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Nyílt nap és mûszaki
átadás

IV. Arany sárfehér borverseny

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy március
végén megtörtént az Idõsek Ápolási Otthonának mûszaki
átadása. Polgármesteri munkám egyik kiemelkedõ részé-
nek tekintem a szép és korszerû otthon megépítését, mely
hamarosan már lakókat is fogad. A napokban Németh Sán-
dor, az üzemeltetõ Meding Kht. igazgatója nyílt napon
ismertette az érdeklõdõkkel az otthonba kerülés feltétele-
it, s bemutatta az intézményt a megjelenteknek. Az intézet
ünnepélyes átadása ugyan a Sárfehér Napok keretében lesz
majd, szeptember végén, de a mûködési engedély meg-
szerzése után -amely hamarosan várható- ennél korábban
is beköltözhetnek a lakók. Lapunk jelen számában az ott-
hont mûködtetõ Meding Kht. igazgatójának tájékoztató-
ját is megtalálják az olvasók.                        Mondok József

Április 15-én került megren-
dezésre a városunk ismert szõlõjé-
rõl elnevezett, s immár hagyomá-
nyos Arany sárfehér borverseny.
Szép érdeklõdés kísérte a megmé-
rettetést, hiszen félszáznál is több
bort és pezsgõt neveztek a terme-
lõk Izsákról, Kecskemétrõl, Kiskõ-
rösrõl, Ágasegyházáról, Bócsáról,
Csengõdrõl, Helvéciáról, Orgo-
ványról, Páhiról, Fülöpszállásról,
Soltvadkertrõl, Szabadszállásról.
A zsûri bevallottan szigorúan bí-
rált, mivel úgy vélekedtek, csakis
így lehet igazi rangja a kiadott
minõsítéseknek. Végül hat arany-
, tizenhat ezüst- és a huszonegy
bronzérem talált gazdára. Mint dr.
Kerényi Zoltán, a kecskeméti Szõ-
lészeti és Borászati Kutatóintézet
osztályvezetõje, a bírálóbizottság
elnöke lapunknak elmondta, az
Arany sárfehérek az évjárat jelle-
gének megfelelõen most véko-
nyabbak, savasabbak voltak, mint
tavaly, viszont meglepõen jól ke-
zeltek. A rozék gyengébbek, a vö-
rösborok pedig kissé nyersek vol-
tak, de összességében szép kínála-
tot vonultatott fel az izsáki ver-
seny. A helyi nevezõk közül Ács
Ferenc Arany sárfehérjével,
Vlaszák József Cabernet
sauvignonával, míg (az akkor
még) Walton Rt. Cserszegi fûsze-
res borával és a Blanc Sec pezsgõ-
jével nyert aranyérmet.

Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezete, az Izsá-
ki Hegyközség és az önkormány-
zat szervezte versenyhez kapcso-
lódóan szakmai konferenciát is
tartottak, melynek fõ témája a bor-
hamisítás elleni fellépés hatékony

eszközeinek a keresése volt. A té-
mában dr. Tarján Balázs, a Minisz-
terelnöki Hivatal Ágazatpolitikai
Fõosztályának fõosztályvezetõje,
a Magyar Borakadémia fõtitkára
volt a meghívott elõadó, aki elõ-
adásában egyebek mellett jelezte,
hogy a borhamisítás kérdése nem

új keletû dolog, már évszázadok-
kal korábban is sok gondot oko-
zott a termelõknek. Önkéntelenül
adódott kérdésünk; vajon ilyen
elõzmények után a mai termelõk
megérhetik-e, hogy egyszer mégis
pont kerül a dolog végére, esetleg
még az õ életükben?

K. Szabó József, dr. Hauzmann János, Oreskó Imre, dr. Tarján Balázs és Mondok József Arany sárfehért
kóstolnak, a borverseny helyszínén, a Vinó pincében

- Csodaszer természetesen a mi
zsebünkben sincs, de nem adhat-
juk fel a küzdelmet - kezdete kér-
désükre adott válaszát dr. Tarján
Balázs, majd így folytatta - a meg-
lévõ jogszabályok betartása, betar-
tatása, a szigorú ellenõrzések, és a
feltárt szabálytalanságok követke-

zetes szankcionálása az az eszköz-
tár, amellyel harcolnunk kell.
Mindemellett azonban a szõlé-
szeknek, borászoknak is tisztában
kell lenniük azzal, hogy csakis a
legjobb minõségû termékkel tud-
nak fennmaradni.

- Elõadásában szólt arról is,
hogy egy új módszert kívánnak
bevezetni a hamisítások visszaszo-
rítására.

- Igen, szakmai bizottsági ja-
vaslatot dolgoztunk ki egy új el-
lenõrzési eszközre, amely nem
azonos az eddigi -még a borászati
szakmai körökben is elítélt- zár-
jeggyel, illetve a jelenleg mûköd-
tetett hivatalos zárral. Ez egy olyan
minõségi és mennyiségi ellenõr-
zést lehetõvé tevõ ellenõrzõ jegy
lenne, amely az OBI által kiadott
forgalomba hozatali engedélyhez
kapcsolódna. Ez a jegy pontos,
világos és nyomon követhetõ in-
formációt adna az adott termelõ
birtokában lévõ bor mennyiségé-
rõl, minõségérõl. Ez a jegy -a
mennyiségi és a minõségi adatok
hivatalos rögzítésével- egyaránt
biztonságot jelenthetne a termelõ-
nek, a kereskedõnek és a fogyasz-
tónak is.

- Gondolja, hogy ez a próbál-
kozás nem jut a többi hasonló sor-
sára, vagyis tényleg mûködni tud
majd?

- Bízunk benne, hogy ezt a
szakmai kezdeményezést úgy a
politika, mint a szakma elfogadja,
s végre tényleg érdemi lépéseket
tehetünk a valamennyi tisztessé-
ges termelõt sújtó borhamisítás
ellen.

-tetézi-

Új fák a régiek helyén
Mint látható, a Szabad-

ság téren az összes, a piac-
téren több fát kivágtunk a
napokban, mivel az elöre-
gedett törzsek, gallyak nem
nyújtottak már szép lát-
ványt, sõt némelyikük még
balesetveszélyt is jelentett.
Õszintén megmondva
hosszas vívódás után dön-
töttem, döntöttünk a kivá-
gás mellett, hiszen nagyon
hozzátartoztak ezek az idõs
fák a központ képéhez. Még
1952-ben K. Szabó Sanyi
bácsi ültette õket oda, ám a

fák jelenlegi fizikai és esz-
tétika állapota miatt szerin-
te is eljött az idõ a lecseré-
lésükre. Hasonló vélemé-
nyen volt Góhér Zoltán er-
dész és Kiss Csaba kertész
is. A kivágott fák helyére
lombhullató páfrányfenyõk
(Ginkgo biloba) kerültek. A
szakirodalom szerint ez egy
ritkaságszámba menõ utca-
fa-fajta, amely jól tûri a vá-
rosi körülményeket, s kü-
lönleges megjelenése egye-
dülállóan széppé teszi az év
minden szakában. Betegsé-
gei, kártevõi nincsenek.
Mindezek alapján remélhe-
tõleg szép színfoltjai lesz-
nek új fáink a központnak.
A park buszmegálló felöli
végére három platánfa ke-
rült. A piactéren kitermelt
fák helyére kõriseket ülte-
tünk, a megmaradt régi fák
pedig megújító nyesést
kaptak.

Mondok József

Megkezdõdött a katolikus
templom felújítása

Április 4-én megkezdõdtek a Szent Mihály templom felújítási
munkálatai. Az elsõ ütemben a teljesen elöregedett tetõ cseréje történik
meg, majd a külsõ homlokzat rendbetétele. Ezt követõen a belsõ járó-
padozat cseréje és korszerû fûtés beszerelése, valamint a falak nedves-
ségmentesítése következik. A kültéri munkák a tervek szerint Szent
Mihály napjára elkészülnek, s október 2-án dr. Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskeméti érsek megszenteli a megújult templomot. A belsõ munká-
latok várhatóan novemberre fejezõdnek be. A nagyszabású beruházás-
hoz a SAPARD program keretében nyert pályázati pénzt az egyház-
község, valamint a kalocsai érsekség is komoly összegû támogatást
nyújtott. Mindezek mellet azonban az izsákiak támogatására is szükség
lenne, hiszen igen nagy munkákról van szó, s a belsõ festés, restaurálás
elvégzésére, a templomkert rendbetételére egyelõre semmilyen forrás
nem ígérkezik. 2008-ban lesz 200 éves a katolikus templom. Különö-
sen szép jubileum lenne, ha akkorra minden munka befejezõdhetne.
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Waltonból Cavern

Szekszárdi borokkal barátkoztak
az izsáki borbarátokIsmét az otthoni kenyérsütésrõl

Lehet, hogy még keveseknek
tûnt fel, de április 18-a óta a Kecs-
kemét-Izsák közötti úton, az
Agárdy-telepi letérõ elõtti céghir-
detõtábla felirata megváltozott, s
Cavern Rt-ként jelzi a korábban
Walton Rt. nevet viselõ izsáki
pezsgõgyárat. A változás okáról
nyilván már többen hallottak,
nevezetesen; a német Henkel cég
megvásárolta a népszerû Walton
pezsgõt, sõt a többi jónevû izsáki
márkát is. A váltásról dr. Kiss Iván
ügyvezetõ igazgatóval beszél-
gettünk.

- Gondolom, a Henkel ko-
moly konkurenciának tartotta a
Waltont, ha hajlandó volt -vélhe-
tõleg- komoly összegért megvá-
sárolni az izsáki cég termékeinek
gyártási jogát?

- Abszolút így van, mi vol-
tunk az egyetlen komoly vetély-
társuk az országban. A Walton,
melyet 1999 szeptembere óta for-
galmazunk, igen sikeres termék.
Jellemzõ, hogy már a bevezetése
évében kettõ és fél millió palack-
kal adtunk el belõle. Összehason-
lításként; egy-egy induló termék-
bõl jó, ha tízezer üveg gazdára
talál kezdetben. Hasonlóan jól
fogadták a fogyasztók a Voila
családot, s egyedüli sikeres hazai
gyermekitalként, a Kölyökpezs-
gõnk is piacvezetõ termék, de to-
vábbra is keresettek a Caesar és
Pompadour. E felsorolás egyéb-
ként eladási sorrendet is jelent. A
cég erejét mutatja, hogy tavaly
például 70 százalékos osztalékot
fizettünk részvényeseinknek.
Elõzõ években még ennél többet
is, de az olcsó import pezsgõk
behozatala -ahogy valamennyi
hazai gyártót- bennünket is kissé

visszavetett.
- Mindezen sikerek hallatán

nehezen érthetõ, hogy miért dön-
töttek az illetékesek a bevezetett
márkák eladása mellett, mely lé-
pés törvényszerûen megtöri ezt a
sikerszériát, sõt még rosszabb is
történhet...

- Nos, ez a döntés nem a me-
nedzsmenté, hanem a fõtulajdo-
nosé, az Ecker Likõrgyár Rt-é
volt. Meg kell mondani üzletileg,
anyagilag nem rossz döntés, sõt
megalapozott döntés volt. Ezzel
együtt az is igaz, hogy az izsáki
céget nem egyszerû helyzet elé
állította ez a lépés, de bízunk a
jövõben.

- Mi lehet a jövõ? Egy új ter-
mékkel nehéz lenne kirukkolni, s
vélhetõleg ez ügyben a Henkel-
nek is vannak kikötései.

- Valóban, a velük kötött szer-
zõdés szerint, két évig nem jöhe-
tünk ki újabb saját fejlesztésû
pezsgõvel, de ez nem jelenti azt,

hogy ne dolgozhatnánk. Megvet-
tük a kiskunhalasi Bachus Kft.
márkáit, a Bachus-t és a Marie
Antoanette-t, melyeket évi 500
ezer palackos tételben gyártunk,
s forgalmazunk majd -igen jó ár-
fekvésben- a Coop üzletláncon
keresztül.

- A változás kapcsán az
izsákiakat nyilván fõleg az érdek-
li, hogy mindez hogyan érinti az
Rt. alapanyag beszerzési szándé-
kait, vagyis a szõlõfelvásárlást?

- Továbbra is boralapú ter-
mékskálában gondolkodunk -lásd
a már említett két pezsgõt-, így a
jövõben is szándékozunk szõlõt
felvásárolni. Természetesen an-
nak megfelelõen, hogy a mi pia-
caink hogyan alakulnak, vala-
mint a betárolt nem kevés borunk
milyen ütemben fogy. Eddig fõ-
leg pezsgõben gondolkodtunk, s
kevésbé borban. Az új helyzet
egyik megoldása akár e stratégia
megfordítása is lehet.       -tetézi-

Új név, új útirány?

Februárban múlt egy esztendõs a Kostka László Borbarát Klub, melynek legutóbbi rendezvényén a
szekszárdi Heiman Pincészet borait ízlelhette meg a tagság.

A kiváló italokat Heiman Zoltán cégtulajdonos ajánlotta a klub tagjainak figyelmébe, akik igen elis-
merõen nyilatkoztak a felkínált, s természetesen megkóstolt borokról.

Borászati cégek és termelõi
szervezetek tanácskozása

Izsákon
Április 14-én, egy nappal az

Arany sárfehér borverseny elõtt Izsák
Város önkormányzata tanácskozás-
ra hívta a környékbeli hegyközsé-
gek, termelõi csoportok, valamint a
szõlõfelvásárló borászati cégek kép-
viselõit. A megbeszélés céljaként
fogalmazódott meg, hogy a két fél,
látszólag ellentétes érdekei ellenére
is, ismerjék meg egymás álláspont-
ját és közösen keressenek megoldást
a jelentkezõ kihívásokra.

Habár mindkét fél számára fon-
tos kérdésekrõl esett szó a tanácsko-
záson, a húsz meghívott borászat-
ból öt jelent meg a tanácskozáson. /
Csengõdi Borok Kft, Walton Rt,
Eszesvin Kft, Duna-Völgye Borásza-
ti Kft, Grape Garden 2000 Kft/. Ez is
jelzi, hogy sok borászat még nem
ismerte fel a tényt: ha a termelõk fel-
hagynak a szõlõtermeléssel a térség-
ben, a borászatok nagy része sem ma-
radhat életképes a helyi alapanyag
hiányában.

A tanácskozáson elhangzott,
hogy a szõlõtermelõk mellett a gon-
dok elsõsorban a tisztességes borá-
szatokat sújtják. Még mindig meg-
oldatlan a hamis bor elõállításának,
valamint a számla nélküli borforga-
lomnak a visszaszorítása. Az olcsó
olasz és más borok nagy mennyi-
ségben érkeznek az országba, kiszo-
rítva a hazai borokat, ugyanakkor
az Európai Unió pénzügyminiszte-
rei a jövedéki adó jelentõs mértékû
növelését javasolják, ami ugyan-
csak hatással lehet a borkeresletre.

A termelõk már megkezdték a
szervezõdést, hiszen a térségben
három termelõi csoport is alakult, ám
a szövetkezés még mindig nem ölt
olyan méreteket, hogy az, piacbefo-
lyásoló hatású lehessen. Ráadásul
az állam sem adta meg azt a támoga-

tást a termékpályás szervezõdések-
nek, amit három évvel ezelõtt ígér-
tek. Az EU-s csatlakozás, egyelõre
nem biztosítja azokat az elõnyöket,
támogatásokat, amivel a korábbi
EU-tagok rendelkeznek. (integráci-
ós-, környezet gazdálkodási-, terme-
lési-, stb. támogatások).

A feldolgozók részérõl is kívá-
natos lenne hasonló szervezõdés lét-
rejötte. A globalizáció hatására a
piac, a nagykereskedelem elvárja a
nagytételes, egyenletes minõségû
szállítmányokat. Egyenként a borá-
szatok se tudnak megfelelni ezek-
nek a kihívásoknak, csak együtt és
nem egymás ellen lehetnek sikere-
sek. A találkozó legfontosabb üze-
nete az volt, hogy összefogás nél-
kül nem maradhat fenn a térségi szõ-
lõtermelés és borászat. A gondok
megoldása közös érdek.  Már így is
a 25. órában vagyunk, hiszen amíg
egyre több szõlõültetvényre kérnek,
kivágási engedélyt a termelõk vagy
ajánlják fel életjáradékra területüket,
addig az olcsó külföldi borok már
nagy tételben érkeznek az ország-
ba. A jelenlévõk egyetértettek ab-
ban, hogy szükség van a hasonló ta-
lálkozókra. Koordinátori szerepre fel
kell kérni a borvidéki hegyközségi
tanácsot vagy a nem rég szervezõ-
dött Duna Borrégió vezetését a kö-
zös stratégia kidolgozására. Javas-
latként hangzott el a közösen kiala-
kítandó márkatermékek nagy
mennyiségû azonos, garantált minõ-
ségû forgalmazása a multik felé. Így
van reális esély a verseny felvételé-
re a külföldi olcsó borokkal szem-
ben. Ez a térségi közös fellépés is
segíthet az egri, és a mátraaljai, vala-
mint a tokaji tömegborok fölényé-
vel szemben a belföldi multik pia-
cán.                         Mondok József

Elõzõ számunkban írtunk az ott-
honi kenyérsütésrõl. Többen kipró-
bálták a receptet, s beszámoltak sike-
reikrõl, de a felmerült problémákról
is. A közölt receptben szereplõ liszt
és egyéb alkotóelem mennyiség olyan
kenyérsütõ gépben süthetõ ki, amely-
nek dagasztó-, illetve sütõedényének
ûrtartalma 3 liter. Vannak ettõl kisebb
méretû csészék is, azokba értelemsze-
rûen kevesebb anyagot kell tölteni. El-
lenkezõ esetben a kelesztés folyamán
kifolyik a tészta az edénybõl, s sütés
közben a fûtõszálon megégve igen-
igen kellemetlen szagokat okoz. Ki-
sebb edény esetén tehát arányosan
csökkenteni kell az alapanyagokat.
Tipikus hiba (ami a kenyér élvezhetõ-
ségét nem befolyásolja), hogy a sütés
végén úgymond beesik a kenyér tete-
je, kis kráter keletkezik rajta. Ennek
két oka lehet, legfõképpen az, hogy
több vizet adagoltunk, mint szüksé-
ges lenne, vagy kisebb valószínûség-
gel bár, de esetleg sok volt az élesztõ.
Ellenkezõ elõjelû probléma, amikor
kicsi, lapos lesz a kenyér. Ebben az
esetben kevés volt a víz, illetve szin-
tén kisebb valószínûséggel, az élesz-
tõ. Mindkét hibát úgy tudjuk megelõz-
ni, hogy a dagasztás elsõ negyedórá-

jában idõnként megnézzük a tésztát.
Ha dagasztás közben szépen csusszan
az edényben, akkor minden rendben
van. Ha morzsalékos, akkor egy evõ-
kanál vizet kell tenni hozzá, ha ragad-
na, akkor egy evõkanál liszttel segít-
hetünk. Némi gyakorlat után ezek a
gondok megszûnnek, s nyugodtan le-
het programozva -ellenõrizés nélkül-
is sütni, hiszen tudni fogjuk a helyes
arányokat. Gond lehet még, hogy (kü-
lönösen 2-3 napos korában) élesztõ-
ízû lesz a kenyér. Ennek az az oka,
hogy sok élesztõt használtunk. Tapasz-
talat szerint a gépekhez adott recep-
tekben túl sok élesztõt ajánlanak, ezért
érdemes általánosságban úgy kalku-
lálni, hogy egy kb. 1 kg-os kenyérhez
1 dkg körüli élesztõ kell. Lehet vásá-
rolni szárított kovászt is, ezzel bizto-
san kizárható az élesztõ-íz. Készíthe-
tõ kovász otthon is, ám ez meglehetõ-

sen hosszadalmas folyamat. Ha vala-
ki szeretne mégis készíteni, íme a re-
cept: 100 g lisztet 100 ml langyos
(kézmeleg, kb. 40 fokos) vízzel egy
tálban összekeverünk, kendõvel leta-
karjuk és meleg helyen 24 órán át ke-
lesztjük. 24 óra múlva újabb 100 g
lisztet és annyi melegvizet adunk a
masszához, hogy ne legyen túl híg,
de nagyon sûrû sem, majd újabb 24
órán át letakarva kelesztjük. 24 óra

múlva 200 g lisztet és annyi vizet te-
szünk hozzá, hogy formálható, de nem
kemény anyagot kapjunk, majd 24
óráig újra állni hagyjuk. A fel nem
használt kovászt lefagyasztva tárol-
juk, illetve kb. egy hétig hûtõben is
eláll. Ha liszttel morzsalékos állagú-
vá gyúrjuk, akkor egy hónapig is tá-
rolható a hûtõben. Felhasználás elõtt
vízzel visszaállítjuk eredeti állagát.

-tetézi-
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Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS

...sokaknak eszébe jut idõnként, hogy min-
dennapjainkban -tûnjenek azok bármily hét-
köznapiaknak is-, történelmet élünk. Történel-
met, hiszen mindazon eseményekrõl, amelyek
most a napi valóságot jelentik számunkra,

néhány évtized, évszázad multával a történelemkönyvek lapjain
olvashatnak majd utódaink. Hogy õk, ezek közül melyeket ítélik
kiemelkedõknek, s melyeket elfelejtendõknek, legyen az õ dolguk.
Sejtéseink nekünk is lehetnek errõl, ahogyan arról is, hogy kik
azok a -a mostani eseményeket befolyásoló- személyiségek, akik
történelmi mércével mérve is kiállhatják az idõ próbáját.

Gondolom, a mai középgeneráció tagjai egyetértenek abban,
hogy az elmúlt évtizedekben sûrû idõket éltünk. A szocializmus
útvesztõjében tévelyegve, majd a rendszerváltás nagy várakozása-
iban -jobbára csalódva- éltük, éljük mindennapjainkat. Ezek az
évek, évtizedek már ma is tananyagként szerepelnek a történelem-
könyvekben, de méginkább azok lesznek a késõbbi idõkben.

Gondolom, sokan egyetértenek abban is, hogy a napi esemé-
nyekben benne élve nehéz eldönteni, mely lépések lesznek majd
történelmi jelentõségûek. Az idõ távlatából szemlélve mindez min-
dig egyszerûbb. De talán ennél is nehezebb azt megítélni, hogy kik
azok, akikre századok multával is nagyformátumú személyként em-
lékeznek majd utódaink.

Gondolom, sokan tartják úgy, hogy az április 2-án, életének
85., pápaságának 27. évében elhunyt II. János Pál ilyen személyi-
ség, hiszen negyedszázados uralkodása -valójában alázatos szol-
gálata- alatt olyan példát állított a világ elé, amely elõtt katoli-
kus, protestáns, zsidó, ortodox, muzulmán és hitetlen egyszerre
hajt fejet. Történelmi, sõt történelemformáló személyiség õ, aki
hitével, szeretetével, e széthúzó, ellenségeskedõ világunkban
közös pont tudott lenni. S létezhet-e ennél nagyobb történelmi
tett napjainkban?

Új alapok Izsák város
szociális ellátásában

Sikeres volt a múlt hét csütörtökén megrendezett úgynevezett nyílt
nap az Idõsek Ápolási Otthonában.

Nemcsak a potenciális lakók, de az önkormányzat tisztviselõi
közül is többen most láthatták elõször az új otthont. A résztvevõk egy
részén a meglepetés látszott, amikor kíséretemben végig sétáltunk az
új intézményben. Legtöbbjük arcára kiült, hogy még nem jártak ilyen
intézetben  látogatóként sem.  Többen mindjárt szobájukat is kivá-
lasztották az új intézményben, volt akit az érdekelt lehetséges-e pró-
ba-bentlakás céljából beköltözni.

Az intézetlátogatáskor még a bõséges felvilágosítás után is zápo-
roztak a kérdések a szemben lévõ Arany sárfehér vendéglõ fehér aszta-
la mellett. A város lakóinak meg kell ismerni az új intézményt, külö-
nösen azoknak, akik majd intézetünk leendõ lakói lesznek. Ennek
érdekében többször megismételjük a nyílt napot, ahol az érdeklõdök
személyesen tehetik fel kérdéseiket.

Az intézeti ellátás mellett igen fontos szolgáltatása a városnak az
úgynevezett szociális alapellátás. Az új szociális otthon üzembe he-
lyezésével az egész város szociális ellátása megújulás elõtt áll.

Az önkormányzattól az alapellátás szintjén is az otthont üzemel-
tetõ Meding Orvosi és Ápoló Otthon Közhasznú Társaság veszi át az
irányítást.

Ennek eredményeként az idõsek klubjának mûkötetése is az ott-
hon épületébe kerül. A klub látogatását a lehetõ legszélesebb körben
szeretnénk biztosítani, a távolabb lakók a nehezen mozgók számára
gépkocsival kívánjuk megkönnyíteni a bejárást. Egy klub élete csak
akkor lehet vonzó, ha mindenki megtalálja benne az érdeklõdési köré-
nek megfelelõ programokat. Ennek érdekében a foglalkozásokat kép-
zett klubvezetõ végzi. Ugyancsak itt vehetõ majd igénybe a klubot
látogatók esetében a szociális étkeztetés is. Nagyobb figyelmet kívá-
nunk szentelni a házi szociális gondozásnak, sokan talán nem is tud-
ják, ezen szolgáltatás igénybevételének módját. A rászorulók feltér-
képezésére nagyobb figyelmet szentelünk oly módon, hogy a város
különbözõ pontjára kihelyezett, urnákba gyûjtjük majd a felmerülõ
igényeket.

A rendezvényrõl hazafelé jövet elgondolkodtam azon, milyen sze-
rencsés helyzetben vannak Izsák város lakói, ahol az önkormányzat
ilyen gazdag ajándékkal tiszteleg azok elõtt, akik aktív életükben már
elvégezték feladataikat és most a nyugodt idõs kor reményében helyet
kapnak ebben a gyönyörû otthonban.

 Németh Sándor
Meding Kht. ügyvezetõje

Önkormányzati hírek

TTTTTornaornaornaornaorna
2005. március 5-én Kecske-

méten, a Torna Diákolimpia Or-
szágos Elõdöntõjében verse-
nyeztek tornászaink. Békés,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Bács-Kiskun megye me-
gyedöntõirõl továbbjutó csapa-
tok mérték össze tudásukat. A
tét az országos döntõbe való
bejutás volt. Tornászaink mind-
két korcsoportban - I-II. és III-
IV. kcs.- III. helyezést értek el!
Sajnos csak az elsõ két csapat
jutott tovább.

A verseny után két nappal
azonban értesítést kaptunk a
Magyar Diáksport Szövetség ré-
szérõl, hogy a felsõs csapatunk
- az eddigi eredményeiket figye-
lembe véve, valamint azt, hogy
csak 0,2 (!) pontnyi különbség-

Egyéniben Szabó Gábor II. helyezést ért el!

I-II. kcs: Csapattagok: Csendõr József, Cséplõ
Dávid, Lestár Krisztián, Németh Tibor,  Szabó

Gábor, Vida Máté

III-IV. kcs: Csapattagok: Bárdi Imre, Csernák
László, Csernák Tibor, Marozsi Ádám, Marton

Alex, Sárga Ádám

gel szorultak a III. helyre - meg-
hívást kapott az április 15-17-
én, Pécsen megrendezésre kerü-
lõ Torna Diákolimpia Országos
Döntõjébe!

Az elõdöntõn tornászaink új
mezben versenyezhettek. A trikó-
kat Németh Tibor készítette és
ajándékozta a csapatok részére.
Köszönjük!!             Szabó József

JótékonyságiJótékonyságiJótékonyságiJótékonyságiJótékonysági
rockrockrockrockrock-k-k-k-k-koncertoncertoncertoncertoncert
május 7-én 19.30-kor a
Mûvelõdési Házban.

Fellépnek: Radio, Criminals,
Phairont, Slow Down,

Totálkár
Belépõ: 500 Ft.

A koncert bevételét a
Gyermekrák Alapítvány javá-
ra ajánlják fel az együttesek. A
belépõ árán kívül ruhát, játé-
kot és további pénzt is lehet
adományozni.

A Képviselõ-testület leg-
utóbbi ülését 2005. március 22-
én tartotta, melyen meghallgatta
az Izsáki Regionális Hulladékle-
rakó 2004. évi mûködésérõl szó-
ló beszámolót.

A Képviselõ-testület az elõ-
terjesztésnek megfelelõen elfo-
gadta a Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény és Diákotthon
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatát.

A Képviselõ-testület módosí-
totta az Önkormányzat 2005. évi
költségvetésérõl szóló 1/2005. (II.
16.) és az Izsák Város Polgármes-
teri Hivatala köztisztviselõit meg-
illetõ juttatásokról és támogatá-
sokról szóló 9/2001. (XII. 29.) sz.
rendeleteket. E rendeleteket la-
punkban közzé tesszük.

Módosította a Képviselõ-tes-
tület a Polgármesteri Hivatal ügy-
rendjét.

A Képviselõ-testület a
Meding Orvosi és Ápoló Otthon
Közhasznú Társasággal ellátási
szerzõdést kötött az Idõsek Ápo-
lási Otthona üzemeltetésére.

Az elõterjesztésnek megfele-
lõen a Képviselõ-testület jóvá-
hagyta Izsák város  Gyermekjólé-
ti és Családsegítõ Szolgálatának
2004. évi munkájáról szóló be-
számolót.

A Képviselõ-testület Kovács
Istvánné aljegyzõ munkaviszonyát
közös megegyezéssel 2005. márci-
us 31. napjával megszüntette.

A Képviselõ-testület pályá-

zatot írt ki az aljegyzõi állásra.
Izsák Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete az Izsák, Kos-
suth Lajos utca 1. szám alatti in-
gatlant - a 2005. február 25. nap-
ján tartott versenytárgyaláson
meghatározott 11.200.-Ft + Áfa
eladási áron értékesíti Wu Jun
Kiskõrös, Petõfi tér 13. szám alat-
ti lakos részére.

Izsák Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete Mihala Fe-
renc kutató munkájához, amellyel
az 1951-es koncepciós, provokált
kulákper háttéranyagát és a pa-
raszti polgárosulás folyamatát kí-
vánja feldolgozni - elvi támoga-
tást nyújt.

A Képviselõ-testület április
12-én soron kívüli ülést tartott pá-
lyázatok benyújtása miatt. A kép-
viselõ-testület határozott arról,
hogy címzett támogatási kérelmet

nyújt be a Belügyminisztérium-
hoz a város csapadékvíz elvezetõ
rendszer II. ütemének megvalósí-
tására. Ennek keretében a város
fõutcájától a Kolon-tó felé esõ
rész csapadékvíz rendszerét kí-
vánja megvalósítani. A bekerülé-
si összeg 1.526.342.000.-Ft
,melynek 85 %-át pályázza az
Önkormányzat.

Pályázatot nyújt be az Önkor-
mányzat a Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz utak
burkolatának javítására. Ennek
keretében a Táncsics Mihály utca
és a Szõlõ utca burkolata kerül
megerõsítésre. A bekerülési költ-
ség 23.962.000.-Ft, melybõl a
pályázati összeg 75 %.

A képviselõ-testület pályáza-
tot nyújtott be a Bács-Kiskun
megyei Közgyûléshez a Sárfehér
Napok támogatására a pályázott
összeg 300.000.-Ft.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Segítség Erdélybe,Segítség Erdélybe,Segítség Erdélybe,Segítség Erdélybe,Segítség Erdélybe,
CsángóföldreCsángóföldreCsángóföldreCsángóföldreCsángóföldre

Többen megkeresték la-
punkat azzal, hogy kezdemé-
nyezzünk gyûjtést a Böjte Csa-
ba pártfogolta dévai árvák, il-
letve a moldvai csángó gyerme-
kek javára,  magyarnyelvû
könyvek, egy-egy füzet, toll,
ceruza, radír (tehát nem pénz)
formájában. A kérést -mellyel
magunk is egyetértünk- ezúton
közzé tettük. Az adományokat
a szerkesztõségben leadhatják
a segíteni kívánók.
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk Szövetkezetének tájékoztatója

LABDARÚGÁS

Borús idénykezdet

-A Sárfehér pince tartós használatba vételével kap-
csolatos egyeztetések felgyorsultak. Az idõ sürgetõ, hi-
szen az idei szüretre az üzem legfontosabb állagmegóvó-
és technológiaielem-cseréjével már így is késésben va-
gyunk. A változatlan jelzálogteher továbbra is akadálya a
pályázati pénzek lehívásának, amely elengedhetetlen len-
ne az felújítás elkezdésének. Mindhárom tulajdonosi kör
pozitív hozzáállása remélhetõleg a hónap végére lehetõ-
vé teszi a szerzõdéses szentesítését, amellyel régóta tarto-
zunk az izsáki és térségi szõlõtermelõknek és a tradicio-
nális Sárfehér fajtánknak.

-A tavaszi metszések után, már jól látszik, hogy nem
minden ültetvényt és fajtát károsított a téli fagy. Ahol az
elmúlt évben is kíméletes terhelés és a terhelésnek megfe-
lelõ tápanyag visszapótlás történt, nem lehet jelentõs fagy-
kárt regisztrálni.

-Megváltozik a szerkezetátalakítási támogatás igény-
bevételének feltétele. Azoknak a termelõknek, akik saját
pályázatban gondolkodnak, továbbra is ajánljuk az
“Agrária” tanácsadó szolgáltatót. A termelõi csoport tag-
jainak a pályázat készítésénél a pályázatírók 25% enged-
ményt adnak. A tanácsadó iroda a következõ szolgáltatá-
sokkal áll a termelõk rendelkezésére: szóbeli tanácsadás,
pályázatok készítése, gazdálkodási napló vezetése, nyer-
tes pályázók esetében éves beszámolók készítése, üzleti
tervek készítése és államilag garantált hitelek ügyintézé-
se. A tanácsadás igénybe vehetõ minden pénteken 10-14
óráig Izsákon, a “Sárfehér Szövetkezet Központi irodáján,
Izsák, Kossuth Lajos u 119. szám alatt /Kisizsák felé a
vasúti átjáró elõtt jobbra/.

-Április 14-én az Izsáki önkormányzat szervezésében
tanácskozást tartottak a környékbeli szõlõfelvásárló cé-
gek és a termelõi képviseletek. A megbeszélésre meghí-
vót kaptak a térségi hegyközségek hegybírói, a termelõi
csoportok vezetõi és a legjelentõsebb húsz szõlõfelvásár-
ló cég képviselõi. A megbeszélést indokolta, hogy a ter-
melõk és a felvásárlók, habár gazdasági érdekeik ellenté-
tesek, szorosan egymásra vannak utalva. Az országban és
az Unióban jelentkezõ túlkínálat, valamint a tisztességte-
len magatartás egyes borászatok részérõl egyaránt sújtja
mindkét ágazati szereplõt. A találkozón öt borászati cég
vezetõje és a térségi települések hegybírói, valamint a ter-
melõi csoportok vezetõi vettek részt. A találkozó legfon-
tosabb üzenete az volt, hogy összefogás nélkül nem ma-
radhat fenn a térségi szõlõtermelés és borászat. A gondok
megoldása közös érdek.  Már így is a 25. órában vagyunk,
hiszen amíg egyre több szõlõültetvényre kérnek, kivágási
engedélyt a termelõk vagy ajánlják fel életjáradékra terü-
letüket, addig az olcsó külföldi borok már nagy tételben
érkeznek az országba. A jelenlévõk egyetértettek abban,
hogy szükség van a hasonló találkozókra. Koordinátori
szerepre fel kell kérni a borvidéki hegyközségi tanácsot
vagy a nem rég szervezõdött Duna Borrégió vezetését a
közös stratégia kidolgozására. Javaslatként hangzott el a
közösen kialakítandó márkatermékek nagy mennyiségû
azonos, garantált minõségû forgalmazása a multik felé.
Így van reális esély a verseny felvételére a külföldi olcsó
borokkal szemben. Ez a közös fellépés elõzheti meg az
egri, és a mátraaljai, valamint a tokaji tömegborok fölé-
nyét a belföldi multik piacán.

-Április 15-én került megrendezésre a IV. Arany sárfe-
hér borverseny. Összesen 55 mintát neveztek be a megmé-
rettetésre. A minták közül, a borverseny elnevezéséhez
híven, a legtöbb mintát Arany sárfehérbõl neveztek, szám
szerint 18-at. Az Arany sárfehérek az évjárat jellegének
megfelelõen vékonyabbak, savasabbak voltak, mint az
elõzõ években. A bírálóbizottság 6 bort aranyéremmel,
14-et ezüstéremmel, 21 bort pedig bronzéremmel jutalma-
zott. Aranyérmet nyert Ács Ferenc Arany sárfehér-, Madácsi
László Ezerjó-, Vlaszák József Cabernet sauvignon-, vala-
mint a Walton Rt Rizlingszilváni-, Cserszegi fûszerese
bora, valamint a Blanc Sec pezsgõje. Az FVM különdíját
Ács Ferenc vihette haza, még a Hegyközségi tanács által
felajánlott különdíjat Vlaszák József kapta. A Syngenta
különdíját Madácsi Lászlónak ítélték. A borverseny hiva-
talos végeredménye megtekinthetõ a
www.aranysarfeher.hu weboldalon, illetve megtekinthetõ
a hegybírói-szövetkezeti irodán. A borverseny tanácsko-
zással egybekötött díjkiosztóval zárult, melyen elõbb dr.
Tarján Balázs tartott tájékoztatót a borhamisítás és a szám-
lanélküli forgalmazás felszámolására létrehozott kormány-
közi bizottság eddigi munkájáról, a javasolt megoldások-
ról. Ezután dr. Totth Gedeon, az Agrármarketing Centrum
munkatársa tartott elõadást a magyar bormarketing jelen-
legi állapotáról.

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 idõjárás viszontagságai
miatt az elsõ két tavaszi fordulót
elhalasztotta a szövetség. Az elsõ
fordulót pünkösd hétfõjén, a má-
sodikat pedig a bajnokság végén
fogják bepótolni. Sajnos igazán
rosszul indult a bajnokság, mert
már az elsõ négy fordulóban
több pontot vesztettünk, mint az
õszi szezon alatt összesen. Lehet,
hogy ezzel elszálltak a reménye-
ink arra, hogy egymás után har-
madszor is megnyerjük a bajnok-
ságot.

A tavaszi idény egy rang-
adóval indult, ugyanis a harma-
dik helyezett Kalocsa látogatott
hozzánk. A mérkõzésen látszott,
hogy az idõjárás miatt egyik csa-
pat sem tudott problémamente-
sen felkészülni. Az elsõ negyed-
óra végén jogosan megítélt bün-
tetõbõl megszereztük a vezetést.
Sajnos túl sokáig örültünk neki,
és emiatt a vendégek két perc
múlva, kihasználva a gólszerzés
lehetõségét, egyenlítettek. Az
elsõ félidõ további perceiben a
kalocsai csapatnak voltak na-
gyobb gólszerzési lehetõségei, de
Házi kapussal az élen
nagyrészben hárítani tudott a
csapatunk. A félidõ hajrájában
viszont egyszer nem sikerült, és
ezzel a vendégek elõnnyel vár-
hatták a második játékrészt. Ezt
a félidõt nagyobb iramban kezd-
te csapatunk, de ez csupán a
helyzetekben és a szögletarány
növekedésében mutatkozott
meg. Végül a mérkõzés hajrájá-
ban sikerült az egyenlítés. Az
utolsó percekben, aztán mindent
megtettünk, de a gyõzelmet nem
sikerült kivívni.

A következõ fordulóban
Nemesnádudvarra látogattunk.
Ezen a pályán nehéz játszani,
ezért többször is csak nehezen
tudtunk egyáltalán pontot sze-
rezni. Ez a mérkõzés szerencsére
nem ezt igazolta, ugyanis vi-
szonylag könnyedén nyertünk.
Két tizenegyest is kaptunk, mind

a kettõ jogos volt. Már az elsõ
félidõben kétgólos elõny szerez-
tünk, a másodikban pedig meg-
toldottuk eggyel. A 18. forduló-
ban hazai pályán Tompa csapa-
tát fogadtuk. Annak ellenére,
hogy többet birtokoltuk a labdát,
csak az elsõ félidõ közepén egy
szöglet után sikerült megszerez-
ni a vezetést. Sajnos sok volt a
pontatlanság a játékunkban,
ezért néha amiatt kellett izgul-
nunk, hogy a szórványos ellen-
támadásokból nehogy kiegyen-
lítsen a vendégcsapat. Szerencsé-
re nem jött össze nekik, és ezál-
tal ezt a mérkõzést is sikerült
megnyerni. A következõ fordu-
lóban egy izgalmas rangadóra
volt kilátás, hiszen a bajnokság
elsõ és második helyezettje csa-
pott össze Hartán. A hazai csapat
elõnye mindössze két pont volt
a mérkõzés elõtt. Az elsõ félidõ-
ben a hartai csapat támadott töb-
bet, de a mi csapatunk hathatós
közremûködése is kellett ahhoz,
hogy már a félidõ végéig három-
gólos elõnyt tudtak szerezni, és
ezzel gyakorlatilag el is döntöt-
ték a három pont sorsát. Az elsõ
hazai gól után két, száz százalé-
kos helyzetet is elpuskáztunk. A
második félidõben mi birtokol-
tuk többet a labdát, de csak a szé-
pítésre futotta az erõnkbõl. Igaz,
még a hazai nézõk is elismerték,
hogy egy jogos büntetõtõl fosz-
totta meg csapatunkat a játékve-
zetõ. Egyébként a játékvezetõ a
mérkõzés egészében is nagyon
sokat tévedett. A hartai csapat
ezzel a gyõzelemmel öt pontra
növelte elõnyét a tabellán, és
nagyon valószínû, hogy be is
fogja zsebelni a bajnokság
aranyérmét. A 20. fordulóban is-
mét egy könnyebb ellenfélnek
ígérkezõ csapat látogatott hoz-
zánk, ugyanis Kiskunmajsának

eddig nem sok babér termett a
bajnokságban. Igaz, éppen a leg-
utolsó fordulóban szerezte meg
az elsõ pontjait, Kerekegyházát
verte meg hazai pályán. A mér-
kõzés elsõ félidejében mi játszot-
tunk fölényben, de sajnos ismét
elõjött a pontatlanságunk és így
saját magunknak tettük nehézzé
a találkozót. Több helyzetünk is
volt, de csak a félidõ végén sike-
rült megszerezni a vezetést. A
szórványos ellentámadásokkal
próbálkozó vendégcsapat igazán
lelkesen futballozott, de szeren-
csére nem sikerült a kapuba ta-
lálniuk. A második félidõben saj-
nos megint nagyon sokat hibáz-
tunk, de ennek ellenére temérdek
kapufát “értünk el”. Negyedórá-
val a vége elõtt növeltük az elõ-
nyünket. A hátralévõ percekben
az elfáradó vendégekkel szem-
ben több gólszerzési lehetõsé-
günk is volt, de sajnos ezek rend-
re kimaradtak. Ezt a mérkõzést
sikerült megnyerni, de ezek után
már nem a mi kezünkben van a
bajnoki aranyérem. Remélem,
azért a csapat nem fogja feladni
és a többi fordulóban már nem
fog hibázni. Ifjúsági csapatunk
ötvenszázalékosan szerepelt az
eddigi tavaszi fordulókban. A
két vesztes mérkõzésen csak az
utolsó percekben kapott gólok-
kal maradt alul. Egyébként egy-
re jobb játékkal rukkolnak ki, és
bízhatunk benne, hogy még sok
örömben részesítenek bennün-
ket. A Kolon FC-nek sem úgy si-
került az idénykezdet, mint
ahogy elképzelték. Sajnos, csak
egy döntetlent sikerült elérniük,
a többi mérkõzést pedig elvesz-
tették. A 17. fordulóra kiírt
Fülöpjakab elleni mérkõzésük
kommunikációs hiba miatt elma-
radt. Remélem az elkövetkezõ
idõkben, azért több örömöt sze-

reznek a szurkolóknak.
Részletes eredmények

Sárfehér SE
16. forduló:
Sárfehér SE. - Kalocsa 2 - 2

(1 - 2) Góllövõink: Pap (11-
esbõl), Parti.

Gréczi Gábor: Jó kezdés
után a kalocsai csapat került fö-
lénybe, és megérdemelten jutot-
tak elõnyhöz. A második félidei
viszonylagos jó játékunk csak a
döntetlenhez volt elegendõ.

Ifjúsági eredmény: 0 -2.
17. forduló:
Nemesnádudvar - Sárfehér

SE. 0 - 3 (0 - 2) Góllövõink: Pap
(11-esbõl), Juhász, Parti (11-
esbõl).

Gréczi Gábor: A körülmé-
nyekhez jobban igazodva maga-
biztosan nyertünk.

Ifjúsági eredmény: 1 - 1 Gól-
lövõnk: Vincze.

18. forduló:
Sárfehér SE. - Tompa 1 - 0 (1

- 0) Góllövõnk: Parti.
Gréczi Gábor: A sok me-

zõnybeli hibáink miatt lett ne-
héz a mérkõzés.

Ifjúsági eredmény: 2 - 1 Gól-
lövõink: Galamb, Lévai (11-
esbõl).

19. forduló:
Harta SE. - Sárfehér SE. 3 - 1

(3 - 0) Góllövõnk: Juhász.
Gréczi Gábor: A végered-

mény ellenére teljesen egyenran-
gú ellenfelei voltunk a hazai csa-
patnak. A hartaiak szinte hely-
zet nélkül rúgtak három gólt, mi
pedig a kevés lehetõség közül
csak egy gólt és egy kapufát ér-
tünk el. A hazaiak a kapu elõtti
határozottságukkal nõttek fö-
lénk. Gratulálok nekik.

Ifjúsági eredmény: 3 - 0.
20. forduló:
Sárfehér SE. - Kiskunmajsa

2 - 0 (1 - 0) Góllövõink: Pap, Ju-

hász.
Gréczi Gábor: Nehezen tud-

tuk feltörni a meglepõen harcia-
san küzdõ és sokat futó ellenfél
védelmét. Még mindig alatta tel-
jesítünk, mint amit el lehetne vár-
ni magunktól. A helyzetek alap-
ján ennek ellenére is nagyobb
arányban nyerhettünk volna.

Ifjúsági eredmény: 9 - 1 Gól-
lövõink: Vincze(3), Csákó(2),
Lévai(2, egyet 11-esbõl), Csor-
ba, Gubacsi.

A Kolon FC

16. forduló: Kolon FC. -
Ballószögi Vállalkozók 0 - 0.
17. forduló: Fülöpjakabi SE. -
Kolon FC. elmaradt.
18. forduló: Kolon FC. - Tass 1 -
4 Góllövõnk: Birkás.
19. forduló: Miklósi GYFE. -
Kolon FC. 5 - 0.
20. forduló: Kolon FC. -
Orgoványi KSK. 2 - 3 Góllövõ-
ink: Kalmár (2, egyet 11-esbõl).
A további menetrend:
Április 20. 17.00: Tass - Sárfehér
SE. (Magyar Kupa selejtezõ)
Április 23. 17.00: Kiskunfélegy-
házi Honvéd TK. - Sárfehér SE.
Április 24. 17.00: Ballószögi
KSK. - Kolon FC.
Május  01. 17.00: Sárfehér SE. -
Tiszakécske
Május  07. 17.00: Kerekegyháza
- Sárfehér SE.
Május  08. 17.00: Tiszaugi KTE
- Kolon FC.
Május  11. 17.00: Kolon FC -
Fülöpházi SE.
Május  14. 17.00: Sárfehér SE. -
Soltvadkerti TE, Dunaegyháza
KSE. - Kolon FC.
Május  16. 17.00: Sárfehér SE. -
Kunszállás
Május  21. 17.00: Kolon FC. -
Kunbaracs
Május  22. 17.00: Sárfehér SE. -
Jánoshalma-Mélykút.

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László
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Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

6/2005. (III. 23.) sz. rendelete
az Izsák Város Polgármesteri Hivatala
köztisztviselõit megilletõ juttatásokról

és támogatásokról szóló 9/2001. (XII. 29.) rendelet
módosításáról.

Izsák Város Képviselõ-testülete a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 4.§-ban foglalt felha-
talmazás alapján Izsák Város Polgármesteri Hivatala köz-
tisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szó-
ló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 3/A §-a hatályát veszti.

2.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és egyi-

dejûleg a 3/2005. (II. 16.) sz. rendelet hatályát veszti.

Izsák, 2005. március 22.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
5/2005. (III. 23.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi

költségvetésérõl szóló  1/2005. (02. 16.)  rendelet
módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ál-
lamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jog-
szabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alap-
ján az önkormányzat 2005. évi költségvetésérõl szóló  1/
2005. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

I. Költségvetési bevételek
1.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. mel-

léklet helyett, jelen rendelet   1. sz. melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások és bevételek

2.§ A költségvetési rendelet 17.§.-a az alábbiak sze-
rint változik a költségvetési egyensúly biztosításának ér-
dekében:

(1) A hitelkeret erejéig hitelfelvételt tervezünk, mely-
nek számítását és összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A további hiányzó forrást pályázati lehetõségek-
kel kívánjuk biztosítani.

3.§ A rendelet 13. §-ban feltüntetett 12. sz. melléklet
helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete kerül.

4.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett, jelen
rendelet 4. sz. melléklete érvényes.

Záró rendelkezések
5.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,

rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell al-
kalmazni.

Izsák, 2005. március 22.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Könyvtári hírek- Új könyvek
Scarry: Tesz-vesz vá-

ros; Siddons: Nora; Vida:
Telizsák és fenyõág;
Vujity: Utolsó pokoli tör-
ténetek; Jittenmeier: Ka-
rácsonyi ajándékok szal-
vétatechnikával; Maras:
Karácsonyi hangulat
üvegmatrica-festékkel;
Burnie: Állatok; Stahl:
Enni jó; Martinez: A mû-
vészet története; Lévai:
Magyar sportenciklopé-
dia; Cook: Haláltusa; Ker-
tész: Az angol lobogó; Il-
lés: Magyarország világ-
örökségei; Sutton: Autók;
Vermeulen: Szobanövé-
nyek enciklopédiája;
Száraz: Magyarország
csodái; Ambrus: Midas
király; Böszörményi:
Gergõ és az álomfogók;
Gyárfás: Dörmögõék
nagy mézeskönyve; Ker-
tész: A kudarc; Le
Gloahec: Jótevõ boszor-
kány; May: Babilon rom-
jainál; Kõrössy: Most már
jöhetsz Jézuska; Nógrádi:
Az anyu én vagyok;
Stone: Ragyogás;
Waugh: A Mennym csa-
lád; Janikovszky: Ráadás;
Komjáthy: Mátyás-mon-
dák könyve; Amery: Me-
sék a nagyvilágból; Ta-
mási: Szívbéli barátok;
Képes paci lexikon;
Fehérváriné: Und was
meinen sie?; Erdélyi: An-
gol társalgási kézikönyv;

Erdélyi: Német társalgási
kézikönyv; Tótfalusi: Ide-
gen szavaink etimológiai
szótára; Tótfalusi: Magyar
szótörténeti szótár; Zöld-
hegyi: Az orosz irodalom
története; Vadai: Tükörben
tükrözõdõ tükör; Bene-
dek: Szélike királykis-
asszony; Benedek: Az
Ezeregyéjszaka legszebb
meséi; Holt: A fekete
hattyú; Kányádi: Szürke
szonettek; Simai: Virágos
kedvemért; Steel: Az eskü-
võ; Steel: Ház a Remény
utcában; Steel: Utazás;
Suteev: Vidám mesék;
Tóth: A Zöld vadász;
Benzoni: Államtitok;
Gerõ: A gyermekrajzok
esztétikuma és más írások;
Findrik: Nemzetközi ver-
s e n y k é p e s s é g ;
Salamonné: Jövõkép- és
stratégiaalkotás; Zsolnai:
A döntéshozatal etikája;
Takács: Farsangi mulatsá-
gok; Beaumont: A
titkozatos természet;
Moore: Az ûrfelfedezõk;
Haus: Fizika; Beaumont:
Az erdõ élõvilága; Moore:
Bálnák, delfinek, cetek;
Moore: Amit tudni kell a
denevérekrõl; Moore: Hi-
ányzó csontok; Cassuto: A
hepatitiszek; Bõgel: Nye-
reségközpont, üzletág, di-
vízió; Jacobs: Mérleg-
elemzés; Görög: Informa-
tikai projektek vezetése;

Nemeskürty: Meddig vár-
junk?; Andrews: Sötét an-
gyal; Brown: Alkonyi öle-
lés; Brown: Irigység;
Courts-Mahler: Távol,
mégis oly közel; Fazekas:
Ludas Matyi; Grisham: A
festett ház; Hunyadi: A ha-
vas dícsérete; Jarry: A szu-
perhím; Kundera: Halha-
tatlanság; Lindgren:
Háztetey Károly még egy-
szer; Para-Kovács: Én-
teriõr; Putney: A sors ke-
reke; Radnai: Szívbénu-
lás; Roberts: A hold árnyé-
ka; Shan: Darren Shan re-
gényes története; Steel: Az
udvarház; Tan: A száz tit-
kos érzék; Tolkien: A
Gyûrû keresése; Tompa:
Népregék, virágregék; Ba-
logh: A végsõ valóság;
Medvigy: A magyarok-
hoz; Boncza: Életem köny-
ve; Winckelman: A beava-
tottak tarottja;  Kovács: A
falusi turizmus hagyomá-
nyai; Biddulph: Hogyan
neveljünk boldog
gyermeket?;Brozik: Man-
dula; Kreuter: Biokert;
Son: Mókás állatok: ablak-
képek papírból; Dickins:
Rajzoljunk arcokat!;
Riede: Arany János élete
és mûve; Blake: Remé-
nyek hálójában; Ctvrtek:
Moha és Páfrány; Disney:
Micimackó: tavaszi ötle-
tek; Fletcher: Vad vidék;
King: Rendcsinálók;

Roberts: Halálos összees-
küvés; Roberts: Az udvar-
ház; Salinger: Apám be-
ájulna; Vallomás: félszáz
szerelmes vers: Valentin
napra; Frank: Ízözön;
Courts-Mahler: Boldog-
ság szigete; Dumas: Pá-
rizs mohikánjai; Ensler: A
vagina monológok;
McMurtry: Árva galamb;
Parsons: Férj és feleség;
Ransome: Piktek és már-
tírok; Roberts: A hold ár-
nyéka; Sebes: Segítség!
Megnõsültem!; Vargas:
Don Rigoberto feljegyzé-
sei; Verne: A Robinsonok
iskolája; Európai jelen-
tés-árnyalatok; Roberts: A
Calhoun család; Láng:
Agrártermelés; Hrotkó:
Cseresznye és meggy;
Bíró: Régi magyar kutya-
fajták; A munka törvény-
könyve;  Forrai: Ötletes
évszakok; Leszkai: Moha
bácsi meséi; Johnson:
Jóskönyv nem csak fel-
nõtteknek; Állat- és nö-
vényhatározó; Horváth:
Számtan ; Überlacker: A
bolygók és az ûrkutatás;
Sauer: Szárazföldi mada-
rak; Sielmann: Pókok;
Hellmiss: Természetes
g y ó g y m ó d o k
a l m a e c e t t e l ; O k a s h i :
Shiatsu: gyakorlati kézi-
könyv; Igazvölgyi: Dié-
tás tanácsok rákbetegek-
nek.

II. JÁNOS PÁL
1920 -2005 .1920 -2005 .1920 -2005 .1920 -2005 .1920 -2005 .

Április 2-án 21 óra 37
perckor elhunyt II. János Pál
pápa, Szent Péter 264-dik
utóda.

1978 október 16-án
emelték a bíborosok Karol
Wojtyla krakkói érseket a
pápai trónra, aki elõdei -XXI-
II. János, VI. Pál és I. János
Pál- iránti tiszteletét kifejez-
ve vette fel a II. János Pál
nevet. Az új pápa 1978. ok-
tóber 22-én tartott beiktatási
miséjén így fogalmazott:
“Testvéreim, ne féljetek at-
tól, hogy befogadjátok
Krisztust, és uralmát maga-
tokra vegyétek! Nyissátok
ki, tárjátok szélesre a kapu-
kat Krisztus elõtt. Megváltó
hatalma elõtt nyissátok meg
az országhatárokat, a gazda-
sági és politikai rendszereket,
a kultúra, a civilizáció szé-
les területeit! Ne féljetek!
Krisztus tudja, hogy mi la-
kik az emberben. Ezt egye-
dül csak Õ tudja!” II. János
Pál kitartott üzenete mellett,
s 140 országba vitte el Jézus
szavait; Ne féljetek! Kétszer,
1991-ben és 1996-ban, Ma-
gyarországra is.

Habemus
papam

Röviddel lapunk
nyomdába adása elõtt ér-
kezett a hír; a pápaválasz-
tó bíborosi testület,
Jozeph Ratzinger német
bíborost választotta pápá-
vá, aki XVI. Benedek né-
ven foglalja el Szent Péter
trónját.

Az új pápa névválasz-
tása vélhetõleg utalni kí-
ván követendõ elveire, hi-
szen XV. Benedek, aki az
I. világháború idején állt a
katolikus egyház élén so-
kat tett a békéért, az közti
szeretet erõsítéséért. Szent
Benedek pedig, akitõl
mindkét pápa veszi a nevét,
Európa védõszentje.
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Ha padlóra kerülünk
Olvasandó: 2 Timóteus 1: 1-5

Jó PásztorJó PásztorJó PásztorJó PásztorJó Pásztor

Gyülekezeti hírek
-  Április 24-én istentiszteletet tartunk Kisizsákon 14.30-tól
- Május 5-én (csütörtökön) mennybemenetel ünnepén 18 órá-

tól tartunk istentiszteletet
- Május 8-án (vasárnap), 10 órakor a konfirmálók ünnepi bi-

zonyságtétele
- Május 15-én (vasárnap), 10 óra pünkösdi ünnepi istentiszte-

let, úrvacsora
- 14.30-tól ünnepi istentisztelet Kisizsákon, úrvacsora
- 17.00 délutáni istentisztelet
- május 16-án (hétfõ), 10 óra ünnepzáró istentisztelet, úrvacsora

IKEM  hírek
Május 21-én Csorba Csaba tart diavetítéssel egybekötött elõ-
adást “Erdély várai” címmel. Helyszín: a református gyüleke-
zeti ház, kezdés 15 órától. Mindenkit szeretettel várunk!

Így, Húsvét 4. vasárnap-
j án  minden  évben  e lõke rü l
Jézusnak ez az örökszép pél-
dabeszéde, mely nem is pél-
d a b e s z é d ,  h a n e m  i n k á b b
p r o g r a m b e s z é d :  I l y e n n e k
jöt tem én,  i lyen vagyok én,
sõ t :  i lyenek  l egyenek  azok
is,  akik népemet tanít ják és
vezetik az Isten országa út-
j a in .

Ismeri övéit. Ki is tudna
rólunk többet, mint az, aki a
szíveket  és veséket  vizsgál-
j a ?  A k i  m á r  a k k o r  i s m e r t ,
amikor anyánk méhében szö-
võdött a testünk, és már ak-
kor arra rendelt, hogy örökö-
sei  legyünk? Aki ismeri  t i t-
kos  gondola ta inka t  és  l á t ja
e l õ r e  m i n d e n  l é p t ü n k e t ?
E l õ r e l á t ó  P á s z t o r u n k  v a n .
M i  r ö v i d l á t ó k  v a g y u n k ,
azért jó nekünk hozzátartoz-
nunk ,  hogy  k í sé r j e  minden
percünket .

Elõttünk megy. Õ a világ
v i l á g o s s á g a .  N e m  j á r u n k
tévúton és  sö té tben ,  hanem
miénk az út, az igazság és az
é l e t .  T é v e l y g õ  v i l á g u n k
egyetlen erõssége Jézus, aki
nem enged  zsáku tcába ,  ve -
szedelmes tévútra jutni.  Kö-
vessetek engem! Ahol én va-
gyok, ott lesz az én szolgám
is! Talán a legnagyobb aján-
dék  a  cé l javesz te t t  ember i -
ségnek az a Jézus, aki elve-
zeti az embert saját méltósá-
gához és az istengyermeki lét
b iz tonságához .

Én vagyok az ajtó. Nos a
sok üzlet ajtaja között Õ az,
aki nem bóvlikat árul, s nem
ideiglenes szállást kínál, ha-
nem va lód i  o t t hon t  ad .  Az
üres templom, melynek nem
kopik le az ajtajáról a festék,
a sok üres lélek tanúja. Mert
J é z u s h o z  b e t é r n i  a n n a k  a
je le ,  hogy  az  ember  nem a

sírnak él, hanem a mennyor-
s z á g  f e l é  v á g y a k o z i k .  S o k
mellékajtó várja a  tapaszta-
lat lan embert ,  és  sok magát
pász to rnak  k inevezõ  h i t e tõ
csalja oda az eligazodni vá-
gyókat. De azok csak maguk-
hoz vonják,  életet  adni nem
tudnak, Jézus az Atya házá-
hoz hív minket .  Nem mind-
egy, milyen ajtón lépünk be.
At tó l  függ,  mi  vagy ki  van
odabent. Sokaknak késõn de-
rül ki,  hogy farkasbarlangba
került, pedig a csalogatásnál
az  a j t ó  gazdá j ának  nagyon
fehér  vo l t  a  mancsa .  Zsák-
m á n y n a k  k e l l e t t ,  n e m  é r t e
van az, aki hívta, hanem sa-
ját  prédájának tekinti .

É l e t e m e t  a d o m  j u h a i -
mért! Igen, aki nem a mi éle-
tünket, munkaerõnket és lel-
künket akarja kiszipolyozni,
nem a testünkkel akar dicse-
k e d n i ,  h a n e m  s a j á t  é l e t é t ,
testét, vérét adja, hogy a mi
é l e t ü n k ,  t e s t ü n k ,  l e l k ü n k
g y ó g y u l j o n  m e g  é s  l e g y e n
e g é s z ,  Õ  a z  i g a z i  p á s z t o r .
M á s o k n a k  c s a k  a  s z a v a z a -
tunk kell ,  adónk és lojali tá-
sunk kell, Jézusnak pedig mi
kel lünk.  Nem azér t ,  hogy õ
d icseked jen  ve lünk ,  hanem
hogy mi jussunk dicsõségre.

Eltévedt, elveszett, vesz-
tésre álló testvéreim! Talál-
juk már meg életünk Pászto-
rá t ,  s  ragaszkodjunk hozzá,
kövessük Õt! Ne szégyelljük,
hogy  j obban  h i s zünk  nek i ,
m i n t  b á r k i n e k  a z  e m b e r e k
f i a i  k ö z ü l !  N e  r e s t e l l j ü k ,
h o g y  é d e s e b b  a z  õ  s z a v a ,
mint a sok vallásalapító ne-
gédes meséi! Jézus! Jó Pász-
tor! Érintsd meg a lelkünket,
h o g y  s z a v a d  i s m e r j ü k  é s
nyomodban jár junk!

Podmaniczki Imre
plébbános

Április 10-én, az erdélyi lel-
kipásztorok december 5-i igehir-
detési szolgálatait viszonoztuk a
magunk szolgálataival több mint
ötszázan, magyarországi lelké-
szek. A dicsõszentmártoni testvé-
reknek (Maros vármegye) igye-
keztem magam is - Isten megsegí-
tõ kegyelmében bízva - olyan
üzenetet vinni, amely megbáto-
ríthatja õket sokféle elesettségük-
ben.

Pál apostol szavai nyomán az
az igei üzenet erõsödött meg ben-
nem, amit azt hiszem, hogy mi - a
csonka hazában élõk - is megfon-
tolhatunk. Amikor az apostol, aki
maga is a második római fogság
nyomorúságai közepette kény-
szerül fiatal munkatársa,
Timótheus vigasztalására, így fo-
galmaz: ápold, állítsd helyre a
baráti kapcsolatokat. Nehéz hely-
zetekben ez a legfontosabb!

Szinte odateszi a kezét a csüg-
gedõ tanítvány álla alá és feleme-
li a fejét. Ne mindig csak lefelé
nézz. Ne csak a harcot, bajt, küz-
delmet, hanem e mindenség Urát,
a hit fejedelmét is vedd észre. Te-
kints arra is, Aki téged megszaba-
dított, elhívott. Az Õ kezében va-
gyunk ma is; Aki ennél sokkal
többet elszenvedett; Vele bensõ-
séges közösségben, te is mindent
kibírsz.

Krisztusra bíztuk-e az ügyün-
ket? Mindent, ami foglalkoztat
minket... Istenre, akitõl már eddig
is annyi mindent kaptunk, amit
nem érdemeltünk meg (bûnbo-
csánatot, örök életet, Szentlélek
ajándékát...); és oly sokmindentõl
megkímélt, amit pedig megérde-
meltünk volna... Ilyen jóságos Is-
ten. Erre a szoros, baráti, napi kap-
csolatra épülhet fel újra a békes-
ségünk, megelégedettségünk.

Azt is szívére köti Pál
Timótheusnak, hogy lássa meg,
fontos õ neki is. Elmondja: “örü-
lök neked, hogy mellém adott Is-
ten”! Szoktunk-e tudatosan ilyet
mondani? Ha képmutatás nélkül
való ez a beszédünk, nagyon
megerõsítheti az összetartozást a
családban, a házastársak között,
csakúgy, mint a gyülekezetben,
nemzetünk soraiban. Életünk bár-
mely területén van-e ilyen kap-
csolatunk? Vagy amint a politi-
kusaink szajkózzák semmitmon-
dóan a “támogatjuk a szülõföld-
ön boldogulást”, s az nem jelent
többet üres szavaknál, alamizsná-
nál vagy éppen az ellenkezõjénél;
úgy mi is megírjuk karácsonyi,
születésnapi lapjainkat: “élj bol-
dogul”, s ez minden, ami kitelik
tõlünk? Mennyi minden másként
alakulhatott volna családjaink,
egyházunk, népünk életében, ha
ennél többre lennénk képesek.
Áldozatkész krisztusi szeretetre,
amely a felebarát hasznát is nézi.
Tudatosan erõsítenünk kell az
összetartozás érzését, különösen
viharok idején. Kivirul és újra

megerõsödik az ember, ha érzi ezt
a szeretetet. Akik pedig a “fron-
tokon” harcolnak, azokért köte-
lességünk imádkozni, hálát adni
is. Szoktunk ilyet tenni?

Mert a krisztusi önfeláldozó
szeretetet és az õszinte bajtársias-
ságot nem nélkülözhetjük!

Harmadszor, Pál arra is buz-
dít, hogy “ne feledd, milyen csa-
ládból származol”. Megajándéko-
zott Isten hívõ édesanyával, imád-
kozó nagyanyával. Otthon kezdõ-
dött el, amire Jézus Krisztus mûve
ráépült az életedben. Ha valaki
manapság enélkül is elindul a hit
útján, az Isten újabb megszólító
csodája, amikor a kövekbõl is tá-
maszt fiakat. Bizony fontos a csa-
ládunk, mindaz, ami az otthont
jelenti akár “padlón vagyunk”,
akár jól megy dolgunk. A közös
bajaink is otthon kezdõdnek el,
nem a parlamentben és nem a sza-
vazó urnáknál. Végzünk-e ilyen
szolgálatot otthonainkban? Hogy
szó legyen Istenrõl, hitrõl, imá-
dáságról.

A nemzet is az “egy ember-
rel” kezdõdik! Ha így helytáll-
tunk, megtettünk mindent, ami
szükséges, nem kell senkire to-
vább mutogatnunk, felelõsöket
keresnünk. Akkor valóra válnak
a verssorok: “...MERT A NEM-
ZET TE MAGAD VAGY.”

Mit hallanak tõlünk a gyer-
mekeink és unokáink otthon?
Ugyanazt a zúgolódást, vádasko-
dást, mint a világ hétköznapjai-
ban, vagy végül mégis az Ige sze-
rint értékeljük ki a történteket?

Jelen van-e a hálaadásban, a
kérésben Isten a családi otthona-
inkban? Egyedül Õ tud minket
eligazítani a világ kétszínûségei
között, hogy ne csak az utólagos
szégyenkezés maradjon nekünk.
Isten tehet minket egyedül böl-
csekké.

Ne legyünk azonban képmu-
tatók sem, ne csak az fájjon ne-
künk, amit mások mulasztanak
velünk szemben, ne csak az sért-
sen, amit ellenünk követnek el!
Timótheus is, a család is, a nem-
zet is akkor jár jól, ha minél telje-
sebb befolyást enged életében az
õt szeretõ Istennek. Isten elõtt
ugyanis nincs lehetetlen. Ha a
padlóra kerültünk, mint
Timótheus a gyülekezeti szolgá-
lat sok harcában, akkor az a leg-
fontosabb, hogy ne akarjunk ott
maradni. Rendezzük dolgainkat,
kapcsolatainkat! Csak akkor fog-
juk megnyerni e múlandóság csa-
táit nemzetünk, hazánk sorskér-
déseiben, ha az örökkévalóság
nagy harcát megnyerõ Jézus
Krisztussal mi is gyõzünk. Szent-
lélek erejével felállunk a padló-
ról.

Akkor van helyünk, jövõnk
ebben az életben, van helyünk az
örök életben Istennél!

Nagy Árpád

Egyházközségi
hírek

Április 24-én, vasárnap
a 9 órai szentmise után bú-
zaszen te lõ t  t a r tunk:  kö-
nyörgést az év terményei-
ért.

Április  26-án,  kedden
egész napos szentségimádá-
s i ,  õ r tá l l ás i  napunk  van .
Reggel fél 8-kor a szentmi-
sével kezdjük szentségimá-
dási  napunkat .  Este 6-kor
közös szentségimádási órát
végzünk ,  és  es te  7 -kor
szen tmiséve l  zá r juk
õrtállási napunkat.

Április 30-án, szomba-
ton du. 2-kor lesz a Selyem-
erdõben  az  i f júság i  park
megnyitása,  szentmisével ,
majd egész délután családi
program lesz.

Május  1-én  a  9  ó ra i
szentmisében az édesanyá-
kat köszöntjük. Mindenkit
szeretettel várunk az ünnep-
ségre!

A gyermekek  e l sõ
szentáldozását május 8-án
tartjuk. A 9 órai szentmisé-
ben járulnak elsõ szentál-
dozáshoz.

Május 15-én és 16-án,
Pünkösd elsõ és 2. napján
ünnepi  szen tmise  rende t
tartunk. Elõtte:  csütörtök-
tõl szombat estig lélekváró
e lmélkedések  vannak  az
esti szentmisékben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak,
akik

DEÁK ÁGOTA
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkban velünk

együtt éreztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazon rokonoknak,

ismerõsöknek, volt szomszé-
doknak, akik drága édes-

anyánk
TAPODI  SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,

szomszédoknak, ismerõsök-
nek, akik

id. CSONTOS JÁNOS
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek mély gyászunkban
velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Generali Rt.Generali Rt.Generali Rt.Generali Rt.Generali Rt.
Kecskemét, Vörösmarty u.12.

Képviseletvezetõ és értékesítõ
munkatársat keres

Hirdetmény mezõgazdasági
termelõk részére!

A 18/2005 (III.18.) FVM rendelet értelmében a 2005.évi terület-
alapú támogatások határideje: 2005.május 11.

Az anyajuh tartási támogatások igénylése: 2005. május 1-31. között
adható be.

A területalapú támogatásokhoz szükséges nyomtatványt az MVH.
minden regisztrált termelõnek megküldi, ha 2004 évben igényelt

támogatást.
Új termelõ regisztráltassa magát!

Bõvebb felvilágosítás, valamint segítségnyújtás a nyomtatványok kitöltéséhez:
Gombár Istvánné kamarai tanácsadó, tel: 06-20-450-9070

Fogadónap: Hegyközség,  Izsák, Dózsa tér 3.  kedd 9 -15 óráig

Eladó!
2,2 hektár szántóterület az
52-es betonút közelében, a
volt nagyüzemi szõlõben,

400.000,-Ft-ért

SPC-6-os kukorica vetõgép
130.000,-Ft-ért

1,4 hektár Cserszegi Fûsze-
res magas mûvelésû, 8 éves,
jó állapotú szõlõ, kövesút

mellett.

Érdeklõdni lehet:
06-20-452-1352

2005.május 23. (hétfõ)

6 óra régi iskola
8 óra Uzovics telep
9 óra Matyó dûlõ (vegyesbolt)
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dûlõ (Falusi tanya)
12 óra Gedeon dûlõ (Beck tanya)
13 óra Gedeon dûlõ (Bódog tanya)
14 óra Gedeon dûlõ (Bíró Lajos)

2005.május 25.(szerda)

8 - 10 óráig Vasútállomás
13,30 - 16,30 óráig Városháza udvara
17 - 19 óráig Alsó kocsma

Pótoltás
2005. május 28. (szombat)

6-9 óráig Városháza udvara

Az eb tulajdonosa köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint:

1. A 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül
2. Az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül
3. Ezt követõen évenként
Az eb oltási könyvet meg kell õrizni, az oltás elvégzését ellenõrzõ hatósági

állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átru-
házás esetén az oltást végzõ állatorvostól köteles pótlást kérni.

A veszettség elleni oltáskor egyidejûleg kötelezõ az ebek féregtelenítése.
A kutyákat szájkosárral, pórázon, lehetõleg saját gazdájuk vezesse el.
A fenti helyeken és idõpontokban az oltás díja ebenként 1.200,-Ft, a kutyák

féregtelenítése az ebek súlyától függõen változik, 10 testsúly kg-ként 200,-Ft.
A pótoltás után beoltatlan kutyák nem maradhatnak!
A veszettség elleni védõoltás elmulasztása 50.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírság-

gal sújtható, emellett az oltatlan eb kártalanítás nélküli kiirtásáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.

A háznál történõ oltás külön díjazás alapján történik.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Akit keresünk.
- középfokú végzettséggel rendelkezõ
- önállóan dolgozni tudó
- sikerorientált munkatárs

Amit ajánlunk:
- piacvezetõ cég képviselete
- fõ vagy mellékállás
- 300.000-400.000 Ft. induló jövedelem

Pályázatokat a fenti címre Vincze Zsuzsanna nevére lehet benyújtani.

Izsák, Báthory u.18. szám
alatti 3 szobás, palatetõs la-
kóház, nagy kerttel eladó.
Irányár: 4.500.000,-Ft. Ér-
deklõdni: Izsák Kinizsi u.37.
Telefon: 375-412

Kettõ hétre szóló üdülési jog
(másfél szobás, öt személyes)
eladó. Érd: 374-084

Magas szintû német nyelvtu-
dással, angol, orosz nyelvis-
merettel, 10 éves irodai, ven-
déglátó ipari, idegenforgalmi
gyakorlattal, közgazdasági,
informatikai ismeretekkel
munkát keresek. Tel:06-20-
9415-845

Eladó 200 négyszögöl be-
építhetõ kert az Árpád utca
végén. Érdeklõdni a helyszí-
nen.

Eladó Kecskeméten 2 szo-
bás, 3. emeleti fûtéskorszerû-
sített erkélyes, telefonos, 2
vízórás lakás. Érd: 76-374-
622

Három szobás összkomfortos
családi ház és 2,5 hold szán-
tóföld eladó. Tel: 374-604

1,6  ha jó kondícióban lévõ
szilvás eladó. Tel: 06-30-558-
7219

Eladó 5 mázsás laprugós
utánfutó magasítóval és egy
4x4.5 m-es padlószõnyeg. T:
70-295-3477
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Régi, új magyar ételekRégi, új magyar ételekRégi, új magyar ételekRégi, új magyar ételekRégi, új magyar ételek
Utóételek:  Somlói galuska (10-12 személyre)

Hozzávalók: 1 dl rum, 80 g mazsola, 100 g dióbél. A piskótához: 8 tojás, 160 g cukor, 160
g liszt, 20 g kakaó. A sárgakrémhez: 1/2 l tej, 1 rúd vanília, 4 db tojássárgája, 100 g cukor, 30 g
liszt.  A sziruphoz: 20 g cukor, 3 dl víz, narancshéj, citromhéj 80 g málna- vagy barackíz 20 g
kakaó 300 g cukrozott tejszínhab, 3 adag csokoládéöntet.

Lehetõleg elõzõ nap rumba beáztatjuk a mazsolát és megdaráljuk a diót. A piskóta készíté-
séhez a tojások fehérjét a cukor fokozatos hozzáadásával kemény habbá verjük, hozzákeverjük
a sárgáját, majd a lisztet. A kész masszát 3 részre osztjuk: 1/3-ába belekeverünk 40 g diót, másik
1/3-ába a kakaót, utolsó harmada viszont natúr marad, majd mindhármat ujjnyi vastag lapokban
középmeleg gõzmentes sütõben megsütjük. A sárgakrémhez a tejet a vaníliával felfõzzük,
hozzáadjuk a tojássárgákat, a cukrot, a lisztet és esetleg egy kevés zselatint. A sziruphoz a cukrot
negyedórán át fõzzük a vízben kevés narancs-és citromhéjjal ízesítve, majd ha kihált, hozzáad-
juk a rumot.

Összeállítása: Legalulra helyezzük a diós piskótalapot, meglocsoljuk a szirup egyharma-
dával, megszórjuk a megmaradt dió és a mazsola egyharmadával, rákenjük a sárgakrém egyhar-
madát. Erre fektetjük a kakaós piskótalapot, megismételve az elõbbi eljárást, majd erre a natúr
piskótát hasonlóképpen. Itt azonban a sárgakrém alá felkenjük a gyümölcsízt, tetejét viszont
leszórjuk kakaóval. Ezt követõen az egészet néhány órára hûtõszekrénybe helyezzük. Tálalása
üvegtányérokra vagy tálcára történhet kétféleképpen: vagy leveseskanállal galuska formájú
darabokat szaggatunk ki, és azokat a tál közepén felhalmozzuk, vagy tetszés szerintikocka
alakot vágunk ki és helyezzük a tálra. Mindkét esetben azután cukrozott tejszínhabbal befed-
jük, melynek tetejére a sûrû csokoládéöntetet csepegtetjük.

Pálinkás barackíz
Mártást, öntetet helyettesítõ kísérõ, melyet ízes palacsintánál éppúgy felhasználhatunk,

mint fánk- és pudingfélék mellé vagy szárazabb sült tésztákhoz. Lényege, hogy a sárgabarack-
dzsem kiváló aromát kap, ha elõbb annyi vízzel hígítva fõzzük fel, hogy lágy, enyhén folyós
legyen, s ha lehûlt, 300 g ízhez kb. 5 cl kecskeméti baracpálinkát vegyítünk.
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Nem esik messze az alma a fájától,
avagy miért ugranánk magasabbra az Egyenlítõn, mint országunkban?

MINDENNAPI IVÓVIZÜNKRÕL

Hiányos a vízminõség-ellenõrzés
Kipróbált receptek

Itt a tavasz! A téli nehéz disznótoros étkezések után bizonyára
többen is úgy gondolják, jól esne egy kicsit könnyebb ételeket fo-
gyasztani, ami jót tehet az egészségnek, s persze a strandszezon köze-
ledtével talán a hiúságnak is... Az alábbiakban két húsmentes, viszony-
lag könnyebb étel receptjét közöljük megjegyezve; ha sokat eszünk
belõlük azért ezek is hizlalnak.

Grillezett paradicsom, rizzsel
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg rizs, 2 babérlevél, só, 1 fej vörös-

hagyma, 1-1 sárgarépa és cukkíni, 5 dkg vaj, 10 dkg zöldborsó, 6
nagyobb paradicsom, bors, fokhagyma, 40 dkg gomolyasajt.

A rizst (amely lehet barnarizs is) a babérlevelekkel, csipetnyi só-
val és a megtisztított, de egészben hagyott hagymával bõ vízben pu-
hára fõzzük, majd leszûrjük. Közben a sárgarépát megtisztítjuk és apró
kockákra vágjuk a cukkínivel együtt. Lábasban a vajban félpuhára
pároljuk a répát és a borsót. Ezután hozzáadjuk a cukkínit, az egészet
puhára pároljuk, végül összekeverjük a fõtt rizzsel. A paradicsomokat
kettévágjuk, sóval, borssal meghintjük, zúzott fokhagymát kenünk rá,
és a fél centi vastagra szelt gomolyasajtokat a paradicsomok vágott
felére tesszük. A 160 fokra elõmelegített sütõbe éppen csak annyi
idõre tesszük be, amíg a sajt rápirul a paradicsomra. Zöldséges rizzsel
tálaljuk.

Csõtészta karfiollal, brokkolival
Hozzávalók 4 személyre: fél-fél fej karfiol, brokkoli, 35 dkg csõ-

tészta 1 fej vöröshagyma, 2 evõkanál olaj, 20 dk besamelmártás, 3 dkg
reszelt parmezánsajt, só, vaj.

A karfiolt és a brokkolit rózsáikra bontjuk és 10-12 perc alatt
roppanós puhára pároljuk. A hagymát apróra vágjuk, az olajban üve-
gesre pároljuk. Ezután hozzáadjuk a karfiol és brokkolirózsákat, pár
percig fõzzük, sóval ízesítjük, és levesszük a tûzrõl. Lobogó sós víz-
ben kifõzzük a tésztát, majd lecsöpögtetjük és vajjal kikent tûzálló
edénybe helyezzük, hozzáadjuk a karfiol és brokkolirózsákat és a be-
samelmártást. Óvatosan összekeverjük, a tetejét a sajttal megszórjuk.
Grill fokozatra állított sütõbe tesszük, és addig sütjük, amíg a teteje
aranybarna és ropogós lesz.

Testünk háromnegyede víz-
bõl áll, ezért nagyon fontos, hogy
ivóvizünket ne szennyezzük el.
A mai ember keveset tud arról,
hogy mennyire gondosan ellen-
õrzik a vízszolgáltatók az ivóvi-
zet. Ezért ennek a kérdésnek is
utánanéztünk és a helyzet -sajnos-
egyáltalán nem megnyugtató, ha
a szabványsértõ vízminták száza-
lékos arányát (ami országosan 36
százalék!) összevetjük az ellenõr-
zõ minták napi számával, ami az
egész országra csak 353 darab.

Minderrõl, a témával már év-
tizedek óta foglalkozó tudomá-
nyos kutató, Tejfalussy András az
Agroanalízis Tudományos Társa-
ság Környezetvédelmi- és Gazda-
ságosság Ellenõrzõ Központjá-
nak elnöke részletesebb informá-
ciókkal is rendelkezik.

Nézzünk meg az ivóvíz-prob-
lémára jellemzõ néhány felvetést,
az Állami Számvevõszék “Jelen-
tés a Vízügyi Alap mûködésének
pénzügyi-gazdasági ellenõrzésé-
rõl” címû, 1997. októberi (R/381-
b.) anyagának, 31-32. oldaláról:
“Hazai viszonylatban a vízminõ-
ség mérésével kapcsolatos felada-
tok koordinálatlanok. Az ezzel
foglalkozó szervezetek, intézmé-
nyek között a feladatokat, mód-
szereket tekintve nincs összhang.
A vizsgálatok rendszere, gyako-
risága, az eredmények, adatok
összesítése egymástól eltérõ. A
vízminõséggel kapcsolatos ada-
tok gyûjtésének nincs felelõs
gazdája. Az információs kapcso-
latok is sok kívánnivalót hagy-
nak maguk után... A magyar szab-
vány a víz minõségére 64 para-
métert ír elõ, melybõl mindössze
tizenegyet mérnek rendszeresen...
Ezért is fordulhat elõ olyan ese-
mény, mint a szekszárdi víz-
szennyezés. A szekszárdi városi
vízmû vizében lévõ mérgezõ
anyag (diklóretilén) jelenlétére a
véletlen -a városi ivóvizet hasz-
náló Pannónia Sörgyár helyi üze-
mében tartott külföldi minõség-
ellenõrzés- vezetett rá. (Ez a mér-
gezõanyag nem tartozik az emlí-
tett 64 paraméter közé.)

A rádióban, a televízióban
nemrég a “víz napja” alkalmából
sokat hallottunk arról, hogy a
mérések szerint szinte mindig, és
mindenben megfelel a magyar
szabványnak az ivóvízminõség.
Csak az a baj, hogy az Európai
Uniós egyik-másik követelmény-
nek viszont nem felel meg egyes
helyeken.

Az alábbi adatok vannak bir-
tokunkban: Magyarországon öt-
ször több arzént enged meg az
ivóvízben az eddigi elõírás, mint
amennyi az EU-ban elfogadott. Az
EU tíz mikrogram/liter felett már
egészségre veszélyesnek minõsí-
ti az ivóvíz arzén tartalmát Egy
újabb magyarországi felmérés
szerint ezen EU veszélyességi
csúcsérték szerint, ma Magyaror-
szágon 1.329.888 lakos fogyaszt
az arzén miatt mérgezõ vizet. Ed-
dig viszont csak 23.836 fõ veszé-
lyeztetésérõl lehetett beszélni (!)
az ötszörös arzéntartalom megen-

gedése miatt. Ráadásul még, mint-
egy 800 különbözõ mezõgazda-
sági és ipari szennyezõanyag is
mérgezheti a vizet. Azonban pl.
Budapest második kerületében,
hivatalos tájékoztatás szerint egy
év alatt összesen 202 darab ellen-
õrzõ vízmintát vettek, vagyis leg-
alább 163 napig egyet sem. Ennyi
vízmintával ellenõrizve egy házi
ciszternát, akkor 163 napig nem
veszik észre a méréssel, hogy be-
lefulladt egy macska?

Konkrétabban nézve csak 18
paramétert mértek a mintákon, s
ebbõl 14 volt úgynevezett
szennyezõ (klór, nitrát, fecalcoli,
stb.). És nem az a fõ kérdés, hogy
a klór ártalmas, vagy sem, hanem
az, hogy rengeteg szennyezõt
egyszer sem mértek.

Hasonló a helyzet országosan
is. A “Tájékoztató hazánk kör-
nyezeti állapotáról” címû 1991-
es környezetvédelmi minisztéri-
umi kiadvány (KÖJÁL) mérési
statisztikáiból látható, hogy az
ország 19 megyéjében 116.630
darab vízmintával ellenõrizték az
ivóvíz minõségét, beleértve az
egyedi kutakat is. Tehát az egyes
megyéket átlagosan csak 17 víz-
mintával ellenõrizték naponta. Ez
azt is jelenti, hogy tízmillió em-
ber napi ivóvizének a szennye-
zettségét, -Budapestet is beleért-
ve-, napi mindössze 353 darab
mintával ellenõrzik.

Elvileg, ha nagyon kevés
esetben fordulna elõ pl. 0,001 szá-
zalékban vízszennyezés, talán
nem is lenne olyan nagy baj. De
sajnos egyáltalán nem ez látszik
az adatokból. (Az ezt bemutató
táblázat az Interneten
aqanet.fw.ini.hu cím alatt megta-
lálható!)

Látható, hogy országos átlag-
ban kb. minden harmadik vízmin-
ta, kb. minden második egyedi
vízminta veszélyes az egészség-
re, a mért kevés paraméter szerint
is, pedig azok között pl. az arzén
sem szerepel. (Mi lenne, ha mind
a 800 paramétert mérnék, hiszen
pl. Bécsen már legalább ötven
mezõgazdasági irtószer jelenlét-
ét szokták figyelni az ivóvízben
és közismert, hogy milyen sok a
nehézfém-szennyezés is a szenny-
csatornákból a folyókba ömlesz-
tett szennyvízben.

Az elõzetes becslések szerint
a szennycsatornázási és szenny-
víztisztítási program többezer-
milliárd forintra rúg. Az eddigi
tapasztalatok szerint a szennycsa-
tornák számának a gyarapodása
mindig növelte a folyók (Duna,
Tisza) szennyezettségét. Termé-
szetesen, azért található erre is
megoldás!

Más országokban úgy pró-
bálják megvalósítani az ivóvizek
megbízható mentesítését az
összes lehetséges szennyõztõl,
ahogy az a természetben is törté-
nik: elpárologtatják a vizet. Ilyen-
kor a szennyezõk (mintegy 99
százalékban) visszamaradnak.
Ezután pedig lehûtik a gõzt, ami
így visszaalakul -most már telje-
sen tiszta- egészséges ivóvízzé.

Felmerül a kérdés, hogy ez
nem költségesebb-e mint az
egyéb víztisztítás? Kísérleteket
végeztünk. Ennek eredménye-
ként bebizonyosodott, hogy gáz-
zal fûtött, energia-visszanyerõ
háztartási vízlepárló létesítmény
esetén (magyar licenc) kevesebb,
mint hat forintért párolható le egy
liter víz. És mivel egy személy-
nek kb. havi 60 liter az igénye
(napi két liter/fõ), ez csak 360 fo-
rintba kerül havonta.

Tudnunk kell, hogy kötele-
zõ elõírás az önkormányzati tör-
vényben, hogy mindenkinek,
mindig egészségre veszélytelen
ivóvizet kell biztosítani. A desz-
tillált víz ivásától nem kell félni.
Pl. a szív számára optimális infú-
ziós, úgynevezett RINGER-oldat
99 százaléka is desztillált vízbõl
áll. A felesleges viták elkerülésé-
re itt is szeretném megemlíteni azt
a tényt, hogy a desztillált vizet
gyógyításra, vértisztításra hasz-
nálják.

(A témát illetõ részletes bizo-
nyítás, pl. ellenõrzõ mérési ada-
tok, megoldási lehetõségek, stb.
az aquanet.f.v.hu, a 6006 LE ke-
resõvel hívható internetes honla-
pon megtalálható.)

Budai Kulcsár János

Elõmondat: a szövegben a
test  szó minden körülöttünk
lévõ tárgyat jelent. A fizikában
nem a tárgy, hanem a test szót
használjuk!

Sport és fizika témájú cik-
kemben már említettem, hogy
a testek igyekeznek megtarta-
ni  nyugalmi  á l lapotukat ,  az
csak akkor változik meg, ha va-
lamilyen erõ (külsõ hatás) hat
rájuk, és ez állapot megváltoz-
ta ta tására  nem kényszer í t i
õket. A fáról leesõ almára va-
lamilyen erõnek kell  hatnia,
mivel nyugalmi helyzete meg-
változott. Ezzel az erõvel fog-
lalkozunk a cikk további ré-
szében.

A testek mozgásállapota
ál talában úgy változik meg,
hogy a két test  közvetlenül,
szorosan ér intkezik (pl . :  ha
megrúgunk egy labdát,  csak
akkor változtatja meg a moz-
gását egy másik labdának, ha
közvetlenül érintkezik vele).
A rúdmágnes azonban távolról
is  magához vonzza a
vastárgyacskákat ,  anélkül ,
hogy ér intkezne velük.  Az
ilyen különleges teret  egyes
testek körül, erõtérnek, vagy
mezõnek nevezzük. A leesõ al-
mát a gravitációs mezõ vonz-
za. Míg a mágnesek néha ta-
szítják egymást (azonos pólu-
sok esetén) addig a gravitáció
csak vonzásban nyilvánul meg,
és  bármilyen anyagú tes te t
vonz. Tehát ennek az erõnek a

hatására esnek le-
felé a tárgyaink.

Nemcsak az
égitesteknek, ha-
nem minden test-
nek van gravitá-
ciós erõtere. Na-
gyobb tömegû
testnek nagyobb a
gravitációs ereje,
k isebb tömegû-
nek kisebb. A kö-
rülöt tünk lévõ
tárgyak, akkor miért nem vonz-
zák egymást? - kérdezhetnénk.
Ez bizony igaz. Ugyanis a gra-
vitáció csak akkor észlelhetõ,
ha a test tömege hatalmas, akár
több millió tonna.

Vizsgáljuk meg a gravitá-
ció hatásait! Gravitáció okoz-
za a test súlyát. Nem a töme-
gét, a súlyát. Ugyanis a súly,
egy olyan erõhatás, mely a gra-
vitációs mezõ hatására nyom-
ja az alátámasztást. (pl.: könyv
az asztalt), vagy húzza a fel-
függesztést (pl.: csillár a pla-
font). A tömeg nem erõ, hanem
tehete t lenségi  mérték (na-
gyobb tömegû test tehetetle-
nebb, lassabban gyorsul). Ha
feldobunk egy labdát ,  nincs
sem alátámasztása, sem felfüg-
gesztése, tehát súlytalan, de
tömege változatlan. A feldo-
bott test egyenletesen lassul
fölfelé ,  majd egy pi l lanatra
megáll a levegõben, és egyen-
letesen gyorsulva esik a Föld
középpontja felé,  mert  ott  a

legerõsebb a gravitáció. Tehát
a gravitáció a Földben lefelé
haladva nõ. De miért ugranánk
2-3 cm-rel  magasabbra  az
Egyenlítõn mint Magyarorszá-
gon. Nézzük meg az alábbi áb-
rát a Föld keresztmetszetérõl!

Láthatjuk, hogy a Föld nem
tökéle tesen gömb,  hanem a
sarkoknál  belapul .  Így az
Egyenlítõ valamivel távolabb
van a középponttól, így ott ki-
sebb a  gravi tációs  erõ ,
könnyebb leküzdeni :  maga-
sabbra ugrani. Az 1 kg. töme-
gû labdát Magyarországon a
gravitációs erõ 9,81 N (new-
ton,  e j tsd  nyútn)  erõvel ,  az
Egyenlítõn csak 9,78 N erõvel
vonzza. A bolygók mozgása is
e gravitációs erõvel magyaráz-
ható. Tehát, ne feledjék! Ha le-
esik a tányér és összetörik, bi-
zony a gravitáció miatt volt.
De azt se feledjük, hogy gravi-
táció nélkül nem tudnánk élni!

Szabó Gábor 8. c
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KÉKHÍREK Kedves Izsákiak!

„Márciusi lobogók”

Sepsibodoki vendégek
Április 6-a és 9-e között vendégeskedett Izsákon az Erdélyi

Sepsibodok református egyházközségének kórusa, az izsáki Vegyeskar
meghívására. Az izsáki és a bodoki énekkar kapcsolata nem új keletû,
hiszen az erdélyiek két évvel ezelõtt már jártak Izsákon, a mi énekka-
runk, pedig tavaly májusban részt vett a Sepsiszentgyörgy melletti
szép ki faluban évenként megrendezésre kerülõ kórustalálkozón.

Az erdélyi vendégek Izsákkal és az ópusztaszeri Nemzeti Emlék-
parkkal ismerkedtek mostani itt tartózkodásuk alatt, de természetesen
hangversenyt is adtak. Orgoványon az izsáki Vegyeskarral, arattak
szép sikert, az itthoni, református templomban megrendezett hangver-
senyen pedig az Ökumenikus Ifjúsági Énekkar és a Református Ének-
kar is közremûködött.

A búcsúesten ismét megfogalmazódott a gondolat; a két kórus
kapcsolatát érdemes lenne testvérvárosi szintre bõvíteni.

A február vége és április eleje közötti idõszakban Izsák térségé-
ben elszaporodtak a külterületi tanyás ingatlanok sérelmére elköve-
tett bûncselekmények. A Gedeon dûlõben öt tanyában történt betöré-
ses lopás, melyek közül idáig egy esetben sikerült elfogni az elköve-
tõt. A másik négy szomszédos tanyabetörés esetében a helyszíni nyo-
mokból, az elkövetés tárgyából és módszerébõl egy és ugyanazon
elkövetõi körre gyanakszunk, ez ügyekben a nyomozás nagy erõkkel
folyik, s remélhetõleg eredményesen zárul majd. A tanyabetörések
során minden olyan tárgyat, felszerelést elvittek az elkövetõk, ami
fémbõl volt, ennek oka, hogy a fémhulladék ára megemelkedett és az
erre szakosodott bûnözõi körök nagyobb aktivitással “dolgoznak” a
nagyobb bevétel érdekében.

A külterületek mellett sajnos Izsák belterületén is kíséreltek meg
betöréses lopásokat az elmúlt idõszakban, ezen betörési kísérletek ki-
vétel nélkül nappal történnek, amikor a tulajdonosok nincsenek ott-
hon.

A fenti két betörési forma, tehát a kül- és a belterületi betöréses
lopások megelõzhetõek nagyobb figyelemmel. A segíteni akaró pol-
gárokat kérem, ha a külterületen olyan tehergépkocsit, vagy jármûsze-
relvényt észlelnek, melyek vashulladékot szállítanak annak rendszá-
mát jegyezzék fel és értesítsék a rendõrséget.

A belterületi lopásokat viszont a szomszédok egymásra figyelésé-
vel lehet kiválóan megelõzni, mint említettem ezen bûncselekmények
kivétel nélkül nappal történnek, ezért ha lakókörnyezetükben olyan
személyeket látnak, akik gyanúsak, értesítések a rendõrséget.

Ami a kerékpárlopásokat illeti, ezen cselekmények száma vissza-
esett az elmúlt hónapokban, de teljesen nem szûntek meg.

Városunkban is megjelent a bûnözõk körében nagy sikernek ör-
vendõ úgynevezett trükkös lopási forma. Ezen elkövetõk kivétel nél-
kül idõs korú személyeket céloznak meg, gázóra leolvasónak, postás-
nak egyéb kézbesítõnek adják ki magukat nem ritkán nyugdíj-, vagy
valamilyen egyéb pénzvisszatérítést színlelnek. Az idõs személyek
bizalmába férkõznek, hogy õket beengedjék a lakásba, ott viszont
észrevétlenül követik el a lopást, majd hirtelen különbözõ okok miatt
sietve távoznak. Kisváros lévén mindenki ismeri a postást, egyéb kéz-
besítõket a gázóra leolvasók meg elõzetes bejelentés után érkeznek,
ezért olyan személyeket ne engedjenek be akik nem igazolják magu-
kat és nem ismerõsek. A trükkös lopásokat csak így lehet megelõzni.

A közlekedésrendészeti intézkedéseket illetõen továbbra is gya-
koriak lesznek a sebességmérések és a közlekedésrendészeti akciók a
gyorshajtások és az ittas vezetõk kiszûrése érdekében.

Amennyiben valaki információval tud szolgálni a fenti, illetve
más bûncselekményekkel kapcsolatban kérem, jelezze személyesen
vagy a 06-20-539-5549 hívószánon.

Bóbis Attila csoportvezetõ

Az alábbi névsorban azok
neveit találják meg, akik támogat-
ták a kisizsáki kápolna építését.
Segítõ közremûködésüket szeret-
nénk az utókor számára is meg-
örökíteni, ezért hamarosan egy
emléktábla kerül elhelyezésre a
kápolna falán, melyen a támoga-
tók nevei lesznek olvashatók.
Reményeink szerint listánk teljes,
de elõfordulhat, hogy valaki
mégis lemaradt róla, ezért kérjük,
hogy ha ilyenrõl tudomásuk van,
jelezzék alapítványunknak Kecs-
keméten, vagy az Izsáki Hírek
szerkesztõségében. Közremûkö-
désüket köszönjük!

Porta Alapítvány
Gömöri Ferenc, Andrássy

Ákos, Angolkisasszonyok Leány-
gimnáziuma Kecskemét, Aranyi
János, Bakki Andrásné, Bálint
Györgyné, Bálint Zoltán, Balogh
István, Balogh János, Bánfalvi
Éva, Barotai Imre, Beke Gyula és
családja, Beke István, Békési
Sándorné, Benyovszky László,
Bérces Lajos, Bimbó Lászlóné,
Birkás Menyhért, Birkás Zoltán,
Bíró Eszter, Bíró László és neje,
Bognár Gábor, Bognár Gáborné,
Borella Bt., Bognár Béla,
Borsiczky Tibor, Borsos István,
Bozóky László, Bozsó Józsefné,
Böti Balázs, Bukovinszky Zsolt,
Buna Ferencné, Burján Béláné,
Cseh János, Csík Imre, Csontos
Ferenc, D Kovács Imréné, Deme-
ter József  és felesége, Dienes
Imréné, Dr. Ágay Zoltán, Dr.
Bozóky Imre, Dr. Farkas Gábor,
Dr. Fekete László, Dr. Ferencz Ist-
ván, Dr. Gõbölös Antal, Dr.
Homoky István és családja, Dr.
Makkos Józsefné, Dr. Szabó Jó-
zsef, Dr. Sztrapák Ferenc, Dudás
Károlyné, Dunavecsei Katolikus
Hívek, Dunavecsei Templomépí-

tõ Alapítvány, Erdélyi Tiborné és
Erdélyi Tibor, Erdei Józsefné, Er-
dei Laura, Erdélyi László és csa-
ládja, Faragó Erika, Farkas Ágnes,
Farkas Gábor, Farkas Ilona és csa-
ládja, Farkas P. József, Farkas Pál,
Farkas Péter, Farkasné Pásztor Jo-
lán, Fejszés Bálintné, Fekete
Bálintné, Fekete Gizella, Fekete
Istvánné, Fodor Fuvar Fodor Lász-
ló, Font Sándor, Fõdiné Bokai
Ági, Frankó János, Garaczi János,
Gazsó László, Gyenes Béláné,
Gyenes István, Gyenes Istvánné,
Halasi Miklós, Hámori Zoltán,
Hangya László, Hangya Rózsika,
Hegedûs Józsefné, Heibl József,
Heibl Pál, Herczeg Antal,
Hodován László és felesége, Hol-
ló Tibor, Horváth Istvánné,
Hovány Márton, Id. Csontos
Józsefné, Id. Nagy László, Ifj D
Kovács Imréné, Ifj. Csontos Jó-
zsef, Ifj. Édes Imre, Illés Józsefné,
Izsáki Katolikus Hitközség, Izsá-
ki Református Gyülekezet,
Jávorka Endre, Jávorka Józsefné,
Jávorka Lajos, Jozsa László, Ju-
hász Sándor, Juhász Sándorné,
Kálmán István és családja, Kalmár
László, Kazári Lászlóné, Kecske-
méti Baptista Gyülekezet, Kis
Csaba, Kiss Antal, Kiss Sándor,
Kiss Tibor, Kiss Zsolt és Kiss And-
rás, Klocker János, Kocsis
Jánosné, Kollár Jánosné, Kontra
Tibor, Korda Könyvkereskedés,
Koszorú András, Kovács Ferenc,
Kovács Gyuláné, Kovács István,
Kovács László, Köncöl Sándor,
Könczöl Sándor, Kutas Tibor,
Laczi György, Laki Zoltán, Las-
sú Tibor,  Lehotai Ilona, Lehotai
József és családja, Lévai Gábor,
Losonczi Mihály, Major Frigyes,
Major Norbert, Majoros Ferenc,
Manhertz Attila, Mészáros Pálné,
Molnár Péter, Mondok József,

Nagy Árpád, Nagy Ferenc, Nagy
Gabriella, Nagy Károly, Nagy
László, Nagy László, Nagy Máté,
Nagy Mihály, Nyilas Mónika,
Olajos Dezsõ, Orcsik Attila,
Orgovány És Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Kiss József, Ottmár
László, Ökrös Gergely, Özv.
Ázsóth Tamásné, Özv. Békés
Ferencné, Özv. Farkas Pálné, Özv.
Pájer Imréné, Özv. Sárközy
Józsefné, Páhi Egyházközség,
Pankotai Zoltán, Papp Gáborné,
Papp Sándorné, Patai Krisztina,
Pelikán Lajosné, Perjési Istvánné,
Perjési Mihályné, Perjésné Ko-
vács Ibolya, Pizsár Margit,
Podmaniczky Imre, Polácska Er-
zsébet, Polyák Zoltán, PORTA
EGYESÜLET, Prikkel László,
Prikkelné Rácz Csilla, Puszáj
Margit, Rácz Géza, Romhányi
László, Rónasági Takarékszövet-
kezet, Losonczy Gáborné, Roza
Károly, Rózsa Sándorné, Sajtos
József, Sándor Pál, Simon Csaba,
Sipos József, Somogyi Tibor, Sós
Dénes, Sörös József, Sponga Fe-
renc, Stégermájer Károly, Stöchl
János, Süveges István, Szabad-
szállás és Vidéke Takarékszövet-
kezet, Biksi Imréné, Szabó Gel-
lért, Szabó József, Szabó Zoltán,
Szabóné Molnár Ilona, Szegedi
László, Szekér István, Szõke
Sándorné, Szölke György, Szûcs
István, Takács György, Tallér
Lajosné, Terenyi István, Tetézi
Lajos, Tiszavölgyi Gábor, Tóth
Jánosné, Tóth Mihály, Tõzsér
Benjáminné, Tõzsér Gáborné,
Tõzsér Judit, Tõzsér Sándorné,
Turcsánné Bíró Eszter , Ungor
Erik, Ungor Pálné, Váczi Tamás,
Varga Mónika, Varga Nándor,
Végh Tamás, Végvári Józsefné,
Võ Ferenc, Zseni Ákos, Zsótér
Antal.

Valaha nem így volt Lehetne
ragozni, hogy pesszimista típus
vagyok, vagy pesszimistán realis-
ta, vagy éppen a realizmus ilyen
pesszimista; én mindenesetre
rendkívül lehangolódtam 2005
március 15-én reggel. A nyomasz-
tóan hosszú tél után langyos, ve-
rõfényes reggelre ébredtünk. Sze-
mélyes ügyem intézése miatt in-
dultam az 52-es úton Kecskemét
felé. Négy, öt napja elolvadtak az
utolsó hófoltok is s éppen ezért
volt mellbevágó az útszéli lát-
vány. Kivétel nélkül minden,
ember által használatos terület, a
kiépített parkolók, buszmegállók
környéke rettenetes szeméttelep-
ként éktelenkedtek. Az elõzõ egy-
két nap heves széljárása groteszk
lobogókkal “díszítette fel” a fák
és bokrok ágait. Kék, sárga, fehér

reklámszatyrok lengedeznek a
kimondhatatlan tarkaságú és
összetételû szétszórt szemetek
fölött. Továbbhaladva üdítõ lát-
vány a barkázó bokrok kérgének
friss fénye néhány kilométeren
keresztül; nincs megálló, így
nincs szemét. Újabb megálló,
vagy parkoló újra szemétáradat
egészen Kecskemétig. A megye-
székhelyen kritizáló hangulatom
ismét tápot talált, mer a Petõfi-
városban épülõfélben lévõ - több
tízmilliós - házak környékén, ud-
varán ismerõs színeket fedezek
fel: az építõk által szétszórt mû-
anyag flakonok, konzervdoboz-
ok, sörösdobozok, cementes zsá-
kok, tégla, cserép-takaró fóliaron-
gyok lógnak a drótkerítéseken s
birkóznak egymás hegyén-hátán
a falak, kerítések tövénél. Tudom,

mindez hétköznapi jelenség. Tu-
dom, a tél hosszú volt, felgyülem-
lett a szemét mindenütt. Tudok és
megértek én mindent, de valaho-
gyan, érthetetlen módon felfeslik
bennem valami érdekes érzés;
gyerekkori emlék, belénk ivódott
és az évek során eltemetõdött
márciusi érzés. És - tudom túl fenn-
költen hangzik -
melodramatikusan gondolok
azokra az emberekre akiknek arc-
képei még ifjú koromban minde-
nütt tiszteletet parancsolóan te-
kintettek le ránk, akik emberek
ezreit, százezreit buzdítottak harc-
ra, csatározásra, hõsi halált halni
ezért a földért, a hazáért. S most
íme itt e haza - 2005 március 15-
én - útjai mentén tarkán fellobo-
gózva - szeméttel.

Békési Sándor

Továbbra is várunk régi fotókat
Mint korábban is jeleztük, szeretnénk minél több olyan régi fényképet összegyûjteni melyek Izsák távolabbi, vagy közeleb-

bi múltjának egy-egy eseményét rögzítik. Minden téma érdekel bennünket; pl. szüretek, vagonba rakodás a vasúton, vonat
érkezés-indulás, szõlõleadás, ünnepségek, tanácsi, egyházi események, utcai forgalom korabeli autókkal, motorokkal, stb, stb.
Bármi, ami a régi Izsák életét, városképét mutatja. Több fotót kaptunk már eddig, ezeket köszönjük tulajdonosaiknak. Aki
rendelkezik tehát az említett témájú fényképekkel kérjük, jelezze. Másolás után minden fényképet visszaadunk tulajdonosának.
Segítségüket köszönettel várjuk!

Szerkesztõség
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Bõhler János és Szabó Erika
(Izsáki Sárfehér SE) itthon folytatja

Több évig Belgiumban éltek
és ott készült Bõhler János, vala-
mint Szabó Erika a hazai, vala-
mint a nemzetközi versenyekre.
Az elmúlt évben Bõhler ott lehe-
tett eredményei alapján a Kecs-
keméten megrendezett XVII.
négyesfogathajtó világbajnoksá-
gon. Szabó Erika 2003-ban jól
kezdett, fõleg a külföldi verse-
nyein, de a hazai válogatókon
nem tudott VB-utazó keretbe ke-
rülni a kettes VB-re. Most új év új
tervek, új remények- nos errõl fag-
gattuk a két hajtót.

- Hogyan tovább? - kezdtük
a beszélgetés

- BJ: Úgy döntöttünk, hogy
itthon folytatjuk és ebben az év-
ben Erika lesz a “kedvezménye-
zett” azaz õ hajthatja a legjobb
lovainkat elvégre kettes fogathaj-
tó világbajnokság éve lesz. Én, ha
minden összejön a négyessel a
Kecskeméti nemzetközi verse-
nyen szeretnék ebben az évben
elõször rajthoz állni.

- Mit szól mindehhez Szabó
Erika?

- Sz.E: Valóban így állapod-
tunk meg, ahogy János említette.
Nem lesz könnyû a csapatba ke-
rülés, de megpróbálom. Érzek
magamban annyi elszántságot és
az az igazság, vannak jó lovaink,
szóval ki fog derülni a válogató-
kon. Mindenesetre az egy új le-
hetõség, hogy a VB-n az eddig 3
helyett 4 hajtó állhat rajthoz. Ha
semmi sem jön közbe, akkor a vi-
lágbajnoki csapat két tagjának a
helye biztosnak tûnik, azaz Láz-
ár Vilmosé és Nyúl Zoltáné, de a
további két hely kiadó. Meggyõ-
zõdésem, nagy vetélkedés várha-
tó az utazó keretbe kerülésért.

- Megunták már a világjárást,
vagy valami más döntött az itt-
hon maradásuk mellett?

- B.J: Meg is untuk, meg sze-
retnénk már itthon gyökeret ver-
ni, bár hozzáteszem nem lesz
könnyû, de mi vállaltuk mindezt.
Az elmúlt év hozott egy kis moz-
gást a magyar fogathajtó sportba,
maga a VB-rendezés lehetõsége
és az eredményekrõl nem is be-
szélve.

- Bõhler János többet várt
önmagától és talán nem túlzok
azok is, akik szurkoltak Önnek,
Önöknek...

- B.J: Valóban, de ennek sok
összetevõje van és most már bõ
félévvel a VB. után nem is nagyon
érdemes a részletekbe belemenni.
Levontuk a megfelelõ tanulságo-
kat és megpróbálunk megfelelni

Szabó Erika (1967)
K e r t é s z -

mérnök, 1980
óta igazolt
sportoló. 1985
óta a válogatott
tagja, sportpá-
lyafutása során
eddig három
világbajnokságon indult 1985,
1989, 1998. Magyar bajnok csa-
patban, 1985-ben.  Egyesülete:
Izsák Sárfehér SE.

Bõhler János (1956)
Kovácsmes-

ter, 1984 óta iga-
zolt sportoló,
1988-1994-ig a
német négyes fo-
gathajtó váloga-
tott tagja,1990-
ben német bajnok, 1992-ben
csapat világbajnoki címet szerez
német válogatottként. Sportpá-
lyafutása során két világbajnok-
ságon 1992, 2004-ben indult.
Egyesülete: Izsák Sárfehér SE.

az elvárásoknak ebben az évben
is. Bízom benne és remélem Eri-
kának is összejön a VB-utazóke-
retbe kerülés és a VB-n ki fog de-
rülni mire képes õ maga és lova-
ink is. Biztosat természetesen
nem lehet mondani, hisz sok min-
dentõl függ egy-egy sikeres sze-
replés, felkészülés, de bízom ben-
ne, hogy mind mi és lovaink is
egészségesek lesznek és nem lesz
semmilyen zavaró körülmény ez
évben.

- Maradnak az Izsáki Sárfe-
hér SE. színeiben?

- Sz.E: Egyenlõre nem terve-
zünk változást, itt élünk Bács-
Kiskun megyében, Izsák szom-
szédságában Orgoványban, min-
den ideköt bennünket, a család, a
barátok, az ismerõsök.

- Ki mivel lenne elégedett ez
évben?

- B.J: Mint már említettem én
ez évben nem szövögetek nagy
terveket, szeretném a 4-est bemu-
tatni a kecskeméti nemzetközin
és minden erõmmel, felkészültsé-
gemmel, tehetõségemmel és lehe-
tõségemmel azon leszek, hogy
Erika minél jobban tudjon felké-
szülni és szerepelni a válogató-
kon és remélem, ott lehet a VB-n.

- Sz.E: Természetesen min-
denki azért dolgozik, hogy minél
jobb eredményt érjen el, így va-
gyok ezzel én is, mivel eben a
sportban nincs külön nõi és férfi
kategória, ebbõl következik,
hogy nekem nincs könnyû hely-
zetem. Egyedüli nõ vagyok a
magyar élmezõnyben. Természe-
tesen vannak a férfihajtóknak is
erényeik és a nõknek is, ki fog
derülni mire lesz elegendõ, az én
felkészültségem, tapasztalatom és
bízom lovaimban, lovainkban.

- Bõhler János már említette,
hogy a kecskeméti nemzetközi
versenyen tervezi az elsõ fellépé-
sét és Szabó Erika?

- Mivel VB. éve van a 2-es
fogathajtóknak, így nekem már
ott kell lenni az idénynyitón
Fábiánsebestyénben április 30-31
és május 1-én. Az egy szerencsés
dolog, hogy nem lesz válogató-
verseny, hiszen a kemény tél mi-
att a felkészülés nem úgy sikerült
ahogy terveztük, de nem csak mi
vagyunk ezzel így, hanem a töb-
biek is. Szóval ez a fábiáni jól jön
arra, hogy egy kicsit belerázód-
junk, lovak, hajtók, segédhajtók
egyaránt a dolgokba és Kecske-
méten már élesbe megy a váloga-
tón.

Baranyai Antal

Távlovas és Távhajtó OB I. forduló - Kerekegyháza
 Szalai Gábor (Izsák Homokhátsági LK)

bravúros gyõzelme  rövidtávon

 A Formás Lovas Klub ki-
válóságai ott folytatták, ahol kö-
zel egy éve abbahagyták, hosszú-
és középtávon továbbra is ver-
hetetlenek. A Kossuth díjas táv-
lovas Dr. Lázár Antal (BHSE.)
egy 6., és egy 4., helyezéssel nyi-
tott, rövidtávon hármas Bács-
Kiskun megyei siker született. A
távhajtóknál a háromszoros
magyar bajnok, Pöppl József
“csak” 2. lett.

Rövid, távirati stílusban
ennyi elõzetes a mini jubileum-
hoz érkezett X. Komondor Tours
Kupáról. Az idõjárás kegyeibe
fogadta mindkét napon az idény-
nyitó távlovas és távhajtó mezõny
tagjait. A rendezõ házigazda,
Vörösmarti Imre és a versenybí-
róság elnöke Nagy István, igye-
kezett minden feltételt megterem-
teni ahhoz, hogy aki ott volt Ke-
rekegyháza Kunpusztán az jól
érezze magát.

Sokan keseregtek a verseny
elõtt, hogy a kemény tél miatt nem
igazán tudták az alapozást végig
dolgozni, s ha pályarekordokat
nem is lehetett feljegyezni egyik
távon sem, izgalmakban azért
bõvelkedett a két nap.

Öröm volt ismét az indulók
között felfedezni a Formás LK.
lovasait, akik 7 lóval neveztek,
ezt is túlszárnyalta az egri Míhók
Csaba, aki 8 lóval nevezett. A ta-
laj ideális volt, bár volt a távnak
olyan része ahol fõleg a 2. napra
alaposan mélyült a homok.

Menjünk sorjában: hosszútá-
von, 105 km-en 10 lovas szállt
nyeregbe  és a 2003. év magyar
bajnoka Ódor Enikõ “Géza” nevû
lovával 5:13:57 alatt rajt cél gyõ-
zelmet aratott, mintegy 27 perc-
cel elõzte meg a 2., helyen célba
érkezõ Bakos Ernõt és 61 perccel
az elmúlt év bajnokát, Kulier Pé-
tert. Mindössze Dajka Zoltán (For-
más SE.) adta fel a versenyt e ka-
tegóriában.

Középtávon, 84 km-en Ódor
Gergõ “Bátor” lovával szoros ver-
senyben 3:56:46-os idõered-
ménnyel nyert, Feketéné Wachter
Katalin és Zsifkó Attila elõtt. A
16 fõs mezõnybõl mindössze két
lovasnak nem regisztrálták az
eredményét, Ódor Mariann sánta-
ság miatt, míg Petrovics Ivet fel-
adás miatt nem került listára. Az
elsõ hatban 3 férfi és 3 hölgy vég-
zett. Dr. Lázár Antal Zamárdi
nyergében 6., helyen zárta a nyi-
tófordulót és újdonsült Kosssuth
díjasunk, ahogy ígérte ott volt és
nyeregbe szállt, éppúgy mint a
szakági elnök, Bányai Béla, aki
fiával együtt 9. és 10. helyen zár-
tak középtávon. Valójában nem
is akartunk többet, mint végig-
menni - mondta célba érkezés
után Bányai Béla, aki már azt is
nagy eredménynek könyvelte el,
hogy fia, a magyar bajnok Bányai
Gábor visszaült a nyeregbe.

Általában látszott a lovakon,
hogy nagyon kevés volt a felké-
szülés és a bennük lévõ kilomé-
ter. Szóval van és lesz mit pótolni

a folytatásban az év során.
Rövidtávon, 40 km-en meg-

lepetésre hármas Bács-Kiskun
megyei siker született Szalai Gá-
bor (Izsák Homokhátsági LK.) a
második körben meglepte az
akasztói kettõst, Kastély Attilát és
Bisztyó Liviát, akik nem gondol-
ták, hogy Szalai végig tud abban
az iramban menni, amit bevállalt.
Dr. Lázár Antal (BHSE) ezen a tá-
von 4. helyen ért célba. E szám
2003. évi bajnoka Ódor Mariann
“Fruskával” 8. lett - nyugi-nyugi
nyugtatta lovasait a többszörös
evezõs magyar bajnok Ódor La-
jos, a Formás LK.  szakmai veze-
tõje - nagyon az elején vagyunk
az idénynek és most még ez is
elég, hisz Ódor Gergõ 5. lett ezen
a távon az említett Ódor Mariann
8. Ódor Enikõ a hosszútáv gyõz-
tese pedig pihenõt kapott a má-
sodik napon.

Míhók Csaba úgy volt, ha
már 8 lovat lehozott az idénynyi-
tóra, azért valami érem jöjjön már
össze, és neki lett igaza, hisz a
sprint távon 20 km-en “Sivatagi
Szél” nevû lovával nyert.

A távhajtóknál 84 km-en vé-
gül meglepetésre, vagy talán nem
is meglepetésre a Bükkösdi Illés
Barna nyert, Pöppl József lett a
2., aki az elsõ nap után vezetett,
de a 2. nap alaposan elfáradtak az
õ lovai is és az elmúlt év bajnoka
Molnár Lajos lett a 3-dik.

20 km-en a fogathajtó-sport
válogatottja, Nagy Sándor ellen-
fél nélkül nyert, de errõl nem õ
tehet, tehetett.

A X. Komondor Tours Kupa -
OB I. forduló eredményei
Távlovasoknál:
Hosszútávon 105 km-en
1. Ódor Enikõ  Agárd Formás

LDSE. “Géza” nl. 5:13:57
2. Bakos Ernõ Oroszlányi

LSE. “Amurath Shahib Gyöngy”
nl. 5:40:49

3. Kiluer Péter Gyenesdiás
Kinizsi SK. “Moha” nl. 6:14:11

4. Tóth József Business 97
Kft. “Babilon” nl. 6:14:12

5. Sopronyi János Garancsi
LK. 6:14:18

6. Míhók Csaba Eger Míhók
Ménes “Zafir” nl. 6:27:36

Középtávon 84 km-en
1. Ódor Gergõ Agárd Formás

LSE. “Bátor” nl. 3:56:46
2. Feketéné Wachter Katalin

Szentiváni Lovasudvar “Zulejka”
nl. 3:57:12

3. Zsifkó Attila  Somogyi
Rendõr LSE. “Basa” nl.  4:26:44

4. Hier Rita Generál Szabad-
idõ SE. “Báró” nl. 4:27:31

5. Kasza Mariann Generál
Bükkösd “Gangesz” nl.4:27:32

6. Dr Lázár Antal BHSE
“Zamárdi” nl. 4:34:08

Rövidtáv 40km-en
1.Szalai Gábor Izsák Homok-

hátsági LK. “Jafar” nl. 1:50:17
2. Kastély Attila Akasztó

Mustáng LK.  “Szudán” nl.
1:55:52

3. Bisztyó Livia Akasztó
Mustáng LK. “Temiles” nl.
1:55:53

4. Dr Lázár Antal BHSE. “Bál-
ványos” nl. 1:57:35

5. Ódor Gergõ Agárd Formás
LDSE. 1:57:37

6. Knipl Zoltán Bonyhád Pe-
tõfi DSK. “Feysal” nl. 1:57:40

Sprint táv 20km-en
1. Míhók Csaba Eger Míhók

Ménes “Sivatagi Szél” nl. 0:56:53
2. Hegyi Vivien Cavaletti

LC. “Bafram” nl. 0:56:57
3. Fekete Róbert Szentiváni

LK. “Obajan Aladin” nl. 0:56:59
Távhajtóknál 84 km-en
1. Illés Barna Bükkösd

4:33:08
2. Pöppl József Bonyhád

DSE. 4:40:04
3. Molnár Lajos Siófok LK.

4:43:09
Távhajtóknál 20 km-en
1. Nagy Sándor Gödöllõ

Szent István Egyetem LK. 0:51:52

Vélemények a versenyt
követõen

- Vörösmarti Imre házigazda:
mit mondjak, örülök, hogy meg-
értük ezt is és ezt a 10 esztendõt
erõben, egészségben. Itt Bács-Kis-
kun megyében jó táptalaja van a
lovassportnak és ezen belül meg-
honosodott a távlovas és
távhajtósport.

- Nagy István a versenybíró-
ság elnöke: remélem, meg tud-
tunk felelni az elvárásoknak, az
idõjárás nagyon jól jött nekünk
is és lovasoknak és a lovaknak is.

- Bányai Béla távlovas és táv-
hajtó szakág elnöke: az elsõ nap
nyeregbõl, második nap verseny-
bíróként szemléltem a versenyt,
idényeleli formákat láthattunk és
jól szervezett, rendezett verseny-
nek lehettünk részesei.

- Dr Lázár Antal Kossuth dí-
jas távlovas: jól esett a gratulá-
ció, amit a sporttársaimtól kaptam
és maga a verseny is kellemes
volt. Tudtuk hova jövünk, milyen
terepre és nagy meglepetés nem
ért sem engem, sem lovaimat.
Eredményeimmel elégedett va-
gyok.

- Ódor Lajos, a Formás LK.
szakvezetõje: a gyõzelmeknek
mindig örül az ember, de ebbõl
messzemenõ következtetést nem
lehet levonni. Idõeredmények
nagyon idényeleiek, van teen-
dõnk a folytatáshoz.

 -baranyai-

Szalai Gábor (Izsák
Homokhátsági LK) gyõztesként

érkezett a célba
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Találkozásom Erdély kultúrájával
(folytatás az elõzõ számból)(folytatás az elõzõ számból)(folytatás az elõzõ számból)(folytatás az elõzõ számból)(folytatás az elõzõ számból)

A mezõkeszüi táncok köz-
ben az alábbi csujjogatást
mondtuk:

A keszüi hegytetõn,
Ott lakik a szeretõm,
Fehér kendõt lobogtat,
Engem oda csalogat.

Lefelé folyik a Tisza,
Nem folyik az többet vissza,
Rajta van a babám csókja,
Aki tudja, vegye vissza.

    Kalotaszeg

Kalotaszeg nemcsak Er-
dély, hanem egyáltalán a ma-
gyar népmûvészet talán legne-
vezetesebb helye. Ez a kolozs
megyei kistáj, a Nagyváradtól
Kolozsvárig terjedõ medencé-
ben fekszik. A  mintegy  félszáz
községben  élõ kalotaszegi ma-
gyarság a táncban is sajátos ér-
téket teremtett. Kalotaszeg ki-
sebb tájait közös táncbeli je-
gyek fûzik össze, s elkülönül-
tek a környezõ tájak tánckul-
túrájától. A régi és új stílus öt-
vözetébõl jött létre a tájegység
jellegzetes tánca. A tánckészlet
törzsanyaga a legényes, a lassú
és a friss /szapora/ csárdás.

 A legényes ezen a vidéken
nagyon gazdag formakincsû.
Néptáncos fiútársaim a legtöbb
egyéni figurát e tánc tanulása
közben sajátították el.

A lassú és sebes csárdást
vagy szaporát a Kalotaszegi fal-
vakban viszonylag egységesen,
gyors tempóban táncolják. A
csárdás formagazdagsága vi-
szont eltérõ. Inaktelkén példá-
ul szegényesebb a motívum-
kincs, míg a kalotaszegi páros
táncok bonyolultabbak, válto-
zatosabbak.

Kalotaszeg népviselete a
legközismertebbek közé tarto-
zik. Sajnálom, hogy én még nem
viselhettem.

 Moldva

A moldvai csángó magyar-
ság nagy területen szétszóró-
dott különbözõ csoportjainak
tánckincsérõl keveset tudunk.
A moldvai  népi  tánckultúra
alapvetõen eltér az erdélyitõl.
“A moldvai csángó táncok há-
rom csoportját 1. a körtáncok;
2. a körtánc- és párostánc- öt-
vözetek;  valamint  3.  a
párostáncok jelentik.

1 .A körtáncokat nõk - fér-
fiak vegyesen járják, bár sok
helyütt még a közelmúltig is
csak nemenként elkülönítve
táncolták.

2. Átmeneti csoportot je-
lentenek a párostánccal ötvö-
zött körtáncok, amikor a lánc-
ban összefogódzva járt motí-
vumsor páros forgásokkal vál-
tozik.

3. A párostáncok népes cso-
portjában több különbözõ ere-
detû táncot találunk. Néhány
szabadabb - erdélyi, kárpáti és
ukrán - hatású párostáncok, de

az egyöntetû, egy dallamhoz
kapcsolódó kötött táncok van-
nak többségben.”/Felföldi
László - Pesovár Ernõ: A ma-
gyar nép és nemzetiségeinek
tánchagyománya/

A felsorolt három tánctípus
közül mindegyiket táncoltam
már.

Viseletük igen egyszerû, az
átlagos magyar viseletektõl el-
térõ. Ezért több idõre volt szük-
ségem, hogy gyakoroljam  vi-
selését. A viselet legkülönlege-
sebb része a lepelszoknya, mely
csíkozott szõttes. Ennek neve
kerekítõ,  oláhosan katrinca.
Rögzítését egy keskeny szövött
övvel, bernéccel oldották meg,
mellyel körülcsavarják a katrin-
cát. Ebben a szûk szoknyában
elég nehéz volt járni, mindig
csak aprókat léphettem.

A moldvai táncnak is kísé-
rõje a tánckurjantás.

Napvilág, holdvilág,
Megbolondult a világ.

A csujjogatás zárókiáltása
nem visítás, hanem hangos ber-
regéshez hasonlít.

Eddigi tudásomat Erdély-
rõl könyvekbõl, magyarországi
felnõttektõl és Magyarország-
ra utazó erdélyi felnõttektõl
szereztem. A táncokat közvetí-
tõkön keresztül tanulhattam.
Hálás vagyok táncoktatóim-
nak, hogy a tánclépések meg-
tanításán túl mindig szenteltek
idõt a helyi szokások, viseletek
megismertetésére is. Nagyon
várom, hogy eredeti környezet-
ben, idõs néniktõl, bácsiktól is
leshessek el lépéseket, forté-
lyokat.

Még sosem jártam Erdély-
ben. Nagy tisztelettel gondolok
az ott élõ magyarokra, akik pél-
damutatóan ápolják hagyomá-
nyaikat és õrzik magyarságu-
kat.

    Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy találkozhat-
tam Erdélybõl érkezett felnõt-
tekkel, akiknek ízes beszédére
figyeltem fel. Különösen tet-
szett mesélõ kedvük, vidámsá-
guk, leleményességük.

Pályázatom második részé-
ben az erdélyi Homorod megye
Szentpál falujában ma is élõ la-
kodalmi szokásokból idézek fel
néhányat, melyeket egy ott élõ
házaspár mesélt el nekem.

Az alábbiakat 2004. július
26-án jegyeztem le H. Albert és
neje elbeszélése alapján.

    Lakodalmi szokások
Erdélyben

Útban a menyasszonyért

“Van két võfély, pántlikás
pálcával .  Amikor kérik ki  a
menyasszonyt,  az nagyon
érdekös.

Amikor a legény megy a
menyasszonyi kapuhoz, az bé

van zárva. S akkor az egyik võ-
fély megy, ki kell nyittania a
kaput, hogy a lakadalmas nép
menjen bé. Aztán az ugrik a
kapu tetején, de belölrõl dob-
ják vissza. Úgyes aztán erõsza-
kos, úgyes  bémegy.

A võlegény nem is  szól
semmit, azért van mellette a
szószóló.       Aztán kinyitják a
kapukat, de belül már ott a má-
sik szószóló, s kérdezi:

- Kik maguk, mit keresnek
itt?

- Hosszú útról jöttünk, fá-
radtak vagyunk s egy kicsi he-
lyet keresünk ma éjszakára.

    A másik visszavág:
- Ilyenkor jöttek, amikor a

mezõre akarunk menni kaszál-
ni? Minköt ez nem érdekel ,
menjenek innen ki!

-  De fáradtak vagyunk,
éhösök vagyunk.

- Na, ha errõl van szó, jöjje-
nek egy kicsit egyenek, de az-
tán nincs idõnk több, mert me-
gyünk a mezõre kaszálni.

Leülnek, esznek, isznak.
Majd feláll a võlegény szószó-
lója és elkezdi mondani, hogy
õ miért is van itt.

Van neki egy fiatal barátja,
s megkérte, hogy  mondja el, e
háznál van egy virágszál, s le
akarja szakítani. Így kezdi a
mondókáját. A másik felel rá:

- Nem elég, hogy beenged-
tünk? Most már kezdtek követ-
ölõzni?

Valami virágszál?
Jól van, elmegy és hoz ma-

gával egy vénasszonyt. Az fel
van öltöztetve úgy, hogy párja
nincs. Megkérdezik a szószó-
lót, ez az a virágszál, tetszik-e?
A szószóló a võlegényhez for-
dul, és várja a választ.

- Nem, nem.
Van olyan, hogy az öreg-

asszony meg nadrágszíjat hoz
a kezében. Azt mondja:

- Ne’, az este ugye jó volt, a
nadrágszíjat ott hagytad nálam!

Mindenki nevet. Az öreg-
asszony elmegyen. A szószóló
azt mondja:

- No, még egyet próbálunk,
de ha az sem felel meg, akkor
ki a kapun !

Akkor elmegy és hoz egy
leánykát, aki 10-12 éves. Ez az
a virágszál? Ez már jobban tet-
szene, mint az elõzõ, de õ sem
az.

- No, még egyszer elme-
gyek, de ha ez sem felel meg,
vége a barátságunknak !

Akkor hozza a meny-
asszonyt, aki feltûzi a võlegény
mejjibe a fehér virágot, s kez-
dõdik a búcsúztatás.

Az egyik võfély elbúcsúz-
tat ja szépen /felolvassa/ ,  a
menyasszony sír, mindenki sír.
A másik azt mondja:

-  Áll j  meg komám, te
könnyet csaltál a menyasszony
szemibe,  most  én
megnevettetöm õt.

Akkor aztán kezdi, szól a
võlegényhez:

-  Hallgass ide barátom!

Reggel, mielõtt a menyasszony
megébred, lábujjhegyen kelj
fel ,  nehogy zavard az új-
asszonyt! Azonnal csináld meg
a reggelit, melegíts mosdóvizet
!

Olyanokat mond, ami tisz-
tán asszonyi dolog. Akkor már
kacag mindenki.

A kötés

Ha más faluba viszik a
lányt, kötelet húznak ki eléjük.
Addig nem mehetnek tovább,
míg a találós kérdésekre nem
válaszolnak. A szószóló segít-
het neki, ha megengedik, súg-
hatnak.  Ha nem tud felelni, fi-
zet annyi láda  bort, amennyit
követelnek tõle.

- Nem adod meg? A leány
marad, s te mész.

    Emlékszem egyszer azt
kérdezték:

 -      Mi van a templom kö-
zepébe?

    Mind mondták: pad, asz-
tal, csillár.

- Nem, a betû, a “p” betû.
Egyszer szóltam a szomszé-

domnak:
-Te,  né’ viszik elfelé a

menyasszonyt!
-Télleg ?- aszongya.- Van

nekem egy nagy kötelem.
 Ki hamar ügyesen

összeköttünk kettõt, aszongya
:

-Fogjad meg!    Megfogtuk.
-De akkor ki beszél?
-Hú,télleg ! Aztán valami fi-

atalabb odakerült, odaállítot-
tuk a kötélhez, aztán elé áll-
tunk.

Azt kérdöztem:
-Van egy nagy víz. Anyád

s a menyasszonyod beléesik.
Melyiköt húzod ki, melyiköt
segítöd ki a legelsõbb ?

Hát mindenik azt mondja,
hogy a menyasszonyt. Azt nem
lehet elfogadni.

- Menyasszonyt lehet kap-
ni, de édesanyád egy van csak.

Akko’ még azt kérdöztem:
-Mi a különbség a meny-

asszony szája és a szentpáli ha-
lastó között?

Ezt se tudták megmondani.
-Semmi különbség. Hát lo-

csog mind a kettõ!
Gyakran elõfordul,  hogy

mikorra kiérnek a faluból, négy
-öt helyen is kötelet húznak
eléjük, s ügyesen meg kell fe-
lelniük.

Út a templomba

Aztán raknak le vödröket
tele vízze’ és virágokka’, miko’
megy a lakodalmi sereg az úton.
Aztán,  ha van annyi
gálántságom, hogy hají tsak
bele egy százezrest vagy ötszá-
zezrest, akko’ beledobom. Aki
kitette a vödröt, azé lesz. A tele
víz, veder, vízzel virágok sze-
rencsét jelent. Vagy, ha kite-
szek egy széket, rá virágot, az
is egy szép. Dobnak rá pénzt.

Úgy vannak a

lakadalmasok, hogy a háztól
míg mennek a templomig, a pá-
linkát s  a kalácsot viszi  két
asszony fehér kötényben. A ka-
lácsot kosarakban, s a férfiak a
pálinkát . Oszt ki van az úton,
mindenkit megkínálnak pálin-
kával. Az úton akit meglátnak,
vagy az ablakba is bényújtják
a pálinkát .  A férfiak osztán
mennek, ülnek le az út szélére,
oda a járdákra.

Esküvõ után a templomi
szertartást követõen az ifjú pár
és a násznagyok a hivatalos ok-
mányok elrendezésére bemen-
nek a parokiára. Addig a nász-
nép a templom elõtt  táncol .
Szól a muzsika, kínálják a ka-
lácsot, pálinkát.”

Zárszó

A XIX. században a magyar
nép értékeinek felismerése, fel-
tárása,  a Habsburg-elnyomás
ellen való fordítása, a nemzeti
érzés kibontakozásának jelen-
ségeként tört elõre.  Garay Já-
nos, e korszak jeles költõjének
gondolatai jelenlegi globalizá-
lódó világunkban ismét erõs
hangsúlyt kapnak. Úgy érzem,
fontos figyelmeztetést és üze-
netet hordoznak a magyarság
kultúráját  megõrizni ,  ápolni
akarók számára:

“Hogy a tánc szintoly ál-
landó része a nemzetnek, mint
akármely egyéb szokásai, nyel-
ve és daljai, valamint játékszí-
ne és muzsikája, öltözete és tör-
vénye: ki tagadja? Ezek együ-
vé véve teszik a nemzet bélye-
gét sajátiakká, másoktól külön-
bözõkké; a mely nemzet ezek-
kel nem bír, az nem nemzet,
hanem csak néptömeg, nem ma-
gánálló, mert másoknak majma,
lelketlen utánzója, vagy éppen
rabszolgája.”

E gondolatok felidézésével
zárom pályázatom. Köszönöm
a sok segítséget és támogatást
táncoktatóimnak: Lukács Lász-
lónak és Lukácsné Haránt Esz-
ternek. H. Albert és H. Katalin
erdélyi lakosoknak, akik élmé-
nyeik elmesélésével segítsé-
gemre voltak.  Köszönöm az
IKEM-nek,  hogy e pályázat
meghirdetésével eddigi ismere-
teim  bõvítésére és rendszere-
zésére ösztönöztek.

Felhasznált irodalom

Andrásfalvy Bertalan:
Néprajzi alapismeretek /Mú-
zsák Közmûvelõdési  Kiadó
,1982/

Balassa Iván-Ortutay Gyu-
la: Magyar néprajz /Corvina ,
1982/

Felföldi  László-Pesovár
Ernõ: A magyar nép és nemze-
tiségeinek tánchagyománya /
Planétás,1998/

Magyar néprajzi lexikon V.
kötet /Akadémia Kiadó, 1982/

Fodor Éva
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L.u.108.Csõsz István 63 éves Táncsics M.u.11.Csontos János 77
éves Kölcsey u.19., Geiger Józsefné Szabó Mária 75 éves  Mezõ
u.63., Huszák Józsefné  Király Ilona  74 éves Cegerétsor u.35,.
Tapodi Sándorné Dobos Mária 92 éves Jókai Mór u.1., Fekete
Lászlóné  Krisztián Eszter  92 éves Orgoványi u.26, Birkás
Menyhértné Papp Rozália 97 éves Kecskeméti út 25., Horváth Pál
94 éves Kiskõrösi út 26. szám alatti lakos.

Gyógyszertári ügyelet
Április 18-24: Szabadszállás, T: 558-028

Április 25-május 1: Izsák, T: 569-208
Május 2-8: Szabadszállás

Május 9-15: Izsák
Május 16-22: Szabadszállás

Május 23-29: Izsák

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196

Polgárõrség
06-30-555-6654

Orvosi ügyelet
Április 18-21. Dr.  Nagy Imre
Április 22-24. Dr. Pap Gyula

Április 25-28. Dr.  Rigó József Zsolt
Április  29 - május 1. Dr. Nagy Imre

Május 2- 5. Dr.  Pap Gyula
Május 6- 8. Dr.  Rigó József Zsolt

Május 9-   l2. Dr.  Nagy Imre
Május 13-15. Dr.  Pap Gyula

Május 16-19. Dr. Rigó József Zsolt
Május 20-22.  Dr. Nagy Imre

A mindenkori ügyeletes orvos a 06-20-962-4594-es számon hívható!

Kábeltévé ügyelet
Április 18-24: Izsák László József A. u. 8. tel: 06-20/475-7966

Április 25-május 1: Farkas Zsolt Garai tér 7. tel: 06-20/436-7400
Május 2-8: Izsák László

Május 9-15: Farkas Zsolt
Május 16-22: Izsák László

Média-
megjelenés

izsáki
vállalkozásoknak

Izsák Város egy éve az Euró-
pai Unióban címmel városbemu-
tató kisfilm készül a május 7-8.-
án megrendezésre kerülõ Európa
Napok rendezvényre. Izsák Város
Önkormányzata a Miniszterelnö-
ki Hivatal kiírására pályázaton
nyerte el a lehetõséget a rendez-
vény megszervezésére, ezen be-
lül a városbemutató kisfilm elké-
szítésére, így a projektben való
részvétel a vállalkozások részérõl
anyagi terhet nem jelent. Ezért
kérjük az európai uniós pályáza-
tokon nyertes izsáki vállalkozá-
sokat, április 25-ig jelentkezze-
nek a Polgármesteri Hivatalban a
filmben való szereplésre. A kis-
filmben 4-5 perc terjedelemben
tudunk helyet adni a sikeres pro-
jektek bemutatására. A városbe-
mutató kisfilm elõször az Európa
Napok sajtótájékoztatója kereté-
ben kerül bemutatásra, majd a
megyei és országos média felé
kerül továbbításra.

Mondok József
polgármester

Áruház
4 égõs gáztûzhely 37.990.- Ft
407 centrifuga 21.990.- Ft
303 mosógép 21.590.- Ft
ET automata mosógép 59.200.- Ft
FT aut.mosógép AA 64.900.- Ft
17 l Mikro sütõ 12.400.- Ft
Kenyérsütõ 11.990.- Ft
5l-55 cm TXT TV 30.600.- Ft-tól
Ébresztõórás rádió   1.990.- Ft-tól
Új könyvek érkeztek         399.- Ft-os áron!

RUHÁZATI RÉSZLEG
Tavaszi, nyári cipõk: alkalmi, sport, gyermek,
50 %-os engedménnyel kaphatók!
Érdemes bejönni most féláron vásárolhat!

HÁZTARTÁSI BOLT
Tavaszi kertészkedéshez
- Növényvédõ szerek
-Mûtrágyák
-Apró vetõmagok
-Vetõkukorica
-Minigumó burgonya

AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI ÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TAAAAAVVVVVASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLATTTTTA!A!A!A!A!

Április 26. kedd
14.00: Élõ közvetítés a képvise-
lõ-testület ülésérõl
Április 27. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Az április 26-ai képvise-
lõ-testületi ülés felvételrõl
Április 28. csütörtök

-Létrák (fém és fa)
-Fûmagok kaphatók
További ajánlatunk:
Takarmányok
- korpa
- kutyatáp
-cicatáp
Szõnyegek, lábtörlõk
 Mûanyag áruk:
- ládák
-virág cserjék
-balkonládák
-szúnyogháló
Tisztítószerek a tavaszi nagytakarításhoz!
Élelmiszerboltjaink ajánlata!
Puszta házt.törlõ 2 r. 2 tek. 119.- Ft
Silán trió 3x1 l      1.099.- Ft 366.- Ft/l
Tchibo family 4x250 g         999.- Ft/kg
Izsáki 8 toj.préselt csiga 200 g 99.-  495.- Ft/kg
Sertésmájkrém 65 gr    29.- Ft
Helló üdítõ 2/l 79.- Ft           39.50 Ft/l
Akció: 2005.04.15-04.28.

19.00: Kölyök TV
20.05: Dallal, barátsággal I.
(Sepsibodoki kórustalálkozó)
21.30: Biztonsági Zóna
Május 4. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Dallal, barátsággal II. (A
sepsibodokiak izsáki látogatása)
Május 5. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Esti vendég: Békésiné Bu-
dai Ágnes, a kisizsáki Népi Mes-
terségek Egyesület vezetõje
20.30: Izsák-Tiszakécske labdarú-
gó mérkõzés
Május 11. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Esti vendég: Podmaniczki

Imre esperes
20.35: ITV Híradó
Május 12. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Esti vendég: Békésiné
Budai Ágnes (ism.)
20.30: Szivárvány Magazin
Május 18. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: ITV Híradó (ism.)
20.35: Izsák-Soltvadkert labda-
rúgó mérkõzés
Május 19. csütörtök
19.00: Kölyök TV
20.05: Esti vendég: Podma-
niczki Imre esperes (ism.)
20.35: Izsák-Kunszállás labda-
rúgó mérkõzés

Állati hullák elszállításaÁllati hullák elszállításaÁllati hullák elszállításaÁllati hullák elszállításaÁllati hullák elszállítása
Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy az állatok elhullása esetén a

Solti ATEV-et kell értesíteni. Telefonszám: 78/486-087
Az értesítés után az ártalmatlanító cég a döglött állatot elszállít-

ja a tulajdonos költségére.
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

Európa Napok
2005. május 7-8.

Helyszín: Izsák, Fogathajtó pálya

A rendezvény fõ támogatói:

Izsák Város Önkormányzata és az Ungor és Ungor Borház meghívja Önt és kedves
családját 2005. május 7-8.-án rendezett családi sportnapra és ünnepi rendezvényre.

Programkínálat

A Katolikus
Egyházközség

MUNKAVÁLLALÓT
KERES

lakossági adat-
egyeztetés elvégzésére.

Jelentkezés írásban,
rövid önéletrajzzal,

Nagy Ferenc
templomgondnoknál
(Szabadság tér 26.).

Hu l l adékHu l l adékHu l l adékHu l l adékHu l l adék-----
gyû j t ésgyû j t ésgyû j t ésgyû j t ésgyû j t és

Papír és vasgyûjtés lesz
április 25-26-27-én!

Átvétel
az Általános Iskola

udvarán,
14 órától 17 óráig.


