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Izsáki Sárfehér Napok 2009.

Szeptember 25-26-27-én huszonhatodszor rendeztük meg
városi ünnepünket. Idén is gazdag programok várták az érdeklődőket, akik nagy számban keresték fel a különböző helyszíneket. Összeállításunkban Bálint Vilmos fotóival idézünk fel
néhány eseményt a teljesség igénye nélkül, hiszen a részletes
„leltárhoz” lapunk teljes terjedelme is kevés lenne.

A díszpolgári cím idei kitüntetettje Horst Tuffner, németországi testvértelepülésünk, Strullendorf kulturális
tanácsnoka lett. A rangos elismerést a két település közti
kapcsolat kiépítésében, ápolásában végzett kiváló munkájáért adományozta részére a képviselő-testület
Mondok József polgármester köszöntőjében egyebek
mellett arról szólt, hogy a
nehéz gazdasági helyzet
ellenére idén 220 millió
forintot fordíthatott az
önkormányzat fejlesztésekre. A mezõgazdaság
helyzetérõl szólva megfogalmazta, hogy az uniós
támogatások jó hatással
vannak egyes termelési
ágakra, de van még mit tenni, hogy mielőbb eljöjjön az
az idő, amikor érdemesebb
lesz a szőlőt megtermelni,
mint kivágni

Sirman Ferenc, az FVM
szakállamtitkára ünnepköszöntőjében arról szólt,
hogy csak olyan település
fejlődhet igazán, ahol nem
a széthúzás, hanem az összefogás, nem a politikai
csatározások, hanem az
együttműködés jellemző.
Izsák ilyen kisváros, s ezért
jó izsákinak lenni. Majd így
folytatta: az izsáki név már
önmagában is védjegy, olyan
védjegy mellyel el lehet adni
a bort, a pezsgőt, a háztésztát, a kecskesajtot - húzta
alá az államtitkár

Idén négy új taggal bővült az Arany sárfehér Pezsgő és
Borrend. Borlovaggá avatták dr. Bicskei Ferencet, a megyei
bíróság elnökét, Fásy Ádám műsorvezetőt, Lázár Vilmost
a Magyar Lovas Szövetség elnökét és dr. Móré Attilát, az
Alpha-Vett Kft. ügyvezető igazgatóját

Szombaton este nagysikerű gálaműsort adott, az idén tizedik születésnapját ünneplő Sárfehér Néptánc Együttes

Az Izsákért emlékérmet nyolcan vehették át

Nagy Ferenc

Prikkel László

Hajnal Sándor

Zeke Károlyné

Fekete Lászlóné

Frankó Istvánné

Az iskola III-IV korcsoportos fiú tornacsapata

Lukács László és Lukácsné
Haránt Eszter

A borutca idén is sok látogatót vonzott

Tisztelt
Izsákiak!
Túl vagyunk a XXVI. Izsáki
Sárfehér Napok rendezvényein,
s elmondhatjuk, szép ünnep
volt. Hatalmas tömeg mozgott
ismét e három napon a különböző helyszíneken. A szabadtéri színpad körüli nagy tér zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel,
ahogy a kiállítások helyszínein,
a fogathajtó versenyen, a borutcában, s az egyéb helyszíneken
is igen nagy érdeklődés volt
tapasztalható. Többek véleménye szerint rekordszámú
résztvevő kísérte figyelemmel
az idei programokat. Rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk,
s kapunk mind a mai napig a
programok színvonalával, szervezettségével kapcsolatban.
Nagyon jólesik ez, hiszen nem
kevés munka, szervezés van e
napok mögött.
Külön szeretném megköszönni mindazok munkáját,
akik utcájuk, portájuk csinosításával, a német vendégek fogadásával járultak hozzá a Sárfehér Napok sikeréhez. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni,
mennyire fontos az, hogy milyen kép tárul az ilyenkor hozzánk látogatók elé. Rendetlen,
gondozatlan, vagy rendezett,
szép városkép emlékével távoznak tőlünk hazai és külföldi
vendégeink. Jó hírünk múlik
ezen. Köszönöm tehát mindenkinek, aki ilyen értelemben is
tett jó hírünkért, s erre kérek
mindenkit továbbra is.
Az utóbbi időben vita volt
azon, hogy minden évben megrendezzük-e az ünnepséget. A
lakosság a vendégek érdeklődése és véleménynyilvánítása
alapján úgy gondoljuk, hogy a
Sárfehér Napokra szükség van.
Az alábbiakban név szerint
is köszönetet mondok azoknak,
akik munkájukkal közvetlenül is segítették a három nap
programjának előkészítését,
lebonyolítását: Tetézi Lajos,
Tetézi Attila, Plastizs EV. Losonczi Mihály, Visonka KFt.,
SANITAS-MED BT, Borela Bt.,
Bajusz és Fiai Üzletház, Borka
Mihály, Szarkási Faipari Kft,
Izsák Kenyér Kft, Hajma Zsolt,
Tian Yuan 96 Kft, Mondok Kft,
Tóth József, Sárfehér Szövetkezet, Lantos Ildikó, Fodor Fuvar
Kft, Pataki Sándor, Orgovány
és Vidéke Takarékszövetkezet
Izsáki Fiókja, Nagy László
(Kossuth tér), Müller Zoltán,
Horváthné Kiss Aranka, Kocsis
Pál, Damásdi Gábor, Kállai
Gyula, Balogh Gyuláné, Mezei
Károly, Bognár József, Damásdi
József, Tarjányiné Radványi
Ilona, B. Kiss Mihály, Szőllősi
Béla, Papp Gábor, Miklovics
Paulina, Beke István, Bajusz
Imréné, ifj. Bartek Ferenc.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Izsáki Sárfehér
Napok 2009.

Német testvérvárosunkból a Zeegenbachtal fúvószenekar
köszöntötte az izsákiakat

Nem maradt el a hagyományos szüreti felvonulás sem. A
helyi fogatosok mellett Fülöpszállásról, Szabadszállásról,
Ágasegyházáról, Páhiról, Orgoványról, Csengődről, Tabdiból érkezetek felvonulók. Idén igen örvendetes módon, sok
fiatal jelentkezett csőszlánynak, csőszlegénynek

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub kiállítása a megszokott
sikert hozta. Idén a cserkészet és a vadászat világából merített témákkal jelentkeztek

IZSÁKI Hírek
(Folytatás az 1. oldalról.)
Cséplő Zoltán, Szegedi
János, Hajma Zoltán, Raáb
Ferenc, Eszik László, Domonyi Ferenc, Hajma János,
ifj. Turcsán István, Varga
Birtok Kft, Ács Ferenc, Izsák
Jenő, Fehér Józsefné, Böcz
Imréné, Sörösné Boldoczki
Tímea, Juhász Ferenc, Huszta Róbert, Városi Mazsorett
Csoport, Solti Fúvószenekar,
Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó,
Németh Tibor, dr. Klászkó
Nikolett, Borbély Flórián, ifj.
Borbély Flórián, Dr. Turai József, Frankó János, Losonczi
Gábor, Rigó Józsefné, Gera
Árpád, Szijjártó Jánosné, Jávorka András, Sárfehér Néptánc Együttes, Lukács László,
Lukácsné Haránt Eszter, Majoros Ferenc, Molnárné Tóth
Ibolya, DLC7 Tánccsoport,
Kábel tv. dolgozói, KHT dolgozói, Polgármesteri Hivatal
dolgozói, Táncsics Mihály
Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
és Diákotthon fellépő és az
ünnep lebonyolítását segítő
tanulói, Balogh József, ifj.
Balogh József, Szappanos
István, Menyhei Szabolcs,
Istvánffi Ilona, Farkas Ferenc,
Skultéti Árpád, Németh Ferenc, Hudák Jázmin, Molnár
Klaudia, Lukács Gyöngyi,
Surányi Zoltán, Kiss Gergely,
Balogh Orsolya, Mandel Mónika, Gráf Zoltán, Walter Gábor, Somogyi Ferenc, Cséplő
Jenő, Muity Ferenc, Salacz
János, Mihályi Attila, Kotán
Béla, Sáfár Ferenc, Kiss Csaba, IKEM Nagy Árpád, Gréczi
Gábor, Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub, Stenczelné Babenyecz
Erika, Bíró Jánosné, Szabó
József, Szabóné Pápa Edit,
Böcskei Imre, Geiszt István,
Baksa Ferenc, Gyenes Kertészet, Ungor Borház, Ósvay
Gabriella, Rábaközi Zoltán,
Sutus János, Bencze Sándor,
Molnár Endre, Németh Ferenc, Baksa Ferenc, Fodorné
Pandur Eszter, Lévai Beáta,
Kovács Zoltán, Pópa Éva, a
Rendőrőrs dolgozói, a felvonuláson résztvevő fogatosok,
felvonulók, a kiállításokon
közreműködők és mindazok,
akik esetleg kimaradtak a
felsorolásból.
Mondok József
polgármester

Üzlethelyiség

Gyönyörű szőlők, almák, körték, szilvák, zöldségfélék és
egyéb termények termékek sorjáztak a gazdakör kiállításán

50 m2-es üzlethelyiség kiadó az
iskolával szemben, a Saci-virágbolt
mellett! Az üzlet az uniós
előírásoknak megfelel, a bérleti díj
tartalmazza az udvar használatát is.
Érdeklődni: HOLSZA TRAFIK
Szabadság tér 3-5.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Izsáki fogathajtók
sikerei

A dobogó 3. fokán Csernák Gábor és csapattársai

Egy arany-, két bronzérem, egy negyedik és egy ötödik helyezés az izsáki hajtók
mérlege a 2009 évi magyar
bajnokidöntőkön. Bajáki Ferenc, Csernák Gábor, Páli
Szabolcs az izsákiak „három
muskétása”.
Befejeződött a fogathajtók
2009 évi szabadtéri versenyidénye, Izsákon, szeptember
végén a hagyományos immár
XXVI Sárfehér Napok ke retében, a fogathajtók 15. alkalommal hajtottak a Sárfehér
Kupáért. Ez évben a magyar
bajnoki döntő nemzetközi
verseny is volt egyben.
Az említett izsáki OB
döntő előtt, a Pestmegyei
Jászkarajenőn a XV. Jász k a r a j e n ő i L o v a s n a p o k k eretében került lebonyolításra
a Magyar Köztársaság „B”
kategóriás bajnoki döntője. E versenyen a „B” döntőben az izsáki hajtó Páli
Szabolcs a Duna-Tisza közi
régió csapatában állt rajhoz.
Valójában ő igazi csapatember volt az OB-n, hiszen
mindhárom versenyszámban
eredményesen fejezte be a
döntőt. Egyéniben 13-dik
volt a díjhajtásban, majd
19-dik a maratonban és 16dik a befejező akadályhajtás
versenyében. Ez egyéniben a
16-dik helyhez volt elegendő.
Csapatban viszont a Gergely
János, Somogyi László, Páli
Szabolcs alkotta Duna-Tisza
közi régió hármas, a dobogó
harmadik fokára állhatott.
A karajenői döntőt követő hétvégén zajlott az izsáki
OB döntő az elit osztályban,
az „A”-ban, ahol egyes és
kettes kategóriában voltak
érdekeltek az izsáki hajtók.
Egyesben Bajáki Ferenc révén

egy értékes egyéni 4-dik helyezést mondhatnak magunkénak, díj- és akadályhajtásban egyaránt a 3-dik helyen
végzett. Csapatban a Jámbor
Vilmos, Bajáki Ferenc alkotta
egység magyar bajnokságot
nyert.
Ugyancsak legjobb eredményét érte el a bajnoki
döntőn a kettes fogathajtók
kategóriájában a szintén
izsáki Csernák Gábor, aki a
világbajnokokat, Vb-n szereplő hajtókat felvonultató
mezőnyben élete legjobb
egyéni eredményét mondhatja magáénak és az egyéni
5-dik helyezése, jól jött a
csapatversenyben, ahol a
bronzérmes Dél-kelet Magyarország csapatának tagjaként fogadhatta a gratulációkat. Galambos Nándor, Papp
János, Csernák Gábor alkotta
ezt a sikeres gárdát. Csernák
Gábor fokozatosan jött fel,
hiszen 13-dik volt a díjhajtásban, a maratonhajtásban
pedig 16-dik és erre jött a
befejezőnapi akadályhajtás,
ahol bravúrosan szerepelt,
hiszen 2-dik helyen végzett
és összetettben feljött a szalagot jelentő 5-dik helyre...
Érthető volt Csernák Gábor
és segédhajtó fiának öröme,
hiszen a sok-sok munka végül meghozta eredményét.
Erre mondják azt, hogy
minden jó, ha a vége jó....
Mondok József, Izsák város
polgármestere, a fogathajtó szakág elnöke, érthető
örömmel gratulált az izsáki
hajtók sikeres szerepléséhez,
akik hazai közönség előtt
remek eredménnyel zárták a
2009-es szabadtéri versenyszezont.

Páli Szabolcs

Bajáki Ferenc

-baranyai-
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület
legutóbbi ülését 2009.
szeptember 30.-án tartotta,
melyen az átalakuló gazdasági társaságok független
könyvvizsgálatával (az Izsák
Nonprofit Kft. és az abba
beolvadó Inno-Kom 2002
Kft.) vagyonmérleg könyvvizsgálatával megbízta Élő
Andrásné könyvvizsgálót.
A Képviselő-testület az
átalakuló társaságok és a
létrejövő társaság (Izsák
Nonprofit Kft. és az abba
beolvadó Inno-Kom 2002
Kft.) 2009. június 30-i fordulónappal készített vagyonmérleg tervezetét az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyta azzal a kitétellel,

hogy az átalakuló gazdasági
társaságok saját tőke elemei
csak pozitív tőkeelemeket
tartalmazhatnak.
A Képviselő-testület az
Inno-Kom 2002 Kft. és az
Izsák Nonprofit Kft. (6070.
Izsák, Kossuth tér 8.) 2009.
június 30. fordulónappal
készített közbülső egyszerűsített éves beszámoló
mérlegét az átalakuláshoz
(összeolvadáshoz) szükséges vagyonmérleg tervezetét, független könyvvizsgálói jelentését, felügyelő
bizottsági jelentését az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...örömmel olvassák lapunk mostani számában a hírt, miszerint megtörténhet, hogy
ismét lesz vonatközlekedés Izsákon. Megtörténhet, írom, vagyis az egyértelműnek tűnő
ígéret ellenére is feltételes módban fogalmazok
(bővebben a témáról cikkünkben). A tapasztalat tesz óvatossá. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt közel egy
évtizedben a politikusi ígéreteknek rendre az ellenkezője valósult
meg. A valóság és az ájtatos képpel előadott választási ígéretek
még csak köszönő viszonyban sem voltak egymással. De most
próbáljunk meg bízni. S próbáljuk meg e bizalmat valami racionális érvvel alátámasztani. Mi lehet az?
Gondolom, tízből kilencen ez utóbbi kérdésre, az anyagi
forrást említik elsőként. Már csak azért is, mert ennek hiányával
indokolták vasútvonalunk bezárását is. Hát akkor számoljunk
egy keveset, honnét is szerezhetnénk anyagi alapot, s mekkora
kellene? Kisvonatunk egy Kecskemét-Fülöpszállási oda-vissza
menetet 20 liter gázolajjal tett meg. A gázolaj ára e jegyzet
írásakor a benzinkutakon 270 Ft/liter. Húsz liter ára tehát,
20x270=5400 Ft. Napi három járatot véve alapul, ez 16.200
Ft-ot jelent. (Itt azért érdemes megjegyezni, hogy a MÁV, mint
nagyfogyasztó vélhetőleg a benzinkútinál alacsonyabb áron
kapja az üzemanyagot, ahogy Gyurcsány cégei az áramot.) A
többi költséget nem kell számolnunk, mert állítólag el senkit
nem bocsátottak, az innét elvont vonatok is tovább közlekednek más vonalakon, s állítás szerint a pályát is rendben tartják.
Éves viszonylatban, napi három járattal számolva tehát, durván
hatmillió forintba kerülne vonatunk (365x16.200=5.913.000
Ft.), ha semmi jegybevétellel nem számolunk. Ez egy átlagkeresetű ember számára valóban nagy pénz. De mekkora lehet
a MÁV-nak? Vállalati honlapjuk szerint Heinczinger István
vezérigazgató fizetése havi 3,42 millió forint. András Miklós
elnök-vezérigazgató, és Mosóczi László üzletági általános vezérigazgató-helyettes 2,5 millió forintot kap havonta. Sipos
Sándor portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes
fizetése 2,7 millió forint. Ezekhez a fizetésekhez mindannyian
80 százaléknyi prémiumot, is kaphatnak. Számoljunk hát újra.
Ha ezen urak egyhavi járandóságát összeadjuk, az havi 11
millió 200 ezer forint, s akkor még a 80 százalékos prémiummal nem is számoltunk. E négy ember EGYHAVI béréből két
évig járhatna vonatunk. Egyéviből 23 évig. De van ennél jobb
is! Lapinformációk szerint nemrégiben távozott három MÁV
felsővezetőnek összesen 340 millió forint végkielégítést fizettek ki az adófizetők pénzéből fenntartott, állítólag ráfizetéses
állami cégnél. (A nagyságrend érzékeltetésére egy összevetés:
fejenkénti összegük több mint egy átlagfizetést kapó ember 100
évi jövedelme.) Érdemes ezzel az összeggel is némi számadást
végezni. 340.000.000:5.913.000=57,5, vagyis ötvenhét és fél
évig lenne finanszírozható hármuk fizetésen felüli egyszeri
juttatásából vonatunk üzemeltetése.
Gondolom, nemcsak bennem merül fel a kérdés: e pár ember
kistafírozása ugyan miért lehet fontosabb, mint a vonalmentén
élő tízezrek sorsa...
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Lesz újra vasutunk?
2007. március 3-át sokan
tartjuk városunkban szomorú
napnak, hiszen ekkor ment el az
utolsó személyvonat Izsákról, s
lettünk szegényebbek egy több
mint száz éves szolgáltatással.
Akkor tizennégy szárnyvonalat
záratott be a Gyurcsány-Kóka
páros. Ettől várták a nagy pénzmegtakarítást, a MÁV talpra állítását. (Ahelyett, hogy a haveri
köreik által kisíbolt százmilliók,
milliárdok után néztek volna.)
Persze ez a lépés is a tőlük megszokott, minden józan alapot
nélkülöző ötletelés volt csupán.
Reális felmérések, számítások
ugyanis nem készültek. Még
az általuk oly szentnek, mindenhatónak tartott pénzügyi
szempontból sem. S végképp
nem a vonalmenti tanyákon
élő emberek sorsát illetően.
Mert ha készültek volna efféle
számítások, talán maguk is
nevetségesnek találták volna,
például a mi vonalunkon így
megtakarítható napi 60 liternyi
gázolaj gazdaságjavító hatását.
Ennyi és nem több a megtakarítás, hiszen kijelentették,
dolgozókat nem bocsátanak el
a vonalbezárások kapcsán, tehát
bérmegtakarítást nem hozott az
intézkedés. Az eltelt több mint
két év alatt immár tapasztalati
úton is bebizonyosodott, hogy
semmi(!) érezhető pozitív hatással nincs a 2007-ben bezárt
tizennégy szárnyvonal a MÁV
anyagi helyzetére. Ezt mi, akik
itt élünk, annakidején is állítotA változó éghajlat miatt egyre
nagyobb biztonsággal terem meg
nálunk is a füge. Sok izsáki kertben
is pompáznak már fügebokrok.
E növény jellemzője, hogy igen
bőven terem. A legtöbb fajtát egy
szezonban, július és október között,
többször is szüretelhetjük. Érdemes
tudni, a füge azon túl, hogy nagyon
finom, elősegíti az emésztést, jó hatással van a légzőszervekre, a gyulladásos betegségekre és csökkenti
a vérzékenységet. Jelentős az A-,
B-, és C-vitamin tartalma. Magas
kálium tartalma miatt jó hatású a
szívre, s csökkenti a vérnyomást is.
Érdemes tehát fogyasztani a fügét.
A legfinomabb frissen. Különösen
a fán megaszalódott gyümölcsök
nagyon ízletesek. A frissen el nem

Emlékezzünk
az 1956-os Forradalom évfordulójára,
október 23-án 10 órakor
a Művelődési Házban.
Beszédet Bérces
Lajos mond. Ünnepi
műsort az iskola tanulói
adnak. Az ünnepség az
’56-os kopjafa megkoszorúzásával zárul. Minden izsákit tisztelettel
meghív az emlékezésre:
Izsák Város
Önkormányzata

tuk, sőt aláírásainkkal kértük
a döntés felülbírálását. Persze
hiába. Mint arról beszámoltunk,
a minisztérium azt javasolta,
hogy működtessék a vonalat
az érintett önkormányzatok.
Elképesztő, az embereket semmibe néző cinizmus ez, hiszen
tudhatóan az önkormányzatok
az elvonások miatt már a működőképességük határán voltak, s
vannak. Hogyan működtethetnének még vasutat is?! Arról
nem is szólva, hogy a közösségi
közlekedést valamennyiünk
adójából tartják fenn, tehát a mi
vonalunkat sem valami külön
pénzből kellene működtetni.
Hozzá nem értő, a társadalom
többségének bajai, sorsa iránt
teljesen érzéketlen politikusok
intézkedéseinek sorába illik a mi
vasutunk története is. De talán
lassan (sajnos túl lassan!) lejár
az idejük, s változások jönnek,
többek között vonatunk ügyében is. Ez utóbbival kapcsolatban a következő e-mailt kaptam
szeptember 9-én a Vasutasok
és Közlekedésben Dolgozók
Demokratikus Munkástanácsa
elnökétől: Kedves Tetézi Lajos Úr!
Ön korábban olyan munkában volt
segítségünkre, mely szinte emberfeletti erőfeszítést igényelt. Azonban
az a 836 db aláírás, amelynek összegyűjtésében Ön a nagyobb részt
felvállalta, nem volt hiábavaló.
A Kecskemét-Fülöpszállási vasútvonal személyforgalom részére
történő újbóli megnyitása Fónagy
János úr tegnapelőtt számomra

Fügebor

adott személyes ígérete szerint a
kormányváltást követően rövid
időn belül megtörténik! Tisztelettel
üdvözlöm: Kőváry Antal VKDM
elnök.
Fónagy János országgyűlési képviselő, volt közlekedési
miniszter, a Fidesz közlekedési
szakpolitikusa a VKDM-nek
adott egy interjút is, melyben
egyebek mellett kifejtette, hogy
a vasúti közlekedést nem leépíteni, hanem fejleszteni kell,
hiszen tanulnunk illene mások
tapasztalataiból. Mi ugyanis
most ott tartunk, ahol a Nyugat 30-40 éve tartott. Ők már
rájöttek, hogy téves irány volt
a vasút leépítése. Ma már fejlesztenek, hiszen gazdasági és
környezetvédelmi szempontból
is sokkal előnyösebb a vasúti,
mint a közúti közlekedés. Ellentétben a mostani kormány
törekvéseivel, amely újabb több
ezer kilométernyi mellékvonal
bezárását tervezi, vissza kell
állítani a vasúti közlekedés
presztizsét, egyebek mellett
olyan menetrendekkel, amelyek
igazodnak a valós igényekhez.
Távlatosan kell ez ügyben is
gondolkodni, mert „nem az a
lényeg, hogy 2009 őszén hányan
utaznak a vasúton, hanem az,
mit szeretnénk hogy 5, vagy 10
év múlva hányan utazzanak”
- mondta Fónagy János. Mely
gondolathoz mit is fűzhetnénk
mi hozzá, mint, hogy reméljük,
a mi vonalunkon is!
-tetézi-

fogyasztott fügét több módon is
eltárolhatjuk. Aszalógéppel (vagy
tálcán a napra téve) megaszalva
kiváló, a boltinál sokkal finomabb
csemegét kapunk belőle, de lekvárnak és befőttnek is kiváló, sőt fügebort is készíthetünk a következő
módon. 1 kg fügéhez 1 kg cukrot
3,5 liter vízben felfőzünk. A lehűlt
szirupot a megpucolt és feldarabolt
(5 literes befőttes üvegbe rakott)
fügére öntjük, adunk hozzák 1 dkg
élesztőt és ugyanennyi borkősavat.
Az üveget lefedjük egy tányérral és
két hétig hűvös helyen hagyjuk kiforrni a bort. Ezt követően leszűrjük
és ugyanennyi sziruppal újra felöntjük, s két hét után ezt is leszűrjük.
A kétféle bort összekeverjük, s úgy
fogyasztjuk.

Egy ismeretlen szerző verse
1956-ból
Óh hányszor mondtuk kézlegyintve
Ezek a mai gyerekek...
Elfajult korcsok, silány utódok!
Üresek, léhák, jampecek.

De aztán... csodák jöttek
Soha nem látott hős napok.
Mit mi megtenni sose mertünk,
A jampec fegyvert ragadott.

Ezeknek már semmi sem szent,
Mit nekik hit, eszmény, haza!
Ezeket csak a swing érdekli
Ezeknek nincs egy jó szavuk.

S kinek nem jutott, puszta kézzel
Rohamozott meg tankokat.
És friss erővel az égre írta:
Zsarnokok, ez a föld szabad!

Könnyes szemekkel vallom mostan,
Hősök vagytok, nem jampecek!
Ősz fejem lehajtom csendesen,
Bocsássatok meg gyerekek!

IZSÁKI Hírek
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Költők és versírók szigete
Magyarország a költők és
a versírók szigete. Gyakran találkozom írókkal, költőkkel, s
ilyenkor nem ritkán olvashatok
szinte teljesen ismeretlen, vagy
alig ismert versíróktól igen szép,
míves verseket. Ennek ellenére
még sem mondhatjuk, hogy
az illető valóban költő. Annyit
azonban mondhatunk, hogy
van érzéke a vers megírásához.
A „felfedezett” vers írója érti a
mesterségét: a rímek frappánsak, a vers ritmusa, felépítése
is jó, sőt magát a témát is jól
választotta meg.
A fentebb elmondottak ellenére sem lehetünk biztosak
abban, hogy a vers írója valódi
költő, illetve, hogy valóban költő
lesz belőle, mert ahhoz, hogy
költővé váljon valaki, más is kell,
valami olyan plusz tehetség,
adottság, amit nem hordoz magában, nem hordoz a génjeiben
még akkor sem, ha néha tud írni
szép és jó verset is.
Vajon mivel kell rendelkeznie az embernek ahhoz, hogy
költő legyen? Lássuk, hogyan
vallott erről maga Petőfi Sándor:
„Költő vagyok, költőileg kell
végigrohannom az életúton!”
Petőfi Sándornak megadatott a
különleges sorsvállalás, akárcsak
Ady Endrének, József Attilának,

Sinka Istvánnak, és még lehetne sorolni tovább a neveket.
Ezekben a költőkben megérett
nemcsak az ember, hanem maga
a sors is. Tehát a költővé váláshoz bizonyos predesztinált
sors vagy életút is tartozik és
bizony kemény emberi tartás
is, azaz erkölcsi gerinc! Akiben
nincs meg ez a „kemény mag”,
ez a kemény, dacos tartás, és a
mindenek fölötti sorsvállalás,
azokból nem lesz valódi költő,
író, művész, csak valamiféle
„köztes” literátor, fűzfapoéta,
verseket írogató rímfaragó.
József Attila így nyilatkozik: „A
mindenséggel mérd magad!”
Lássuk, Sinka István vallomását
is:” ... felőlem az rendeltetett,
hogy vihar fújja meg a számat.”
A három idézetben szemet, szívet gyönyörködtetően fellelhető
a költői sorsvállalás, s azon belül
a kemény emberi tartás, vagyis:
„A néppel tűzön, vízen át !” Petőfi Sándor ezt nyilván nem úgy
gondolta, hogy „fejjel a falnak”,
hanem úgy, hogy az emberek erkölcsi felemelkedése érdekében
mindent meg kell tennie a költőnek, vállalva kemény sorscsapásokat, küzdelmeket, különben
a lantot félre kell tennie!
Budai Kulcsár János

Könyvtári hírek - új könyvek
Böröczky: Talmácsi: és a 101 éves magyar motorsport; Fieth: Lovagok
és fegyverzetük; Roger-Pierre Premond: Karácsonyi történetek; Pilcher:
Szeptember; Sagan: Jó reggelt búbánat! ; Tamási Áron: Ábel a rengetegben; Shäfer: Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja; Bán Judit:
Anya vagyok, bombanő; Excel táblázatkezelés; Országos középiskolai
és felsőoktatási intézmények multimédia adattára; Korszerű könyvtár;
Rowling: Harry Potter és a halál ereklyéi; Sheldon: Félsz a sötétben?;
Neuhauser: Mitől működik a szerelem?; Jane Fonda: Eddigi életem;
Aiken: Visszatérés a mensfieldi kastélyba; Lőrincz L. László: Thumo:
A szrinpók völgyébe; Pala: Halál Babilonban, szerelem Isztambulban;
Sheldon: A másik énem; Boros Gábor: Filozófia; Satur: Feng Sui; Tepperwein: A félelemtől az életörömig; Sussman: Csodálatos elbeszélések
a gondviselésről; Moldova György: Szabadíts meg a gonosztól!; Németh
Zsolt: A magyar Szent Korona; Prock Lehurst: Első világháború; Matthews: Harcosok és fegyverek; Harris: Csodoládécipő; Harrison: Klikk;
Lowell: Ezüst vagy ólom; Pannon Enciklopédia; Illés Andrea: Nemzeti
emlékhelyeink: Várak, nevezetes épületek, történelmi emlékhelyek;
Stewort: Napimádók Andalúziában; Coelho: A zarándoklat; Maupassant:
A szépfiú; Moldova György: A változások őrei; Rajneesh: Meditáció:
Az első és az utolsó lépés a szabadság felé; Bartos Erika: Bogyó és Babóca zenél; Báthory Nándorné: Tündérvilág a Városligetben; Calman:
Egy rossz anya vallomásai; Conrad: A titkosügynök; Courths- Mahler:
Légy a feleségem; Drinkwater: Egy mediterrán nyár; Feuchtwanger:
Jud Süss; Janes: Bella Italia; Kányádi Sándor: Egyberostált versek és
műfordítások; Kelly: Mindig és örökké; King: A setét torony; Meadow:
Könnyek városa:; Mehta: Narmadá, a szerelem folyója; Montefiore: Az
ombufa árnyékában; Natheason: A piszkos tizenkettő; Reilly: A halál
két csodája; Sage: Szeptimusz; Sárkányok; Shaw: Ha meghal a szeretet;
Bogos Katalin: Hova fut a kisvonat?; Miller: A kisvakond és a tél; Bogos
Katalin: Vidám versek; Nyilasi Antónia: Tréfás mondókák; Microsoft
Excel tanácsadó; Ranschburg: Jellem és jellemtelenség; Sheldon: Ha
eljön a holnap; Lessing: Az ötödik gyerek; Lovagok; Snichet: A balszerencse áradása; Szerb Antal: A Pendragon legenda; Caro: A póker
titkai; Puzo: Mamma Lucia; Cigánynak lenni Magyarországon; Roeders:
A hatékony tanulás titka; McNab: Dinoszauruszok és más ősi hüllők;
Rama: Meditáció; Owen: Varázslatos üvegfestés; Kormanik Zsolt: A
Real Madrid legjobb 50 futballistája; A Pannon világ csodái; Barcza
Katalin: Álmodunk; Beechwood: A nagy titok; Karinthy Frigyes: Így
írtok ti; Lovas Lajos: Agyi dobás; Lovas Lajos: Jó reggelt délben; Lucado: Értékes vagy; McElroy: A nagy átverés; Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig; Porter: Az élet játéka; Stilton: A bátorság titka; Szentiday
Klára: Gyilkosság Budán; Szerb Antal: Utas és a holdvilág; Nagy Éva:
Bojtos, a csintalan mókus; Nagy Éva: Karmos, a talpraesett cica; Nagy
Éva: Tüsi, a félszeg süni; Nagy Éva: Vakkancs, a hencegő kutya; Benedek
Elek: A szív könyve; József Attila: Valamit ingyen akarok; Pósa Árpád:
A vetkőztető.
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Ételed legyen egészséged forrása (4. rész)
Aki figyelmesen követte
eddigi cikkeimet, olvashatta,
hogy az emésztés folyamataival
foglalkoztunk. Végig vettük a
száj, gyomor, vékonybél szakaszait. Most pedig elérkeztünk az
emésztés leglassúbb részéhez, a
vastagbélhez.
A vastagbél a vékonybél végső szakaszán helyet foglaló ún.
Bauhin-billentyűtől a végbél nyílásáig terjed. A Bauhin-billentyű
valójában a vékonybél izomrétegének körkörös megvastagodása,
amely ritmusos összehúzódásra
képes, megakadályozva ezzel a
vastagbél tartalmának visszafelé,
a vékonybélbe történő áramlását.
A vastagbél kb 1,5 m hosszú és öt
szakaszból áll (vakbél, felszálló,
haránt- és leszálló remese, végbél). Alapvetően a vastagbél fő
funkciója a béltartalom (széklet)
besűrítése, azaz a benne lévő
víz és oldott sók visszaszívása a
szervezetbe. A vastagbélbe jutott
béltartalom tartalmazhat még
meg nem emésztett fehérjéket,
zsírokat, fel nem szívódott aminosavakat és cukrot (szénhidrátot). Ezeket a bélbaktériumok
elbontják: a fehérjéket és aminosavakat a rothasztó baktériumok
lúgos kémhatású termékké (pl.
ammónia) alakítják, a cukrokat
az erjesztő baktériumok savanyú
kémhatású molekulákká (pl.
tejcukor›tejsav) bontják le. A
széklet emészthetetlen anyagokat
(pl. növényi rostokat), vizet, sókat, részben lebontott anyagokat,
valamint bélbaktériumokat és
nyálkahártyasejteket tartalmazhat. Zsírtartalma zsírfelszívódási
zavar esetén fokozott. A széklet
barna színét a máj által termelt
bilirubin redukciós terméke,
a szterkobilin adja. A túlzott

fehérjebevitel, illetve elégtelen
fehérjeemésztés rothadásos diszpepsziára vezet (a széklet bűzös,
kémhatása lúgos), A túlzott
szénhidrátbevitel, ill. elégtelen
szénhidrát felszívódás erjedéses
diszpepsziára (a széklet savanykás szagú, kémhatása savanyú)
vezet.
Nézzük összefoglalóan, a
mindennapi nyelvre lefordítva
az emésztésünket. Általánosan
elmondható, hogy az emberek nagy részének e szakasszal
vannak a legtöbb problémái.
Ön étkezés után fel szokott
puffadni? Milyen gyakran ürít?
Van aranyere? Allergiás? Ahogy
végigolvassa a kérdéseket és talán
még meg is válaszolja, és a kérdésekre igenlő válaszokat adott,
akkor Önnek is valószínűleg
emésztőszervi problémája van.
Ekkor mondhatja, hogy Ön eszik
gyümölcsöt, zöldséget „eleget”.
Csak nem mindegy, hogy milyet
és milyen formában. A vastagbél
szakaszában a már korábban említett nagyüzemi konyha dolgozói
lelassulnak. Ez olyan, mintha a
konyhán a kukákat néznénk meg.
Elkészítik az ételeket, talán el
is mosogatnak, de csak a legvégén ürítik ki a kukákat, de nem
biztos, hogy ki is fertőtlenítik.
Ez a mi vastagbelünk is. A nagy
„szemetes”. Évek alatt gyűjtögetjük az „ételmaradványokat”.
A vastagbél falára le is rakódik
szépen. Ebből mi azt vesszük első
fokon észre, hogy étkezések után
valahogy nem jól érezzük magunkat, pedig talán nem ettünk
sokat. A székletürítésünk talán
egy héten kétszer, háromszor
történik és akkor sem egyszerűen. Nem foglalkozunk vele, mert
azt mondjuk, hogy „a szüleim-

nek is ilyen volt”, „örököltem
az aranyeret”. Az aranyeret nem
szokás „örökölni”, azt mindenki
magának állítja elő. Az oka az
erőlködés székelés közben, vagy
nehéz súlyok emelkedése, a záróizom nem megfelelő záródása. A
leírást folytathatnám tovább és az
ok-okozati viszonyról is írhatnék
oldalakat, de a lényeg, hogy a nem
megfelelő táplálkozás miatt rakódik le a salakanyag a bélrendszerünkre. Mivel nem ihatunk meg
fél liter fertőtlenítőt, mosóport,
hogy átmossunk magunkat, így
maradtak a hosszadalmasabb
méregtelenítő kúrák. Ha nem
tisztítjuk időnként ki magunkat,
akkor a kellemetlen érzésekből, a későbbiekben betegségek
alakulnak ki. Amikor viszont
bekövetkezik a baj, akkor azt várjuk el az orvostól, hogy azonnal
mondja meg nekünk, hogy miért
alakult ki a betegségünk. Aztán
bekapkodjuk a gyógyszereket, s
azoktól várjuk a megoldást. Nem
értjük, hogy miért nem javul
az állapotunk. Talán egy ideig
stagnál, aztán erősebb gyógyszereket kell szednünk. Ekkor
- végső mentségként- fordulunk
természetgyógyászhoz. A célzott
kérdésekből megállapítja, hogy
hol gyökeredzik a probléma és
nem a tünetet kezeli, hanem a
betegséget. Tudnunk kell, hogy
bármilyen alternatív terápiát
választunk minimum fél év szükséges ahhoz, hogy nagymértékben visszaálljon szervezetünk a
megfelelő állapotba. Hiszen mi
magunk sem egy napig nem figyeltünk magunkra, hanem több
évig, vagy évtizedig. (Folytatása
következik.)
Nagy-Szalai Melinda

Országos Nagyi Könyvtári Napok
Október 5.-11. között az izsáki Szily Kálmán
Városi Könyvtár csatlakozott az Országos Nagyi
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Az intézmény a hét minden napján különféle programokkal
várta az érdeklődőket.
Kedden „NetNagyi” címmel az 50 év feletti
olvasók a segítségünkkel ismerkedhettek az internetes levelezés, és különféle keresőprogramok
használatával.
Szerdán a helyi általános iskola hetedik osztályosai számára szerveztünk rendhagyó irodalom órát,
aminek keretében a diákok megismerkedtek a Magyar
Elektronikus Könyvtárral, különféle elektronikus
lexikonokkal és enciklopédiákkal, valamint a tanulást segítő Jeles Napok című multimédiás oktatási
segédanyaggal.
Csütörtökön délelőtt Benedek Elek születésének
150. évfordulója alkalmából a nagycsoportos ovisok
látogatták meg a könyvtárat. A gyerekek betekintést
nyertek a könyvtár használatába, és megtekinthették
a Benedek Elek könyveiből összeállított kiállítást.
A nagy mesemondóra emlékezve az óvónéni tolmácsolásában meghallgathatták Kolontos Palkó
történetét.
Az Országos Nagyi Könyvtári Napok keretében
városunkba látogatott Szécsi Katalin, a neves táncdalénekes Szécsi Pál nővére. Az Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub tagjai, és a város további érdeklődői másfél
órás előadást hallgathattak meg a városi Művelődési
Házban. Szécsi Katalin megjelent, és készülő könyvei
ismertetése mellett, megható őszinteséggel mesélt
testvéreihez fűződő viszonyáról és gyermekéveikről.
A lelkes érdeklődőknek lehetőségük nyílt az eddig
kiadott könyvek megvásárlására, és dedikáltatására.
Csütörtök és péntek délután több iskolás csoport

Szécsi Katalin, mellette legújabb
könyvének kiadója, Borzák Tibor

is ellátogatott a könyvtár informatikai könyvekből
álló kiállítására. A gyerekek közül sokan beiratkoztak,
és örömmel válogattak a könyvtár állományából.
A rendkívüli alkalom miatt, szombaton és
vasárnap is egész nap várta olvasóit a könyvtár. A
Könyves Vasárnapon az érdeklődők korosztályok
szerint részt vehettek a könyvekhez kapcsolódó
Betűbuli, internetes játékon. Amíg a nagyobbak a
Betűbuli megfejtésében ügyeskedtek, addig a kisebbek kellemesen töltötték az időt a színes kirakókkal
és kifestőkkel.
A könyvtárba látogatók a hét folyamán a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából különféle hasznos
ajándékokat kaptak.
A rendezvény nagy sikerrel zárult, a könyvtár
sok új olvasóval gyarapodott, és a Megbocsátás
Napjának köszönhetően sok könyv újra visszakerült
az állományba.
Könyvtárosok

IZSÁKI Hírek

2009. október 19.
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Élet-halál
Így, együtt? Összekötve is jól megférnek! Az október olyan sok
halálos tartalmat hordoz nekünk, magyaroknak is: ott az aradi tizenhárom, ott az ötvenhatos mártírok, de mindezek felett ott a természet
haldoklása: lombhullás és minden lény elhúzódása a téli időre. Minden
jelez, minden figyelmeztet, s elvezet a Mindenszentekhez és Halottak
napjához. És akkor újra csak az életről emlékezünk, kitartóan, mohás
sírköveknél: Nem halok meg, hanem élek!
Szent Braulio, zaragozai püspök elmélkedéséből vegyünk egy részt:
„Krisztus minden hívő reménye, a világból eltávozottakat nem holtaknak, hanem alvóknak nevezi, amikor így beszél a meghalt Lázárról:
Barátunk, Lázár elaludt!
A szent apostol is óva int attól, hogy reményünket vesztve gyászoljuk az elhunytakat. Az evangélium szava szerint a Krisztusban hívők
nem halnak meg örökre; ezért hitünk alapján bizonyosak vagyunk,
hogy amint Krisztus, úgy mi sem halunk meg örökre. Az Úr parancsára
megszólal a főangyal hívó szava, és harsonazengés közben maga az Úr
alászáll a mennyből, és akik Krisztusban haltak meg, feltámadnak.
A feltámadás reménye éltessen bennünket, mert akiket itt elveszítettünk, azokat ott majd viszontlátjuk. Íme, mindezt hittel elfogadjuk,
de valami megmagyarázhatatlan érzés újra meg újra sírásra fakaszt,
és az elhunyt szeretteink utáni vágyódás a hitre hangolt szívünket
megtöri. Ó, jaj, nyomorúságos emberi állapot! Minden hiábavaló az
életünkben Krisztus nélkül!
Ó, halál, te elválasztod azokat, akik egymáshoz tartoznak, és kemény, kegyetlen kézzel eltéped egymástól a barátokat! Pedig már-már
meg van törve a te erőd is; kegyetlen uralmadat már összetörte Az, aki
Ozeás próféta mennydörgő szózatával így fenyegetett meg téged: Ó,
halál, a te halálod leszek! Halálával legyőzött téged, és életet ajándékozott a halandóknak. Ezért az apostollal együtt örvendünk: Halál, hol
a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
Aki legyőzött téged, az váltott meg minket: drága életét a gonoszok
kezére adta, hogy ellenségeit barátaivá tegye. Legyen hát bennünk a
feltámadás reménye, irányítsuk tekintetünket feltámadt Megváltónk
dicsőségére és higgyük, hogy őbenne már mi is feltámadtunk, amint
az Apostol mondja: Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele
együtt élünk is! /Róm. 6,8./
Nem vagyunk ugyanis a saját magunkéi, hanem annak tulajdona,
aki megváltott minket. Kell, hogy akarjuk, amit ő akar, s mondjuk:
Legyen meg a te akaratod! Mondjuk ezt gyászunkban is, hiszen ő mondotta: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem,
ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet! S imádkozzuk reménykedve a
türelmes Jóbbal: Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!
Hiszen halandó testet vesz el, s halhatatlan életet ad vissza!”
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Októberben és halottak nyolcadában /nov. 9-ig/ minden
este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk.
- Október 31-én, szombaton egész napos szentségimádást
tartunk a keresztények egységéért.
- November 1-jén, Mindenszentek ünnepén vasárnapi szentmise rend lesz, csak du. 2-kor az Alsó temetőben is mondunk
szentmisét, halotti ájtatosságot tartunk, sírokat áldunk meg..
- November 2-án, Halottak napján a Felső temetőben lesz
szentmise és halotti ájtatosság du. 2-kor. A templomban fél 8-kor
és este 6-kor lesznek szentmisék.
- Október 25-én, missziós vasárnapon az öregek és betegek
napja van. A 9 órai szentmisében osztjuk ki a betegek kenetét.
Ezen a vasárnapon a Missziók részére gyűjtünk adományokat.
- November 14-én, szombaton cigány zarándoklat készül
Baja-Vodicára. Jelentkezni lehet a plébánián.

MEGMELÉKEZÉS
özv. Molnár Józsefné Varga Rozália
emlékére
Szerető családja
Már egy éve nem vagy közöttünk,
Elmentél el se búcsúztál,
Távozásod míg élünk örökké fáj.
Hiába hordunk sírodra virágot,
Eltemettük az egész világot
Sokszor oly jó lenne átölelni Téged
Miért pont hozzánk volt mostoha az élet.
Soha nem pótol hiányodért semmi,
Fáj a szívnek Tenélküled élni.
Számunkra te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz mint a csillagok.

Református múltunk 16.
Ezen protocollum az előttem valo Tiszt.Predikátor urak altal félbe hagyattatott, mitsoda okokért,
nem tudhatom, azt mind azon által fel jegyezhetem,
hogy ezen H.C. (helvetica confession - N.Á.) tarto
Izsáki Szent Ekklésiának szembe tűnő kárával eshetik. Azért is az áldott emlékezetű Tiszteletes Mátyási János Uram ditséretes példáját követvén nem
Deák nyelven ugyan, mivel Édes Hazánkban e T.N.
Vármegyék jegyző Könyvei is mind Hazai Magyar
nyelven fojnak; hanem Magyar nyelven elkezdi és
fojtatni fogja Tekes István mostani Predikátor. Ao
1807 d.14.Maij.
1. Helység Birájának találtam bizonyos Rőfi Josef
Catolikus embert, ki szembetünő képpen nem idegenkedett tőllünk, sőtt előljároinknak sürgetésére az
oskolát oly jo modu és fel emelt padolatu székekkel
meg ékesitette, s hasznossá tette, hogy soha ugy nem
volt, és ez neki ditséretire szolgálhat.
2. Curatornak találtam Damásdi János Urat, ki
az maga különös adakozásai által szint ugy neveli az
Ekklasiának javait valamint fojamatos gondviselése
által érdemessitette magát arra hogy ditsérettel emlékezzünk rolla. Segéd gondviselője, vagy edjház fia
Szabo Mihály. Szolgálo szorgalmatossággal fojtatja
hivatalit.
3. Rectornak találtam N.Hamza Sámuel Urat, ki
is ide jövetelemnek elein vádoltatott ugyan, de szemes fel vigyázásaim után a dolog haszontalanságnak
találtatott, mely feleivel megbékéltetett, csendesség
szereztetett. Az gyermekek szorgalmatos tanitására
serkentetett, s oly ditseretessen viseli mind magát,
mind oskoláját hogy Szent Ekklesiánk benne gyönyörűségét találhatja.
4. A feljebb valo esztendökben lévő két predikátor urak az Ekklesiának nagy kárára azon kegyes
adakozásokat amelyeket önként adnak az hivek
annyiban félben halasztatták, mennyiben a népnek
ki nem jelentették ezen Isteni articulus ellen: Úgy
fényjék a ti világosságotok stb. (... az emberek előtt,
hogy látva jócselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei
Atyátokat. - N.Á.) A nép tehát azt gondolván hogy
a prédikátorok a magok hasznára forditják, meg
restült sőtt atállyában letett ezen Kegyes tselekedetéről. Követni akarván hát én ebben is b.e. (boldog
emlékezetű - N.Á.) Tiszt. Mátyási János Urunk
gondos példáját, a népet serkentettem, oly boldog
előmenetellel, hogy azon kívül hogy a nép, ez ujjra
fel vett Szent szokásnak örüle, érzékeny ajándékokat
is raknak az Úrnak oltárára. Mint meg lehet látni,
más jegyző könyvünkben rendre, melyről számadolni
fogunk.
5. 8.Nov.1807. Mint a milionis esztendönek
kezdetében (ezredfordulón - N.Á.) tétetett Helység
Bírájának Nagy János nevezetű Catolicus ember.
Kiis mindjárt biroságának kezdetében látván az Reformata parochiának romlandoságát különösön az
Ház tetejének hibásságát, azonnal ujj tető alá nagy
szorgalmatossággal vétette. E mellett az Tanuló házat ki padoztatta. Ezen emberséges emberrül, sok jot

gondolhatunk az Isteni Kegyelem vezérellye.
6. Nemes és Nemzetes Mátyási Josef Úr szerelmes élete párjával N. Szabo Erzsébet Asszonnyal tett
Házassági Contractusokat Tekintetes Szolga Bíro
Csemnyitzky György T.Eskünk Csernus György, N.
Sterska György Tisztelendő Plebanus Balog Antal és
Predikátor Tekes Istvan subscriptiojokkal s petsetjikkel meg erösittetvén, a mi Sz. Ekklesiánk gondviselésére párban bé adák 13. Decemb.1807. mely is ezen
protocollumban bé tétetődött. 14. Dcbr.1807.
7. 1807. Az Catholica Ekkla előljárói által
megkeresvén bennünket az eránt, hogy a Czege
réttyében lévő kövöknek bé hordsában, mellyek az
Templom épitéshez tartoznak, segittségül lenni,
önként és minden kénszerités nélkül, ne sajnállyunk. A Prédikátor az Templomban ki hirdetvén
késsz indulattal annyn menének segedelemre, hogy
27 ölet bé hordának; még többet is ha lett volna ~
Huszon Hét ölet.
(Protokollum Nro.II., 97-99.ol.)
közli: Nagy Árpád
Tekes István tiszteletes atyánkfia károsnak ítélte, ha
az eklézsia nem őrzi és ápolja emlékezetét, ezért folytatta a
Mátyási János lelkipásztor úr által megkezdett feljegyzéseket,
mégpedig magyar nyelven, ahogy az a magyar hazában illik.
Nem deák (értsd: latin) vagy német nyelven, bármennyire is
megdicsérték volna érte az akkori habsburg unió biztosai...
Ahogy említi, Szalai György és Körtvélyesi Imre lelkipásztor
elődei hanyagolták ezt a kötelességet, s ez valóban nem lett
az egyházközség javára, mert így a templomépítés körülményeiről sem maradt ránk túl sok emlék.
Rőfi József és Nagy János bíró urak emlékezete is
bizonyítja, hogy az ökumenét (a keresztyén emberek összetartását) nem kellett nekünk „fentről” kitalálják. Akikben
ugyanaz a Lélek működött, a nehéz időkben is megértették
egymást. Egyébként, ebben a korban a falu közigazgatása
gondoskodott az egyházközségek, iskolák fenntartásának,
a szolgálattevők javadalmának jó részéről is - ha megvolt
a jó indulat is.
Damásdi János, boldog emlékezetű kurátorunk (gondnokunk) „különös adakozásai” azt jelzik, hogy mennyire
leszokhat egy keresztyén gyülekezet az adakozás szent
kötelességéről. Ám hála legyen az Úrnak, hogy a nagy alvások, hanyagságok közepette is megőriz egy magot, akár egy
embert, akin keresztül ébresztgeti a többiek lelkiismeretét is.
Rólunk hogyan fognak emlékezni a gyülekezetben...?
A jegyzőkönyv 6.pontja egy évvel későbbre teszi
Mátyási József és Szabó Erzsébet esküvőjét, mint az
eddigi szakirodalom. A kutatóknak célszerű lesz majd
összevetniük a forrásokat, hiszen egy akár jó, akár rossz
házasságból elcsippentett vagy hozzáadott esztendő nem
tartozik a „mindegy” kategóriába.
A kőhordás újabb példája annak, hogy ahol van egymás iránti szeretet és tisztelet, ott nem kell papolni, hanem
még a kövek is megmozdulnak.
Íme, egy régi irat mennyi eszméltető tanulsággal, jó
példával szolgál. Csak legyen hitünk a követésre !
-na-

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon istentisztelet: október 25-én, 13.30-tól (!)
- október 31-én (szombat), 18 órától: reformáció emléknapja, ünnepi istentisztelet, előadás:
Kálvin János élete és időszerűsége.
- Október 31-én (szombat), 19 órától: gyülekezeti vacsora. Várjuk a jelentkezéseket !
- November 1-én (vasárnap), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál. Ezen a
napon a templomban nem tartunk délutáni istentiszteletet.
- November 8-án (vasárnap), 10 órakor: újborért való úrvacsorás hálaadás.
- November 5-6-7-én, 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban.

IKEM hírek
- Október 17-én (szombat), 16 óra, Hegedűs
Zoltán tart előadást: „Memento mori!”, magyar halottas énekek és virrasztó énekek, az evangéliumok
halálképe” címmel. helyszín: Ipartestület székháza:
Gábor Áron utca 1.
- November 21-én (szombat), 16 óra, Kunkovács
László: „Kunbabák, kőemberek”; helyszín: Vino
Étterem pincéje.
- Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendez-

vényeinkre.
- Köszönjük a 2008. évben adójuk 1%-ból tett felajánlásokat, amely 51.389 ft. értékben érkezett meg
az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú
Egyesülete számlájára. Az adományokat az egyesület
kulturális, honismereti munkájának végzésére használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat !
- Tovább folytatjuk az országos gyűjtést a
zsibói Wesselényi kápolna felújítására. Az eddigi
adományokat köszönjük! Az EKOSZ számlaszáma:
52400054-10030826, a befizetésen jelöljék:
„Wesselényi”.
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Labdarúgás

Fájdalmas pontvesztések itthon
és vendégként

Sajnos az utóbbi fordulók nem igazán úgy sikerültek, ahogyan azt szerettük volna. Az első 5 fordulóban 100 %-os csapatunk az utóbbi négy forduló
során „csak” egy győzelmet ért el három döntetlen
mellett. Két döntetlen hazai pályán született.
A 6. fordulóban Kiskunhalas csapatát fogadtuk
hazai pályán. Az ellenfél eddig csak egy győzelmet
tudott felmutatni, ezért joggal bízhattunk mi a győzelemben. Így is kezdődött a mérkőzés, mezőnyfölényben játszottunk a kezdőrúgás után, aminek meg
is lett az eredménye, ugyanis negyedóra elteltével
vezetést szereztünk. A gól után is jobbára mi támadtunk, a vendégek csak védekeztek és előre vágott
labdával próbáltak veszélyeztetni. A félidő vége előtt
tíz perccel aztán teljesen váratlanul egyenlítettek a
halasiak. Tovább támadtunk és még a félidő befejezése előtt ismét nálunk volt a vezetés. A szünet után
kissé álmosan kezdtünk és sajnos megint hibáztunk
hátul, és újra egyenlő volt az állás. A gól egy kicsit
megfogta a csapatot, de aztán mindent egy lapra téve
támadni kezdtünk, sajnos találatot nem sikerült elérni. A vendégek teljesen visszaálltak a tizenhatosuk
környékére és elszántan védekeztek. Néhány gyors
ellentámadást is vezettek, de szerencsére ezek nem
voltak veszélyesek. A mérkőzés vége felé már idegesek voltunk és sajnos semmi sem jött össze, ezért
meg kellett elégednünk a döntetlennel. Sajnos hazai
pályán tört meg a makulátlan mérlegünk.
A következő fordulóban egy rangadóra került
sor, mivel Soltvadkertre látogattunk, s ők is, mi is, az
élmezőnyhöz tartozunk. Az első percekben tapogatózó játék folyt a pályán némi mezőnyfölényünkkel. A
kapuk ritkán voltak veszélyben, mert a védelmek jól
állták a támadásokat. A nagyobb helyzetek előttünk
adódtak, de sajnos a gólszerzéssel adósak maradtak
játékosaink, és így döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőt nagyobb elánnal
kezdtük, és jöttek is a helyzetek. A félidő közepén
szerencsére az egyik szép támadásunk végén meg
tudtuk szerezni a vezetést. Továbbra is mi támadtunk
többet, de a kapuba már nem tudtunk betalálni, és így
meg kellett elégednünk az egy gólos győzelemmel, ami
kis szerencsével akár nagyobb is lehetett volna.
A 8. fordulóban ismét egy nehéz mérkőzés várt
ránk és ismét vendégként kellett pályára lépnünk,
ezúttal Tompára látogattunk. A kezdeti tapogatózások után mi kaptunk lábra először, de csak
távoli lövésekre futotta. Sajnos két meghatározó
játékosunkat már az első félórában sérülés miatt
le kellett cserélnünk. A félidő közepén átvette az
irányítást a hazai csapat, de szerencsére védelmünk
és a kapusunk is jól játszottak, így nem született gól
egyik oldalon sem. A második félidő első tíz percét
nagyon meghajtottuk, de sajnos a legnagyobb helyzeteket is ki tudtuk hagyni. A következő percekben
viszont feltámadtak a hazaiak, és bizony többször
is nyújtózkodnia kellett kapusunknak. A sorozatos
támadásoknak meg is lett az eredménye, ugyanis
megszerezték a vezetést a hazaiak. Szabálytalankodtunk a 16-oson belül, amiért büntető járt, s ezt
könyörtelenül ki is használtak. A gól után elkezdtünk
erősen támadni és csak idő kérdése volt, hogy mikor
fogunk egyenlíteni. Ez a találat hat perccel a mérkőzés vége előtt született. A hátralévő időben is mi
támadtunk, a hazaiak csak védekeztek. Sajnos már
gólt nem sikerült szereznünk. Ezen a mérkőzésen
több játékosunkat is elvesztettük, ahogy említettem
sérülés miatt, valamint a leggólerősebb játékosunk
az utolsó percben megkapta a második sárga lapját
és ezért ki is állították. Küzdelmes, viszonylag jó
mérkőzésen szerintem igazságos eredmény született. A következő fordulóban hazai pályán fogadtuk
Kiskőrös együttesét. Ez a mérkőzés is rangadónak
számított, ugyanis míg mi a második helyen voltunk
a táblázaton, addig ők a negyedik helyet foglalták
el. Kicsit tartalékosak voltunk az eltiltások miatt,
szerencsére a sérültek többé-kevésbé helyrejöttek
és tudták vállalni a játékot. A mérkőzés elején mi
lendültünk támadásba, egyre-másra vezettük az
akciókat. Volt olyan támadásunk is, amelyen belül
háromszor vagy négyszer is kapura lőttük a labdát, de
vagy a védők vagy a kapus hárítani tudott. A kőrösiek
ritkán lépték át a felezővonalat, kapusunknak szinte
alig volt védeni valója. A második félidőben tovább
folytatódott az elsőben látott játék, mi támadtunk
a vendégek védekeztek. Sajnos öt méterről sem

tudtunk a kapuba találni. Nagyon hiányzott a házi
és talán a megyei gólkirályjelölt játéka, fölényünk
meddőnek bizonyult, ezért ismét csak a döntetlent
tudtuk elérni, sőt az utolsó percben a vendégek egy
nagy lövést eresztettek meg, amiért erősen nyújtózkodnia kellett kapusunknak. Remélem ezzel a mérkőzéssel véget fog érni a kissé rossz sorozatunk és
újra a győzelmeknek fogunk majd örülni. Várnak még
ránk könnyűnek ígérkező mérkőzések és bizony nagy
rangadók is, ugyanis a dobogón lévő együttesekkel
majd az utolsó fordulókban találkozunk.
Ifjúsági csapatunknak még rosszabbul sikerültek
a mérkőzések, ugyanis egyetlen pontot sem sikerült szerezniük. Az is igaz, hogy nem nagyarányú
vereségek voltak, hanem csak egy, vagy kétgólos
kudarcok. Remélem az utolsó fordulókban feljebb
tudnak kapaszkodni a táblázaton, hogy egy biztos
középcsapatként zárják a szezont.
A 10. fordulóban Dusnokra látogattunk. Az
ellenfél az előző fordulóban nem játszott bajnoki
mérkőzést, mert elhalasztották, és csak egy bemutató meccset vívtak az első osztályú Kecskeméti TE
csapatával. A mérkőzésen mi ragadtuk magunkhoz
a kezdeményezést, a hazaiak néhány távoli lövéssel
próbálkoztak. Nekünk több helyzetünk is volt, de
sajnos nem sikerült találatot szerezni. Sok hiba volt
az öszjátékunkban, ezért is nem sikerült előnnyel
a szünetre vonulni. A második félidő elején egy
hazai szabadrúgás után megint mi kezdtünk jobban
játszani. Nagyon gyorsan, egy szép támadás végén
sikerült is vezetést szereznünk. A gól felszabadította játékosainkat és egyre másra vezettük veszélyes
támadásainkat. Pár perc múlva egy nagy bombával
tovább növeltük előnyünket. Öröm volt nézni,
ahogyan szőttük a támadásokat, és szépségdíjas
gólokkal négygólos előnyt szereztünk. A negyedik
gól után kicsit váratlanul szépített a hazai csapat. A
gól után volt néhány támadásuk, de hamarosan egy
újabb találattal lehűtöttük a kedélyüket. A végére
teljesen összeestek a dusnokiak, de már gólt nem
sikerült szereznünk, pedig a lehetőségeink megvoltak. A második félidő játékát látva ilyen arányban is
megérdemelten nyertünk.
10. forduló:
Dusnok KSE – Izsáki Sárfehér SE 1 – 5 (0 – 0) Góllövőink: Balog, Borsos, Liptai, Vellai, Riscutia.
Gréczi Gábor: Az első félidőben jól tartotta magát a
hazai csapat, a második félidőben kijött a két csapat
közti különbség.
Ifjúsági eredmény: 6-3.
Nézzük a mérkőzések jegyzőkönyveit:
6. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskunhalas FC 2-2 (1-1) Góllövőnk: Balog (2).
Gréczi Gábor: Nagyon kiszámítható volt a játékunk,
így nem tudtuk többször feltörni a hősiesen védekező
vendégcsapat védelmét.
Ifjúsági eredmény: 1-3 Góllövőnk: Farkas L.
7. forduló:
Soltvadkerti TE - Izsáki Sárfehér SE 0-1 (0-0) Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: Az óvatos első után a második félidei
nyíltabb játék meghozta számunkra a gólszerzési
lehetőségeket, és így a győzelmet is.
Ifjúsági eredmény: 4-2 Góllövőink: Gyurik R., Komáromi Z.
8. forduló:
Tompa KSE - Izsáki Sárfehér SE 1-1 (0-0) Góllövőink. Balog.
Gréczi Gábor: A hazai pályán nagyon masszív Tompa ellen nem rossz eredmény a döntetlen, de ha
a valós tudásunknak megfelelően játszunk, akkor
nyerhettünk is volna. A játék képe alapján a döntetlen reális.
Ifjúsági eredmény: 1-0.
9. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskőrös FC 0-0
Gréczi Gábor: Ezt a játékot gólra játsszák...
Ifjúsági eredmény: 0-1.
További mérkőzéseink:
Október 18. 14:30: Dusnok KSE - Izsáki Sárfehér SE
Október 25. 13:30: Izsáki Sárfehér SE - Solt FC
November 01. 13:30: Kalocsa FC - Izsáki Sárfehér SE
November 08. 13:30: Izsáki Sárfehér SE - Orgovány KSK
November 14. 13:30: Ladánybene FC - Izsáki Sárfehér SE
November 22. 13:00: Izsáki Sárfehér SE - Kiskunfélegyházi Honvéd TK
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

2009. október 19.

Rovásírásos helynévtábla
Izsák neve 2009. szeptember 25. óta rovásírással is ott büszkélkedik a
Kecskeméti úti településbejárónál. A latinbetűs hivatalos mellett. „Tájidegen”
- mondta rá valaki. Melyik? - kérdezhetnénk, ha osztoznánk a megosztók „vagyvagy” szemléletében. Csak hát akkor a Szentkorona latin és a rovásba hajló görög
felirata közt is választanunk kéne. Pedig tudjuk, hogy a földi és az égi szakralitás
milyen jegyeivel ruházta fel őket a velünk is történt történelem. De kapcsolódik-e
fenntartható életért küszködő korunk számára fontos, „megszentelt” üzenet a
rovásíráshoz is, ahogy figyelemre méltón fogalmaz a katolikus püspöki konferencia
legutóbbi körlevele a globális civilizációval szemben a kultúránkról. A rovásírás
székely, véli tudni a köztudat. A tudósabb, vagy inkább tudálékosabb köztudat
még a „székelymagyar” rovásírás „eredetét” is tudni véli. A „kölcsönző” kutatók
előtt meg az egyes elemek „hozzánk kerülésének” útja se titok. Legyen az ő dolguk.
Annyi bizonyos, hogy más nyelveken aligha mondható ugyanígy: valakinek „sok
van a rovásán”. A mai magyar azt érti ezen, hogy „van miért haragudni rá”. De
mit is teszünk azzal, akit megrovunk a rosszért? Mit, mivel és hogyan is tettek az
eleink a magyar nyelv tanulsága szerint, ha róttak? Mert nem csupán „megróni”,
valakinek valamit „felróni” is csak magyarul lehet. A mai magyarnak ehhez ugyan
már elég a kimondott szó vagy az írás: a számítógép. Ezen a két módon „adunk
számot” mostanság mindarról, amit emlékezetünkben „számon tartunk” a valakiknek felróni valókról. Így volt ez a gépek előtt is. A kimondott szó akkor is tudott
bántani, rágni a másik lelkében, akár a szú a fában. De a régieknek az íráshoz nem
kellett se gép, se papír. Elég volt nekik az, amit a saját környezetük adott. A hegyi
kultúráknak főleg a kő. Másoknak az agyag volt az anyag, avagy a fa meg a csont.
Minekünk akármelyik. Egy rövidebb (fáról, hosszabb ágról metszett) rúd-féle bárhol
akadt. Ezzel akár el is lehetett páholni a rútul viselkedőt: kiebrudalni a faluból vagy
ehelyett rabsorsra vetni. De akit megrónak, sőt éles, metsző hangon rá is rivallnak,
az rendesen ríni szokott, ha van benne lélek. Mert a vágásnak nem csak az anyagi
testben: a lélekben is következménye van, amit a magyar nyelv egészben szemléltet. A bűnös aztán elrévedezhet magában a régi dolgain, amiket ugyan nem rág
el az idő egészen, de reves, barázdált-hiányos emlékké tehet a közemlékezetben.
Míg ravatalra nem kerül s el nem rohad. Ez cselekvésben és nyelvi ábrázolásban
osztatlan egész minálunk.
Ezért nem is folytatom a rovásírás ró-, rov-/roh- röv- rev-, rév-, rí-/riv- stb.
gyökének hatalmas szervezetét a magyarban. Zárjuk itt azzal, hogy egyetlen általam
ismert nyelv rendszerében sincs ennyire családosulva, mint a miénkben. Ezért az
Izsákra települt székely és erdélyi barátaink csak az általuk jobban megőrzött közkincset emelték méltó helyére. Köszönet érte nekik. De ezzel nem csak a mellőzött
nyelvi közkincset emelték a figyelem középpontjába. A nyelv nincs egyedül, bár
alapjelrendszere egy kultúrának, amelynek a nyelv mellett sok-sok életfenntartó
jelrendszere van. Mert a kultúra tájból vett és tájban megtartó tudás, amely legalább
annyira jellemzi megtartó közösségét, mint a közösségfenntartó tájat.
De „tájidegen”-e végül maga a rovás? Nem csupán úgy, hogy „nem magyarországi magyar”. Úgy is, hogy netán idegen kultúrákból való? Most már persze
nehéz elhinnünk a kölcsönzők és másfelé mutogatók bölcselkedéseit. Mégis tény,
hogy technikája, sőt neve sem ismeretlen máshol. Mi lehet ennek az oka? Vegyük a
rúnát. A rúna is rovás, csak német, ráadásul ugyanabból a gyökből képzik a nevét is,
mint a magyarban: Rune. S végképp zavarba ejtő a hozzá való pálca német nevével
együtt, ami Rute. Ennek még nyúlt gyöke is azonos a magyarral, íme: Rut-/rúd.
Igaz, a rováspálca neve németül Kerbholz. Azaz: ha valaki vette valakitől, nem mi
őtőlük. De kellett-e nekik is venniük mitőlünk? Bárkinek bárkitől?!
Nem volt-e minden kultúrának saját teremtett tája, mely „import” nélkül is
megtanította mindenre az élni akaró, figyelmes lakót? Nem volt-e minden lakható
tájban víz, mely a bevándorolt latin tanulsága szerint maga az élet: „víta”?! A halban
gazdag vizekkel bőven megáldott magyar megtanulta a víztől, hogy vedelheti, mert
van, védi a bajban, de a víz vész és halál is! Szigorú tanítója volt ez a kultúráknak.
Figyeltek is rá jobban, mint az akarnok civilizáció. Látták, jelző rendszereikben
utódaikra is hagyták a tudást: a folyó víz falja a partot, meredek falakat, vályúkat,
völgyeket váj, akár a vas. Nem véletlen nevezik ezzel a gyökkel Wasser-nek a gyors
vizekhez szokott hegyikultúrák. És jelzik a wash-/wasch- gyökkel a víz mosó
erejét. A Volgától a Szajnáig minden kultúra minden folyónevében ott van a saját
őstudás arról, hogy a tájlakó utódnak mit is kell tudnia róla. Őskódolással. Ezért
értik egymást a kultúrák behozatal nélkül. És ezért nem a „modern” civilizációk a
másikra tukmált „információipari” termékeikkel. A hajdani germán-frank határon
folyik a Rajna. Német neve Rhein, a francia Rhone. Ezen keltek át Atilla király
hunjai 451-ben, a catalaunumi csatamezőkre tartva a Kárpát-medence rónáiról.
Nem vittek oda, s nem hoztak onnan se víznevet, se őstudást hordozó ősgyököt.
A magyar paraszti kertekben ma is rónára vetik a borsót, zöldséget, répát. Nem a
sík, sima földre, aminek a rónát a „szláv”-ban koholt „rovna zemlja” alapján a civilizáció finnugor nyelvészete mondja. A „rónára vetés” kapaheggyel, szerszámnyéllel
karcolt borozdácskába vetést jelent. Petőfi is „rónaság”-ról, az Alföld síkjába vájt
sok-sok rónáról beszél. Ezeket a rónákat a medence szelíd vizei rótták az alföldi
tájba, szélesen, sekélyen folydogálva, szivárogva-párologva. Ez ismétlődött évente
ősztől tavaszig, évszázezrek óta. Míg a civilizáció 19-20. századi „vízrendezése” véget
nem vetett ennek a tájéltető pulzálásnak. A szelíd vizek széles lapályokat szeldeltek
az Alföld kilométervastag hordalékfelszínébe. De nem csak horzsolták-marták a
hordalékpartokat, termékennyé szántva, humusszal elegyítve a talajt. Finoman
zömítve is a mederaljat, homokot hordtak, halmoztak, nagy vizekkel hatalmas
hátak, halmok alakjában a partra. Így alakította-alkotta a víz a Kárpátok körével
védett nedves medence hajszálér-sűrű rónahálózatát. A rónák közt a kunhalmokat,
amelyeken ősidők óta kumulálódott a „humán elem”, akár hun volt, akár hungarus,
akár kun, akár az újabbakat a végzetes táji viselkedéstől óvó, régebben itt honos
avar. A vízzel barátságban élő ember a homorú lapályok fölötti homokhátakon
épített házat. Hombárba gyűjtötte a táj áldásait, és hálát adott a termékeny térért
a Teremtőnek. A kisebb halmok egy része emberi kéztől kerekdedek, kör alakú.
Ide, a víz mozgatta élő anyagkörforgásból kikerült halmokba temették halottaikat a
mocsárlakók. Mert a kör a beteljesült, lezárt egészt jelentette a szüntelen változáshoz
szokott mocsárkultúra számára is. Ezért van, hogy a hátak házai alatt évezredek
mocsárlakó, magyar kultúrájának nyomait leljük. Innen kerültek elő az óriási hombáredények. Rajtuk a még nedves agyagba rótt állati, növényi és más talányos jelek.
Jelentésüket csak találgatja a civilizált ember, sokszor puszta dísznek vélve őket.
6-8000 éves edénytöredékek, termékenységszobrocskák, kultikus nőábrázolások,
csonteszközök, tele karcolt, különös mintákkal. A mintegy 7000 éves Kökénydombi
Vénusz „ruháját” rovásjelek tömege borítja. Egy részük bizonnyal számjegy, esetleg gyermekszámot jelöl. Fölöttük világosan fölismerhető a „zs” rovásjel. Ehhez
a szarvasi avar tűtartó a maga ezerkét-ezerötszáz éves rovásírásával „gyerök”.
László Gyula is megfogalmazza, hogy ezek sok egykorú lelettel együtt „felvetik
az európai neolitikus (=újkőkori) írás meglétét”. A kunhalmok tanulsága szerint
a rovásírásos jelrendszer egészen a nyugati orientációjú István-korig folyamatos
a Kárpát-medencében. Csak ekkor váltja fel hivatalosan a latin. Az izsáki rovásos
helynévtábla csak törleszt valamit az ezerpárszázéves emlékezetkiesés bűnéből,
amely a rovásunkra írható. Akár rovásjelekkel. Jelezve, hogy a fenntartható életre
nem a latin vagy a rovásírás a veszélyes, hanem az emlékezetkiesés.
Dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus

IZSÁKI Hírek
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Rendőrségi Hírek
Szeptember 18-án 15 óra körüli időben M. Gyuláné 83 éves
izsáki lakos bejelentést tett, mivel ismeretlen tettesek magukat a
kábel tv. alkalmazottainak kiadva bejutottak a város belterületén
lévő lakásába, s a figyelmét elterelve eltulajdonították az idős sértett pénztárcáját, benne 16.000 Ft. készpénzzel. Hatóságunk lopás
vétségének ügyében indított büntető eljárást.
N. Beatrix izsáki lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
aki szeptember 26-án a hajnali órákban Izsák külterületén, a fogathajtó pályán egy rendezvénysátorban az asztalon hagyott táskáját
alkalmi lopás módszerével eltulajdonította, benne készpénzzel,
telefonnal. A bűncselekménnyel okozott kár kb. 45.000.-Ft. Hatóságunk lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított büntető eljárást.
Október 9-én a délelőtti órákban F. Károly 31 éves izsáki lakos
telefonon tett bejelentést, mivel a bejelentést megelőző időszakban
az Izsák külterületén lévő bekerített gyümölcsösben lezáratlanul
parkoló tehergépkocsijából ismeretlen személy eltulajdonította az
irattárcáját, a benne lévő személyes irataival együtt. Hatóságunk
okirattal visszaélés vétségének ügyében indított büntetőeljárást.
Kiskőrösi Rendőrkapitányság

A falugazdász tájékoztatója
Területazonosítási kérelem AKG programban a
61/2009.(V.14.) FVM rendelet
szerint: Az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó
támogatási kérelemnek helyt
adó vagy részben helyt adó
határozattal rendelkező gazdálkodó e határozat jogerőre
emelkedését követő 90 napon
belül elektronikus úton területazonosítási kérelmet nyújtson
be a székhely szerinti illetékes
MVH részére.
Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő terület:
egy célprogramba bevitt és egy
egységként meghatározott,
összefüggő, egy fizikai blokkon
belüli, jól láthatóan elkülönített
földterület.
A területazonosítási kérelemnek tartalmaznia kell a
támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területek EOV
koordinátáit, amelyek legalább
3 méter pontosságúak. Ökológiai célprogramnál postázni
kell az MVH-nak az ökológiai
ellenőrző szervezet által kiállított igazolást. A kérelemhez
nem kell mellékelni a mérési
jegyzőkönyvet, azt a helyszíni
ellenőrzés idején kell bemutatni. A mérési jegyzőkönyvet
a gazdálkodónak és a mérést
végző személynek is alá kell
írni/pecsételni, az eredeti példányt meg kell őrizni. A mérést
bárki -maga a gazdálkodó iselvégezheti, ha a pontosságot
betartja.
A területazonosítási kérelmen adott célprogram vonatkozásában bejelentett területméret ne haladja meg az előzetesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemben
szereplő területméretet.
Amennyiben a területazonosítási kérelem adott célprogram vonatkozásában bejelentett
területméret nagyobb, mint az
előzetesen jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő
terület, úgy a két területnagyság közötti különbséget okozó
kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő terület, nem támogatható.

Amennyiben a mért terület kisebb, mint az előzetesen
jóváhagyott területméret, úgy
a területazonosítási kérelemben
bejelentett mért terület kerül
elfogadásra. A bemért sarokpontok közül legalább egyet a
terepen a támogatási időszak
teljes ideje alatt jól láthatóan
meg kell jelölni.
Talajmintavétel: Talajminták laboratóriumban való leadásának határideje 2010.augusztus 31. az első gazdálkodási
évben. Az előző 5 éves programban résztvevők talajmintái
elfogadásra kerültek, így nekik
nem kell új mintát gyűjteni. Az
utolsó gazdálkodási évre a talajminták leadásának határideje a
2013. szeptember 1. és 2014.
augusztus 31. közötti időszak.
Tápanyag-gazdálkodási
terv: Tápanyag-gazdálkodási
tervet évente szeptember 30-ig
kell elkészíteni a következő gazdálkodási évre vonatkozóan.
Fontos! Az első gazdálkodási évre vonatkozó tervet
legkésőbb a területazonosítási
kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60
napon belül kell elkészíteni.
Adatszolgáltatás: A tápanyag-gazdálkodási terv előírt
adattartalmát évente szept. 1.
és nov. 30. között, kell elektronikus úton benyújtani az
MgSZH-hoz. Első alkalommal
2010. szept. 1. és nov. 30.
között.
Földhasználati terv: A szántóföldi célprogram-csoportba
vont földterületekről kell elkészíteni évente szept. 30-ig.
Fontos! Az első gazdálkodási évre vonatkozó tervet
legkésőbb a területazonosítási
kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60
napon belül kell elkészíteni.
Megjelent az AKG programban tiltott növényvédőszer
hatóanyagokhoz tartozó készítmények jegyzéke. ÚMVP Irányító Hatóság 54/2009.(VIII.18.)
közleménye.
További információ:
Mikus Anikó
20/9850-721
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

A magyar borágazatot alaposan megviseli a pénzügyi világválság. A bor ugyanis abba a
kategóriába tartozik, amelyikről
fájó szívvel ugyan, de viszonylag
könnyen lemondanak a fogyasztók. A visszaesés miatt egyre
nehezebben finanszírozhatók a
beruházási hitelek. A kieséseket a termelési költségek, elsősorban a szőlő felvásárlási árának mérséklésével igyekeznek
csökkenteni a pincészetek, ami
viszont kilátástalan helyzetbe
hozza a szőlőtermelőket. Az
ágazat eddigi lassú, fokozatos
leépülése felgyorsulhat.
Az országban a július végi
adatok alapján 2,8 millió hektoliter bor várt arra, hogy vevőre
találjon.. Ez félmillió hektóval
több, mint az átlagos áthúzódó
készlet. Összehasonlításképpen
az éves magyar bortermelés 3,5
millió hektoliter. Ebből szintén
átlagos években mintegy 750
ezer hl-t exportálunk. Mivel a
hazai borfogyasztás 3 millió hl
körül van, ez az import mennyiségét is korlátozná elvileg.
Csakhogy az utóbbi időben az
import jóval magasabb lett,
mint pár éve volt. Legalább
5-800 ezer hl. De idén ki tudja, hol áll meg, ugyanis egyre
több borászat ébred rá, hogy
az alacsonyabb árfekvésű borok
esetében olcsóbb és a gyorsan
forgó befektetés miatt hasznosabb olasz folyóbort beszerezni,
mint idehaza szőlőt felvásárolni
és borászkodással bíbelődni.
Azok a borgazdaságok is, amelyek még megveszik a magyar
szőlőt, igyekeznek lenyomni a
felvásárlási árakat, amelyek az
idén már a szőlészek ráfordításait sem fedezik. Míg pár éve
fajtától függően 80-120 forin-

tért vettek meg egy kiló szőlőt,
ma 32-60 forintot kínálnak
ugyanazért.
Viszont, jó hír szövetkezetünknél, hogy a 2008-as betárolt
borokkal kapcsolatban az igazgatóság jóváhagyásával 3000 hl
vegyes fehérbor értékesítésére
kötöttünk megállapodást egy
ismert belföldi vevővel, aki már
megkezdte a borok elszállítását.
Mivel a szállítással egyidőben
előleg kifizetésére is sor kerül,
hamarosan a tagok részére további előlegeket tudunk fizetni.
A tétel teljes összegének kifizetése 90 nap múlva esedékes.
A Vasút utcai pince további
tárolótér felújítása van folyamatban. Beüzemelésre került
a nagyteljesítményű vertikális
zúzóbogyózó, amely alkalmas
a gépi szüretelésű szőlő gyors
feldolgozására.
Az idei szüretben 3000 q
szőlőt vettünk át betárolásra a Vasút utcai pincénél. A
fennmaradó tárolókapacitást
részben bértárolás formájában
hasznosítjuk.
A Sárfehér Napok keretében
megrendezésre került terménykiállítás díjazott termelői:
Szőlő kategóriában: I. díj:
Izsák Jenő - Pannónia kincse,
II. díj: B. Kiss Mihály - Arany
sárfehér, III. díj: Damásdi Gábor - Chardonnay.
Gyümölcs kategóriában: I.
díj: Eszik László - Mutsu alma,
II. díj: Hajma János - Golden deliciosus, III. díj: B. Kiss Mihály
- Ilonka körte.
Egyéb termény kategóriában: I. díj: Bognár család
- akácméz, II. díj: Balogh Gyuláné - zöldség kompozíció, III.
díj: ifj. Bartek Ferenc - Agria
burgonya

A díjak, és az azzal járó
vásárlási utalványok, átadására
a következő gazdaköri összejövetelen kerül sor.
Köszönjük az alábbi termelőknek, hogy terményeikkel
hozzájárultak a kiállítás sikeréhez: Balogh Gyuláné, Mezei
Károly, Bognár József, Damásdi
József, Tarjányiné Radványi
Ilona, B. Kiss Mihály, Szöllősi
Béla, Papp Gábor, Miklovics
Paulina, Beke István, Bajusz Imréné, ifj. Bartek Ferenc, Cséplő
Zoltán, Szegedi János, Hajma
Zoltán, Raáb Ferenc, Eszik
László, Domonyi Ferenc, Hajma
János, ifj. Turcsán István, Varga
Birtok Kft, Ács Ferenc, Damásdi Gábor, Izsák Jenő, Fehér
Józsefné, Böcz Imréné.
A korábbi években a szüret előtt szervezett szakmai
kirándulás a gazdakör és szövetkezet tagjainak ez évben
november 6-7.-én kerül megszervezésre. Tervezett kétnapos program a tolnai borvidék
borászatainak /köztük a Cezar
Winery bor és pezsgőüzem
Kft, Nagyrada, stb./ és kulturális nevezetességeinek a
megtekintése, kiegészítve a
zalaszentgróti termálfürdővel.
Jelentkezni a szövetkezeti irodán lehet.
Továbbra is lehetőség van
nagyminőségű Arany sárfehér
5 l-es kiszerelésben történő vásárlására. 200Ft/liter + 100Ft/
kanna. Érdeklődni a Szövetkezeti irodán lehet
Elérhetőségünk változott:
6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/fx:
76/374-036, Mobil: 20/5693783, 20/4929-060, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség

Gránit - műkõ síremlékek Szabadszállásról!
3

féle ár és minőségi kategória gránitból!

Komplett garnitúrák felállítva:
- kínai már bruttó 190 000 Ft-tól.
- indiai már bruttó 290 000 Ft-tól.
- olasz már bruttó 390 000 Ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit burkolóanyagok több színben!
Balluszter korlát készítés.
Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.
Kecskemét, Békefasor 4. a köztemető
bejáratánál. Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.
Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!!
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

Telefonon egyeztetett időpontban állok rendelkezésükre!
T: 70/457-0070

A katolikus temetőkben történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése
„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, Csabai Géza krt. 2. (a
régi kórház hátsó bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy Molnár László, Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572
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Az Izsákért Közalapítvány
felhívása
Az Izsákért Közalapítvány
következő ülését november hónapban tartja. Az Alapító Okiratában meghatározott céloknak
megfelelő támogatási kérelmeket 2009. október 31-ig fogadja.
A közalapítvány az alábbiakban
meghatározott közhasznú tevékenységet végzi:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony
keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység
kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes
tűzoltás, mentés, katasztrófa
elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára
megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
A kérelmek leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné
elnöknél és a Polgármesteri Hivatalban Tóth Otília titkárnál.
Kuratórium

Szent István Egyetem,
Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet

Kérjük, hogy adójuk
1%-nak
felajánlásával
továbbra is
támogassák alapítványunkat! Köszönjük
továbbá az egyéb
pénzügyi
támogatásokat is!
Kuratórium
Az Izsákért
Közalapítvány
Kuratóriuma
köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik
munkájukkal vagy
anyagi
támogatásukkal az
alapítványt segítették.
Kuratórium

Postánkból

Még egyszer a strandról
Bizony, nagyon jó volt az
izsáki strandon strandolni,
ameddig lehetett. Idejártak
vidékiek is, szerették. Különösen a meleg vizes medence volt népszerű kicsik és
nagyok körében egyaránt.
Az ovis medencéről már ne
is beszéljünk, az óvodák is
rendszeres látogatói voltak
az izsáki strandnak.
Kár, hogy mindez már
a múlté.
De: gondolom, az öltözők, a zuhanyzók, kézmosók még biztosan megvannak.
Ennek fényében még
azért több mindent lehetne
kezdeni a strand területén.
Például:
- Az üres medencékben
mondjuk nyíllövő versenyeket vagy tanfolyamokat
lehetne rendezni.
- Vajon, ha csak egyegy falunap vagy fesztivál
idejére töltenénk fel vízzel a
medencéket, akkor is olyan
előírásoknak kéne megfelelni, mintha egész nyáron
nyitva tartana a strand? Ha
nem, akkor igazán megérné!
Mert:
- Például lehetne egyhetes sátortáborozást szervezni városi fiataloknak,
gyerekeknek, erre az egy
hétre feltöltve a medencéket megfelelően, mint rég.
- Csónakázási és nem
fürdési lehetőség lenne,
ha már a fürdést nem engednék.
- Sporthorgászat, úgy,
hogy a medencékbe halakat
telepíteni az adott rövid

időszakra.
- Vagy vegyük a Sárfehér
Napok ünnepségsorozatot.
Ez a háromnapos ünnep jó
alkalom lehetne arra, hogy
a strand területén lehetne
sátorozni a résztvevőknek,
mert az illemhely és a fürdési
lehetőség biztosítva van.
- Vagy: lehetne családi
piknikeket, fesztiválokat
rendezni, batyus ünnep ségeket, amikor mindenki
azt hoz, amije van, aztán
megosztják, jól szórakoznak
és zenélnek, bográcsoznak,
stb. A víz, villany, illemhely
biztosítva! Lehetne strandröplabda, mint ahogy akkor
is volt már, amikor még
rendeltetésszerűen lehetett
használni a strandunkat.
- Vagy: ez lehetne az
egyetlen strand az országban, amely csak napozásra
nyújtana lehetőséget - és
természetesen zuhanyozásra.
- Vagy: ifjúsági találkozókat lehetne benne szervezni,
mondjuk olvasótábor, zenei
tábor, koncertek, stb.
- Vagy: az üres medencékben akár lakodalmakat is
lehetne rendezni, úgy, hogy
ott lenne az ételek szervírozása, vagy éppen a tánc.
Persze, ehhez korlátokkal körbe kéne keríteni a
medencéket, nehogy valaki
beleessen, a lenn tartózkodók nyaka közé. De ennyi
ráfordítás talán még meg is
érhetné.
- Vagy: nyári fittnesstáborozás városiaknak szervezve. A jó levegő biztosítva
van, a csend is, így egészsé-

2009. október 19.

ges környezetben edzhetnének.
- Vagy: nomád kempingezés, csak úgy, egyszerűen, azzal a céllal, hogy
megtanuljanak a gyerekek
sátrat felverni, bográcsban
főzni, egyszerűen élni, modern technika nélkül.
- Vagy: sporttábort focitábort szervezni, hiszen
mellette ott a focipálya!
Mondjuk meccs-sorozatot,
és a résztvevők a strand területén sátorozhatnának.
- Vagy: vallási találkozóhelyek, ökomenikus táborok részére is fel lehetne
ajánlani.
- Vagy: kézműves táborok részére.
- Vagy: kellemest a
hasznossal: az intézetben
nevelkedő gyerekek részére
szervezni sátortáborozást,
a Kolon-tóhoz való kirándulásokkal, madármegfigyelésekkel, a Kiskunsági
Nemzeti Parkkal közösen
megszervezve.
Lehet, hogy most azt
gondolják, kedves izsákiak, hogy mindez badarság.
Lehet. Azt azonban mégse
kéne hagyni, hogy kihasználatlanul fecséreljük el,
amink van. Ne jusson a
mozink sorsára! A mozi is
talán nemsokára jó lenne,
most, amikor egyre-másra
zárnak be az országban a
Multiplexek.
Ilyenkor jó lenne egy
kis olcsó helyi vetítés, kis
közösség, otthonosság,
jó hangulat... Legalábbis
szerintem.
B.L.-né

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az Izsáki Kolon-tó Natura 2000
terület fenntartási tervének egyeztető fórumára, ahol lehetőség nyílik a fenntartási terv széleskörű megvitatására,
vélemények, észrevételek megfogalmazására. Az elhangzott
hozzászólásokat rögzítjük, és a megfogalmazott javaslatokat
a fenntartási tervbe átvezetjük.
A fórum helyszíne: Izsák város Polgármesteri
Hivatala emeleti tanácskozó termében (Izsák,
Szabadság tér 1.)
Időpontja: 2009. október 26. (hétfő) 15 óra
Az egyeztető fórum tervezett programja:
15.00-15.45 A fórum megnyitása (Kelemen Eszter, Szent
István Egyetem).
A Natura 2000 fenntartási tervek készítésének folyamata,
a projekt rövid bemutatása (Schneller Krisztián, VÁTI Nonprofit Kft.)
A fenntartási terv szerkezetének ismertetése (Podmaniczky László,
Szent István Egyetem, a projekt szakmai
vezetője)
Az Izsáki Kolon-tó Natura 2000 terület természeti értékeinek bemutatása és a fenntartási tervben megfogalmazott
előírások áttekintése (Vidéki Róbert, területi felelős)
15.45-17.45 Nyíl vita: kérdések, hozzászólások, észrevételek megfogalmazása
(moderál: Kelemen Eszter, Szent István Egyetem)
17.45-18.00 A fórum lezárása
Az egyeztető fórum a „Natura 2000 területek fenntartási
tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
elvégzése” (2006/18/176.02.01.) projekt keretében kerül
megszervezésre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
megbízásából. Frissítőről gondoskodunk.
Gödöllő, 2009. október 12.
Dr. Podmaniczky László
tanszékvezető egyetemi docens
a projekt szakmai vezetője
Dr. Pataki György
egyetemi decens
a projekt kommunikációs vezetője

Mobil Jogsegély
Program
Az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
együttműködésben az Igazságügyi Minisztérium Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést
vállal Bács-Kiskun megyei jogászok közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe
INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi
jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan
jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat
(nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat,
illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl.
közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.
Ügyfélfogadás Izsákon a Polgármesteri Hivatalban
páratlan hetek szerdáin 10-11,30-ig.
Időpontok: Október 21, november 4, november 18,
december 2, december 16, december 23.
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Ismét van izsáki kenyér

Lapunk előző számában tudósítottunk arról, hogy a Borela Bt.
felújítja Gorkij utcai pékségét, ahol az Ideal Trade Kft. fogja működtetni a sütödét. A Sárfehér Napok péntekének délelőttjén meg
is történt az avatás és kisültek az első kenyerek, pizzák. A kóstoló
alapján okkal remélhető, hogy az új üzemben sütött pékáruk követik
a korábbi izsáki hagyományokat és közkedveltté válnak a fogyasztók
körében. Mint Davide Gottardó, az Ideal Trade Kft. tulajdonosa
elmondta, nem úgynevezett gyorskenyeret készítenek, hanem a
hagyományos kovászos technológiával, 18 órás kelesztéssel készülnek kenyereik. E technológia már önmagában is garancia lehet a jó
minőségre. A volt Bálint-trafik épületében megnyitott üzletben a
Sárfehér Napokon igen sokan megkóstolták a pékség termékeit, s
jó véleménnyel voltak róluk. Október közepétől pedig rendszeresen kaphatók a termékek a cég saját üzletében és várhatóan más
boltokban is.
-te-

Útavatók

A Gödör utcaiak immár nem gödrös utcában
laknak, így a söröshordó is könnyedén gurult az
útavató ünnepségen
Mint arról már beszámoltunk, 140 millió forintos költséggel a
város tizenhat utcájában, illetve azok egyes szakaszain újult meg,
a sok helyen igen-igen kátyús burkolat. Az érintett utcák lakói
örömmel fogadták a megújítást. Két utcában, a Gödör és a Madách
utcában még ünnepélyes útavatót is rendeztek, ahol az utca lakói
étellel, itallal és nótaszóval ünnepeltek az utcára kitetet asztalok
mellett.
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Vinoterápia
A bort már az ókorban
használták gyógyszerként. Sok
hiedelem, babona is fűződött
hozzá. Különösen a 19. század
második felétől, tudományos
kutatások foglakoznak a kérdés
tisztázásával. Ezek eredménye
alapján került be a bor a hivatalos gyógyszerkönyvekbe és az
orvosi oktatásba.
Az ókori orvostudomány
rendkívül nagyra értékelte a
bort. A hagyomány szerint
Asclepiades -az ókor leghíresebb
orvosa- volt az első, aki a bor
gyógyászati értékeiről terjedelmes értekezést írt.
Az ókori orvosok külsőleg is
használták bort. Például benne
mosdatták az újszülötteket,
mosták a sebeket, fekélyeket.
A bor volt az ókor legjobb antiszeptikuma.
A betegség és a beteg egyén
megítélése szerint különböző
termőhelyről választották a bort.
Az ókor valamennyi híres bortípusának tényleges, vagy vélt
gyógyító értékét meghatározták.
Így például a sorrentói és a könnyű sabin borokat lázas betegeknek adták, mert nem fújták fel a
gyomrot, s nem szálltak a fejbe.
A falernumi bort elhanyagolt
légcsőhurut, „négynapos hideglelés” gyógyítására használták.
Egyes borok, állítólag jó hatással
voltak az idegekre. Ismeretek
voltak a bélműködést élénkítő
és lassító hatású borok.
A babonás hiedelmekből
vett példák: az arkádiai borról
azt tartották, hogy fokozza a
termékenységet és szerelmessé
teszi a férfit. Az achaj, abortusz
előidézésére volt alkalmas. A
tharsosi kígyómarás ellen hatásos.
Az ókori gyógyászat nemcsak tisztán rendelte a bort,
hanem gyógyfüvekkel készült
gyógyborok formájában is. Plinius Historia Naturales című
művében már több mint hatvan
ilyen bor leírása található meg.
Így például: mirtusz-, spárga-,
zeller-, petrezselyem-, retek-,
ürmös-, menta-, rózsabor, stb.
A középkor szerzetesei, az
ókori írók nyomán átmentették
a gyógyító borok eszméjét. Borral készült sok gyógyszer. Főleg
a 16-18. században igen fontos
szerepet játszott a bor a betegszobákban. Különösen nagy

híre, becsülete lett e tekintetben
a mi tokaji borkülönlegességeinknek.
A modern gyógyászatban a
bor jelentős szerepét a gyógyszeripar rendkívüli fejlődése
szorította vissza. De még a
huszadik században is számos
betegség esetében jó szolgálatokat tett. Például fertőző,
lázas betegek esetében a bor
rendelése 60-80 évvel ezelőtt
az orvos el nem mulasztott
teendői közé tartozott. Peton
francia orvos szerint a bor kitűnő profilactikum váltóláz és
tífusz esetében. Ennek alapja a
bor baktericid hatása, amelynek
vizsgálatával világszerte több
kutató is fogalakozott. Röviden
idézünk közülük a Szőlészeti
és Borászati Kutató Intézet
jogelődjében, 1908-ban végzett
vizsgálatok eredményeiből. Ezek
szerint a hígítatlan, kereken
10 tf% alkoholtartalmú, 6 g/l
savtartalmú fehérborok 15 perc
alatt minden esetben megölték
a nagy mennyiségben hozzájuk
kevert tífusz bacilusokat. A
kétszeres mennyiségű vízzel
hígított borok, két órán belül
fejtettek ki az előzővel azonos
hatást. Megállapították azt is,
hogy a borban levő savak is jelentős baktericid hatásúak.
Francia irodalmi adatok
szerint a sok bort termelő és
fogyasztó területeken aránylag
sokkal kevesebb a tüdőmegbetegedés. Ugyancsak francia
kutatások mutatták ki a bor
vérnyomáscsökkentő hatását.
Francia vizsgálatok szerint, a
vizsgált borok gyönge, de műszerrel mérhető rádióaktivitást
mutattak. Az orvoskutatók részben ezzel magyarázzák a bornak
az egyes szervek működésére
gyakorolt kedvező hatását.
„A hal úszni akar” ismert
mondással kapcsolatban is van
tudományos megfigyelés. Loepir
és Alguier megfigyelték, hogy
egyes emberek halfogyasztás
után minden alkalommal csalánkiütést kaptak. Ez azonban
elmaradt, ha étkezés közben 2
dl bort elfogyasztottak.
Magyar kutatók nyulakon és
embereken végzett kísérleteik
kapcsán azt tapasztalták, hogy a
bor adagolására a vörösvérsejtek
ellenálló képessége növekszik.
Emésztőszervek megbete-

Akciókkal és újdonságokkal várjuk kedves
Vendégeinket Izsákon a GYROS BÜFÉBEN.

Szeptember 10-től minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson
vesz részt, ha szerencsés a számla teljes összegét a büfé állja.

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK !
30% engedmény a számla végösszegéből.

A Madách utcában az utca legidősebb és legfiatalabb lakója együtt vágta át a szalagot

Sciennet klubtagoknak 10% kedvezmény.
Újdonságaink: október 1-től bevezető áron - rántott szelet
hasábburgonyával, salátával
- rántott csirkemell hasábburgonyával, salátával
Kedden és pénteken lángos!
Nyitva tartás: kedd és péntek 7 órától 21 óráig
hétfő, szerda és csütörtök 8 órától 21 óráig
szombat és vasárnap 15 órától 21 óráig

Rendelésfelvétel:06-20-2699-760

gedés esetén a vörösbor adstringens (összehúzó), viszont főleg
az utóerjedésben lévő fehérbor
hashajtó hatást vált ki. Hányingerek az erős, szénsavas, hideg
borokkal csillapíthatók. A cukorbetegek egyszerre használhatják
tápanyagként és gyógyszerként
a bort. Hazai és külföldi klinikai
vizsgálatok szerint naponta 0,51 liter erős bor fogyasztása jelentősen visszaszorította az acetonnitrátképződést, csökkentette
a cukor- és fehérjekiválasztást.
Vérszegénység, savhiány esetén
a jó vörösbor, lábadozás esetén a
tokaji aszúbor igen előnyös.
Az említett adatok is bizonyítják, hogy a bor orvosi
szempontból is fontos kiegészítője a táplálkozásnak, s még
ma is segítő tényezője az orvos
gyógyító munkájának.
Az antialkoholista szemlélet -helytelenül- nem tesz
különbséget a bor és az egyéb
égetett szeszes italok között.
Pedig a borban van a legtöbb
értékes anyag és toxikus hatása
is bizonyítottan enyhébb, mint a
vele egyenértékű mennyiségben
fogyasztott egyéb szeszes italoké. Francia kutatások szerint
-amelyeket kutyákkal végezteka bor csak néhány órás, alvással
egybekötött könnyű mámort
vált ki. Egyenértékű mennyiségű gabonapálinka 24 órás,
répaszesz 3 napig tartó kómás
állapotot okozott.
Minden tisztességesen gondolkodó és józan életű ember elítéli a részegeskedést. A
társadalom -helyesen- küzd a
mértéktelen alkoholfogyasztás
ellen. E küzdelemnek azonban
nem szabad a rendszeres és mértéktartó, étkezéshez kapcsolt,
kulturált borfogyasztás ellen
irányulnia!
Dr. Mercz Árpád
(Közli: Varga László)

ÉRTESÍTÉS
szemétszállításról
Tájékoztatjuk a
lakosságot hogy,
az ünnepre való
tekintettel,
2009. október
23.-a (péntek)
helyett
október 24-én
(szombaton)
történik
a hulladékszállítás.
Izsák KHT.

IZSÁKI Hírek

10. oldal

ÜGYELETEK
Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.
Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig,
szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
(T: 76/374-190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben
szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.
Kábeltévé ügyelet

Október 12 - 18: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
Október 19 - 25: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503
Október 26 - november 01: Izsák László
November 02 - 08: Farkas Zsolt
November 09 - 15: Izsák László
November 16 - 22: Farkas Zsolt
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI
A LAKOSSÁGOT, HOGY
2009. november 7-én (SZOMBATON) 9 ÓRÁTÓL
A VÁROS BELTERÜLETÉN LOMTALANÍTÁST TART.
A lim-lomot reggel 9 óráig kell kirakni az út szélére. Az
elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen,
hogy a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset,
vagy károkozás veszélyével.
Egy utcában csak egyszer mennek végig a begyűjtő járművek,
tehát nem áll módunkban a később kihelyezett lim-lomot,
hulladékot elszállítani!
MI MINŐSÜL LIM-LOMNAK?
A háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt
gyűjtőedényekben méretére, nagyságára tekintettel nem
helyezhető el. Ilyen pl. a háztartási berendezési és felszerelési
tárgyak, búborok, háztartási jellegű szemét bekötött nyakú zsákban stb.
Veszélyes hulladék, és törmelék elszállítására nincs lehetőség! (Hűtőszekrény, tv, vegyszerek, illetve ezek szennyezett
csomagolóanyagai, fáradt olaj, stb.)
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

2009. október 19.

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ KIADÓ!
Az Izsáki ÁFÉSZ kedvező áron bérbe adja az alábbi
üzleteit, helyiségeit:
Rákóczi út 42. 46 m2+ raktárak /élelmiszerbolt/.
Rákóczi út 42. 50 m2 raktár.
Október 21. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Katolikus Krónika
20:05: ITV Híradó (ism.)
21:05: Biztonsági Zóna
Október 22. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2009. 3. r.
Október 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Az október 23-ai
városi ünnepség
Október 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Solt labdarúgó
mérkőzés felvételről
November 4. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2009. 4. r.
November 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Az október 23-ai
városi ünnepség (ism.)
20:15: IKEM előadás: Győri-Nagy
Sándor kulturökológus
előadása
November 11. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2009. 1. r. (ism.)
20:40: Szivárvány Magazin
November 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Orgovány
labdarúgó mérkőzés
November 18. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2009.
2. rész (ism.)
20:30: Biztonsági Zóna
November 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2009.
3. rész (ism.)

Szabadság tér 4. /volt háztartási bolt/ 150 m2 +
raktárak.
Kossuth tér 2 . /volt bútorbolt /83 m2 + raktárak
Kossuth L. u. 107. /volt húsbolt/ ipari üzem.
Dózsa tér 1. klímatizált, internettel rendelkező
irodák
Érdeklődni lehet: Izsák, Dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-12-ig és 13-16-ig
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928
Ízelítő az élelmiszerboltok akciós ajánlatából:
október 26-ig

Tide kompakt color 2 kg
Silan öblitő 3x1
Baba sampon 400 ml
Jar mosogató 0,5
Dove szappan 2x100 gr
Floriol étolaj 1/1
Flóra margarin 250 gr
Tchibó family 250 gr
Mindennap spagetti 500 gr

1199,1199,399,239,419,399,199,419,99,-

Egységár
599,- Ft/kg
399,- Ft/kg
997,- Ft/l
478,- Ft/l
209,- Ft/db
399,- Ft/l
796,- Ft/kg
1676,- Ft/kg
198,- Ft/kg

Csak a 7-es élelmiszerboltban:

Farmer tej 1/1
Farmer tejföl 20 %

179,-Ft/l
89,-Ft/db

Jót, jó áron a COOP-tól!
ELEKTRONIKAI HULLADÉK ÉS SZÁRAZELEM
GYŰJTÉS

Izsák Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az
elektronikai hulladékok és szárazelemek gyűjtése
az alábbi időpontban történik.
2009. október 26, 27, 28-án (hétfő, kedd, szerda)

Hulladékok köre:
Képcsöves (Tv, számítógép monitor) háztartási kis és
nagygép, szórakoztató elektronika. (mosógép, hűtőszekrény, kenyérpirító, kazettás magnó, rádió, stb.)
Elektromos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyűzet,
telefon, faxgép, fénymásoló stb.
Helye: Izsák, Polgármesteri Hivatal udvara
Mindhárom nap: reggel 7 órától - 12 óráig tart a gyűjtés.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Tőzsér Gréta an: Miskár Judit, Bócsai Mira Elvira an.: Horváth Eszter, Kapus Anna an: Veres Anikó, Szöllősi
Lili an: Oláh Terézia Éva.
Házasságkötések: Cseh Menyhért-Halasi Renáta, Őss
Árpád-Futó Katalin.
Meghaltak: Szakál Pálné sz: Damásdi Krisztina 96 éves,
Kinizsi u. 37., Szűcs Dezső 50 éves, Liliom u. 7, Marosa József
59 éves, Nyár u. 22., Szegedi Benedek 58 éves, Gedeon dűlő
80., Varga János 84 éves Attila u. 9., Kocsis Vince 80 éves,
Ságvári u. 17.

APRÓHIRDETÉSEK
Autókárpit és szőnyeg tisztítógép kölcsönözhető.
Frankó István Izsák, Kecskeméti u. 39.
Tel.: 374-274
Eladó a Fürst S. u. 22. sz.
alatti 2 szoba összkomfortos
családi ház. Érdeklődni a 0630-515-8041 telefon számon
lehet.
Elektromos kerékpár újszerű állapotban, fél áron eladó! T:
06-30-459-7535
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