közlekedhet a kijárási tilalom ellenére
is. Elfogadtam és ez a kocsi vitt ki a gyárba. A gyárban a munkásokkal reggelig beszélgettünk, nyolc órára pedig mennem kellett
a Központi Munkástanácsba.
A KMT-ben a munka azzal kezdõdött, hogy megbeszéltük
az elõzõ esti eseményeket, és keményen bíráltuk Dévényit, mert
nem úgy viselkedett, ahogy azt egy munkásembertõl elvártuk.
Bizalmatlansági indítványt kezdeményeztünk, és titkos szavazással új elnököt választottunk.
Én lepõdtem meg a legjobban, amikor a szavazatszámlálást
követõen kiderült, hogy ellenszavazat nélkül engem választottak
meg a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnökének. Nem
sok idõm volt gondolkodni, hogy mivel jár ez a tisztség. Elvállaltam, mert úgy ítéltem meg, hogy elég becsületes vagyok, nem
fogom elárulni forradalmunkat. Sokan voltak, akik talán alkalmasabbak lettek volna erre a tisztségre, de így döntött a forradalom.
TÁRGYALÁSOK A MUNKAFELVÉTELRÕL
Elnökké választásomat követõen kezdtünk tárgyalni a munka felvételérõl. Nagyon nehéz döntés volt. Mindenki átérezte a
KMT-re nehezedõ felelõsséget. Nem tudtuk, hogy ha kimondjuk
a munka felvételét, vajon követnek-e bennünket az ország munkásai, vagy ragaszkodnak a korábban egységesen támogatott állásponthoz, hogy amíg a szovjetek el nem hagyják az országot,
addig a munkát nem vesszük fel. A történelmi felelõsség kérdése is felmerült, hogy szabad-e a Központi Munkástanácsnak felülbírálni ezt az egységes álláspontot?
Már majdnem egy hónapja folyt a spontán sztrájk. Az emberek felélték tartalékaikat, közelgett a tél, és a szovjetek azzal
fenyegetõztek, hogy megszállják gyárainkat. A kórházak tele
voltak sebesült és beteg emberekkel. A munka nélkül csellengõket pedig könnyû volt az utcán összefogdosni és a Szovjetunióba
szállítani.
A spontán sztrájkot a forradalom indította el, tehát személy
szerint senkit nem lehetett felelõssé tenni érte. De tudtuk, ha
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felvesszük a munkát, és azután akarunk sztrájkot indítani,
akkor azt csak valakinek a nevében lehet meghirdetni, és az,
akinek a nevét felhasználjuk, bármikor felelõségre vonható.
Azt is le kell írni, hogy a Központi Munkástanács sem az
oroszoktól, sem Kádáréktól semmiféle ellenszolgáltatást nem
kapott a munkafelvételért, ez nem kompromisszumkötés eredménye volt.
Mindezt figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy november
19-én -a sztrájkjog fenntartásával- felvesszük a munkát. Mint a
KMT elnöke a munkafelvételrõl szóló döntés meghozatalakor
nem szavaztam (bár személyes megítélésem is az volt, hogy a
munkát fel kell venni, az emberek érdekében), de az ülést én
vezettem. Emlékszem, egy Balázs József nevû küldött örült a
legjobban a munka felvétele melletti döntésnek. Balázs késõbb
a Kádár-kormány egyik minisztériumának osztályvezetõje lett.
November 16-án este ismét tárgyaltunk a Kádár-kormánnyal,
és amikor közöltük velük, hogy felvesszük a munkát, felragyogott bennük a remény, hogy mégiscsak elfogadjuk javaslataikat.
A Parlamentben én olvastam be a rádióba a munka felvételérõl szóló felhívásunkat, mert az volt a vélemény, hogy más
szavát nem fogadják el a hallgatók.
Bár az országos munkafelvételnek sok más, tõlünk független feltétele is volt, felhívásunkra a munkások bementek a
gyárakba, és megerõsítették az üzemi munkástanácsokat. De a
kommunista agitátorok is mûködésbe léptek, és a munkástanácsok ellen tüzelték a munkásokat. A parlamenti tárgyalások
során sokszor vágták a szemünkbe Kádárék, hogy a munkások
bent sem voltak a gyárban, amikor minket megválasztottak.
Hiába mondtam Kádárnak, nyugodjon meg, ránk több munkás
szavazott, mint õrá. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a
Központi Munkástanács tagjai között is számosan voltak, akik
ebben az idõben már összejátszottak a hátam mögött Kádárral
és a szakszervezettel. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a Központi
Munkástanácsot késõbb a vádlottak padján csak öt fõ képviseli.
Felmerült, hogy ha az egész országra vonatkozó felhívásokat
bocsátunk ki, szükséges, hogy egy országos munkástanácsgyûlést is összehívjunk. El is kezdtük annak megszervezését,
november 21-re, a Sportcsarnokba.
A NOVEMBER 21-EI MUNKÁSKÜLDÖTT ÉRTEKEZLET
A 21-i gyûlésre a kormányt és a szovjeteket is meghívtuk.
A meghíváskor egyik fél sem emelt kifogást a gyûlés ellen. De
másnap, 21-én amikor az egész ország területérõl gyülekeztek
a munkások, és be akartunk menni a Sportcsarnokba, annyi
orosz tank vette körül az épületet, hogy semmiféle módon,
békés úton bemenni nem lehetett.
A Dózsa György út sarkán fogadtam a küldötteket, és amikor már vagy százan lehettünk, javasoltam, hogy menjünk át a
Szakszervezet Dózsa György úti székházába, és ott kérjünk egy
alkalmas termet a küldöttgyûlés részére. Elindultunk arrafelé,
de útközben elvetettük a szakszervezeti székház ötletét és azt a
javaslatot fogadtuk el, hogy menjünk vissza az Akácfa utcába, a
Beszkárt-székházba és abban az elsõ emeleti tárgyalóteremben
tartsuk meg gyûlésünket, amelyet a KMT november tizenötödike óta használt. Ez a terem azonban nem volt alkalmas egy
ekkora gyûlés befogadására. Így kértem a küldötteket, hogy
válasszák ki azt a száz embert, aki részt vesz a küldöttgyûlésen,
mert a terembe többen nem férünk be.
Így is történt, és valamikor tíz óra körül elkezdõdhetett az
érdemi munka. De nem az történt, amit vártunk. A vita azzal a
megállapítással kezdõdött, hogy Kádárék újabb árulást követtek el a magyar munkásokkal szemben azzal, hogy fegyverrel

Mihala Ferenc 1951ben, a budapesti Mûszaki
Egyetemen szerzett diplomát. Még abban az évben a
miskolci egyetemre került,
Pattantyús professzor tanszékére tanársegédnek,
majd ’52-tõl adjunktusként
dolgozott.
1953-tól
Zórkóczy professzor tanszékén tanít.
Mint ’56-ban mindenütt, Miskolcon is az ifjúság
volt a forradalom kezdeményezõje. Megalakították a
Diákparlamentet, melynek
elnöksége, mint tõlük valamivel idõsebb, de mégsem
idõs oktatót, Mihala Ferencet kérte föl tanácsadónak.
Így történhetett aztán, hogy
õ tárgyalt a megszálló orosz
katonasággal, az üzemek
vezetõivel, s ennek köszönhetõ, hogy amikor Gyõrben
megalakult a Dunántúli
Nemzeti Tanács, az ennek
mintájára
létrehozott
Észak-magyarországi Nemzeti Tanács élére õt javasolták, s választották meg. A Tanácsban deklarálták elkötelezettségüket Nagy Imre
politikája mellett, követel-

akadályozták meg, hogy a munkásküldöttek valóban saját véleményük alapján mondjanak ítéletet a történtekrõl és véleményezzék magát a Központi Munkástanácsot is. Világossá vált
mindenki elõtt, hogy ha a helyzet úgy kívánja, a kommunista
Kádár János a magyar munkások ellen is a szovjet fegyverekre
támaszkodik. Nem létezõ hatalmát csak a szovjet fegyverek
biztosították.
Az elhangzott beszédekre már nem emlékezem, de arra
igen, hogy ezen a gyûlésen az Írószövetséget Örsi István képviselte. Arra is emlékszem, hogy a Központi Munkástanács elnöki tisztét megszavaztattam ezzel az országos küldöttgyûléssel.
A szavazás megerõsített az elnöki poszton.
A küldöttgyûlés tiltakozásul a fegyveres beavatkozás ellen, elrendelte az elsõ negyvennyolc órás sztrájkot november
huszonkettedikére és huszonharmadikára. Ez ellen a sztrájk
ellen az egész országból egyedül csak a Moszkvában nevelkedett Nagy Elek lépett fel, aki akkor a csepeli munkástanács
elnöke volt. Ezzel az emberrel késõbb sem tudtam közös nevezõre jutni. Nagy Elek katonatiszt volt, Rákosiék továbbképzésre Moszkvába küldték, de valamilyen szinten belekeveredett a
Rajk-perbe és elíténi nem akarták, de büntetésbõl leszerelték
és Csepelre került, mint vasesztergályos. A kommunistákhoz
való hûsége élete végéig megmaradt.
A Nagy által vezetett csepeli munkástanács véleménye mindig eltért a Központi Munkástanács véleményétõl. Nem az volt a
baj, hogy eltért, hanem az, hogy soha nem voltak hajlandóak egyeztetni a KMT-vel, csak a sajtón keresztül ismertük meg álláspontjukat A még nagyobb baj pedig az volt, hogy a csepeliek véleménye
mindig nagyon közel állt a Kádár-kormány véleményéhez.
Fontos leírnom, hogy a csepeli munkások többsége ennek
ellenére tartotta magát a forradalom követeléseihez, a sztrájkfelhívásokhoz, sõt december 11-én tiltakozásképp letartóztatásunk ellen éhségsztrájkba is kezdtek.
NAGY IMRÉÉK ELRABLÁSA, FORDULAT A TÁRGYALÁSOK HANGNEMÉBEN
November huszonkettedikén késõ délután a szovjetek elrabolták Nagy Imrééket a jugoszláv követségrõl. Így szükségessé vált a sztrájkkövetelések kibõvítése a Nagy Imre és társaik elrablása miatti tiltakozással. Amikor a Központi Munkástanács tudomására jutott, hogy mi történt a magyar miniszterelnökkel, azonnal tárgyalásokat kezdeményeztünk a Kádár-kormánnyal, és azt követeltük, hogy vezetésemmel egy küldöttség
találkozhasson Nagy ImréveI, hogy pontos értesüléseink legyenek Nagy szándékáról. Persze, hogy az emberrablók nem engedték meg a találkozást.
Mi, magyar munkások azt követeltük november negyedike
után is, amit a forradalom követelt november negyedike elõtt.
Nem értettünk egyet azzal, hogy Nagy Imre elszigetelte magát
a jugoszláv követségen, mert körülményessé vált a vele való
kapcsolattartás. A kapcsolatot hol Nagyhoz közel álló személyeken keresztül, hol magyarul jól beszélõ jugoszlávokon keresztül lehetett csak tartani. Az én helyzetemben egyik sem
volt igazán elfogadható megoldás, mert a magyarok többnyire
hûséges kommunisták voltak, akikben lehet, hogy Nagy Imre
megbízott, de én nem. A jugoszlávok is. megbízhatatlanok voltak számomra, fõleg Tito november 11-ei pulai beszéde után.
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Ha a bizalom erõsebb lett volna köztünk, akkor mi is elrabolhattuk volna Nagy Imrét, és el tudtuk volna juttatni olyan országba, ahol az élete biztonságban lett volna. De sajnos nem
ismertük egymást és a környezetéhez tartozók sem ismertek
engem személy szerint.
A jugoszlávokkal kapcsolatban pedig az is gondot okozott, hogy mindig arra agitáltak, hogy a jugoszláv munkástanácsok példáját kell nekünk, magyar munkásoknak követnünk.
Hiába hivatkoztam arra, hogy minket a forradalom hozott létre, és nekünk a forradalmunkhoz kell ragaszkodnunk, ezt nem
akarták elfogadni.
Nagy Imre elrablása teljesen új helyzetet teremtett a munkástanács és a Kádár-kormány viszonyában. Kiderült számunkra, hogy Kádárnak nincs lehetõsége a szovjet katonai vezetõk
befolyásolására. Pontosabban, hogy a Magyarországot ismételten megszálló szovjet hadsereg a Kádár-kormánytól függetlenül mûködik. Ugyanis Kádár a magyar kormány nevében hivatalosan aláírt egy megállapodást a jugoszláv kormánnyal arról,
hogy amennyiben Nagyék elhagyják a jugoszláv követséget, hazatérhetnek otthonaikba, és semmi bántódásuk nem lesz. A
szovjetek tehát figyelmen kívül hagyták a nemzetközi jogot és
azt a szerzõdést, melyet két szuverén állam kötött egymással.
A Központi Munkástanács ebben a helyzetben nem tehetett
mást, mint kitartott a forradalom által teremtett állapot mellett,
ami azt jelentette, hogy továbbra is Nagy Imrét tekintettük Magyarország törvényes miniszterelnökének, és a Kádárral folyó tárgyalásokon továbbra is követeltük a jogfolytonosságot és a törvényességet, és ami a legsúlyosabban érintette Kádárt, hogy az õ kormányát
nem ismertük el. A Központi Munkástanács nem tehetett mást,
mint hogy továbbra is ragaszkodott a forradalom által parancsolt
értékrendhez: a magyar nemzet függetlenségéhez, önrendelkezéséhez és a demokratikus államrend megteremtéséhez, több párt részvételével. A tárgyalások nem szakadtak meg, de politikai kérdések
kerültek elõtérbe a gazdasági kérdések rovására.
A Központi Munkástanács az elsõ negyvennyolc órás sztrájk
alatt is folytatott tárgyalásokat a Kádár-kormánnyal, de ezeknek a tárgyalásoknak a stílusa nagyon megváltozott. Én, aki a
munkástanács részérõl a tárgyalásokat vezettem, sokkal keményebb lettem, és nem engedtem, hogy a tárgyaló partner a felmerülõ kérdések megválaszolása helyett mellébeszéljen. Ha
kellett, többször IS rákérdeztem, amíg választ nem adtak.
November huszonharmadikán este Nagy Imrérõl tárgyaltunk. A kormány részérõl Kádár vezette az igen megnehezedett
tárgyalást. Az elõzõ tárgyalásokon Kádár által hangoztatottakra
hivatkoztam: Kádár azt mondta, hogy Nagy jöjjön ki a követségrõl, és bármikor hajlandó vele együtt dolgozni, mert testi-lelki jó
barátok. Ezt hallva Kádár felugrott az asztaltól, és azt mondta
türelmetlen hangon: “Ezt én nem bírom idegileg!” Ez a megváltozott stílus még kilátástalanabbá tette a tárgyalásokat.
Ettõl a naptól kezdve Kádárék úgy tekintették a Központi
Munkástanácsot, mint ellenkormányt, és innentõl valódi ellenségekké váltunk. Az az igazság, hogy az egész ország elfogadta
a Központi Munkástanács döntéseit és amennyire a lehetõség
engedte, be is tartották. Ezért a Nagy-Budapesti Központi Munkástanácsnak nem volt szükséges, hogy hivatalosan Országos
Munkástanáccsá alakuljon, hiszen akkor politikailag sokkal jobban lehetett volna támadni, mint ellenkormányt.
A Központi Munkástanács soha nem tekintette magát többnek annál, ami volt: a magyar munkások által demokratikus
választás útján létrehívott szervezet, mely kizárólag a magyar
nemzet szolgálatát tekintette feladatának. Rácz Sándor

Mihala Ferenc
Izsákról az Észak-magyarországi Nemzeti Tanács élére
ték az üzemek élérõl a pártkáderek szakemberekre
való lecserélését, azonosították magukat a szabadságharc célkitûzéseivel, javasolták az Országos Nemzeti
Tanács létrehozását, az államigazgatás ésszerûsítését
és csatlakozásra szólítottak
fel minden keleti megyét.
Mûködésük során senkit
nem bántottak, fegyveres
harcot nem folytattak.
A forradalom leverése
után, azoknak, akikre a gyanú legkisebb árnyéka is vetõdött, hogy részt vettek a
forradalomban, egy igazolóbizottság elõtt kellett
megjelenniük. Mihala Ferencet a miskolci egyetemen
hallgatták meg. Az ottani
funkcionáriusokból álló bizottság folyamatosan hangoztatta, hogy mindez csak
formaság, hiszen ismerik
egymást. Gyorsan túl kell e
procedúrán esni és utána
tiszta lappal folytathatja az
oktatást. Mihala Ferenc nai-

vul hitt nekik. Másokról
semmit, de magáról mindent elmondott, hiszen bûnt
nem követett el, csak a jobbító szándék vezérelte. Ám
az ígéretek ellenére a meghallgatás után, alighogy kilépett az ajtón, azonnal letartóztatták, s a rendõrség az
ott elmondottakat használta fel ellene. A vizsgálati
fogság alatt embertelen
módszerekkel vallatták,
terhelõ vallomásokat akartak tõle kicsikarni, eredménytelenül. Egyik cellatársától tudta meg, hogy egyik
alkalommal eszméletlenre
verve került vissza a cellába, õ maga nem emlékezett
rá. Mûködését a demokratikus államrend megdöntésére tett kísérletként minõsítették, s elsõ fokon -1957.
augusztus 28-án- zárt tárgyaláson, gyorsított eljárásban, az ügyész halált kért rá.
A bíróság azonban 15 évi
börtönre ítélte, ekkor az
ügyész életfogytiglaniért

fellebbezett, de a Legfelsõbb Bíróság végül enyhítés
mellett döntött és 10 évre
módosította az elsõfokú ítéletet.
Vácon és Sátoraljaújhelyen töltötte büntetését, ahol
többek között együtt raboskodott Széll Jenõ miniszterrel és Mérei Ferenccel, akiktõl sokat tanult politikailag,
hiszen õ maga valójában
nem politikus, hanem mindig is mûszaki ember volt.
A börtönben is ekként dolgozott. Persze nem minden
munkája volt nyilvános.
Például az sem, amikor
gombnyi nagyságú, diódás
rádiókat készített. Nagy
kincs volt ez, hiszen teljesen
el voltak szigetelve a külvilágtól, a kis rádiókkal viszont híreket tudtak hallgatni. Egy készüléket ’62 karácsonyán Göncz Árpádnak
ajándékozott, aki Illyés Gyula, “Egy mondat a zsarnokságról” címû híres versével
viszonozta a gesztust, mert

õ meg olyan helyen dolgozott, ahol gépelni lehetett.
Egy fogmûtéttel majdnem megölték Mihala Ferencet a börtönben. Szándékosan félrekezelték, a fél
arca elgennyesedett.
1963. márciusában hallották a foglyok kisrádiókban a közleményt, hogy
amnesztia készül. Leírhatatlan hatása volt a hírnek,
mely valósnak bizonyult, és
Mihala Ferenc több társával,
1963. március 26-án, több
mint ötévi raboskodás után
kiszabadult.
Mint többször megfogalmazta: “1956-ban hittem abban, hogy a szocializmus emberarcúvá alakítható. Sajnos nem lett igazam,
meg is fizettem ezért a tévedésemért, de nem szégyellem, mivel mindaz, amit mi
akkor tettünk õszinte volt,
s talán nem múlt el minden
hatás nélkül. Még akkor is
ezt mondom, ha mindaz,
ami ma körülöttünk törté-

nik nem az, amiért mi akkoriban küzdöttünk, de hiszem, hogy elõbb-utóbb eljutunk egy igazi demokráciába. Olyanba, amilyet ’56ban szerettünk volna megvalósítani.”
Mihala Ferenc szabadulása után a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárban és
a Vegyépszernél talált végzettségének
megfelelõ
munkát, melyet olyan kiválóan végzett, hogy megkapta az örökös mérnökkamarai tagságot és a Gépipari
Tudományos Egyesület Tiszteletbeli Tag elismerést, valamint alapításuk évében az
Alkotói
Díjat
és
a
Vegyépszer Díjat. Ezeken túl
további tizenkét szakmai
elismerést, köztük a Munkaérdemrend Arany Fokozatát vehette át alkotó munkásságáért. A rendszerváltás
után politikai helytállásáért
is több kitüntetésben részesült: ’56-os Emlékérem, Köztársasági Érdemrend Tiszti
Kereszt, 301-es Nagy Imre
Emlékplakett, Izsákért Emlékérem, Izsák Díszpolgára
cím, Hazáért Emlékkereszt.
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Nagy Balázs
Izsákról a Petõfi Kör élére
Néhány szó a Petõfi Körrõl
Amikor ma, ötven év távlatából nagy forradalmunkra emlékezünk,
annak elõzményeire is gondolnunk kell. Aminthogy a történelem forradalmait rövidebb-hosszabb elõkészítõ korszakok elõzték meg, a magyar
forradalom is egy e1õkészltõ szakaszban érlelõdött és vajúdott. Egyetlen
forradalom sem születhetett ilyen ébresztõ, felrázó és elõkészítõ szakasz
nélkül. Ahol nem volt ilyen új rügyeket fakasztó, szellemi és politikai
megújulást hozó idõszak, ott forradalomra sem kerülhetett sor. Az új
idõket teremtõ francia forradalom sem köszönthetett volna be, az ósdi
világot romboló és az emberiség új korát beharangozó felvilágosodás
nélkül. De a hozzánk annyira közelálló magyar negyvennyolc sem robbanhatott volna ki a pesti utcán, ha nem munkálta volna meg elõtte a
talajt a reformkorszak.
Meggyõzõ szavakkal ismertette az ’56-ot elõkészítõ korszakot Földvari Rudi barátom és régi harcostársam az Izsáki Hírek áprilisi számában.
Mint a Borsod megyei munkástanácsok egyik szervezõje és irányítója,
ugyanott beszámolt az ’56-os munkástanácsok meghatározó szerepérõl
is. Gyerekkori jó barátom, Mihala Feri pedig értékes kiegészítõt fûzött
egykori miskolci harcostársa, Földvári írásához. Hozzám hasonlóan,
mindketten aláhízták a forradalmat megelõzõ, elõkészítõ küzdelmek
jelentõségét. Persze a forradalom mindig éles és heves szakadást jelentett
a megelõzõ, úgymond békés elõkésztéshez viszonyítva. Igen gyakran
még a megelõzõ szakaszok képviselõi és résztvevõi sem voltak tudatában, hogy forradalmat készítenek elõ. Sokszor nem is akarták azt.
Sem a felvilágosodás filozófusai, sem késõbb Kossuth és társai,
avagy legutóbb Nagy Imre és az ellenzék. Így a reformkorok, ha
e1õkészítették is a forradalmakat, mégis egy egész folyam választotta el
egyiket a másiktól. Így volt ez a nemzetközi és a magyar múltban, s
ugyancsak így volt az ’53/’56-os magyar ellenzék munkássága és a forradalom között. De óriási hiba lenne, ha a kettõ között kínai falat akarnánk
fabrikálni. Mert ha a reformot és a forradalmat egy egész folyam választotta el egymástól, e folyamot híd szelte át, ami összekötötte a két
partot. S ezen a hídon mind l848-ban, mind 1956-ban tömegesen át
tudtak kelni Kossuthtal, majd Nagy Imrével az élükön.
Arra kértek a szerkesztõk, hogy röviden ismertessem a Petõfi Kört.
Világos, hogy nem adhatom vissza annak teljes és gazdag történetét,
mert a Kör egyik mûhelye és oszlopa volt a Nagy Imre által ihletett
ellenzéknek és így a forradalmat megelõzõ egész reformkorszaknak. Le
kell mondani hát a teljességrõ1.
Abban a megkülönböztetõ kedvezésben részesültem, hogy bekerültem a Kör ’56 tavaszán közfelkiáltással választott vezetõségébe, majd
a három titkár egyike lettem. Így közelrõl, mi több belülrõl láthattam
tevékenységét, aminek teljes egészében a részese, sõt az egyik kezdeményezõje és irányítója lettem.
A Petõfi Kört az egyetemet már befejezett, fiatal értelmiségiek
vitafórumaként hoztuk létre az elõzõ év végsõ hónapjaiban. A harmincévesek mozgalmának is hívtuk, mert résztvevõinek és vezetõinek ennyi
volt az átlagos életkora. Már a neve és a jellege kihívásként hatott a
minden önálló szellemi életet s a szabad bírálatot durván letaposó, elfojtó
ás megtorló bürokratikus diktatúra számára. Petõfi egész életmûve és
minden szava lázadásra gyújtott Rákosiék ellen. Már két évvel a ’48-as
forradalom elõtt arra hívott amit mi is meghirdettünk, hogy
“...A csalogány az alkony madara,
Már vége felé jár az éjszaka,
A hajnal közeleg;
Most a világnak
Nem csalogányok,
Hanem pacsirták kellenek.”
Ezt a pacsirta szerepet vállaltuk, s úgy hiszem becsülettel betöltöttük. Egymásután szerveztük az addig szigorúan tiltott felrázó, gyújtó és
nagy politikai feszültséggel töltött központi, nyilvános vitákat Budapesten. A közgazdaság, a történelem, a filozófia területén - mindenki meglepetésére, de ujjongására - romboltuk le a sztálinista hatalom tudománytalan dogmáit. Ez már önmagában véve óriási politikai jelentõségû
volt, hiszen a viták ország-világ elõtt leleplezték és lehetetlenné tették a
terrorral megfélemlített, hazugsággal és elnyomással kormányzott nép
elõtt a bitorló hatalom meghamisított és elferdített tanait. De nemcsak
a tudományokat igyekeztünk megtisztítani a rájuk halmozott torzításoktól, koholmányoktól és valótlanságoktól, melyekkel a saját “nagyságukat” igyekeztek biztosítani, s minden más utat-módot lejáratni. Már
egyedül ez a leleplezõ munka megrendítette és aláásta bitorló hatalmukat.
Ezenfelül azonban a viták közvetlenül is megtámadták Rákosiék
politikáját, a nagyhangon az országra tukmált intézkedéseiket. A közgazdasági vita a nyilvánosság elé tárta az ötéves tervek hamisításait,
leleplezte hogyan rombolták le az ország gazdaságát, és elkótyavetyélték,
kiárusították a Szovjetuniónak. Óriási mozgósító ereje volt, hiszen elismert, de háttérbe szorított szakemberek révén lerántotta a leplet arról az
óvatosan rejtegetett tényrõl, hogy kiuzsorázzák az országot és a népet.
A történelemrõl szóló vitában nemcsak azt tártuk fel és kíméletlenül ostoroztuk, hogy a pártvezetõség tönkretette, sõt legyilkolta - a
múltban és a jelenben egyaránt - a saját párttagjainak, sõt vezetõinek egy
részét. József Attila kizárását és meghurcolását éppúgy számon kértük,
ahogy megbíráltuk a párt szövetségeseinek, a szociáldemokratáknak, a
népieseknek és a kisgazdáknak durva eltávolítását, bebörtönzését és legyilkolását.
Ahogy Ady énekelte azelõtt, “új idõk, új dalaival” törtünk be, ami
merészen újat jelentett a letarolt, a gúzsba kötött és megbénított magyar
társadalomban, amit évekig temetõi csendre és nehéz igába kényszeríttet
a börtönnel és akasztófával támogatott hatalom. Mindenki fölkapta a
fejét, s megszólaltak az addig némaságra ítéltek. Olyan erjedés kezdõdött, ami fölébresztette és mozgásba hozta az országot. Valóságos lavina
indult el, amit nem lehetett többé megállítani. Sem mézes-mázos kérleléssel, sem nekivadult fenyegetésekkel.
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gátolták volna a forradalmat elõkészítõ, ellenzéki kibontakozást. De
ha az ellenzék nem is volt egy kiépített szervezet, mégiscsak össze
kellett hangolni a különbözõ területeken folyó küzdelmet. Az ellenzék politikai vezetõgárdájának a segítségével, mint Losonczy Géza,
Donáth Ferenc, Vásárhelyi Miklós és mások, igyekeztünk kialakítani
egy többé-kevésbé egységesített küzdelmet. A Petõfi Kör részérõl
Tánczos Gábor elsõ titkár foglalkozott ezzel, s gyakran tárgyalt Vásárhelyi Miklóssal, aki az ellenzék vezetõ újságírója volt.
Engem azzal bíztak meg, hogy a Kör részérõl Nagy Imrével
tartsam a kapcsolatot. Így bizonyos összeköt szerepet töltöttem be
Közte és miköztünk. Elmondottam neki, hogy mit csinálunk és mit
tervezünk. Õ kifejtette a véleményét. De szó sem volt a vezetõ és a
vezetett közti viszonyról. Ez föl sem merült, s Õ méltatlankodva
utasította vonta vissza. Barátságos és szinte meghitt diskurzus folyt
közöttük. A párt régi vezetõi közül csak vele lehetett olyan közeli,
meleg és “emberszabású” beszélgetést folytatni, amelyben csöppet
sem lehetett érezni a távolságot. Az ún. nagypolitikusok közül, a
múltban csak az elpusztított Rajk Lászlóval , s késõbb a szociáldemokrata Kéthly Annával tudtam ilyen bizalmas, bensõséges és szívélyes beszélgetéséket folytatni. Nagy Imre személyesen is közel állt az
emberekhez. A Petõfi Kör ezért is nagy örömmel és készséggel vállalta politikájának a terjesztését. A Kör rohamosan fölfelé ívelõ tevékenysége tetõzött a júniusvégi sajtóvitával, ahol nyíltan lelepleztük a
magyar sajtó elnyomott és szolgai helyzetét. Itt már több ezer résztvevõ jelent meg. Szenvedélyesen elítélték a hatalom sajtójának a förtelmes hazugságait, megvádolták és hátrálásra kényszeríttették a párt
megjelent vezetõit. Az egész gyûlés hatalmas erõvel követelte a sajtószabadságot. S amikor a fõszónok, Losonczy Géza nyilvánosan, elõször követelte Nagy Imre miniszterelnökségét, a tömeg ütemesen
éltette az eltávolított és támadott Nagy Imrét.
S bekövetkezett, aminek jönnie kellett. A már hónapok óta lassan hátráló hatalom visszavágott, megálljt kiáltott, és leszámolásra
készülõdött. Erre buzdította az a tény is, hogy a lengyelországi Poznanban kitört munkásfelkelést kegyetlenül és gyorsan vérbe fojtották. Sietve meghozták a Rákosi-féle központi vezetõség határozatát,
amelyben durván elítélték a Petõfi Kört, va1ósággal törvényen kívül
helyezték, és le akarták tartóztatni úgyszólván az egész ellenzéket.
Igaz, hogy ennek tevékenysége kiváltotta Moszkva ijedelmét is, és
ezzel Rákosi leváltását, de helyére mégsem Nagy Imre került, hanem
Rákosi legközelebbi bûntársa Gerõ Ernõ. A feszültség pedig nõttönnõtt.
Gerõ elsõ beszédében az ország második politikai gócának nevezte a Petõfi Kört, ami vészjósló vádként hangzott el. Másoldalról
azonban azt jelentette, s ez történelmileg helytálló megállapítás volt,
hogy a Kör szinte egy második párttá nõtte ki magát, veszélyeztette a
hatalmat. Ilyen második pártra azonban senki sem gondolt közülünk
az ellenzékben, s utólag megállapítom, hogy ez talán hiba volt a
részünkrõl.
Mindenesetre, a sztálinista párt már nem merészelte betiltani a
Kört, mert a felajzott közvélemény, beleértve a párttagság jelentõs
részét is, nem fogadta volna el a teljes visszarendezõdést. Ma fölkeltek
azok a hullámok, amik aztán a forradalomban elsöpörték a hatalmat.
Mi álltuk a sarat, s az elkövetkezõ néhány hét fenyegetésekkel
teli napjaiban visszautasítottuk az önbírálatot, amit ránk akartak kényszeríteni. Szeptember közepétõl még rendeztünk néhány vitát, de a
fontosságuk dacára ezek már nem érték el a tavaszi és a nyáreleji viták
terjedelmét és feszültségét. Készü1õdött a forradalom. A Petõfi Kör
megtette kötelességét.
Vezetõi és tagjai a forradalom különbözõ posztján egyénileg
töltötték be feladatukat. Magam is, Tánczos Gáborral együtt, az Értelmiség Forradalmi Bizottságnak tagjai lettünk, majd Nagy Imre
titkárságán dolgoztam. A Kör tagjainak jó része ugyanúgy igyekezett
helytállni a forradalomban, ahogy azelõtt lankadatlanul küzdött a
sztálinista rezsim lerombolásáért s így a forradalom elõkészítéséért.
A Kör helyét más szervezetek foglalták el. Akkor is a forradalom
elõharcosa volt, ha október 23. e1õtt nem kívántunk ilyen, szerintünk
nagyon egyenlõtlen, véres összecsapást. Ennek tudatában azonban,
vállalva a forradalmat, visszatekintve harcunkra, Vörösmarty szavait
idézve, elmondhattuk, hogy “Ez jó mulatság, férfimunka volt”.

A vidéki városokban is egymásután alakultak a Petõfi Körökhöz
hasonló vitafórumok: Szegeden, Debrecenben, Veszprémben és másutt.
Az ország ébredezett és mozgásba lendül Különösen, amikor a közvetlenül politikai témákat tûztük napirendre. Ilyen volt a régi, de leváltott és
félreállított kommunistákkal és partizánokkal való találkozás. Itt kipellengéreztük, s képletesen ugyan, de a vádlottak padjára ültettük a gyilkos
Rákosit és társait, a kegyetlen titkosrendõrséget, a hírhedt ÁVO-t. Óriási
jelentõsége volt, hogy a nagy nyilvánosság elõtt elõször vádoltuk meg
Rákosit ezrek bebörtönzéséért, százak bitóra küldéséért. Követeltük a
bûnözõk és irányítóik nyilvános felelõsségre vonását. Akkoriban csak a
párttagoknak engedték meg a politizálást. Ilyenre a pártonkívüliek, vagy
a betiltott és megsemmisített pártok tagjai, - akiket, hála a rövid ideig
kormányra került Nagy Imre politikájának -éppenhogy kiszabadítottak
börtöneikbõl- egyáltalán nem gondolhattak. De maguk a párttagok is
csupán a Petõfi Kör éppen csak megindult tevékenysége folytán mondhatták ki szabadabban a valóságos véleményüket. Addig éppúgy szigorú
kordában tartották õket, mint a pártonkívülieket. Így a Petõfi Kör is
kizárólag a párttag értelmiségiek mozgalmaként mûködhetett. Így végezhette erjesztõ munkáját, amibe pártonkívüliek, vagy a betiltott régi
pártok képviselõi -akik aztán csak a forradalomban éledtek föl-, be sem
avatkozhattak. Jómagam csak nemrégen lehettem újra párttag. Évekkel
elõbb kizártak onnan, munkás lettem, s csak azért fogadtam el a már egy
idõ óta felkínált párttagságot (’53 óta már szinte loholtak utánunk a
partfunkcionáriusok), mert végre lehetõség nyílt, hogy párttag lévén,
érdemes politikai munkát végezzek. Maga a Petõfi Kör is hivatalosan a
párt ifjúsági szervezetének, a DISZ-nek a függeléke volt, annak irányításával mûködött.
Mindennek ellenére, óvatosan és nagy titokban, mi kevesen fönntartottuk a kapcsolatot egy-két más párti, börtönébõl alig szabadult
vezetõvel. A szociáldemokrata Justus Pállal való találkozásom, sajnos,
nem jöhetett létre Rákosiék durva ellentámadása miatt. De találkoztam Jónás Palival, aki azelõtt az egyetemista Mefesz vezetõje volt,
majd a recski kényszermunkatábor foglya lett. Tánczos Gáborral pedig, aki a Kör elsõ titkára volt, találkozót szerveztünk Pártay Tivadarral, aki a régi, kisgazdapárti Kis újság szerkesztõje volt Dessewffy
fõszerkesztõ mellett. Ám mindnyájan tartózkodtak a nyílt politikai
tevékenységtõl, ami fölösleges kihívást jelentett volna a még mindig
vérszomjas hatalom felé.
A pártfunkcionáriusok egy részének, a merev Rákosiékkal szemben, az volt az elképzelése, hogy, némi látszatengedmény árán, a
kiebrudalt régi kommunisták, az ellenzék egy részének a hatalom
mellé állításával, kifoghatják a szelet a vitorlából, megelõzhetik és
elkerülhetik a már érezhetõ és morajló, közelgõ népharagot. Ezt kísérelték meg azzal is, hogy bábáskodtak a Petõfi Kör születésénél, és
hivatalosan fedezéket adtak neki.
Ám kegyetlenül elszámították magukat. Lehetõséget kaptunk,
hogy kifejlesszük munkásságunkat, de úgy, hogy állandóan kitörtünk
a DISZ-t vezetõ pártfunkcionáriusok által megszabott keretekbõl.
Fékezés helyett, elõrehajtottuk a mozgalmat. Ahelyett, hogy a párt
elvárása szerint, kifogtuk volna a szelet a vitorlából, állandóan dagasztottuk azt, s az ellenzéki mozgalom rohamosan fejlõdött.
A párt hatalmasai Nagy Imrét és társait is be akarták csalni a
körükbe. Afféle magyar Gomulkát szerettek volna faragni belõle,
akinek a jótállásával megmenthetik az ingadozó hatalmat. Ám de
Nagy Imre sem adta be a derekét. A nagy nyomások és fenyegetések
dacára is visszautasította az önbírálatot. Mi több, a hatalmat bíráló
gyakori és éles tanulmányaival erõsítette az ellenzék küzdelmét.
A Petõfi Kör ennek az ellenzéknek volt a szerves része. s állandó
macska-egér harcra kényszerültünk a gyanakodó és bizony-bizony
már félõ, de még erõsen visszaütõ pártvezetõkkel. Olyan sajátos mozgalmat hoztunk létre, ami az értelmiségiek nemcsak egy részét tömörítette, mint az írók és az újságírók, hanem az egész budapesti
értelmiséget igyekezett összefogni, megszólaltatni és harcba vinni. S
míg az írók és újságírók nagyrészt írásaikkal rázták föl az ország
népét, mi a nyilvánosa vitákkal közvetlenül az utcára vittük a legégeNagy Balázs
tõbb és legfontosabb politikai és társadalmi problémákat. Egy addig
nem létezett közvéleményt teremtettünk. S megszületett Nagy Imre
elgondolásainak, politikai programjának a nyilvános szócsöve. Az
ellenzék olyan elismert politikai
vezetõi, mint Losonczy Géza, vagy
Donáth Ferenc a Petõfi Körben
kaptak elõször nyilvános szószéket. S ha Nagy Imre nevét és programját csak bújtatva lehetett ismertetni, a Kör betöltötte az ellenzéki politika népszerûsítésének
a feladatát, sõt sok tekintetben
még az ellenzék un. “hivatalos politikájánál” is messzebb ment. Így
lándzsát tört például a munkástanácsok rendszere és politikai szerepe mellett. Ezzel együtt, nem egy,
a Körben kifejtett politikai gondolat csak a forradalomban ölthetett testet.
A Kör munkáját mi, a vezetõség irányítottuk. Nem kívülrõl
vezették, mert az ellenzék, élén
Nagy Imrével, visszautasította a
pártjellegû szervezkedést.
Tömeg Budapesten, a Sztálinszobor szétdarabolásánál.
Rákosiék azonnal kegyetlenül leFotó: Zorkóczy Levente
csaptak volna rá, s végképp meg-
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Fekete Kálmán
visszaemlékezése az ’56-os
izsáki eseményekre
Lapunk korábbi számaiban már olvasható volt Jávorka István és Bálint Sándor
visszaemlékezése az 1956-os forradalom
izsáki eseményeirõl. Jelen számunkban, az
50-dik évforduló kapcsán, Fekete Kálmán
emlékezését adjuk közre. Fekete Kálmán a
helyi események egyik fõ irányítója volt, így
az õ emlékezése további fontos információkkal egészíti ki az eddig ismert tényeket.
Október 26-án családi ügyben, motorkerékpárral Kecskemétre menetem. Ott az utcák már teli voltak
emberekkel. Amikor a városházával szemközti ÁVH-székházhoz
értem láttam, hogy ott éppen verik le a vörös csillagot a ház oromzatáról, amit az épület elõtt strázsáló fegyveres ávós tétlenül nézett.
Izsákra hazaérve, a tanácsháza elõtt, szintén tüntetõ emberekkel találkoztam, akik a vörös csillagot akarták eltávolítani az épületrõl. Megálltam én is. Ekkor Kállai Gyula tûzoltóparancsnok és Illés
István tanácselnök arra kért, hogy segítsek a csillagot levenni. Végül
egy létra és egy tûzoltó csáklya segítségével levertem a vörös csillagot. Ezután mondtam a tanácselnöknek, hogy szétnéznénk az épületben is. Õ azt mondta, rendben van. A tanácsteremben függött a
falon Sztálin és Lenin képe, ezeket kivittük a tanácsháza elé és ott
kiszaggattam õket a keretükbõl. Ezután szóltam az összegyûlt
emberekhez. Esti gyûlésre hívtam õket a ’48-as emlékmû elé. A
meghirdetett gyûlésre egy vásárnyi ember jött össze, akiknek arról
beszéltem, hogy rendezzünk egy békés felvonulást, tartózkodva
minden durvaságtól, erõszakosságtól. A tömeg a vasút felé indult.
Útközben leverték a vörös csillagot az állami gazdaság kapujáról.
Ezt csak úgy tudták megtenni, hogy kifûrészelték a kapufélfákat.
Én eközben bementem a gazdaság irodájába azzal, hogy takarítsák
el onnét is a vörös csillagokat és zászlókat. A párttitkár azt mondta,
hogy a vörös zászlókból jó gatyát varrnak majd a fiának. A szeszgyárhoz érve többen be akartak menni oda, de én felszólítottam az
embereket, hogy tartózkodjanak ettõl, nem visz jóra, ha isznak,
vagy rombolnak az üzemben. Az ottani vörös csillag leverése után
továbbmentünk a vasútig, ahol visszafordultunk. A menetben végig
Kossuth-nótákat énekeltünk. A központba visszatérve még pár csitító szót mondtam az embereknek kérve, hogy mindenki menjen
haza, és hallgassuk a rádióban, mi történik Pesten. (Szerkesztõi
megjegyzés: Ezt követõen azonban nem mindenki ment haza, többen a katolikus templomhoz vonultak, ahol arra kérték Marosi Izidor plébánost, hogy húzzák meg a harangokat. A plébános csitította
az embereket, akik a templommal szembeni házban lakó iskolaigazgatóval szerettek volna néhány szót váltani arról, hogy miért nevelik a
gyerekeket erõszakkal ateizmusra. A plébános sikerrel csitította az
embereket, sõt az igazgató családját maga bujtatta el a plébánián.
Szabó Lajos igazgató pedig a saját házuk padlásán talált búvóhelyet.
Végül a megmozdulás komolyabb atrocitás nélkül zárult, egy fináncot vert meg az egyik tüntetõ, korábbi sérelme miatt.)
Október 27-én szóltam Hajma László tanárnak, hogy meg
kellene alakítani a nemzeti bizottságot. Össze is hívtuk az alakuló
gyûlést, ahol a bizottság elnökévé Géró Sándor mozist, titkárává

engem választottak meg. E napon Illés István tanácselnök és Horváth Rezsõ párttitkár kimenekült az uzovicsi laktanyába. Én felhívtam õket telefonon, hogy bátran jöjjenek vissza, semmi bántódás nem érheti õket. Haza is jöttek. Én e napokban végig bent
dolgoztam a tanácselnök helyén. Október 31-én megalakítottuk a
nemzetõrséget a közrend biztosítására. Õk ügyeltek a párttitkár
és a tanácselnök biztonságára is. A községbe érkezõ fegyvereseket
lefegyvereztük, a fegyvereket a rendõrségre zártuk be. Egyik nap
géppisztollyal a nyakában hazatért Borbély Péter barátom, aki már
10 éve ült börtönben. Elhatározott szándéka volt, hogy megkeresi
azt a nõt, aki feljelentette és kivégzi. Lebeszéltem róla, s az õ
géppisztolyát is a rendõrségre vittük.
Néhány nap múlva a honvédség többeket letartóztatott azok
közül, akik a vörös csillagok leverésében részt vettek. Ennek hatására újabb tüntetések, felvonulások kezdõdtek. Én arra kértem az
embereket, hogy menjenek haza, mert csak úgy tudom a letartóztatottakat kihozni, ha nem lesznek zavaragások. Végül sikerült
elérnem, hogy kiengedjék a fogva tartottakat.
Az egyik nap arról érdeklõdtek Kecskemétrõl, hogy mûködik-e Uzovicson forradalmi katonai tanács és miképpen viselkedtek az ottani katonák a forradalmi események alatt. Én elmondtam, hogy semlegesen viselkedtek, s azt, hogy nincs forradalmi
tanácsuk. Erre parancsba adták, hogy menjek ki és alakítsuk meg
a tanácsot. Másnap Géró Sándorral kimentünk, s kezdeményeztük
a megalakítást. Szittyai Ignác õrnagy, parancsnok akkor úgy nyilatkozott, hogy végre valóban katonaság lehet a katonaság, felszabadulva az örökös politikai nyomás alól. Megalakult a forradalmi
katonai tanács, én is tartottam egy beszédet, melyben kérdeztem,
van-e akit nem szeretnének maguk között látni. Egy politikai hadnagyot említettek, akit pisztolya leadása mellett, távozásra szólítottam fel.
A november 4-ei változásokat követõen, 5-én estére összehívtam a nemzeti bizottságot, hogy megtárgyaljuk, hogyan viszonyuljunk az új helyzethez. Sok mindenrõl szó esett, de a fõ álláspont az lett, hogy maradjunk a helyünkön. Még ezen az estén nyolc
katona jött Uzovicsról és engem letartóztattak. Már hatodik napja
voltam a fogdában, amikor egyszer csak azt hallottam, hogy Szittyai
parancsnok vitatkozik az engem és másik két szabadszállási rabot
õrzõ õrmesterrel, hogy adjon ki és õ a helyszínen kivégez engem.
Az õrmester nem engedelmeskedett a láthatóan ittas parancsnoknak. Ekkor Szittyai azzal távozott, hogy a többi tiszttel jönnek
vissza értem. Az õrmester ekkor fegyvereket adott nekünk, azzal,
hogyha jönnek, akkor tüzeljünk. Egész éjjel vártunk, de nem jöttek. Másnap délben Fodor fõhadnagy jött (aki a barátom volt) és
mondta, hogy nagy szerencsém volt, mivel a józanabb gondolkodású tisztek tiszti gyûlést hívattak össze, ahol 51 : 49 százalékos
arányban a kivégzésem ellen szavaztak. Én is mondtam, hogy nekik is szerencséjük volt, mert õk sem úszták volna meg élve.
További néhány napos raboskodás után két orosz tiszt, egy
alezredes és egy õrnagy hallgatott ki. Velük volt egy tolmácsszázados is, akire nem sok szükség volt, mert magam is jól beszélek
oroszul, így észrevettem, hogy nem mindig azt fordítja, amit mond-

Az ’56-os forradalom izsáki eseményeinek
kronológiája
Október 24.: Hajnali
1 órakor riadó az uzovicsi
laktanyában (ugyanekkor
riadóztatják az izsáki rendõrséget is). Reggel tiszti
gyûlés, melyen elhatározzák, hogy ellenállnak az
“ellenforradalomnak”. Õrparancsnoki szolgálatra
tiszteket vezényelnek, akiket ellátnak géppisztollyal.
Október 25.: Délután
kisebb tüntetés a községben.
Október 26.: Több
száz résztvevõs tüntetés a
tanácsháza elõtt. A tüntetõk
eltávolítják a községháza
homlokzatáról a vörös csillagot. “Le a begyûjtéssel!
Nem kellenek a kommunisták!” jelszavakat kiabálnak. Este felvonulást tartanak, s leverik a vörös csillagot az állami gazdaság és
a szeszfõzde épületérõl is.
A felvonulás a katolikus
templomnál fejezõdik be.
Horváth Rezsõ párttitkár
katonákat kér Uzovicsról,
mondván, a tüntetést már
vérontás nélkül nem lehet
feloszlatni. Eközben Illés
István tanácselnök, Horváth Rezsõ párttitkár és a
községben lakó katonatisz-

tek és családjaik az uzovicsi
laktanyába mennek. A katonák és a civilek között
nem volt összeütközés,
vérontás sem volt a tüntetésen, csupán egy pénzügyõrt ver meg az egyik tüntetõ. Szittyai Ignác uzovicsi
parancsnok este 120 mmes aknavetõkbõl figyelmeztetõ tüzet lövet a község
határára.
Október 27.: Megalakul a nemzeti bizottság.
Elnök Géró Sándor, titkár
Fekete Kálmán.
Október 29.: Az iskolában leváltják Szabó Lajos
igazgatót és háromtagú vezetõséget
választanak,
melynek tagjai: Hajma
László, Molnár Sándor,
Ferencessi József.
A tanácselnök és a párttitkár visszatér a községbe.
Október 30.: Uzovicson megalakul a forradalmi katonai tanács.
Október 31.: Megalakul a községben a nemzetõrség, melynek parancsnoka Seres István lett. Pedagógus forradalmi- és sztrájkbizottság alakul.
November 3.: Feltûnnek Uzovics közelében az

elsõ felderítõ szovjet páncélosok.
November 4.: Hajnali
3-kor a szovjetek megtámadják a községben a nemzetõrséget. Egy ember megsérül, az izsákiak nem lõnek vissza. A községi támadás után a szovjet harckocsik Uzovics ellen indulnak,
s harc nélkül elfoglalják. A
nemeztõrségben Fekete
Kálmán javasolja a szovjetekkel szembeni ellenállást, de a többség elveti ezt.
November 6.: Gyûlés
a községben, melyen a szovjet parancsnok, Dolgopolov
is jelen van. Lefegyverzik a
nemzetõrséget és Fekete
Kálmánt letartóztatják
(majd november 11-én elengedik).
November 17.: Ülést
tart a községi tanács vb. Fodor Sándor lesz a vb-elnök.
A testületbe a nemzeti bizottság több tagja is bekerül.
(Az összeállítás a kecskeméti levéltár anyagai alapján
készült.)
Az izsákiakkal szembeni megtorlás
A forradalom leverése
után Fekte Kálmánt ismét

letartóztatták, s 1957. december 5-én 3 év 6 hónap
börtönre ítélték, melybõl 1
év 2 hónapot ült le. Testvérét, Fekete Imrét ugyanezen
a tárgyaláson 8 hónap végrehajtandó börtönre ítélték.
Hajma László 1958. szeptember 17-én 8 hónap fel-
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tam. Ezt szóvá is tettem, így a tisztek végül kizavarták a tolmácsot, s nélküle folyt tovább a kihallgatás. Én elmondtam mindazt,
ami történt, hogy a kóbor fegyveresektõl elvettük a fegyvereket,
hogy nyugalomra intettem mindig az embereket. Végül az oroszok azt mondták, hogy rendben van, s utasították Szittyait, hogy
engedjen el. Hazajöttem (amikor a községbe értem láttam, hogy
egy orosz tank áll az Izsák-féle kocsma elõtt), néhány napig még
mûködött a nemzeti bizottság, majd visszajött a tanácselnök.
Én a piactéri büfében kaptam munkát, mert ott jól szem elõtt
voltam. ’57 tavaszán odajött hozzám egy rendõr azzal, hogyha
bezártam, menjek be az õrsre. Tisztában voltam vele, hogy nem
lenne jó ha bemennék, inkább el kell tûnnöm. Tiringer Pista barátommal indultunk el, õ Jugoszláviába akart menni, de nem sikerült, mert mint néhány nap múlva visszatérve mondta, onnét is
kiadják az embereket. Én Páhira mentem, a nagynéném tanyájára.
Egyik hajnalban elindultam a menyasszonyomat meglátogatni
Izsákra. Kíváncsi voltam, hogy keresnek-e, mert mindenki azt
beszélte, hogy nem tudnak ilyenrõl, ezért este bementem a kocsmába, ahol rendõrök is voltak. Ott megtudhattam rögtön, hogy
bizony keresnek, el is akartak fogni, ám én elfutottam. Az utcán
utánam is lõttek a levegõbe, de sikerült eltûnnöm. Löbékhez mentem be, ahol aludtam egy keveset, majd hajnalban Kakulyáékhoz
mentem a Széchenyi-telepre, ahol egy napot töltöttem, hogy este
meglátogathassam a mamát. Ezután Páhin és Jakabszálláson bujkáltam.
1957 májusában titokban megnõsültem Pesten. A feleségemmel titkon találkoztunk idõnként Páhin. Egyszer aztán felfedezték,
hogy hol vagyok és egy csapat rendõr jött értem. Fegyvereket akartak mindenáron találni nálam, de nem találtak, mivel nem is volt
mit. Elõbb az izsáki rendõrségre hoztak be, ahol megvertek, majd
Kecskemétre vittek. Ott kilencvenhárom napig voltam elõzetesben.
Ezalatt háromnaponta megvertek, s továbbra is fegyvereket követeltek rajtam. Embertelen körülmények voltak Kecskeméten. A
megvert foglyokat ruhástól hideg zuhany alá lökték. Az egyik összevert társam a kezeim között halt meg. Három hónap után vittek a
bírósági fogdába, ahol már csak egyszer vertek meg. Ott viszont
azzal zaklattak, hogy nevezzek meg társakat, akik szervezeték az
ellenforradalmat. Ha adok nekik ilyen neveket, kiengednek - mondták. Természetesen nem vallottam senkire. Még akkor sem, amikor
halálos ítélettel fenyegetett meg a kecskeméti vérbíró.
A tárgyalásom egy hónapig tartott, százegy tanút hallgattak
ki, végül három és fél év börtönre ítéltek. Decemberig voltam
Kecskeméten (e közben kaptam a hírt, hogy fiam született), majd
Vácra vittek. Vác valóságos üdülõ volt Kecskeméthez képest. A
váci õrök folyton azt kérdezték tõlünk, mi van Kecskeméten, mert
az onnét érkezõ foglyok mindegyike elképesztõ állapotban van.
Vácon együtt raboskodtam több izsákival, köztük H. Szabó Sándor daramalmossal és Ujszászi Imrével (õket az izsáki kulákperben ítélték el).
1958 júniusában a fellebbviteli tárgyaláson 1 év 2 hónapra
mérsékelték a büntetésemet. Ott már tisztességes eljárás volt. Az
ügyész majdhogynem védõbeszédet mondott mellettem. Kifejtette, nem érti, hogyan ítélhettek el, amikor a százegy tanú közül
kilencvenkilenc mellettem tanúskodott. Ezt követõen kiszabadultam, s “ellenforradalmi” múltam miatt némi nehézségek árán végül Budapesten a vendéglátásban találtam munkát, s ott is dolgoztam nyugdíjazásomig.

függesztett börtönt kapott,
melyet 1958. május 12-én
1 év felfüggesztett börtönre súlyosbítottak. Dr. Ritter
László 1958. szeptember
17-én 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Szijjártó Jánost 1957. december 5-én 6 hónap bör-

tönre ítélték, melyet le is
ült. Varga Imrét 1958. október 30-án 2 év 6 hónap
letöltendõ szabadságvesztére ítélték. Valamennyi elítélt esetében különbözõ
összegû és végrehajtandó
vagyonelkobzást is meghatároztak.

Járókelõk és autóroncsok Budapesten, a Bartók Béla úton
1956. november 9.
Fotó: Zorkóczy Levente

IZSÁKI Hírek

14. 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 0620-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Október 16-22: Szabadszállás, T: 76/358-028
Október 23-29: Izsák, T: 569-208
Október 30-november 5: Szabadszállás
November 6-12: Izsák
November 7-19: Szabadszállás
November 20-26: Izsák
Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Október 16 - 22:
Izsák László, József A. u. 8. tel.: 06-20/475-7966
Október 23 - 29:
Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
Október 30 - november 05: Izsák László
November 06 - 12: Farkas Zsolt
November 13 - 19: Izsák László
November 20 - 26: Farkas Zsolt

HITELCENTRUM

AJÁNLATA

Az alábbi bankok termékeivel várom ügyfeleimet:
OTP Bank
CIB Bank
K&H Bank
Elsõ Lakáshitel Bank,
OTP-LTP
Termékeink: - Fészekrakó hitelek, építésre,
szocpollal is, akár önerõ nélkül!
- Szabadfelhasználásra, hitelkiváltásra,
felújításra, vásárlásra
gyorshitel, akár 3 nap alatt. Jogi képviselettel,
kedvezményes szerzõdéskötéssel! Személyi hitelek,
hitelkártyák, lakásbiztosítás, kamatadó mentes
befektetések! Hiteleink mellé életbiztosítás kötése
nem szükséges!
THM: már 4,28 % -tól!

Kapás Zoltán 06-70-3357-866

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

2006. október 20.

ÁFÉSZ HÍREK
Iparcikk Ár uházunk októberi
ajánlata!

Az élelmiszerboltok októberi
ajánlata!

Salgó tûzhely
53900,-Ft
Teatûzhely
35600,-Ft
Kályhák
26900,-Ft-tól
Kandallók
50500,-Ft-tól
Füstcsövek, hõdobok széles választékban!
Zanussi 4-es gáztûzhely
42990,-Ft
Bosch 4-es gáztûzhely
46000,-Ft
Fagor 4-es gáztûzhely elektromos sütõvel
68800,-Ft
ORION aut.mosógép ET
59000,-Ft
ARDO automata mosógép ET
69900,-Ft
Centrifuga (hagyományos)
22800,-Ft
Bosch 12 terítékes mosogatógép
89000,-Ft
Fagyasztóládák, -szekrények, hûtõszekrények
nagy választékban kaphatók!
Elektromos kerékpár POLYMOBIL 92000,-Ft
26" Nõi kerékpár
23200,-Ft
28" Nõi-férfi kerékpár
20100,-Ft
26" MTB teleszkópos kerékpár
24500,-Ft
Gyertyák
69,-Ft-tól
Mécsesek
39-89,-Ft-ig
Virágföld 45 l-s
840,-Ft
Könyvek már
390,-Ft-tól
Festékek, hígítók, mûanyagáruk, szivacsok,
kerti szerszámok stb. kaphatók!
K&B banki hitel ügyintézés kedvezõ
feltételekkel!

Izsáki 8 t. préseltcsiga 200 gr
Izsáki 8 t. eperszalag 200 gr
Bella habspray növényi 243 ml
Hame sertésmájkrém 62 gr
Tomi kristály kompakt 2 kg
Domestos fehérítõ 750 ml
H.A. színesbors örl.fej 35 gr
Knorr májgombóc csigat.
Gilan aszalt sárgabarack 200 gr
Zizi 80 gr
Tibi csokoládé 100 gr
Grant whisky 0,7 l
Cappy Ice 1,5 l
Félfogós liszt /Kalocsai/ 2/1
Finomliszt 2/1 /Kalocsai/

99,-Ft
109,-Ft
199,-Ft
29,-Ft
799,-Ft
299,-Ft
375,-Ft
176,-Ft
289,-Ft
115,-Ft
145,-Ft
3279,-Ft
259,-Ft
145,-Ft
139,-Ft

Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!
Új szolgáltatás!
A COOP boltban kihelyezésre került a
pénztár mögé
“Használtelem gyûjtõ”-doboz.

A gázkészülékek rendszeres ellenõrzését, karbantartását,
a gazdaságosabb és biztonságosabb üzemeltetés érdekében célszerû
szakemberrel elvégeztetni.
Széleskörû tapasztalattal és több évtizedes gyakorlattal
a gázkészülékek szakszerû beüzemelését, beszabályozását, karbantartását és üzembiztos
javítását rövid határidõvel vállaljuk.

Fejszés Imre gázkészülék-szerelõ mester
6080 Szabadszállás Mikszáth Kálmán u.12.
Tel.: 06-76-353-454 vagy 06-30-955-2837
Ifj. Fejszés Imre 06-20-230-9866

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Kalmár Richárd Imre an: Horváth Erika, Héjjas Nikolett an: Fekete Ilona, Kovács
Eliza an: Suba Szilvia, Nédó Maxim Zalán an: Soltész Mária, Tercsi Borbála an: Hetényi
Viktória, Futó Xavér an: Kuti Adrienn, Tamás Netta an: Mózes Mónika, Antal Róza an: VirágNagy Tímea, Varga Barnabás an: Bátri Anita, Bálint Sebastián an: Kalmár Margit, Kovács Lelle
an: Wolf Szabine Elza.
Házasságkötés: Bognár Gábor és Szõnyi Csilla.
Meghaltak: Teleki Sándorné sz: Pintér Erzsébet 85 éves, Holló u., Szepesi Imréné sz: Halász
Mária 79 éves, Báthori u., Abonyi Jenõ 62 éves, Katona József 7,. Kuti Jánosné sz: Papp Irén
50 éves, Alma u. 4., Zöldág Ferenc 52 éves, Hunyadi u. 39., Bárány Mihályné sz: Dudás
Terézia 87 éves, Kiss János u.14/a., Kovács László 58 éves, Gedeon dülõ 79.
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APRÓHIRDETÉSEK

Eladó 6550 m2 szántó közvetlenül a Kisasszony erdõ mellett.
Érdeklõdni 06-30-2193-425
Hosszú fekete új 44-es fekete nõi bõrkabát eladó. Irányár 30.000,-Ft
Tel.: 06-70-379-4463
Õszi telepítésre több fajta gyümölcsfaoltvány megrendelhetõ.
Tel.: 06-20-3229-718 vagy
374-723 (este)
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