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Nyári Fogathajtó kupa Izsákon

Õszre ismét jön a vonat?
Egyre több nem hivatalos információ szól arról, hogy a Kecskemét-Fülöpszállási (és a többi) vasútvonalon márciusban leállított személyvonat közlekedés visszaállítható, ha az érintett települések önkormányzatai, lakossága ezt aláírásgyûjtéssel megerõsítve kezdeményezi. Az akció már akár az õszre is sikerrel járhat.
Bár az idõ kevés, de mégis nagyon szép és szimbolikus esemény
lenne, ha 2007. október 26-án, az 1895. október 26-ai avatás 112.
évfordulóján újra járnának vonatok vonalunkon. Fogjunk össze
az ügy érdekében!
-te-

Antal János

Páli Szabolcs

Csernák Gábor

Június 23-án, szombaton az
Adrenalin Energiaital Kft, a
Leitert hintókészítõ Kft, a Biczó
Csárda, a Kis Kertész Duó Kft
és a Páli Trans Kft. támogatásával jó hangulatú egynapos Ckategóriás fogathajtó versenynek adott otthont az izsáki fogathajtó pálya. A nap három
versenyszámból állt. Az elsõ a
hagyományos akadályhajtás versenyszám volt, amely egyben a
Homokhátság Kupa III. fordulója is. A rendkívül szoros küzdelemben, az Izsáki Sárfehér SE
versenyzõje, Páli Szabolcs harmadik helyen végzett a 21 induló kettesfogat közül. Máso-

dik Guti Béla, míg egyedüli hibátlan hajtással, alapidõn belül Gyulai Norbert nyerte meg
a versenyszámot. Csernák Gábor a 13-dik, Antal János a 8ik helyen végzett.
A következõ versenyszám a
Nyugat Európában rendkívül
népszerû, pontgyûjtõ akadályhajtás volt, amelyben a versenyzõk,
a pályán az akadályok számozása
alapján szerzik a pontokat. Az izgalmas versenyt Lehoczki Zsolt
nyerte, második Viszus Szabolcs,
harmadik Simon Gábor, Antal
János a 11. helyen végzett,
Csernák Gábor 17-dik lett.
A Leitert Kupa a téli fede-

les kupa szabályai szerint zajlott, amelyhez a maratonkocsikat Litert Henrik hintókészítõ
biztosította. A versenyben két
mobil maratonakadályt állítottak fel a lovaspályán, amelyeket
10 pár selybával egészítettek ki.
Ezen akadályok között kellett a
versenyzõknek minél rövidebb
idõ alatt áthajtani a labda leverése nélkül.
A szervezõk, nézõk és a versenyzõk nevében ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az
önkormányzat díjmentesen biztosította a területet, valamint
a támogatók segítségét.
-kovács-

2007. évi Sárfehér
Napok elõkészítése
Az idei Sárfehér Napok
programja a német testvértelepülés Strullendorf küldöttségének részvételével zajlik. Az ünnepségeken jelen lesz a testvértelepülés fúvószenekara 35 fõvel és a település küldöttsége.
Kérjük azokat az izsákiakat, akik
német vendégeket szeretnének
fogadni, szíveskedjenek igényüket a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezni. Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepségek-

re lakókörnyezetüket takarítsák, tisztítsák, hogy a nagy
számban érkezõ külföldi és vidéki vendégek jó benyomást
szerezhessenek városunkról.
Akik anyagi támogatást szeretnének felajánlani a rendezvényhez, azt nagyon szívesen fogatjuk és megköszönjük. Ennek
teljesítése szintén a Hivatal titkárságán történhet.
Mondok József
polgármestere

Nem történt gyilkosság Matyóban
Augusztus 1-jén futótûzként terjedt a hír a városban, hogy
megöltek egy nõt Matyóban. Sokan a legapróbb részleteket is tudni
vélték az üggyel kapcsolatban, ám ezek az információk igencsak
ellentmondásosnak tûntek. Mi természetesen a legilletékesebbtõl a kiskõrösi rendõrkapitányság bûnügyi osztályának vezetõjétõl, Andriska Tibor századostól kértünk információkat. Ebbõl kiderült, nem történt gyilkosság. Találtak ugyan egy nõi holttestet
a Vadas dûlõ egyik tanyájában (tehát ezt sem Matyóban), ám õ
nem gyilkosság áldozta volt. Az orvosszakértõi vizsgálat és a boncolási eredmény egybehangzóan megállapította, hogy Gy. Ferencné
már másfél hónappal korábban, természetes módon hunyt el. Idegenkezûségre utaló nyomokat nem találtak. A meglehetõsen leromlott fizikai állapotú nõ holttestét félig mumifikálódott állapotban találták meg. A rendõrség az ilyenkor szokásos módon,
közigazgatási eljárás keretében folytat további nyomozást, ám
ennek eredménye várhatóan nem hoz érdemi változást az eddigi
megállapításokhoz képest.
-te-

Kisizsáki járdaépítés
Az Önkormányzat a Kisizsáki Részönkormányzat kezdeményezésére és szervezésében szerzõdést kötött Viszkók László vállalkozóval,
Kisizsák fõutcáján járda építésére. A szerzõdés
értelmében elkészült 900 m2 járda, betonlapokból. A munkadíj összege anyagostól 3.072.000.Ft, melybõl 840.000.-Ft összeget az idei évben
fizet ki az Önkormányzat, míg a fennmaradó
2.232.000.-Ft-ot a jövõ év végéig.
A beruházással Kisizsák arculata is jelentõsen változott és a lakosság biztonságosan használhatja a járdát, a fõútvonalon való gyalogos
közlekedés helyett. Reméljük, hogy a beruházás
a kisizsákiak megelégedésére szolgál.
Mondok József polgármester

Önkormányzati hírek

Ezüstkalászos gazdatanfolyam

A Képviselõ-testület Pál Tamásné óvodavezetõ nyugdíjba vonulása miatt, 2007. augusztus 7-én tartott zárt ülésén, Lévai
Ferencné, Izsák, Szõlõ u. 5. szám alatti lakost kinevezte a
Napköziotthonos Óvoda vezetõjévé. A vezetõi megbízatás 2007.
augusztus 15. napjától 2012. augusztus 15. napjáig szól.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Továbbtanulók

Hatvan izsáki és Izsák
környéki településen élõ gazdálkodó végezte el a Kecskeméti Képzõ Központ váro sunkban rendezett 380 órás
ezüstkalászos gazdatanfolyamát. A hallgatók a napokban
adtak számot tudásukról. A

mostani tanfolyamot sikeresen befejezettek az õsszel az
ugyancsak Izsákon induló
aranykalászos gazdatanfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Ennek elvégzésével
megkapják azt a végzettséget, melynek birtokában

teljeskörû Európai Uniós támogatásra lesznek jogosultak.
A hallgatók nagy izgalommal készültek a vizsgára, ahol
öt tantárgyból adtak számot tudásukról, felkészültségükbõl.
-te-

támogatása

Az Önkormányzat ebben az évben is támogatja az alacsony
jövedelemmel rendelkezõ családok tehetséges gyermekeinek középiskolai és felsõfokú iskolai tanulmányait. Támogatási kérelmet csak olyan továbbtanulók nyújthatnak be, akik legalább négyes átlag feletti tanulmányi eredményt értek el. A Képviselõtestület szeptemberi ülésén dönt a támogatások odaítélésérõl.
Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irányú kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz 2007. augusztus 28ig nyújthatják be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a család
jövedelemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az elõzõ félévi
tanulmányi eredményrõl szóló igazolást (leckekönyv-másolat, vagy
intézményi tanulmányi eredményigazolás)
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

IZSÁKI Hírek
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Mózes Mária

Gyallai László

1927-2007

1943-2007

Augusztus 1-jén, 80 éves korában elhunyt
Mózes Mária városunk díszpolgára, sokunk
TANÍTÓ NÉNIJE. Igen, így, csupa nagybetûvel. Elsõosztályos kisdiákjaként éreztem, felnõttként pedig már tudtam, hogy igazi tanító volt. Egy teljes életpályát határozhatnak meg az elsõ élmények, amelyek az iskolába lépõ kisgyermeket érik. Kézenfogjae tanítója, vagy sürgetve továbblökdösi induló lépéseikor. Mózes Mária kézenfogott bennünket, türelemmel és szeretettel.
Jó volt hozzá iskolába járni. Ezt nem a megszépítõ messzeség
íratja most velem, hanem így éreztem, éreztük akkor is. Nap
mint nap átéltük, megtapasztaltuk nyugalmát, szeretetét. Akik
hozzá jártak bizonyosan megerõsítik, hogy már ránézni is megnyugtató volt. Akkor nem tudtuk -meg se nagyon értettük
volna-, hogy ez a szeretet és a belõle táplálkozó nyugalom, a
mélyen hívõ ember szeretete volt a rábízottak iránt, meg az a
felelõsség, melyet Isten elõtt érzett értünk, tanítványaiért.
Ez a hite tette õt igazi pedagógussá, s ugyanez a hite tette
a hivatalos oktatáspolitika mellõzöttjévé is. Mit sem számított
elhivatottsága, tehetsége, kiváló eredményei, tanítványai szeretete. Mindezek eltörpültek amellett, hogy nem volt hajlandó
az új vallásra, az ateizmusra áttérni. A hivatalos elismerések
rendre elkerülték, õ azonban nem zúgolódott emiatt. Számára
az igazi elismerés tanítványai sikerei voltak. Sokszor volt módom vele beszélgetni, s ilyenkor nem mulasztotta el, hogy elmondja kirõl milyen jó hírt hallott, mert valamennyiünk pályáját figyelemmel kísérte. Örömmel töltött el, s kitüntetésnek vettem, amikor az én munkámról is többször dicsérõen
szólt.
Éppen tíz éve, 1997-ben kapta meg Mária néni az Izsák
Díszpolgára címet. Igazi meglepetésként érte õt a sok mellõzés
után az elismerés. Az akkor vele készített riportban egyebek
mellett a következõket mondta nekem: “Pályatársaimnak, akik
a jövõ generációit nevelik, azt javaslom, szeressék és érdemeik
szerint becsüljék a gyerekeket. A szeretet a legfontosabb ezen
a pályán. A gyerek megérzi és hálás érte. Tapasztalatból mondom, hiszen nekem bevált. Megbecsülésért, szeretetért hasonlót várhat az ember.” Igen, az egykori tanítvány e néhány búcsúzó sora is ezt szeretné bizonyítani. A bõven kapott megbecsülésbõl, szeretetbõl, amit tudtunk -a kapottakhoz mérten
sajnos keveset- talán vissza is adtunk. A maradékkal már csak
az égi osztályteremben jelentkezhetünk, ahol bizonyosan a régi
szeretettel és megbecsüléssel fogad majd valamennyiünket
Mária néni.
Tetézi Lajos

Az Izsáki Cigány Kisebbségi Önkormányzat
ezúton is felhívja az arra jogosultak figyelmét
az alábbi pályázati lehetõségre
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány közösen pályázatot hirdet cigány tanulók részére 2007.
évre.
Pályázhatnak: az általános iskolák 7., 8. osztályos, a hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4.
osztályos magyar állampolgárságú cigány tanulói.
1.”TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” - 3,5-tõl - 4,49-es tanulmányi
átlagig,
2.”CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” - 4,5-es tanulmányi átlag felett,
Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az elõzõ tanévet! Javítóvizsgát nem fogadunk el! Az átlag
számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat! Elõnyt
élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók.
Az ösztöndíj támogatás célja: Elõsegíteni a középfokú továbbtanulást
megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését.
Az ösztöndíj támogatás összege
“TANULÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT” esetén
3,5-4,49 tanulmányi átlagig 15.000 Ft.
“CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ “ esetén
4,5-5 tanulmányi átlagig 20.000 Ft.
Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egyösszegben folyósítjuk.
A pályázatok benyújtási határideje:
2007. szeptember 30.
A pályázatok elbírálási határideje:
2007. november 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb: 2007. december 31.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg
erejéig tudjuk támogatni a pályázatokat, ezért a pályázatok elbírálása során
elõnyt élveznek a jobb tanulmányi átlageredménnyel rendelkezõ diákok.
Pályázati adatlap beszerezhetõ a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány www.macika.hu címû honlapjáról. Az adatlap és a teljes részletes kiírás
Izsákon, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában is elérhetõ, Izsák,
Kossuth Lajos utca 48. szám alatt, a volt régi rendõrség épületében. Telefonon
további információ kérhetõ a 06-20-266-9946-os telefonszámon.
Radics Péter az Izsáki Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Július 24-én, 63 éves korában váratlanul elhunyt
Gyallai László, az Áfész nyugalmazott fõkönyvelõje. Családtagjai, barátai, tisztelõi július 28-án vettek tõle végsõ
búcsút a református temetõben. Munkatársai és az Áfész
igazgatósága nevében Tetézi
Lajos igazgatósági tag mondott búcsúbeszédet ravatalánál:
Tisztelt gyászoló család,
tisztelt búcsúzók!
Szomorúan és megrendülten állunk Gyallai László
koporsójánál. Szomorúan,
noha mindannyian tudjuk,
hogy egyszer eljön a végsõ
búcsú, de egészen más ezt úgy
általában tudni és egészen
más egy hozzánk közel álló
ember távozásakor, szembesülni a visszavonhatatlannal.
Ilyenkor kutatjuk az emlékeket, amelyek megidézik, s reményeink szerint kicsit meg
is õrzik a távozót bennünk, itt
maradókban. És számot vetünk ilyenkor azzal is, hogy
milyennek ismertük õt, akitõl
most örökre búcsúzni kell.
Gyallai László hittel teli
ember volt. Hitt Istenben, aki-

hez most visszatért, s hitt az
emberekben, akiket földi élete
során munkájával szolgált. Saját családot nem alapított, így
szülei, testvérei mellett az
FMSZ, a késõbbi ÁFÉSZ és
Izsák közössége lett az õ nagy
családja. 44 évig dolgozott az
izsáki szövetkezetnél, a rendszerváltás után az önkormányzat pénzügyi bizottságának tagjaként szolgálta a nagyobb közösséget, több cikluson át. És
önzetlen közösségi munkát végzett a hegyközség és az Arany
Sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezete ellenõrzõ bizottsági elnökeként is.
Elsõ és egyetlen munkahelye a szövetkezet volt, ahonnét
tavaly januárban fõkönyvelõként ment nyugdíjba. Ebbõl az
alkalomból egy összegzõ riportot készítettem vele az Izsáki
Hírek számára. Ebben élete
egyik nagy sikereként idézte fel,
azt, hogy a ’70-es években megindult nagy szövetkezet-összevonásokkor, közremûködésével
sikerült az Izsáki Áfész önállóságát megmenteni, s egyben
bebizonyítani, hogy így is erõs
és életképes szövetkezet az
izsáki. Megtett mindent, hogy
ez valóban így legyen, még a
tõzsdén is forgatta -komoly sikerrel- az Áfész pénzét. Én éppen ebben az idõszakban ismertem meg õt. Átmenetileg nem
volt elnöke a szövetkezetnek,
ezért õ, mint fõkönyvelõ volt az
elsõszámú vezetõ. A cég -ahogy
mindig is nevezte a szövetkezetet-, a helyi kultúra egyik fõ
támogatója volt, így mint a mû-

Könyvtári hírek - új könyvek
Kozák: Csízió; Harlam: Na, még egy falatot!; Eckert: Római tál; Griffin:
Kémek háborúja; Brainbidge: Egy falat ....Olaszország; Demetry: Az arkangyalok gyógyító ereje; Propnet: A szív alkímiája; Webster: Rafael arkangyal;
White: Bízz magadban!; Crummenere: Kalózok; Gõbel: Mozgás a képzelet
szárnyán; Csipes: Divattükör; Tréfás és csúfolódód erdélyi népköltészet;
Családi patika 2006; Hargreaves: Stresszkezelés; Cheepchaiissara: Egy falat
...Thaiföld; Kubizmus; Minimal art; Expresszionizmus; Bóta: Agárdy; Péter:
Ady és Léda; Weider: Napóleon; Babilónia; Egyiptom; Görögök; Kína; Perzsia; Róma; Babay: Anyám pasija; Christie: A titokzatos kék vonat; Cornwell:
Sharpe csatája; Delahaye: Márti és a szellemek; Delahaye: Márti és Noé
bárkája; Delahaye: Márti hol a kiskutyád?; Déry: A befejezetlen mondat;
Griffin: A kémek háborúja; Jacq: Ozirisz titkai; Putney: Könnyelmû ígéret;
Roberts: Nyári szerelmek; Virtue: Csakra tisztítás; Csáky: Katalin-naptól
Gergely napig; Reichof: Emlõsök; Honervoght: Reiki; Harding: Aromaterápia; Seitz: Fûszernövények; Szegedi: Az elõételektõl a desszertig; Korfu;
Kollár: Megy a csiga; Törökország; Meyer-Stabler: Soraya, az elátkozott
hercegnõ; Banks: Aurelia; Bikácsy: Saját Róma; Brezina: Hét tappancs gazdája; Child: Kétélû fegyver; Christie: Feketekávé; Christie: Nem csalás, nem
ámítás; Courts-Mahler: Sanna házassága; Csizmadia: Véges és végtelen;
Moller Jorgenten: A rózsák rózsája; Szabó: A gésa útja; Vargas: Ki ölte meg a
Palonimo Molerot; Disney: Verdák;
Zalka: Útban az ég felé; Zimmermann: Vakációóó! Csók nélkül?; Földi: Hunyadi János, a hadvezér; Bálint: Mi újság a Futrinka utcában; Bush: A
botrány kedvese; Higgins: Viadal; Hummel: Világszép Tündér Ilona; Kim:
Tízezer könnycsepp; Lõrincz: Dambala botja; Lõrinz: Az elátkozott hajó;
Lõrincz: A gyilkos mindig visszajár; Lõrincz: A sámán átka; Lõrincz: A
vérfarkas éjszakája; Márai: Az idegenek; Steel: Kalandvágy; Varga: A zöld
torony; Fejtõ: 1956 a magyar forradalom; Ellis: Olvasás, írás és diszlexia;
Adler: Egy nyár Toszkánában; Egészségfejlesztés; A motorozás enciklopédiája; Varga: Én, te, õ; Brezina: Kiakasztasz, tesó; Brezina: Mark Mega és
Fantom 1-2-3; Brezina: Rossz jegyet adni tilos!; Cabot: Esküvõ olasz módra;
Capella: A szerelem étke; Christie: A titokzatos stylesi eset; Courts-Mahler:
Ha ketten szeretik egymást; Delinsky: A parti út; Dumas: Olympe de Cléves;
Kertész: Gyönyörû nyár; Korman: Everest! 1-2; Nácsa: Kispapa születik
avagy Egy babázós apajelölt; Rovenna: A végzet asszonya; Horgászismeretek kezdõknek és haladóknak; Különféle horgászmódszereink; Hetényi:
Kincsõ kalandjai; G. Szabó: Barbara, ez több a soknál; Christie: Gyilkosság
meghirdetve; Állatvilág

velõdési ház frissen kinevezett
igazgatója hamar megismerhettem miként is gondolkodik Gyallai László a közösség
dolgairól. Késõbb az Áfész
igazgatóság tagjaként mûködtünk együtt. Itt is tapasztalhattam, hogy mennyire szívügye, sõt ennél is több, élete
fontos része volt a szövetkezet. Éppen ezért nagyon nehezen élte meg azt a visszaesést, amely a rendszerváltást
követõen megjelenõ nagy konkurencia miatt sújtotta az
Áfészt.
A szövetkezethez való ragaszkodását az ÁFEOSZ, az
igazgatóság javaslatára, a Szövetkezetért életút kitüntetéssel ismerte el nyugdíjba vonulása alkalmából.
Laci nagyon szeretett
utazni. A már említett életpályariport végén arról beszélt,
hogy nyugdíjasként a megnõtt
szabadidejében végre szabadon utazhat. Sajnos nagyon
rövidre sikerült ez a nyugdíjas idõszak az õ életében.
Gyorsan eljött a végsõ utazás,
ahonnét már nincs visszatérés az e világi országokba. Ám
most olyan országba indult,
ahová hite szerint mindig is
készült, s ahová nem pénzben,
hanem a másoknak tett szolgálatokban számítják az útiköltséget. Így Laci biztosan
célba ér!
Az Áfész tagsága, dolgozói, igazgatósága, felügyelõ bizottsága és a magam nevében
tisztelettel búcsúzom. Isten
veled Laci, nyugodj békében!

Ökumenikus sátor
a Sár fehér
Napokon
Az izsáki református és katolikus egyház, immár ötödik alkalommal ökumenikus sátrat állít fel a Sárfehér Napok kísérõ rendezvényeként.
Különféle programokkal várjuk a kedves érdeklõdõket, gyerekeket, felnõtteket, családokat szeptember 29-én,
szombaton. A gyerekek egész nap különbözõ kézmûves foglalkozásokon
kipróbálhatják ügyességüket, alkotásaikat haza is vihetik. Várja még õket
bábelõadás, mesejáték, arcfestés is.
Délután zenés bizonyságtételek lesznek ifjúság és család témakörben fiataloknak és felnõtteknek, majd a sátorzáró rendezvényeként az Új Sáron
ökumenikus dicsõítõ csoport ad koncertet. Részletes program a szeptemberi Izsáki Hírekben, valamint plakátokon, szórólapokon olvasható majd.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Fejszés Ildikó,
Perjésné Kiss Etus
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Szent István
vagy új kenyér ünnepe?
Augusztus 20-ról több elnevezés is eszünkbe juthat;
Szent István-, az államalapítás, az újkenyér-, az alkotmány- és
a Szent Korona ünnepe. Ennek
oka, hogy nemzeti ünnepünket
a 20. században minden politikai rendszer a saját elképzelései szerint igyekezett alakítani.
Kevés ünnep van, amelynek
annyi elnevezése alakult volna
ki, mint augusztus 20-nak. E
“szaporodás” az elmúlt ötven év
termése, mivel a második világháború elõtt gyakorlatilag csak
a Szent István-nap elnevezés
volt a jellemzõ.
1945 után elõbb csak a
szent jelzõ tûnt el István király
neve elõl, majd 1948-ban, a
kommunista hatalomátvétellel
az István király is elmaradt, s
megjelent az új kenyér ünnepe
elnevezés, utalva a régi aratóünnepségekre. Az ötlet azonban nem teljesen új, hiszen
már a 20. század legelején mozgalom indult e népszokás felélesztésére. Az újkenyér ünnepe kifejezést egyébként a Horthy-rendszerben is használták

a Szent István-ünnep mellett
mintegy kiegészítésként.
Augusztus 20. másik kommunista elnevezése az alkotmány ünnepe. Ennek apropóját az 1949. augusztus 20-án
életbeléptetett legfõbb törvény
adta. Ettõl kezdve ezt az elnevezést tartották elsõdlegesnek,
az új kenyér ünnepe másodlagossá vált.
A hetvenes évektõl augusztus 20-át hármas ünnepként
kezdték emlegetni; a fenti két
elnevezés mellett újból megjelent István király neve is, mint
a magyar állam alapítója. Ekkoriban a semleges Augusztus 20.
név is gyakran megjelent hivatalos közleményekben, híradásokban.
A rendszerváltás után talán
az alkotmány ünnepe lett a legmegkopottabb a sorban, helyette Szent István személye kapott
újból hangsúlyt, de továbbra is
hallhatjuk az újkenyér ünnepe
elnevezést is. És megjelent egy
újabb elnevezés, a Szent Korona ünnepe, mely még nem általánosan használt.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...vannak néhányan, akik idõnként elelgondolkodnak azon, hogy egy nemzet ünnepeit miként élik, tartják meg annak polgárai. Akik éltek az elmúlt rendszerben,
emlékezhetnek, hogy május 1-jén, április
4-én, november 7-én nagy-nagy ünnepségek voltak. Komoly részvétellel, mert kötelezõ volt a megjelenés! Március 15-én, augusztus 20-án kisebb emlékezések voltak, kevésbé kötelezõ (sõt március 15-ét illetõen idõnként inkább tiltó) jelleggel. Aztán a rendszerváltás után megszûnt a
kötelezõ részvétel, s látványosan le is csökkent az ünneplõk
száma. Pedig már nem idegen eszmék ránkhozóit kellene ünnepelni, hanem nemzetünk nagy egyéniségeit, eseményeit, de
mégsem megy. Oka lehet ennek egyfajta megszabadulás-érzés,
hogy végre nem kell kötelezõen örülni, s oka lehet az is, hogy
az úgynevezett rendszerváltás nem sok örülnivalót hozott a
többségnek.
Gondolom, e sorok olvasói jól tudják, hogy mindez így van
Izsákon is. Itt is igen kevesen vesznek részt nemzeti megemlékezéseinken. Az érdektelenségbõl különösen “kijut” Szent István ünnepének. Március 15-én, október 23-án még úgy, ahogy
megtarthatók az ünnepségek. Igaz, ekkor is szerény részvétellel, de augusztus 20-án sorozatos kudarcot vallottak a próbálkozások. Tíz-tizenkét ember, ha összejött alkalmanként. A legutolsó ilyen ünnepségen, a szónokkal együtt hatan voltunk.
Ez úgy tíz éve volt. Azóta nincs Izsákon augusztus 20-ai ünnepség.
Gondolom, vannak néhányan, akik felvetik a kérdést, mikor lesz újra István király-ünnep Izsákon, s egyáltalán, érdemi
érdeklõdés a nemzeti ünnepek iránt? Ez valójában a közös szándékon múlik, de legfõképpen azon, van-e kedvünk és (a történelmi évfordulón túl, a napi valóságban fellelhetõ) okunk az
ünneplésre!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
Személyi, szabadfelhasználású, bármire fordít1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
ható fedezet nélküli kölcsönök, gépk ocsi vásár1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
lási hitelek gyors és korrekt ügyintézése az Ön
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
otthonában.
Új bankok, számos kedvezmény és
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
elõny vállalkozóknak, õstermelõknek és nyugdí1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
jasoknak is. Hívjon bizalommal!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
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06-3-523-6297
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Szennyvíz-tájékoztató
Felhívjuk az izsáki lakosok szíves figyelmét,
hogy tulajdonos változás miatt, a továbbiakban a
víz- és a szennyvízszámlázás külön számlán de
azonos idõben fog elkészülni, mindkettõ számla
befizetése, a Kht irodában történik. Kérjük, hogy
számláikat a gyorsabb ügyintézés érdekében hozzák magukkal.
A folyószámláról való átutalás a továbbiakban a szennyvíznél is lehetséges. Megbízásaikat
a számlát vezetõ pénzintézetnél szíveskedjenek
megadni.
Ügyfélfogadási iroda: Izsák, Kossuth tér 8.
(Izsák Kht. irodája)
Tel.: 568-076, fax: 568-075
Pénztári nyitva tartás: hétfõtõl - csütörtökig:
8 -11.30-ig és 12.30-14.30-ig, pénteken: 8-11.30ig

Számlával kapcsolatos reklamációit, észrevételeit a fenti címen teheti meg.
Kérjük, hogy ingatlan eladásánál az adásvételi szerzõdéssel, és a leolvasott vízóra állásával szíveskedjen irodánkat felkeresni. Az új tulajdonos a szennyvízszerzõdését irodánkban, vagy
a körzethez tartozó vákuumgépházaknál kötheti
meg.
Hibabejelentés: felsõvárosi vákuumgépház
(Kun Béla u): Kanizsai Sándor 06-30-488-9783,
alsóvárosi vákuumgépház (Kölcsey u.): Hörcsög
Imre 06-30-488-9784, Gyallai István 06-30-4889786
Együttmûködésüket köszönjük.
A díjhátralékkal rendelkezõket külön is kérjük tartozásuk mielõbbi rendezésére.
Tisztelettel: INNO-KOM 2002 Kft.

Az E-kompanensekrõl
Az egészséges táplálkozás
hívei (már akik az ilyen táplálkozást anyagilag is megengedhetik maguknak) mindig is figyeltek arra, hogy amit megesznek, az a természetes alapanyagokon kívül tartalmaz-e
egyéb összetevõket? Örök viták
tárgya, hogy milyen hatásúak
azok az adalékanyagok, melyeket a különféle konzervek, felvágottak, lekvárok és egyéb iparilag elõállított élelmiszerek
tartalmaznak. Ma már aligha
van olyan ember, aki ne hallott
volna az úgynevezett Ekompanensekrõl, vagyis az egy
E-betûvel és a mögötte lévõ
számmal jelölt adalékokról. Így
jelölik az élelmiszeriparban
használt színezékeket, édesítõszereket, stabilizátorokat,
ízfokozókat és egyéb -akár természetes- anyagokat. Különösen nagy figyelmet kaptak ezek

a szerek a dioxinnal szennyezett guargumi (E412) megjelenése óta.
Lapunkban egyszer már
közzé tettük az E-kompanensek
jegyzékét. Akkor is jeleztük,
hogy ezek között vannak természetes anyagok is, melyeket növényi, állati szervezetekbõl vonnak ki, s vannak szintetikus
anyagok, melyeket kémiai úton
állítanak elõ. Alapesetben utóbbiakkal lehet gond, hogy ezekre miként reagál egy-egy ember
szervezete? Az érzékenyek általában allergiával. Ám vannak
rendkívüli esetek is, mint most
az E412-es jelû guargumival. Ez
ugyanis a természetes anyagok
kategóriájába tartozik, egy indiai növény magvából készül,
ám külsõ szennyezésként mégis
dioxin került bele.
Az alábbiakban tájékoztató
jelleggel felsoroljuk azokat az

E-számokat, melyek mögötti
anyagok bioélelmiszerekbe is
bekerülhetnek, vagyis természetes eredetû anyagok. (Egyébként bioételekbe sem színezékek, sem stabilizátorok, sem
édesítõszerek, sem ízfokozók
nem kerülhetnek.) E170
(kálciumkarbonát), E270 (tejsav), E290 (széndioxid), E296
(almasav) E330 (citromsav),
E334
(borkõsav),
E333
(kalciumcitrát), E410 (Szentjánoskenyérmag),
E412
(guármagliszt), E440 (pektin),
E322 (lecitin), E300 (aszkorbinsav), E500 (nátriumkarbonátok), E501 (káliumkarbonátok),
E503 (ammóniumkarbonátok),
E504 (magnéziumkarbonátok),
E524 (nátriumhidroxid), E941
(nitrogén), E948 (oxigén), E335
(nátriumtartarát),
E365
(káliumtartarát), E406 (agaragar).

Csapadékvíz-elvezetés

Ilyen legyen...
Ez évben elkészült a csapadékvíz elvezetés I. ütemének beruházása. A beruházás
összege bruttó 253.792.440.Ft volt. A kivitelezést közbeszerzési eljárás alapján a Somogyi és Társa, Kecskemét,
Tatársor 6. szám alatti vállalkozás végezte.
A beruházással megoldódott a település Kecskemét
felõli részének vízelvezetése,
melyet az esõzések is igazoltak. Az utóbbi idõben belvíz
problémánk a csatornázott
területen nem merült fel. A
beruházás mûszaki átadására hamarosan sor kerül, de
már most megállapítható,
hogy az jó minõségben ké-

...és ilyen ne!
szült el. Az Önkormányzat
13/1196. (XII. 30.) sz. rendelete értelmében az elkészült vízelvezetõ árkok tisztítása az elõttük lévõ szakaszon az ingatlantulajdono sok feladata. Amennyiben a
tisztítási kötelezettségüknek
nem tesztnek eleget úgy alkalmanként 30.000.-Ft pénzbírsággal sújthatók. Az elkészült szakaszokon többségében látható, hogy a lakosság
rendszeresen tisztítja és karbantartja a csatornahálózatot, mert elemi érdeke, hogy
komolyabb csapadék esetén a
víz akadálytalanul távozzon
az ingatlan elõl. Sajnos tapasztaljuk, hogy néhány pol-

gárunk a rendelkezéseket
nem tartja be, és a csatornát
nem tartja karban, illetve
nem tisztítja. Mindkét példára fényképes illusztrációt
adunk. Szeretnénk, ha a jövõben hasonló negatív példát
nem tudnánk bemutatni az
újságban.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település Kolontó felüli vízelvezetési tervei
elkészültek és arra az engedélyt is megkaptuk. A pályázati kiírásoktól függ, hogy
erre a beruházásra mikor tudunk pályázni, és mikor tudjuk azt megvalósítani.
Mondok József
polgármester
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V A L L Á S
Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut...
Kedves Olvasó!
A homoki reformátusok táborozásáról szóló nyárvégi
írásokat, emlékezéseket pár éve már én követhetem el. A
bizalmat meghálálandó, minden évben egyre nagyobb fejtörést okoz annak a különleges rejtettségnek, biztonságnak,
sajátos atmoszférának leírása, mely társaimnak, s jómagamnak augusztus második hetét jelenti. Legkedvesebb íróm,
Ottlik Géza szavai jutottak eszembe: “Mindig bízott is benne, anélkül hogy sokat gondolkozott volna fölötte, hogy
valamilyen különb és rejtelmesebb megértés köti össze az
egyik embert a másikkal, mint a szavak és a cselekedetek.
Milyen keveset tudnak ezek közölni. Igent vagy nemet, feketét vagy fehéret, nevetést vagy sírást. És mindig hamisítanak, hazudnak. Mégis tudomásul kell vennie, hogy ezekre
van hagyatva. A világ nem ért másból, mint a hangos, elnagyolt, durva jelekbõl. A látszatokból. Mindabból, aminek
határozott formája van. Nagyot kell kiáltani, másképp oda
sem figyelnek. Két szóból többet értenek, mint húszból;
viszont százszor kell ugyanazt elmondani. Vagy jobb egy
erélyes rúgás. Máskor megteszi egy kurta tréfa. Egyszerre
csak egy dolgot lehet kifejezni, s mindent túlozni kell, ferdíteni, megjátszani: elnyomorítani a teljes igazságot és az
ember ép, egész lelkét: a valóságot. Van, aki a szerénységbõl
ért, van, aki a szemtelenségbõl, s talán van, amibõl még a
katonák is értenek: egy hadsereg és millió géppuska.”
Mit és hogyan kiáltsak? Hogyan tréfálhatnék; hányszor
túlozzam, játsszam, s mondjam el? Nyilván olvasás közben
mindig szemezget az Olvasó, s azt fogja hamar megtalálni,
amibõl Õ ért. Hogyan lehetne Neked leírni, hogy Te is értsél
belõle; hogy megértsed, mi az oka annak, amiért
Balatonfûzfõn majdnem negyven fiatal és “régebb óta fiatal” tölt együtt 6 napot? Mi tesz szimpatikussá egy ilyen
közösséget, egy ilyen helyet -amelyet nem hangos, durva,
elnagyolt jelekkel hirdetnek- de talán mégis megtalálnak
emberek, fiatalok, s értenek belõle; úgy érzik, hozzájuk szól?
Nagyon sokszínû társaság gyûlt össze ezen a nyáron is.
Mind-mind más felbontásban érzékeli a világot, más ingereket gyûjt, talán másból és másból ért. De hogy ennyi ember jól érezhesse magát, s megtalálhassa azt a formát, amely
hang az õ hangjához, szó az õ szavához és jel az Õ jeléhez úgy hiszem, ez néha lehetetlennek tûnõ kihívás, az egyenlet
egyik oldalán. Tehát mindenképpen egy színes, árnyalatokkal szeldelt spektrumnak, mai szóhasználatban, kínálatnak
kellett megfeleltetni ezt, a másik oldalon. Köszönjük szépen Árpi bácsinak a szervezést és a logisztikát!
Ezt bizonyítandó, következzék, hogy miként töltöttük
el e hetet: istentisztelet, pihenés, utazás, feladat, közösség,
mozgás, zene, tanulás, szórakozás, fürdõzés, jó hangulat...
Miután hétfõn buszra szálltunk, sikeresen honfoglalást
végeztünk. A táborhelyünkön felelõsen teszteltünk, s “megjavítottunk” minden nyílászárót. Az ebédeinket mindig egy
kellemes étteremben, udvarias kiszolgálás mellett költöttük el; megjegyzem, a lányrészleg legnagyobb örömére.
A ránk virradó napok minden reggelén vidám muzsikára, különféle finoman-rendellenes formációkba vágtuk végtagjainkat a jólesõ tornán. De mi szükséges ahhoz, hogy
értsél abból: “Isten”? Szeretnénk köszönetet mondani a reggeli áhítatokon szolgálóknak: a két Annának, Lacinak, Zsoltinak, hogy erre igen alaposan készültek is! Délelõttönként
a kisebbek foglalkozásaiért, Ildikót, Ágit, Nórit; az “öregeknek” való elõadásokért és a közös esti alkalmakért Nagy
Árpádot illeti köszönet - emberileg!
A tábor ideje alatt mindannyian viseltünk egy citromzöld karszalagot. Az ifjabbakét az “Egy mindenkiért”; a
magasnövésûekét pedig a “Mindenki egyért” tábori zsinórelveknek nyomtatott kalligráfjai díszítették. Az “egy” úgy
tehet a “többekért”, hogy kapott tálentumait kamatoztatja,
a “rész” az “egész” javára - hogy az gyarapodjék. A “mindenki” pedig egy “az egészen” elhatalmasodó, fõként médiaberkekbõl való, és egyéb “mélyzöld”(értsd: környezetvédõk)
ijesztgetések nélkül is létezõ probléma ellen tehet. A nagyon fontos “egyért”, a teremtés, a világunk megõrzéséért,
melynek megalkotásába erõt, szeretetet, energiát fektetett
a Teremtõ - mely ellen igen effektív tönkretétel folyik. Azt
olvasni, hogy szinte elsötétítették a Napot, akkora madárrajok vonultak az elítélt város, Ninive fölé a pusztulásakor.
Nem ilyen madarakat, szinte felhõket okádnak ki gyáraink
kéményei a városokban? Nem magunk kárhoztatjuk-e pusztulásra a világunkat, benne magunkat?
Kedd délután fürdõzhettek elõször a “víziszörnyetegek”
a magyar tengerben. Labdajátékokkal s egyéb, már-már kopoltyút igénylõ vízi tevékenységekkel úszott el a délután. Az
élelmesebbek pedig a piknikpokrócokon tizedelhették meg
a süteményállományt.
A következõ nap, szerdán Tihanyba kirándultunk. Gyakran emlegetett idegenvezetõnk, Jeromos atya kíséretében
bejártuk az Apátság templomát; énekkel fejeztük ki tiszteletünket I. András királyunk majd’ ezer éves sírja elõtt. Az
Alapítólevélbõl ismeretessé vált elõttünk a Fehérvárra menõ
hadiút; és meglepetésünkre e 950 éves nyelvemlék említi
például a Kolon-tavat is. Sétáltunk a kézmûvesek utcájában
is. A hazautat egy kisebbfajta rejtély és csoda övezi. Az

öregebbek, hogy legalább a reményteljes, fiatalabb generáció mindenképpen hazajusson Fûzfõre, a ritkán érkezõ buszjárat kevés helyére õket passzírozta fel. Történt ez abból az
elgondolásból, hogy mi akár gyalogszerrel is eljutunk a szállásra. Mondhatom, szegények mindennemû fizikai törvényt
felrúgva utaztak a tömött busz utasterében, a civilizáció
megnemértését tûrve. Mi, a végkimerülés szélén egy kósza
ötlettõl vezérelten azonban átbattyogtunk a vasútállomásra.
Mit ad Isten, 5 percen belül megérkezett a vonat, s Fûzfõnek
tartva elindultunk mi is kényelmesen, nyugodtan, ülõhelyzetben. És láss újabb csodát, a csopaki búcsút követõen:
egyszerre értünk célt. Nagy volt a meglepetés a buszról szabadulók arcán!
Csütörtökön újra kétéltû napot tartottunk, s megmártózva a langy vizû Balatonban töltöttük a délutánt. Egyébként a táborhelyen sokféle dologgal agyonüthettük az idõt.
Ha mást nem, hát egymást tollas ütõkkel; de az asztalok
körül mindig élénk volt a forgalom: a kézmûves foglalkozások vagy éppen az ebek harmincadjára kerülõ finomságok,
édességek, gyümölcsök csábításaképpen.
Pénteken Öskü helységében jártunk. A katolikus templom meglátogatása után ért bennünket a helyzet kedves
komikuma, hogy az evangélikus templom új szõnyegén elõször református lábak járhattak. Majd eztán, egy kis domb
tetején, a lég zengõ hangunkkal bélelte ki az 1000 éves körtemplomot, s annak is a közepében, kör alakban pislogtak,
hunyorogtak a gyertyák - ekkor érezhette az ember, hogy ott
volt köztünk az a bizonyos “különb és rejtelmesebb megértés”. Délután megrendezésre került a Vakok Olimpiája: bekötött szemmel, egymás hangját követve oldottunk meg
frappáns feladatokat; majd a Sacc versenyen kellett szemmértékkel kimérnünk például 2 gramm gyöngyöt, 49 gramm
gyepet, egy kupac zsebkendõ vagy tucat gyufaszál számát
megbecsülnünk...
Utolsó esténken Istennel vacsoráztunk. Eszembe jut
egy dal is: “... ünnepe forró, asztala dús.” A Világmindenség
Urával, a Legnagyobbal együtt töltött alkalom bizonyára
ilyennek kellene, hogy legyen. Ha nem így látjuk és nem így
érezzük - akkor valami nincsen rendjén, nem annál az Istennél vagyunk! Mert nekünk távolról sem szomorú, sem nem
bigott vagy aszkéta Istenünk van! A Vele töltött idõ öröm,
mosoly, bõség, békesség és ünnep kell, hogy legyen. Az a
bizonyosság, amely a kenyér ízével, s a bor zamatával együtt
merül el vérköreinkben, s járja be buzogva a testet. Ha így
vendégül lát minket az Isten, dús asztalához forró ünnepre
hív - miért nem megyünk el?
Bár felhõket hozott a viharos szél a fejünk fölé és belõlük meg esõt - az utolsó este rezesen pattogó, hangulatos
tábortûzét még körülülhettük, énekünkkel túlversenyezve a
közelgõ villámdörgés hangtartományait. Hamuban sült virslikkel küzdve, nyársakat lángra lobbantva, öt liter “kenyérért” sorban állva, sült szalonnát falatozva, ázva, tócsákat
kerülgetve, pizsamákat elejtve, a kapuzárási pánikot megszégyenítve utolsó tartalékainkat felélve - úgy hiszem, idén
is jól teljesítettünk.
“Újra kimegyünk a világba” - hangzott el az utolsó
közös alkalmunkon, búcsúzáskor. S valóban efféle érzés volt,
ahogyan buszunk átszelte a Dunát; minden geográfiai jel
arra mutatott, hogy honunk felé közeledünk és visszakapcsolódunk majd a napok áramlásába, gépek rázásába, telefonok megválaszolásába. Mintha egy kis csendes, meleg
szobában hagytuk volna az Istent, ajtaja túloldalára újra beállunk kiáltani, normálisnak lenni, túlozni, szerénynek lenni
vagy éppen szemtelennek, de ha baj van, már dörömbölünk... de talán szépen csendben is vissza lehet újra menni,
bemenni. Minden vasárnap van ilyen alkalom.
“Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut,
hanem a könyörülõ Istené.” Az Isten kegyelme nélkül nem
lennének meg azok a képességeink, amelyekkel bírunk; nem
rajtunk múlik tehát. Így, különlegesen is fontos az a dolog,
hogy táborozásunk színes szövetét mily kezek fonták egyegy képességükkel - ki-ki a mosogató vagy a vasaló környékén, vagy kifejezést nyerve egy finom mákosguba képében.
Mert Õk önmagukban hordozzák a tábor sokszínû lehetõségeit, velük lesz olyan az együttlét, amilyen. Azzal, hogy
reggel Nóri kellemes tornát tart nekünk; Ildikóval fantasztikusan ötletes játékokat szerveznek; evolúciós bütykölési
hajlamaink találkozhatnak az asztalokon figyelõ
gyöngyösdobozokkal és egyéb kézügyességi munkákkal;
Lacival, ahogy a technika ördögével megküzdve az elõadásokat vizualizálta és este filmcsemegékkel szolgált nekünk;
Piroska, Icuka és Erzsike nénivel, meg az aktuális naposoknak köszönhetõen mindig szépen terített asztalhoz ülhettünk. A kedves szülõkkel, akiknek hozzájárulásaiból, bõ ételkészletünk okán súlyunkat is gyarapíthattuk! S persze kedves Mindnyájatokat illet a köszönet: azért is, mert magatokat elhoztátok és érthettünk egymásból is!
Kedves Olvasó!
Azt hiszem, Te is találnál kedvedre valót, olyan élményt,
amelybõl Te is értenél. Az örvendetes hírem pedig: ahhoz,
hogy részt vegyél közöttünk, kivételesen elég, ha akarod futók elõnyben!
Szabó Dóra

Templomépítõ
Szent István napi megemlékezéseinkbõl ki ne maradjon a szent
király egyik legnagyobb alkotása: népe életének átformálására elrendeli, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, s gondja
van arra is, hogy ezek a kisebb-nagyobb Isten házai ne csak legyenek, hanem telve legyenek, s betölthessék hivatásukat.
A falu, - ahogy a neve is jelzi, - talán néhány tucat portából
álló, saját sövénnyel, gyepüvel elrekesztett portából állhatott, de
fal vette körül, lakói szorgalmas munkára álltak, házaikat - szereiket - s félszereiket felépítették, tûzhelyük körül összegyûltek,
éltek, gyarapodtak, hogy aztán az Úr napján a heti fáradságos
munka után útnak eredjenek és megfürdessék lelküket Isten Igéjében, s felüdüljenek az üdvösség forrásainál. Talán nem is kellett hozzá sok idõ, hogy az egyházas falu mintájára maguk is
vágyakozzanak saját Isten háza után. Ha nem is a központi falu
kõbõl rakott temploma, de sárból, fából épített, zsuppos vagy zsindelyes kápolna állott a saját falu közepén, legmagasabb helyén, s
a bõven termõ hivatásokból jutott nekik pap, ha nem is plébános,
de kápolnás pap - káplán, - s köztük is megszállt a mindenható
Király, Krisztus Urunk.
Valahogy így kezdõdhetett. Nem tudjuk, a Kolun-tó környéke, mely már ismert javadalmi birtok volt, hol építette elsõ kápolnáját, s a századok alatt milyen viharokat állt ki ennek a környéknek népe, hányszor kellett újjáépíteni viszontagságos idõk után
a templomát, de valószínû, hogy szent István rendeletének megfelelõen soha nem voltak Isten háza nélkül, mind a mai napig,
hiszen az utolsó száz évek történetét már ismerhetjük.
Minden államnak, minden korban meg vannak a maga elõnyben részesített céljai. A fáraók piramisokat emeltek, a görögök
templomokat és stadionokat építettek, a rómaiak hatalmas terekkel, palotákkal, ezernyi emlékmûvel és diadalívvel büszkélkedtek
a világ elõtt. Szent István templomokat épített. Nem a maga nagyságát akarta kõbe fagyasztani, hanem népe belsõ nagyságát akarta felépíteni és megtartani. Ahol templom van, ott van az embereknek igazodási pontjuk. Ott minden út torony iránt vezet. Van
mibe kapaszkodni, van hol terheinket lerakni, újra indulni. Van,
ahol az ember újra megtalálja saját magát. Ezért ilyen fontos. A
múlt század ateista hatalma gigantikus ipari monstrumokat emelt,
sokszor teljesen ésszerûtlenül, - hozzájuk rendelve a szocialista
városokat, amikben nem jutott hely az Isten háza számára. Silány
betondúcokba szorított lakói nem találtak igazodási pontot. Kórház - patika mindenütt akadt, de a lélek gyógyulásának nem adtak helyet. Fontosnak mondták az embert, de elvették tõle a legfontosabbat. Akinek Istene nincs, az a legszegényebb.
Ezer év múlva mindenütt új templomok emelkednek, régiek
megújulnak. Ma inkább azzal van gondunk, hogy telve vannak-e
Isten csarnokai? Hiszen nem kisebb a veszély, mint a múlt század
Isten nélküli rendszerében. Ma gigantikus vásárló- és szórakozó
helyek nõnek ki mindenütt gombaként a földbõl. Nem adni akarnak, kizsebelni. A lélek értékei helyett az anyagi javak birtoklását
hirdetni. Fogyasztókor templomai a plázák. Bálvány templomok.
Tulajdonosai jajgatnak, ha valaki felveti, hogy az Úr napján talán
zárva kéne tartani. Jézus kiûzte a kereskedõket a templomból.
Azt mondta nekik: “Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”
Most mást mondana. Talán ezt: “Ne tegyétek a vásárcsarnokokat
Atyám házává!” Hagyjátok meg az embereknek a vasárnapot, a
templomot, mert amit ott ad az Isten, azt ti nem tudjátok nekik
nyújtani.
Templomépítõ szent István királyunk ünnepe táján kérdezzük meg magunktól: a szent király szándéka szerint élünk-e templomainkkal és templomainkban, vagy elég lenne tíz faluba egy
templom? Adjon az Úr az új ezerévben mindnyájunknak lelki
megújulást!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
-Augusztus 20-án, hétfõn vasárnapi miserendet tartunk. A 9
órai szentmisében kenyeret szentelünk.
- Minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmise után
felnõtt bibliaórát tartunk a plébánián. Legközelebb aug. 26-án.
- Szeptember 3-án, hétfõn egész napos szentségimádásunk,
õrállási napunk van. Regggel fél 8-kor szentmisével kezdjük, este
6-kor közös imaórával majd esti szentmisével zárjuk a szentségimádási napot.
- Szeptember 8-án, szombaton de. 9-kor az Alsótemetõ Mária
kápolnájánál végezzük az egyházközség fogadalmi szentmiséjét.
Mindenkit szeretettel várunk!
- Évkezdõ Veni Sancténk szeptember 9-én a 9 órai szentmisében lesz. Ide várjuk a szülõket hittanos gyermekeikkel együtt.
- Szeptember 16-án Páhiban Szûz Mária szent neve tiszteletére lesz búcsú. Páhi 1914-ig Izsákhoz tartozott. Kérjük, minél
többen jöjjenek el Páhiba együtt ünnepelni!

IZSÁKI Hírek
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

A szövetkezet tagjai számára augusztus 24-én szüreti tájékoztatót tartunk 17 órai kezdettel az Izsáki Sportcsarnokban. A megbeszélésre minden
szövetkezeti tag megkapta meghívóját. A tájékoztatón fõleg az
elõttünk álló szüret kilátásairól lesz szó, de az eredetvédett
szõlõ szemlézésérõl és a tavalyi
felár kifizetésérõl is szó lesz.
Kérünk mindenkit, hogy a tájékoztatón jelenjen meg, mert
itt közvetlen juthat hiteles információkhoz. Sajnos, mint
minden évben, idén is a termelõk zöme egymástól, az utcán,
a piacon szerez “bizalmas” értesüléseket a szürettel és fõleg
a felvásárlási árakkal kapcsolatban. Az így elterjedt információk sokszor teljes egészében
tévesek, néha köszönõ viszonyban sincsenek a valósággal, még
akkor sem, ha forrásként a felvásárlók vagy a szövetkezet alkalmazottait nevezték meg.
Sõt, sokszor az újságban, tévében, rádióban közölt cikkek,
riportok is tartalmaznak téves
információt! Kérjük, hogy az
így szerzett értesüléseket kezeljék fenntartással. Minden, szürettel kapcsolatos hivatalos információ elérhetõ lesz a
www.aranysarfeher.hu honlapon is!
A vegetáció elõrehaladott
állapota miatt a szüret a sokévi
átlagnál mintegy 2-3 héttel
elõbb kezdõdik. A ültetvényszemlék tapasztalatai alapján,
elsõsorban a fiatal, túlterhelt
ültetvények szenvedtek az
aszálytól. A Helvéciai, Izsáki,
Orgoványi szemlék egyértelmûen jelezték, hogy a jó gazda
gondosságával kezelt ültetvények, /víztakarékos talajmûvelés;
fogas,
kultivátor,
növénykondicionálok, különféle lombtrágyák, gyommentesség, stb./ károsodás nélkül átvészelték a kritikus idõszakot.
A tavaszi fagykár, a nyári jég
és a hosszantartó aszály után
most újabb természeti csapás
fenyegeti a szõlõket: a seregélyek. A károk enyhítésére a szövetkezet két új seregélyriasztó
Gyülekezeti hírek
- szeptember 2-án, 10 óra: hálaadó istentisztelet, megterítjük
az Úr szent asztalát
- szeptember 2-án, 17 óra:
tanévnyitó istentisztelet
- szeptember 8-án, 10 óra:
konfirmációi elõkészítõk kezdése
- a Sárfehér Napok alkalmával (szombaton) mûködik az
ökumenikus sátor - Deo volente!
IKEM hírek
- szeptember 15-én (szombaton), 17 órától: Dr. Medvigy Endre tart elõadást a református
templomban: Erdélyi írók, költõk
mûveibõl. Közremûködik: Dr.
Szabó András színmûvész.
- Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan.

hangágyút szerzett be a meglévõ két berendezés mellé. Az
izsáki önkormányzat, a hegybíró elõterjesztése alapján, megkérte az engedélyt a seregélyek
gyérítésére. Amennyiben az
engedélyt megkapják, a szövetkezet biztosítja a vadõrök részére a szükséges lõszert.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is lesz lehetõség a gépi
szüretre. Az eddigiektõl eltérõen azonban csak kézzel szedett
Cserszegi fûszeres fajtát tudunk átvenni, mivel az új termék csak ilyen, kíméletes szüretelésû alapanyagból készülhet. Ezt az intézkedést azért is
kénytelenek vagyunk bevezetni,
mert az elmúlt évben olyan gépi
szüretelésû szennyezett tételeket is behoztak, amelyek több
milliós károkat okoztak a feldolgozó gépsorokban. Az elhanyagolt támrendszerû, és elszáradt törzsekkel, karokkal rendelkezõ ültetvények termését
nem tudjuk átvenni. Szüretelõ-kombájnokból idén sem lesz
hiány: Damásdi Gábor esetében
a szövetkezeti tagok elõnyt élveznek, de egész szüret alatt
rendelkezésünkre áll tagunk, a
Gál pincészet új Gregoire típusú gépe is. Ezek mellett szinte
mindenki, aki az elmúlt években bérmunkában szüretelt
Izsákon, jelezte, hogy idén is
rendelkezésünkre áll.
Kérjük a termelõket, hogy
amennyiben nem a szövetkezeti feldolgozónak értékesít
(Helibor Kft, illetve Vasút utcai pince), hanem más feldolgozónak adja el a szõlõt, mindenképpen jelezze, hogy tagja
a termelõi csoportnak. A lehívható támogatás miatt nem
mindegy, mekkora árbevételt
realizál a szövetkezet. Mint ismeretes, a legutóbbi rendes évi
közgyûlésen a mûködési költség hozzájárulás mértékét a
korábbi 3% helyett 1%-ban állapította meg a tagság. Reméljük, hogy ezzel a lépéssel elérjük azt, hogy aki eddig nem,
vagy csak részben értékesített
a termelõi csoporton keresztül,
most a teljes termést a terme-

lõi csoporton keresztül értékesíti. Ez évtõl csak termelõi csoport tagok szõlõjét tudjuk átvenni az Agárdy borászati
üzemben.
Az adóhivatal jelzése alapján a felvásárlóknak az õstermelõktõl történ felvásárlásokról
havi rendszerességgel adatot
kell szolgáltatni, mely adatok
között a termelõk TAJ számát
is meg kell adni. Eddig ezt az
adatot nem kértük tagjainktól,
de idén már kénytelenek leszünk. Ezért kérünk mindenkit, hogy TAJ számát minél
elõbb, de legkésõbb a szõlõ átadásakor vagy elszámoláskor
adja meg! Mivel tavaly volt
némi félreértés, röviden ismertetnénk a szõlõ származási bizonyítványok igénylésének ügymenetét is: még szüret elõtt a
hegybírótól ki kell kérni a szõlõszármazási bizonyítvány kérelmet. A kérelmet az átadáskor a felvásárlóval ki kell töltetni. Ez után a kitöltött kérelemmel és a mázsajeggyel kell
a hegyközségi irodán jelentkezni, ahol a termelõ megkapja a
szõlõszármazási bizonyítványt.
Ennek elsõ (hologramos üveggel jelzett) és második példányát kell visszajuttatnia a felvásárlónak, a harmadik példányt
pedig meg kell õriznie. A legtöbb felvásárló csak akkor fizet
a termelõnek, amikor a szõlõ
származási bizonyítvány elsõ és
második példányát megkapta.
Korábbi tájékoztatónkban
már jeleztük, hogy szigorítani
kívánunk az eredetvédett szõlõ
felvásárlásakor. Ennek értelmében, annak, aki eredetvédett
szõlõt akar szüretelni, elõzõleg
kérnie kell az ültetvényszemlét.
A szemlézési kérelmek átvehetõk a szövetkezeti irodán, vagy
az érdekelt hegyközségek hegybíróinál.
Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/
5693-783, 20/2362-558, Email: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher.
hu
Vezetõség

Soha nem látott kánikula

Júliusban többször is 40 fok közelébe, sõt afölé kúszott a hõmérõ
higanyszála, így nem véletlen, hogy aki csak tehette, árnyékot
keresett…
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Fiatal gazdálkodók
támogatása
A magyar mezõgazdaságban, hasonlóan az általános európai
jelenséghez, egyre inkább jellemzõ az elöregedés. Emiatt a generáció-váltást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program több
eszközzel is segíti. A külön intézkedések -fiatal mezõgazdasági
termelõk elindításának és az idõsebb termelõk gazdaságátadásának támogatása- mellett megjelenik egy újabb, többletforrást jelentõ lehetõség a 40 év alatti gazdálkodók számára.
A 23/1997 (IV.17) FVM rendelet 28/A §-a alapján a fiatal
gazdálkodó többlettámogatást kaphat növénytermesztés és kertészet korszerûsítése, állattartó telepek korszerûsítése, és ültetvénytelepítés esetén. A többlettámogatás igénylésének feltétele,
hogy az adott gazdálkodó regisztráltassa magát, mint fiatal mezõgazdasági termelõ. A regisztrációs feladatot az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) végzi. A regisztrációt azok a 18-40 év közötti gazdálkodók kérhetik, akik
többek között rendelkeznek a tevékenységükkel kapcsolatos üzleti tervvel és a jogszabályban meghatározott mezõgazdasági végzettséggel.
A regisztrációra vonatkozó kérelmeket az FVM VKSZI-hez
kell beadni. Az üzleti terv elkészítéséhez szükséges anyagok szintén a VKSZI weblapjáról - http://www.vkszi.hu/ tölthetõk le.
A regisztrációval kapcsolatos kérdésekben a VKSZI-tõl a
fiatalgazda@vkszi.hu e-mail címen, illetve a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA által mûködtetett Fiatal Gazda
Call Centertõl is segítség kérhetõ munkanapokon a 06-1-2704874es telefonszámon, vagy a callcenter@agrya.hu e-mail címen.
A kérelemrõl, annak elfogadásáról a VKSZI 15 napon belül
határoz és kiadja az igazolást, amely szükséges a többlettámogatás igényléséhez. A regisztráció végsõ idõpontja 2007. október
31-e.
A sikeres regisztráció 2008. december 31-ig feljogosítja a 40
év alatti gazdálkodót 10% többlettámogatás igénylésére egyes intézkedéseknél, így például az augusztusban meghirdetésre kerülõ állattartótelep-korszerûsítés támogatásnál is. Aki elmulasztja
a regisztrációt, az elesik ettõl a lehetõségtõl. Tehát a viszonylag
távoli végsõ határidõ ellenére az állattartótelep-korszerûsítés támogatásban érintett 40 év alatti gazdálkodóknak javasolt a regisztrációs folyamat mielõbbi elindítása, feltéve, hogy élni kívánnak a 10% többlettámogatással.
A 10% többlettámogatás és a “fiatal mezõgazdasági termelõk
elindítása” két különbözõ lehetõség. Az utóbbi intézkedés keretében új gazdaság felépítéséhez, elindításához kaphat egyszeri támogatást a pályázó. Ez az intézkedés csak 2007. december 3-án
nyílik majd meg. A most említett, regisztrációhoz kötött támogatás a már mûködõ gazdaságok számára jelent igazi lehetõséget.
Az elõbbiek azt is jelentik, hogy annak nem kell most regisztráltatnia magát, aki a késõbbiekben a “fiatal mezõgazdasági
termelõk elindítása” pályázaton kíván indulni. Sikeres pályázatával egyidejûleg automatikusan megtörténik majd a regisztrációja
a 10% többlettámogatással kapcsolatosan is.

Szomszédbaj
A rossz szomszédság török átok, tartja a mondás, ám ha valakinek nincs szomszédja, még ennél is rosszabb lehet. Legalábbis
Kurucz Károly így tartja, mivel a Zrínyi utcai házuk mögötti porta már évek óta üres. A ház régen összeomlott, helyén sûrû bozótos nõtt, melyben patkányok, kígyók és egyéb csúszú-mászók tanyáznak. Õ és a szomszédok szeretnének megoldást találni a terület megtisztítására, de eddig nem jártak sikerrel. A tulajdonosok utolérhetetlenek, az önkormányzat, magánterületrõl lévén szó,
nem illetékes, mi lehet így a megoldás - kérdezik.

Kurucz Károly: Valódi õserdõ van a szomszédunkban.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY
Augusztus 20.
A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsõsorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult,
és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit.
Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának
befolyása is érvényesült. Beengedte az országba
Pilgrim passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg õt, Mihály testvérét és 973-ban
vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és
lélekben történt újjászületésekor a passaui egyházmegye védõszentje után az István nevet kapta. Az
országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság, és a pogány elem keveredett a kereszténységgel.
A királyi udvarban, Gézánál éppúgy, mint uralomra
vágyó feleségénél, a keresztény gondolat kezdetben
inkább dinasztikus és állami célokat szolgált, mintsem Krisztus ügyét. Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt
biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta
a trónöröklésbõl versenytársát, Koppányt, és termetre
ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedõ fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a
megtérést elmélyítse, és István további képzését elõmozdítsa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút
megbérmálta, és vallási szempontból elõnyösen befolyásolta. Õ közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú
trónörökös atyja halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már
szilárd gyökeret vert benne.
Egyelõre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfõkkel. A Veszprém melletti
gyõzelem és Koppány halála õt legfõbb belsõ ellenségétõl, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstõl szabadította meg. A Konstantinápolyban
megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg.
Azonkívül István megszerezte magának a Tiszán és
Dunán túl fekvõ területeket, valamint Erdélyt, és
ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát.
Ezzel megteremtette messzenézõ uralkodói programjának elõfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fõ feladatához.
A történelmi keresztút elõtt álló országban négy nagy
probléma jelentkezett: a kereszténység megkedveltetése és szívüggyé tétele, közösségben az apostoli
székkel és Nyugattal; az állam önállósága, vagyis
nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a
bizánci császársággal szemben; erõs monarchia és
politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság
és hûbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által; s végül mindamellett,
amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és
szokások megõrzése a Nyugat-Európába való egyidejû
beilleszkedés közepette.
Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nemegyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat
is el tudott érni, korának, sõt mondhatni, az egész
magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen õ teremtette meg Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövõbe vezetõ utat népének. A magyarságnak négy különbözõ szomszédos
kultúra (a török-mohamedán keleten, a görög-szláv
a Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogányszláv északon) feszültséggel teli területén kellett ezek
ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott,
jól megvilágítja egy világpolitikai jelentõségû tény:
trónra lépése elõtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, egészen az Augsburg melletti Lech-mezõig hatolva elõre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország
ezzel szemben a keresztény Nyugat elõretolt bástyája lett az elõnyomuló mongol és török veszély ellen,
és évszázadokon keresztül védõfal az ázsiai hódítók
barbárságával szemben.
Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszor-

szágból, éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi
reform követõit, Dél-Magyarországra pedig a görög
bazilita rend férfi és nõi tagjait. Szent Márton hegyén
(Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos, s kulturális életnek. Elrendelte a
vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára
templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörû székesegyházat,
Veszprémben egy nõi apátságot, és fölépítette Budán
a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal
együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott,
javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény
vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethetõ, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta.
Ebben õ és pogány ellenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány õsöket és
hõsöket dicsõítették; a pogány korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megõrizte vagy megtöltötte õket keresztény tartalommal. E
tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte:
enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország elsõ hithirdetõi.
Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és
gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket, mindenekelõtt a frank grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenézõ
megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a
határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban
díszes templomot építtetett.
Egyik fõ munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett
Asztrik szerzetes útján II. Szilveszter pápához fordult
jogai megerõsítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, nemkülönben, hogy már eleve kizárjon mindenféle függõséget a német birodalomtól
és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát
az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az elõtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi fõméltóságokat
nevezhessen ki.
Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták
királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlõ volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott elõjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott:
tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.
Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettõ legbensejéig érintette. Imre fiát, a
rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elõ trónörökösévé. Még halála elõtt meg akarta vele osztani az
uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává
koronázása elõtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával
vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik
gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, õ azonban ifjúkori ballépéseiért
börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sõt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra
emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az
volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül, életmûvét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáért
halálbüntetés járt. István az összeesküvés három fejének kiszúratta a szemét és levágatta a kezét: ez abban
az idõben a súlyos gonosztevõk szokásos büntetése
volt, és a megérdemelt halálbüntetés esetén, mint itt,
kegyelmi aktusnak számított.
Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta
tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében
élõ nõvérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék
az igazságosságot, és fõleg hûségesen ápolják a ke-

reszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában -a 11. században ritka magas korban-, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensõségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több templomot épített. Halála elõtt neki ajánlotta az országot.
Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az
egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az általa alapított gyönyörû bazilikábanmely éppen akkor készült el, és ebbõl az alkalomból
gyorsan fölszentelték- helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.
Az általános gyász igazi és szívbõl jövõ volt. A
nép érezte: István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt
el, az erõs és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszeretõ volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, harcias nemzetét a gyümölcsözõ béke világába vezette, és a még
túlnyomóan vándorló, nomád életet élõ népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy
tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe
miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más
sorsüldözötteknek menedéket nyújtott, a Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvezõ
átvonulást biztosított.
Mint uralkodó tudatában volt Isten elõtti felelõsségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent
István templomában hivatalát évente letette, annak
jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentõl, és annak
bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki
arculata abban a ,,fejedelemtükörben’’ is
visszatükrözödik, amelyet fiának hagyott hátra latin
nyelven. Talán nem õ maga írta, de mindenesetre az
õ közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen a legjelentõsebb irodalmi alkotás. Ezekben az
Intelmekben (Admonitiones) többek között a következõ uralkodói szabályok találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyûlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illõ, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!’’
Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás; a német császári hatalom nyomása
is erõsödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zûrzavar után különösen
László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hõssé, népe apostolává, védelmezõjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl.
Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte
misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett.
László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és elõkelõk jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és nevelõje, Gellért csanádi püspök földi maradványaival
együtt. Ez akkor egyenértékû volt a szentté avatással.
István tisztelete nemsokára elterjedt az ország
határain túl is. Különösen Scheyernben és
Bambergben, a bajor hercegi házzal való házassági
kapcsolata következtében; azután Aachenben és
Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek;
Montecassinóban, fõleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt, és a belgiumi Namurben. XI. Ince
pápa 1686 novemberében -Buda visszafoglalása alkalmából- az egész Egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án
(mint Magyarország fõvédõszentjét) ünnepli. Május
30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb
ereklyét tiszteli a magyarság.
Forrás: Magyar szentek
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LABDARÚGÁS

Nagy változások a nyári szünetben

A tavaszi bajnokság felnõtt...
A 2006-2007-es szezon vége
után lemondott Mondok József a
Sárfehér SE elnöke. Két közgyûlés után a megjelentek Gréczi Gábort választották meg új elnöknek.
Elõször a leköszönõ elnököt kérdeztem a lemondás okáról.
- Amikor egy évtizede elvállaltam ezt a munkát, akkor is jeleztem, hogy csak 10 évre vállalom. Én folytattam volna, de sajnos annyira felszaporodott a
munkám, hogy már nem tudom
ezt is felvállalni. Létrehoztam itt
Izsákon a fogathajtó szakosztályt
is a már meglévõ röplabda és labdarúgó mellett, amiben igencsak
szép eredményeket értünk el nemzetközi szinten is.
- Hogyan értékeli az elmúlt 10
évet?
- Az Izsáki futball több mint
100 éves múltjában ezek az évek
a legszebbek közé tartoznak. A
MEDOSZ helyett létrehoztuk a
Sárfehér Sport Egyesületet. Szinte minden évben a bajnoki dobogón végeztünk, többször meg is
nyertük a bajnokságot. Magasabb
osztályban is elindultunk és ott
sem vallottunk szégyent, ugyanis
a középmezõny elején végeztünk,
ezzel is növeltük Izsák város is-

mertségét és elismertségét. Sajnos
a vége felé egyre kevesebb lett a
nézõszám. Az új elnökségnek
egyik fontos feladata lesz, hogy
megpróbálja növelni azt. Nagydolognak tartom azt is, hogy körülbelül 130 gyerek gyakorolja a
labdarúgást különbözõ korcsoportokban, mert igazán fontos a
fiatalokkal megszerettetni a focit,
hiszen ez az alapja annak, hogy
valamikor felnõjön egy újabb
nagy nemzedék.
- A lemondásával a szponzorálását is megszünteti?
- Ezek után is megadok minden segítséget az egyesületnek.
Szerintem nagyon jó választás
Gréczi Gábor, mert nagytudású
szakembernek tartom. Sok sikert
kívánok neki és minden kedves
munkatársának az elõttük álló
feladatokhoz.
A kialakult helyzetrõl kérdeztem Gréczi Gábort az új elnököt.
- Az elõzõ bajnokság befejeztével Mondok József elnök úr bejelentette, hogy nem kívánja tovább ellátni ezt a posztot, ezért
összehívott egy tisztújító közgyûlést ami sajnos nem volt határozatképes, ezért egy másodikra is

...és ifjúsági csapata
szükség volt. Ezen a gyûlésen az
egyesület tagjai közé felvettek új
tagokat, Lantos Istvánt és engem.
Több jelölt is akadt az elnöki
posztra, de szinte senki sem akarta elvállalni. Így kétségessé vált az
egyesület jövõje, mert elnök nélkül akár fel is oszolhatott volna,
ezért szinte kényszerbõl vállaltam
el ezt a posztot. Engem az egyesület megmentése vezérelt. Bár
szerintem ez nem egy ideális dolog, fõleg a kialakult helyzetben.
Olyan elnökre lett volna szükség,
aki elõ tudná teremteni a szükséges pénzt a saját pénzével, vagy a
kapcsolatai révén. Heibl József
felvállalta az utánpótlás finanszírozását, ami igen nagy segítség a
szûkös költségvetés miatt.
- Térjünk át a szakmai dolgokra.
Milyen volt a felkészülés és mit vársz a
csapattól a bajnokság során?
- Úgy gondolom, hogy egy igazán jó felkészülés van a hátunk
mögött. Mindenféleképpen más
felfogású csapatot fog reményeim
szerint látni az izsáki közönség.
Talán kevesebb lesz az egyéniség,
de csapatként viszont jól fog szerepelni a pályán és azon kívül is.
Én úgy gondolom, ha ebben a csapatban meg lesz az alázat, fegyel-

Utánpótlás labdarúgó klub Izsákon
A mostani számítógépes
idõkben igazán örömteli hír,
hogy néhány ember közremûködésével gyermekeket foglalkoztató klubot hoztak létre Izsákon.
Ennek apropójából kérdeztem
Ungor Pált a klub vezetõjét.
- Mikor és milyen céllal alakult a
klub?
- 2007-ben alakult az Izsáki
Utánpótlás Sport Egyesület,
amelynek az a célja, hogy az
izsáki és a környékbeli tehetséges fiatalokat összefogja és megpróbálja a futballra tanítani.
Örömteli az is, hogy itt indul egy
gimnázium is, és így akár a továbbtanulásnál sem kell elhagyniuk ezeknek a gyerekeknek Izsákot. Kollégiumi elhelyezést is
tudunk biztosítani. Ez az egyesület hivatalosan is be van jegyezve, akár bajnokságban is indíthatnánk a csoportokat. 3-4 korosztályban 14 éves korig foglalkoznánk velük és ennek az egyesületnek itt lenne a központja Izsákon. Szeretném, ha minden korosztályban heti két edzést tud-

nánk tartani a gyerekeknek.
- Kik lennének a segítõk?
- Szabadszállásról Buzási Balázs, Ágasegyházáról Ártim János, innen Izsákról pedig Gréczi
Gábor és Török Bálint vállalna
egy- egy csoportot, és vannak jelentkezõk, akikkel még beszélni
kell errõl. Az is elõfordulhat,
hogy két edzõ foglalkozik egy
csoporttal, és ha az egyik nem is
ér rá, akkor sem kell elhalasztani az edzést.
- Ehhez a munkához sok pénz is
kell. Sikerült-e támogatókat szerezni?
- Igen van már egy-két támogatónk, akiknek ezúton is nagyon
szépen köszönöm a segítséget.
Kilátásban van még néhány
szponzorjelölt, de szeretném ezúton is megkérni az olyan fociszeretõ embereket, akik egyetértenek ezzel a céllal, és lehetõségeik megengedik, segítsenek. Mi
minden támogatást szeretettel
fogadunk. Megpróbálunk pályázatokat benyújtani, remélhetõleg
sikerülni fog ezzel is egy kis támogatáshoz jutni. Az egyesület

megalakulásánál kértem a helyi
polgármester hozzájárulását
amit õ meg is adott, és megengedte, hogy a pályát és a csarnokot is ingyen használhatjuk. Ez
szintén nagy segítség.
- Mennyire kapcsolódik össze ez
az egyesület a Sárfehér SE-vel?
- Teljes mértékben, ugyanis az
innen kikerülõ fiatalok reményeink szerint a Sárfehér SE ifi majd
pedig a felnõtt csapatában fogják
folytatni a pályafutásukat. A most
folyó nyári focitábor ennek a
munkának a kezdete, amelyben
38-40 fiatal gyerek vesz részt. Szeretnénk kialakítani a csoportokat,
amelyekkel különbözõ tornákon
el tudunk indulni, majd pedig
késõbb akár bajnokságokba is benevezhetünk.
Ehhez csak annyit szeretnék
hozzáfûzni, hogy sok sikert kívánok hozzá, és reméljük beválnak a vezetõk elképzelései, mert
nagy szükség van mostanában az
ilyen egyesületekre, és hogy ez
Izsákon alakult az meg külön
öröm.
Izsák László

mezetten játszik nagy küzdeni
akarással, akkor mindenféleképpen egy szeretni való csapat lesz,
talán ez a legfontosabb. Azt várom, hogy minden csapatnak
méltó ellenfelei leszünk. Helyezésben igazából nem gondolkozom, de azt gondolom, hogy néhány forduló után okosabbak leszünk. Az biztos, hogy több ilyen
csapat is van, mint a miénk, és
olyan dolgok is dönteni fognak,
hogy egy csapatnak milyen az állóképessége, milyen hosszú a kispad. Úgy érzem ezekben a dolgokban jól állunk, de még egyszer
mondom, hogy a csapategységnek
kell inkább dominálni.
- Nagy volt a játékosmozgás is az
idén nyáron. Errõl is ejtsünk egy pár
szót.
- A tavalyi évben talán a mi
együttesünk volt a legidõsebb átlagéletkorú egyesület, ezért fiatalítani próbáltunk, ami igen csak
ráfért a csapatra. Ezt elõbb utóbb
meg kellett volna lépni. Két játékosunk abbahagyta az aktív játékot, de õket sikerült megnyerni
arra, hogy az utánpótlással foglalkozzanak. Török Bálint a serdülõ, Jávorka András pedig az ifjúsági csapat edzõje lesz. Az eddigi

edzõ Ungor Pál, pedig õket segíti,
koordinálja. Többen is távoztak
a csapattól, Juhász György
Soltvadkertre, Bonea Constantin
Tabdira, én pedig játékosként
Orgoványra igazoltam. Nyolc játékost igazoltunk, amibõl látszik,
hogy egy komolyabb csapatépítésbe kezdtünk, amelynek az igazi
fokmérõi a bajnoki meccsek lesznek. Itt derül ki, hogy ezek az új
játékosok hogyan tudnak beépülni a csapatba. Több szempont is
közrejátszott az igazolásokban,
legfõképp az anyagi, majd hogy
fiatalok legyenek, valamint környékbeli helyekrõl jöjjenek, mivel így jobban tudnak edzésre is
járni. Egy játékost sikerült igazolni magasabb osztályból Kovács
Andrást Kiskunfélegyházáról.
Szintén Félegyházáról igazoltunk
egy ifjúsági korú kapust Vadnai
Lászlót, aki az ifi csapatnál fog védeni, s a felnõtt csapat mérkõzésén pedig a kispadon foglal helyet, hogy bármikor beugorjon, ha
szükség lenne rá. Dürgõ Pétert a
Dunaújváros ifi csapatától, Jakab
Róbertet a Fradi ifi csapatától,
Árvai Istvánt Szabadszállásról,
Ferencz Zsoltot Ladánybenérõl,
Kovács Zsoltot Orgoványról és
Valkai Tamást Nagykõrösrõl igazoltuk le. A felnõtt kerettel készült
az ifjúsági csapatból Szántói Ervin,
Farkas László és Petrányi Csaba.
Bajnoki menetrend
Augusztus 17. 18:00: Sárfehér SE
- Kerekegyháza
Augusztus 26. 17:00: Bácsalmás Sárfehér SE
Szeptember 02. 16:30: Sárfehér SE
- Akasztó
Szeptember 09. 16:30: Sárfehér SE
- Nemesnádudvar
Szeptember 16. 16:00: Kalocsa Sárfehér SE
Szeptember 23. 16:00: Sárfehér SE
- Tiszakécske
Szeptember
30.
16:00:
Soltvadkert - Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK
Izsák László

Zarándoklat
Augusztus 11-én az 1000 éve született Szent Imrére és a 800
éve született Szent Erzsébetre emlékezõ zarándoklatra indult a
katolikus egyházközség képviselõ-testülete és karitász csoportja.
A zarándoklaton a két szentrõl elnevezett megyei templomokat
keresték fel. Mélykúton és Tabdiban a Szent Erzsébet Templomban, Hajóson és Soltszentimrén a Szent Imre Templomban imádkoztak az izsákiakért, kérve a szentek közbenjárását.

Hajóson, a templom melletti kálvária-kertben
keresztutat jártak a zarándokok.

IZSÁKI Hírek
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk az elõfizetõket, hogy az Izsák Kommunális
Szolgáltató Kht. által üzemeltetett
kábeltelevizíó szolgáltatás 2007. év
utolsó negyedévében megszüntetésre kerül, mivel az Izsák Város Önkormányzata által a GVOP 4.4.2.
pályázatban elnyert, Szélessávú
Internet és Catv hálózat kiépítése befejezõdik és az üzemeltetést a Dunakanyar Holding Kft. veszi át, a kiskereskedelmi szolgáltató pedig az
EMW Networks Távközlési Szolgáltató Kft. lesz. Az új kábeltelevizíós
rendszer kiépülése után, a régi rendszer lebontásra kerül. A megszünés
pontos idejérõl és a változásokról
minden kedves elõfizetõnket értesítjük. Az átállás az új rendszerre a
lakosság részére ingyenes lesz, az új
kábeltelevizíós elõfizetõi szerzõdéseket, az Izsák Kht. irodájában lehet
megkötni 2007. augusztus 15.-tõl.
Ugyanitt lehet az internetes igénybejelentést leadni.
A kábeltelevizó, szélessávú
internet és telefonszolgáltatás ügyfélszolgálata szintén az Izsák Kht.
ügyfélszolgálati irodáján lesz. Az
elõzõ újságban megjelent EMW
Networks Kft. kábeltelevíziós csatornakiosztáshoz képest változás
történt, mely szerint a Viasat3 az
alapcsomagba kerül, a Viasat
History pedig a bõvített csomagban
lesz fogható. Az EMW Networks
Kft. Kábelnet árlistája szintén változott, ezért újra közöljük azt, a új
csökkentett árakkal, s egyúttal közzé tesszük az egyéni elõfizetõi telefon díjszabást is.
Bak Nándor
Izsák Kht.

Érvényes: 2007. augusztus 1-tõl
A választott szolgáltatási csomagtól függõen 1, illetve több munkaállomás csatlakoztatására van lehetõség, a munkaállomásokhoz 1-1 db nem publikus dinamikus IP címet biztosítunk. Internetszerver szolgáltatás üzemeltetésére ezeknek a szolgáltatási csomagoknak a keretei között nincs lehetõség.
Sávszélesség: Az elõfizetõi modem és a fejállomás között elérhetõ maximális fel és letöltési sebesség
Adatforgalom: A kábelmodem Ethernet/USB csatlakozási felületén mért összes forgalom egy adott
hónapban Byte-ban mérve. A csomaghoz tartozó forgalmi szint túllépése esetén az adott hónap hátralévõ
részében az elõfizetõ hozzáférésének sávszélességét 128/64 kbps-ra csökkenthetjük.
Tárhely: Tartalmazza mind az e-mail postafiókok mind a web adatok tárhelyét
Több gépes csomagokhoz router bérlet: 650 Ft + Áfa (780 Ft) / hó
Fix IP cím**: 800 Ft + Áfa (960 Ft) / hó / db
Router bérlet: 2 éves bérleti idõ leteltével a router 650 Ft + Áfa (780 Ft) áron megvásárolható
* Korlátlan csomag esetén fenntartjuk magunknak a jogot 150 Gbyte havi forgalom felett 128/64 kbpsra való csökkentésére.
** Basic feletti csomagokhoz rendelhetõ
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Parlagfû

A Sárfehér utca elhagyott végében is egyre
nagyobb erõre kap a parlagfû.
Bár az idei szokatlanul forró
nyár nem kedvezett a gyomoknak
sem, azokból is jóval kevesebb “termett”, mint szokásos, azért a parlagfû, allergiásokat kínzó hatása is-

mét várható, ezért ki-ki tisztítsa meg
a környezetében található területeket. E kis munkával nagy könnyebbséget hozhatunk az allergiában szenvedõknek. Tegyük meg értük!

Fogyatkozó létszámú polgárõrség
Mint elõzõ számunkban is olvasható volt, idõnként nemtelen támadások, gyanúsítások érik a polgárõröket. Az önzetlenül végzett
munkáért fizetséget ugyan nem várnak az önkéntesek, de rágalmakat
sem, így mind többen hagyják el a szervezetet. Legutóbb a 7-es csoport
tagjai küldték a következõ levelet a Sárfehér Polgárõr Egyesület vezetõségének: Azzal a kéréssel fordulunk az izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesülethez, hogy a 7-es polgárõr csoport tagsági viszonyát szíveskedjenek megszüntetni. Indoklás: A közelmúltban a polgárõri munkáról
kialakult véleményt sérelmesnek tartjuk. Véleményünk szerint az
önkéntesen, minden juttatás nélkül végzett polgárõri munka nagyobb
megbecsülést érdemelne úgy a lakosság, mint a városvezetés részérõl.
7-es csoport

Törvény-Igazság
Kényszer, elvárás, akarás, látszat;
rozsdás rácsai közt a világnak
áthullanak, mint könnyû pelyva, léha,
és visszamarad az igazság néha.
Teszik marokba, jobból a balba,
dobják s summaként hull a falra.
Hová lehullik, a hely se tied,
mond: mióta zsibbadt szíved,
s merev a nyelved, hogy nem szólsz róla?
Tán’ a régi-új törvény óta?
Mit elfogadtál végleg úgy lehet:
“Az a tiéd mit foghatsz, s megehetsz!”
Most; eheted, nem eheted a kérdés,
béna az igazság, és beteg a szépség!
Szétesett mi volt tömör, egységes,
tört tükrök cserepén látod: vércsepp!
Hajt igazságom, s a tied fénye
valahol, egy, mint farkas törvénye.
Szorongatnak, és kicsordul a véred,
míg ellened vicsorog a testvéred,
kivel egy a hazád, és a házad;
hazug törvénye ferde igazságnak.
Nem oda érsz, hova mennél, hiába,
botlik a vak, ha rosszul vezet kutyája.
Muszályruhába belepréselt kényszer,
volt eminens hazád, már nem középszer,
síró elvárása, nincs akarata,
történelembe írt szekunda maga!
Rábólintasz e mikor kifordítják
az igazságod két szótaggal írják?
A belenyugvás jellemzõ terád,
hegy eladó a földed, a hazád?
Megnyugszol, hogy elsodor az örvény,
vagy akarod az igazságos törvényt,
amely Isten, s ember igazsága?
S lesz a magyarnak még szép hazája!
Ember! Ki az igazságot keresed,
méltóságot, tartást, elég kenyeret,
törvényeken botlasz, s el nem fogadod,
mérlegelsz, a te igazságod e a nagyobb?
Mert a nagy igazságot vagy nem ismered,
vagy elfeledted, ha tudtad: Istened,
Aki rejtve, fényesen fölötted áll,
az Õ szívdobbanása a szabály,
a mindeneken áthatoló, éles,
az Õ igazsága a te törvényed!
Ha azt elhagytad, ne csodálkozz tehát,
hogy elveszted a szíved, s a hazád!
Magyar Gyuláné

IZSÁKI Hírek
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BENYOVSZKY KFT
BEMUTATÓTEREM ÉS KÕGALÉRIA
Útépítési és díszítõkõ kis- és nagy kereskedelem

KÕGALÉRIA ÉS KÕTURKÁLÓ
Válogasson több száz tonna kõbõl saját egyedi igénye szerint!
!!! AKCIÓ 2007. 07. 31-ig

!!!

Sziklakerti kövek és mediterrán burkolólapok 20% kedvezménnyel!
POLGÁRDI SZIKLAKERTI KÕ Akciós készlet erejéig 10 Ft / kg
- Sziklakerti kövek 25 Ft -20% / kg-tól
- Óriás Tipegõ kövek 100 Ft-20% / kg-tól
- Mediterrán bányai nyers 58 Ft-20% / kg-tól
- Koptatott mediterrán kövek 120 Ft-20% / kg-tól
- Vad mediterrán burkoló lapok 2 550 Ft-20% / m2-tõl
- Natúr mediterrán burkoló lapok 4 200 Ft-20% / m2-tõl
- Márvány burkoló lapok 14 600 Ft / m2-tõl
- Zsákolt kalcitos díszítõkõ (2kg,10kg,20kg) 150 Ft - tól / zsák
- Mûkõ adalék megegyezés szerint

9. oldal

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

!!! ÚJ TERMÉKEK !!!
- Solnhofeni német burkoló lapok 2 800 Ft / m2-tõl
- Vörös mészhomokkõ 3 800 Ft / m2-tõl
- Bulgár mozaik kövek 3 400 Ft / m2-tõl
(szín: arany, fehér arany, zöld, õszi)

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem
felhasználható:

!!! Hamarosan HORVÁTH ÉS MACEDON kövek !!!

ARGOMEX MÛKÕ FALBURKOLÓ LAPOK
(szín: fehér, sárga foltos, okker)
Tipus: Antik, Classic, Romantik, Praktik, Grottik
3 960 Ft/m2
Feltüntetett árak bruttó kiskereskdelmi árak!
Termékek megvásárolhatók az országos partnerhálózatunkban is!
Nagyobb mennyiség megrendelése esetén külön megállapodás a mérvadó!
Bemutatóterem és Kõgaléria

6070 Izsák, Gedeon d. 52.
az 52 számú fõút 24-es km-nél
Tel.: 76/ 569 – 185
Fax: 76/ 569-184
TOVÁBBÁ RÖNK KERTIBÚTOROK ÉS TANUSÍTOTT JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
Nagytételû útépítési alapanyag értékesítés közvetlenül bányából: Mészkõ és Dolomit
Zúzottkövek (UZ,UNZ,M,TF,TR,TK…stb) különbözõ frakciókban.
Homok, agyag és termõföld kedvezõ áron!
Nagytételû anyag mozgatást és szállítást biztos partnerrel a
HÍRÖS-BAU TRANS KFT - vel valósítjuk meg!
6000 Kecskemét Mátyás K. krt. 68
Tel: 30/6270-222
Termékeink és kõanyag választékunk megtekinthetõ kiemelt partnerünknél
KECSKEMÉTEN A SZÉKELY EUROPA TRANS KFT telephelyén is, a KATONATELEPI
TÜZÉPEN, Kecskemét-Katonatelep fõút, közvetlen az út mellett.
Tel: 06/76/322-700, Fax: 06/76504-343, Mobil: 06/70/364-6033
e-mail: transit@szekely-trans.hu
Elérhetõségek

Bemutatóterem és Kõgaléria:
6070 Izsák, Gedeon d. 52. az 52 számú fõút 24-es km-nél
http:/www.benyovszkyfajatekok.hu e-mail: info@benyovszkyfajatekok.hu
Tel: 76/569-185, Fax: 76/569-184
MOBIL: 06-30 / 431-8688, 06-30 / 935-2130 06-20 / 954-9075

Õstermelõk,
vállalkozók
EU-s és más
pályázatainak
stilizált,
szakszerû és
hatékony
megfogalmazását,
átírását
vállalom.
Számlát adok.
Telefon:
30/586-1638

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, az ÁFÉSZ
igazgatóságának és dolgozóinak, a Hegyközség
és a TÉSZ vezetõségének, jó szomszédoknak,
ismerõsöknek, akik
GYALLAI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt
éreztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak ismerõsöknek, akik édesanyám
SZEGEDI AMBRUSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet az Izsáki
Önkormányzatnak és mindazoknak, akik
MÓZES MÁRIA
nyugdíjas tanítónõ temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút hoztak,
részvételükkel szeretetüket, tiszteletüket
kifejezték.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

10. oldal
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ÜGYELETEK

Gyógyszertári ügyelet
Augusztus 13-19: Izsák, T: 569-208
Augusztus 20-26: Szabadszállás, T: 358-028
Augusztus 27-szeptember 2: Izsák
Szeptember 3-9: Szabadszállás
Szeptember 10-16: Izsák
Szeptember 17-23: Szabadszállás
Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási
központi ügyelet
(Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon. Rendelési
idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 06-20962-4594 számon.
Rendõrség
06-20-539-5909, 06-20-583-9085, 06-20-539-5635
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Augusztus 20 - 26: Izsák László tel.: 06-20/475-7966
Augusztus 27 - szeptember 02: Farkas Zsol
tel.: 06-20/436-7400
Szeptember 03 - 09: Izsák László
Szeptember 10 - 16: Farkas Zsolt
Szeptember 17 - 23: Izsák László
Szeptember 24 - 30: Farkas Zsolt
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APRÓHIRDETÉSEK

Izsákon összkomfortos családi ház eladó. Érd: 06-70-4530-643
Izsák, Szigligeti u. 8. szám alatti kis kertes ház azonnal beköltözhetõen eladó. Érd.: 76-374-823 vagy 06-70-566-1359
Desiree étkezési és vetõméretû burgonya elõjegyezhetõ holland
mini gumóból, szeptemberben házhoz szállítva. Érd.: Gellér Ferenc
Tel.: 374-255 (este) vagy 374-211/ 116 mellék
Kecskemét belvárosában, zöldövezeti környezetben tulajdonostól eladó igényes 2,5 szobás, étkezõkonyhás 3. emeleti erkélyes lakás
(újonnan szalagparkettázva, új elõszoba, új konyhabútor). T: 06-70295-3477

2007. augusztus 17.

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,
és gázüzemû gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE
Augusztus 22. szerda
19:00: Kölyök TV
20:10: Megyei Krónika (a Bács
megyei helyi televíziók híradója)
Augusztus 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:10: Izsák-Kerekegyháza
labdarúgó mérk.
20:40: A NASA története
21. rész
Augusztus 29. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Megyei Krónika (a Bács
megyei helyi televíziók
híradója) ism.
20:40: A NASA története
21. rész (ism.)
Augusztus 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:10: ITV Krónika
20:45: A NASA története
22. rész
Szeptember 5. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: ITV Krónika (ism.)
20:45: A NASA története
22. rész (ism.)
Szeptember 6. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:10: Izsák-Akasztó
labdarúgó mérk.
21:05: A NASA története
23. rész
Szeptember 12. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Tíz körömmel (ITV
dokumentumfilm)
21:05: A NASA története
23. rész (ism.)
Szeptember 13. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:10: Izsák-Nemesnádudvar
labdarúgó mérk.

Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA
AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966

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

Anyakönyvi

Hírek

Születtek: Csík Iringó Judit an.: Kiss Éva, Béres
Dominik an.: Márvány Andrea.
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Varga Józsefné sz: Benedek Róza 80
éves, Kisfaludy u. 1., Dediczki Sándorné sz.: Hajma Ida
81 éves Thaly köz 4., Ecsedi Terézia 61 éves, Báthory
u. 2., Gyallai László 64 éves, Damjanich u. 5., Mózes
Mária 80 éves, Kossuth L. u. 150., Almási István 80
éves, Katona J. u. 30., Szegedi Ambrusné sz.: Hörcsög
Zsuzsanna 93 éves, Fleming u. 2.
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