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Mondok József szakági
elnök lett

Tíz éves a testvér-
kapcsolat Strulledorffal

Ismét Bozóky Imre az MLSZ elnöke

Márciusi forradalmunkra
emlékeztünk

Március 15-én 10 órakor kezdõdött a ’48-as emlékmû elõtt ren-
dezett városi emlékezõ ünnepség, melyen Hambalkó Ferenc iskola-
igazgató, önkormányzati képviselõ mondott beszédet.

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Kedves Barátaim!

Egy hajdan volt dicsõséges
márciusra emlékezünk most.
Arra a márciusra, amelyre min-
dig emelt fõvel tekinthetünk
vissza, hiszen az akkori európai
fejlõdés szavát megértve hazánk
vált a forradalmi események
zászlóvivõjévé, Európa, sõt a
világ példájává.

 1848. február 23-án este Pá-
rizsban kitört a forradalom, majd
másnap, február 24-én kikiáltot-
ták a köztársaságot Franciaor-
szágban. A forradalom szele vé-
gigsöpört Európán, és 1848.
március 15-én Pestet is elérte.
Ezen a havas esõs reggelen Pe-
tõfi, Vasvári, Jókai, Irinyi veze-
tésével a Pilvax kávéházból in-
dult a forradalom szavát megér-
tõ fiatalok lelkes csoportja tör-
ténelmi útjára.

Nem tudom, van-e a magyar
történelemnek még egy olyan
szép és erõt sugárzó kifejezése,
mint az 1848-as forradalom és
szabadságharc fiatal hõseit szim-
bolizáló “Márciusi Ifjak”!

Petõfi erre a napra verset írt.
Eredetileg úgy kezdte: “Rajta
magyar, hí a haza “. Azt mond-
ták neki: ez nincs így jól: A ma-
gyar csak úgy tud elindulni, ha

talpra áll. Petõfi áthúzta a “raj-
ta” szót és a Nemzeti Múzeum
lépcsõjérõl így buzdította a né-
pet:

“Talpra magyar, hí a haza”.
S, a nemzet talpra állt.

Magam elé tudom képzelni
Vasvári Pált, ahogy beront az
egyetemi karok ajtaján, és mit
sem törõdve a meglepett pro-
fesszorok felháborodásával, pil-
lanatok alatt lázba hoz száz meg
száz ifjú szívet.

Elõttem van a kép, ahogy
Irinyi József csitítja az õt körül-
álló huszonéveseket, akik közül
mindenkiben máshogy fogalma-
zódik meg a szabadságot köve-
telõ 12 pont.

Szinte látom, ahogy
Landerer összekacsint Petõfivel,
és tovább folytatja a színlelt el-
lenkezést, mert ugyan lélekben
õ is a több ezres tömeggel van,
ám mégsem engedhet azonnal a
váratlan felkérésnek.

Március 15-e nem csak ün-
nep. Március 15-e olyan nap,
amit szeretünk.

Szeretjük, mert egyet jelent
nekünk a szabadsággal. Szá-
munkra jogokat, méltóságot
adott. Szeretjük, mert nemzeti
színt teremtett, a pirosat a fehé-
ret a zöldet ,azt  ami azóta is a

magyarságot jelképezi. A piros
az erõ, a fehér a hûség, a zöld a
remény. Erõ-hûség- remény: ezt
választotta a magyarság eszmé-
nyének.

Azért is szeretjük ezt az ün-
nepet, mert jól példázza a nem-
zet összefogását. Néha sajnál-
juk, hogy nem lehettünk része-
sei a 157 évvel ezelõtti esemé-
nyeknek, s azt is, hogy mostan-
ság igen nehéz  egy csipetnyit
plántálni a mába, abból az ára-
dó közösségi érzésbõl, ami a 19.
század ezen fényes korszakát
jellemezte. Tragédiáival, szo-
rongásaival és szomorúságával
is szépnek érezzük március 15-
ét.

 Mibõl táplálkozik ez az
öröm? Lehet, hogy a tavaszi idõ-

Az ünnepi mûsort az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és Diákotthon 5-6. évfolyamos tanulói adták.  Felkészítõ tanárok: Bíró Jánosné, Csontosné Csõsz Erzsé-
bet, Eszik Judit, Hambalkó Ferencné, Kapás Zoltánné, Szabó József és Szabóné Pápa Edit  A színvonalas
mûsorhoz gratulálunk és köszönetünket fejezzük ki a felkészítõ nevelõknek.

A Magyar Lovas Szövetség fogat-
hajtó szakága a múlt hónapban elnökévé
választotta Mondok Józsefet, aki a ko-
rábbi ciklusban a szakág alelnöke volt.
Mint ismert, Izsák polgármestere elköte-
lezett híve a fogathajtásnak. Legutóbb a
tavalyi nagysikerû kecskeméti
négyesfogathajtó vb. versenyigazgatója-
ként tett sokat a sportág jó hírnevének
öregbítéséért. Az új elnök elmondta, sok
feladatot, munkát ad majd számára a meg-

bízatás. Tervei között külön kiemelte az
eddigi eredmények megõrzését, a fiatal
versenyzõk felzárkóztatását, az utánpót-
lás nevelést, a nemzetközi kapcsolatok
bõvítését, a bírók, edzõk továbbképzé-
sét, a reklámmunka fejlesztését, s a 2009-
es egyes-, kettes-, és pónifogathajtó vi-
lágbajnokság rendezési jogának meg-
szerzését. E tervek megvalósításában
nagyban számít a fogathajtás prominen-
seinek, barátainak a segítségére.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
február 28-ai tisztújító közgyûlésén
ismét dr. Bozóky Imrét választották
elnökké. A jelenlévõ 93 küldött kö-
zül 86-an szavaztak rá, 6-an ellene.
Az MLSZ-ben 1989 óta választják
az elnököt (korábban kinevezték), s
Bozóky Imre az elsõ, aki több mint öt
évet töltött az elnöki székben, s rá-
adásul még újra is választották. Arra
a kérdésünkre, hogy minek köszön-
hetõ ez a kivételes bizalom, a régi-új elnök a következõket mondta.

- Úgy gondolom, hogy ez az eredmény egyrészt annak köszönhetõ, hogy
a profik és az amatõrök is engem támogattak, másrészt a küldöttek elfogadták,
hogy az utánpótlás-fejlesztési programunk eredményes, s az edzõ-, a sportve-
zetõ-, valamint a sportszakember-képzést is európai színvonalra emeltük. Az
elõzõ ciklus sikereként könyvelhetõ még el a Szövetség anyagi helyzetének
konszolidációja is. Elsõ megválasztásomkor, 1999-ben, éppen ennek zilált-
sága miatt, sokan csupán néhány hónapot jósoltak nekem az elnöki poszton.
Biztos vagyok abban, hogy a jól haladó utánpótlás nevelés eredményeként
ebben az ötéves ciklusban már kijutunk legalább egy világversenyre.

Gratulálunk Bozóky Imrének, s gondolom, a futballkedvelõk nevében is
kívánhatjuk, hogy reményei mihamarabb valóra váljanak.

(Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az ITV Esti vendég címû mûsorának
március 30-án, dr. Bozóky Imre lesz a vendége.)                                 -tetézi-

Az önkormányzat 1995-ben kötött testvérvárosi szerzõdést Strullendorffal, mint
német testvértelepüléssel. A két település partnerszerzõdésének megújítására, illetve
megünneplésére az idei Sárfehér Napokon kerül sor. Az ünnepi program összeállítá-
sára, illetve a feladatok megbeszélésére Mondok József polgármester vezetésével
delegáció utazott ki Németországba. Strullendorf önkormányzata az idei Sárfehér
Napi ünnepségen, mintegy 250 fõvel képviselteti magát és színvonalas ünnepi mû-
sort szeretnének adni a Sportcsarnokban. Az ünnepi estet 2005. szeptember 24-én 19
órakor rendezzük a Sportcsarnokban, ahol a német együttesek és az izsáki csoportok
lépnek fel közel 3 órás mûsort adva. A partnerkapcsolat 10 éves évfordulójára
Strullendorf egy értékes harangjátékot ajándékoz Izsáknak, melyet a város központi
parkjában helyezünk el. Izsák Önkormányzata a volt rendõrségi épületet ajánlotta fel
a testvértelepülésnek, hogy ott renoválás után strullendorfi ház elnevezéssel szállás-
helyeket alakítsanak ki.                         Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ
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A mérgezõ gázok

1848 emlékezete Izsákonpont teszi, de az is elképzelhe-
tõ, hogy az évtizedek történel-
mi sodrában tisztára csiszoló-
dott emlékezés kelti. Joggal hi-
szem, hogy Petõfiék tettei és
szavai sugároznak át téren és
idõn keresztül hozzám, s mind-
annyiunkhoz, mert ott és akkor

 “Föltámadott a tenger a
népek tengere”

Üzeneteiket oly sokszor, és
oly sokan magyarázták már -
nem r i tkán egyéni  érdekek
mentén- ,  hogy mára bizony
megkopni látszik az a tisztelet,
ami a szabadságharc hõseinek
kijár. A tisztelet, hogy azt lát-
juk a  48-as  tör ténésekben,
amik valójában voltak, s nem
próbálunk belemagyarázni oda
nem illõ dolgokat napjainkból.

Ez az ünnep azér t  szép,
mert mindenkié. Gyermeké és
felnõtté egyaránt. A miénk.

Ezt fejezi ki a kokárda, s a
szívet  melengetõ pi l lanat ,
amikor a kokárdát hajtókánk-
ra és gyermekeink kabátjára
tûzzük.

1848 csak a kezdete volt
valaminek,  amely valójában
19 év múlva 1867-ben teljese-
dett ki, s érett be Deák Kiegye-
zésével.

A kiegyezéssel  lé t re jöt t
dualista államban, az Osztrák-
Magyar  Monarchiában,  az
Osztrák Császárság és a Ma-
gyar Királyság,  két  egyenlõ
félként alkotott államot, közös
uralkodóval.

Belügyeinket, belsõ beren-
dezkedésünket tekintve telje-
sen önállóak voltunk. Így, bár
kompromisszumok árán, de a
magyar függetlenségi törekvé-
sek jó  része megvalósul t .
1848-49 nélkül ez aligha tör-
ténhetett volna így.

A 48-as forradalom a ma-
gyar nemzetet az európai tör-
ténelem, a haladás fõsodrába
helyezte. Ma, 21. század ele-
jén magyar polgárként ismét
egyszerre kívánunk hazafiak
és európaiak lenni.

 2004 május 1-jén csatla-
koztunk az Európai Unióhoz.
E lépéssel is kinyilatkoztattuk,
hogy 48-as elõdeink álmát, az
európai népek nagy családjá-

hoz való tartozást, mi is ma-
gunkénak valljuk. Több mint
40 éven át másfelé sodort ben-
nünket a történelem, de most
újra ott vagyunk, ahová Szent
István vezetett  bennünket,  s
ahová forradalmár elõdeink is
tartozni kívántak. Az európai
integráció most egy nagy lehe-
tõséget adott a kezünkbe, me-
lyet tartalommal kell megtöl-
tenünk, s ez hasonló feladato-
kat ró ránk, mint reformkori
elõdeinkre.

Az elõttünk tornyosuló ne-
hézségek el lenére  hinnünk
kell, hogy meg tudunk felelni
a történelmi kihívásoknak úgy
országosan, mint itt helyben,
Izsákon.

Településünk az e lmúlt
években fej lõdöt t ,  gyarapo-
dott. Szép beruházásokon va-
gyunk túl, ám az ezek fölött
érzett örömünket mindig beár-
nyékolta, hogy folyamatosan
csökkent a város lakosságának
a száma.

Nagy öröm számomra- és
biztos  vagyok benne,  hogy
nemcsak számomra-, hogy ez a
tendencia  az  e lmúlt  évben
megfordult,  s nem csökkent,

hanem Izsák lakossága 60 fõ-
vel gyarapodott.

Szeretném hinni, hogy ez
egy olyan üzenet, amely a kö-
zös jövõnket felelõsséggel ter-
vezõket tovább inspirálja, és
hitet ad valamennyiünknek a
közös munkálkodásban.

 Tisztelt  Ünneplõk, Höl-
gyeim és Uraim, kedves Fiata-
lok!

Haza és haladás. Függet-
lenség és modernizáció. Nem-
zeti egység, társadalmi össze-
fogás a  nemzet  érdekében.
Ezek március  15.  hõseinek
másfél évszázadon átnyúló mai
üzenetei.

Ez a  legszebb nemzet i
örökségünk.

Bízom benne,  hogy lesz
elég erõnk és bölcsességünk az
elõttünk álló feladatok megva-
lósí tásához.  Ebben minden-
képpen segítenek 48 márciusá-
nak ifjai, akik életüket adták
egy szebb jövõért.

Nekik bátorságuk volt, ne-
künk pedig lehetõségünk van
a haza felvirágoztatására.

Kötelességünk élni vele!
Köszönöm figyelmüket!

"�)�!	*�����	$����

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc elsõsorban a “már-
ciusi ifjak” és a reformpolitiku-
sok mellett a hazáért megmozdu-
ló tömegek nevéhez fûzõdik.
Történelemszemléletünk ponto-
sítása érdekében évente megem-
lékezünk errõl. Szabadon emlé-
kezni sem lehetett hosszú ideig,
mivel az a Habsburg birodalom
vélt érdekeit sértette. A 12 pont
összefoglalta mit kíván a magyar
nemzet. A magyar társadalom
széles rétegeiben termõtalajra
találtak a Pestrõl indult gondo-
latok. Izsákon is nemzetõrnek
álltak a fiatalok, mintegy kétszáz
nevet ismerünk, akik fegyverrel
harcoltak a haza szabadságáért.

Böszörményi Mihály refor-
mátus tanító a nemzetõrök kapi-
tánya, aki a kormány Debrecen-
be költözésekor jelentõs pénz-
összeget vitt gerillacsapatával
Kossuthnak. Késõbb Kecskemé-
ten élt feleségével, Cséplõ Erzsé-
bettel. A református temetõben
nyugszik.

Reviczky István jurátus volt
Pesten, Petõfi társaságához tarto-
zott. Komárom elestéig harcolt.
Izsáki birtokán gazdálkodott. A
felsõ temetõben nyugszik.

Csemniczky Gábor testvére-
ivel és ötvenöt társával jelentke-
zett a kecskeméti önkéntesekhez.
Századosi rangban csatlakozott
Guyonhoz, elesett Bécs mellett
(Mannswörth), 1848. szeptember
30-án.

Csizmadia János felesége,
Szatmári Judit az Izsákon készí-
tett kötésanyagot küldte kísérõ-
levéllel Kecskemétre, Kossuth
Zsuzsannához.

Izsák fõterén emlékmûvet ál-
lítottak a 100. évfordulóra. A
gyermekkorunkban ott megtar-
tott szép ünnepségekre ma is em-
lékezünk sokan. A mostani hû-
vös márciuson szívesen emléke-
zünk arra is, hogy szüleink e na-
pon engedték meg elõször, hogy
a jó idõben mezítláb szedjünk
ibolyát a réten.

Valamennyiünk kötelessége
e szép évfordulóra emlékezni,
melyet 1929 óta tehettek meg
elõdeink. A szocializmus idején
ismét a fõvárosi ifjak próbálták a
fennálló renddel szembeni elége-
detlenségüket kifejezni március
15. kapcsán. A Bem-szobornál
megtartott rendezvényeik máig
emlékezetesek.
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Fejlõdõ világunk legnagyobb
problémája a környezetszennye-
zés. Rengeteg káros anyagot jut-
tatunk környezetünkbe - lehet,
hogy nem is tudunk róla?

A gyárak, gépkocsik fõleg
nitrogénvegyületeket bocsátanak
ki. A legveszedelmesebb ezek kö-
zül a színtelen, szagtalan, kis sû-
rûségû és mérgezõ nitrogén-mono-
xid (NO), mely nemcsak üzem-
anyagok végtermékeként, hanem
villámláskor is keletkezik jócskán.

A nitrogén-monoxid “roko-
na” a nitrogén-dioxid (NO

2
). Ez

egy nagy sûrûségû, vörös-barna
színû gáz, mely a növényi és állati
szervezetet egyaránt roncsolja. Ez
is a gépkocsik üzemanyagának az
elégetésekor keletkezik.

A sokféle nitrogén-oxid közül
említésre méltó még a dinitrogén-
oxid (N

2
O) is, melyet fõleg a sprék,

dobozos tejszínhabok hajtógáza-
ként használnak. A nitrogén-mo-
noxid a magasabb légrétegekbe
érve elkezdi bontani az ózont (O

3
),

amely megvédené a Földet a káros
ultraibolya sugárzástól.

A szénmonoxid (CO) ugyan-
csak a gépkocsikban keletkezik;
színtelen, szagtalan, kis sûrûségû
gáz. Rendkívül mérgezõ. Az em-
beri szervezetbe jutva a vérszövet
vörösvértesteihez “tapad” és meg-
akadályozza, hogy a vérsejtek oxi-
gént vegyenek fel. Azért képes
ennyire “tapadni” a vörösvértes-
tekhez, mert az ezek színét adó
szerves vasvegyület, a hemoglo-
bin hamar “magához fogja” ezt a
gázt.

A szerves gázok legismer-
tebbje a freon (CCL

2
F

2
). Rendkí-

vül veszedelmes, az ózont a nitro-
gén-monoxidhoz hasonlóan bont-

ja. Régi hûtõk mûködésekor ke-
letkezett nagy mennyiségben be-
lõle. Ezek a gázok a napsugarakat
beengedik a Föld légkörébe, ám
ki már nem, így tehát a meleg szó
szerint “beszorul” a Föld felszíne
és a légkör határa közé. Ez az üveg-
házhatás. Talán ez is egy magya-
rázat az utóbbi évek éghajlatvál-
tozásaira. E folyamatban nagy sze-
repet játszik még, a légkörbe kerü-
lõ hatalmas mennyiségû széndi-
oxid (CO

2
) is.
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Továbbra is várunk
régi fotókat

Mint korábban is jeleztük, szeret-
nénk minél több olyan régi fényképet
összegyûjteni melyek Izsák távolabbi,
vagy közelebbi múltjának egy-egy ese-
ményét rögzítik. Minden téma érdekel
bennünket; pl. szüretek, vagonba ra-
kodás a vasúton, vonat érkezés-indu-
lás, szõlõleadás, ünnepségek, tanácsi,
egyházi események, utcai forgalom
korabeli autókkal, motorokkal, stb, stb.
Bármi, ami a régi Izsák életét, város-
képét mutatja. Több fotót kaptunk már
eddig, ezeket köszönjük tulajdonosa-
iknak. Aki rendelkezik tehát az említett
témájú fényképekkel kérjük, jelezze.
Másolás után minden fényképet vissza-
adunk tulajdonosának. Segítségüket
köszönettel várjuk!  Szerkesztõség
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TETÉZI LAJOS

...mások szerint sem normális, hogy kalocsai-
nak álcázott brazil (és toxikus) pirospaprikát, mér-
gezett afrikai zöldpaprikát, kínai (makóinak mon-
dott) hagymát, mézet, antibiotikumos külföldi csir-
két, tojást etetnek velünk, miközben a minõséget
termelõ magyar mezõgazdaság összeomlik.

Gondolom, ideje lenne õszintén megválaszolni néhány -e témakörben
felvetõdõ- kérdést. Például: Mi az oka, hogy Magyarországon mindenki jó
piacot talál termékeinek, csak a hazai termelõ nem. Miért nincs hazánkban
piacvédelem? Miért kell a 25 százalékos támogatottságú magyar gazdák-
nak, a 100 százalékos támogatást élvezõ uniós társaikkal úgy versenyezni,
hogy az egynegyednyi pénzüket is akkor kapják meg, amikor már késõ,
hiszen a mezõgazdaságot az évszakok váltakozása, a növények biológiai
ritmusa szabályozza, nem pedig egyes politikusok taktikai meggondolásai.
Miért hiszi a kormányzat, hogy a tavalyi év katasztrofális költségvetési
adatait a gazdáknak járó, ám visszatartott pénzzel kell kikozmetikázni? Mi-
ért zárták le az uniós tárgyalások idején ennyire kedvezõtlen feltételekkel a
mezõgazdasági fejezetet (lásd 25 százalékos támogatás)? Miért nem követ-
ték a tárgyalók, mondjuk a lengyelek példáját, akik kiharcolták, hogy a
csatlakozás elsõ éveiben vehessék fel azokat a pénzeket, amelyeket mi majd
csak 4-5 év múlva? Miért nem látták át a mi politikusaink is, hogy a csatla-
kozás elsõ évei a jövõt is eldöntik, ezért foggal-körömmel kellene harcolni-
uk a jobb feltételekért? Miért nyilatkozza a kormányszóvivõ a gazdatüntetés
kapcsán, hogy nem értik mi gondja van a gazdáknak? Talán nem jártak még
vidéken? Nem ismerik, mondjuk az elmúlt évi felvásárlási árakat? Tisztában
vannak a mai magyar valósággal -akár a legminimálisabb szinten is-, akik
arra ragadtatták magukat, hogy szélsõjobboldalinak bélyegezték a megma-
radásukért demonstrálókat? Miért nem állt szóba Gyurcsány miniszterel-
nök a lakosság jelentékeny hányadát képviselõ gazdákkal, s a megállapodás
után miért állította, hogy a gazdák meghátráltak? Miért hiszi a miniszterel-
nök, hogy gyõzelem az számára, ha nem teljesíti a gazdálkodók jogos köve-
telését? S vajon miért lepõdik meg, ha mindezek után a nemzeti ünnepen
kifütyülik? Szóval van itt kérdés jócskán (az itt felsoroltaknál több is), amire
ideje volna felelniük az illetékeseknek.

Gondolom, mindenki tudja, akut probléma a mezõgazdaságé, melyet a
rendszerváltás óta nem sikerült megoldani. Ebben kinek-kinek megvan a
maga felelõssége. A jelenlegi kormányzat sokat tehetett volna az uniós
csatlakozás teremtette páratlan történelmi helyzetben a jobb pozíció kiharco-
lásával, ám akkor is fontosabbnak találták pillanatnyi politikai érdekeiket.
Az elodázott, eltaktikázott lehetõségek következménye volt a mostani gaz-
datüntetés. Nagyon szomorú, hogy a hatalmon lévõk e demonstráció tanul-
ságai kapcsán sem hajlandók a valósággal szembenézni. Ehelyett a társada-
lom különbözõ rétegeit próbálták ismét egymással összeugrasztani. Öröm-
mel láthatjuk, nem minden körben sikerült ez. A gazdákkal szolidaritást
vállaló budapestieket, vidékieket látva bízhatunk, sokakban van még civil
kurázsi, együttérzés, amire igen nagy szükségünk lesz, ha továbbra is így
mennek közös dolgaink.

Gondolom, a közel háromhetes gazdatüntetés kapcsán nemcsak nekem
jutottak eszembe a fenti gondolatok.

Pali bácsi története „Felszabadulás”

Nem csorbítható jog
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Vannak még becsületes emberek!

Pénzügyi tájékoztatás
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B § (1) bek. értelmében közzé tesszük

az Önkormányzat által kötött szerzõdéseket.
Az Önkormányzat Izsák város csapadékvíz elvezetés kiépítésének közbeszerzési lebonyolítására

szerzõdést kötött az Elex Rt. Budapest, Török F. u. 70. szám alatti vállalkozással.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának összege 5.400.000.-Ft+ÁFA. A szerzõdés szerint

a végszámla kifizetése közbeszerzési eljárás eredményhirdetésekor esedékes.
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Döbbenettel halottam, hogy
Magyarország miniszterelnöke
Moszkvában, 2005. februárjában
köszönetet mondott az orosz el-
nöknek a felszabadításért. 1943-
ban születtem Izsákon, a Gedeoni
tanyavilágban, ott ért a szovjet
csapatok bevonulása. Gedeonban,
s a szomszédos tanyakörzetekben,
Kurjantóban, Balázson,
Ágasegyházán, Fülöpházán nem
voltak harcok, nem volt ott egy
német, vagy magyar katona sem.
Ellenállás nélkül jártak a szovjet
katonák tanyáról tanyára, értéke-
iktõl “megszabadítva” a tanyák
lakóit, megalázva, meggyötörve a
felnõtt lakosságot.

Édesanyám elmondása szerint
kegyetlen ordításommal szembe-
szálltam a szovjet katonákkal, akik
felszabadításunkat eszközölve le
akarták teperni õt. Apámat -hogy
ne kellejen lelõni- jóságosan be-
zárták a kamrába, mivel nem akar-
ták, hogy lássa mi történik anyám-
mal, nehogy eszébe jusson védel-

mére kelni. A helyzet komolysá-
gát azzal támasztották alá, hogy
az ajtóba lõttek, amikor apám ki
akart jönni. A lövedékek nyomát
felcseperedve én is láthattam. Mi
sem természetesebb, mint hogy
elvitték a lovat és a tehenet. A bo-
ros hordót puskalövéssel “ütötték
csapra”. A kutyánkat már az elsõ
“felszabadítók” lelõtték. A mi ta-
nyánkon nem öltek meg senkit, de
a szomszédok nem voltak mind
szerencsések. Halottak és megalá-
zott, megerõszakolt nõk maradtak
a szovjet csapatok nyomában.
Mivel a szovjet katonák még so-
káig “vendégeink” voltak, senki
nem mert ezekrõl a dolgokról be-
szélni, mert ha valaki -akár alko-
hol hatása alatt is- véletlenül ezt
tette, azonnal elvitték és vagy ha-
zakerült néhány hét, hónap után
összeverve, vagy sohasem látták
többé.

Édesanyám és Édesapám
azonban soha nem minõsítette a
szovjet katonák szörnyû tetteit.

Nem akartak lázadást szítani a há-
rom gyermekük lelkében. Anyám
legnagyobb tette az volt, amikor
azért imádkozott, hogy a szovjet
katonákat az Úristen vezérleje
haza otthonukba, soha nem szid-
ta, soha nem gyalázta õket, persze
másokat sem. Imája meghallgatást
talált, õ még megérhette, édes-
apám sajnos már nem hogy az oro-
szok kivonultak hazánkból.

Én most mint szüleim keresz-
tény hitbéli követõje arra kérem
az Úristent, hogy adjon az ország-
nak olyan vezetõket, akik nem
szaladnak köszönetet mondani
népünk megalázóinak, meggyalá-
zóinak, és azok utódainak. A ta-
núim, Édesanyám, Édesapám, s a
többi szomszéd, Grácia Mihály,
Szelei Mihály, Csábi Miklós, Fe-
hér Antal, Dubecz Pál, mind-mind
eltávoztak már. Úgy érzem, az õ
emlékük miatt is meg kellett a fen-
tieket írnom - helyettük is szólok.
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Az Idõsek Világnapja alkalmá-
val készült a fotó, és fogalmazódott
meg a címbeli mondat egyik újság-
írótól, a Budapesti Fõpolgármesteri
Hivatal dísztermében, ahol én ve-
zettem le az eseményeket. Ma sem
tudom, hogyha az ünnepség után
megkérdeztem volna, hogy mit ta-
kar ez a mondat, mit válaszoltak vol-
na rá. Arra, hogy ebben a megzava-
rodott világban kik-mik, hogyan ha-
tárolják be életünket. Ugyanis a csor-
bítások sokféleképpen mozgatják
manapság a körülményeinket.

A gazdatüntetések jutnak
eszembe. A gazdálkodó, mondom

én. A parasztok, mondják õk. Nem
szeretem ezt a szót. Visszaéltek vele.
Õk azok, akik hajnalban kelnek a
jószágokhoz és utána mennek ki a
földekre. Nem nyolcórások. Mester-
ségükhöz tartozik a korai menés,
akkor is, ha traktorral teszik is ezt.
Azokkal, melyekkel nem dübörög-

ni jöttek a fõvárosba, hanem az igaz-
ságukért, a megélhetésükért. Bizto-
san nagyon jól esett nekik, a fagyos,
vacogtató tavaszban a megértés, a
biztatás, a segítés, a barátság.

A világgal nekem, úgy látszik
mindig bajom volt. Itt van igazolá-
sul, kiscsikó koromban a 25 filléres
izsáki újságba írt néhány verssorom:
“Elég volt most már a pöffeszkedõ/
Gazdagé, szegényé e drága föld./
Verje meg mind, mind a magyar
átok,/Ki itt a poharába nem tisztán
tölt!”
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Február közepén történt velem az alábbi eset.
Egyik nap a postán jártam, levelet adtam fel. Rész-
ben sietségem, részben figyelmetlenségem folytán a
pénztárcámat az ügyfélszoba asztalán felejtettem. A
pénztárca elhagyását csak Kecskeméten vettem ész-
re, mivel a buszon nem volt szükségem pénzre, mert
életkorom miatt ingyen utazom. Nem tudtam, hogy
valójában hol hagytam el a tárcát, esetleg a buszon,
vagy máshol? Arra emlékeztem, hogy az utazás elõtt
a postán jártam. A kecskeméti buszpályaudvaron is
próbáltam segítséget kérni, az ügyeletes igen kész-
séges volt, ám közölte, hogy a buszon nem találtak
pénztárcát. Ekkor jött a gondolat, hogy esetleg nem
a postán hagytam-e el. Feleségem felhívta a postahi-
vatalt, s elmondta, hogy mi történt. A postás hölgy
(egy-két kontrolláló kérdés után) közölte, hogy a
keresett pénztárca náluk van, munkaidõben átvehe-

tõ. Így átvehettem az elvesztett tárcát benne hiány-
talanul a pénzzel és papírjaimmal. Mint megtudtam,
egy becsületes személy találta meg a tárcát, aki le-
adta a felvevõ ablaknál.

Ezúton szeretném megköszönni annak az isme-
retlennek, aki megtalálta, s leadta a pénztárcámat, s
természetesen a posta dolgozóinak is köszönet jár.

E néhány sornyi írással azt szeretném elmonda-
ni, hogy ebben a pénzimádó világban -ahol egyes
emberek a pénz megszerzését, birtoklását tartják a
legfontosabbnak- szerencsére vannak még becsüle-
tes emberek, akiknek sokkal fontosabb a tiszta lel-
kiismeret, a becsület, mint a pénz, amiért nem dol-
goztak meg. Bárcsak minél több ilyen gondolkodá-
sú ember lenne!
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Harminc éves korom tájékán szok-
tam rá az alkoholra- emlékezik vissza
Martus Pál. Mindez egy munkahelyvál-
táshoz kötõdött: új termelõszövetkezetbe,
magasabb beosztásba kerültem, ahol egy-
re nehezebb feladatokat kellett megolda-
nom. Az új munkatársak között nagy di-
vat volt egymás kínálgatása, hétvégén
pedig a “mennyasszony nélküli lakodal-
makba” való járogatás - ahogy egymás
között a tivornyákat hívtuk. Egy napon
azon vettem észre magam, hogy kemé-
nyen rászoktam az alkoholizálásra. Ezt nem
láttam ekkor még különösebb problémá-
nak, mint ahogyan sok honfitársam sem.
Sokat ittam, és úgy gondoltam, hogy jól
is bírom. Mindennek azonban az lett a
szomorú következménye, hogy lábon ki-
hordtam egy infarktust. Persze ekkor
megijedtem, s abbahagytam az ivást - de
csak néhány hónapra, s utána ráadásul a
tömény italok fogyasztására tértem rá, ami
teljesen kikészítette a szervezetem, bár ezt
magamnak sem akartam bevallani..

Elõször a három lányom, majd a fe-
leségem, Irénke tért meg. Sokszor fuva-
roztam õket az istentiszteletekre, míg egy
napon rádöbbentem, hogy nekem is meg-
térésre van szükségem. Ez a döntésem
sok területen rögtön változást jelentett, de
az italozást még mindig nem tudtam ab-
bahagyni. Tettem én mindenféle fogadal-
makat, de csak szélmalomharcnak bizo-

nyult. A változást az hozta, amikor konk-
rétan megbántam és bûnként megvallot-
tam az alkoholizmusomat. Ezek voltak
azok a pillanatok, amikortól én egy kor-
tyot sem iszom. Azóta eltelt három év, s
fantasztikus élmény, hogy ehhez nem aka-
raterõvel kellett gyötörni magam, hanem
a kívánság tûnt el teljesen.

Meg vagyok gyõzõdve, hogy mind-
ezt csak Jézus Krisztusnak köszönhetem,
Õ a valódi Szabadító!           Vida István

Bibliai játék
Kinek nincs még Bibliája? Az Izsá-

ki TV képújságjában nyomon követhetõ
Biblia-játék nyerteseként mindenki hoz-
zájuthat, mivel hetente kisorsolunk egy
Bibliát, a feltett kérdésekre helyesen vála-
szolók között. Figyeljék a képújságot!
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A József Attila emlékév szabaszállási
rendezvényei
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Az otthoni kenyérsütésrõl

Az ünnepi asztalra ajánljuk
Báránysaslik

Hozzávalók 6 személyre: 1.5 kg báránycomb/ a páchoz 1-1 teáska-
nál õrölt kömény, 3 citrom leve, 1 dl olaj, só, bors, 5 gerezd fokhagyma,
1 csokor apróra vágott petrezselyemzöld.

A hús megmosva, megszárítva, 3 centis kockákra vágjuk. A páchoz
összekeverjük a fûszereket, az olajat, a zúzott fokhagymát, csipetnyi
sót, borsot, valamint a petrezselymet. A húskockákat lefedve pácoljuk
24 órán át. Másnap a húst lecsöpögtetjük, nyársra húzzuk és faszénen
pirosra sütjük. Bárány helyett csirkehúsból is elkészíthetõ az étel.

Húsvéti üzenet
Vagyok a folyton változó térben,

holt érbõl rügyet bontok a fényben;
Létem teljes, betelt az én idõm,
gyõztem életen, halálon, idõn.

Túl szenvedésen, kínon és halálon,
e változó világba bekiáltom:

“Halld, ki hiszel, mert jó a gyökered,
s ti is, akik sohasem hittetek,
a csak érzéketek észlelése jó,

s csak azt hiszitek, ami fogható!
Ma bennetek is élek, és hatok,
mert az erõ, a szeretet vagyok!

Azért küldött, ki engemet küldött,
hogy a sebek, zúzódások, bûnök,
s esés törése begyógyult legyen,

egyek lehessünk egykor, egy helyen,
lélekhazában, hol a fény ragyog-

én mindnyájótok váltsága vagyok-.
Kenyér a testem, vérem, a bor, zálog,

élj vele, akkor nem lesz halálod!
Ma ír vagyok a fatörzsek sebén,
örömkönny, a síróknak szemén.
Üzenem; rejtve lelkedben járok,

feltámadásom lesz a feltámadásod!”
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Április 8-án, pénteken dél-
elõtt 10.00 órai kezdettel a Már-
kus Színház elõadásban a Petõ-
fi Sándor Általános Iskola diák-
jai megtekinthetik az Égigérõ fa
valamint 12.00 órai kezdettel A
helység kalapácsa címû elõadá-
sokat.

Délután 16.00 órakor veszi
kezdetét a “Litera-túra”, irodal-
mi vándorjáték a város emlék-
helyeinél.

18.00 órakor kezdetét veszi
a “Valami nagy-nagy tüzet kéne
rakni” elnevezésû táncház, me-
lyet a Flótás együttes moldvai
népzenei játéka színesít. A Pe-
tõfi Sándor Általános Iskola Ma-
gyar Munkaközössége sok sze-
retettel várja az érdeklõdõket

Április 9-én, szombaton,
10.00 órakor a József Attila Kö-
zösségi Házban kerül megnyi-
tásra a “Versillusztráció József
Attila mûveire” kiírt pályázatra

beérkezett pályamunkákból
rendezett kiállítás.

Április 10-én, vasárnap dél-
után 13.00 órai kezdettel kerül
levetítésre a József Attila Kö-
zösségi Ház kistermében a “Be-
szélgetés Attiláról József Etel-
kával” címû videofilm.

14.50-kor a József Attila
Közösségi Ház elõtti József At-
tila szobor megkoszorúzása.

15.00 órakor kezdõdik prof.
dr. Czeizel Endre elõadása, “Aki
költõ akar lenni...” címmel,
majd 16.00 órai kezdettel dr.
Garamvölgyi László elõadása
“Szárszó kriminalisztikai szem-
mel”.

Április 11-én, hétfõn 11.00
órakor lesz a “Dörmögõ” ház
avatása, ahol díszvendégként
jelen lesz Makai Ádám, Makai
Zsuzsanna és Õze Áron színmû-
vész is.

14.00 órakor kezdõdik a

Bács-Kiskun Megyei József At-
tila szavalóverseny, a zsûri el-
nöke Imre Károly a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Közmû-
velõdési Szakmai Tanácsadó és
Szolgáltató Intézet igazgatója.

Közben a József Attila vers-
illusztráció pályázat eredmény-
hirdetése és a József Attila sza-
badszállási kötõdése címû pá-
lyázat eredményhirdetésére is
sor kerül.

18.00 órai kezdettel FOR-
RÁS-EST, ahol a Forrás címû fo-
lyóirat ünnepi száma kerül be-
mutatásra, Füzi László fõszer-
kesztõ, Dobozi Eszter, Buda Fe-
renc és Pintér Lajos költõk köz-
remûködésével.

Minden rendezvényre sok
szeretettel várja az érdeklõdõ-
ket Szabadszállás Város Önkor-
mányzata és a Petõfi Sándor Ál-
talános Iskola Magyar Munka-
közössége.

Mind többen vásárolnak ke-
nyérsütõ gépet Izsákon is. A gépek
mellé receptkönyvet mellékelnek,
számtalan kenyérkülönlegesség le-
írásával, ám -tudomásom szerint-
egyik gyûjtemény sem közli a régi
jó, úgynevezett paraszt, vagy házi-
kenyér elkészítésének módját, ezért
sokan csalódnak, amikor saját süté-
sû kenyerükben ezt a régen vágyott
ízt, illatot keresik. Több ismerõsöm
panaszolta, hogy néhány próbálko-
zás után fel is hagytak a házi sütés-
sel, mert a receptek alapján készített
kenyér nem az volt, amire számítot-
tak. Így jártunk mi is, ezért saját re-
cept kidolgozásába fogtam. Persze
ne gondoljon senki valami külön-
legességre, mindössze annyiról van
szó, hogy a klasszikus összetevõ-
kön, vagyis a liszten, vízen, són,
valamint a kelesztõ anyagon kívül
gyakorlatilag mást nem teszek a ke-
nyérbe. Már az elsõ sütés is igen fi-
nomra sikerült. Családi, baráti, isme-
rõsi körökben is osztatlan sikert ara-
tott kenyerünk, így egyre többen
kérték, s kérik receptjét. Ezért úgy
gondoltam, lapunkban is leközlöm
az elkészítési módot, így egyszerûbb
nekem is, s a kipróbálni vágyóknak
is.

Íme a recept: 70 dkg liszt (ami
lehet sima BL55-ös finomliszt, de
kapható BL 80-as kenyérliszt is), 1
evõkanál só, 1.5-2 dkg élesztõ (vagy
1 tasak szárított élesztõ), 1 kávéska-
nál cukor (ez az élesztõ miatt kell), 4
dl víz, 1 evõkanál étolaj (azért, hogy
a kész kenyér könnyebben ki-
csússzon a sütõformából). A gépet a
3 órás normál programra kell állíta-
ni. A megadott mennyiségek esetén
jó állagú tésztát kapunk, ám kezdet-
ben azért nem árt egy kis ellenõrzés
a dagasztás elsõ 10 perces szakaszá-

ban. Ha a tészta felülete ragadós len-
ne, akkor kb. egy evõkanálnyi lisz-
tet tegyünk hozzá, ha csomósnak,
morzsalékosnak tûnik, akkor ugyan-
ennyi vizet. Akkor jó a tészta, ha
nem is csomós és nem is ragad, ha-
nem dagasztás közben “csusszan”
az edény falán. A jelzett mennyiség-
bõl kb. 1 kg-os igen finom fehér ke-
nyeret kapunk. Aki barna, vagy fél-
barna kenyeret szeretne, az egyhar-
mad rész rozslisztet és kétharmad
rész búzalisztet használjon. (Maxi-
mum fele-fele arányig mehetünk el,
mivel a rozslisztnek alacsony a si-
kértartalma, s ha ez lenne több a ke-
verékben, esetleg nem kel meg ren-
desen a tészta.) Élesztõ helyett hasz-
nálható kovász is, ám ennek elké-
szítése kissé hosszadalmas. Korpás
kenyér is süthetõ az alapreceptbõl.
Ez esetben vagy teljeskiõrlésû rozs,
illetve búzalisztet használjunk (szin-
tén egyharmados arányban), vagy
egy-két evõkanál étkezési korpát
tegyünk a normál õrlésû liszthez. A
gép minden mûveletet automatiku-
san elvégez (dagaszt, keleszt), majd
hangjelzéssel figyelmeztet a sütés
befejeztére, amit egyéként is észre-
vehetünk a lakásban párázó kelle-
mes kenyérillatról. (Tapasztalatom
szerint azok adják fejüket otthoni
kenyérsütésre, akik idegenkednek a
bolti kenyerekben lévõ adalékanya-
goktól. Az izsáki pékség egy idõ-
ben megpróbált adalékanyag nélkü-
li kenyeret is forgalomba hozni, ám
az kissé laposabb, sûrûbb volt, mint
az adalékanyagokkal készült /eze-
ket éppen azért adják a tésztához,
hogy minél foszlósabb legyen a ke-
nyér/, így nem sokan vásárolták, s
kénytelenek voltak felhagyni a pró-
bálkozással. Sajnos!)
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Templomunk felújításáról

Az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület
tevékenysége 2004. évben

Az új év kezdete minden szer-
vezetnél az elemzés, az értékelés,
az áttekintés idõszaka. Ilyen ala-
pon szeretnék beszámolni a lakos-
ságnak az Izsáki Sárfehér Polgár-
õr Egyesület 2004. évi tevékeny-
ségérõl. A teljesség igénye nélkül
is kijelenthetjük, hogy a szerve-
zet eleget tett a vele szemben tá-
masztott és elvárható objektív és
szubjektív követelményeknek.
Az objektív tevékenység alatt a
valóságban végrehajtott feladato-
kat értem, a szubjektív tevékeny-
ség alatt a járõrszolgálatok jelen-
létét, mely erõsíti a lakosság biz-
tonságérzetét.

Az egyesület létszáma az el-
múlt évben 85 fõ, ebbõl 79 férfi
és 6 nõ tagunk van. A szervezet-
ben a fluktuáció minimális, 3 fõ
távozott családi, munkahelyi, il-
letve lakóhelyi körülmények
megváltozása miatt. 3 fõ új tagot
vettünk fel, akik felkészülés után
vizsgát tettek.

Az egyesület tagjainak átlag-
életkora 39 év.

Az egyesület a feladatát az
alapító okirat szerint látja el,
melyben rögzítésre került: a pol-
gárõrség alapvetõ feladata a bûn-
megelõzés helyi gyakorlati meg-
valósításában való részvétel. En-
nek megvalósítása érdekében fi-
gyelõ, járõr és mozgóõri szolgá-
latot szervez. Együttmûködik és
kapcsolatot tart a rendõrséggel, az
önkormányzattal.

Az egyesület a feladatát az
esti órákban kezdõdõ és a hajnali
órákban befejezõdõ figyelõ, jár-
õrözõ szolgálatban valósítja meg,
melyrõl minden esetben feljegy-
zést, úgynevezett “Eseménynap-
lót” készít. Az eseménynapló fel-
jegyzéseit felhasználhatja a rend-
õrség a nyomozás érdekében, de
hasznos információkat biztosít az
önkormányzatnak a közbiztonság

növelésére tett intézkedései érde-
kében.

Az elmúlt évben a szolgálat-
ban eltöltött órák száma 1855 óra/
csoport (egy csoport 2-3 fõbõl áll)

A járõrözések alkalmával a
szolgálati gépjármûvel megtett ki-
lométer 14802 km. A szolgálati
gépjármû meghibásodásai idején
saját gépjármûvel megtett kilomé-
ter 622.

Az úgynevezett “gyanús”
rendszámú gépkocsiból 254 db
került feljegyzésre. (gyanúsnak
olyan gépkocsi kinõsülnek, me-
lyeknek tartózkodása, mozgása,
utasai eltérnek a megszokottól)
Ezek a feljegyzett rendszámok
számos bûncselekmény felderíté-
sét segítették.

Elfogások, tettenérések, vagy
azokban való részvétel:

- ittas, garázdaságra hajlamos
személyekkel szembeni, illetve
családi veszekedéseknél történõ
rendõri intézkedés segítése 18 al-
kalommal.

- Tûzifa-lopás megakadályo-
zása 2 alkalommal,

- Kerékpárlopáson tetten ért
személy elõállításának segítése,
õrzése, valamint az elkövetõ ál-
tal, az intézkedés során elköve-
tett hivatalos személy elleni erõ-
szak bûntette miatt bírósági tanú-
kihallgatáson való részvétel.

- A Majális, a Sárfehér Napok
rendezvényeinek biztosítása, a te-
lepített anyagok éjszakai õrzése,
felvonulás idején a forgalom irá-
nyítása.

- A hajnali kenyér és péksü-
temény lopásának megakadályo-
zása a boltok folyamatos figyelé-
sével.

- Külterületen való állandó
jelenlét, a termény, szüreteléshez
szükséges eszközök, fenyõfa lo-
pásának megakadályozása.

Akciók, rendezvények, to-

vábbképzések:
- A Sárfehér Vendéglõben a

roma lakosság megakadályozása,
a kialakult ellentétek tompítása
11 alkalommal. Egy esetben a
rendzavarás meghaladta a polgár-
õrség lehetõségeit, így a kecske-
méti rendõröket kellett a hely-
színre hívni.

- A Fogathajtó pályán elter-
jedõ gépjármû rallyzás, a szemét-
telep bekötõ útján levõ gyorsasá-
gi versenyek megakadályozása,
rendszámok rögzítése.

- Balesetek esetén a helyszín
biztosítása, az elterelés, a forga-
lomirányítás végrehajtása 17 al-
kalommal. A legnagyobb lépté-
kû feladat ebben a tekintetben
2004. 10. 15.-én volt, amikor az
52-es számú út 20-as kilométeré-
nél 2 halálos áldozatot követelõ
baleset miatt 7 óra idõtartamra
zárták le az adott útszakaszt, és a
forgalmat Dunaföldvár felõl Kecs-
kemétre Izsákon keresztül irányí-
tották.

- Tûzeset észlelése külterüle-
ti állattartó helyen, a tulajdonos
értesítése, részvétel a mentési
munkában.

- Tanya, kunyhó-feltörés ész-
lelés külterületen, a rendõrség ér-
tesítése, helyszínre szállítása.

- Rendõrségi gépjármû meg-
hibásodása, vagy üzemeltetési
nehézségei esetén közös járõrö-
zés a tanyavédelmi gépjármûvel.

- Riasztóval ellátott épületek
(OTP, Drogéria, Állatpatika) riasz-
tójának megszólalása esetén az
illetékes személyek kiértesítése,
a helyszín biztosítása 4 alkalom-
mal.

- Külterületrõl beteg, egye-
dülálló emberek orvoshoz, majd
hazaszállítása 4 alkalommal.

- Az elmúlt évben 06.13.-án,
és 12.05.-én szavazás volt. A vá-
ros hat szavazóhelységénél a zá-

rak, pecsétek épségének ellenõr-
zése.

- A rendõrség felkérésére gya-
nús forgalmi rendszámú gépjár-
mûvek figyelése több alkalom-
mal.

- A postai kézbesítõk kíséré-
se a kiemelt nyugdíjfizetések al-
kalmával a kritikus idõpontokban
és irányokban 9 alkalommal.

- A városban folyó nagybe-
ruházás -Idõsek ápolási otthona-
építkezésének éjszakai figyelése
november-december hónapok-
ban. A mozgásérzékelõ éjszakai
telepítése, adatainak kiértékelése.
A feladatot 2005. évben is folyta-
tólagosan ellátjuk.

- Humán tevékenység kap-
csán több esetben fordult elõ it-
tas személy hazakísérése, szállí-
tása bûncselekmény vagy baleset
megakadályozása érdekében.

- Az év végi ünnepek idején
megkíséreltük csökkenteni a til-
tott idõben történõ petárda-dobá-
lást.

Általános jellegû feladat,
melyet minden szolgálat-ellátás-
kor végrehajtunk, a temetõkapuk
zárása, és meghatározott helyek-
re az “Ittjártunk” lap elhelyezése,
a fogathajtó pálya és a szemétte-
lep ellenõrzése.

Más szervezetekkel való
kapcsolattartás érdekében:

- részvétel a 2004. 06. 26.-án
megrendezett “Polgárõr napon”

- 2004. 09. 04.-én az egyesü-
let tagjainak összekovácsolása ér-
dekében polgárõr estet szervez-
tünk a helyi általános iskola ét-
kezdéjében.

- Részt vettünk az egyesület
elnökségével november 19.-én
Tanyavédelmi konferencián, me-
lyet a BKM-i Rendõr Fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Osztálya szer-
vezett.

- A havi közgyûléseket rend-

szeresen megtartjuk az év elején
meghatározott idõrend szerint. A
közgyûléseken megtárgyaljuk a
vizsgált idõben a városban tör-
tént bûncselekményeket és a
rendõrség képviselõjével ele-
mezzük azokat. Kiértékeljük a
polgárõrök tevékenységét, szol-
gálatellátásuk minõségét, meg-
határozzuk a következõ hónap
standard és kiemelt céljait, fel-
adatait. Megtárgyalunk, felele-
venítünk néhány témakört a Pol-
gárõr Kézikönyvbõl.

- Az év folyamán a polgár-
õrök szolgálatellátásának ellen-
õrzését a vezetõség az általános,
utólagos ellenõrzéseken felül 3
alkalommal személyes megjele-
néssel a szolgálatellátás közben
végezte.

Az egyesület médianyilvá-
nossága jó, több esetben jelent
meg pozitív hangvételû tudósí-
tás a helyi, és regionális lapok-
ban, a helyi TV-ben.

Az egyesület értékelésekor
összességében elmondhatjuk,
hogy tevékenysége, struktúrája
megfelel az Alapító Okiratban
foglaltaknak, a jóérzésû lakosság
elvárásainak, biztosított a társ-
szervekkel való együttmûködés.

Feladata jövõben az egyesü-
letnek a tagság megtartása, bõví-
tése, folyamatos továbbképzése,
a szolgálatok minõségi színvo-
nalának emelése, technikai esz-
közeinek megóvása, fejlesztése.
Ennek érdekében a 2004. évben
is nyújtottunk be pályázatokat.
A nyert pályázatok megvalósítá-
sa szintén a 2005. év feladata.

2004. évi mûködésünkhöz
nagy segítséget jelentettek mind
a természetbeni adományok (pol-
gárõr mellények), mind az anya-
gi támogatások, ezért ezúton is
köszönetet mondunk mindazon
vállalkozóknak és magánszemé-
lyeknek, akik hozzájárultak
egyesületünk mûködéséhez, cél-
jainak megvalósításához.
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KIPRÓBÁLT RECEPT
Túrós gombóc

Hozzávalók: 800 g tehéntúró, 120 g búza-
dara, só, 4 tojás, 120 g zsír, 180 g zsemlemor-
zsa, 30 g vaj, 3 dl tejföl

Elkészítését úgy idõzítsük, hogy hozzáve-
tõleg a tálalás idõpontjára fejezzük be. A túrót
áttörjük, hozzáadjuk a darát, kevés sót, a tojá-
sok sárgáját, és jól elkeverjük. Ezután óvatosan
elvegyítjük benne a tojások felvert fehérjét, és
kb. 50 percig pihentetjük. Közben jókora lábas-
ban, melyben a 18 gombóc egymás mellett egy
sorban elfér, bõ sós vizet forralunk. Ha felforrt,
próbaképpen egyetlen, vizes kézzel kb. 4-5 cm
átmérõjûre formált gombócot mérsékelt tûzön,
fedõ alatt fõzünk (10-15 perc), míg a víz tetejé-
re fel nem jön. Ha túl lágy lesz, vagy szétfõ:
kevés darát vagy lisztet; ha túl kemény: túrót
keverünk még a masszába. Így fõzzük ki azután
a többi gombócot is. Közben a zsírban a mor-
zsát aranysárgára pirítjuk, majd kevés vajat
adunk hozzá.

A gombócokat szûrõkanállal, jól lecsurgat-
va elõmelegített tálra szedjük ki, rátesszük a
morzsát, majd megöntözzük a nem túl hideg tej-
föllel. Egyesek édesen, bõségesen rászitált por-
cukorral szeretik, van, aki sárgabaracklekvárt
is tesz rá. Mások morzsa nélkül, esetleg sósan
fogyasztják szívesebben.

Az elmúlt évben beszámoltunk arról a nagyszabású terv-
rõl, hogy felújítjuk a jubileumát ünneplõ templomunkat. Azt
hiszem, mindannyian megkülönböztetett figyelemmel készü-
lünk egy-egy kiemelten fontosnak tûnõ évfordulóra, legyen
az a sajátunk, vagy szeretteinké. Ilyenkor általában a megszo-
kottól eltérõen mérlegelünk, s a költségeket sem úgy határoz-
zuk meg, mint általában, s figyelünk másra is, nem “csak” az
ünnepeltre. Díszítjük a helyet, iparkodunk mindent a legszeb-
ben elrendezni. Talán még a kelleténél nagyobb anyagi áldo-
zatot is képesek vagyunk egy-egy ilyen esemény kapcsán
vállalni. Aggodalmaskodunk, hogy minden a legjobban, a
legszebben sikerüljön. S ha minden szépen lezajlott, elége-
dettek vagyunk, és örülünk a feledhetetlennek tûnõ ünnep-
nek.

Ilyen ünnepre készül az Izsáki Szent Mihály templom is.
Nemsokára 200 éves jubileumát fogja ünnepelni. Kedves és
szép templomot építettek õseink, de a legfontosabb, hogy a
miénk A tervezett felújítás nagyon idõszerû, amit a jubileum
közeledte még indokoltabbá tesz.

Most már az ünnepek multával az idõ is megszépült, na-
gyon várjuk a munkálatok megkezdését! Bizonyára szembe-
tûnõ lesz majd a fõút melletti magas tetõ bontása, hiszen a
templom mellett álló fák még nem bontottak koronát, nem
akadályozzák a belátást..

Apropó- fák. Látjuk mi is, de a jó szándékú emberek is
többen szóvá tették már a templomkert és a fák állapotát. Az
öreg fák betegek, csúnyák. Több szakember véleményét ki-

kértük, hogy mit ajánlanak a templomkert széppé tételére?
Elkészült egy új formát, megjelenést bemutató nagyszabású
terv. Ebben a tervezõk az öreg fákat figyelembe veszik ugyan,
de csak azokat, amelyek egészségesek. Megfelelõ mûszeres
mérést is végeznek majd, hogy beteg fa ne maradhasson a
felújítás után.

Tehát elkészült a terv, amely a majdan felújított templom
köré egy új, és szép kertet ajánl. Megnövelt számú parkoló-
hely, új kerítés lesz. A kereszt és a Piéta kiemelt helyre kerül.
Betonjárdák helyett szép, formázott kockaköveken lehet ha-
ladni a templomba, vagy azt körbejárva a parkban sétálva
nézegethetjük a fákat, bokrokat, virágokat, a zöld füvet.

A látványterv hamarosan közszemlére kerül, s lehet is-
merkedni az új formával. Sajnos ennek a megvalósításnak két
fontos hibája van: egyrészt sok pénzbe kerül, másrészt.a je-
lenlegi látvány megszûnik-átalakul. Ezért is akarjuk a látvány-
tervet a legszélesebb körben közzétenni, hogy mindenki is-
merje meg. Szokják meg a gondolatot, hogy áldozatvállalás
nélkül nincs megújulás! Legnagyobb áldozatot azok vállal-
nak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítik, hogy a templo-
munk körül szép új díszkert legyen. Úgy legyen! Adománya-
ikat befizethetik a helyi Takarék Szövetkezetben vezetett szám-
lákra. Egyházadó számlaszám: 52400054-10019353. Szent
Mihály Alapítvány számlaszáma: 52400054-10017629 Min-
den adományt szeretettel várunk és köszönettel fogadunk!
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Azt hiszem, valamelyik orvosi
rendelõben láttam a címbeli felirattal
egy plakátot, melyen egy mutatós anyu-
ka és még mutatósabb lánya van, s úgy
gondolom, egy fertõzõ májgyulladás
elleni szûrésre sarkallná a szemlélõket.
Mert hát kiért vagyunk felelõsek, ha
nem azokért, akiket a legjobban szere-
tünk, s akikért élni is akarunk? Akik
számunkra a világ összes kincsénél
többet jelentenek, s az életünket is ké-
szek volnánk értük feláldozni.

Nos, ha a keresztre nézel, mert
nagyböjtben folyton a szemed elõtt van,
jobban, mint az év bármely napján,
ugyanezt látod: Érted adta életét, érted
ontotta vérét, érted szenvedett és halt
meg az a Krisztus, aki az Isten egyszü-
lött Fia, s akit azért küldött az Atya,
hogy: “a Fiamat majd csak becsülni
fogják..?” Nem a saját jókedvébõl, ha-
nem a mi jókedvünk miatt lett ember-
ré, születvén a Szentlélek erejébõl Szûz
Máriától. És nem a saját kedvtelésére,
hanem a mi boldogulásunkért szenve-
dett Poncius Pilátus alatt, s a mi éle-
tünkért halt meg és temették el. A mi
mélységeinkbe merült, amikor alászállt
a poklokra, mert pokollá tesszük az éle-
tünket, valahányszor elszakadunk a
bennünket teremtõ és éltetõ Istentõl.

És feltámadott harmadnapon,
hogy akik élünk, már ne magunknak
éljünk, hanem annak, aki meghalt és
feltámadt. Mindezt miért? Kiért? Ér-
tünk, emberekért, a mi üdvösségün-
kért! Nem egy zsidó próféta szenve-

Útban Jeruzsálem felé:
Megint ott kellett hagynom
Cézáreát. Nem szeretem ezeket a
kényszerû utakat. Hány ilyen utam
volt már, és vajon mennyi lesz még?
A császárért, a tisztségemért, a ha-
talomért, a pénzért, a barátokért, a
megbecsülésért... Hiába, azt a jó, ké-
nyelmes, megszokott rezidenciát
nem szívesen hagyom el. Csak-
hogy ünnep lesz, a zsidók páska-
ünnepe közeleg. Hihetetlen, mi-
lyen régóta ünneplik az egyiptomi
szabadulást! Furcsa nép. Nem akar-
ja felejteni Istenének azt a nagyon
régi szabadítását. Az én isteneim...
milyenek is az én isteneim? Másak,
mint a zsidóké, hiszen én római
vagyok. Szabadulás... engem mibõl
is szabadítottak meg legutóbb?...
Nem is tudom...No, mindegy, csak
most segítsenek meg az én istene-
im. Talán nem ártana áldozatot be-
mutatnom, mert ezen az ünnepen
gyakran támad zûrzavar, lázongás,
lázadás. Viszont a Birodalomban
rendnek kell lennie, és ezen a vidé-
ken az én felelõsségem a rend meg-
tartása. Az én felelõsségem. Hm,
hova jutottam!...

Jeruzsálemben:  Vajon mi lesz
most? Ha megint zavargás, az a hely-
tartóságomba kerül. Akkor mi lesz
velem? Csak lennénk már túl ezen
az ünnepen! Nem értem én a zsidó-
kat. A rómaiaknak az ünnep csupa
öröm, jókedv, baráti összejövete-
lek, nagy lakomák, szórakozás.
Békesség. Ez az. Békesség. Nekik
meg miért nem jó a Birodalom biz-
tosította békesség?

Na, tessék, itt vannak! Sejtet-
tem, hogy történni fog valami. Va-
jon a zsidó vezetõk mit akarnak?
Micsoda? Valami királyt hoznak
elém? Hogy lehet, hogy errõl a ki-
rályról engem nem tájékoztattak?
De ha tényleg király, ki kell végez-
tessem, hiszen a császár ellen lázad!
Hm, a zsidó vezetõk vigyázzák a
Birodalom érdekeit?!

Hogy Jézus az, a zsidók kirá-
lya? Akkor nincs túl nagy baj. Jé-
zusról hallottam. Ártatlan álmodo-
zó. Talán mégis megúszom ezt az
ünnepet? Az õ dolguk a vallási kér-
dések megvitatása. Semmi közöm
hozzájuk, de óvatosan Pilátus, az
állásod...

A találkozás: Tessék, most itt
áll szemtõl szembe az a híres Jézus.

Érted! Érted?
dését látod, testvérem, hanem a magad
megváltott szenvedését: nem egy fel-
feszített halálát, hanem a magad halá-
lának megoldását, örök életedet szem-
lélheted a kereszt jelében. Lehet, hogy
neked ma közömbösnek tûnik, jámbor
keresztények ismertetõ jelének látszik
a kereszt, de tudd meg: azt üzeni neked
a Megfeszített, hogy te vagy számára a
legfontosabb, akit leginkább szeret.
Jobban, mint apád és anyád, jobban,
mint a férjed, feleséged, vagy a gyer-
mekeid, a legjobb barátodnál is inkább
szeret az az Isten, aki egyetlen Fiát sem
kímélte, hanem odaadta engesztelõ ál-
dozatul bûneidért.

Érted? Mindent! Mondta ezt
már neked valaki? Vagy csak ígér-
te, de ha nagy bajban voltál, elpá-
rolgott, mint a koratavaszi köd?
Gondod meg: mennyit érsz te Isten-
nek? Nem méricskél, nem számol
dollár-, vagy euromilliókban, hanem
egyszerûen magát adja: ennyit érsz
nekem! Mindent érsz nekem! Nincs
nálad értékesebb és fontosabb a szá-
momra: a te szereteted, s az, hogy
megmentselek!

Drága Testvérem! Ezt mind üze-
ni neked a kereszten függõ Jézus, aki
azért vált teljes áldozattá, hogy te egé-
szen Istené légy, s hogy Isten élete
egészen a tiéd legyen! Ne menj el
mellette közömbösen, ne nézd le és
ne utáld! Mindezt szeretetbõl, érted
tette! Érted?
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Egyházközségi hírek
- Virágvasárnap a 9 órai szentmisében lesz a barkaszentelés és a

passió. Délután 2-kor a templomban Sillye Jenõ passióját adják elõ.
Mindenkit szeretettel várunk erre az eseményre!

- A nagyhéten csütörtökön és pénteken eset 6 órakor, nagyszom-
baton eset 7 órakor kezdõdnek a szertartások. Nagyszombat estére, a
körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát, cseppfogóval.

- Húsvét napján és húsvét másnapján ünnepi miserendet tartunk.
- Virágvasárnap a szentmisékben gyûjtést rendezünk a Szentföld

kegyhelyeinek a támogatására.
- Március végén megkezdjük templomunk teljes felújítását. Kér-

jük Testvéreink nagylelkû adományait a teljes külsõ és belsõ felújí-
táshoz. 2007-re, templomunk 200 éves évfordulójára szeretnénk temp-
lomunkat teljesen renoválni. Ehhez kérjük szíves támogatásukat!

- Április 3. vasárnapján, 17-én a papnevelés céljaira gyûjtünk
adományokat.

- Minden szombaton délután 5 órakor a bérmálkozókat készítjük
fel a jövõ évi bérmálásra. Mindazok jelentkezését várjuk, akik még
nem részesültek a bérmálás szentségében. Az oktatások április 2-ától
este 6 órakor kezdõdnek!

Pilátus húsvéti töprengései
(akár így is történhetett)                                           Olvasandó: János 18, 28 - 20, 30

Milyen különös ember! Milyen
nehéz a szemébe nézni! Milyen
nehéz állni a tekintetét! Ki vagy,
te, Jézus?

- Te vagy a zsidók királya? -
végül is ez a lényeg, essünk túl raj-
ta. Aztán vigyék innen ezt az em-
bert, ünnepeljenek, engem meg
hagyjanak a maguk vallási vitái-
val.

- Magadtól mondod-e ezt, vagy
mások mondták neked rólam?

Micsoda kérdés! És milyen
merész, nem válaszol, hanem vissza-
kérdez! Én római vagyok, helytartó,
a császár barátja. Hogy vallhatnám
én õt királynak, az én királyom-
nak??? Különben is, miért tenném?
No, nem hagyom magam vallási vi-
tába keverni: én hallgatom ki õt,
nem õ engem! Okos, nagyon okos,
de nem hagyom magam félrevezet-
ni. Térjünk a lényegre. Valamit csak
tett, ha éppen az õ népe szolgáltatja
ki a Birodalom helytartójának!?

- Hát zsidó vagyok én? A te
néped, és a fõpapok adtak át ne-
kem téged: Mit tettél?

- Az én országom nem e világ-
ból való: ha ebbõl a világból való
volna az én országom, az én szol-
gáim harcolnának, hogy ne szolgál-
tassanak ki a zsidóknak. De az én
országom nem innen való.

- Akkor mégis király vagy te? -
Ha-ha, mégis elárulta magát. Gon-
doltam én, hogy valami nincs rend-
ben vele. Olyan más. Zsidó férfi, de
olyan más, mint az általam eddig
ismert összes zsidó férfi. Miben
más? Nem tudom. De azért meg-
nyugtató, hogy nem földi ország-
ról beszél. Akkor nemcsak vallási
szempontból, de jogilag sincs kö-
zünk egymáshoz. Mégis, milyen
különös ember! Örülök, hogy nincs
közöm hozzá, mégis vonz. Ez nyug-
talanít. Mi a titka?...

- Te mondod, hogy király va-
gyok. Én azért születtem, és azért
jöttem a világba, hogy bizonysá-
got tegyek az igazságról: minden-
ki, aki az igazságból való, hallgat
az én szavamra.

- Mi az igazság? - Nem értem.
Melyik igazságról beszél? Hiszen
én a Birodalom igazságát képvise-
lem; a népe éppen vele szemben
másfajta igazságról beszél; õ meg
valami más világi igazságról szól...
No, hagyjuk, elég volt. Ártatlan ál-

modozó, hadd menjen.
- Én nem találok benne sem-

miféle bûnt.
Nem értem, nem kell a zsidók-

nak. Pedig hallottam sokféle csodás
gyógyításáról. Ünnepre készülnek,
hogy Istenük nagyon régi szabadí-
tását ne feledjék; Jézus gyógyítása-
it, amelyeket talán éppen az elmúlt
hetekben vitt véghez, azokra meg
nem akarnak emlékezni??? Bezzeg
az a rabló Barabbás, az kell nekik!
Pedig Jézus ártatlan. Próbálom men-
teni... Nem, nemcsak azért, mert ár-
tatlan. Akkor mégis miért? Teljesen
összezavarodtam - íme a római hely-
tartó... Megkorbácsoltattam Jézust,
mégsem könyörülnek rajta. Azt
mondják: Isten Fiának vallotta ma-
gát. És én megkorbácsoltattam! Most
mi lesz? Itt lázong a nép, vért kíván,
közben meg magamra haragítom az
õ istenüket? Ráadásul nem elég ez a
zûrzavar, valami felülrõl való hata-
lomról beszél Jézus. Csak meg ne
haragudjanak rám az égiek! Jézust
szabadon kell engedni!

Nem tehetem. Megzsaroltak.
Még hogy nem vagyok a császár
barátja! Jaj, nem tudom Jézust meg-
menteni!  Pedig háromszor is meg-
próbáltam. Ennyi a hatalmam???

Megint zavarnak. Nem volt
elég? Megkapták, amit akartak. Jé-
zus ott függ a kereszten! Hogy sze-
retnék eltemetni? Rendben. De vár-
junk csak, ez roppant érdekes. Van-
nak olyanok, akik gondoskodnak
róla? Nekem úgy tûnt, mintha min-
denki ellene lett volna. Ezek sze-
rint mégis voltak mellette is. Való-
ban, hogy is mondta? “Aki az igaz-
ságból való, hallgat az én szavam-
ra”. Lehet, hogy õk értették Jézust?
Én miért nem értettem õt?

Húsvét: Végre megnyugodott
a nép. De lelkem nyugalmát hol ta-
lálhatom? Az a tekintet... azok a
mondatok... “Hát zsidó vagyok
én?” nem, nincs közöm hozzá... Azt
mondják, feltámadt. Végül is felül-
rõl való hatalomról beszélt... Ki ez
a Jézus? Én találkoztam vele, be-
széltem vele, mégsem tudtam tit-
kát megfejteni. Mégsem ismeretem
meg õt. Feltámadt. Talán ha még
egyszer találkozhatnék vele... Biz-
tos megmondaná, hogy hol téved-
tem... Lehet, hogy mégis van kö-
zöm hozzá?
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Gyülekezeti hírek
- március 24-én és 26-án (csütörtökön és szom-

baton) bûnbánati elõkészítõ istentiszteleteket tar-
tunk a gyülekezeti házban, 18 órától

- Nagypénteken (március 25-én) zenés passió-
val emlékezünk a templomban, 18 órától. Szolgál:
a gyülekezeti énekkar és Fejszés Bálint kántor.

- A Húsvét ünnepi rendje:
- március 27-én (vasárnap): 10 órától ünnepi

istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással
- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi istentisz-

teletet úrvacsoraosztással
- 17.00 órától délutáni istentisztelet
- március 28-án (hétfõn): 10 órától ünnepi is-

tentisztelet, megterítjük az Úr szent asztalát
- 17.00 órától ünnepzáró istentisztelet

- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a
nyári hittan táborba, amelyre augusztus 8-13. kö-
zött kerül sor. Helyszín: Fertõszentmiklós.

- Várjuk a jelentkezéseket a nyári testvér-gyü-
lekezeti kirándulásra is, amelyre július 30-augusz-
tus 3. között kerül sor.

- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány szá-
mára 2004-ben eljuttatott jövedelemadó 1%-ból
származó adományokat, melynek összege: 87.088
ft. Az adományokat a református temetõ fenntartá-
sára fordítjuk. Adószámunk: 18351545-1-03.

IKEM rendezvény
- április 9-én, 17.00 órától a Sepsibodoki Kó-

rus és a Városi Kórus fellépése a református temp-
lomban.
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Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerõsök-
nek, szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak, volt iskolatár-
saknak, pedagógusoknak, akik

GRIJNOVITZ FERENC JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély

gyászunkban velünk együtt éreztek, fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerõsöknek,
volt szomszédoknak, akik drága édesanyánk

TÜSKÉS LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj-

dalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Köszöntõ

Március idusa,
köszöntelek e hajnalon,
e fészekrakó hajnalon!

Mit is tehetnék
oltárod tüzére most?
Kardot, hitet, jogart,
amit az indulat,
a szív, a vágy
múltunkból kicsikart?

Ó, március március,
börtönök szétrepedt fala,
ikonok örök mosolya,
fecskék villanása
szemünk függönyén...

Talpra hát!
Rügy-koronásan
integet minden ág.
Zászlót bont
a piros,
a fehér,
a zöld:
amit a szívünk örökölt!
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Tavaszi hívogató

Az õsz zörgõ díszletei
még itt hervadoznak,
De ébred a tavasz,
az ég ablakán
meglebben tarka függönye.

Viríts, már viríts,
szendergõ liget.
Bokrok, fák, füvek
fényben fürödjetek.

Tavasz tavasz,
gyönyörû hírhozó,
jöjj táncos lépteiddel.
Nehéz álmunk nyögi még
karmait a télnek.

Jöjj, s igyekezve siess,
te sugaras tündérlány,
fújd szerteszét
a jég bilincseit.
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Az Arany Sárfehér Szõlõ és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
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A témával foglalkozó múl
havi írásom kapcsán (sõt már ko-
rábban is) néhányan megkerese-
tek, hogy szívesen tollba mond-
ják véleményüket az “üggyel” és
a “monográfiával” kapcsolatba.
Volt olyan olvasó is, aki e véle-
ménye mellett Izsák P. György
pedagógusi pályafutásának né-
hány epizódjait is közzé kívánta
tenni. Mivel a megkeresések úgy-
mond mellettem kívántak szólni
azt gondolom, megtehetem, hogy
-köszönetem mellett- eltekintsek
ezek közlésétõl. Teszem ezt azért,
mert tényleg szeretném egyszer és
mindenkorra lezárni a témát.
Hosszas hezitálás után vetettem
papírra a múlt havi számban meg-
jelent sorokat is, hiszen 2003 ok-
tóberében már részletesen foglal-
koztunk az üggyel. Hogy a múlt
hónapban mégis az írás mellett
döntöttem annak az az oka, hogy
Izsák P. György továbbra is szem-
rebbenés nélkül ír le és terjeszt a
városban nyilvánvaló hazugsá-
gokat. Azt állítja, hogy õ soha nem
kérte segítségemet “monográfiá-
ja” megjelentetése érdekében,
hanem én forszíroztam annak

megszerzését, fondorlatos hátsó
szándékoktól vezérelve. Az
izsákiaknak bedobált leveleiben
odáig megy, hogy le is írja (idé-
zem): “Sem szóban, vagy levél-
ben nem kértem segítségét.” Nos,
vessük össze ezt az állítást a múlt
havi számunkban közölt levelé-
vel, melyben segítségem fejében
még társszerzõséget is ajánl az
általa fel nem dolgozott idõszak-
ra, s igen világosan arra kér (ki
tudja hányadszor), hogy támogas-
sam ügyét K. Szabó József pol-
gármesternél! Most mindezt leta-
gadja, s nekem támad. Gondolom,
másnál is -ahogy manapság
mondják- kiverné a biztosítékot
az ilyesmi, s elõbb-utóbb válasz-
ra méltatná az üzengetõt. Ezzel
együtt -e mostani sorokkal-, a
magam részérõl végleg lezártam
az ügyet. A “monográfia” min-
denki számára hozzáférhetõ. A
februári számban közölt Izsák P.-
levél szintén. Azt gondolom e két
dokumentum -az elõbbi színvo-
nala, az utóbbi tartalma- minden
további értekezésnél többet mond
a valós tényekrõl.
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- A kemény januárvégi és feb-
ruári tartós hidegek miatt jelentõs
szõlõfagykárt jeleztek tagjaink. Az
elfagyás mértéke fajtánként, terü-
letenként, az elõzõ évek terhelésé-
nek és a tápanyag visszapótlás mér-
tékétõl függõen eltérõ képet mutat.
Metszés elõtt javasoljuk a rügyvizs-
gálat elvégzését, vagy a pontosabb
tájékozottság érdekében a rügy-
emeletenként végzett hajtatás se-
gíthet az optimális terhelés beállí-
tásához. Akik zöldmunkával a ter-
mésbeszabályozást fel tudják vál-
lalni a rügykárok miatt rátartással
is terhelhetik az ültetvény. Ne fe-
lejtsük viszont, hogy csak a termõ-
egyensúly mellett számíthatunk mi-
nõségi szõlõre, és szõlõ árra. A gyen-
gébb minõségû szõlõbõl származó
bor értékesítése a következõ évben
is csak jelentõs árengedménnyel és
közvetítõi munkával képzelhetõ el.

- Mint már korábban jeleztük,
idén is megrendezésre kerül az
Arany sárfehér Borverseny. A meg-
mérettetésre 2005. április 15-én
kerül sor az izsáki Vino étteremben.
Nevezni és a mintákat átadni ápri-
lis 11-14. között Izsákon, a Hegy-
községi-szövetkezeti irodán lehet.
Kérjük Izsák és körzetének lakos-
ságát, hogy az Arany sárfehér hír-
nevének erõsítése és piaci pozíció-
jának megteremtése érdekében mi-
nél többen nevezzenek a fajta önál-
ló, házasított, vagy pezsgõsített
borával.  A nevezési díj 1500 ft+Áfa
mintánként. Eredményhirdetésre és
díjátadásra aznap 16 órakor kerül
sor.  A borverseny kapcsán szak-
mai tanácskozást is szervezünk,
melyre elfogadta meghívásunkat
dr. Tarján Balázs a Miniszterelnö-
ki Hivatal Ágazatpolitikai Fõosz-
tályának fõosztályvezetõje, a Ma-
gyar Borakadémia fõtitkára. A vi-
taindító elõadás címe “A Szõlõ- Bor
ágazat gondjai, a borhamisítás és a
számlanélküli forgalom megszün-
tetése érdekében tervezett intézke-
dések”

- Az Arany sárfehér borverseny
elõtt egy héttel, azaz április 8-án
kerül sor a Kecskemét Város és
Környéke Kistermelõi Borverseny-
re. A bormintákat április 5-én és 6-
án 8 és 15 óra között lehet átadni a
Kecskeméti Városháza Ügyfélszol-

gálatán (Kecskemét, Kossuth tér 1.
fszt. 6). A nevezéskor 2 üveg minta
szükséges, feltüntetve a termelõ
nevét, címét, a bor fajtáját és évjá-
ratát. A nevezési díj 500 Ft mintán-
ként.

- Tagjaink közül egyre többen
találnak vevõt a borukra. Kérjük,
hogy az ilyen boreladásokat idõ-
ben jelezzék a szövetkezet felé,
hogy fel tudjuk venni a kapcsola-
tot az adott céggel. A körültekintõ
eljárás különösen indokolt. Az
egyik tavalyi borértékesítéskor a
termelõ nem informálta le eléggé a
bor felvásárlóját, és gyanútlanul
értékesítette a borát a szövetkeze-
ten keresztül a kiskõrösi Solexim
Trade Kft-nek.  A céget azóta sem
tudtuk elérni, az átvett bort nem fi-
zette ki. Most a rendõrség és a bíró-
ság közbenjárásával próbáljuk be-
hajtani tagunk követelését. Az
ilyen esetek elkerülése végett kér-
jük a termelõket, hogy a szövetke-
zeten keresztül érdeklõdjenek a fel-
vásárló megbízhatóságáról. Külö-
nösen gyanús, ha egy cég a térségi
átlagnál jóval magasabb árat kínál
a borért.

- Ami a kényszerhelyzetbõl
feldolgozott szõlõ illetve betárolt
tagi borkészlet értékesítését illeti,
egyelõre még elfogadható áraján-
latot a 4000 hl. Arany sárfehér
lédigborra nem kaptunk. Érdeklõ-
dés elsõsorban minõségi borokra
van. Pezsgõ vagy házasítási alap-
ként szóbajöhetõ borkészletünkbõl
több mintát is átadtunk különbözõ
felvásárlóknak és közvetítõknek.
Kedvezõbb ajánlatokra várjuk a
visszajelzéseket. Boros szakembe-
rek véleménye szerint az elfagyá-
sok miatt várható, hogy megnõ a
bor iránti kereslet, és ezzel együtt a
jelenlegi nyomott borárak is felfe-
lé mozdulnak a jelenlegi 50-55 fo-
rintos árszintrõl.

- A szövetkezet továbbra is ki-
emelt célként kezeli az izsáki pin-
ce valamilyen formában történõ át-
vételét és felújítását, hogy ott egy
saját feldolgozót alakítson ki tag-
jai részére, ami által csökkenne a
termelõk kiszolgáltatottsága és ja-
vulna az alkupozíciójuk. A pince
tulajdonosaival az elvi megegye-
zés már megszületett, ám a pincén

levõ terhelés miatt a konkrét lépé-
seket még nem tudtuk megtenni.
Ettõl függetlenül elkezdtük a fel-
újításhoz szükséges árajánlatok be-
gyûjtését és értékelését. A beruhá-
zás megvalósítására, amit a saját erõ
mellett pályázat útján szeretnénk
megvalósítani, felvettük a kapcso-
latot több pályázatíró céggel.

- Azoknak a termelõknek, akik
saját pályázatban gondolkodnak,
ajánljuk az “Agrária” tanácsadó
szolgáltatót. A tanácsadó iroda a
következõ szolgáltatásokkal áll a
termelõk rendelkezésére: szóbeli ta-
nácsadás, pályázatok készítése,
gazdálkodási napló vezetése, nyer-
tes pályázók esetében éves beszá-
molók készítése, üzleti tervek ké-
szítése és államilag garantált hite-
lek ügyintézése. A tanácsadás
igénybe vehetõ minden pénteken
10-14 óráig Izsákon, a Sárfehér Szö-
vetkezet Központi irodáján, Izsák
Kossuth Lajos u. 119. szám alatt /
Kisizsák felé a vasúti átjáró elõtt
jobbra/.

- Az agrártárca február 28-i ren-
deletében megváltoztatta az Agrár-
környezetgazdálkodási és a kedve-
zõtlen adottságú területek kompen-
zációs támogatások benyújtási ide-
jét. Ez alapján agrár-környezetgaz-
dálkodási támogatásra most márci-
usban nem, hanem csak 2006 má-
jusában lehet pályázni. A 2005-ben
rendelkezésre álló összeget a 2004-
ben pályázók között osztják meg,
két évre megosztva. A kedvezõtlen
adottságú területek kompenzációs
támogatására 2005 márciusa helyett
2005 májusában lehet új pályáza-
tokat beadni. A tavaly benyújtott
pályázatok elbírálásáról még nem
kaptunk tájékoztatást. Azt tudjuk
tanácsolni, hogy mindenképp ve-
zessenek permetezési naplót, és
nem árt, ha az elvégzett munkála-
tok idejét is rögzítik egy füzetben.
Késõbb, ha nyernek a pályázaton,
ez alapján visszamenõleg ki tud-
ják tölteni a gazdálkodási napló-
kat.

Elérhetõségünk változatlan,
6070. Izsák, Dózsa tér 3, T/Fx: 76/
374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/
2362558, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu, Internet:
www.aranysarfeher.hu   Vezetõség

Az IKEM tavaly hirdetett pá-
lyázatot, “Találkozásom Erdély
kultúrájával” címmel. Az értéke-
lés megtörtént. Az elsõ és máso-
dik helyezett pályamunkákat la-
punkban is közöljük. Az alábbi-
akban Fodor Éva másodikdíjas
munkáját adjuk közre

 Elõszó
A legtöbb fiatal elõször tör-

ténelemórán hall a régi Magya-
rországról és ezen belül Erdély-
rõl, de velem ez nem így történt.

Áthatóbban elõször Erdély
népi kultúrájával, azon belül is a
tájegységek szerint változó nép-
táncával és népzenéjével ismer-

kedtem meg.
A néptánc segített abban,

hogy 14 évesen az átlagosnál több
ismeretem és élményem legyen
Erdély népi kultúrájáról, bár még
sosem jártam ott.

Táncolhattam az elmúlt évek-
ben széki, mezõségi, györgyfalvi,
kalotaszegi, moldvai táncokat. A
Székelyföld jellegzetes táncha-
gyományait ebben az évben sajá-
títhatom el.

Különösen érdekesnek talál-
tam, hogy ezek a táncok egy terü-
letrõl -Erdélybõl- származnak,
mégis mennyire változatosak.
Mennyi megkülönböztetõ moz-
zanatot kell megtanulni és meg-

ismerni, hiteles elõadásukhoz.

Zene és tánc
A táncot nagyon megszíne-

síti a tõle szinte elválaszthatatlan
népzene. “A régi tánc- és zenekul-
túra mûfajai és stíluselemei az er-
délyi parasztkultúra lassan válto-
zó keretében úgy egyszerûsödtek,
hogy máig is felismerhetõk. A tö-
röksíp-dob kíséret módosított
hangzásképét õrzi a csíki muzsi-
ka és  ütõgardon együttes, s a már
eltûnt dudazene harmóniavilága
is tovább él az erdélyi vonósze-
nekari muzsikában.  A XVIII. sz.
elejétõl kezdõdõ idõszakban me-
hetett végbe a régi erdélyi tánc-

és zenekultúra önálló kiteljesedé-
se, amelynek legmagasabb csú-
csai Közép-Erdélyben /Kalotasze-
gen, Mezõségen és Marosszéken/
jöttek létre.” / Felföldi László -
Pesovár Ernõ:A magyar nép és
nemzetiségeinek tánchagyomá-
nya/

“A tánc szavunk  összefogla-
ló neve minden ütemes mozgás-
nak. Régi magyar nyelvünk azon-
ban sokféle és egymástól sokban
különbözõ mozgást különbözõ-
képpen nevezett el. A tánc szó
csak a páros, hangszeres muzsi-
kára járt mozgás megjelölésére
szolgált. Böjti idõben, amikor a
táncot az egyház szigorúan tiltot-

ta, a leányok csapatokba verõd-
ve, saját nótázásokra léptek, fu-
tottak, ugrottak, seregtek, karikáz-
tak, mai szóval körtáncot jártak,
de annak idején ezt nem számí-
tották táncnak, a tánctilalom meg-
szegésének. Különféle táncos
mozgást jelöltek még a lejt,
lippent, tombol, rop, ugrik szava-
ink, a mozgás sajátságainak meg-
felelõen.

A táncos mozgás - a belsõ in-
dulatok levezetésére, egy sajátos
mozgásigény kielégítésére és ki-
fejezésére - egyidõs az emberrel.
A forma, mely ennek az igénynek
a kielégítésére szolgál, nagy vál-
tozatosságot mutat népenként és
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koronként.
A magyar nép Európa két

nagy táncterülete közt a Kárpát-
medence népeivel sajátos, harma-
dik, kelet-európainak nevezhetõ
táncterületet alkot. Tõlünk kelet-
re és délre, elsõsorban a Balká-
non, a táncok uralkodó formája
máig a zárt vagy nyitott, lánc-
vagy körtánc. Tõlünk nyugatra,
Európa nagyobb részén a néptán-
cok páros és soros, vonulós tánc-
játékok, az úgynevezett kontra-
táncok formájában. A Kárpát-me-
dence tánckincse a szerkezeti sza-
bályozatlanság következtében a
páros- és szólótáncokban nagy
lehetõséget ad az egyéni rögtön-
zésnek, ugyanakkor a magyarság
szabályozott kontratáncokat /te-
hát nyugati/ és körtáncokat / te-
hát keleti és balkáni jellegûeket/
is ismer.” /Andrásfalvy Bertalan:
Néprajzi alapismeretek/

A magyar tánc egyéni jelle-
gét hazai és külföldi megfigye-
lõk, szakemberek egyaránt észre-
veszik, szabad, rögtönzött voltát
emelik ki.

A magyar néptánckincs vi-
szonylag egységes, de bizonyos
táji jellemzõk alapján három na-
gyobb területet - a nyelvjárások-
hoz hasonlóan -, táncjárásokat
különböztethetünk meg. E három
fõ táncjárás a következõ: a Duna
vidéke, a Tisza vidéke és az erdé-
lyi vagy keleti táncjárás területe.

A néptáncok kutatása az
l940-es években bontakozott ki.
A budapesti Néprajzi Múzeum, az
Állami Népi Együttes, a MTA
Népzene Kutató Csoportja napja-
inkra 200000 méter filmen rögzí-
tette a néptáncokat. Ezek az ere-
deti táncfolyamatokat megörökí-
tõ filmszalagok nagy segítséget
nyújtanak a táncot oktató felnõt-
teknek és a néptáncot tanulók-
nak.

Én egyetlen alkalommal már
láthattam ebbõl a gazdag archí-
vumból erdélyi táncot: mezõségi
forgatóst. Ezt a táncot a
tiszakécskei népzenei táborban
meg is tanulhattam.

Pályázatom további részében
a táncon keresztül megismert er-
délyi népi kultúrát mutatom be.

Találkozásom Erdély
tánckultúrájával

Erdély a magyar tánckultúra
kutatásának legfontosabb és leg-
értékesebb területe. Itt a régi ko-
rok táncai tovább, szinte napja-
inkig élnek. Itt a zenének és a
táncnak sokkal nagyobb becse,
szeretete, jelentõsége tapasztalha-
tó. Erdély népi zene- és tánckul-
túrája a legfejlettebb.

Kolozsvár körül, elsõsorban
Kalotaszegen egyedülállóan gaz-
dag motívumkincsû és fejlettsé-
gû a férfi szólótánc, a legényes.
Hasonló táncok élnek a Maros és
a Küküllõ mentén, valamint a
Mezõségben. A ritka magyar vagy
lassú legényes és a lassú, lüktetö
ritmuskíséretû párostánc, az
akasztós vagy régi cigánytánc a
magyar párostáncok egyik legsa-
játosabb, méltóságteljes formája.

A Székelyföld táncanyaga
egyszerûbb és sokkal többet vett
már át az újabb táncdivatokból és
muzsikából.

A gyimesi csángók és a mold-

vai magyarok a mezõséginél is ré-
giesebb táncréteget õriztek meg,
a középkori lánc- és körtáncok
formáit és a sorokba rendezett
kezdetleges párostáncokat, me-
lyekben már a szabad rögtönzés
is helyet kapott. A csángó táncok
kör- és lánctánc formáját és moz-
gáskincsét a közvélemény már
románosnak tartja, csakúgy, mint
viseletük számos darabját, pedig
lényegében csak arról van szó,
hogy õk is - mint a románok - egy
régiesebb, a középkorban általá-
nosabb tánc-, zene- és ruhavise-
let-kultúrát õriztek meg számunk-
ra.

Mezõség
Mezõség Erdély középsõ,

igen régóta erdõtlen része a Kis-
és    Nagy-Szamos, Sajó, Maros és
Aranyos folyók közt. Több ki-
sebb-nagyobb, néprajzilag össze-
tartozó magyar falucsoportot kü-
lönböztethetünk meg a Mezõség-
ben. Jó néhány azoknak a falvak-
nak a száma, melyeknek egyedül-
álló a népviseletük és nem keve-
rednek, nem házasodnak össze a
környezetükben levõ egyetlen
magyar faluval sem. Legneveze-
tesebb Szék, amely máig megtar-
totta jellegzetes népviseletét /pi-
ros szoknyás, fehér inges, fekete
mellényes leányok, kék vagy
szürke posztóruhás, szalmakala-
pos férfiak /, sajátos népzenéjét,
régies és eleven táncéletét, szigo-
rú szokásrendjét. Mind a mai na-
pig fennmaradt a régi táncrend és
táncolási mód. Ebben a táncrend-
ben elõször egy lassú, majd egy
gyorsabb és végül egy egészen
gyors tánc következett. Ennek
emléke “három a tánc” kifejezé-
sünk. Ezzel már a XVII. század-
ban találkozunk: “Nem ugrán-
doztak kecske módon, mint most,
hanem szép halkan járták, gyakor-
ta kiáltván: Három a tánc.” /
Balassa -Ortutay: Magyar néprajz/
A táncrigmusok között is többször
elõfordul:

Három a tánc mindhalálig,
Kivilágos kivirradtig!

A tánc egyik kísérõ motívu-
ma az ének, így Széken is fellel-
hetõk a különbözõ énekek, me-
lyeket nagyon szívesen tanultam
meg:

Árvalányhaj lengedez a hegytetõn,
Árva vagyok, elhagyott a szeretõm.
Ha elhagyott hagyjon is el örökre,
Nem is lehet minden lánynak hat ökre.

Nem szeretem az uramat, nem biz én.
Ha kimegyek, ha bémegyek sírok én.
Sírok, sírok, siratom a lányságom.
Siratom a lánykori boldogságom.

Boncidai menyecskék ugrálnak, mint a
kecskék.
Szeretõjük mindig más, az uruk csak
ráadás.
Á nánánánánáná náná ná náná,
Á nánánánánáná náná ná náná.

Boncidai hegy alatt lányok sütik a halat,
Papirosba takarják, a legénynek úgy
adják.
Á nánánánánáná náná ná náná,
Á nánánánánáná náná ná náná.

Viszik, viszik a szilvát, válogatják a javát,
Én is ettem belõle, szerelmes lettem tõle.
Á nánánánánáná náná ná náná
Á nánánánánáná náná ná náná.

A mezõségi falvak nagy ré-
sze ragaszkodik sajátos hagyo-
mányaihoz, magyar kultúrájához,
nyelvéhez. Nyugati részén a sok-
féle férfitánc igen gazdag és fej-
lett párostánc-kultúrával kapcso-
lódik. A leglassúbb páros táncok
mellett a legvirtuózabb forgatós
csárdást a magyarok és románok
egyaránt sajátjukként táncolják.
A keszüi táncokkal én is megis-
merkedhettem. Csak õk õrizték
meg a lassú, részaránytalan, sán-
tikáló kísérõ ritmusú táncot, az
akasztóst. Különösen nehéz volt
pontosan ütemre lépni és megtar-
tani az egyensúlyunkat ebben a
lépéssorozatban.

Még másik csárdásváltozatot
is megtanulhattam errõl a tájegy-
ségrõl. Igazán különleges a
szászka vagy szásztánc, mivel itt
egy férfi két nõt táncoltat, de így
is hasonló elemeket tartalmaz,
mint a hagyományos  csárdás.
Nagyon szeretem táncolni.

A mezõségi tánckészletben
több olyan táncforma is van, me-
lyet eddig nem sikerült kipróbál-
nom, de igazán egyedülállóak.
Ilyen például a porka, a hétlépés
és Györgyfalván a gólya.
Györgyfalvi táncot én is tanultam,
mely tulajdonképpen egyszerûbb
változata a bonyolult mezõségi
forgós-forgatós táncoknak.

Tanultam a tájegység dalai-
ból is egyet, mely az érzelmeket
kifejezõ dalok csoportjába tarto-
zik, ezen belül is keserves,  sze-
relmi dal.

Végig mentem a keszüi nagyutcán,
Betekintettem a rózsám ablakán.
Éppen akkor vetette meg az ágyát,
az ágyát,
Rozmaringgal seperte ki szobáját.

Édesanyám hol van az a rozmaring,
Mit a babám szombat este hagyott itt.
Szedje össze s tegye vízbe, pohárba,
pohárba,
Tartsa meg az esküvõje napjára.

Végig mentem a keszüi temetõn
Eszembe jutott a régi szeretõm.
Jaj, Istenem, hogy is, hogy is juthatott
eszembe,
Három éve, hogy el van már temetve.

A tánc hangulatának fokozá-
sára, az érzelmek kifejezésére rö-
vid szöveg kiáltására kerülhet sor.
A jókedvet kifejezõ, hangulatkel-
tõ ritmusos szó, illetve mondóka
népies neve csujjogatás, szak-
nyelven táncszó. “A tánckurjan-
tás fejlettebb formája a tánc rit-
musát követõ, általában kétsoros,
szellemes, csattanós rímû, tömör
fogalmazású mondóka. Többnyi-
re nem egyvégtében, folyamato-
san hangzik el, hanem az egyes
verssorokat egy-egy sornyi, két-
ütemes szünet választja el egy-
mástól. A táncrigmusok elõadói
gyakrabban a nõk, ritkábban a
férfiak. A táncszók szoros tarto-
zéka a magas fejhangon kiáltott
záradék. Egy és kétütemes válto-
zataik az ijjú, újjú, ijjujú, csujujú,
ihaha; ijjú-jujujú; ijjujuju-jujujú
szótagok. A nõk zárókiáltása
mindig éles visítás, míg a férfiaké
rikkantásszerû.” /Magyar népraj-
zi lexikon V. kötet/
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