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Tisztelt Olvasók!
A közel 80 esztendős Izsáki
Sárfehér Napok 2013-ban
jeles állomáshoz érkezett.
Hagyományos és igen népszerű városi ünnepünk idén
európaivá szélesedik. A VIII.
Négyesfogathajtó Európabajnokság rendezésére szóló
megtisztelő felkérés késve,
alig két hónapja érkezett Izsák
városához. Most mégis büszkén jelenthetem, hogy sokak
összefogásának, szakavatott
munkájának eredményeként
vendégszerető városunk szívesen, felkészülten várja a
világ legjobb fogathajtóit és
a Sárfehér Napokra érkező
vendégeit.
Kitárulkozunk. Jó szívvel,
az elvégzett munka örömével
állunk ország, világ elé és
mutatjuk be dinamikusan
fejlődő társadalmi-, gazdasági-, kulturális értékeinket,
városunk korszerű és hagyományőrző arcát és azon
potenciálját, amellyel egy
kontinensverseny megrendezésére is vállalkozhat. Mint
Önök előtt is ismeretes, hagyomány, hogy városi fejlesztéseinket a Sárfehér Napok
alakalmából adjuk át. Ezzel
is tisztelegve elődeink és a
mai izsákiak munkája, városépítő, -szépítő törekvése,
közösen elért eredményeink

előtt. Legújabb fejlesztéseink
között most a kerékpárutat,
s a kibővített és megújított
óvodát adjuk át.
A XXIX. Izsáki Sárfehér
Napok kulturális programjai
- komoly és könnyűzenei
koncertek, folklór műsorok, kiállítások, borbemutatók, szakmai fórumok és
az egyéb színes programpontok – sokirányú, több
műfajú látnivalót kínálnak
valamennyi korosztálynak.
Városi ünnepünk előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, elkötelezett
és hozzáértő szakembereink
közreműködnek, akiknek
munkája garancia arra, hogy
színvonalas napok elé nézhetünk idén is.
A Sárfehér Napok programjainak immár két évtizede
közkedvelt, közönségvonzó
része a fogathajtás. A mostani Eb-rendezés az eddigi
munkának megkoronázását
jelenti. Az Európa-bajnokság kulturált, szakmailag
megalapozott szervezése
lovastársadalmunk, jelesen
fogathajtásunk közös ügyévé
lett.
A Szervezőbizottság irányításával, lovasbarátaink
szakavatott segítőkészsége,
az igazi csapatmunka, sikerre
vezetett. A szakmai-, szel-

Nemzeti Vágta 2013
Újra izsáki lovas a Hősök terén

lemi- és anyagi támogatás
eredményeként nemzetközi
színvonalú fogat-csúcstalálkozót rendezünk Izsákon.
Mintegy negyven nemzetközi hírű fogathajtóról, bírókról,
a versenyre érkező vendégeinkről és a több mint 200
vagyonokat érő ló szakszerű
ellátásáról kell gondoskodnunk. Az Eb.-re és a Sárfehér
Napok programjaira érkezőknek megígérem, hogy jó
házigazdák és vendéglátók
leszünk.
Kedves Olvasók!
Kérem Önöket, álljanak
meg egy szusszanásnyira.
Élvezzék a fogatverseny látványát, izgalmait, a kulturális
programok gazdag kínálatát.
Kapcsolódjanak ki, szórakozzanak kedvükre. Kívánom,
érezzék nagyon jól magukat a
XXIX. Izsáki Sárfehér Napok
és a VIII. Négyesfogathajtó
Európa-Bajnokság programjain!
Mondok József
polgármester
a Magyar Lovas
Szövetség alelnöke

Városi ünnepség augusztus 20-án
Mondok József polgármester
mondott.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves izsáki Barátaim!
Piros betűs nemzeti ünnepünkön szeretettel és barátsággal köszöntöm Önöket.
E napon augusztus 20.-án I.
Szent István királyunk emléke, nemzeti fennmaradásunkat szolgáló felbecsülhetetlen
A tavalyihoz hasonlóan, idén
is a Tegyünk Izsákért Egyesület szervezésében került sor az
augusztus 20-ai városi ünnepségre. A programban az Ezüst
Gólya Nyugdíjas Klub tagjai,
a Sárfehér Néptánc Együttes
kis táncosai adtak műsort. Az
új kenyeret Podmniczki Imre
esperes és nagy Árpád lelkész
áldotta meg. Ünnepi beszédet

Ára: 150 Ft

értékű alkotása és - 1948 óta
- az új kenyér ünnepe előtt
tisztelgünk.
Szent István király (születési
nevén: Vajk) uralkodása idején a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény,
magyar királysággá alakította
át, amely 1028-tól az egész
Kárpát-medencére kiterjedt.
Folytatás a 2. oldalon.

a vándordíjat, egy 1848-as
huszárszablyát.
Idén először nemzetközi
futamot is rendeznek, hét
ország lovasa vesz részt a
versenyen: egyelőre Szlovákia, Szerbia, Kuvait, Katar,
Málta, Kazahsztán és Oroszország szerepel az indulók
között. Magyarországot
Fodor Ákos (Zamárdi) képviseli. Ádám Dávid másodszor vesz részt a rangos
versenyen. Tavalyi bemutatkozása kiválóan sikerült,
hiszen az erős mezőnyben
újoncként a középdöntőbe
jutott. Reméljük idén előrébb
Ádám Dávid a tavalyi Vágtán
Összesen hetvenkét tele- illetve a székely és vajdasági
pülés lovasa, köztük Izsák vágta legjobbjai állnak rajtszíneiben Ádám Dávid, áll hoz. Minden futam első és
rajthoz a szeptember 20- második helyezettje jut to22 között megrendezésre vább a másnapi középfutakerülő 6. Nemzeti Vágtán, mokra: négy darab ötfős és
amelyen idén először nem- egy négyfős középfutamot
zetközi futamot is rendez- rendeznek. Ezek győztesei
nek.
jutnak tovább a délutáni
Szeptember 21-én tizen- döntőre, melynek nyertese
két előfutamot rendeznek, átveheti az elsőnek járó
melyeken a hazai elővágták,
ötmillió forintos fődíjat és

lép, s a további futamokban is
szurkolhatunk neki!

Az Andrássy úton a hagyományoknak megfelelően
ismét Vágta Korzó fogadja a
vendégeket, ahol az induló
települések és a nemzetközi
futam országai mutatkoznak be. A Műcsarnok és az
56-osok tere között pedig
az Országkonyha várja a
magyar gasztronómia tradicionális étel- és italkülönlegességeivel a látogatókat.

VIII. Négyesfogathajtó Európabajnokság
Izsák, szeptember 26-29.

Tíz világbajnok a startnál.
Tíz négyesfogathajtó – két
magyar és nyolc külföldi
– világbajnok nevezett az
izsáki Eb-re.
Lázár Zoltán hatszoros
világbajnokunk. A világon
egyedül neki sikerült négy
kettesfogathajtó világbajnoki címe mellé kettőt a
négyesek között is nyerni.
Az előző Eb-n ezüstérmes
csapat tagja. Tíz világbajnoki érem birtokosa. Néhány
hete a világ legrangosabb
fogatversenyén Aachenben
bravúrosan hajtott. Friss
forma.
Dobrovitz József csapat-

világbajnokunk és csapatbronzérmes. A 2011. évi Eb
ezüstérmese és az ezüstérmes csapat tagja.
A legnagyobb híresség
Ijsbrand Chardon a holland hajtókirály, négyszeres
egyéni és nyolcszoros csapatvilágbajnok!
A holland Koos de Ronde,
háromszoros, Theo Timmerman és Mark Weusthof kétszeres csapatvilágbajnok.
A bombaerős holland nemzeti válogatott a favorit! Az
utóbbi három világbajnokságot „zsinórban” nyerték
és az Európa-bajnoki cím
védői.

Thomas Eriksson a svédek
kiválósága két egyéni- és két
csapat-világbajnoki címmel
büszkélkedhet.
A belga Felix-Marie Brasseur kétszer nyert egyéni- és
egyszer csapat-világbajnokságot.
A német Christoph Sandmann háromszoros csapatvilágbajnok.
A svájci Werner Ulrich a
négyes- és kettes világbajnok.
A világbajnok 38 aranyérem birtokosa.
Óriási verseny lesz Izsákon!

Dr. Fehér Károly

IZSÁKI Hírek

. oldal

Városi ünnepség
augusztus 20-án
Folytatás az 1. oldalról.
Az ezer éves magyar törvény
az általa alkotott törvényekkel
kezdődik. Az államszervezet kialakításával párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény

kalács stb. tárolója a kunyhóban
tartott „kenyeresláda” volt.
A szép népi mondások sora is
kötődik hozzá.
Az ókori Római birodalom
(amely – ugye? – máig erősen

A Sárfehér Néptánc Együttes kis táncosai
hangulatos műsort adtak
egyházat és nyomában templomokat, kolostorokat építtetett,
s olyan művelődési központokat
hívott életre, ahol az európai keresztény kultúrát tanították.
A hatalmas életmű a ma emberének - nekünk izsákiaknak is
– a tanulságok sorával szolgál:
összefogás, egység, törvénytisztelet, alkotó építkezés, szellemi
ébrenlét, művelődés – hirdette
István király. Ezek a fő feladataink ma is, nekünk is.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A kenyér a nevét – pánisz -Pán
istentől vette. A kenyér az idők

érzékelhető hatást gyakorol a
nyugati civilizációra, kultúrára,
politikára, jogrendre) szóval
a rómaiak boldogságának két
kulcsszava a kenyér és a cirkusz,
a Pánem et circenzesz volt.
Vagy: gondoljunk a kenyérrel
és sóval való vendégfogadásra,
a kenyértörés, a megette a kenyere javát jelentésre; a család
megélhetését biztosító kenyérkereső szavaknak mély tartalma,
mondanivalója van.
Barátaim!
Mindennapi kenyerünket verítékkel, rengeteg munkával

Az orgoványi színjátszók szép, magyaros öltözeteket
mutattak be
folyamán legfontosabb élelmisze- keressük meg Izsákon és vidérünkké lett, és értelmezésében az ken – még ma is. Dolgozunk
becsülettel. A kenyérkeresés ma
összes „szükségletünket” fejezi
sem könnyű – de boldogulunk,
ki.
A kenyér népi hagyományaink- haladunk.
Nemzeti ünnepünkön is szíban méltó helyet foglal el. Egykor
a Gömör- és Kishont megyei re- vesen, jóleső érzéssel mondom
formátus Szuhafőn az aratás be- el, hogy közös igyekezetünk
fejezésekor a falu legszegényebb eredményeként elkészült a vácsaládjának egy nagy kenyeret rosunkat Kisizsákkal összekötő
sütöttek. Hozzá a lisztet házról, kerékpárút, óvodánk felújítása
és bővítése befejeződött, reméházra járva gyűjtötték össze.
A kenyér segít a bajba jutot- nyünk lehet az iskola felújítására
takon, közösséget kovácsol, az is, s munkánk elismerését jelzi,
összetartozást, a kultúránkat hogy a szeptember utolsó hétidézi. A kenyér és a tészta a leg- végi Sárfehér Napok keretében
Izsák rendezi a VIII. Négyesfofontosabb élelmiszerünk.
Gazdag és szegény egyaránt gathajtó Európa bajnokságot.
fogyasztja. (Még, ha ma mérték- Ország, világ előtt bemutatkozhatunk, világhírű sportemberek,
tartásra is intenek.)
A pásztoroknál szigorú étkezési sportdiplomaták, politikusok,
rend uralkodott. A kenyeret a gazdasági emberek, döntéshoszámadó juhász szegte, ő tudta, zók jönnek el hozzánk. Kelthethogy kinek mennyi jár! A halasi jük, tovább erősítjük szeretett
regula szerint három embernek városunk, Izsák jóhírét.
Tesszük a dolgunkat I. (Szent)
egy hétre, négy kétkilós kenyér jutott. Nem is híztak meg István királyunk szellemében,
és bizakodva szentelhetjük meg
tőle…
Az élelem, a kenyér, a tészta, a idén is Kenyerünket!

2013. szeptember 19.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

A népi kalendárium szerint
szeptember, a Szent Mihály
hava, az ősz kezdete. Régebben e
hónap első napján léptek szolgálatba a szőlőpásztorok, akiknek
nem csak a szemtelen seregélyekkel kellett megküzdeniük,
hanem olykor a felfegyverkezett
tolvajokkal is. Kereplőt, ostort,
parittyát hordtak, de egyes helyeken engedélyezték a fegyver
viselését is. Az 1894-es egységes
hegyközségi rendelet előírta,
hogy a hegyőr számmal ellátott
jelvényt viseljen, valamint sípot
vagy trombitát és kutyát is kapott
az őrzési feladat ellátásához.
A múltból a jelenbe érve a mai
helyzet nem sokat változott,
legalábbis, ami a seregélyeket
és a tolvajokat illeti. Változott
viszont a fajtaszerkezet. Bekerültek a termesztésbe olyan új
fajták, melyek akkor még nem
voltak ismertek, illetve előállításuk, nemesítésük csak később
kezdődött. Azért is volt érthető
akkor, hogy a meghatározó régi
magyar fajták szüretelése csak
október valamelyik napjától
indult. Igaz, hogy ezekből a régi
magyar fajtákból, ha jóval kisebb
arányban is most is szerepelnek
a fajtasorban, de a szüret már
nem a fajtához igazodik. A kereslet, ha beindul, hiába éretlen
a fajta, a termelők zöme igyekszik gyorsan túl lenni a betakarításon. Ezt a sietséget növeli a
vadkár, a kórtani probléma és
nem utolsó sorba az árualap hiánya. Ma már a hazai ültetvények
nem képesek a belföldi igényhez az árualapot megtermelni,
jelentős, több mint 1 millió hl.
import, főleg olasz bort iszik a
magyar fogyasztó.
A gazdák kivárásra ösztönzése
így fel sem merül a felvásárlók
részéről. A fajták egy kalap alatt,
illatos, fehér, vörös kategóriáig

jutnak el. Differenciálást, csak,
vagy esetleg egy alsó cukorfok
határ jelent. Nem véletlen, hogy
aránytalan túltelepítés történ
a kevésbé értékes boralapnak
számító toleráns fajtákból, pl.
Bianka, amely normál évben
kisebb ráfordítással termelhető,
de nem biztos, hogy ez a kereslet
marad a fajta iránt öt, vagy tíz év
múlva. Különösen, ha az integrációt a termelők is megkerülik,
a felvásárlói monopolhelyzet
esetén, az önkényes ár, vagy az
eladás ellehetetlenülése sem
kizárt a jövőben.
Akkor, hogyan tovább? Ha
valaki szőlőtermesztésből akar
megélni, akkor minimum 10 ha.
feletti ültetvény nagyságtól, több
fajtával, öntözés lehetőségének
megteremtésével kezdje el a tervezést és a megvalósítást.
A szélsőséges időjárásra, (téli, későtavaszi fagy, aszálykár,
jégkár, vadkár, mediterrán tőkebetegségek, stb.) előre kell
felkészülni, hogy kivédhetők
legyenek a termelés során. Nem
kell nagy dolgokra gondolni. A
jó példák körülöttük fellelhetők,
adaptálhatók. Tökéletes választás, megvalósítás kizárt, de
környezetünk tapasztalataiból
okulhatunk, szakmai, gyakorlati tanácsokat kérhetünk és
így csökkenthető a kockázat, a
kiszolgáltatottság az elemi erőknek, felvásárlói anomáliáknak.
A szüret a termésbecslés adataival találkozó hozamokkal
indult, közepes termés, jónak
ígérkező minőség. Az év nem
nevezhető átlagosnak, de a
fajtákra közül, amelyek ebben
az évben is bizonyítanak, a telepítésben gondolkodóknak érdemes alapozni. Kötődési gondok,
aszálykár elsősorban a korai és
középérésű fajtákat érintette. A
hazai és helyi fajták várhatóan ez

évben sem okoznak csalódást.
Köszönjük azon tagjainknak
a szüreti jelentést, akik időben
visszajuttatták a bejelentő ívet,
vagy a közgyűlésen részt vettek
és leadták a várható fajtaszerkezet szerinti idei hozamuk
adatait.
Az utolsó közgyűlési határozat,
és alapszabály módosítás szerint, akik termésüket az elmúlt
három évben nem a szövetkezetnek, vagy a szövetkezeten
keresztül értékesítették, tagsági
viszonyuk megszűnik és vissmajor hiányában a törzstőkét
elveszítik. Jelenleg több mint
négyszáz tag, több éve húzódó
tagrevíziója a szüret után a fenti
közgyűlési határozat alapján
megtörténik.
Az AKG előírásban érintett
tagok az érésidőhöz kötött levélmintákat továbbra is leadhatják
kedd és pénteki napokon 11
órág, amit továbbítunk a főiskola labor felé.
Szőlőtelepítők figyelmébe
ajánljuk a meggyültetvényekben
már engedélyezett pajor elleni
szer használatát, melynek engedélyezése a szőlőültetvényekben
is folyamatban van. Igény esetén
részletes tanácsot, kedvezményes beszerzési lehetőséget
biztosítunk tagjainknak.
A Sárfehér Napok keretében
Szövetkezetünk is részt vesz a Balassi borseregszemle, és az Izsáki
Borász Fórum szakmai tanácskozás szervezésében. A részletek
külön cikkben olvashatók.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon,
vagy interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek
bennünket. A www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Néptánc hírmondó
Szeptember
Kirándulás a Feketetói vásárra
Egyesületünk október 10-i
(csütörtök) indulással négy
napos kirándulást szervez Erdélybe a Feketetói Vásárra,
melyre korlátozott számban
Bőtös Barnabásnál (30/5725191) még lehet jelentkezni. A
programból: kirándulás Kalotaszegen, részvétel a Feketetói
vásári forgatagban és az esti
bálon, séta Kőrösfőn. Útiköltség: megközelítőleg 10.000 Ft.
szállással együtt.
Hagyományőrző szüret
-2013. szeptember 27-én pénteken, izsáki önkéntes szervezetekkel együtt idézzük meg a
régi idők szüreti hangulatát. Az
esemény keretében az Izsák környéki dűlőkön szüretelt szőlőt
hagyományos kézi eszközökkel
dolgozzuk fel, majd a munka
végeztével, táncházzal zárjuk a
napot.

Hírek, információk

- A Sárfehér Néptánc egyesület
örömmel tájékoztatja a kedves
szülőket, hogy immár 90 főre
duzzadt a néptánc oktatásban
résztvevők száma köszönhetően a
lelkes gyermekeknek és oktatóiknak. A nagy sikernek örvendő foglalkozásaink az idei tanévben az
alábbi rendben zajlanak: Az óvodás néptánc foglalkozás hétfőnként a szokott időben (15:15-től
16:00 óráig) kerül megrendezésre
a Sárfehér Óvoda tornatermében.
Első alkalom: szeptember 16. A
foglalkozásokat vezeti: Lukácsné
Haránt Eszter.
Szőlőmag Csoport hétfő és péntek
14:30-16:00-ig, Szőlőszem Csoport: hétfő és péntek 16:00-17:30ig. Helyszín: Művelődési Ház. Bővebb információ Bőtös Barnabástól
(30/572-5191) kérhető.
A felnőtt néptáncot Drozdovszky
Dóra és Bőtös Barnabás 2013
szeptemberétől hétfői napokon,
este 18 órától tartja a Művelődési
Házban.

- Egyesületünk következő fellépésére sok szeretettel várjuk az
érdeklődőket a Sárfehér Napok
eseménysorozata keretében, a
központi nagyszínpadon 2013.
szeptember 28-án szombaton, 16
órai kezdettel.
Augusztus 20-án együtt
ünnepeltünk

A Tegyünk Izsákért Egyesület
tavalyi évben kezdeményezte
először az augusztus 20-i ünnepség közös szervezését, melyet az
idén még változatosabb programokkal sikerült gazdagítani.
A Sárfehér Néptánc Együttes
Szőlőmag Csoportja által előadott arató tánc felelevenítette
a régi idők szántóföldi munkáit,
a Szőlőszem Csoport tagjainak
rábaközi koreográfiája tovább
színesítette az eseményt. Ezúton köszönjük az ünnepségen
részt vett táncosok és szervezők
kitartó munkáját.
Sárfehér Néptánc
Egyesület

2013. szeptember 19.

Izsák legidősebb polgára
102 esztendős

Augusztusban
ünnepelte családtagjai körében
102-dik születésnapját városunk
legidősebb polgára, Janik Józsefné
Marika néni. Az
ünnepelt olyan
kiváló szellemi és
fizikai egészségnek örvend, hogy
minimum tíz évet
még le is tagadhatna a korából.
Maga tartja rendben házát, portáját, s derűsen tölti napjait. A pénteki
piacokon is gyakorta találkozhatunk vele, ahol szívesen elbeszélget
az ismerősökkel. Bár, mint mondja, azért egy kicsit közelebb is lehetne ez a piac. Gondolom, olvasóink nevében is kívánhatjuk, hogy
még sok évig hasonló egészségben köszönthessük Marika nénit,
városunk legidősebb polgárát.

90. születésnap

Csősz Ferencnét született Milus Irmát köszöntötte augusztus 4.én gyermeke, unokája 90. születésnapja alkalmából Az állam és az
önkormányzat nevében Bagócsi Károly címzetes főjegyző fejezte ki
jókívánságait. Mint ismeretes, a 90. év betöltése után ötévenként nemcsak
a család, hanem a nagyobb közösség is köszönti az idős honpolgárokat.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…vannak akik örömmel fogadják, s vannak,
akik kevésbé, hogy idén ismét lesz városi ünnep.
Ezt abból sejtem, hogy tavaly, amikor elmaradt a
Sárfehér Napok, egyesek üdvözölték, mások nehezményezték a döntést. Hogy melyik tábor volt
a nagyobb, azt nem tudom.
Gondolom, a pártolók különös örömmel fogadják, hogy idén európaivá szelesedik a program, hiszen a XXIX. Sárfehér Napok keretében
Izsák ad otthont a VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságnak. Nem
minden szakmai alap nélkül tehetjük ezt, hiszen mint ismeretes, két
évtizede, 1993 óta rendezünk sikerrel országos fogathajtó bajnokságokat. E „versenyfolyam” megkoronázása, s az ez irányú helyi munka
elismerése a mostani Eb.-rendezési jog. A nemzetközi bajnokság
izgalmas és színvonalas versenyt ígér. E mellett minden bizonnyal
páratlanul szép és emlékezetes momentuma lesz az izsáki Eb-nek a
versenyzők zárónapi díszfelvonulása a város főutcáján.
Gondolom, a legtöbb izsákit örömmel tölti el, hogy több évtizedes
közös tapasztalatunk szerint, a Sárfehér-ünnep nemcsak Izsákon,
hanem a térség valamennyi településén szívesen várt esemény. Igen
sokan látogatják e napokon a kiállításokat, a városközpont programjait
és a fogathajtó pálya versenyeit, műsorait.
Néptánc, népzene, komoly és könnyűzenei koncertek, kulturális
bemutatók sora, valamint kézműves vásár várja hagyományosan az
érdeklődőket. A borutcában az eredetvédett hungarikum Sárfehér, s
a többi izsáki bor, pezsgő mellett a térség és a távolabbi hazai régiók
kiváló borait is megkóstolhatják a látogatók.
Gondolom, a motorok kedvelőinek jó hír, hogy az ország motorosai
idén is - a sorban immár ötödik éve -, Izsákon, a Sárfehér Napok alkalmával zárják a szezont. Vélhetően az eddigiekhez hasonlóan most
is, közel ezer motoros vonul majd fel a város utcáin, több kilométeres
sort alkotva.
Gondolom, ha a hetvenhét évvel ezelőtti Sárfehér Napokat életre hívó
szándékokat nézzük, melyek az ország figyelmének ideirányítását célozták, talán hihetjük, hogy ez mint eddig, idén is sikerülni fog. Annál is
inkább, mert az m1 nemcsak a fogathajtó Eb.-t közvetíti majd, hanem,
mivel az Itthon vagy – Magyarország szeretlek! című tematikus hétvége
egyik fő vidéki helyszíne leszünk, számos egyéb eseményt is. Szóval,
egy kicsit talán a „világ közepe” leszünk e néhány napra...
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Augusztus 20. a Biczó Csárdában

Lóerők viadala
Az egyik internetes portál az
alábbi pár sorral értékelte a programot: „ A pár éve új tulajdonoshoz
került Izsák melletti Biczó Csárda
az augusztus 20-i programjával
bebizonyította, hogy az alföldi
puszta-turizmus éllovasává vált.”
Az ünnep előtti hetekben szorgos
készülődés előzte meg az első
Szent István napi ünnepséget a
Biczó Csárdában. A sok és fáradságos munka meghozta a gyümölcsét, hiszen több mint 3000
ember látogatott el augusztus
20-án, hogy együtt ünnepeljék az
államalapítás ünnepét!
A vendégeket programok egész
sora várta: 10 órától birkapörkölt
főzőversenyre került sor, ahol
közel 40 csapat mérhette össze
főzőtudományát és mutathatta

meg milyen egy igazán ízletes
birkapörkölt. Szeretnénk, ha ez az
esemény hagyománnyá válhatna
és évről évre, egyre több bográcsban főhetne augusztus 20-án a
jobbnál jobb birkapörkölt.
A nap folyamán a gyerekeket
játszótér, ugráló vár és póni lovaglás várta.
A lovas programokat is óriási
érdeklődés övezte, sokan lélegzetvisszafojtva nézték a vágtázó
puszta 8-ast. Adrenalinból és
lóerőkből persze ezután sem volt
hiány, előbb a Varga Racing Team
Subaru Imprezaja mérte össze
tudását a Biczó Csárda négyes fogatával, majd a bigaversenyen folyt
kiélezett küzdelem a hajtók között
és a végén még egy Afrika homokdűnéit megjárt versenykamion is

Birka fő a bográcsban

Bátrak próbája
érkezett. A délután fő attrakciója
azonban a bika rodeó volt, ahol
1000 kg-os bikákat kellet meglovagolni a bátor versenyzőknek.
A vendégeket egész nap grill
konyhával várta a nagy étterem,
a kemencénél pedig frissen sült
kenyérlángost lehetett kapni, ahol
folyamatosan hosszú sorok cikáztak. Az esti koncerteket a hirtelen
jött zápor sem moshatta el a közönség kitartott és végig lelkesen
fogadták Király Viktort, az Irigy
Hónaljmirigyet, Galambos Lajost
és az elmaradhatatlan augusztus
20-ai tűzijátékot. Köszönjük szépen ezúton is mindenkinek, aki augusztus 20-án hozzánk látogatott,
bízunk benne, hogy legközelebb is
vendégünkként üdvözölhetjük.
Horváth Andrea

Király Viktor és népes közönsége

Balassi-kard borseregszemle Izsákon

Kilenced szer kerül
sorra a Balassi-kard borseregszemle.
Ebben az évben Izsákon
rendezzük a
férfias fajták
versenyét. A borok vitézi próbája a
Molnár Pál újságíró által alapított
nemzetközi irodalmi díjhoz kapcsolódik. A Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díj, amely a magyar
líra élvonalába tartozó, európai
szellemiségű költőket, valamint a
magyar költészetet – köztük Balassi
verseit – fordító idegen anyanyelvű
külföldi irodalmárokat tünteti ki.
Maga a díj egy középkori mintára
kovácsolt végvári szablya melyet
kitüntetésként arra érdemes költőnek adnak át.
A díjazott személyéről a Balassi
Kuratórium dönt. A kuratórium
Molnár Pál újságíró, MR1-Kossuth
rádió főszerkesztője kezdeményezésére alakult 1996 decemberében.
A díjat évről évre odaítélő testületnek a díjazottak is tagjaivá válnak.
A magyar költőknek 2009-től KissRigó László Szeged-csanádi megyés
püspök adta át az elismerést. A külföldi műfordítónak általában Makovecz Imre nyújtotta át a kardot.
A világhírű építész elhunyta után
2013-ban Szilágyi Áron kardvívó
olimpiai bajnok nyújtotta át a francia műfordítónak Balassi szablyáját.
A díjat hagyományosan a budai
Gellért szálló gobelintermében
február 14-én, Bálint napján adják

át az itt tartott átadási ceremónián,
ahol a mindenkori honvédelmi
miniszter engedélyével eddig tizennégy alkalommal szerepeltek a 32.
Budapesti Őr- és Díszezred, később
a Támogató Dandár, legújabban pedig a Magyar Honvédség - Budapest
Helyőrség Dandár katonái, így ez az
irodalmi ünnep az európai katonai
hagyomány részévé is emelkedett.
A kitüntetést 1997 óta adományozzák. Az akkor megfogalmazott
küldetés szerint Balassi Bálint példája a XXI. században is fölemelő.
Szükség van olyan költőkre, akik
Balassi szavaival élve „Emberségről
példát, vitézségről formát” tudnak
adni. A szablyát a bonyhádi Fazekas
József Balassi-érmes kardkovács,
a díszokleveleket pedig a Balassiérmes Vincze László szentendrei
nyomdász készíti kezdettől fogva.
2006 óta, előzőleg országos versenyen, a Molnár Pál által elindított Balassi-kard borseregszemle
néven nevezett borversenyen
kiválasztott, „Balassi-kard” védjeggyel ellátott bort is kapnak az
érintettek, utalva a „Jó borokkal
töltett aranyos pohárok járjanak
mi közöttünk” verssorra. Az első
ilyen bor a Balaton-felvidéki Tóth
Sándor Balassi-kard Főbora, majd
Dula Bence Balassi-kard Bikavére
volt. 2008-ban a villányi Szende
Gábor Balassi-kard Kékoportója,
2009-ben a szentantalfai Dobosi
Dániel Balassi-kard Kéknyelűje,
2010-ben pedig a balatonfüredi
Varga Zoltán Balassi-kard Rizlingje volt a bajnokbor. A 2010.
évi Balassi-kard borseregszemlét

Tokajban Áts Károly nyerte meg,
így az ő bora lett a Balassi-kard
Furmint. Ez a bajnokbor a 2011.
évi kardátadáson szerepelt. 2012ben a szekszárdi Heimann Zoltán
adta át a Balassi-kard Kadarkát,
miután az előző évben a tolnai
megyeszékhelyen ő nyerte meg a
Balassi-kard borseregszemlét. A
VIII. Balassi-kard borseregszemlére a leghűségesebb városban került
sor 2012 szeptemberében. Sopronban a kékfrankosok versenyeztek.
A Balassi-kard Kékfrankos címet
Linzer Sámuel bora nyerte el, így
ő lett a Balassi Kard Borpáholy
nyolcadik tagja.
2013. szeptember 28.-án Izsákon
a Sárfehér Napok keretében a
helyi Hungarikumnak számító
Arany sárfehér borok versenyeznek a Balassi borseregszemlén.
Itt dől el, hogy ki lesz a borpáholy
kilencedik tagja az országban. A
megtisztelő kitüntetés az előzőekben felsorolt dombvidékiek után
a Duna borrégió hírnevét erősítve
most már biztos, hogy az Arany
sárfehér hazájából kerül majd ki.
Kérjük, hogy a borseregszemlére
2013. szeptember 26-ig minél többen nevezzenek az Arany sárfehér
boraikkal, vagy az abból készült
gyöngyöző borokkal, pezsgőkkel.
Tételenként három palackkal az
Izsáki Hegybírónál a Hegyközségi
irodán lehet nevezni és tételeket
leadni. Az eredményhirdetésre a
Sárfehér Napok keretében 2013.
szeptember 28.-án 17 órakor kerül sor. A Balassi-kard honlapja:
www.balassi.eu
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FOGATNOSZTALGIA

A négyesfogathajtó Európa-bajnokságok
története/II. rész/

Válogatta és írta: Dr. Fehér Károly
IV. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, 1977. Donaueschingen
ABONYI NÉLKÜL. A CSIKÓCSAPAT BRAVÚRJA
10 nemzet, 7 csapat, 32 versenyző
Európa-bajnok Bárdos György és a magyar csapat:
Bárdos, Muity Ferenc, Fülöp Sándor
Edzőtábor Szilvásváradon
Bárdos, Fülöp, Muity, Fintha. A vidám, felszabadult,
mosolygó együttes gondtalanul feszült neki a munkának,
készült az EB várhatóan dombos terepviszonyaira.
A lippeken kívül csak a Fülöp-fogat új tagja, Bánat volt az
egyetlen, „aki”, ha nem is hegyet, de dombokat már látott
és mászott. A többieknek újonnan kellett ismerkedniük az
emelkedőn való haladás és húzás gyakorlatával, a tüdő, a
szív, az izomzat ilyen irányú terhelésével.
Nehéz feladat volt, még akkor is, ha az edzőkiválóságok,
Jávor György és Kádár László megfontolt mérséklettel
adagolta a terepedzés napi mennyiségét.
Legyőzött betegségek
A Donaueschingenbe érkező csapat kellemesen tapasztalta, hogy a hegyek nem is olyan rettenetesek, ha túl is
lépik a tengerszint feletti magasságot.
Bárdos kulcslova Újságíró riadt tekintete, zavart mozgása
kezdődő vérfestékvizelés /haemoglobinuria/ betegsége viszont aggasztotta a csapatot. A terepen nélküle jóval kisebb
lenne az esély. Abonyi gyakorlatias kezelése sikeres volt:
injekciós tűvel egy vödörnyi vért vett le a méntől.
A díjhajtás előtt Bárdos-másik lova a 71. Favory súlyos kólikát kapott. Ha állapota nem javul, a fogat nem tud kiállni.
Igaza volt a német állatorvosnak: „annyi gondja van a
magyaroknak, hogy az az egész mezőnynek sok lenne.”
Ütőképes a csapat
A kérdések kérdése: Abonyi nélkül milyen teljesítményre lesz képes a magyar csikócsapat?
Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a maraton-pálya az eddigi
kontinens és világbajnokságok között a legkönnyebb. Mi
nem így ítéltük meg. Az A-szakasz például mindjárt a rajt
után egy jó 300 méteres emelkedőnek szaladt neki.
Háromnál több hibátlan hajtás nem lesz – „jósoltuk”.
S lám mi is tévedtünk, mert csak egy volt – emlékezik
vissza Várady.
Ebben a korszakban még a bírálattal kezdődött a nap.
Elsősorban idehaza sok vitára adott okot a fogataink
kiállítása, illetve a bírálatokban tapasztalt lepontozásunk. Kunsági-, hortobágyi- csikósruha, kocsisruha,
az Országos Lótenyésztési Felügyelőség formaruhája,
egysarkantyú, rézsarkantyú, piros lajbi, kék csákó, zöld
hajtóka, piros vitézkötés – ez mind volt. Tehát mindennel
rendelkeztünk, ami egy magyar fogat kiállításához és díszítéséhez szükséges, vagy nélkülözhetetlen. /Várady/
A bemutatáson a mieink közül egyedül Bárdos kapott
hetest. Holtversenyben kilencedik! Ennyit nem lehet
veszíteni, illetve ennyi előnyt nem szabad adni az ellenfeleknek. Ilyen hátrányt rendkívül nehéz behozni.
A díjhajtásban aztán kisimultak a ráncok: Bárdos
bemutatóját méltányolta – sőt Várady szerint egy kicsit
kedvezett is neki, vagy talán az öreg 71-esnek – a zsűri.
Fintha élete legjobb díjhajtó programját mutatta be.
Lovai szinte megtáltosodtak. Rajta és Zánka úgy mentek elől hibátlanul összedolgozva, mint két iker. Az
öreg Nagyasszony, – hét csikó anyja – szintén kitett
magáért.
Várady szerint Fülöpöt – bár a legjobb magyar volt
– és Muityot lepontozták.
A díjhajtás után szoros az eredmény.
A maraton napján minden megszépült körülöttünk.

Előzőleg Bárdos Ladájával mértük fel a terepszakaszt.
A terepet – egyedüli hibátlan hajtással – a lengyel Muriel nyerte.
Bárdos 2, Fülöp és Muity 6, Fintha 8 hibaponttal
fejezte be a maratont.
A csapatversenyben négy ponttal vezettünk a lengyelek, héttel a németek előtt.
Az akadályhajtás kezdetén a verseny rendkívül szoros.
Egy akadályhiba 10 pont. Tehát az első három csapat egy
akadályhibán belül van. Egyetlen hiba aranyból bronzot,
két hibátlan bronzból aranyat eredményezhet. A 800 méter hosszú, vizesárok nélküli pálya húsz akadályból állt.
Bárdost kérte be a mikrofon! Ha hibázik, akkor a lengyel
Walisewski bronz-, a csapatunk ezüstérmes. A mintegy
15 ezer ember csendben ült. A csapatok izgalmi légköre
átragadt a nézőkre is. Bárdos különben is a német közönség kedvence, így a lelátók tele.
Újságíró gyeplőst, a 631. Conversano ostorhegyes, a
73. Favory nyerges és a 15. Favory a rudas a fogatban.
Úgy, ahogy a terepen. Sok minden fel volt téve erre az
egy lapra, illetve hajtásra.
A 2-es akadálynál ingott a teniszlabda, ám ez is és a többi
is a helyén maradt! Hibátlan!
A 30 éves átlagkorú csapat kitűnőre vizsgázott; jelentős
idegi megterhelés ellenére haza hozta a két aranyat;
tovább szilárdította a magyar hajtósport nemzetközi
tekintélyét.
A nemzetközi ranglista élén Magyarország csapata és
egyéni versenyzője állt.
Bárdos és a Hetvenhármas
Két egyéni /Kecskemét, 1978, Windsor, 1980/ és
három csapat-világbajnoki /Apeldoorn, 1976; Kecskemét 1978; Szilvásvárad 1984/ cím, három egyéni
/Donaueschingen, 1977; Haras du Pin, 1979; Zug, 1981/
és négy csapat Európa-bajnok aranyérem – Bárdos
György sok egyéb rangos eredménye mellett.
Fogatos életének meghatározó lova A Hetvenhármas
/73 Favory XX-12, szürke lipicai mén. született: 1970.
Tenyésztője a Szilvásváradi Ménes/; három Eb- és két
Vb aranyérem kivívása fűződik a nevéhez.
Konvi öt, Favory és Jankó 4-4 hasonló trófeával „dicsekedhet”.
És mégis – Bárdosnak a Hetvenhármas ugyanolyan
felejthetetlen élményeket adó érték, mint Abonyinak
a Nicsevo.
„Tizenhét évig hajtottam. Tizenhat küzdelmes év
minden harcában együtt voltunk Ő meg Én. sok közös
vonás volt bennünk. Néha úgy éreztem mintha én magam
mennék, magamat láttam ott elől, a kocsi előtt. Igazi
lelki társak voltunk. Kemény ló volt, tudott küzdeni,
mint az oroszlán.
Vagy még jobban.
Rendkívül intelligens, okos állat volt. Mindig, mindent
tudott.
1980-an Windsorban versenyeztem vele utoljára. Ott a
második világbajnoki címemhez segített.”
Dávid Sándor

V. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, 1979. Haras
du Pin
ARANYESŐ FRANCIAORSZÁGBAN IS
11 nemzet, 8 csapat, 32 hajtó
Európa-bajnok Bárdos György és a magyar csapat:
Bárdos, Fülöp Sándor, Muity Ferenc
Várady-helyzetjelentés
Az első megállapítás Haras du Pinben: XIV. Lajos francia
király tudta hova építtesse ménesét. A méntelep egyben
kastélymúzeum; a múltból itt felejtett építészeti csoda,
amelyben a lovak laknak. Még el sem kezdődtek a küzdelmek, a rendezők már 1-0-ra vezettek – igaz, nem az
ő érdemük – , de a színhely, az Eb-küzdelmek díszlete
utolérhetetlen.
Kitűnő rajt. A résztvevők nagy meglepetésére – a versenyzők örömére – a megnyitó ünnepség elmaradt. Így a
csütörtöki nap fő eseménye a terepbemutató. A rendezők
minden előzetes várakozást felülmúló, nagyon nehéz
pályát építettek.
Péntek reggel sűrű, tejfehér köd ereszkedett a tájra, így
a bemutatás és a díjhajtás „titokban” kezdődött.
Csapatunk két főre fogyatkozott
Fülöp idegesen érkezett a pályára: „Bemelegítés közben gyeplős lovam, Irány megbotlott, a bal elülső lába
súlyosan megsérült.”
A hír hallatára elkezdődött a szaladgálás: a csapat veze-
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tői állatorvosért telefonáltak, majd kérelmet nyújtottak
be a versenybírósághoz, hogy Fülöp helyett Bálint
indulhasson a csapatversenyben. Az orvos megállapította: a sérülés nagyon súlyos, a zsűri pedig elutasította
a kérelmet. Csapatunk így két főre fogyatkozott, az
aranyérem ezután már „kötélen táncolt”, hiszen egyetlen
rossz mozdulat, s máris kihull a kezünkből.
A versenyzők kedélyét kissé megnyugtatta, hogy a
bemutatás ezúttal kitűnően sikerült. Bárdos tetszetős
gyöngyösi fogatát mindössze két hibaponttal bírálta a
szigorú zsűri, Fülöp és Bálint is csak 3-3 hibapontot
kapott.
Bemutatás: 1. Bristow /angol/ 1, 2. Bárdos 2, 3. Fülöp,
Bálint, Mast /svájci/, Bowman /angol/ 3-3 hibapont.
Amikor az első magyar induló, Muity a díjhajtó négyszögbe hajtott, még nem lehetett ellátni a pálya túlsó
oldalára. Nem is nagyon sajnáltuk, hogy csak a mutatvány
felét láthattuk, mert – valljuk be őszintén – díjhajtása nem
a legjobban sikerült. /Várady/
Bárdos egyéni- és csapat világbajnokként érkezett
/Kecskemét, 1978/ az újabb Eb-megmérettetésre. Rangjához méltóan szerepelt a díjhajtásban. Bálint lipicaijai
is kitűnő programot mutattak be. Fülöp tartalékos összeállításban is jól szerepelt. A legszebb dicséret bravúros
teljesítményére: a versenybírók észre sem vették, hogy
felforgatott összeállítású fogattal hajtott.

Bálint Mihály
Eb-rajta nagyszerűen sikerült.
Díjhajtás:1 Velstra 31, 2. Bowman 33, 3. Bárdos 38, 4.
Bálint 39, 6. Fülöp 40, 16. Muity 53 pont.
Elkezdődött az izgalmas, néha drámai pillanatokkal
fokozott nagy színjáték, a maratonhajtás. Bárdos
óramű pontossággal hajtott a mély, sáros talajon. Nulla
hibaponttal vágott neki a befejező akadályszakasznak.
A furfangos, szűk akadályok között a gyöngyösi fogat
kitűnően forgolódott, s csak a legnehezebbnél, az ötösnél
akadt meg egy pillanatra, amiért három hibapontot kapott. A hatos, vizes akadálynál, – ahol a külföldiek néha
percekig köröztek – Bárdos szinte berobbant fogatával a
vízbe, majd egy kis fürdés után a cél felé haladt – kígyózva,
nehogy túl korán érkezzenek. Bálint kitűnő.
Fülöp ostorhegyes lova, Irány állapota nem javult.
Kénytelen volt feladni a maratont.
Muity rosszul kezdett, ám azután remekelt.
Maratonhajtás: 1. Bárdos 3, 2. Bálint 5, 3. Muity 10
hibapont.
Amennyiben az élen álló három versenyzőnk az akadályhajtásban nem hibázik, akkor megismétlődhet a
Kecskeméti Vb- szenzáció: mindhárom egyéni érmet
magyar versenyző nyeri!
Díjhajtásban Fülöp tartalék lóval is vállalta az indulást
és a nehéz pályán csak egyszer hibázott.
Az ellenfelek szaporán gyűjtötték a pontokat és eredményeikből kiderült, hogy a pálya nemcsak nagyon nehéz,
hanem nagyon hosszú is. Kevesen hajtottak szintidőn belül. Muitynak hibátlant kellett hajtania a bronzéremért.
Remekül kezdett, lendületesen haladt fogata az akadályok
között. Egy forduló után azonban kosija megcsúszott és
verte a 17-es akadályt. A bronzérem máris ott gurult a
sárga labdával együtt, hiszen Walisewski így két ponttal
megelőzte hajtónkat.
Bálint óvatosan, de jó tempóban ment és az ezüstérmet
már a zsebében érezhette. Utolsónak Bárdos startolt.
Ha csak egy akadályt is ver, Bálint az Európa-bajnok. A
gyöngyösi hajtó azonban nemcsak pontosan, hanem nagy
tempóbab hajtott és célba érkezésekor tízezer ember
tapsolt az aranyérmesnek.
Akadályhajtás: 1. Bárdos 0, 2. Bálint 0, 3. Mast /svájci/
0, 8. Muity 10, 16. Fülöp 24 hibapont.
Esővel kezdődött és éremesővel zárult az V. Négyesfogathajtó Eb Franciaországban.
Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 4. oldalról.

A magyar titok
A kecskeméti nagy vb-siker után voltak olyan vélemények,
hogy „A magyaroknak csak a hazai pálya előnyével sikerült megszerezni mind a négy érmet”. Haras de Pinben,
idegenben ismét bizonyítottak.
A négy közül három érem a miénk – emlékszik vissza
Salánki Miklós, majd elemzi a siker mozgatórugóit.
Alapvető sikerforrás a világklasszis hajtógárda és a
magyar ló, amely kitartásban, gyorsaságban, biztonságban
ekkor még megelőzte a külföldi fajtákat. A jól felkészített
lovak mellett Várady Jenő taktikája – mint már annyiszor
– most is bevált. Nem véletlenül kérte vasszigorral számon
elsősorban a díjhajtást.
Muity Ferkó
Ferkónak azért nevezem, mert Várady doktor
Ferinek, pláne Ferencnek még véletlenül sem
szólította volna.
Nem lehet azt mondani, hogy különösebben ideges típus. Hangos szavát soha nem hallotta senki.
A lovainak is legfeljebb halkan „imádkozott”,
ostort emlékezetem óta soha nem bontott.
Dombóváron egy emelkedő meghajtásánál Bárdos
hatalmas hangja tíz kilométeres körzetben fölzavarta még a halottakat is. Muity Ferkó ekkor is
csendben tette a dolgát. .
Szokása volt a maratonhajtás előtti napon a
viharverte kis Polskijával „meghajtani” az akadályszakaszt. A kis járgány általában kibírta a
megpróbáltatásokat.
Kora gyerekkorától fogva minden rendű, rangú,
nemű és fajtájú lovat el tudott hajtani.
Emlékszem: mindig az volt a „nóta”, hogy Muitynak éppen nincs fogata, szerezni kell neki.
Legtöbbször sikerült is. Ő meg felült a bakra és
mesterien elhajtotta.
Különben zseni volt ő is, mint a legnagyobbak.
Vékony csontú, keskeny arcú, légies termetű.
Háromszoros csapat Európa-bajnok.
Dávid Sándor

VI. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, 1981.,
Zug
A CSÚCSON KELL/ETT/ ABBAHAGYNI

. oldal

Olyannyira nehéz maratonpályát épített, hogy a startoló
fogatoknak közel a negyedét kizárták. „Ez világbajnokság,
nem pedig műkedvelő verseny.” /Dubey/
Dr. Várady Jenő az utolsó Eb-n versenybíró volt.
Briliáns statisztika
Utolsó EB! Illő tehát bizonyító erővel dokumentáltan, számokkal lezárni a magyar hajtósport éremgazdag aranyútját.
Várady elkészítette a lenyűgöző „végelszámolást”.
Ország
arany
ezüst
bronz Összesen
Magyarország
Svájc
Lengyelország
Nagy-Britannia
NSZK
Hollandia
Csehszlovákia

10
2
-

3
1
3
2
2
1
-

2
3
4
2
1

15
3
6
6
4
1
1

Eltűnődöm!
Vajon a jövő Európa-bajnokságain feltűnik-e valaha is
olyan – vagy legalább hasonló – sikeres „hajtózseni”újonc mint Fülöp Sándor /Budapest, 1971/, Bárdos
György /Sopot, 1975/, vagy Muity Ferenc /Donaueschingen, 1977/, Bálint Mihály /Zug, 1981/.
Reménykedjünk. A helyzetet látva sajnos ez is csupán
nosztalgia: „sóvárgás, vágyakozás távoli elveszett, elmúlt
dolgok után.” Ne legyen igazam!
/A szerző/

A 36 éremből 15 , a 12 aranyból 10 a miénk!
Végszó – helyett …
1981. Vége az Eb-aranykorszaknak! Sajnos. Nem csupán sikersorozatunk megszakadása, hanem a fogatsport
fejlődését serkentő hatása okán is.
Pedig a hat Eb közül az utolsón startolt a legtöbb nemzet,
csapat és hajtó. Az érdeklődés nőttön nőtt.
Az Európa-bajnokság csúcson volt.
Ekkortól már a világbajnokságokra összpontosíthatott a fogatszakma.
1982. Tjerd Velstra és Hollandia a vb-dobogó legfelső
fokán.
1984. A felülmúlhatatlan aranyesőt hozó szilvásváradi világbajnokság
Juhász László és csapatunk Juhász, Bárdos György,
Fülöp Sándor elsöprő győzelmével.
A „Várady-lendület” még tart! Juhásszal együtt az
Európa-bajnokságon is edződött sikeremberek – Bárdos, Fülöp, Papp, Muity, Bálint, Fintha – húzzák,
tolják a szekeret.
Aztán az arany nagyon messze gurul. Kereken háromszor hét szűk esztendő következik – 2004-ig.
Kecskeméten Lázár Zoltán és a magyar csapat nyeri a
világbajnokságot.

13 nemzet, 8 csapat, 39 hajtó
Aranyérmes Bárdos György és a magyar csapat: Bárdos, Muity Ferenc, Bálint Mihály
Várady-helyzetjelentés
Bárdos és Muity mellett a harmadik csapattag Bálint
Mihályt változatlanul üldözte a balszerencse. A díjhajtó
pályára vezető úton ostorhegyes lova lesántult. Aztán: a
maratonon kocsirúdjának tengelye eltörött. Fel kellett
adnia a versenyt.
Csak akkor lehetett aranyérmes a magyar csapat, ha két
„lábon maradt” versenyzője hibátlan pályát hajt a vasárnapi
akadályhajtásban. Az ellenfelek a nyakunkon lógtak, érezni
lehetett lovaik lihegését.
Muity Feri az előző napi nehéz hegyi terepen az akadályok között megerőltette mindkét karját, alig tudott fogni
velük.
Sőt: legjobb lova, a maratonhajtásban megerőltette a
lábát. Kíméletből nem akarta befogni. Rengeteg csere-bere
a fogatban. Végül maradt a legbiztosabbnak tűnő eredeti
összeállítás.
Muity a rengeteg méregnyelés után felülhetett a bakra
sötét, címeres válogatott öltözetében, mind az 55 kilójával,
melybe a zsebkése és kulcsai is beleszámítottak. S már
bömbölte is a hangszóró: „Naechste Fahrer, Ferenc
Muity aus Ungarn, bitte zum Start fahren”.
Ferkó a fogattal már ment is a teniszlabdás akadályok
között a vizes füvön. Négy intelligens ló. Elől Szondi csupa
figyelem, Hullám vigyázva, mellette Bogár és Kalós „maguktól” tették a rudat, s vele a kocsit, hiszem Muity a fájós
két kezével „csak” tartotta a gyeplőt. S a zuhogó esőben
– hibátlant hajtott – emlékezik vissza Várady.
Megvan a csapatarany. Utolsónak – vezető helyen
– Bárdos startolt, „úgyis hibátlant hajt”, s meg lesz a
második arany is.
Így történt!
Este a magyar tévé és rádió bemondta: négyesfogat válogatottunk ismét megszerezte az Eb két aranyát.
Salánki Miklós tudósításából még megtudjuk, hogy a maratonszakaszokat a svájciak büszkesége Auguste Dubey a
fogattörténelem első világbajnoka /Münster, 1972/ tűzte ki
a környező tanyatulajdonosok birtokán – és támogatásával.

bíróként kapaszkodtam Bárdos és Muity versenyfogatán.
Közvetlen közelről csodálhattam a szárkezelés művészetét,
a hét élőlény harmóniáját, a világszínvonalú teljesítményt.
Osztoztam örömben és kudarcban. Láttam az összefogást
és a gáncsoskodást. Megtapasztaltam az újpesti gimnáziumom tanára, Babits Mihály szavainak igazát: „Lovak
nélkül élni lehet – de nem érdemes.”

Juhász László
„A nemzetközi fogathajtó sportban Magyarország
mindig úttörő szerepet vállalt” – írta Fülöp herceg a
Nemzetközi Lovas Szövetség elnöke /FEI/ szilvásváradi
világbajnokság /1984/ köszöntőjében.
Tartalommal teli elismerő szavak. Hat világ-, egy Európa-bajnokságot és hat Lovas Világkupát rendeztünk.
Eddig…
Magyarország 2010-ben ismét kezdeményezett! Lázár
Vilmos a Magyar Lovas Szövetség elnöke a Nemzetközi
Lovas Szövetségnek javasolta, hogy az 1971-ben Budapesten nagy szakmai- és közönségsikerrel rendezett első
Európa-bajnokság emlékére a kontinens-bajnokságot
elevenítsük fel.
Akkor a nagyon későn érkezett értesítés miatt nem
vállalkozhattunk a hírnevünkhöz méltó színvonalas Eb
rendezésére. A „beugró” Hollandia a bredai nemzetközi
versenye keretében rendezte a VII. Eb-t.
Most ismét Magyarország következik!
SZEPTEMBER 26-29.-ÉN IZSÁKON RENDEZZÜK
A VIII. NÉGYESFOGATHAJTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGOT.
Az EB történelmet Lázár Zoltán, Dobrovitz József és
ifj. Dobrovitz József írja tovább.
Végigkísértem az Európa-bajnokságok sikersorozatát
is. A budapesti I. Vadászati Világkiállítás és az I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság sajtófőnöke voltam. Fogat-

Fülöp Sándor
Bálint Miska
Miska jeles hajtó, ám nem a szikrázó fényű üstökösök
között, mint Abonyi, Fülöp, Bárdos … inkább amolyan
álló csillag. Rá mindig lehetett számítani.
Apró termete, cserzett, sovány arca, egész lénye határozottságot sugárzott és a szemében, – a barna arcához
képest – világos, olykor világító szemében azonban,
különösen verseny közben szenvedély izzott.
Várady mondta: ha egy narancshéj van a pályán azt
Miska biztos megtalálja és megcsúszik rajta.
Nem erre, hanem Rá, az elszívott vagonnyi cigarettára, bravúrjaira és kitűnő eredményeire emlékezünk.
Az V. Eb-n Haras du Pinben már a nagy siker kapuja
felé hajtott: díjhajtásban negyedik, maratonon /ahol
óvás alatt hajtott, mert az angol bíró közölte: mivel
nem a díjhajtásban szerepelt lovával indult – kizárják. Az úr rosszul tudta a szabályt, ám a lelki teher
Miskán/ a második, ha Bárdos az akadályversenyben
egyetlen hibát vét … nem tette. Így „csak” egyéni
ezüstérmes.
1981-ben Zugban csúcsra ért: a maratonon ugyan
kocsirúdja eltörött, de kit érdekelt ez a végén: Miska
csapat Európa-bajnok.
Salánki Miklós

Fintha Gabi
A „rossznyelvek” szerint a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemre is azért jelentkezett, szerzett agrármérnöki
diplomát, hogy a lovak közelébe kerüljön. Álma valóra
vált. Első munkahelye a Hortobágyi Állami Gazdaság.
A Mátai Ménes vezetője volt.
1974-ben Pásztor Györgytől vette át a gyönyörű
hortobágyi fogat gyeplőjét; tőle tanulta a fogathajtás
alapjait. Kádár László és Abonyi Imre a két fogathajtó zseni tanították, csiszolták tovább egyre gyarapodó
tudását.
1977-ben első nemzetközi versenyén, Sierakovban
mindjárt bronzérmes. Még ugyanebben az évben
Donaueschingenben, két évvel később a zugi Európa-bajnokságon startolt.
Genetikai kincsnek számító, meseszép nóniusz fogatot hajtott.
Élményszámba ment fogatának felszerelése: a szerszámokat azokból a századforduló idejéről előkerült
szerszámcsodákból mintázták, amelyekben egykor a
híres debreceni ötösfogatot pompázott.
A leghosszabb ideig /2001-2012/ volt sikeres fogathajtó szövetségi kapitány.
Fehér
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v a l l á s
Híradás
„Menjetek és hirdessétek:
Közel van az Isten Országa!”
– Ezzel az igénnyel lép a világ
porondjára az Úr Jézus. Ő,
maga is ez teszi lépten-nyomon,
ezt adja parancsba övéinek is.
De hát miről is adjanak hírt?
Nem kevesebbről, mint hogy
„Meglátogatta és megváltotta
népét a Magasságbeli.” Olyan
nagy horderejű cselekedete ez
az embert szerető Istennek,
hogy megér minden fáradságot,
egész életet ennek a jó hírnek
a továbbadása. Hiszen ez ad
értelmet minden küzdelmünknek, egész létünknek, hogy Isten
megbocsátja bűneinket és helyet
készít nekünk Országában.
De most nem is a páratlan
lehetőségről, hanem a híradás
tisztességéről akarok gondolkodni. Mert a híradás manapság
jórészt a szenzációnak számító,
jó hírt messze elkerülő eseményekről vagy kitalációkról szól.
A valósághoz vajmi kevés köze
van, sokszor épp az igazság
elfedésére szolgál. Ma a rossz
hír a jó hír. A borzalom a hír, és
nem a sokkal több szép, nemes
és örömteli esemény. Olyanok,
mint aki megeszi a csokit, a papírját meg összegyűri és közénk
dobja. Az édességet lenyeli, a
szemetet meghagyja. Mivel pedig nem lehetünk ott mindenütt,
hatalmas a felelőssége azoknak,
akik a híreket kiválogatják és
tovább adják.
Figyelemre méltó az az igyekezet, hogy a nemes és szép dolgokat, az Isten dolgait mennyire
el tudják hallgatni, értéktelen,
semmitmondó kacatokkal elfedni, mintha csak ezek léteznének,
ebből állna az emberiség élete.
Ferenc pápánk imádságra hívta
a jóakaratú embereket a békéért.
Szinte az egész világ megmozdult, egy emberként csatlakozott
a kezdeményezéshez. Szóltak
is a híradások címei több ezer
résztvevőről, a jobb szándékúak
több tízezer emberről. Közben
zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér imádkozó emberekkel,
s a világ templomaiban milliók
imádkoztak együtt, vallásra
vagy nemzetiségre való tekintet
nélkül. Kinek érdeke a hamisí-

Református múltunk 52.

tás? Úgy vélem, a fegyvergyártő
hatalmasoknak, akik mindent
megtettek, hogy háború legyen
és hatalmas hasznot húzzanak
a pusztításokból. Meg azoknak,
akik már az újjáépítést tervezték, szintén busás profitot remélve. Mert bizony, a hatalmas
imádságos összefogás láttán visszavonulót fújt a rombolni akaró
erő, - legalábbis egy időre.
Amikor II. János Pál pápánk
először hívta közös imára Assisibe a világ összes vallási vezetőit,
az egyik nagy TV-társaság riportere annyit tudott az eseményről
mondani, hogy a szentatya a
hűvös időben a reverendája fölött egy könnyebb fehér pulóvert
viselt. Semmi többet. Az egymás
megértését, elfogadását építő,
nagy horderejű kezdeményezésről egy szót sem. Nehezen
tudnak mit kezdeni a békével
azok, akik a háborúságból gazdagodnak.
De hát ne tegyünk úgy, mintha
csak a világ ferde híradása létezne. Mi, keresztények, akikre
Krisztus a megváltás örömhírét
bízta, igen sokszor elferdítjük,
megkurtítva, eltorzítva adjuk
tovább; a lényegtelenről beszélünk, a lényegeset elhallgatjuk.
Igehirdetés helyett prédikálunk.
Legtöbbször az Evangéliumhoz
mért életvitelünk lesz a gátja,
hogy embertársaink megismerhessék Isten nekik szóló
üzenetét. Sokszor vagyunk úgy,
mint a valamikori plébános, aki
a csodálatos kenyérszaporításról
szóló evangéliumot magyarázva ötszáz emberről beszélt. A
szentmise után a sekrestyés
csak megjegyezte: Plébános úr,
mintha tévedett volna, hiszen
az evangélium ötezer embert
mond. Hagyja, - legyint lemondóan a plébános, - bár ezt az
ötszázat elhitték volna!
Nem hiába jó hír az Evangélium! Hirdessük a jót, az igazi értéket, mondjuk el, hogy a fekete
felhő mögött csodálatosan süt a
nap, s hogy a világ szemete csak
a rengeteg jónak a csomagoló
papírja. Krisztussal lehetünk
derűlátóak! Legyünk is!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Szeptember 28-án, szombaton a templomkertben ismét családi
napot tartunk. Mindenkit, különösen a családokat szeretettel
várunk a programokra.
- A búcsúi ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. A szentmisét
és a szentbeszédet Bábel Balázs érsek atya mondja.
- Köszönettel vesszük, ha a terményhálaadásra terményeket,
gyümölcsöket hoznak, valamint a borházak tulajdonosait is
felkérjük: legjobb boraikkal jelenjenek meg a búcsú ünnepén a
templomban.
- Október elsejétől az esti szentmisék fél 6-kor, rózsafüzér ájtatossággal kezdődnek. Az esti harangszó 7 órakor szólal meg.
Októberben minden este van rózsafüzér imádság.
- Október első vasárnapjától a 9 órai szentmise alatt a közösségi
házban óvodás gyermekeknek lesz foglalkozás.

„1814. május 11. A Prédikátor és
Szegedi Mihályon kívül minden
Elöljárók jelenlétében
1.) Felolvassa a Prédikátor Tekintetes Tractuális Curator, Bernátfalvi Bernát György urnak currentialis
levelét, melyben kivánja, hogy
Tractualis Assessorságra, mint
két individuum hijjával van a
Tractus, a Megyében lévő minden
Predikátorok közül választassanak
az Eklésiákból hatan. Mely szerént, ezen Eklésiai Elöljáróság a
Rátzkevi, Makádi, Aporkai, Tassi,
Uszodi és Vadkerti Tiszt. Prediká-

torokat választotta, mely választás
a Predikátor által az illető helyre
megküldetett.
2.) A Méltóságos és Tekintetes úri
Gyűlésre bé adott instantiájára az
Eklésiának semmi bizonyos meg…
(elmosódott írás – N.Á.) válasz
nem adódván, mivel a tárgy igen
fontos, tehát az Eklésia Curátorára
bizatott, hogy Tekintetes Preceptor
Csemitzky György urnak, mint az
uraság széki notariusának Damásdi János Elöljáróval jelenjen meg, s
tudja meg a földes uraság opinioját,
egyszersmind szavazatáért (?-

Hibaigazítás: az előző számban elírással jelent meg az
ülés évszáma. Helyesen: 1814.
Igen fontos és hétköznapi ügyek között ennyi év távlatából már nehéz különbséget tenni. Sőt, kertjeink

N.Á.) az Ekésia neviben esedezzen
Horvát Péter Elöljáró és Szegedi
Pál Bíro és Elöljáro majd a tartando
uri szék alkalmatosságával szoval
esedezzenek.
3.) Mind ez ideig is el maradvan
a Parochia kis kert reparaltatása,
item sessione megparantsoltatott
az Egyházfinak, hogy a közelebbi
szerdán okvetetlen megtsináltassa,
elbontatván a már más ízben említett, az Elöljáróság hire nélkül a
Rector számára el szakasztatott kis
kertet.” (P.IV.: 41.ol.)
közli: Nagy Árpád

határának sérthetetlensége mintha még fontosabbnak
tűnne egyházmegyei és közjogi ügyeknél is. Lehet, hogy
nem ártana a ma „fontos” ügyeinket is ezzel a bölcs távlatossággal kezelni, értük aggodalmaskodni… ? -na-

Gyülekezeti hírek
- Szeptember 15 (vasárnap), 10 óra: az istentisztelet keretében bemutatkozik a Gedeon Társaság.
- Rendhagyó módon: október 6. (vasárnap), 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon; október 27-én már
13.30-tól.
- Amint láthatják a Testvérek, a templomunk külső felújítása javában folyik.
Akiknek módjában áll, kérjük segítsék
adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben feladatainkat. Köszönjük szépen!

IKEM rendezvény
- Szeptember 21.(szombat), 16.30-tól(!): vetítés és beszélgetés a református gyülekezeti házban,
a téma: „Tormay Cécile élete és munkássága”
- Október 26. (szombat), 16 órától: Végh László tart előadást, címe: „Molnos Angéla élete – A
magyar nyelv védelmében”, helyszín: Ipartestület Székháza (Gábor Áron utca 1.)
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek akik

id. Papp Lukácsot
végső útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család

VÉRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú
lakosságot, hogy
2013. szeptember 29.-én
(vasárnap)
9 órától 14 óráig
Izsák, Szabadság térén
(városközpontban)
megtalálható véradó
kamionban véradás lesz

Magyar Vöröskereszt

Elektronikaihulladék-gyűjtés

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Izsák város lakosságát, hogy az Önkormányzat ebben
az évben is megszervezi a lakossági elektronikai – és akkumulátor
hulladékok gyűjtését a Fe- Group Invest Zrt. bevonásával.

Értesítjük Izsák Város
lakosságát, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének BKO/001/0041515/2013. számú határozata
alapján az Izsák-Kom Kft.
a kiadott 2013. évi hulladékgyűjtési naptárban
megadott gyűjtési gyakoriságtól eltérően az utolsó
negyedévben is hetente
fogja a hulladékgyűjtő kukákat üríteni. A szelektív
hulladékgyűjtés rendjében
változás nem történik.

A gyűjtés időpontja: 2013.október 12. (szombat)
A gyűjtés ideje: 8-12 óra
A gyűjtés helyszíne: PIACTÉR
A gyűjtés módja: A fentiekben meghatározott időben, helyen és
időtartamban közvetlenül teherautóra történik a gyűjtés, így nem
fordulhat elő olyan eset, hogy a begyűjtött hulladékot illetéktelen
személyek eltulajdonítják, szétszerelik és utána közterületeken
szétszórják. A begyűjtés térítésmentes és csak egy alkalommal kertül
megszervezésre 2013. évben.

A begyűjtésre kerülő hulladékok:

Háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, számítógépek, azok
tartozékai és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai
cikkek, elektromos és elektronikai barkácsgépek (kivéve a helyhez
kötöttek), játékok, szabadidős és sportfelszerelések, ellenőrző és
vezérlő eszközök, világítótestek, akkumulátorok, elemek

Bagócsi Károly címzetes
főjegyző

IZSÁKI Hírek

2013. szeptember 19.

. oldal

„Annyi a jogunk, amennyit ki tudunk harcolni”
(30 éve hunyt el az utolsó hiteles kommunista, Kurkó Gyárfás 1909 – 1983)
(A májusi számban megjelent írás folytatása)

Szintén égetően sürgős feladatnak
bizonyult, a II. Bécsi Döntés nyomán
kialakult vagyonelkobzások rendezése,
az Észak-Erdélybe telepített románok
jogviszonyának tisztázása, valamint az
1944.szeptember 12. utáni (szovjetromán fegyverszüneti egyezmény)
hadifogság, hadiszolgálat, menekülés,
deportálás miatt gazdátlanul maradt
német és magyar vagyonok zárolásának ügye. Ezen vagyonok kezelésére
létrehozták a CASBI-t, az Ellenséges
Javak Pénztárát. Az MNSZ elnökeként
Kurkó Gyárfás mindvégig szorgalmazta
a román állampolgárságú magyarok
vagyonának kivonását a CASBI ellenőrzése alól. Ezzel párhuzamosan a menekülések miatt időszakosan távollévők
állampolgársági jogainak mielőbbi rendezését. Mindezekben a román anyagi
és hatalmi érdekeket sértő kérdésekben
mindenkor vallotta, hogy „szükség van
őszinte és nyílt párbeszédre, a bajok
leplezésével a demokrácia ellenségeinek
bűntársaivá válhatunk. Nem volt akkor
sem „elvtársias behódolással”, amikor
Patrascanu igazságügy minisztert
számon kérte az ígéretével ellentétes
„megcsúfoló törvény” miatt a fenti
ügyben. Felteszi a kérdést: „ki köti meg
a kezét ?” – s miközben választ nem vár,
él az ekkor már veszélyes vélménynyilvánítás szabadságával: „demokráciánk
alszik.” Ez a megalkuvás nélküli kiállása
a romániai magyarság érdekei mellett,
azt eredményezte, hogy az értelmiség és
a falvak népe is egyre inkább támogatólag állt az MNSZ mellé. Az írók 1946.
októberében közös nyilatkozatban
támogatták a szövetséget olyan átfogó
„helikonista egyezéssel”, melyhez
Bánffy Miklóstól, Maksai Alberten át,
Kós Károlyig és Szabédy Lászlóig a
legjelesebbek adták nevüket.
Szintén nem elhanyagolható érdeme
az MNSZ nemzetiségi politikájának,
hogy az 1944 őszi fordulat után, a magyar közösségek szabadon kitűzhették a
magyar nemzeti színeket középületeikre. Igaz, csak a románnal együtt.
Az MNSZ II. székelyudvarhelyi kongresszusára egy nemzetiségi törvénytervezetet is kidolgoztak, amely a nemzetiségi minisztérium felállításának
ígéretével, széleskörű emberi és politikai jogok biztosításának rendszerével

elment volna a politikai önrendelkezés
szavatolásáig. E törvénytervezet elfogadásának ígéretét a Groza kormány
nem teljesítette. Nem feledkezhetünk
meg azonban arról, hogy az 1952-ben
létrejött Magyar Autonóm tartomány
létrejöttének lehetősége – bármennyire
is az erdélyi magyarság csak egy részének jelentett némi jogérvényesítési lehetőséget – ennek a megindított merész
küzdelemnek is köszönhető volt.
Ugyanilyen merészséggel szólalt fel
Kurkó Gyárfás 1945-ben a felvidéki
magyarság ügyében is: „… erélyesen
tiltakozunk a csehszlovákiai magyarság ősi földjéről való kiűzése ellen
is.” Képviseli a Groza miniszterelnök
által megígért vámunió létrehozást és
útlevélkényszer eltörlését Magyarországgal. Mindezekhez a legfontosabb
szócsövek, az MNSZ kezébe jutott
„Népi Egység” és „Világosság” című
lapok voltak.
Kultúr-, művelődés- és egészségügy politika
Kurkó Gyárfás közéleti tevékenységének központi gondolatából származtatható az a cselekvési sor, amely a kultúrés művelődéspolitika terén jellemezte
működését: a romániai magyarság
jövőjének záloga az önálló magyar intézményrendszer megteremtése.
A háborús fordulat után rögtön szorgalmazta a magyar nyelvű közoktatás
újra indítását (Népi Egység, 1944.
december 26.) Ezen felszólalásaiban,
beadványaiban is nyomon követhető,
hogy nem tartozott az agresszív dogmatikus baloldaliak közé. Több megszólalásából is kitűnik, hogy a magyar
iskolák beindítását, felszerelését, a tanszemélyzet fizetésének előteremtését
sürgetve, mindig az egyházi iskolákat is
felkarolta. A széles összefogás jegyében,
ezt teljesen természetesnek gondolta.
Valószínűleg e közös sors vállalása
jegyében sikerült a két csíkszentdomokosinak az összefogás szép példáját
felmutatni az Országos Petőfi Alap
létrehozásával. 1945-ben egyetemi és
közművelődési célok támogatására alapították. Márton Áron római katolikus
püspök 3 millió (!) lejes adománnyal
támogatta az alap elindulását.
1945-46 folyamán ebből folyósították

több száz tanár rendezésre váró fizetését, támogatták a magyar szakiskolák
beindítását, a gyermeküdültetés céljait,
a Székely Múzeum (Sepsiszentgyörgy)
működtetését, sőt az 1946-os aszály
idején a szükséget szenvedő székely
megyéket is.
Összességében : 1945 májusától
kezdődően, egy éven belül az MNSZ
kiteljesíthette az anyanyelvű oktatás
intézményrendszerét az óvodától az
egyetemig.
Ugyanennek a szellemi megerősödésnek a jegyében hoztak létre színházakat
(bővítve az állami támogatás rendszerét
is), különböző tudományos műhelyeket (pl.: Zeneművészeti Főiskola).
Elindították az azóta is emlegetett
(előzmény nélküli) csángóföldi magyar
oktatás hálózatának kiépítését.
Mindezeket csak címszavakban számbavéve is mondhatjuk, hogy a röviden
bekövetkező „államosítás”-sal megtetézett román kommunista ideológia
mögé bujtatott nemzetiségi elnyomás
hadjáratai, immár egy létező és működőképes magyar intézményrendszerrel
kellett megküzdjenek. Ennek gyors
létrehívása nélkül, az erdélyi és romániai magyarság nem nyerhetett volna
szellemi teret, és a kitartáshoz szükséges időt, hivatkozási alapot az elkövetkező kommunista évtizedek élet-halál
harcához. Mindebben elévülhetetlen
érdemei vannak annak a baloldalinak
elkönyvelt Kurkó Gyárfásnak, aki ezen
elkötelezettsége mellett is vallotta: „ az
„ekések” –az Ekés Front vezetése-N.Á.
– nem kérték, hogy mondjunk le a vallásunkról, ellenkezőleg: tisztában vannak

azzal, hogy aki lemond vallásáról vagy
nemzetiségéről, az nem jó magyar, és
abból jó román sem lehet.” Ennek a
következetességnek a jegyében fogalmazta meg az MNSZ az ún. „Százas
Intézőbizottsága” értekezletén (1946.
március 18-20), hogy a „tanügyi személyzet tisztogatása” felügyeletére is
megfelelő személyt kell kinevezni. A
minisztérium által kinevezett Neumann
Tibor ellen az MNSZ-nek kifogása van.
Javasolják „egy demokrata magyar tanár
kinevezését.”
Az MNSZ brassói gazdasági konferenciáján így fejezi be mondandóját: „Szakembereinknek jó munkát kívánok, és
munkájukhoz áldást!” (1946).
Mindezek az apró jelzések arra intenek minket, a ma kultúrharcaiban és
egyéb csatákban résztvevőket, hogy
tartózkodjunk a „baloldaliság” mai
megítélésének visszavetítésétől. Mert
így aztán ítélkező emlékezetünk süllyesztőjében tüntetjük el azokat is, akik
talán erre nem is szolgáltak rá. Ilyen
hibás, ítélet áldozatának vélem Kurkó
Gyárfást is, minden felróható politikai
hibái ellenére. Az egészségügy politika
területén megoldásra váró legfontosabb
kérdések sorát az MNSZ Országos
Intézőbizottsága brassói határozatában
foglalta össze 1946 márciusában. A
célkitűzéseket át meg átszövi a magyar
nyelvhasználat, a magyar nyelvet is beszélő orvosok státusának biztosítására
igyekvés. Az Intézőbizottság határozataiból azt láthatjuk, hogy a romániai
magyar társadalom gondjainak átfogó
és módszeres kezelésére törekedtek.
Gazdaságpolitika
A gazdasági egyenlőség és szabadság formábaöntése és működtetése
ügyében Kurkó Gyárfás elnöksége
idején határozat született egy Romániai
Segélyező Bizottság felállításáról, az Erdélyi Magyar Gazda Egyesület (EMGE)
megerősítéséről, a megtámadott és politikailag kikezdett szövetkezeti munka
támogatásáról, főleg a kisebb falvakban.
Célul tűzték ki a Magyar Gazdasági
Tanács megalakítását.
Az elért eredmények között tudható:
az ún. „Csíki Magánjavak” visszaszerzése 1946 októberére. A szomorú tény,
hogy ez és egyéb eredmények is csupán

tiszavirág életűnek bizonyultak, s alig
élték túl Kurkó Gyárfás elnöki tisztéből való lemondását, már nem vagy
nem csupán az elnök és munkatársai
hibájának tudható be.
Amint a Párizsi Békediktátumban
a győztes hatalmak döntöttek Erdély
sorsáról is, a magyar vélemények és
igények figyelembe vétele nélkül, úgy
az erdélyi magyarság egyenjogúsítási
törekvéseinek derékbatöréséről is a
fölénk növő és radikalizálódó román
nacionalizmus erői döntöttek az „új
Romániában”, immár kommunista
mezbe bújva. Ennek áldozata lett Kurkó Gyárfás, és később a Magyar Népi
Szövetség. Kurkó jó politikai érzékkel
látszólag elkerülte, hogy az egyetemes
magyar érdekek szerint foglaljon állást
Erdély jövőbeli hovatartozása kérdésében a béketárgyalások előtt. Ezért sok
bírálatot kapott. Ám ő tudta, hogy nem
szólhatunk bele érdemben a nagyhatalmak döntésébe. Ezzel a diplomatikus
tartózkodással megnyerhetőnek vélte
a hatalomra törekvő román baloldal
(Ekés Front, ODA) bizalmát, későbbi
segítőkészségét. Nem sejthette, hogy
ez a kényszerű engedménye kevés lesz,
mert nem csak a földünket akarják a
régi-új orzók, hanem a lelkünket is.
Amit pedig Márton Áron püspöknek
büntetésül, azt Kurkó Gyárfásnak
elkötelezett baloldalisága „jutalmául”
szánta a román kommunista túlzó
nacionalizmus. 1949 november 3-án
saját kolozsvári otthonából hurcolták
el. 1951-ben katonai törvényszék ítélte
el – így a perköltséget is a családjának
kellett fizetnie- , mint magyar irredentát. Tizenhat börtönév alatt egyszer
tudathatott magáról családjának. Az
ún. „általános amnesztia”-val szabadult (LT.kk. 1968/94), de a kegyetlen
börtönévek testben és lélekben egyaránt megtörték. Feleségét többször is
megpróbálták rávenni, hogy váljon
el a férjétől, mert a maga és lánya
sorsát így könnyítheti. Kató Emma
azonban mindvégig hűséggel kitartott
mellette. 1965-től, 1972-ben történt
nyugdíjazásáig a brassói posztógyárban
karbantartó lakatosként tengődhetett.
A külvilággal már kapcsolatot nem
tartott, a börtönévekről következetesen
hallgatott; befeléforduló, megkeseredett emberré lett. 1983-ban gyomorrák
következtében hunyt el, anélkül, hogy
bármi jelét láthatta volna annak, hogy
az utolsó erejéig képviselt erdélyi
és romániai magyarság ügye jobbra
fordulhatna. Születésének százéves
évfordulóján (2009-ben) még szűkebb
hazájának tekintett Brassóban sem
emlékeztek meg róla. A temetőben
sírkövét összemázolással gyalázták
meg néhány évvel korábban. Most,
halálának 30. évfordulóján jó lenne,
ha felületesen ítélkezőknek, könnyen
felejtőknek, és főleg jobb szándékú
magyaroknak egyaránt eszükbe jutna
Jézus Urunk mondása: „ Aki nincs ellenünk, az velünk van…” (Márk ev.9:40 )
Hiszem, hogy egyszer elhozza az igazán
Ítélő ama napot, amelyen Kurkó Gyárfás is ott lehet azok soraiban, akikre
nem volt méltó ez a világ!
Nagy Árpád
Felhasznált és ajánlott irodalom:
Kurkó Gyárfás: Nehéz kenyér, Kriteron
kiadó, Bukarest 1970.
Kurkó Gyárfás emlékére, összeállította:
Lipcsey Ildikó, Kossuth Kiadó 1987
Nagy Mihály Zoltán – Olti Ágoston:
Érdekképviselet vagy pártpolitika? iratok
a Magyar Népi Szövetség történetéhez
1944-1953, Pro Print, Csíkszereda 2009
Kurkó Gyárfás, a magányos ember,
Daczó Katalin beszélgetése Ferenczné
Kurkó Veronikával, in: Székelyföld 2012.
augusztus, 105-110.ol.
Oláh Sándor: Kurkó Gyárfás életpályája:
Társadalomtörténet-írásunk kihívása,
in: Székelyföld 2012.augusztus, 112
– 117.ol.
Lipcsey Ildikó: CASBI (A magyar vagyonok államosítása Romániában 1945
után), Possum, 2001.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-án
tartotta ülését. Az első napirendi pont
keretében jóváhagyta az Izsáki Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az alapdokumentum felülvizsgálatára és módosítására a nemzeti köznevelési törvény
módosítása miatt volt szükség.
Ugyancsak jogszabályi kötelezettségét
teljesítette a testület, amikor jóváhagyta
az Izsáki Általános Művelődési Központ
Házirendjét.
A következő napirendi pontban a lejárt
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalta meg
a Képviselő-testület. Ennek keretében
elfogadta a hat határozat végrehajtásáról szóló előterjesztést.
A negyedik napirendi pont keretében
került megtárgyalásra a 2013. évi
költségvetés végrehajtásának első
félévi alakulásáról szóló tájékoztató.
Az anyagot a Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta. Az első
félévi gazdálkodás kiegyensúlyozott
volt, mivel a 45,7 százalékos bevételi
teljesítés mellett 34,1 %-os kiadási
előirányzat teljesült. Utóbbinál azért
alacsony a teljesítés, mert a költségvetés
meghatározó részét lekötő fejlesztések
(kerékpárút, Kodály Zoltán utcai óvoda, szennyvízprojekt első szakasza) a
III. negyedévben valósulnak meg és
az elszámolásuk november hónapig
elhúzódik.
Az ötödik napirendi pont keretében az
adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadására került sor. A polgármesteri felvezetőben és az előterjesztésben
is szerepel, hogy élni kívánok az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B.§ (1) bekezdésében biztosított
lehetőséggel.
„ Az önkormányzati adóhatóság helyi
adó és gépjárműadó vonatkozásában
a százezer – magánszemélyek esetében
az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét(
elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az
adótartozási összeget a helyben szokásos
módon közzéteheti.”
Az elmúlt három évi tapasztalatom
azt mutatja, hogy megszokássá vált az
adók nem fizetése, ami a közteherviselés szempontjából megengedhetetlen.
Nem etikus számomra, hogy egyes adózók rendszeresen kapcsolódnak az önkormányzat szociális ellátó rendszerére,
ugyanakkor kocsit tartanak fenn és az
adót pedig nem fizetik meg. Ugyancsak
problémásnak tartom, hogy állami és
európai uniós forrásokból támogatott
vállalkozók nem fizetik meg adójukat
és a felszámolás, végelszámolás mögé
állva közvetetten megkárosítják településünk polgárait.
A 2013. évben a második féléves
adó megfizetésének határideje 2013.
szeptember 16. napja, így tisztelettel
felhívom a figyelmet az adófizetési kötelezett teljesítésére. A türelmi idő 2013.
szeptember 30. napjáig szól.
Bár több munkával jár, de élni fogunk
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011.(XII.29.) Korm. rendelet
alkalmazásával, melynek 101.§ (1)
bekezdés a.) és b.) pontja is, mely
szerint:
„A közlekedési igazgatási hatóság - a
kivonási okot észlelő hatóság értesítése
alapján – a jármű forgalomból történő
kivonását rendeli el a 96.§ (1) és (9)
bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha
- a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója
a gépjárműadó fizetési kötelezettségének
nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte,
- bíróság, közjegyző, külföldi hatóság
vagy jogszabály által feljogosított már
hatóság jogerős határozatában a jármű
lefoglalását, elkobzását, vagy (4) bekezdésben foglaltak kivételével a zár

alá vételét elrendelte, továbbá, ha a
járművet a bírósági végrehajtás során
a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a
társadalombiztosítási szerv részéről eljáró
személy lefoglalja.”
A hatodik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a talajterhelési
díjról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata előterjesztést. Ennek
nyomán a z 57/2013.(09.03.) számú
önkormányzati határozat az alábbi
szövegezéssel került elfogadásra: „
Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhívja a szennyvízrendszeri
rákötéssel nem rendelkezők figyelmét,
hogy a műszaki szabványoknak megfelelő, a szolgáltató által kiállított dokumentummal igazolt, 2013. január 1.- 2013.
december 31. közötti időintervallumban
elvégzett csatlakozás esetén önkormányzati rendeletében mentességet biztosít a
2013. évben esedékes talajterhelési díj
megfizetése alól. Az igazolásokat a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához kell
benyújtani. Határidő: azonnal, illetve
2013. december 31. Felelős: Bagócsi
Károly címzetes főjegyző.
A döntés nyomán tisztelettel kérem a
talajterhelési díj megfizetésére kötelezett adóalanyokat, hogy gondolják át a
rákötés lehetőségét és azt a körülményt,
hogy 2013. évben a korábbi évhez
viszonyított 10-szer nagyobb díjat kell
megfizetni. Erre jelent mentességet a
jelenlegi döntés, ha a dokumentálás
az év végéig befejeződik. Utána sajnos
be kell szednünk a 2013. évre kivetett
díjat is. Álláspontom szerint a 2013.
évben fizetendő adóból a rákötés
megoldható.
A hetedik napirendi pont keretében
a testület hatályon kívül helyezte az
alapfokú művészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról
szóló 8/2012.(IV.25.) önkormányzati
rendeletet. A rendelet szövege már
azért nem került közzétételre mivel
kihirdetését követő második napon
már hatályát is vesztette. Erre a jogszabályok alkotásáról szóló törvény ad
lehetőséget.
A bejelentések első pontja keretében
tájékoztatást adtunk a Református Egyházközség utcanév elnevezési javaslatairól. Megköszöntük a kezdeményezést,
de a vonatkozó helyi rendelet szerint az
utcabéli lakóközösséget is megilleti a
kezdeményezési jog. A végleges döntést
a település Képviselő-testülete fogja
meghozni.
A második pontban az Izsák Város
díszpolgára és az Izsákért Emlékérem
adományozása napirendi pontok (szeptember 17.) kapcsán adott tájékoztatást
Mondok József polgármester.
Utána részletes „kérdés- felelek”
program volt, ahol Kutas Tibor képviselő Úr, a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnökének beadványa
– a lakossági bejelentések alapján - és
a tényleges pályázati álláspont alapján
képviselt Aljegyzői álláspont válaszai
kerültek ütköztetésre. A végkifejlet
értékelésem szerint pozitív töltést kapott, mivel a megépült kerékpárút célja
és rendeltetése, valamint a lakossági
igények egy mederbe terelése közös
célokat szolgál. Természetesen itt is
megjelenik a különböző megítélés és a
pénzügyi helyzet ismeretének hiánya, a
pályázati kiírások hiányos ismerete.
A következő részben a Polgármester
Úr tájékoztatást adott arról az örömteli
eseményről, hogy az izsáki Általános
Iskolában a testnevelési óra keretében
beindult a lovasoktatás, amit Turcsán
István és csapata – az előírt engedélyek
birtokában - szervez.
Elmondta, hogy a Nemzeti Vágtán
településünket Ádám Dávid képviseli
és kérte minden drukkoló izsáki Polgár
támogatását. Megköszönte a Tegyünk
Izsákért Egyesületnek, a néptáncosoknak, az izsáki egyházak képviselőinek részvételét az Augusztus 20-i
ünnepségen. Rövid tájékoztatást adott
az Izsáki Sárfehér Napok megrendelé-

séről, a VIII. Négyesfogathajtó Európa
Bajnokság szervezéséről, a jelentkező
előkészítő munkákról, melyhez minden
izsáki Polgár segítségét kérte.
A zárt ülésen négy kérdéskörben hozott döntést a testület. Ebből az egyik
az Alföldi Garabonciás Kft-hez bevezető
út, magánúttá történő nyilvánítása és
115.000 Ft-ért történő értékesítése.
A megjelölt út kizárólagos magáncélt
szolgál, mivel a környező területeket az
önkormányzat korábban értékesítette
a vállalkozó részére. Az utat a vállalkozó saját költségén aszfaltburkolattal
látta el.
A második kérdéskör a Szabadszállási
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
volt. Erre a Képviselő-testület a korábbi
évekhez hasonlóan 200.000 Ft. támogatást szavazott meg. Itt zárójelben meg
kell jegyezni, hogy az Izsáki Tűzoltóság
megalakulása napirenden van és ehhez
szorosan kapcsolódik a következő
döntés is.
A Képviselő-testület vállalkozásfejlesztési, települési kötelező köztisztasági- településüzemeltetési, parkolási
feladatok kötelező ellátása céljával
megvásárolta az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettől az Izsák,
Holló u. 16 számú ingatlant és a vele
szemben lévő 685/8. hrsz-ú területet.
A pénzügyi művelet illeszkedik Izsák
város hosszú távú településfejlesztési
stratégiájához és lehetőséget biztosít a
közvetlenül hozzátartozó mezőgazdasági hasznosítású területek turisztikai

2013. szeptember 19.
célú fejlesztéséhez.
A negyedik pont egy korábban munkahelyi balesetben elhunyt izsáki lakos

juttatásaival kapcsolatos tényállás tisztázású döntéshez kapcsolódott.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Te szedd!

Idén ismét megrendezésre került a „Te szedd!” országos szemétszedési akció, melyhez az ország polgárőrségei is csatlakoztak. Így
tett az izsáki Kolontó Polgárőr Egyesület is, a hozzájuk csatalakozott
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A hideg, esős időjárás
ellenére jelentős területet tisztítottak meg, köztük a város főutcáját,
a református temető és a kerékpárút környékét, valamint a fogathajtó
pályát. Példás, a közösségért végzett munkájuk köszönetet érdemel.
E köszönet abban is megnyilvánulhat, hogy a jövőben kevesebben
szemetelnek, illetve többen csatlakoznak hozzájuk egy-egy ilyen
akció alkalmából.

IZSÁKI Hírek

2013. szeptember 19.

Így volt...
Egy nagymama mesélte. - Nemrég
egy szupermarketben vásároltam,
amikor a fiatal pénztáros hölgy azt
javasolta nekem, hogy inkább a saját
táskáimat használjam, mert a műanyag
zacskó nem környezetbarát. Bocsánatot kértem, és elmondtam neki, hogy
„az én időmben nem volt még ez a
„zöld” dolog.
A hölgy azt válaszolta, hogy „azért
van ma ezzel problémánk, mert az
Önök generációja nem törődött eléggé
azzal, hogy a környezetet megóvja a
jövő nemzedékének”.
Elgondolkodtam. Annak idején tényleg nem volt még ez a „zöld” dolog. De
akkor mink volt helyette? Nos, leírom,
hogy mire emlékszem…
Annak idején visszavittük a tejesüvegeket, üdítősüvegeket és sörösüvegeket a boltba. A boltból visszakerültek az üzembe, ahol mosás és
sterilizálás után újratöltötték őket. Így
voltak mindig újrahasznosítva. De ez
a „zöld” dolog még nem létezett az
én időmben.
A lépcsőn gyalog jártunk, mert nem
volt mozgólépcső minden boltban és
irodaházban. Gyalog mentünk a boltba, nem pattantunk be a 300 lóerős
verdánkba, valahányszor volt valami
elintéznivalónk kétsaroknyira. De a
pénztáros hölgynek igaza volt, ez a
„zöld” dolog még nem létezett az én
időmben.
Annak idején kimostuk a gyerekpelenkát, mert nem volt még eldobható
pelenka. A ruhát szárítókötélen szárítottuk, nem pedig egy 240 voltot zabáló masinában. A szél- és a napenergia
szárította a ruhákat a mi időnkben.
A gyerekek a testvéreiktől örökölt
ruhákban jártak, nem kaptak mindig
vadonatúj göncöket. De a pénztáros
hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog
még nem létezett az én időmben.

Annak idején egy tévé volt egy háztartásban, nem pedig szobánként. A
konyhában kézzel kavartuk az ételt,
mert nem volt elektromos gépünk, ami
mindent megcsinált volna helyettünk.
Ha törékeny tárgyat akartunk postán
küldeni, régi újságpapírokba csomagoltuk, hogy megvédjük, nem pedig
buborékfóliába.
Annak idején nem használtunk
benzinmotoros fűnyírót. A füvet
emberi erővel hajtott tologatós fűnyíróval nyírtuk. A munka jelentette
számunkra a testmozgást, ezért nem
kellett fitnesztermekbe járnunk, hogy
árammal működő futópadon fussunk.
De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez
a „zöld” dolog még nem létezett az én
időmben.
Ivókútból ittunk, ha szomjasak voltunk, nem vettünk műanyag palackos
vizet, valahányszor inni akartunk. A
tollakat újratöltöttük tintával, ahelyett,
hogy mindig új tollat vettünk volna. A
borotvában csak a pengét cseréltük,
nem dobtuk el a teljes borotvát csak
azért, mert a pengéje életlen lett. De
ez a „zöld” dolog még nem létezett az
én időmben.
Annak idején az emberek buszra
szálltak, a gyerekek biciklivel vagy
gyalog mentek iskolába, és nem használták az anyukájukat 24 órás taxi
szolgálatként. Egy szobában egyetlen
konnektor volt. Nem volt szükségünk
egy rakás konnektorra, hogy több tucat
készüléknek áramot biztosítsunk. És
nem volt szükségünk számítógépes
kütyüre és az űrben keringő műholdaktól érkező jelekre ahhoz, hogy
megtaláljuk a legközelebbi pizzériát.
Hát nem szomorú, hogy a mostani
generáció arra panaszkodik, hogy mi
öregek milyen pazarlók voltunk, csak
mert ez a „zöld” dolog még nem létezett annak idején?

Tisztelt Izsákiak!

A Tegyünk Izsákért Egyesület idén
augusztus 20-án ismét megemlékezett
államalapítónkról, Szent Istvánról és
az új kenyér ünnepéről. Műsorunk
megtervezésekor különös figyelmet
fordítottunk az idősebb és fiatalabb
generációk bevonására és a hagyományok ápolására.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani egyesületünk nevében a támogatóknak és segítőknek, hiszen nagylelkű
hozzáállásuknak volt köszönhető,
hogy egy igazán színvonalas műsorral
emlékezhettünk e nemes eseményre:
Izsák Város Önkormányzatának,
Mondok József polgármester úrnak
és Bagócsi Károly főjegyző úrnak, Podmaniczki Imre esperesplébános úrnak,
Nagy Árpád református lelkész úrnak,
az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klubnak és
Balogh Pálnénak, a Sárfehér Néptánc
Együttesnek és Haránt Eszternek,
Drozdovszky Dórának, Bőtős Barnabásnak, az Izsáki Malom Pékségnek,

a Kolon-tó Polgárőr Egyesületnek,
az Izsáki Rendőrőrs dolgozóinak,
a Mátyási János Cserkész-csapat
tagjainak, a Gedeon Birtoknak, az
izsáki Hegyközségnek, Knábel László
hegybíró úrnak, a Víno Étteremnek
és Prikkel Lászlónak, a Soltszentimrei
Szikvíz Üzemnek és Benkovszki Zoltánnak, az Orgoványi Tánccsoportnak
és Tóthné Szakolczai Tündének, s
Horváth Zsoltnak, valamint Makai
Mariannának, az ITV munkatársainak,
Tetézi Lajosnak és Tetézi Attilának,
Bimbó Pálnak, Bócsai Kálmánnak,
Eszik Lászlónak, K. Szabó Ferencnek, Páhi Sándornak és feleségének,
valamint Hajma Jánosnak és Hajma
Tamásnak
Köszönjük városunk lakóinak, akik
megtiszteltek jelenlétükkel és további
biztatást adtak a folytatáshoz, jövőbeni
munkánkhoz.

Tegyünk Izsákért
Egyesület vezetősége

FELKÉRÉS
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Izsák Város Önkormányzata 2013.
szeptember 26-29. között rendezi
meg a VIII. Négyesfogathajtó Európa
bajnokságot és vele párhuzamosan
a történelmi hagyományokkal bíró
XXIX. Sárfehér Napokat.
Végtelen megtiszteltetés számunkra, hogy a kiemelt városi rendezvényünk mellett egy európai szintű
verseny házigazdái lehetünk és részt
vehetünk nemzeti hagyományaink
ápolásában és a lovas kultúra népszerűsítésében. A rendezvények várhatón nagyszámú turista és látogatói
létszámot vonzanak településünkre és
feltétlenül szükséges, hogy városunk
köztisztasági állapota méltó legyen
a város hagyományaihoz és hírnevéhez. A rendezvényekről az MTVA

csatornái élő közvetítést adnak, így
nem mindegy, hogy a város milyen
köztisztasági állapotban jelenik meg
a felvételeken. Tisztelettel kérem az
Ingatlantulajdonosokat, hogy a lakóházaik előtti közterületeken, a házak
mögötti kertekben a gyommentesítési
és az időszerű kaszálási, gyomirtási
munkákat végezzék el. A közterületeken tárolt járműveket és építési
anyagokat lehetőség szerint máshol
helyezzék el.
Munkájukat előre megköszönöm
és kérem, hogy szép környezetben,
tartalmasan töltsük el ezt a szép őszi
hétvégét. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket és segítségüket.
Bagócsi Károly címzetes
főjegyző
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Gazdaköri szakmai kirándulás
Tokajhegyaljára
Az Izsáki Kertész Gazdakör 1992től minden évben szakmai kirándulást szervez az izsáki és térségi
gazdáknak, a szakma iránt érdeklődőknek. Eddig az ország összes
borvidékét, de határon kívüli borászatokat is meglátogattunk. A határon kívüliek közül, eddig szlovén,
osztrák, vajdasági, párciumi, stb.
borászatokat látogattunk meg, és
minden esetben a szakmai tájékozódás mellett kultúrprogramokat is
beiktattunk a kirándulás során. Ez
évben augusztus 28-29-én a gazdák
kérésére újra Tokajhegyaljára látogattunk, de most más borászatokkal
ismerkedtünk meg, rajtuk keresztül
a borvidék gondjait és problémáit is
megismerve.
Az első nap az Oremus Szőlőbirtokra látogattunk el. A cég neve,
könyörögjünk, azaz oremus. Az
imádság meghallgattatott: modern,
erős, perspektivikus birtok jött
létre Tolcsván. Sőt az azonos nevű
szőlőfajtát is átkeresztelték Zétára,
hogy semmi se zavarja a beazonosíthatóságot. Az Oremus szőlőbirtok a
spanyol Vega Sicilia testvérbirtoka,
az igazgató Pedro Alvarez. Megalakulásának tizedik évfordulóján,
2003-ban lett az Év Pincészete. A
borgazdaságban a legjobb hegyaljai
hagyományokat ötvözik világszínvonalú technológiai eljárásokkal. A
birtok szőlőterületei tizenhárom,
különböző talaj-összetételű dűlőben találhatóak. A borászat 115
ha-ra kiterjedő, különböző mikroklimatikus adottságú ültetvényekkel
rendelkezik. Évente negyedmillió
palack bor kerül forgalomba. A
tolcsvai birtokközpont a szakmaiság
fellegvára: rend, tisztaság, átgondolt
munkavégzés eredménye, hogy az
Oremus boraiban nem lehet csalódni. A bemutatott borok a száraz szamorodnitól a hatputtonyos aszúig
hibátlan élményborok voltak.
Az üzemlátogatás után kultúrprogramként a sárospataki bazilikát, és a várat látogattuk meg. A
bazilika Észak-Magyarország egyik
legnagyobb csarnoktemploma. A
Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére
felszentelt római katolikus templom
főoltára hazánk legnagyobb barokk
faoltára, márvány utánzatú festéssel
és 4,5 kg aranylemezzel díszítve. A
templomban őrzik Árpád-házi Szent
Erzsébet ereklyéjét, aki Sárospatakon
született 1207-ben. A templom több
neves pataki történelmi személyiség
(Rákóczi-, Dobó-családok) temetkezési helyéül szolgált. Feltehetően a
- templom körüli ásatások során előkerült - XII. századi körtemplomban
keresztelték meg Árpádházi Szent
Erzsébetet, a templom alatti kriptába temették Lorántffy Zsuzsannát
és fiát II. Rákóczi Györgyöt. XVI.
századi építésekor a templom falait
megerősítették, olyannyira, hogy a
vár egyik külső bástyájává vált. A
várat felépítő Perényi Péter az elsők
között lépett Kálvin nyomába, s ettől
kezdve a vártemplom református
istentiszteletnek adott otthont, az
“akié a föld, azé a vallás” protestáns
elv alapján. A Sub Rosa teremben
történt Wesselényi-féle összeesküvés következtében a vár és benne a
templom is, az uralkodó Habsburgcsalád katonáinak állomáshelyévé
vált. A zsoldos katonák a templomot
raktárként és istállóként használták,
s hogy lovon és szekérrel is könnyedén áthajthassanak rajta, áttörték a

templom északi és déli falát.
A toronyban három harang kapott
helyet, a középsőt Szent Erzsébet
tiszteletére öntették 1938-ban, s az
alábbi felirat díszíti: “Szegényeknek
hű gyámola, Magyar anyák pártfogója, Ápádházi Szent Erzsébet, Földed
népe áld s kér Téged, Hódolatát
hozza Néked.”
A Rákóczi-vár története az olvasók többsége előtt ismert, külön
ismertetőt a hely hiánya nem teszi
lehetővé.
Sárospatak után a borvidékhez tartozó településeken át indultunk el a
következő állomáshelyünkre. Odafelé útközben megálltunk Olaszliszka
településen ahonnan Kossuth Lajos
édesanyja Wéber Sarolta származik,
és ahol nagyszülei éltek, valamint a
híres „olaszliszkai csodarabbi” Friedländer Herman, aki köztiszteletben
álló zsidó emberként élt a községben, és tőzsdei tanácsokkal látta el
a hozzá forduló a pénzvilágban jártas
társait. Átérve a település alvégnek
nevezett részén, megkoszorúztuk a
cigányok által 2006. október 15-én
brutálisan meggyilkolt Szögi Lajos
tiszavasvári földrajz-biológia szakos
tanár kopjafás emlékhelyét. Gondoljuk el ez bárkivel megtörténhetett
volna gyermekei szeme láttára, de
ha nem tanár az áldozat, akinek
esetét már jogosan a pedagógus társadalom sem hagyta szó nélkül így
a sajtó is kénytelen volt részletesen
foglalkozni az üggyel.
Megérkezve Bodrogkeresztúrra a
Puklus pincészettel ismerkedtünk,
ahol a gazda, Puklus János fogadott
bennünket, aki 1974-ben alapította
pincészetét. Szőlőfeldolgozójuk korszerű, megfelel az új reduktív, illetve
a hagyományos oxidatív technológia
követelményeinek is. Erjesztő kapacitásuk jelenleg 1500 hektoliter.
A fiatalos, üde borokat, mint a furmint, a hárslevelű, sárga muskotály,
és az új fajták, mint a Kövérszőlő,

Bakator, Gohér, stb. itt próbálják
a lehető leggyorsabban készre kezelni, hogy azokat a fogyasztók
minél frissebben, gyümölcsösebben
kóstolhassák. Boraik hagyományos
tokaji érlelését négy, több mint
300 éves, kisfahordós pince segíti,
melyekben olyan hegyaljai borkülönlegességek érnek, mint a tokaji
aszú, a tokaji szamorodni, a tokaji
fordítás. Pincéik tárolókapacitása
2000 hektoliter, hagyományos gönci
(136 liter) és szerednyei (180-220
liter) hordókkal. A fahordós érlelés
időtartamát mindig a bor egyénisége
határozza meg, ez általában 3-5 év,
de akár ennél több is lehet. Nem
hiábavaló a fáradozásunk, amit a fogyasztói körük folyamatos bővülése
és a sorozatos szakmai elismerések
is bizonyítanak. 1999-ben TokajHegyalján az év bortermelőjévé
választották a házigazdát. Két fiával
a termőalapok művelésétől a borok
palackozásáig mindent közösen
végeznek. A borturizmus alapjait
lerakták, szállás, étkezés, kulturált
borbemutatók egyre inkább vonzzák
a borszerető vendégeket.
Reggeli után még megtekintettük
a Bodrogkeresztúri régi magyar motorkerékpárok múzeumát és utána
a borvidék névadójával, Tokaj város
nevezetességeivel, történelmével
ismerkedtünk.
Tokaj után hazafelé, még betértünk
hegyalja egyik leghíresebb településére Mádra, ahol a Monyók pincészet látott bennünket vendégül. Az
üzemlátogatás után, színvonalas
szakmai bemutatóban volt részünk,
a borok magukért beszéltek.
A két nap sűrű programjai után
a különleges borok kóstolásának
ízeit magunkba zárva szerencsésen
hazaértünk és lezártunk, több mint
húszéves időszakot, amelynek folytatásához várjuk az új szakmaszerető
szervezőket.
Vezetőség

IZSÁKI Hírek
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2013. szeptember 19.

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő
tanfolyam indul Izsákon
(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul Izsákon, felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzésére.
A TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény most olyan
konstrukciót kínál az érdeklődők számára, mellyel a ma már elengedhetetlen alapinformatikai kompetenciák könnyen megszerezhetőek. Az
ECDL vizsgafelkészítő programunk négy moduljának elsajátításával a
résztvevők olyan informatikai alapkészségek birtokába jutnak, melyekkel
új lehetőségek nyílnak meg számunkra a munkaerőpiacon.
A 104 órás képzés keretén belül szövegszerkesztést, elektronikus
dokumentumkészítést, internet használati ismereteket tanulhatnak a
jelentkezők, valamint megismerkedhetnek az operációs rendszerekkel,
valamint az információs és kommunikációs technikákkal.
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik lehetőség, 20 fős
csoportokban.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők) Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.800.-Ft), amely összeget a
tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
A tanfolyam várható kezdete: 2013. szeptember 2.
A tanfolyam helyszíne: Izsák Városháza emeleti tanácskozó terme
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 óra, várhatóan a
kora esti órákban. A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között
Izsák Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a
76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen. A csoportok szeptemberi indítása a regisztráció sorrendjében történik!

Müller Sírkő
Szabadszállás
* Kedvező árak
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!

Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok!
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31,
06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Müller Zoltán
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő
APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központi részén, Fürst S. u. 3.szám alatti családi ház eladó.
Érd.: 70-295-3477
A Fleming u. 6. sz. alatti felújításra szoruló családi ház eladó!
T.: 06-30/575-3521

Szeptember 25. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:40: Esti vendég – Földvári
József, Földvári Józsefné

Szeptember 26. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti vendég –
Varga Frigyes búzanemesítő
Október 2. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Nemzeti Vágta 2013
Október 3. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Nemzeti Vágta 2013.
(ism.)

Október 9. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:40: Sárfehér Napok 2013.
I. rész
Október 10. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:40: Sárfehér Napok 2013.
I. rész (ism.)
Október 16. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:00: Sárfehér Napok 2013.
II. rész
Október 17. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Sárfehér Napok 2013.
II. rész (ism.)

Terménykiállítás
Kérjük a termelőket, hogy a
Sárfehér Napok terménykiállítására minél többen hozzanak terményeket, szőlőt, gyümölcsöt,
zöldséget, stb. Legyen minél
reprezentatívabb a bemutató,
hiszen most az m1 televízió
egész napos helyszíni közvetítésben számol be mindarról, ami
nálunk látható, illetve történik.
Valamennyiünk érdeke, hogy
méltó kép táruljon a nézők elé
Izsákról. A terményeket Kállai
Gyula gyűjti össze, s a gazdaköri irodában adhatók le, illetve
ládák ott igényelhetők.

Kedvezményes idegen nyelvi
képzés indul Izsákon
Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon angol és német
nyelvből kezdő és haladó szinten.
A TÁMOP 2.1.2 projekt alapvető célja a felnőtt lakosság munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képes a megértést segítő technikákat alkalmazni,
- Képes az ismeretlen szavak jelentésére következtetni,
- Az elbeszélő technikák ismerete alapján képes egyszerű interakciókra, képes a beszélők motivációját megérteni,
- Képes feltevéseit kifejezni, következményeket levonni,
- Képes a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó nyelvi kifejezéseket alkalmazni,
- Képes egy beszélgetést elkezdeni, fenntartani,
- Képes megérteni és használni a mindennapi szavakat, kifejezéseket,
fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 oktatási nap keretén
belül, 12 fős csoportokban.
A tananyag és a tankönyv biztosított a tanulók számára.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban. (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben
résztvevők)
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200.-Ft), amely összeget
a tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os részvétel, valamint
a modulzáróvizsga követelményeinek legalább 60%-os teljesítése.
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között Izsák Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál
a 76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen.
A csoportok a 12 fős minimum létszám létrejötte esetén indulnak.

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Patai Noel Ottó (anyja neve: Patai Ildikó), Bránya Brigitta
(anyja neve: Flóra Katalin), Kovács Adél (anyja neve: Vörös Angéla),
Herédi-Szabó Nikolett (anyja neve: Heibl Anita), Mezei Miklós
(anyja neve: Farkas Rita), Csizmadia Norina (anyja neve: Kurucz
Éva), Szabó Bence Levente (anyja neve: Grabicza Nikoletta)
Házasságkötés: Baráté István – Varga Renáta, Csányi Zsolt – Molnár Ildikó
Meghaltak: Borbély Mihály – 70 éves – Izsák, Wesselényi utca 2.,
özv. Gyallai Istvánné sz: Kovács Irén – 87 éves – Izsák, Kossuth Lajos
utca 98., Horváth Istvánné sz: Mátyási Terézia – 83 éves – Izsák,
Báthori utca 6., idős Janovics Sándor – 84 éves – Izsák, Hunyadi
utca 4., Janovicsné Talián Stella – 38 éves – volt kecskeméti lakos,
Krasnyánszki Illés – 64 éves – Izsák, Matyódűlő tanya 48., Kovács
Lászlóné sz: Keserű Judit – 82 éves – volt páhi-i lakos, idős Papp
Lukács – 94 éves – Izsák, Bajcsy-Zsilinszky utca 16., Ungor József
– 68 éves – Izsák, Liliom utca 13.
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