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Új fejezet kezdõdik
az Agárdy-pincészet történetében?

SÁRFEHÉR NAPOK 2005

Ünnepünk elé
A valaha szebb napokat lá-

tott izsáki szõlõtermesztésre ala-
pozva hozta létre 1958-ban az
Izsáki Állami Gazdaság, az
Agárdy-telepi borászati üzemet,
amely 1971-ben kezdett habzó-
bort, majd 1972-tõl pezsgõt gyár-
tani. A jól mûködõ üzem, gyor-
san az ország második legna-
gyobb pezsgõgyártójává nõtte ki
magát, s mint jelentõs felvásárló,
viszonylagos biztonságot jelen-
tett a térség szõlõtermesztõinek.
A rendszerváltás után átalakuló
gazdasági struktúra és nemzetkö-
zi kapcsolatrendszer azonban az
izsáki üzem lehetõségeit is meg-
változtatta. A keleti piacok kiesé-
se miatt értékesítési gondok je-
lentkeztek, majd az Állami Gaz-
daság felszámolásával az üzem
további sorsáról is dönteni kel-
lett. A továbbélésre két elképze-
lés körvonalazódott. Az egyik a
részvénytársasággá alakulást
szorgalmazta, míg a másik, pin-
ceszövetkezet létrehozását ter-
vezte, a szõlõtermesztõ gazdák
bevonásával. A privatizáció során
végül a részvénytársasági forma
valósult meg.

Az évek során a rendszervál-
tás utáni piaci bizonytalanságok
fokozatosan megszûntek, s az
izsáki pezsgõgyár komoly konku-
renciájává vált, a Magyarorszá-
gon igen dinamikusan terjeszke-
dõ német Henkelnek. A cégóriás
nemrégiben olyan ajánlattal ke-
reste meg az rt. -szintén német-
többségi tulajdonosát, mellyel
megszerezte az összes jó nevû
izsáki márkát (Walton,
Pompadour, Claudius, Voila), s
így Izsákon csak az üzem maradt,
mely jelenleg Cavern Rt. néven
mûködik, és szintén vevõre vár.

A térség szõlõtermesztõinek
természetesen egyáltalán nem
közömbös az Agárdy-borászat
további sorsa, ezért három terme-

lõi csoport úgy döntött, hogy tár-
sulást hoz létre az üzem megvá-
sárlására, s a jövõben az általuk
megtermelt alapanyagból állíta-
nak elõ bort és pezsgõt. Az izsáki
Arany sárfehér Szõlõ-és Borter-
melõk Szövetkezete 465 termelõ-
vel, az Orgovány és Térsége Szõ-
lõ-Bortermelõk Szövetkezete 211
termelõvel, a Helvécia és Környé-
ke Szõlõtermelõinek Értékesítõ
Szövetkezete 117 termelõvel al-
kotják a társulást. A három cso-
port az izsáki sportcsarnokba au-
gusztus végére hívott össze rend-
kívüli közgyûlést, ahol a megje-
lentek -az üzemrõl készült film
megtekintése és az üzemeletetés
lehetséges módjának ismertetése
után- egyhangúlag, a borászat
megvásárlása és szövetkezeti
pincekénti mûködtetése mellett
döntöttek.

Mint Oreskó Imre az izsáki
TÉSZ elnöke elmondta, a több-
milliárdos nagyságrendû vételár
nagy részét az Agrárfejlesztési
Hitelprogramból igénylendõ ked-
vezményes kölcsönbõl fedeznék.
Az önrész elõteremtése azonban
a szövetkezeti tagok feladata lesz.

Az elgondolás szerint területará-
nyosan adnák össze az összeget.
Ha ez utóbbi megoldás nem hoz-
ná be a szükséges mennyiségû
pénzt, akkor egy -fõleg szõlõter-
mesztõkbõl álló- befektetõi cso-
port is belépne a konstrukcióba.
Egy ekkora terv megvalósításá-
hoz természetesen politikai támo-
gatásra is szükség van. Ennek
szorgalmazását kérve írt levelet a
három termelõi csoport elnöke,
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nöknek. A levélre Benedek Fülöp,
az agrártárca közigazgatási állam-
titkára válaszolt, s megerõsítette,
hogy az Agrártámogatási Hitel-
program támogatásának elnyeré-
sére jó esélye van a társulásnak,
természetesen a hitelfeltételek tel-
jesítése esetén. Sürgõsen lépnie
kell a termelõi csoportoknak, mert
mint megtudtuk, olasz és orosz
befektetõk is érdeklõdnek az
üzem iránt.

Amennyiben sikerül a saját-
erõ és a hitelkeret megszerzése,
úgy még ebben az évben a terme-
lõk tulajdonába kerülhet a pincé-
szet.

-tetézi-

Tisztelt Izsákiak, Vendégeink!
Tisztelettel köszöntöm Önöket

a XXII. Izsáki Sárfehér Napok alkal-
mából! A 70-dik esztendejébe lépõ
izsáki ünnepet létrehozó elõdeink
1936-ban, az elsõ rendezvénnyel,
üzenetet, hírt adtak magukról, tele-
pülésünkrõl. Azt üzenték országnak,
világnak, hogy él itt, a homokten-
gerben egy közösség, melyet nagy
próba elé állított ugyan a természet
a nehéz adottságokkal, majd az ak-
koriban lecsengõ gazdasági világ-
válság a maga súlyos hatásaival, de
az izsákiak soha nem adták fel. Szem-
beszálltak a nehézségekkel, s virág-
zó szõlõ- és gyümölcsöskertet vará-
zsoltak a korábban a “széllel röpü-
lõ” homok hazájaként emlegetett
vidékre, s a “Sárfehér hazájává” tet-
ték azt. Az elsõ Sárfehér-ünnep te-
hát tisztelgés volt azok munkája
elõtt is, akik az 1800-as évek végén
létrehozták, s elterjesztették szõlõn-
ket, s azok elõtt a kortársak elõtt is,
akik a ’30-as évek nagy gazdasági
válságának éveiben is talpon marad-
tak, továbbvitték, s megõrizték mind-
azt az értéket, melyet az elõdök te-
remtettek, s ez a vidék teremni ké-
pes.

A huszonkettedszer megrende-
zésre kerülõ Sárfehér Napokkal mi
is tisztelegni kívánunk az elõdök és
a mai izsákiak munkája, teljesítmé-
nye elõtt. Kiállításokon mutatjuk
meg mi is, hogy mi minden termett a
határban, készült a mûhelyekben,
vagy éppen festõink, képzõmûvésze-
ink mûtermeiben.

Ma sem vagyunk könnyû hely-
zetben. Magyarország túl van egy
rendszerváltáson, egy az alapokig
ható gazdasági szerkezetváltáson, s
immár több mint egy éve az Európai
Unió tagjai vagyunk. Mindezen vál-
tozások talán a mezõgazdaságot érin-
tették a legsúlyosabban. Elég, ha
csak az elmúlt évek, de különösen a
tavalyi szõlõ-gyümölcs felvásárlási
árakra gondolunk, vagy meghalljuk
az idei ajánlatokat. Az izsákiak min-
dig, minden helyzetben, kitartóak
voltak, s e kitartásnak elõbb-utóbb
meg is lett az eredménye. Ezt a re-
ménykedést tükrözte az elsõ Sárfe-
hér Napok, s ezt tükrözik az azóta

megrendezettek is. Ma sem tehe-
tünk mást, mint hogy bízunk mun-
kánkban, s a jövõben.

E bizakodáshoz jó okot ad az a
fejlõdés, melyen városunk átment
az elmúlt években. Hagyománya-
ink szerint ilyenkor, a Sárfehér Na-
pok keretében adjuk át az év, vagy
az idõszak egy-egy beruházását.
Idén az Idõsek Ápolási Otthonát
avatjuk, mely 42 idõs embernek ad
majd kényelmes, nyugodt öregsé-
get biztosító otthont. A mostani ün-
nep összekapcsolódik egy másik
örömteli eseménnyel, a németorszá-
gi Strullendorf községgel kötött test-
vérvárosi szerzõdés aláírásának 10-
dik évfordulójával is, mely kapcso-
lat éppen egy 11 évvel ezelõtti Sár-
fehér Napokon kezdõdött, amikor
nálunk járt az akkori polgármester,
Brúnó Weiss úr, s az itt látottak alap-
ján a kapcsolat felvétele mellett
döntöttek. Igaz barátokra leltünk a
bajorországi település polgáraiban.
Az évenkénti találkozások kölcsö-
nösen szép élményeket adnak a
strullendorfi és az izsáki polgárok-
nak. E kapcsolat további erõsítésé-
re és emlékére, német barátaink egy
szép ajándékkal kedveskednek az
évforduló kapcsán. Egy harangjá-
tékkel lepnek meg bennünket, mely
a városháza elõtti parkban került fel-
állításra, s emlékeztet bennünket e
szép kapcsolatra.

Mint a Magyar Lovas Szövet-
ség Fogathajtó Szakágának elnöke
õszinte örömmel tölt el, hogy im-
már 13-dik éve rendezhetjük meg a
Sárfehér Fogathajtó Kupát, mely jó
évtizede egyben a Magyar Köztár-
saság Fogathajtó Egyéni és Csapat-
bajnoksága, valamint bajnokavató-
ja. Ennek köszönhetõen kiváló ver-
senyzõk, szép fogatok gyönyörköd-
tetik a sportág kedvelõit ilyenkor
Izsákon.

Ezúton is kérem izsáki polgár-
társainkat, hogy a megszokott mó-
don idén is szépítsék portájukat,
környezetüket, hogy a hozzánk lá-
togatók jó benyomásokkal, szép
emlékekkel távozzanak majd ren-
dezvényünkrõl!

Mondok József
polgármester

Izsáki vb-felkészülés

Útépítések
Az elmúlt hónapbankét utcá-

ban összesen 1500 méter új szi-
lárd burkolat készült el. Vélhetõ-
leg nemcsak az adott utcákban
élõk, hanem városunk vala-
mennyi polgára örömmel fogadja
a fejlesztéseket, hiszen útjaink
nagy részére igencsak ráfér a fel-
újítás.

A szeptember második hétvé-
géjén, az ausztriai Salzburgban
megrendezett kettesfogathajtó
világbajnokságra Izsákon ké-
szült fel Lázár Vilmos. Az
eredmények ismeretében sike-
resnek mondható az izsáki
edzõtáborozás -ahol Csernák
Gábor volt a partnere-, hiszen
csapatban ezüstérmes lett, míg
egyéniben egy arany- és egy
bronzérmet vehetett át a kivá-
ló hajtó.
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Aranyesõ

Reklám-kormány, reklám-párt

A nagyközönség augusztus 25-én 10 órakor vehette
birtokba a megyeszékhely legújabb nagylétesítményét, a
Malomcenter elnevezésû kereskedelmi és szórakoztató

központot. A hivatalos átadási ünnepségre elõzõ este 8
órakor került sor, ahol az építtetõk kulturális mûsorokkal
és fogadással, az üzletek rendkívüli nyitva tartással várták
a meghívott vendégeket.

Mint ismeretes, a malom-ügy alaposan megosztotta a
kecskeméti közvéleményt. Voltak, akik a városkép elleni
merényletnek minõsítették a régi gazdasági malom helyé-
re tervezett komplexumot, s az ipari mûemlék megtartását
követelték, mások viszont éppen annak elhanyagolt, vá-
rosképrontó voltát hangsúlyozták, s mielõbbi elbontását
kérték. Míg -az idõközben országossá dagadt- viták dúl-
tak, az építkezés rendületlenül folyt, s rekordidõ alatt feje-
zõdött be a több mint 40 ezer négyzetméteres alapterületû
központ építése, ahol üzletek, kávézók, pénzintézetek,
szolgáltatók, irodák sora, s öttermes multiplex mozi várja
a látogatókat, akik az idõk során majd bizonyára eldöntik,
hogy a vitás felek melyikének volt igaza.                     -te-

Az est háziasszonya a kecskeméti származású
Görög Zita volt.

Sasvári Sándor és partnereAz operaház fantomja címû
musicalbõl adott elõ részleteket.

Nagy sikert aratott dalaival, Zséda.

Dr. Balogh László a megyei közgyûlés elnöke,
dr. Szécsi Gábor Kecskemét polgármestere

Szõke István a központ vezetõje és Somogyi Endre
beruházó, vágta át a szalagot az avatóünnepségen

Hollywood Multiplex
Malom

A Malomcenter felsõ szintjén várja a nézõket Kecskemét
legújabb mozija, melyet a Pólus Centerben mûködõ mozihoz
hasonlóan az InterCom Rt. létesített és üzemeltet. Az új, 2400
négyzetméteres multiplex öt elegánsan berendezett termében
faltól-falig vásznak, fejtámlás székek, kiváló kép- és hangmi-
nõség várja a nézõket. A termek közül a legnagyobb 303, a
legkisebb 85 személyes. A korszerû technikának köszönhetõ-
en egy filmet néhány perces, vagy akár fél-egyórás különbség-
gel egyszerre több teremben is vetíteni tudnak, ami a sok nézõt
vonzó sikerfilmek, premierfilmek esetében lerövidíti a várako-
zási idõt. Ugyancsak a nézõk kényelmét szolgálja, hogy a bü-
fépultoknál az üdítõvel, nassolnivalóval együtt, a mozijegyet
is megvásárolhatják.                                                              -te-

Az üléssorok között szintkülönbség miatt
mindenhonnan jól látható a vászon.

Nagyszabású rendezvényen
vett részt klubunk augusztus 27-
én, Pálmonostorán. Zuhogó esõ-
ben tettük meg az utat, ám ez nem
szegte kedvünket. Megérkezésünk
után fél órával aztán az esõ is elállt,
s megkezdõdhetett a program.

Szövetségünk versenyre in-
vitálta a megyei klubokat, mely-
nek lebonyolítására a helyi szerve-
zetet kérte fel. Bor-, sütõ-fõzõ-, va-
lamint pálinkaversenyt hirdettek.
Örömmel írhatjuk le, hogy ezúttal
sem vallottunk szégyent, hiszen
pörköltünk és süteményünk külön-
díjat kapott. Nyolc borral nevez-
tünk, ebbõl négy aranyérmes lett.
A fûszeres mézespálinkánk arany-
érmes, a propoliszos pálinkánk pe-
dig, ezüstérmes lett. Büszkék va-

gyunk a díjakra, hiszen ezek klu-
bunk jó hírét öregbítik.

Rendezvényünket Bessenyei
Péter mûrepülõ világbajnokunk is
köszöntötte a levegõbõl néhány
bravúros mutatvánnyal. A prog-
ram további részében táncos mu-
latság várta a résztvevõket. A nap
zárultával elmondhattuk, hogy is-
mét sikerült egy felejthetetlen szép
napot szerezni idõs társainknak.

Továbbra is várjuk közénk a
szépkorúakat, vagy akár azokat is,
kik még nem nyugdíjasok, de na-
gyon magányosan élnek, és szere-
tik az e fajta mozgalmas éltet. Jöj-
jenek közénk, mi értelmet adunk
életüknek!

Ezüstgólya Nyugdíjas
Klub vezetõsége

Ha valaki gazdasági tevékenységgel foglalkozik, tudja, hogy a
hosszabb távú sikerhez hitelesség, megbízhatóság, legfõképp pe-
dig jó munka vagy jó áru kell. A vásárlók megtalálásához szükség
esetén reklám útján lehet eljutni. Ez lehet szórólap, plakát vagy
tévéhirdetés. Mindenki a maga eszközeivel igyekszik boldogulni.
Azt is tudja mindenki, hogy a reklám önmagában nem sokat ér.
Egyszer ugyan még meg lehet téveszteni a vásárlót, be lehet húzni
a csõbe az áru minõségérõl vagy a munka színvonaláról szóló meg-
tévesztõ hirdetésekkel vagy információkkal, de utána azt a vevõt
soha többé nem látja a svindlis vállalkozó és optimális esetben
hosszabb távon tönkre is megy.

Sokan, különösen a politikai marketing szakértõi szeretik a
politikát is hasonló módon elképzelni, mint egy mosópor vagy mint
egy fodrászüzlet szolgáltatásának eladását. Azt mondják, a pártok a
politikai piacon versenyeznek, a vevõk itt a szavazók, tehát nekik
kell eladni a pártokat. Ez részben igaz is, meg nem is, de ebbe most
nem mennék bele. Annyit jegyeznék csak meg, hogy a politika
ennél kicsit komolyabb dolog. Kicsiben és nagyban csinálva egy-
aránt. Mégiscsak a személyes sorsunkról van szó. A lényegre tér-
ve: személy szerint én nem szívesen lennék a magyar szocialisták
politikai marketingese, akinek õket kell eladnia a közvéleménynek.
A párt és kormánya mögül csak három dolog hiányzik, ami a poli-
tikai sikerhez kell: a hitelesség, a megbízhatóság és legfõképpen a
jó munka, azaz az érdemi kormányzati tevékenység. Magyarul: a
semmit kell eladni. PR-szakértõ legyen a talpán, aki ebbõl kihoz
valamit.

Próbálkozni próbálkoznak az ügyes szakértõk: volt már itt
Európa-terv kétszer is, volt 100 nap és plusz 100 nap, talán még
most is tart a 100 lépés és a Fészekrakó. Egyik hangzatos program
bejelentése követte a másikat. Csak az ország nem haladt velük -
elõre legalábbis biztosan nem. Bukásra bukást halmoztak - talán
egyedül a pénzosztogatós 100 napos program hozott nekik pilla-
natnyi sikereket. És mindegyik reklámozására több százmilliót köl-
töttek, hadd ismerje meg “jótevõit” az ország.

Derék szocialistáink reklámkampányról reklámkampányra való
bukdácsolásuk közben mélyrepülésük újabb állomásához érkez-
tek. Semmit nem tanultak az elmúlt három év kudarcaiból. Sõt.
Most már tartalmat sem próbálnak a hirdetéseik mögé rakni. Elõ-
ször nem is tudtam, gúnyosan felnevessek, vagy lesajnáljam õket,
mikor több hétig tartó “identitáskampányuk” elsõ elemeivel szem-
besültem. Ha netalán olyan szerencsések lennének, hogy még nem

találkoztak vele, röviden ez a következõ: az MSZP több, általa
fontosnak tartott értékrõl - mint a bátorság, a biztonság vagy az
igazságosság - reklámok útján kívánja tudatosítani a magyar embe-
rekben, hogy azok leginkább vele azonosíthatók. Többen talán nem
értik, miért foglalkozom ezzel a lényegtelen kérdéssel, mint a szoci-
alisták kampány-elõjátéka? Azért, mert ez a reklámkampány felér
egy önleleplezéssel. Ez az a pillanat, amikor mindenki elõtt kiderül:
meztelen a király.

Megmagyarázom. A dolgok normális rendje szerint a hatal-
mon lévõk döntéseikkel világos célokat és irányokat fogalmaznak
meg, az ország érdekeinek és saját világképüknek, nézeteiknek fi-
gyelembevételével. Ezekbõl a döntésekbõl kiderül, a kormányzó
erõk hogyan gondolkodnak a világról, és mit tartanak fontosnak az
ország és az emberek szempontjából.

1998 és 2002 között a polgári kormány ilyen volt. Mindenki
tudhatta, hogy fontosak számára a családok, ezért vezette be a csa-
ládi adórendszert. Mindenki tudhatta, hogy fontosak számára a
fiatalok, ezért bevezette a diákhitelt. Mindenki tudhatta, hogy fon-
tosak számára kispénzû munkavállalók és a munka világa, hiszen
több mint kétszeresére nõtt a minimálbér. Mindenki tudhatta, hogy
mennyire fontosak a határon túl rekedt magyar testvéreink, hiszen
megalkotta a státustörvényt. A sort hosszan lehetne még folytatni.
A lényeg: az 1998 és 2002 közötti kormányzásból minden magyar
(akár szimpatizált, akár nem az akkori kormányerõkkel) tudhatta,
hogy a Fidesz egy jobboldali, kereszténydemokrata irányultságú
párt, melynek világos értékei vannak és világos célok érdekében
dolgozik.  Látunk-e most ilyet? Nem. Néhány ismételgetett lózun-
gon (modern országot építünk, demokratikus közép, bátorság, igaz-
ságosság, köztársaság) és egy új, agresszív viselkedésû, gyanús
körülmények között milliárdossá lett miniszterelnökön kívül nem
sikerült három év alatt érdemi produkcióval elõállniuk. Három év
alatt nem derült ki, az önmagát szociáldemokratának nevezõ MSZP
mitõl szociáldemokrata? Mit tett az esélyegyenlõség megteremtésé-
re, a szegénység felszámolására vagy a munkavállalók védelmére?
Ma már szerintem a Fidesz hitelesebben képviseli ezeket a baloldali
értékeket, mint az inkább liberális vezetésû szocialista párt. Ez ered-
ményezte azt, hogy a baloldali szimpatizánsok jelentõs része hátat
is fordított elvtelen és bénázó pártjuknak. Míg a Fidesz 1,5 milliós
törzsszavazói tábort épített fel és megerõsödött kormányzása alatt,
addig szocialistáink biztos tábora szép lassan 1 millióra csökkent.

Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról. Ezt az egymilliót viszont változa-

tos módszerekkel próbálják meg egyben tartani. Fõ eszközük a gyû-
lölet keltése. Hergelik õket a Fidesz, Orbán Viktor, az egyházak, a
határon túli magyarok, stb. ellen. Mikor mi van soron. Érdekes meg-
figyelni, hogyan próbálják meg õket át is nevelni. Van annak némi
diszkrét bája, ahogy a kommunista utódpárt fõleg volt MSZMP-ta-
gokból álló törzsközönségének kommunistázza a rendszerváltó és
fõleg fiatalokból álló Fideszt, vagy ahogyan az ész nélküli
ultraliberális privatizáció szükségességét szajkózzák híveiknek az
egykor 100%-os állami tulajdon birtokosai.

Bebizonyosodott az elmúlt években, hogy az ellenzék ellenzé-
keként azonban nemhogy széles társadalmi bázist nem lehet építeni,
de a saját szavazók elpártolását sem lehet megállítani. Látják, hogy
a kizárólag Orbán Viktor szapulásán nyugvó politika nem igazán
szalonképes és nem is eredményes, de szemmel láthatóan nem tud-
nak ezen a szinten túlemelkedni. Problémájuk kettõssé vált: egy alap-
vetõen rossz irányba tartó országról kellene bebizonyítaniuk, hogy
sikeres, másrészt egy alapvetõen koncepciótlan, célok és értékek
nélküli pártról, hogy baloldali értékrendû és tudja a dolgát.

Suta megoldásként marad az egyetlen lehetséges eszköz: a rek-
lám. Mivel a kormányzati munkájukról két-három mondatnál õk ma-
guk sem tudnak érdemben többet mondani, de valamivel szerepelni
kell a nyilvánosságban, nyakunkba zúdítják identitáskampányukat.
Bátorság, biztonság és igazságosság - szól a jelszó. Hadd tudja meg
a plakátokról a magyar, amit egy percig nem érzett az elmúlt három
évben, amióta kormányoznak.

És itt bukták el a dolgot szocialista barátaink. A reklám termé-
szetérõl már szóltam írásom elején. Hitelesség, megbízhatóság és ér-
demi munka nélkül kidobott pénz az egész, nem ment meg a bukás-
tól. Az ortodox szocialista szimpatizánsokon kívül nincs ember, aki
az elmúlt három év után komolyan tudná venni õket, vagy az önma-
gukkal foglalkozó üres hirdetéseiket. Ha az identitásválságban levõ
MSZP ettõl várja népszerûségének javulását, vagy teljesen ostoba
vagy teljesen kétségbe van esve. Nekünk, magyaroknak ezek közül
egyik verzió sem jó.

Én optimista vagyok. Jövõre olyan új kormánya lehet Magya-
rországnak, amelyikrõl nem reklámhirdetéseibõl, hanem bátor tette-
ibõl fog kiderülni, hogy számára legfontosabb az emberek biztonsá-
ga és az igazságosság.                                                       Dr. Feldman Zsolt

Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS

...mindenki komoly aggodalommal ol-
vassa az idei szõlõár-ajánlatokat. Persze, az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nagy
meglepetést már aligha okoznak ezek, hiszen
évek óta egyre nyomottabb szintre süllyed a

felvásárlási ár. Sokszor gondolták már úgy a termelõk, hogy no,
ennél lentebb már csak nem mehet, és ment. Úgy tûnik a gödör-
nek nincs feneke... Legalábbis ebben a “mûfajban”.

Gondolom, egyre többen látják be, hogy a dolgok igazán
csak úgy mennek jól, ha egy-egy ágazat, azonos érdekeltségû
tagokból álló közösség, a maga kezébe veszi sorsa irányítását.
Hírek szerint a tejtermelõk több régióban is erre készülnek, s ha-
sonló elhatározásra jutottak a helyi és környékbeli szõlõterme-
lõk is, amikor az Agárdy-pincészet megvásárlásáról döntöttek.

Gondolom, mindenki tudja, hogy a mezõgazdasági termelõk
helyzete sosem volt könnyû. Elég, ha csak a Sárfehér Napok 70
évvel ezelõtti létrehozásának okaira gondolunk. Eleink sem tud-
ták normális áron eladni a szõlõt, gyümölcsöt, s országos hírve-
réssel kívánták magukra irányítani a figyelmet, melytõl piacot
reméltek terményeiknek. Mint látjuk, a helyzet nem sokat válto-
zott az elmúlt évtizedek alatt, így a Sárfehér Napok célja is a régi.
Új és nagyszabású viszont az a szándék, hogy az alapanyag ter-
melésen túl a feldolgozást is saját kezükbe vegyék a termelõk.

Gondolom, mindenki egyetért abban, hogy egy ilyen lépés
minden támogatást megérdemel, még a kormányzatét is! Önerõ-
bõl ugyanis aligha valósítható meg a három és félmilliárdos terv.
Fontos a gyors központi támogatás, mert külföldi érdeklõdõk is
jelentkeztek Agárdy megvásárlására, így az idõtényezõ, igen fon-
tos lehet. Talán nem hat nacionalista gondolatnak, (bár biztosan
lesznek, akik annak tartják) ha azt írom, hogy nem nekik, hanem
az itteni gazdáknak kellene megszerezni a borászatot. Így lenne
igazi esély arra, hogy hosszabb távon is az itt élõk megélhetését
segítse az üzem, s nem néhány olyan külföldi befektetõ gyors
haszonszerzését, akik rövid úton távoznak a haszonnal, mit sem
törõdve az ittmaradottak gondjaival. Jó lenne hinni, hogy a kor-
mányzat “Száz lépés” programjában a mezõgazdaságra szánt hét-
bõl egy apró, az izsáki kezdeményezés felé is elindul, hiszen
ezrek jövõje, megélhetése múlhat ezen!

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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Izsáki motorosok sikere
A Kiskunmajsán, szeptember

második hétvégéjén megrende-
zett országos meghívásos enduro

- cross versenyen az izsáki OFF-
ROAD színeiben versenyzõ Ju-
hász Zsolt és Frankó Barnabás

kiváló helyezést értek el. Az
Enduro 250 köbcenti feletti  ka-
tegóriában, a  KTM -el versenyzõ
Juhász Zsolt az elsõ, míg a
Husaberg-el rajthoz álló Frankó
Barnabás a második helyen lép-
hetett a dobogóra. Gratulálunk!

Gyapjaslepkék és levéltetvek
aktivált vízzel történõ elpusztítása

Mihala Attila az EKO 2005
Innovációs Környezetvédelmi
Versenyen mutatta be -a fenti
címmel- találmányát, mely készü-
lékkel a közönséges vizet mág-
neses eljárással aktiválja, s az így
kapott vízzel komoly eredménye-
ket ért el. (Lapunk egy korábbi
számában már beszámoltunk kí-
sérleteirõl. A szerk.) Pályázati
anyagában többek között a kö-
vetkezõket olvashatjuk az eljárás-
ról:

1. A találmány környezetvé-
delmi jelentõsége

- Kártevõk elpusztítása vegy-
szermentesen és olcsóbban.

- Hozzájárulás a
biogazdaságban az egészséges
termék elállításához.

- A levéltetvek elpusztítása
lakásban a bentélõk /apró gyer-
mekek is/ egészségének veszé-
lyeztetése nélkül.

- Erdõgazdaságokban her-
nyók elpusztítása..

- Megfelelõ gyógyászati kí-
sérletek után humán és állati be-
tegségek gyógyítása.

2. A használt berendezés
10x10x30 cm, súlya kb. 5 kg.
Amennyiben felhasználáskor
nincs víznyomás természetesen
szivattyú is kell. A szivattyú víz-
szállítása minimum 20-25 liter/
perc 1/2"-3/4"-os készüléknél. A
kontrolálás céljából vízmérõt is
építetem be.

A berendezés használata köz-
ben megváltozik a víz vezetõké-
pessége és a pH értéke.

A pH érték változása annál
nagyobb minél lágyabb a víz.

3. Biogazdálkodásnál és vé-
dõszerként történõ használatkor

az alábbi jelenséget kell figye-
lembe venni.

- Az aktivált víz a növény ter-
mõképességét tönkreteheti.

- Az aktivált víz gombaölõ tu-
lajdonságokkal rendelkezik, így a
peronoszpórát elpusztítja. De ha a
védekezés a szõlõ virágzásakor tör-
ténik úgy a termés is áldozatul es-
het. A virágzat elszárad. Ezt a saját

káromon tanultam meg 2004-ben.
- Megjegyzésként, a gyermek-

láncfû virága tönkrement, az ibo-
lya nem.

- Egy a Kecskemét-
Miklóstelepen dolgozó, ott kuta-
tásokat is végzõ mezõgazdasági
mérnök szerint, ha csak egy perme-
tezést ki tudnánk küszöbölni, ak-
kor is foglalkozni kellene vele.

Kiállítás
Idén is szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt a

Sárfehér Napok ideje alatt megrendezendõ festménykiállí-
tásomra. A kiállításra látogatók ízelítõt kaphatna az elmúlt
évben készült alkotásokból, melyek alapját az a több mint tíz
mûvésztelep képezi amelyre meghívást kaptam. Ezek a fest-
mények fõleg hazai tájakat ábrázolnak, de határon túli terü-
leteken is készültek munkák. Többek között Erdélyben és
az Adrián is. A kiállításra kerülõ mûvek többsége megvásá-
rolható. Igény szerint, részletre is.

Németh Ferenc T: 06-70-361-8572, 375-557
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Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület augusz-

tus 25.-én tartotta rendkívüli ülé-
sét, melyen egyetértett azzal, hogy
Izsák város a Kiskõrös és térsége
sürgõsségi orvosi ügyeleti rend-
szerhez csatlakozzon. A Képvise-
lõ-testület felhatalmazta a polgár-
mestert az ügyben történõ tárgya-
lásokon történõ képviseletére.

Rendeletet alkotott a Képvi-
selõ-testület a közterületek hasz-
nálatáról szóló 6/1999. (IX. 15.) sz.
rendelet módosításáról. E rendele-
tet lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület az Izsák,
Kodály Z. u. 44/a. szám alatti la-
kosok részére az izsáki 2608/17
hrsz. alatti, 900 m2 területû ingat-
lanra vonatkozóan elidegenítési és
terhelési tilalom alól felmentést ad,
továbbá a beépítési kötelezettsé-
gét feloldja; azaz a tulajdonosok
azt szabadon értékesíthetik. A
Képviselõ-testület az új tulajdonos
részére a 3 éves építési kötelezett-
séget és elidegenítési tilalmat - a
beépítés teljesítéséig ismételten
elõírja.

A Képviselõ-testület legutób-
bi ülését szeptember 13.-án tartot-
ta, melyen rendeletet alkotott az
Önkormányzat 2005. évi költség-
vetésérõl szóló 1/2005. (II. 16.)
rendelet módosításáról. E rendele-
tet lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület a 2005.
év I. félévi költségvetési beszámo-
lót az elõterjesztésnek megfelelõ-
en jóváhagyta.

A Képviselõ-testület az Álla-
mi Számvevõszék ellenõrzésének
megállapításainak végrehajtására
vonatkozó intézkedési tervet ha-
gyott jóvá.

A Képviselõ-testület módosí-
totta a Napköziotthonos Óvoda
Alapító Okiratát. Izsák város Kép-
viselõ-testülete az Izsák város csa-
padékvíz elvezetés I. ütem címzett
támogatással megvalósuló beruhá-
zásról az alábbiak szerint döntött:
A címzett támogatással megvaló-
suló beruházás összköltsége
267.037.000.-Ft, melybõl az ön-
kormányzati saját erõ 82.041.000.-
Ft.

Szállítási szerzõdést hagyott
jóvá a Képviselõ-testület az Izsák
KHT és Bazsó Zoltán egyéni vál-
lalkozó között a központi konyha
hússzállítására és a TE-DI TRADE
Kft. között a tejszállításra vonat-
kozóan.

A Képviselõ-testület az Izsák
KHT. és Mélyépterv Consulting

Kft. közötti tervezési szerzõdést a
csapadékvíz elvezetés II. ütemé-
nek tervezésére jóváhagyta.

A Képviselõ-testület egyetért
azzal, hogy az Önkormányzat kon-
zorciumi szerzõdést kössön az ivó-
víz minõségének javítása érdeké-
ben a Dél-Alföldi Ivóvízminõség-
javító Konzorciummal.

A Képviselõ-testület az Idõ-
sek Ápolási Otthona nevét 2005.
szeptember 24. napjától kezdõdõ-
en Aranyfürt Idõsek Ápolási Ott-
hona elnevezéssel jóváhagyta.

Az elnevezésre vonatkozóan
sok javaslat érkezett és a nyertes
nevet Duráncsik Mihályné Izsák,
Vásártér u. 12. szám alatti lakos
küldte be. Az önkormányzat a be-
küldõt tárgyjutalomban részesíti,
melyet a Sárfehér Napok alkalmá-
ból az Ápolási Otthon avatásán
2005. szeptember 24.-én 16 óra-
kor adunk át. Ezúton is kérjük a
lakosságot, hogy az avató ünnep-
ségen vegyen részt.

A Képviselõ-testület 19 tanu-
ló részére biztosít havi 2.000.-Ft
támogatást a 2005/2006-os tanév-
re.

A képviselõ-testület döntött
a Díszpolgári címek és az Izsákért
Emlékérem adományozásáról.

Izsák Díszpolgára címet ka-
pott 2005. évben

- Andreas Schvarz
Strullendorf polgármestere

- Bruno Weiss Strullendorf
korábbi polgármestere

Izsákért Emlékérmet kapott:
- Benda Ferencné Izsák,

Bocsányi u. 12. (Mozgáskorláto-
zottak helyi egyesületének veze-
tõje)

- Kiss Józsefné Izsák, Széktói
u. 34. (Az Izsáki Hegyközség dol-
gozója)

- Papp Lukácsné Izsák, Deák
F. u. 6. ( A Polgármesteri Hivatal
pénzügyi fõelõadója)

- Rácz Sándor Izsák, Csoko-
nai u. 9. (nyugdíjas, az Ezüst Gó-
lya Nyugdíjas Klub aktivistája)

- Varga Árpád Dénes Izsák,
Mezõ u. 4. (szõlõtermelõ)

- Sárfehér Táncegyüttes
- Herbert Durmann

(strullendorfi pékmester).
A díjak átadására a Sárfehér

Napok megnyitó ünnepségén
2005. szeptember 24.-én 17 óra-
kor a városközpontban kerül sor.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete

10/2005. (IX.14.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségve-
tésérõl szóló 1/2005. (02. 16.)  rendelet

módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képvi-

selõ-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított - 1992. évi XXXVI-
II. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve
ezen jogszabály, valamint a költségvetési
szervek tervezésének, gazdálkodásának,
beszámolásának rendszerérõl szóló 217/
1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meg-
határozottak alapján az önkormányzat
2005. évi költségvetésérõl szóló  1/2005.
sz. rendeletét az alábbiak szerint módosít-
ja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet 3. §-a helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
A képviselõ-testület  az önkormány-

zat 2005. évi költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét  845.054   ezer

forintban,
b.) bevételi fõösszegét      845.054

ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2. § A rendelet 5. § (1-2) bekezdésé-

ben feltüntetett mellékletek helyébe jelen
rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletei kerül-
nek.

II. Költségvetési kiadások
3. § (1) A rendelet 6. § (1) helyébe a

következõ rendelkezés lép: - Mûködési
kiadások módosított elõirányzata összesen:
723.213  e.Ft.

Ebbõl: - személyi jellegû kiadások
323.660   e.Ft

- munkaadókat terhelõ járulékok

107.242   e.Ft
- dologi jellegû kiadások   133.959

e.Ft
- speciális célú támogatások

 85.019    e.Ft
- mûködési célra átadott pénzeszkö-

zök 73.333     e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékletének

helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
(3) A rendelet 5. sz. mellékletének

helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
4. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdé-

se helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az önkormányzat felújítási és felhal-

mozási kiadása összesen 92.348 ezer fo-
rint.

A felújítási és felhalmozási kiadások-
ból:

- a beruházások elõirányzata
44.889  e.Ft

- a felújítások elõirányzata 45.259
e.Ft

(2) A rendelet (2) bekezdésében je-
lölt 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet
5. sz. melléklete kerül.

5. § A rendelet 8.§-ban szereplõ 7.
sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6. sz.
melléklete lép.

6.§ A rendelet 9.§-ban jelölt 8. sz.
melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz.
melléklete lép.

7.§  A rendelet 10.§ (1)-ban megha-
tározott önkormányzati hivatal költségve-
tését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevé-
telek

8.§ A rendelet 11.§-a kiegészül:
(4) Az önkormányzat 2004. évi jó-

váhagyott pénzmaradványa:   5.947  e.Ft
Finanszírozási korrekció:   3.344  e.Ft
Módosított pénzmaradvány:   9.291

e.Ft
Ezt a pénzmaradványt terheli az ál-

lami támogatás visszafizetési kötelezettség.
9.§ A költségvetési rendelet 14.§-ban

meghatározott melléklet helyett jelen
rendelet 9. sz. melléklete érvényes.

10.§ A rendelet 13.§-a helyébe jelen
rendelet 10. sz. melléklete lép, mely a
módosított elõirányzat-  felhasználási ütem-
tervet tartalmazza.

Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés

napján lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2005. január 1. napjától kell alkal-
mazni.

Izsák, 2005. szeptember 13.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete

9/2005. (VIII. 26.) rendelete
A közterületek használatáról szóló  6/
1999. (IX.15.) sz. rendelet módosításá-

ról
Izsák Város Képviselõ-testülete az

1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés és a
80.§ (1) bekezdés, valamint az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 54.§ (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a köz-
területek használatáról szóló 6/1999.
(IX.15.) számú rendeletét az alábbiak sze-
rint módosítja.

1. §
A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyé-

be a következõ rendelkezés lép:
(4) A közterület használatáért e ren-

delet mellékletében meghatározott díjat kell
fizetni.

2.§
A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyé-

be a következõ rendelkezés lép.
(1) Aki a közterületet e rendeletben

meghatározott szerzõdés nélkül használ -
szabálysértést követ el, amely 30.000.- Ft-
ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

3.§
Ezen rendelet 2005. szeptember 1.

napján lép hatályba.
I z s á k, 2005. augusztus 23.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

A közterületek használatáért fizetendõ díjak
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VI. Képzõmûvészeti Alkotótábor  Izsákon
Izsák Város Önkormányzata

Képzõmûvészeti Alkotótáborá-
nak megrendezésére idén is sor
került, immár hatodszor. Egyre
büszkébbek vagyunk erre a ha-
gyományra, hiszen nem csak a
létszám nõtt 23 fõre, hanem a szín-
vonal is emelkedett. Szívesen jöt-
tek vissza a törzstagok, s az újon-
nan jött mûvészek is jól érezték
magukat. Szappanos István mû-
vészeti vezetõ, a Kecskeméti Ta-
nítóképzõ Fõiskola mûvésztaná-
ra az idén is biztosította a tábor
családias, egymást segítõ, építõ,
baráti hangulatát. Köszönjük!

Bérces Lajos, az izsáki ön-
kormányzat mûvelõdési bizottsá-
gának vezetõje nyitotta meg és
zárta a tábort. Köszönjük!

Új kezdeményezéssel próbál-
koztunk, tábort záró kiállítást ren-
deztünk a helyszínen, melyre tá-
mogatóinkat hívtuk meg. Kö-
szönjük az érdeklõdõk megtisz-
telõ látogatását.

Köszönetünket küldjük azon

izsákiaknak, akik anyagi támoga-
tásukkal hozzájárultak a tábor
költségeinek fedezéséhez: Bérces
Lajosnak, Baka Istvánnak, Hajma
Tamásnak, Hajma Zsoltnak, Han-
gya Noéminek, Horváth Petrának,
Izsákért Közalapítványnak, Ju-
hász Zoltánnak, Kovács László-
nak (butik), Losonczy Mihály-
nak, Mezei Gyulánénak (gyógy-
szertár), Molnár Endrének, Nagy
Lászlónak (trafik), Prikkelné Csil-
lának, Termál Kft-nek, Varga Ár-
pádnak, Varga Istvánnak.

Egyéb segítõinknek, adomá-
nyozóinknak is köszönet jár: Bir-
kás Menyhértnek, Fejszés József-
nek, Csomor Sándornénak, Juhász
Sándornénak, Kovács Tamásnak,
Mezei Mihálynak, Mini Ital Kft-
nek, Cavern Rt-nek, Prikkel Lász-
lónak.

Köszönet Némedi Jánosnak
és riportereinek a Kölyök TV-s
felvételért.

Otthon érezték magukat a
Kostka-telepen mûvészeink, s ezt

köszönjük a Kostka-telep tulajdo-
nosának, Horváthné Hévizi Erzsé-
betnek. S ezúton is küldjük õszin-
te együttérzésünket tragikus hir-
telenséggel elhunyt férje elvesz-
tése miatt. Sok erõt és vigasztaló-
dást kívánunk!

Köszönjük Német Ilonának a
változatlanul finom, házias étele-
ket.

Ilyen sok köszönetet öröm
felsorolni, hiszen ez bizonyíték
arra, hogy ma már sok embernek
szívügye városunkat gazdagító
szép hagyományunk megõrizhe-
tõsége.

Szeretettel várjuk minden
kedves érdeklõdõ látogatónkat
az Izsáki Képzõmûvészeti Alko-
tótábor tárlatára a Sárfehér Napok
ideje alatt. Helyszíne: a házasság-
kötõ terem.

Biztatom önöket, s bízom ab-
ban, hogy szemet, szívet gyönyör-
ködtetõ élményben lesz részük.

Balogh József
táborvezetõ

A népmûvészet (izsáki) ifjú mesterei

A család legifjabb „táncos tagja” is részt vett az átadási ünnepségen

Augusztus 20-a alkalmából
Bozóki András kulturális minisz-
ter a “Népmûvészet Ifjú Mestere”
kitüntetést adományozta Haránt
Eszter és Lukács László néptán-
cosoknak. Az ifjú táncpedagógus
házaspár 1999 óta mûvészeti ve-
zetõje az Izsáki Sárfehér Néptánc
Együttesnek. Itt végzett kiváló
szakmai munkájukat dicsérik pél-
dául az együttes 2004-2005-ös
tanévben elért sikerei, eredmé-
nyei: A Szõlõszem “kamara cso-
portja” (Farkas Evelin-Kovács
Lajos, Németh Ramóna-Tóth Fe-
renc, Aczél Gyöngyi-Fodor Jó-
zsef) bejutott a “Tavaszköszöntõ”
megyei néptáncgálára. A Gyer-
mek Néptáncosok IX. Országos
Szólótánc Fesztiválján hat fiatalt
indítottak (Fodor József-Aczél
Gyöngyi, Fodor Éva-Hajma Zsolt,
Tóth Anett-Tóth Tamás), ahol az
elõadott hatszáz produkcióból
százötven jutott a döntõbe, s kö-
zülük a Fodor Éva-Hajma Zsolt
és a Tóth Anett-Tóth Tamás páro-
sok lettek megyénk egyedüli dí-
jazottjai. A “Pünkösdölõ” Orszá-
gos Gyermek Néptánc Fesztivál-

ra a Szõlõszem és Szõlõfürt cso-
portokat vitték, ahol kiváló telje-
sítményt nyújtottak. A nyáron
elõször szervezeték meg a Sárfe-
hér Néptánc Tábort a
hetényegyházi Aranyló Pihenõ-
parkban.

Eszter háromévesen, szülei
szabadszállási együttesében kez-
dett el táncolni, László pedig tíz-
évesen lett tagja a Kecskemét
Táncegyüttesnek (tavaly január

1-je óta immár mûvészeti vezetõ-
je is a csoportnak). Három évig
voltak tagjai az Állami Népi
Együttesnek, a Csík Zenekar ál-
landó táncosai, s az ország több
kiváló együttesének készítettek
már koreográfiákat. A legmaga-
sabb szakmai kitüntetést kiváló
táncosi és táncpedagógusi mun-
kásságáért kapta Eszter és Lász-
ló. Gratulálunk!

-te-
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Tisztelt Leitem Úr!
Nemcsak halvány mosolyt csalt az arcomra, de jót is derültem kis

írásán (ahogy Ön nevezi), sõt az azt kísérõ levélen is. Így aztán ahhoz
a bizonyos “fõszerkesztõhöz illõ” mozdulattal nem a papírkosárba,
hanem az újságba “csúsztattam” írásait. Fogadja meg gyermekei, uno-
kái unszolását írjon, s küldjön munkáiból lapunknak is.

Ja, a vers. Valóban, idõnként gondolnunk kell erre az elkerülhe-
tetlen végsõ állomásra. Talán életkortól függetlenül is, hogy ne készü-
letlen riadalommal fogadjuk, ha eljön az idõ...

Tisztelettel üdvözlöm: Tetézi Lajos

Az Izsáki Hírekben olvastam
a kiírást a novella pályázatra. Bár
a kiírást úgy értelmezem, hogy az
lényegében nem az én korosztá-
lyomnak szól, mégis és kimon-
dottan versenyen kívül, küldök
egy kis írást, ha úgy tetszik, no-
vellát.

82 éves vagyok. Gyermeke-
im, unokáim unszolására, kimon-
dottan családi “használatra” íro-
gatom meg azokat a kis történe-
teket, amelyek velem nyolc évti-
zed alatt megtörténtek. Ezek az
írások néha tragikusak, tragiko-
mikusak, néha humorosak. Az itt
küldött kis írásom, ami valós tör-
ténet, talán súrolja a humor egyik
oldalát.

Nincs más kérésem, csak
annyi, hogy ezt az írást olvassa
el. Ha az utolsó sorok olvastán
sikerül némi halvány mosolyt az
Ön arcára varázsolni, már elértem
célomat. Elolvasás után pedig,
valami nagyon elegáns, laza
(amolyan fõszerkesztõhöz illõ)
mozdulattal, a mutató és középsõ
ujjhegye közé fogva, csúsztassa
a papírkosárba.

Ja, a vers. Hát igen! 80 éve-
sen illik már barátkozni a halál
gondolatával (is).

Tollat ragadásomnak eredeti
és legfõbb célja az volt, hogy
megírjam; a “Gondolom” címû
írásait mindig nagy érdeklõdés-
sel várom és olvasom, azokkal
mindig azonos hullámhosszon
vagyok.

Õszinte tisztelõje: Leitem
Henrik.

Ui: Utólagos elnézését ké-
rem, hogy bokros teendõi mellett
e levelemmel idejébõl, úgymond
életébõl e néhány percet lecsip-
pentettem, elraboltam. De hát ez
a fõszerkesztõk sorsa...

Nem mindennapi történet
Feleségem, Kati, a’60-as évek

elején 14 hónapig volt a kiskõrö-
si Mezõker irodavezetõje. Napon-
ta járt át autóbusszal munkahelyé-
re. De hát abban az idõben még
nem voltak olyan sûrített buszjá-
ratok, mint ma, amikor csaknem
óránként van járat. Reggel korán,
még sötéttel, úgy 5 óra körül kel-
lett kelni, hogy a buszjáratot el-
érje. Én olyankor még fel sem kel-
tem, akkor fordultam a másik ol-
dalamra, hisz az én munkaidõm
késõbb, 7-kor kezdõdött.

Kora tavasz volt. Feleségem
egyik reggeli indulásakor a kis-
kapu külsõ oldalán, az utcán egy
nagy farkaskutya állt. Elõször ba-
rátságosan csóválta a farkát, de
amikor Kati nyitni akarta a kiska-
put, támadóállást vett fel, és nem
engedte ki az utcára, úgyhogy be
kellett zörgetnie nekem az abla-
kon. Félálomban a következõket
hallottam: “Apu gyere, mert egy
kutya van a kiskapuban és nem

enged ki!” Kiugrottam az ágyból,
pizsamában. Hirtelen, vagy talán
jobb híján egy cirokseprût kapva
a kezembe, elijesztettem a kutyát.
De az csak olyan 10-15 méterre
ment elõttünk, hátra-hátra nézve,
s mikor közelebb értünk, a seprû-
vel újfent el kellett ijeszteni. Út-
közben volt több olyan útkeresz-
tezõdés, ahol irányt változtatha-
tott volna, de sohasem tért ki elõ-
lünk. Vissza-vissza nézett, mint-
ha csak azt mondta volna, hogy õ
is a busszal akar utazni. Nos, így
a kutyát ijesztgetve csak kiértünk
a buszmegállóhoz, ott aztán, mint
aki jól végezte dolgát és eleget
tett bosszantásunknak, eltûnt.

Mint ahogy írtam, tavaszi reg-
gel volt. Az eset azalatt a kritikus
idõszak alatt történt, amikor a vir-
radati félhomály átment reggeli,
azaz teljes nappali kivilágosodás-
ba. Tehát reggel lett és világos, a
kutyaveszély megszûnt, s én ott
álltam a lakásunktól 1 kilométer-
re, pizsamában, cirokseprûvel a
hónom alatt. És persze, haza kel-
lett mennem. Elindultam. Akkor
esett le a tantusz, hogy én milyen
fonák, félreérthetõ, sõt egyértel-
mû helyzetbe kerültem.

Lopakodtam hazafelé, mint
valami bûnözõ, sõt valami kika-
pós férj, akit éppen most ugrasz-
tottak ki valahol az ablakon.
Drukkoltam, hogy kivel találko-
zok, és röviden hogyan fogom
megmagyarázni ezt az alapjában
félre nem érthetõ helyzetet. De
szerencsém volt. Hazafelé jövet
nem találkoztam senkivel. Bár
lehet, hogy tudtomon kívül volt,
aki az ablakon kilesett és meglá-
tott. Hogy annak, velem kapcso-
latban milyen gondolatai támad-
hattak, lett légyen férfi, avagy nõ
az illetõ, azt e sorok olvasójára
bízom.

Kati rövidesen itt Izsákon lett
az Állami Gazdaság könyvelõje,
megszûnt a buszozás és a kutya-
kergetés. De ha Kati, Kiskõrösön
irodavezetõ nem lett volna

akkor az én életem -ezzel, a
megtörténtekor talán izgalmas,
ma már csak mosolyogni való, ne-
vetséges kis történettel- szegé-
nyebb lett volna.

Gondolat a halálról
Sohasem tudhatod, hogy a halál mikor jön el.
Néha távol van tõled, néha oly közel.
Néha fiatalon robog feléd, mint gyorsvonat
Cél csak a végállomás,
Vissza sohasem tolat.
S a bakter nem mondja többé: indulás!
Néha gyötrõ kínokkal ostoroz,
Éveken át ezer fájdalmat, szenvedést okoz,
S ha nyögve, hörögve kiáltod, hogy
A szenvedés már elég - elég,
Õ kajánul visszaszól;
Csak szenvedj még-még!
S ha tarsolyában több kínzó trükköt
Számodra nem talál,
Akkor, s csak akkor jön el
A téged megváltó, kegyes halál!

Robeof Claes: “Csendélet” c.
képe alapján
(Miró kiállítás)

A finom vásznak összeválogatott színén
eljátssza, hogyan hathatna terád a fény;
mutat, földi káprázatot másoló képet,
anyagokat, ahogy tömör szépségben élnek!
S, az anyag lelkét, ahogy a formán átragyog,
míg a sejtés mélyén felvillant gondolatok
fonalát, az értelem nyílásába rántja,
e helyrõl még, mely a láthatatlan fonákja.

Csendé le tCsendé le tCsendé le tCsendé le tCsendé le t

Lásd: az asztalon az abrosz kék-fehér selyme,
tán, mintha sosem látott forma árnya lenne,
azon kenyér, a kicsiny cipó, megtört, barna,
mögötte kósza fény, valamit ír a falra;
tán csak sejteti , mit lelked már kimondott:
hogy éltetõ földi ajándék az, de boldog,

aki úgy látja benne megtört foszló belét,
hogy Valaki odaadta benne, az életét!
Nézd, a levél alatt az érés folyamatát,
árnyakba rejtve, érti, ki feszülten figyel,
hogy a az érzés teljességét lassan éri el;
oly lassan, ahogy a fanyar bogyócskák lénye
nyújtózva, szomjasan vágyakozik a fényre;
mint aki tudja, nincs idõ, csak örök haladás,
s úgy érhetni el a teljes érés zamatát,
ahogyan fényt a fürt magán átszûrni enged,
te is, lényegítsd magadba, mi nincs még benned!
Mert rendeltetés az, hogy majd kehelybe csöppen,
s mint ama vér, osztható lesz teljes örömben.
Te is, türelmes alázattal arra várva,
hogy az értékkivonatod, mint a pohárba’
rezgõ nedû, majd csíkot rajzoljon a szélén,
légy a szépség beteljesülése a végén!

Magyar Gyuláné
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LABDARÚGÁS

Rapszodikus szereplés

FFFFFe lh ívás !e lh ívás !e lh ívás !e lh ívás !e lh ívás !
November végén indul Izsákon a Sportcsarnokban a hagyományos kispályás Teremlabdarúgó Csar-

nok Kupa. Csapatok jelentkezését várjuk november 20-áig. A nevezéseket a csapatok jelentkezésének
sorrendjében fogadjuk el!

Érdeklõdni és jelentkezni a következõ telefonszámokon lehet:
Izsák László 06/20-475-79-66

Gréczi Gábor 06/70-335-78-69

A Sárfehér SE felnõtt labda-
rúgó csapata az elsõ fordulóban
történõ botlás után az eredmé-
nyek tekintetében javított, de a
játék nem mindig sikerült szemet
gyönyörködtetõre. Sajnos ennek
az ötödik fordulóban ismét egy
nem várt pontvesztés lett a vége.
Remélem a következõ mérkõzé-
sekre összekapja magát a csapat,
és ismét szép játékot produkál.

A 2. fordulóban hazai pályán
Szabadszállás csapatát fogadtuk.
Az elsõ negyedórában kétgólos
elõnyt szereztünk. A félidõ többi
részében is mi irányítottuk a játé-
kot, aminek az lett a következmé-
nye, hogy a félidõ vége elõtt to-
vább növeltük góljaink számát.
A második félidõben aztán to-
vább folytatódott a fölényünk. A
gyenge vendégcsapat ellen elég
volt a visszafogott játék is. Eb-
ben a félidõben is szinte csak ne-
künk volt helyzetünk, és akár na-
gyobb arányban is nyerhettünk
volna. A vendégek egy furcsa íté-
let folytán büntetõbõl szépítet-
tek. A következõ fordulóban Kis-
kõrösre látogattunk. A hazai csa-
pat az idén nyáron került fel a
megyei másodosztályból az elsõ-
be. Ennek ellenére az elsõ két
mérkõzését megnyerte és a harma-
dik helyen állt a tabellán. A mér-
kõzés elején fõleg a két tizenha-
tos között folyt a játék. Mind a
két csapat sokat hibázott, míg a
félidõ utolsó részében megszerez-
tük a vezetést, sõt két perc múlva
egy nagyszerû ellentámadás vé-
gén egy jó lövéssel befejezve két-
gólos elõnnyel vonulhattunk pi-
henõre. A második félidõben azt
várhattuk, hogy nagy erõvel tá-
madni fog a hazai csapat. Szeren-
csére ez nem következett be, sõt
inkább mi irányítottuk a játékot.
A félidõ közepén, egy büntetõte-
rületen belül elkövetett szabály-
talanság miatt kiállítottak egy
kiskõrösi játékost, és a büntetõt
kihasználva tettük biztossá a ve-
zetésünket. A továbbiakban már
biztosan tartottuk az eredményt,
és a lehetõségeinkbõl még egyet
kihasználtunk. A 4. fordulóban
hazai pályán Nemesnádudvar csa-
patát fogadtuk. Az elsõ félidõben
elég bátran kezdtek a vendégek,
és a kapusunknak többször is ré-
sen kellett lennie, nehogy veze-
tést szerezzenek. Sokat hibáztunk,
de a félidõ végén egy jól eltalált
lövéssel sikerült megszereznünk
a vezetést. A második félidõben
mi birtokoltuk többet a labdát, de
néhány ellentámadásból a vendé-
gek is veszélyeztettek. Az utolsó
negyedórában aztán felpörögtek
az események. Elõször a vendé-
gek kaptak egy (szerintem jogta-
lan) tizenegyest, amit ki is hasz-
náltak. Pár perc múlva szerencsé-

re ismét mi vezettünk, sõt újabb
két perc múlva a játékvezetõ ki-
egyenlítette a (jogtalan) büntetõk
arányát, amit mi is kihasználtunk.
Az utolsó percekben még volt
helyzetünk, de az eredmény már
nem változott. A következõ for-
dulóban Dusnokra látogattunk.
Sajnos ezen a mérkõzésen nagyon
sok hibát követtünk el, ennek
volt az eredménye, hogy az elsõ
félidõ hajrájában megszerezte a
hazai csapat a vezetést. A máso-
dik félidõben megpróbáltuk fel-
pörgetni a játékot, de a hibák mi-
att nehezen sikerült az egyenlí-
tés. A gól után több lehetõségünk
is volt, de csak egyet sikerült ki-
használni. A kimaradt helyzetek
megbosszulták magukat, ugyan-
is a hajrában egy védekezési hi-
bánkat kihasználva egyenlített a
hazai gárda. Sajnos ez azt jelenti,
hogy ismét pontot vesztettünk.

Ifjúsági csapatunk a rossz
kezdés után egyre jobb eredmé-
nyeket produkál. Fõleg azért
nagyszerûek ezek az eredmények,
mert mint az elõzõ hónapban is
említettem, több serdülõkorú já-
tékos is szerepel a csapatban. Na-
gyon remélem, hogy az elkövet-
kezendõ fordulóban is hozzák a
jó eredményeket.

A Kolon FC-nek az elsõ há-
rom fordulóban nem termett sok
babér. A következõ kettõben az-
tán elõször döntetlent, majd ide-
genben gyõzelmet értek el. Na-
gyon jó lenne, ha az utolsó két
forduló eredményei folytatódná-
nak továbbra is.

A Magyar Kupában a 32 közé
jutásért a második vonal élme-
zõnyéhez tartozó Makó csapatá-
val kellett megmérkõznünk. Saj-
nos az alapcsapatból többen is
hiányoztak, ezért tartalékosan
próbáltuk meg az elõzetesen szin-
te lehetetlennek tûnõ továbbju-
tást. A kezdeti tapogatózás után
mindkét csapatnak voltak hely-
zetei. A huszadik percben egy re-
mek támadás végén megszereztük
a vezetést. Sajnos nem sokáig
örülhettünk neki, mert egy védel-
mi hiba miatt egyenlítettek a ven-
dégek. A félidõ vége felé egy sze-
rencsétlenül hazaadott labdát a
kapusunk csak a hálóba tudott
továbbítani. A második félidõben
is volt lehetõségünk a gólszerzés-
re, de sajnos ezek mind kimarad-
tak. A makói csapat sem tudta ki-
használni a helyzeteit a nyolcva-
nadik percig, de ekkorra már elfá-
radtunk és a végén kétszer csak
sikerült a kapunkba juttatniuk a
labdát. Ezzel el is döntötték a
mérkõzést, amelyen egyáltalán
nem vallottunk szégyent.

A következõ évi Kupára is el-
kezdõdtek a megyei selejtezõk.
Az elsõ fordulóban mindkét csa-

patunk részt vett. A Sárfehér SE a
megyei III. osztályú Fülöpházára
látogatott, és könnyedén jutott
tovább. A Kolon FC a megyei II.
osztályú Helvécia csapatát fogad-
ta hazai pályán. Több helyzete is
volt a hazai csapatnak, de sajnos
csak egy gólt sikerült szerezniük.
Mivel a vendégek négyszer talál-
tak a kapuba, így õk jutottak a
következõ fordulóba.

Ezek után nézzük a részletes
eredményeket:

2. forduló:
Sárfehér SE - Szabadszállás 6

- 1 (3 - 0) Góllövõink: Kirchner
(2), Juhász (2), Ámann, Hugyecz.

Gréczi Gábor: A gyõzelem el-
lenére a játékkal nem voltam elé-
gedett, de ilyen arányban is meg-
érdemelten nyertünk.

Ifjúsági eredmény: 4 - 1 Gól-
lövõink: Balogh (2), Csernák,
Terecskei.

3. forduló:
Kiskõrös - Sárfehér SE 0 - 4

(0 - 2) Góllövõink: Márton, Parti,
Pap (11-esbõl), Hugyecz.

Gréczi Gábor: Ezen a
meccsen látszott, hogy az nyer,
aki az elsõ gólt lövi. Szerencsére
mi voltunk azok. Fegyelmezett-
ségben és összeszedettségben is
jó teljesítményt nyújtottunk, és
megérdemelten gyõztünk.

Ifjúsági eredmény: 2 - 1 Gól-
lövõnk: Bajusznács.

4. forduló:
Sárfehér SE - Nemesnádudvar

3 - 1 (1 - 0) Góllövõink: Parti (2, a
másodikat 11-esbõl), Kirchner.

Gréczi Gábor: Nem tiszteltük
megfelelõen az ellenfelet, és en-
nek majdnem megittuk a levét.

Ifjúsági eredmény: 3 - 2 Gól-
lövõink: Horváth, Balogh, Berta-
lan.

5. forduló:
Dusnok - Sárfehér SE 2 - 2 (1

- 0) Góllövõink: Parti, Juhász.
Gréczi Gábor: Túlságosan

könnyedén vettük a mérkõzést,
és ez miatt a döntetlen igazságos-
nak mondható, habár nyerhettünk
volna.

Ifjúsági eredmény: 3 - 4 Gól-
lövõink: Balog (2), Bertalan,
Terecskei.

A Kolon FC eredményei:
2. forduló: Kolon FC - Kecs-

keméti LC 0 - 4
3. forduló: Helvéciai Vállal-

kozók - Kolon FC 3 - 1 Góllö-
võnk: Istenes.

4. forduló: Kolon FC -
Ballószögi Vállalkozók 2 - 2 Gól-
lövõink: Csernák, Magó.

5. forduló: Fülöpszállás -
Kolon FC 3 - 4 Góllövõink: Ga-
lamb (2), Juhász (2).

Magyar Kupa mérkõzés:
2. forduló: Sárfehér SE -

Makó 1 - 4 (1 - 2) Góllövõnk:
Hugyecz.

Gréczi Gábor: Tartalékos csa-
pattal sem vallottunk szégyent a
nevesebb együttessel szemben.
Kis szerencsével szorosabb mér-
kõzést is vívhattunk volna.

Magyar Kupa Bács megyei
selejtezõ:

1. forduló: Fülöpháza - Sár-
fehér SE 0 - 4 Góllövõink: Ámann
(2), Hleba, Kirchner.

Kolon FC - Helvécia SE 1 - 4
Góllövõnk: Csákó.

A további mûsor:
Szeptember 17. 16:00: Kolon

FC - Dunaegyháza
Szeptember 18. 16:00: Sárfe-

hér SE - Kunszállás
Szeptember 21. 16:30:

Kunbaracs - Sárfehér SE (Magyar

Kupa selejtezõ)
Szeptember 25. 16:00:

Akasztó - Sárfehér SE, Tiszaugi
KTE - Kolon FC

Október 02. 15:00: Harta -
Sárfehér SE, Kunbaracs KSE -
Kolon FC

Október 08. 15:00: Kolon FC
- Hetényegyháza

Október 09. 15:00: Sárfehér
SE - Kerekegyháza

Október 16. 14:30:
Soltvadkerti TE - Sárfehér SE,
Soltszentimre - Kolon FC

Október 22. 14:30: Kolon FC
- Városföldi SE

Október 23. 14:30: Sárfehér
SE - Tompa KSE

Izsák László

BAVIREX KFT izsáki mûanyag üzemébe férfi
és nõi munkatársakat keres, csomagolási munkára.

Tel: 06-20-9242-242

Fõzõverseny
az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület rendezésében

Fõdíj: 30.000.-Ft
Nevezési díj nincs.

A zsûri tagjai: Delhusa Gjohn, Terenyi István (Új Tanyacsárda),
Prikkel László (Vino Étterem), Ungor Erik (Arany Sárfehér Étterem)

Jelentkezni lehet: Polgárõr Székház (Dózsa tér 11.) vagy telefo-
non: Deák István: 70 / 600 85 62 Turai Péter: 70 / 375 97 09

Alapanyagot, felszerelést a versenyzõk maguknak biztosítják.
Nevezni kizárólag marhapörkölt kategóriában lehet.

Jelentkezési határidõ: szeptember 23. 18.00. óra

SÜTEMÉNYSÜTÕ VERSENY

Fõdíj: 10.000 Ft.
Nevezési díj: nincs.

Felhívjuk a süteménysütõ verseny iránt érdeklõdõk figyelmét,
hogy a nevezési határidõt erre is meghosszabbítottuk szeptember 23-
ig. Jelentkezni az ITV Stúdióban, illetve a 375-900-as telefonszámon
lehet. A süteményeket is a fõzõverseny zsûrije fogja értékelni.
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Egy gyöngyszem a nyárból

Még javában tartott a tanév, amikor a Városi Gyermekjóléti- és
Családsegítõ Szolgálat pici füzetet osztogatott szét közöttünk amely-
ben a nyári programokra invitálnak.

Az egyik oldala az El Broncho Ranch-ra invitált.
Hát ezt nem lehet kihagyni! Izsák határában valóban létezik

egy olyan “Ranch”, ahol lovagolni, úszni lehet, amellett, hogy az
ember gyereke szívét-lelkét gyönyörködtetheti a csodálatos tájban.

Elérkezett a várva várt nap.
Gyülekezõ, izgatott indulás, kíváncsi várakozás: hova megyünk,

milyen lesz majd?! A Matyó felé vettük az irányt. Hát aki eljött, nem
csalódott, - a hely gyönyörû!

Amikor kiérkeztünk megnéztük a lovakat, majd jót játszottunk.
Volt csocsó- és ping-pongasztal. Folyt a harc rendesen, hogy ki

melyiket vegye birtokba. A fiúk, lányok tábora örök harcban állt
egymással.

Kellemes, pihentetõ, szórakoztató volt a sok kézmûves foglal-
kozás. Amikor jó idõ volt, -lehetett lubickolni a frissen elkészült
medencében. Természetesen a lovaglási program sem maradhatott
el.

Az ebédet naponta felváltva a Misi bácsi és a Pali bácsi hozta ki
nekünk az iskola ebédlõjébõl. Gyorsan elszállt az 5 nap.

Hálásan köszönjük Tímea néninek, hogy megszervezte ezt a
tábort.

Köszönjük a Szolgálat tagjainak, hogy vigyáztak ránk, s foglal-
koztak velünk.

Köszönet illeti azokat a felnõtteket, szülõket is, akik a szállítás-
ba segédkeztek.

NAGYON JÓ VOLT EZ A PROGRAM! KÖSZÖNJÜK!
JÖVÕRE IS ELMEGYÜNK!

Fodor Fruzsina és Fodor József

Nyári tábor

Nagy izgalommal vártam a nyarat, mert sok izgalmas program
volt kilátásban. Elsõként jelentkeztem egy táborra, amit a
gyermekjólétisek szerveztek. Ez a tábor egy lovas tábor, az El
Broncho Ranchon, amely egy nagyon szép tanyán van, valahol a
Matyó pusztában. A szép, Eu-színvonalú tanyán gyönyörû lovakat
láthattunk, simogathattunk, melyekre az utolsó napon fel is ültünk.
Minden nap autóval szállítottak bennünket oda-vissza. Az ebédet
pedig helybe hozták. Programjainkat még változatosabbá tette a
gyöngyfûzés, kosárfonás. Az idõjárás is jó volt, még medencében is
fürödhettünk több nap. Nagyon jól éreztem magam. Utólag is  kö-
szönöm mindenkinek, akik lehetõvé tették, hogy megvalósuljon ez
a tábor, Timinek, Barbinak, Lídiának, Anitának a Gyermekkjóléti
dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatalnak, a tanya tulajdonosának, a
lovak gazdájának, valamint azoknak, akik támogatták, hogy mi jól
érezzük magunkat. Köszönjük szépen.                      Vida Salomé

Legszebb öröm, a gyermeköröm

2005. nyarán igen gazdag
gyermekprogramokat kínált
Szolgálatunk. Munkánk sikeres-
ségét bizonyította a sok érdeklõ-
dõ szülõ és résztvevõ gyermek.
4 héten keresztül szerveztünk tá-
borokat, melyekben volt stran-
dolás, lovaglás, természetjárás,
madárgyûrûzés, kézmûveske-
dés, stb.

A költségeket igyekeztünk
minél minimálisabbra szûkíteni,
így csak az ebéd került pénzbe a
szülõk nem kis örömére.

A gyermekek szállítását a
Bikatorokba az Önkormányzat és
néhány szülõ segítségével oldottuk meg, ezúton is KÖSZÖNET ne-
kik!

Köszönet illeti az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesületet a Kéz-
mûves-tábor helyszínének biztosításáért és azokat a pedagógusokat
és óvó néniket akiknek ötleteivel színesíthettük a foglalkozásokat.

Bízunk abban, hogy a táborokkal könnyítettünk a szülõk hely-
zetén, hiszen nyáron sok gyerek cselleng felügyelet nélkül, jobb
esetben ül a TV, vagy a számítógép elõtt. Alapos szervezéssel a
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelõ foglalkozásokat tartot-
tunk, így minden reggel 9 órától 16 óráig  a szülõk biztos helyen
tudhatták gyermekeiket.

Jövõre is szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné változato-
san eltölteni a nyári szünidõt.

A Szolgálat munkatársai

El Broncho Ranch

Nyári táborok 2005Nyári táborok 2005Nyári táborok 2005Nyári táborok 2005Nyári táborok 2005

Ezen a nyáron is -mint min-
dig- a Gyermekjóléti és Család-
segítõ Szolgálat rendezett egy
fantasztikus tábort (a sok közül)
egy csodálatos helyen, ami 2005.
07. 04-én kezdõdött. Ez az 5 nap
felejthetetlen élmény volt a részt-
vevõknek A hely neve: El
Broncho Ranch.

S hogy mit lehet csinálni itt?
Sokan kérdezték tõlem, hogy
milyen élményeknek voltunk
részesei és elmondhatom, hogy
minden gyerek álma lehet egy
ilyen kirándulás. Az elsõ napon
hétfõn megismerhettük ezt a
gyönyörû birokot. Már ekkor
mindenki fantáziáját megmoz-
gatta ez a hely, hiszen láttuk az
itt élõ állatokat: lovakat, kecské-
ket, bikákat, egy szürkemarhát
és kicsinyeit, valamint egy bö-
lényt.

Gyerekek sokasága csak állt,
és nem tudott betelni a barátsá-
gos állatok látványával. Igaz,
hogy volt egy ló, akit nem lehe-
tett megsimogatni, mert harapós
volt, de úgy gondolom, hogy
beértük a többi állattal is. Ezen-
kívül megtekinthettük a meden-
cét is, amelyben csak kedden
volt lehetõségünk fürödni. Szó-
val ez a napunk elég mozgalmas
volt, hiszen egy ekkora tanyát
elég hosszú idõ bejárni. Aludni
is nehéz volt, annyira vártuk a
következõ napot.

Eljött a kedd. Nagyon iz-
gultunk, mivel tudtuk, hogy egy
hatalmas pancsolás vár ma ránk.
Így is történt. Az ember el se tud-

ná képzelni, hogy ez a 24 gye-
rek egy medencében milyen
hangzavarral és örömmel tud
lubickolni. Természetesen aki
nem látta elõzõ nap a ranchot,
azt körbevezették a fürdõzés
alatt, persze nem maradhattak ki
õk sem a fürdõzésbõl sem. Az-
tán jött az ebéd, ami mint min-
den nap, nagyon finom volt. Már
az ebédet is elkapkodtuk, hogy
minél elõbb találkozgassunk is-
mét a lovakkal, de aki esetleg
nem zárta õket annyira a szívé-
be, az megint a habok közé vet-
hette magát. Sajnos eljött az este,
és haza kellett mennünk, de nem
bántuk, mert tudtuk, hogy hol-
nap is örömteli napunk lesz.

A szerdai napon a rossz idõ-
járás keresztbe tett a pancsolás-
nak, de így is találtunk magunk-
nak megfelelõ programot, amit
ugyanannyira élveztünk, mint az
elõzõ napokat. Persze tizenéves
létünkre mi lehetne fontosabb a
játéknál?! Ezért hát a
csocsóasztalt rohamoztuk meg.
Ezek után megismerhettünk egy
nagyon szimpatikus lányt, Kati-
cát és egy fiút, akit Henriknek
hívnak. A többiek a játéknál
maradtak, de én elmentem ezzel
a két fiatallal, és segítettem ne-
kik a legelõre terelni néhány lo-
vat. Nagyon izgalmas volt. Kö-
zeledett a hazaindulás pillanata,
de jó gyerekek lévén összeszed-
tük a legelõn lévõ szemetet. A
lovak közben közöttünk fickán-
doztak.

A csütörtök is mozgalma-

san telt, mert végre felülhettünk
egy Huncut nevû lóra. Persze
csak sétáltunk a paripával, mivel
még nem vagyunk gyakorlott
lovasok, de mi ezzel is beértük.
Sokan annyira megkedvelték az
állatokat, hogy finomabbnál fi-
nomabb eledelekkel látták el õket
Katica és Henrik egy csodás be-
mutatót tartottak nekünk, termé-
szetesen a lovak segítségével.
Mindenkinek kis híján leesett az
álla a csodálkozástól. Megdöb-
bentõ, hogy milyen ügyesek,
hiszen csak 3 éve kóstoltak bele
az iskola rejtelmes világába.

Az utolsó nap délelõttjén
kedvezett nekünk a napocska,
biztosan tudta, hogy holnap már
nem leszünk itt, tehát úsztunk.
Délután szabadprogram volt:
mindenki arra mehetett, amerre
csak a szem ellát, de csak a bir-
tok határain belül. Aztán egy
Kölyök nevû lovásszal ismét lo-
vakat tereltünk. 5 ló volt, köz-
tük egy csikó. A nap kezdett
nyugovóra térni, s ez azt jelen-
tette, hogy búcsút kell vennünk.
Ez elég fájdalmasan ment, még
egy pár napot nagyon szívesen
eltöltöttünk volna itt. Így hát
lógó orral útnak indultunk, de
elõtte elbúcsúztunk mindenkitõl.

A szép élmények sora biz-
tosan örök emlék marad szá-
momra. És a gyermekeimnek
majd elmesélhetem, hogy 2005
nyarán is milyen boldoggá tett a
Gyermekjóléti Szolgálat. Szeret-
nék a rendezõknek köszönetet
mondani minden résztvevõ ne-
vében, hogy ilyen fantasztikus
hetet varázsoltak nekünk.

Sárga Martin

Fodor József 6.b rajza

Környezetvédelmi tábor Izsákon 2005. július 4-8.

Célunk a város feltérképezése
környezetvédelmi szempontból. A
“zöld” csapat tagjai: Ferencz Botond
3.a, Bognár Nóra 5.a, Fekete Rebe-
ka 5.c, Bognár Lilla 8.a, Bálint Zsu-
zsanna 8.b, Lévai Adrienn 8.b, Ba-
logh Zsuzsanna 9.o, Ficsor Adrienn
9.o, Szabó Gábor 9.o, Szijjártó Anita
9.o, Tóth Dorina 9.o, Antal
Ferencné fiz-kémia szakos tanár,
Ázsóth Ilona tört-földrajz szakos
tanár, Balogh Rita biológia-
kémiaszakos tanár, Hinterstein
Ferencné mat.-kémia szakos tanár.
Köszönetet szeretnénk mondani a
tábor támogatásáért Mondok József
polgármester úrnak. Ugyancsak kö-
szönetet mondunk a szennyvíztisz-
tító vezetõjének Laki Zoltánnak, a
vízmû vezetõjének Molnár Gábor-
nak, a hulladéklerakó helyi vezetõ-
jének Simon Editnek, a Helytörté-
neti és Pálinka Múzeum vezetõjé-
nek Mondok Józsefnének és a Kis-
kunsági Nemzet Park helyi felügye-
lõjének, Medgyesi Gergelynek a szí-
ves fogadtatásért és a szakszerû tájé-
koztatásért. A látottakról, hallottak-
ról a következõ számokban folya-
matosan beszámolunk. Az elsõ részt
fogadják az alábbiakban.

1. nap 2005. 07.04-én indult
egy környezetvédelmi tábor Izsá-
kon, melyet az iskola környezet-
védelmi felelõsei szerveztek. A tá-
bor célja, hogy megismerjük váro-
sunkat a szépségeivel és hiányos-
ságaival együtt. Kirándulásunk öt
napig tartott. Most az elsõ napot
ismertetjük. Reggel kíváncsian vár-
tuk, hogy mi fog történni ezen a
napon. Majd elindultunk,és körbe
bicikliztük Izsák körülbelül ne-

gyedrészét. Megnéztük a kis utcá-
kat, a város határmenti területeit is
és sok tapasztalatot szereztünk. Csa-
lódottan láttuk, hogy a helységjel-
zõ tábláktól 100 méterre a lakott
terület felé, a telkek el vannak ha-
nyagolva. sajnos, itt találtunk par-
lagfüvet és más allergiát okozó nö-
vényeket is. Az utcákban általában
ápolt elõkerteket lehetett látni. De
voltak elhanyagolt és szemetes ré-
szek is. Megnéztük a kanális partját
több helyen is. Itt azt tapasztaltuk,
hogy a part el van hanyagolva és a
nádat sem kellõképpen, vagy
sehogysem gondozzák. Ugyanis le
kellene vágni minden télen a ná-
dat, hogy ne legyen avas, hanem
szép zöld, tavasszal. Az viszont jó,
hogy nem mindenütt van így. A
Kecskeméti útnál a híd közelében
a kanális partja szép rendezett, és a
nádat is megfelelõen gondozzák.
Voltunk azon az úton is, ami EU-s
támogatással épült kb. 27 nap alatt.
Az út nagyon jó, csak az árkok, és
az út széle tele van apró parlagfû-
vel. Az sem tetszett, hogy a föld-
mûvelõk csak a sorban tisztítják ki
a gazat, de az út szélén már nem.
Ha fontosnak tartanák egészségü-
ket, erre is jobban is oda kellene
figyelni. Ebéd elõtt elmentünk a
Helytörténeti Múzeumba, és meg-
néztük a gyûjteményt, melyet Ko-
vács Gyula, iskolánk volt igazga-
tóhelyettese gyûjtött össze. Örü-
lünk, hogy ezek a tárgyak méltó
helyre kerültek. Itt mindenki meg-
nézheti õket, és az ismertetõ táblá-
kon lévõ szövegbõl egyre többet
tudhat meg Izsákról. Benéztünk a
Pálinka Múzeumba is, ahol megte-

kintettük, hogy milyen tárgyakat
használtak régen a szeszfõzéshez.
Reméljük, hogy beszámolónk arra
serkenti a lakosságot, hogy gon-
dozza, ápolja, tartsa tisztán környe-
zetét és ezáltal Izsák is szebb lesz.

2.nap 2005. július 5-én elin-
dultunk túránk második napján.
Utunk elõször az Izsák határában
lévõ szennyvíztisztítóhoz vezetett.
Itt Laki Zoltán, a tisztító vezetõje
elmagyarázta a szennyvíztisztítás
fõbb fázisait. Megtudtuk, hogy fõ-
leg tõlünk függ a víz minõsége.
Sajnos ez kevés embert foglalkoz-
tat, így olyan anyagok is kerülnek
a szennyvízbe, melyek megváltoz-
tathatják a víz PH értékét. Ez sú-
lyos károkat okozhat környeze-
tünkben. Miután mindent részlete-
sen megnéztünk, elindultunk kö-
vetkezõ célpontunkhoz, a vasútál-
lomásra. Ott tízóraizás után láttuk,
hogy nem mindenütt gondozzák
megfelelõen a sínek melletti terüle-
teket. Ezek után elmentünk a
Kolon-tó új kilátójához. Útközben
figyeltünk a házakra. Megfigyel-
tük, hogy mennyire tiszták, gon-
dozottak. Láttunk gondozott, és
kevésbé rendezett részeket is. A ki-
látóhoz érve megnéztük a nádas élõ-
világát. Tudomást szereztünk arról,
hogy a közelben van egy mester-
séges tó, melyet megnéztünk. Ott
láttunk néhány tavirózsát és szép
növényeket a tóparton. Észrevet-
tünk egy vizisiklót és néhány  bé-
kát is. Jól esett a finom ebéd. Kicsit
“elpilledve” fogtunk hozzá élmé-
nyeink összefoglalásához.

Balogh Zsuzsanna 9.o
Ficsor Adrienn 9.o
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V A L L Á S

Református gyülekezeti hírek
- szeptember 23-án (pénteken), 17 órától Dr.Vasváry Artúrné tart elõadást a reformá-

tus gyülekezeti házban, “Rákbeteg a családban - hogyan segítsünk?” címmel
- szeptember 23-án (pénteken), 19 órától, a Városi Énekkar fellépése a templomban
- szeptember 24-én (szombaton): 9-17 óra között Ökumenikus Sátor a Dózsa Gy.

Téren
- a legközelebbi istentisztelet Kisizsákon ( a Sárfehér napok miatt): október 2. (vasár-

nap) 14.30 !

Felmagasztalás

TAKÁCS DEZSÕ
halálának második évfordulójára

Közösen készen rosszra, jóra
Így talált minket minden óra
Közösen volt minden mit bírtunk
Legyen közös hát a mi sírunk
Drága emlékét szeretettel õrizzük.

Családja

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

ID. CSIZMADIA BÁLINT

temetésén részt vettek, mély gyá-
szunkban velünk együtt éreztek, fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET-----
NYILNYILNYILNYILNYILVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁS

Mivel a latin nyelvben a
mély és a magas ugyanúgy író-
dik és hangzik, gondolatéb-
resztõ elmélyülésre vezethet a
hét egyik ünnepe, a Szent Ke-
reszt felmagasztalásának nap-
ja. Ex-altáció-nak mondja a
régi ünnepi megfogalmazás
azt a történelmi eseményt,
amikor a perzsa hódítók ke-
zébõl, akik kirabolták a jeru-
zsálemi szent helyeket is, és
magukkal vitték Krisztus ke-
resztjének ereklyéjét, egy si-
keres akció végén visszasze-
rezték ezt a páratlanul nagy
kincset, és Herakliosz császár,
kötéllel a nyakában, mezítláb
és daróc ruhában saját vállán
vitte a Szent Kereszt templom-
ba a keresztet, hogy újra elhe-
lyezzék oda, ahol eredetileg
állt, s Jézus Urunk rajta szer-
zett üdvösséget a világnak.

Biztosan a mélybõl való
kiemelést és magasba dicsõí-
tést akarja az ünnep neve ki-
fejezni, hiszen pogány kezek-
be került a gazdagon díszített
ereklye, akik fel sem foghat-
ták, mit jelent a keresztények-
nek a drága Fa, melyen üdvös-
ségünk függött. Nekik pusz-
tán hadizsákmányt jelentett, s
talán, ahogy már a gyõztesek
szokták, bizonyos káröröm-
mel teli kajánsággal tekintet-
tek a szent fára, s a visszatérés
hittel teli ünnepe helyezte iga-
zi helyére Jézus keresztjét.
Mert akkor legszebb a kereszt,
ha nem a földbõl nõ ki, ha-
nem a bizalommal teli szív-

ben gyökerezik.
De van ennek az

exaltációnak más, isteni értel-
me is: Az isteni lét végtelen
magasságából eljön értünk,
szegény bûnösökért az Isten
Fia; Õ, a gazdag, értünk sze-
génnyé lett, hogy mindnyá-
junkat gazdagítson. Kiüresí-
tette önmagát, hasonló lett
hozzánk, kivéve a bûnt, hi-
szen bûneink váltságáért vál-
lalta az emberi létet. Ez is
exaltáció volt: a magasból a
mélybe hajlás, hogy felemel-
je és felmagasztalja az elesett
embert.

Van a lelki élet magassá-
gaiban és mélységeiben is
mondanivalója az ünnep ne-
vének: Sokszor a bûn mélysé-
ges örvényeibõl emel ki az is-
teni szeretet hatalma, máskor
meg, magunkat elbízván, Is-
ten jóságának trónjáról bu-
kunk a legmélyebb sötétség-
be, a semmibe. Fönt és lenn:
egyaránt az Isten irgalmának
tájain vagyunk. Ha fönt érez-
zük magunkat és boldogok
vagyunk, el ne feledjük, Ki-
csoda emelt fel vére árán min-
ket a boldogság magasába! Ha
nagyon lenn vagyunk, el ne
feledjük, Ki halt meg értünk,
hogy a halál árnyékában vesz-
teglõket is szent Szívére ölel-
je!

Nincs másban üdvössé-
günk, mint a mi Urunk Jézus
keresztjében, melyen meghalt
nekünk a világ, s mi a világ
számára.

Ámulatra indít Jézus sza-
va, melyet Nikodémusnak, az
írástudónak mond: Ahogy
Mózes felemelte a kígyót a
pusztában, úgy emelik fel, ma-
gasztalják fel az Emberfiát is.
Nem azért, hogy az Õ dicsõsé-
ge növekedjék, hiszen Isten
maga a dicsõség. Hanem azért,
mert Isten szeretete adta Fiát a
világnak, hogy aki Õbenne
hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Nem elítél-
ni, az istenfiúi méltóságból le-
taszítani, hanem a méltatlan
mélységbõl fölemelni jött
minket a személyes Szeretet.

Szent kereszt ünnepére
emlékezve arra kell gondol-
nunk, hogy nekünk, megvál-
tott, fölemelt és felmagasztalt
embereknek sem az a dolgunk,
hogy mélybe taszítsunk bár-
kit bûnei miatt, hanem Jézus
szeretetébõl erõt merítve, -
magunk is megmaradjunk fel-
emelt méltóságunkban, s má-
sokat is igyekezzünk kiemel-
ni lealacsonyodott sorsukból.
Mert a kereszténység a kereszt
vallása: a megalázkodás és
felmagasztalás vallása. Jézus
engedelmes lett a halálig, a
kereszten való halálig. Ezért
az Atya felmagasztalta Õt, s
olyan nevet adott Neki, hogy
erre a névre mindennek meg
kell hajolnia. Hajoljon meg a
mi térdünk és szívünk is, hogy
Isten felemelhessen bennün-
ket.

Podmaniczki Imre
plébános

Egyházközségi hírekEgyházközségi hírekEgyházközségi hírekEgyházközségi hírekEgyházközségi hírek

- Szeptember 24-én, a Sárfehér Napok programjában újra nyílik Ökumenikus Sátor a
fogorvosi rendelõ elõtti parkolóban. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt de. 9-tõl du.
5-ig!

- Szeptember 25-én nem a Mûvelõdési Házban, hanem a templomban tartjuk a vasár-
napi szentmiséket. A többi napon szokás szerint a Napközi Otthonban /közösségi ház/
misézünk.

- Szeptember 25-én a Katolikus Egyház országos gyûjtést tart a székelyföldi, árvíz
sújtotta települések megsegítésére.

- Templombúcsúnk és a terményhálaadás október 2-án lesz. Az ünnepi szentmise 10
órakor kezdõdik. A szentmisét Czeglédi Zsolt házfõnök atya mondja. A felajánlott ter-
ményeket idén is a Piarista Gimnázium kollégiuma részére adjuk át.

- Októberben minden este fél 6-tól rózsafûzért imádkozunk, és utána közvetlenül
lesznek a szentmisék. Ettõl kezdve az esti szentmisék 6 órakor kezdõdnek, az esti harang-
szó 7 órakor szólal meg.

- Továbbra is kérjük Testvéreink imáit és adományait a templom teljes felújításához!
- Eddigi adományaikat és mindennemû segítségüket hálás szívvel köszönjük!

EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS

IKEM hírek
- október 7-én (pénteken), 17.00 órától Bárth János úr  tart vetítéses elõadást a refor-

mátus gyülekezeti házban, “Az erdélyi tanyás gazdálkodás jellemzõi” címmel. Minden-
kit szeretettel várunk!

Az Arany sárfehér Szõlõ-
és Bortermelõk Szövetkezetének

tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

Az Izsáki Agárdy borá-
szati üzem megvásárlása az
önerõ befizetésével indítha-
tó. Kérjük tagjainkat és a be-
lépni szándékozókat, hogy
sürgõsen jelentkezzenek az
összeg befizetésével a szövet-
kezeti irodán.  A borászati
üzem vásárlásához szükséges
önerõ minimum 17.000Ft/ha,
a szükséges összeg a szövet-
kezet 52400054-10014406
számú bankszámlájára is be-
fizethetõ. Ebben az esetben
mindenképpen jelezzék a be-
fizetõ nevét és a befizetés jog-
címét: “Pincevásárlás ön-
rész”. A borászati üzem meg-
vásárlása után az újabb belé-
põk csak az emelt összegû
önrész befizetésével
(100.000Ft/ha) csatlakozhat-
nak a szövetkezeti pincészet-
hez.

Az aktuális szõlõfelvá-
sárlási lehetõségekrõl, friss
információkról a hegyközsé-
gi irodán személyesen kap-
hatnak tájékoztatást, de a hir-
detõtáblákon és a szövetke-
zet weblapján is tájékozód-
hatnak. Bárhova történik az
értékesítés, a legfontosabb,
hogy a hegybírónál és az át-
vevõnél jelezzék termelõi
csoporttagságukat. Tájékoz-
tatjuk a Szövetkezet tagjait,
hogy 2005. szeptember16-tól
a Cserszegi fûszeres fajtával
indul a szõlõ gépi betakarítá-

sa. Átvétel Izsák, Agárdy-te-
lep. Egyéb fajták átvétele bér-
feldolgozása kézi illetve gépi
betakarítás esetén elõre beje-
lentkezés alapján lehetséges.
Jelentkezni a hegyközségi-
szövetkezeti irodán a 76/
374-036 számon lehet.

Szõlõbeszállítást tagja-
inknak 1000Ft/szállítmány
engedménnyel lehet igénybe
venni, Cseh Szakál István,
Damásdi Gábor, Raáb Ferenc,
Tóth János fuvarozóknál.
Gépi és kézi betakarítású szõ-
lõ beszállításánál részükre az
átadásnál elsõbbséget bizto-
sítunk. Egységes tarifák szál-
lítmányonként ezer forintban
Izsáktól számolva: Agárdy
8000, Ágasegyháza-Szabad-
szállás 11 000, Orgovány 12
000, Tabdi 14 000+Áfa. Ez
az összeg csökken 1000 Ft-
tal tagi szállítás esetén.

A hónap elején sor került
a második szõlõtermelõ szak-
tanfolyamos csoport vizsgáz-
tatására is. A 30 tanfolyami
hallgató sikeres elméleti és
gyakorlati vizsgáztatás után
OKJ-s képesítést kapott. Ez-
úton is gratulálunk nekik. A
növényvédõ-méregraktár ke-
zelõi vizsgára november hó-
nap folyamán kerül sor. A ke-
celi tanfolyamszervezõ TG.
Virágdekor az idén is indít
kihelyezett képzést szõlõter-
mesztõ és borász szakon, Izsá-

kon. A jelentkezéseket még
fogadjuk. A tanfolyam in-
gyenes, ha legalább 30 hall-
gató jelentkezik. A képzés
tudnivalóit gyakorló szõlé-
szek gond nélkül el tudják
sajátítani. A képesítést az EU-
s pályázatoknál elfogadják,
ahol hamarosan feltétel lesz
a szakirányú végzettség a tá-
mogatások igénybevételére.

Kérjük azon tagjainkat,
akik még nem fizették be a
tavalyi értékesítésük után
járó 3%-os mûködési költség
hozzájárulást, szíveskedje-
nek a szövetkezeti irodán
minél elõbb befizetni.

A Sárfehér Napok kere-
tében idén is megszervezésre
kerül a Terménykiállítás. Kér-
jük a tagokat, hogy aki tud,
hozzon egy-egy ládával az ez
évi termésbõl. Lehetõleg ép,
mutatós gyümölcsöket, szõ-
lõt, zöldségféléket, virágokat
kérünk beszállítani. Egysé-
ges kiállító ládák a gazdakö-
ri teremben, aug. 20-tól már
átvehetõk. A legszebb ter-
ményt kiállítók értékes díja-
zásban részesülnek.

Elérhetõségünk válto-
zatlan: 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

A Kertigépszaküzlet õszi ajánlata
- Husqvarna motorfûrészek és motoros kaszák
szeptember 12-tõl október 28-ig akciós áron!

- Magasnyomású mosók 15% árengedménnyel a készlet erejéig!
- Pedrolló vízszivattyúk, vízellátók 10% kedvezménnyel!

- Amerigo robogók /4 ütemû, 50cm3/ 219.000,-Ft helyett 199.000,-Ft!
- Minden gép szervizelését, alkatrészellátását biztosítjuk!

- Motorfûrészek javítását, láncélezését rövid határidõvel vállaljuk!
- OTP hitelügyintézés helyben!
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Kertigépszaküzlet Izsák, Szabadság tér 28. Tel: 76-375-570
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Szeptember 23. péntek
9 óra Sárfehér Kupa, Magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni- és Csapatbajnoksága - Dr. Várady Jenõ Emlékverseny -
Díjhajtó versenyszám   Fogathajtó pálya
8-16 óra Emlékbélyegzés (10 éves Izsák és Strullendorf testvérkapcsolata)   Posta
10 óra A térség polgármestereinek találkozója.   Városháza
10 óra A kiállítások (termény, termék, kézmûves és képzõmûvészeti) megnyitása  Gazdakör
14 óra Gyermek Sárfehér Futballkupa mérkõzései   Sportpálya
16 óra Ló a Biblia tükrében, Ló a mûvészetben, Ló és az ember,
A kulturált borfogyasztásról (elõadások 20-20 percben)  Polgárõr székház
16 óra A Borutca megnyitása
17 óra Rákbeteg a családban - hogyan segítsünk (elõadó Dr. Vasvári Arturné a Magyar Rákellenes Liga elnöke) Ref.
gyülekezeti ház
18-20 óra A Kostka László Borbarát Klub és a Vino Étterem közös programja  (részletesen lásd lentebb) Vinó Étterem
18 óra A Fourtissimo együttes hangversenye és a Marosi Izidor emlékkiállítás megnyitása    Kisizsáki Kápolna
19 óra A Városi Vegyeskar hangversenye   Református templom
19 óra A Totálkár együttes koncertje   Szabadtéri színpad
21 óra Deák Bill Gyula koncertje   Vino Pinceklub

Szeptember 24. szombat
8 óra Sárfehér Kupa, Magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni- és Csapatbajnoksága Dr. Várady Jenõ Emlékverseny
Maratonhajtás versenyszám   Fogathajtó pálya
8-16 óra Emlékbélyegzés (10 éves Izsák és Strullendorf testvérkapcsolata)   Posta
9-17 óra Motoros versenypálya avatás, motoros tesztnap az Izsáki Sárfehér Sportegyesület Motocross Szakága és az Off-
Road Bázis Kft. szervezésében. Felnõtteknek HAUSBERG, gyerekeknek DERBI motorok (a helyszín a Dajcs dûlõben
található)   Crosspálya
9 óra Az ökumenikus sátor (katolikus, református) programjai 17 óráig Dózsa Gy. tér (részletesen lásd lentebb)
10-16 óra Mobil véradás   Szolgáltatóház elõtt
10 óra A kézmûves utca megnyitása, pörköltfõzõ verseny (tûzgyújtás)   Fõtér
11-20 óra A Kostka László Borbarát Klub és a Vino Étterem közös programja (részletesen lásd lentebb)   Vinó Étterem
13 óra Elszármazott izsákiak találkozója   Vinó Étterem
14.30 óra Nanbudó és aerobik bemutató   Szabadtéri színpad
15 óra Izsák - Solt öregfiúk labdarúgó mérkõzés    Sportpálya
15 óra Harangjáték avatás a fõtéren (Strullendorf ajándéka)   Fõtér
15 óra A Strullendorfi Modern Tánccsoport és Szimfónikus Zenekar mûsora   Szabadtéri színpad
16 óra Az Idõsek Ápolási Otthonának avatása   Idõsek Otthona
16.30 óra A V-Tech együttes mûsora   Szabadtéri színpad
17 óra MEGNYITÓ és a városi kitüntetõ címek átadása.
A rendezvényt dr. Szanyi Tibor, a Gazdasági Minisztérium államtitkára nyitja meg   Szabadtéri színpad
19 óra Az Apostol együttes koncertje   Szabadtéri színpad
21 óra A P-Mobil együttes koncertje   Vino Pinceklub
21 óra Szuperbuli az Ungor és Ungor Borház támogatásával Közremûködnek: Lajcsi és zenekara, Komonyi Zsuzsi,
Matyi és a hegedûs, Gyémánt Valentin, show táncosok. A mûsor után táncest a  Program együttessel (a belépés díjtalan)
Fogathajtó pálya

Szeptember 25. vasárnap
9 óra Sárfehér Kupa, Magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni- és Csapatbajnoksága Dr. Várady Jenõ Emlékverseny
Akadályhajtás versenyszám   Fogathajtó pálya
13-20 óra A Kostka László Borbarát Klub és a Vino Étterem közös programja (részletesen lásd lentebb) Vinó Étterem
15 óra Országos motoros felvonulás   Kossuth és Rákóczi u.
15 óra Szerelem - musical a Barátok közt c. tv-sorozat szereplõinek mûsora Közremûködnek: Kiss Ramóna, Csifó
Dorina, Szabó Erika, Dósa Mátyás   Szabadtéri színpad
15.30 óra A Sárfehér Kupa eredményhirdetése, a Magyar Köztársaság Fogathajtó Bajnokságának Bajnokavatója    Fogat-
hajtó pálya
16 óra Szüreti felvonulás   Kossuth és Rákóczi u.
16.30 óra A Sárfehér Néptáncegyüttes (kísér a Kecskeméti Hírös Zenekar), a Városi Mazsorett csoport és a Mamarett
Csoport mûsora   Szabadtéri színpad
18 óra A Strullendorfi Zeegenbachtal fúvósegyüttes mûsora Szabadtéri színpad
19.30  óra Zséda (Zsédenyi Adrienn) mûsora   Szabadtéri színpad
21 óra Tûzijáték   Fõtér
21.30 óra Utcabál a Party együttessel   Fõtér

KÍSÉRÕPROGRAMOK
Az ökumenikus sátor programja (szeptember 24. szombat)
9 óra Megnyitó
9-15.30 óra Kézmûves foglalkozások gyermekeknek: gyöngyfûzés, gipszfestés, fonalgrafika, térfonás, ötletek tojástartó-
ból, origami
9.15-11 óra Arcfestés
10-11 óra Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió elõadása (bábszínház, énektanítás, beszélgetés)*
14.00-14.30 óra “Foltmanók” - mesejáték (nem csak kicsiknek)*
14.30-15.30 óra “Lelki-ismertetés” - Vincze István, kiskunhalasi református lelkész elõadása a családról
16-17 óra Az izsáki Ökumenikus Ifjúsági Ének- és Zenekar koncertje
A sátor ideje alatt könyv, kegytárgy, valamint kézmûves alapanyagok és eszközök vásárlására is lesz lehetõség!
A Kostka László Borbarát Klub és a  Vino Étterem közös programjai
Szeptember 23. Péntek
* 18 óra A Kostka László Borbarát Klub legsikeresebb estjének ismétlése. Klubtagoknak bormustra a Sárfehér Borudvar-
ban. Elõadást tart Kókai Nagy Viktor (Pax Televízió, Sziget Fesztivál)
* 20 óra Magyar Filmek Kertje: ÜVEGTIGRIS
Egy pohár bort az “Izirájder” számlájára fogyaszthatsz!
Szeptember 24. Szombat
* 13 óra Magyar Filmek Kertje: VALAMI AMERIKA
* 15.30 óra A KODOLÁNYI VIZUÁLIS ALKOTÓMÛHELY FILMVETÍTÉSE. Beszélgetés és borozgatás az alko-
tókkal.
A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FÕISKOLA HALLGATÓI ÁLTAL KÉSZÍTETT RÖVIDFILMEK
BEMUTATÓJA SORÁN HAZAI ÉS NEMZETKÖZI DÍJAKKAL ELISMERT STÚDIÓMUNKÁKAT IS BEMU-
TATUNK.
* 20 óra Magyar Filmek Kertje: MAGYAR VÁNDOR

Izsáki Sárfehér Napok 2005Izsáki Sárfehér Napok 2005Izsáki Sárfehér Napok 2005Izsáki Sárfehér Napok 2005Izsáki Sárfehér Napok 2005
Szeptember 23-24-25.

Toronypróba ünnepség
Kisizsákon

Lassan már egy éve lesz, hogy a kisizsáki Szent Kereszt kápolná-
ban toronyavató ünnepségre gyülekeztek a hívek és a templomépítõ
közösség tagjai. A jeles esemény évfordulóján, - az Izsáki Sárfehér
Napok keretében - szeptember 23-án 18 órai kezdettel ismét ünneplés-
re várja az érdeklõdõket a Porta Egyesület, a Sárfehér Napok Szervezõ-
bizottsága és a Kisizsáki Kápolnáért Alapítvány elnöksége. A prog-
ram elsõ részében kerül megnyitásra a Marosi Izidor püspök úr emlé-
kére rendezett kiállítás, valamint a templomszentelés utáni eseménye-
ket - elsõ keresztelést, esküvõt - bemutató fotók tárlata.

Az ünnepségen fellép a Fourtissimo Classic fúvós együttes, Kuna
Lajos vezetésével, az elõadás után szeretetuzsonnára várjuk a jelenle-
võket.

Emlékbélyegzés
A Sárfehér Napok pénteki és szombati programjában emlékbé-

lyegzés lesz a postán 8 és 16 óra között az Izsák és Strullendorf között
kötött testvérvárosi szerzõdés 10. évfordulója alkalmából. Az ünnepre
emlékbélyeg is kiadásra került.

Jelentkezõket várunk

Csõszlányok, csõszlegények jelentkezését várjuk a szüreti felvo-
nuláshoz. Jelentkezni az ITV stúdióban, illetve a 375-900-as telefon-
számon lehet. Kérjük a már általános iskolás koron túli fiatalokat is,
hogy vegyenek részt a felvonuláson, s részvételükkel tegyék még szín-
vonalasabbá városi ünnepünket. Kocsit, ruhát biztosítunk.

Szervezõbizottság

Helyszínváltozás

A Sárfehér Napok központi programjainak helyszíne idén változ-
ni fog, mivel a mûvelõdési ház elõtti tér a nagyszámú érdeklõdõ miatt
már jó ideje kicsinek bizonyul. Az eddig használt szabadtéri színpad
szûkös mérete is sokszor okozott gondot, ám a régi helyre nagyobb
nem fér el, ráadásul a tér fái miatt tetõt sem tudunk fölé emelni (ami az
egyre bizonytalanabbá váló idõjárás miatt lassan elengedhetetlen lesz).
E két indok miatt idén helyszínt váltunk, s a takarékszövetkezet elõtti
téren állítjuk fel a nagyobb méretû és fedett színpadot. A vendéglátós
sátrak pedig, a mûvelõdési ház elõtti térre kerülnek.

Kalandozzunk magyarok módjára!
Szeptember 25. Vasárnap
* 17.00 Magyar Filmek Kertje: VILÁGSZÁM
Közönségtalálkozó Koltai Róbert színész-rendezõvel.
* 21.30 Magyar Filmek Kertje: MOSZKVA TÉR
Kapuzárás egy pohár vörösborral
A Kisizsáki Népi Mesterségek Alkotómûhely Egyesület programja a Gaz-
dakör elõtti téren
Pénteken, szombaton és vasárnap kézmûves kiállítást és vásárt tartanak, valamint
népi kismesterek közremûködésével játszóházat szerveznek kicsiknek és na-
gyoknak.

Harangjáték
Szeptember 14-én került fel-

állításra a városháza elõtti téren,
a testvérvárosi kapcsolat 10-dik
évfordulója emlékére,
strullendorfi barátainktól kapott
harangjáték, melynek ünnepélyes
leleplezése és átadása szeptember
24-én, szombaton 15 órakor lesz
a Sárfehér Napok programja kere-
tében.
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Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokban!
Az élelmiszerboltok akciós ajánlata:

2005. szeptember 19-tõl szeptember 30-ig

P&P vekni 1/1 129,-Ft/kg helyett 105,-Ft/kg
Coop 2/1 étolaj 429,- Ft/db 214,50 Ft/l
Coop darált sertéshús 400 gr 99,- Ft/db 247,50 Ft/kg
RUF puding 37 gr 22,- Ft/db
Gyõri nápolyi 200 gr 139,- Ft/cs 695,-Ft/kg
Szentkirályi ásványvíz 1,5 89,- Ft/db 59,33 Ft/l
Pacal 1/1 csíkozott 689,- Ft/kg

Az Iparcikk Áruház ajánlata
Vasalók már 1900,-Ft-tól, Kenyérpirítók már 2700,-tól
Hurkatöltõ már 7990,- Ft-tól, Mákdaráló már 2640,-tól

Meggymagozó már 1350,- Ft-tól, Zománcos bográcsok 2250,-tól
Kompakt fénycsövek már 160,-tól, Audiókazetták már 110,-Ft-tól

Videókazetták már 490,-tól, Szobai hõmérõk már 70,-Ft-tól
Zsebszámológépek már 277,-Ft-tól, Elektromos szeletelõ 6200,-Ft

Fagor kávéõrlõ 6790,- Ft helyett 4100,- Ft
Befõttes üvegek, hozzávaló lapkák széles választékban kedvezõ áron kaphatók!

Mesekönyvet, szépirodalmat, szakácskönyvet,
kötelezõ olvasmányt már 390-Ft-tól vásárolhat az áruházban!

A Háztartási Bolt ajánlata
Bonux biomat mosópor 600 gr 149,- Ft/db 248,33 Ft/kg

Tomi kristály color 6,6 kg 1999,- Ft/db 333,17 Ft/kg
Pur mosogató utántöltõ 3*500 ml 399,- Ft/cs 266,-Ft/l

Zewa papírzsebkendõ 100-s 199,-Ft/cs
Dosia mosópor 5/1 kg  927,-Ft/cs 185,40 Ft/kg

Szüretre üvegballonok kaphatók: 5-10-20-25-50 literes
Mustfokoló 800,- Ft/db, Borfokoló 1040,- Ft/db

Sampon 1 literes, már 199,-Ft-ért, Tusfürdõ egyliteres már 198,- Ft-ért kapható!
Ide mindig érdemes betérni: széles választékkal, kedvezõ árakkal, szakképzett eladók várják!

Tovább tart az Áruház ruházati részlegén a cipõvásár!
Õszi gyermek, férfi, nõi cipõt akciós áron vásárolhat 40-50 % engedménnyel!

Tornacipõ már 490,-Ft-ért!
Várjuk, jöjjön, az ÁFÉSZ boltokba mindig érdemes betérni!

Közlemény
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-

gyelmét, hogy a Sárfehér Napok ren-
dezvénysorozatának elektromos
energia biztosítása érdekében a köz-
területeken ideiglenesen elhelyezett
kábelek, elektromos szekrények min-
dennemû megbontása áramütés ve-
szélye miatt szigorúan TILOS! A ha-
gyományoknak megfelelõen a kábel-
tévé csoport munkatársai az idén is a
rendezvény technikai biztosítását
végzik, ezért kérjük Önöket, hogy
csak a legszükségesebb esetekben
kérjenek kábeltévéhiba-elhárítást!
Megértésüket elõre is köszönjük! A
Sárfehér Napokra kellemes idõt és
jó szórakozást kívánunk minden
izsáki lakosnak, valamint az ideláto-
gató vendégeknek!

Kábeltévé csoport

Orvosi ügyelet
Szeptember 19-22: Dr. Rigó József Zsolt

Szeptember 23-25: Dr. Pap Gyula
Szeptember 26-27: Dr. Rigó József Zsolt

Szeptember 28-30: Dr. Pap Gyula
Október 1-2: Dr. Rigó József Zsolt

Október 3-4: Dr. Pap Gyula
Október 5-7: Dr. Rigó József Zsolt

Október 8-9: Dr. Pap Gyula
Október 10-11 Dr. Rigó József Zsolt

Október 12-14: Dr. Pap Gyula
Október 15-16: Dr. Rigó József Zsolt.

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

Gyógyszertári ügyelet
Szeptember 19-25: Szabadszállás, T: 558-028
Szeptember 26-október 2: Izsák, T: 569-208

Október 3-9: Szabadszállás
Október 10-16: Izsák

Október 17-23: Szabadszállás

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196

Polgárõrség
06-30-555-6654

Kábeltévé ügyelet:
Szeptember 12 - 18: Farkas Zsolt, Garai tér 7.

tel.: 06-20/436-7400
Szeptember 19 - 25: Izsák László, József A. u. 8.

tel.: 06-20/475-7966
Szeptember 26 - Október 02: Farkas Zsolt

Október 03 - 09: Izsák László
Október 10 - 16: Farkas Zsolt
Október 17 - 23: Izsák László

Születtek: Szabó Milán an: Kakulya Ramóna, Mikus Ádám
an:Tercsi Izabella, Virágh Annabell an: Deák Sára.
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Csizmadia Bálint 85 éves, Mátyás kir. u. 4. Kiss Sán-
dor 55 éves,  Kisizsák, Akácfa u. 5, Szénási Sándor 74 éves, Katona
J. u. 78/A, Kulcsár László 79 éves, Széchenyi u. 27.

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
 egyéb építmények bõvítésénél

Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés

Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

  Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással

MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

TEL: 374-441, 06-30-319-0025

Háromszobás összkomfortos családi
ház eladó. Érd: 374-604
Izsák, Kölcsey u. 12. sz. alatt 1216m
2 területû építési telek eladó.
Érd: 70-374-2550
Izsák, Mátyás király u. 12. szám alatti
kertes parasztház eladó.
Ugyanitt 50 literes üveg, szõlõdaráló,
szõlõprés eladó.
Tel: 374-132
Jó állapotban lévõ THOMAS víz-
szivattyú eladó.
Érd: Andó László, Izsák, Jókai u.5.
Eladó egy 5 q-ás laprugós, fékes után-
futó, magasítóval.
T: 06-70-295-3477
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Ganda Group Kft.
Könyvelés, bérszámfejtés

egyéni vállalkozók, bt-k, kft-k,
egyesületek, alapítványok részére,

visszamenõleg is.

További szolgáltatásaink:
- munkaügyi támogatások,

- vállalkozási hitelek intézése

6000 Kecskemét, Kristály tér 5.
Tel:/fax: 76-504-605  mobil: 20-9868-986


