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Hirdessen

az Izsáki

Hírekben

és az Izsáki

Televízióban

XXIV. Izsáki Sárfehér Napok, 2007

Emlékezés
az 1956-os Forradalom

és Szabadságharc
51. évfordulóján,

október 23-án 18 órakor az ’56-os kopjafánál.
Ünnepi beszédet Bérces Lajos képviselõ, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke mond.
Emlékmûsort az iskola tanulói adnak. Várunk
minden izsákit az alkalomra, emlékezzünk

együtt 1956-ra!
Önkormányzat

Eseménydús programok, igazi szép idõ és nagy érdeklõdés. Rö-
viden így jellemezhetõ az idei izsáki ünnep. Alábbi összeállításunk-
ban Bálint Vilmos és Bakonyi Györk fotóval idézzük a három nap
néhány pillanatát.

Gráf József agrárminiszter ünnepköszöntõjében egyebek mellet
így fogalmazott: “Itt, ahol meg tudták õrizni a csodálatos szõlõ-
fajtát, a Sárfehért, érdemes sokat tenni azért, hogy megmaradjon
a borkultúra. A borban kétharmad szõlõ és egyharmad nehéz
munka van, ezért kell nagyon megbecsülni a szõlõmûvelõt és a

borkészítõt.”

A szombat délelõtti programban avatta fel Mondok József
polgármester az Izsáki Házitészta Kft. új üzemét.

A díszpolgári cím idei kitüntetettje K. Szabó József.

Idén nyolcan vehették át
az Izsákért Emlékérem

kitüntetést.

Szombat délután avatták fel az Arany sárfehér Bor- és Pezsgõrend tizennyolc lovagját.
A lovagrend tiszteletbeli tagokat is avatott, köztük Gráf József minisztert, Shirman Ferenc

államtitkárt és Koncz Gábor színmûvészt.

Idén látogatóink érkeztek német testvérvárosunkból, Strullendorfból is, ifjúsági szimfónikus
zenekaruk nagysikerû mûsort adott.

A hagyományos terménykiállí-
tás idén is a Gazdakör épüle-

tében várta a látogatókat.

A borutcában a térség legjobb
borait, köztük természetesen
az Arany sárfehért is kínálták
a szépszámú érdeklõdõnek.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A változatos színpadi programokat a központban és a fogathajtó pályán sok ezren nézték meg.

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub idei kiállításán ünnepeinket mutatta be.

A termény-, iparos- és képzõmûvészeti kiállítások idén is színvonalas látványt nyújtottak.

Nagy sikere volt a színpadnál kínált mustnak is.

A vasárnap délutáni felvonulás látványos és színpompás volt.

Az idei motoros találkozóra 750 jármû érkezett
az ország minden részébõl.
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Gondolom...
TETÉZI LAJOS

...sokan örülnek annak, hogy alig három
nap alatt négyszáznál is több aláírás gyûlt össze
vasutunkért. Persze voltak olyan megszólítot-
tak is, akik nem írták alá az ívet, mondván,
hiába is tennék, kevés ehhez a mi szavunk.
Téves gondolat, mert a hallgatás, beletörõdés

csak megerõsíti a politikusokat abban, hogy bármit megtehetnek.
Postákat, iskolákat, kórházakat, vasútvonalakat zárhatnak be, hazu-
dozhatnak, s csalárdul megszerzett hatalmukkal (vissza)élve kényük-
re-kedvükre lövethetik, verethetik a méltatlankodókat. Gondoljunk
csak (vasútbezáró) Kóka soha el nem évülõ, és igen sokat mondó
szavaira: “Nem a békáktól kérdezik, hogy lecsapolják-e a mocsa-
rat.”

Gondolom, azt is elképesztõnek találják, amikor “élenjáró” adó-
csalók oktatgatnak bennünket az adócsalás helytelenségérõl, s köz-
ben azon dolgoznak, hogyan is játszhatnák át a jó hasznot ígérõ
egészségbiztosítást, s a még itt-ott létezõ állami vagyon javát a ma-
guk és kiszolgálóik kezére. Nekünk meg ígérgetik a szebb jövõt,
miközben éppen azt tüntetik el, trükkök százaival. Mi pedig nézünk
csodálkozva, s képtelenek vagyunk érdekeinket megfogalmazni, plá-
ne képviselni.

Gondolom, hallották, képviselõink viszont nagyon is ismerik a
maguk érdekit. Példás egységbe kovácsolódtak, amikor Gyurcsány,
a kiváltságaikat veszélyeztetõ ötletekkel állt elõ. Teljes volt a felhör-
dülés. Nem úgy, mint Õszödön. Akkor nem voltak ennyire öntuda-
tosak az urak és hölgyek. Nem vetették fel, hogy; bocsánat, de mi
nem adóemeléssel, áremeléssel, vizitdíjjal, kórházi napidíjjal
kampányoltunk, így nem is ezekre kaptunk felhatalmazást a válasz-
tóktól. (Tanulságos itt felidézni Gyurcsány, Orbán elleni hisztériás
kirohanását is, amikor tévévitájukban a Fidesz-elnök a vizitdíj, kór-
házi díj kérdését feszegette.) E helyett nevetgéltek tapsolgattak, egyéb-
ként meg csendben voltak. Hatott “fõnökük” figyelmeztetése: Ha
nem állnak mögé egységesen, visszamehetnek havi 70 ezerért autót
fényezni.

Gondolom, sokan látják már, rossz kezekbe adtuk a köz ügyei-
nek intézését. “megbízottaink” többsége békáknak, okvetetlenkedõ
dilettánsoknak tart bennünket, ha szólni próbálunk saját ügyeink-
ben. Ezért kell hát a magunk kezébe venni dolgaink intézést olyan
népi kezdeményezésekkel, mint a vonatunk visszakövetelésére in-
dított mozgalom, vagy a hamarosan következõ népszavazás...

A látás hónapja

Oreskó Imre elismerése

Köszönet
A Kovács Gyula Kimûvelt Emberfõk Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki az alábbi

támogatóknak az alapítványi célok megvalósításában nyújtott segítségükért.
Vékony István, Juhász Imre, Prikkel László, Somogyi Lajos, Kovács László, ifj. Kovács László,

Heibl József, Izsák Város Önkormányzata, Mondok Kft, Beke István, Góhérné Csontos Mária,
Bárdi Jánosné, ifj. Bárdi János, Izsáki Házitészta Kft.

Hambalkó Ferenc elnök

2000. óta rendezik meg ok-
tóberben a látás világnapját. Az
idei október egyúttal a látás hó-
napja is. A program célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy a
kialakuló látásvesztések, vaksá-
gok közel 80 százaléka megelõz-
hetõ, illetve gyógyítható lenne,
ha az érintettek idõben orvoshoz
fordulnának.

Aligha kell bizonyítani, hogy
az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk a szemünk, hiszen a külvi-
lágból érkezõ információk leg-
többjét látásunkkal érzékeljük.
Megdöbbentõ adat, hogy ha-
zánkban évente hatezren veszí-
tik el látásukat. Ami még meg-
döbbentõbb, hogy ezen esetek jó
része megelõzhetõ lenne megfe-
lelõ szûrõvizsgálatokkal és keze-
lésekkel.

Az idõskori makuladege-
neráció a vakság egyik leggyako-

ribb oka. Ez a betegség az éleslá-
tás helyének -a sárgafoltnak- a
kor elõrehaladtával párhuzamo-
san jelentkezõ elfajulása. A be-
tegségnek két változata van; a
nedves és a száraz forma. A szá-
raz típus a betegek több mint 80
százalékát érinti. Sajnos hatásos
gyógyszeres kezelése nincs, de
megfelelõ összeállítású táplálko-
zással és vitaminokkal megelõz-
hetõ. Fõleg a sárga gyümölcsök
és a zöldségfélék fogyasztása ja-
vasolt. A makuladegeneráció
nedves típusa jóval ritkább, ám
súlyosabb betegség.  Erre viszont
már van hatásos gyógymód, de
nagyon fontos, hogy a beteg idõ-
ben forduljon orvoshoz.

A makuladegenerációt arról
lehet észrevenni, hogy elõbb
torzlátás jelentkezik, majd szür-
ke, késõbb fekete foltot lát a be-
teg ott, ahová nézni akar. Ez a

jelenség a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a páciens nem tud írni,
olvasni, nem tud nagyobb felira-
tokat sem elolvasni, sõt a pénz-
nemek felismerése is gondot
okoz. A betegség kezdete arról
gyanítható, hogy az egyenes vo-
nalakat dõltnek, hajlottnak látja
az érintett. Például a fali csem-
pék, vagy a kockás füzet egyenes
vonalai görbéknek tûnnek. Ilyen
esetben azonnal szemorvoshoz
kell fordulni. De ugyanez aján-
lott minden esetben, amikor va-
lamilyen rosszirányú változást
észlelünk látásunkban. Ajánla-
tos legalább évente egyszer ellen-
õrizni látásunkat például úgy,
hogy egy adott feliratot (cégtáb-
la) azonos távolságból és fényvi-
szonyok között ugyanúgy lá-
tunk-e, mint korábban? A leg-
biztosabb azonban az orvosi el-
lenõrzés.

A szõlõ-bor ágazatban vég-
zett kimagasló munkájáért,
Kovács Béla-díjjal* tüntette ki
Oreskó Imrét, Gráf József agrár-
miniszter. Hogy pontosan mi is
ez az elismerésre méltó mun-
ka, arról olvasóink többé-kevés-
bé tájékozottak lehetnek, hi-
szen lapunk folyamatosan fi-
gyelmemmel kísérte azt a folya-
matot, amelynek eredménye-
ként eredetvédett lett a sárfe-

hér, s a termelõk tulajdonába
került Közép-Európa legna-
gyobb tárolóterû borászati üze-
me, s mely munkáknak Oreskó
Imre volt a motorja. Gratulá-
lunk az elismeréshez, s egyben
erõt, kitartást kívánunk a to-
vábbiakhoz, hiszen nem kis
munka áll a társult pincészet
elõtt. Márkákat kell fejleszteni,
piacokat szerezni. Úttörõnek
számít az izsáki kezdeményezés

az ágazatban, hiszen ez az or-
szág egyetlen borászati üzeme,
amely a termelõk érdekében,
szövetkezésében jött létre és
teljes egészében magyar tulaj-
donban van.

-tetézi-

* Kovács Béla (kisgazda
politikus) 1945-ben és 1956-
ban földmûvelésügyi miniszter
volt.

Tisztelt Izsákiak!

Aláírások a vonatért

Augusztusi számunkban írtunk arról, hogy van némi esély a
márciusban leállított személyvonat közlekedés visszaállítására, a
Kecskemét-Fülöpszállási vonalon. Arról is írtunk, hogy ennek
szorgalmazására aláírásgyûjtési akció indul, s arra biztattam ol-
vasóinkat, hogy fogjunk össze az ügy érdekében. Nos, az aláírási
akció megkezdõdött, a kecskeméti székhelyû Vasutasok és Közle-
kedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsa elnöke, Kõváry
Antal kezdeményezésére. Október 8-9-10-én volt az elsõ “hul-
lám”, az ezidõ alatt összegyûlt aláírások egy parlamenti szakbi-
zottsági felszólalás megerõsítéséül szolgáltak. A jelzett három
nap alatt négyszáz aláírás gyûlt össze Izsákon, ékes bizonysága-
ként annak, hogy sokan várják vissza vonatunkat, s érzik úgy,
hogy annak leállításával valamennyien szegényebbek lettünk.
Köszönet mindazoknak, akik nevüket adták a kezdeményezéshez
és külön azoknak, akik emellett arra is vállalkoztak, hogy mások-
kal is aláíratták az ívet. Az aláírásgyûjtés tovább folytatódik (ter-
mészetesen nemcsak Izsákon, hanem a többi vonalmenti telepü-
lésen, sõt a többi megszüntetett vonalon is), s Fónagy János kép-
viselõ interpellál majd ügyünkben, a parlamentben. A fejlemé-
nyekrõl folyamatosan tájékoztatni fogjuk olvasóinkat, egyben
kérjük, minél többen írják alá az íveket.                          -tetézi-

Túlvagyunk a XXIV. Sárfehér Napokon, s is-
mét elmondhatjuk, hogy emlékezetes három nap
van mögöttünk. Köszönet illet mindenkit, aki
bármivel is hozzájárult ünnepünk szebbé tételé-
hez. Örömteli dolog volt például látni azt, hogy
idén is milyen sokan csinosították portáikat, vele
párhuzamosan utcafrontjukat az ünnepre készül-
ve. Nekik ezúton mondok köszönetet, hiszen név
szerint nehéz lenne mindenkit felsorolni, olyan
sokan voltak! Egy komoly igényességrõl árulkod-
nak ezek a törekvések, ami csak öregbíti jó hí-
rünket, s a településrõl kialakított képet, véle-
ményt. Azt gondolom, hogy nem túlzok, ha azt
mondom, hogy szinte mindenki tesz ilyenkor
valamit azért, hogy szépen, rendben menjenek
az események.

Az alábbiakban névszerint is köszönetet
mondok azoknak, akik munkájukkal, hozzájáru-
lásukkal közvetlenül is segítették a Sárfehér
Napok sikeres lebonyolítását.

Tetézi Lajos, Tetézi Attila, ifj. Turcsán István,
Gréczi Gábor, Kállai József, Németh Ferenc, Ko-
vács Ferenc, Lévai Ferencné, Sárfehér Polgárõr
Egyesület, Dudás Tibor, Damásdi Gábor, Kocsis
Pál, Aczél Lajosné, Ács Ferenc, Beke István, B.
Kiss Mihály, Damásdi Gábor, Bálint Vilmos,
Cséplõ Zoltán, Eszik László, Fehér Józsefné, Izsák
Imre, Juhász Imréné, Kovács Istvánné, K. Szabó
Ferenc, Petrányi Lajos, Raáb Ferenc, Szõlõsi Béla,
Nagy Ferenc és családja, Takács Gyuláné Voltner

Erika, Tamók Elemér, id. Turcsán István,
Mankovics Mihályné, Varga Birtok Kft., Vlaszák
József, Helibor Szövetkezeti Pincészet, Dr. Hor-
váth Csaba, Bakonyi Zoltán, Hajma Zsolt, Dr.
Turai József, Dr. Fülöp Dezsõ, Sörös István, Fran-
kó János, Borbély Flórián, Losoncziné Vass Ju-
dit, Fazekas János, Rigó Józsefné, Juhász Sán-
dor, Kása Erika, Dr. Klászkó Nikolett, Viczián
Gábor, Viczián György, Cséplõ Jenõ, Bak Nándor
és a KHT dolgozói, Sutus János, Salacz János,
Kotán Béla, Sáfár Ferenc, Mihályi Attila, Beke
István, Kiss Csaba, Ungor Erik, Prikkel László,
Mazda Dakó, Ford Autószalon, Balogh Gyuláné,
Szíjjártó Jánosné, Jávorka András, id. Balogh Jó-
zsef, ifj. Balogh József, Sárfehér Néptánccsoport,
Mazsorett Csoport, Nyugdíjas Klub, Flash Tán-
cosok, Szabóné Pápa Erika, Kállai Gyula, Oreskó
Imre, Rábaközi Zoltán, Józsa László, Városi
Vegyeskar, Majoros Ferenc, Csík Imre és a
jakabszállási repülõsök, Neptun Táncegyüttes,
Böcskei Imre, id. Jónás Imréné, Szappanos Ist-
ván, Ordasi Ágnes, Sipos Ilona, Menyhei Sza-
bolcs, Istvánffi Ilona, Farkas Ferenc, Gróf Zol-
tán, Görgényi Tamás, Hudák Jázmin, Molnár Kla-
udia, Surányi Zoltán, Lukács Gyöngyi, Bakonyi
Györk, a Rendõrõrs dolgozói, a felvonuláson részt-
vevõ fogatosok, felvonulók, a kiállításokon köz-
remûködõk, s mindazok, akik esetleg kimarad-
tak ebbõl a felsorolásból!

Mondok József polgármester
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

“a gyengék erõssége az egység”

Könyvtárak összefogása
a társadalomért

Könyvtári Hírek-Új könyvek

Idén õsszel ismét sor került a “Könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért” országos rendezvénysorozatra az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával. Ennek keretében az izsáki Szily Kálmán Városi
Könyvtár is sok színes programmal kedveskedett olvasóinak. Mind
a felnõtteket, mind a gyermekeket megszólítottuk és becsalogat-
tuk könyvtárunkba.

Köszönettel tartozunk Penczné Oláh Ibolyának és osztályá-
nak, akik “A csillagszemû juhász” címû elõadásukkal örvendez-
tették meg a nagycsoportos óvodásokat. A jól sikerült színdara-
bot fergeteges mulatság követte, ahol a gyerekek együtt táncol-
tak. Sikerünket megkoronázta, hogy a nagycsoport beiratkozott a
könyvtárba. Minden résztvevõt apró ajándékkal jutalmaztunk.

A baba-mama olvasó sikerérõl sajnos nem írhatunk ilyen öröm-
teli szavakat, az érdeklõdés hiánya rányomta bélyegét a találkozó-
ra. Itt szeretnénk megemlíteni új keletû szolgáltatásunkat, amely
eddig nagy sikert aratott, miszerint a néhány hónapos kicsiket is
szívesen látjuk könyvtártagként. Színes olvasójeggyel, babanap-
lóval várjuk a babákat és a mamákat.

A programsorozat középpontjában idén is a Könyves Vasár-
nap állt október 7-én.  Könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással,
sokféle játékkal várta olvasóit. Rajzpályázatot hirdettünk “Ked-
venc mesém” címmel, melyre közel 200 pályamû érkezett. Kiállí-
tás keretében nézhették meg az összes rajzot a kis alkotók és az
érdeklõdõk. 26 gyerek rajzát jutalmaztuk meg könyvvel, kifestõ-
vel, zsírkrétával, egyéb apróságokkal. Kiemelkedõ eredményt ért
el az óvodás korcsoportban: Vida Hanna, Haász Cintia, Szabó
Anita, az iskolások között pedig: Nagy Bíborka, File Nelli és Bor-
sodi Fanni Annamária.

A gyerekek körében legnagyobb sikert a diavetítés és az Activity
játék aratta. Megelevenedtek régen elfeledett mesehõsök, törté-
netek.

Ismét szeretnénk felhívni késedelmes olvasóink figyelmét,
hogy tartozásukat mielõbb rendezzék, ebben a hónapban térítés-
mentesen várjuk vissza elmaradt könyveiket!

Könyvtárosok

Blázsovics: Lélekerõ; Gosztenyi: Hidd el; Sacarow: A harmadik szem
megnyitása; Hendricks: A szeretet titkai; Orenstein: 365 ötlet a tipegõ
évekre; Dickhaut: Minden család szakácskönyve; Máté: Máté Péter;
Tudod-e a választ (labdarúgás); Somorjai: Kecskemét; Lever: A nyakék-
ügy; Accovis: Hogyan bulizzunk?; Ágai: A titkokat az ujjaimmal mon-
dom el; Brashares: Örökké egy gatyában; Brezina: Hogyan változtassuk
békává a tesónkat?; Brezina: Te vagy a kedvenc ellenfelem; Brinx: A
boldogság virágai; Büky: Kifulladás; Clark: Emlékek háza; Cornwell:
Különös kegyetlenséggel; Delinsky: Vakmerõ nyár; Nright: A hordoz-
ható szûzmária; Erdei: A bátor Tûzmadár és a kis üstökös; Freund:
Laura és a tûzkígyó gyûrûje; Gerritsen: A gyanúsított; Guené: Soha
sehol senkinek; Hill: Jégvár csatája; Hollabird: Angelina a színpadon;
Judge: Natalie; Kerekes: Az eltûnt ütõ nyomában; Körmendi: Édes ott-
hon; Lakatos: Élményeim Görögországban; Landy: Skrupulus Fondor;
McLainie: Találd meg önmagad; Massanek: A vad focibanda; W.I.T.C.H.:
Minden, amit tudni kell Irmáról; W. I. T. C. H. : Minden, amit tudni kell
Willrõl; Roberts: Az angyal markában; Scarry: Egyszer volt tesz-vesz
Városban; Shatunov: Gulliver az óriások között; Sheldon: Egy idegen a
tükörben; Stilton: Egy bajuszmeresztõ hétvége; Szabó: Szeretetbõl sze-
relem; Vajda: Elátkozott élet; Vonnegut: Áldja meg az Isten Mr. Rosemater;
Weinréb: Amerikai üzenetek; Kiss: Mátyás király legendás bizalmasa; A
serdülés vihara klinikus szemmel; Koncz: Kaszkadõr nélkül; Mumcu:
Törökfüdõ avagy sírbolt; Accovis: Hogyan legyünk szerelmesek; Hora:
A könnyezõ krokodil; Nemere: A tunguz meteorit rejtélye; Callen: Ár-
tatlanul elítélve; Nemere: Atlantisz törvénye; Polcz: Karácsonyi utazás;
Cornwell: A lázadó; Szabó: A felemelkedés útja 2012-ig; Krashe: Sav-
bázis egyensúly; Horn: Akvarisztika; Egyszerû, gyors sütemények; Olasz
kedvencek; Sütemények és torták; Villámgyors ebédek és vacsorák; Zsír-
szegény ételek;

Az idei szüret október 10-én a Kövidinka té-
telek beszállításával befejezõdött. A Sárfehér faj-
tát átlag években most kellene indítani. Ezt az évet
viszont nem lehetett átlag évnek nevezni. A tava-
szi fagyok, a hõségnapok ellenére a minõség jó-
nak ígérkezik. Véglegesen az újborok értékelésé-
nél lehet majd errõl nyilatkozni. Az eredetvédett
Arany sárfehér beszállítására kevesen vállalkoz-
tak. Akik a megszokott precizitással mûvelték ül-
tetvényeiket ebben az évben is nagy minõséget
szállítottak be az Eredetvédett Arany sárfehér faj-
tából. Az árak 90-100-110Ft/kg körül alakultak,
cukorfok és kifizetési idõ függvényében. Kérjük
azon termelõket, akik jövõre is részt kívánnak
venni az eredetvédett alapanyag elõállításában,
2008. április 15.-ig jelentkezzenek a hegyközségi
irodán. A tagjaink a következõ évtõl az export és
belföldi alapanyag igények kielégíthetõsége mi-
att a megtermelt szõlõt csak a saját szövetkezeti
pincészetüknek, a Helibor Szövetkezeti Pincészet-
nek értékesíthetik. A termelõi csoportok megala-
kulásának alapszabálya szerint ez a kikötés elsõ
perctõl rögzítésre került. Eddig az elhúzódó üzem-
vásárlás miatt, a tagok szabadon értékesíthették
szõlõjüket más borászatok felé a termelõi csopor-
ton keresztül. A jogok és kötelezettségek is így
kerülnek összhangba. A felvásárlási árak megha-
tározásánál, az ígéretekkel egyezõen a nehéz kö-
rülmények ellenére is a térség legmagasabb árait
alkalmaztunk tagjaink szõlõjének felvásárlásánál.

Az idén, a korán induló szüret miatt a Sárfe-
hér Napokra a legtöbb helyen már be is fejezõdött
a betakarítás. Az idei rendezvényen minden eddi-
ginél több boros program közül választhattak az
érdeklõdõ vendégek: volt borrendi avatás, borren-
dek felvonulása, borutca, borverseny, borszaküz-
let-megnyitó, és a terménykiállításon is bemutat-
kozott két pincészet.

Immár hatodik alkalommal került sor az
Arany sárfehér Borversenyre, ám idén elsõ ízben
ezt a rendezvényt is a Sárfehér Napok keretén be-
lül tartottuk. 48 mintát neveztek a versenyre, de
csak kevés, mindössze 7 Arany sárfehér minta ér-
kezett. A szigorú zsûri döntése szerint 4 arany, 9
ezüst, 15 bronz és 18 elismerõ oklevél került ki-
osztásra. A nevezési díjakból befolyt összeget Böjte
Csaba dévai Szent Ferenc Árvaháza javára ajánlot-
tuk fel. A borverseny támogatói a Helibor Szövet-
kezeti Pincészet és a Guardian Angel Europa Bt
voltak. Hálával tartozunk a bírálóbizottság tagja-
inak és a kiszolgáló személyzetnek a végzett mun-
kájukért. Köszönjük!

Ezúton szeretnénk megköszönni a részvételt
az alábbi termelõknek, akik az idei terménykiál-
lításon is bemutatták terményeiket, hozzájárulva
a Sárfehér Napok sikeréhez: Aczél Lajosné, Ács
Ferenc, Beke István, B. Kiss Mihály, Damásdi Gá-
bor, Cséplõ Zoltán, Eszik László, Fehér Józsefné,
Izsák Imre, Juhász Imréné, Kovács Istvánné, K. Sza-
bó Ferenc, Petrányi Lajos, Raáb Ferenc, Szõllõsi
Béla, Takács Gyuláné Volenter Erika,, Tamók Elem-
ér, Turcsán István, Vlaszák József, valamint a Var-
ga Birtok Kft és a Helibor Szövetkezeti Pincészet.

Az idei Sárfehér Napok egyik leglátványosabb
eseménye a 2006 szeptember 23.-án alakult Arany
sárfehér Bor és Pezsgõrend felavatása, az alapító
tagok eskütétele és új tiszteletbeli tagok avatása
volt. Az avatásra a fõtéri színpadon került sor a
megnyitóprogram keretén belül. Az új borrend
alapító tagjait a kecskeméti Mathiász János Bor-
rend tagjai jelenlétében, Tálos Tamás, a Magyar-
országi Borrendek Országos Szövetsége alelnök-
ének, a móri Brindisi Szent Lõrinc Borrend Nagy-
mestere avatta. Az eskü szerint az Arany Sárfehér
Bor- és Pezsgõrend tagjai ígéretet tettek arra, hogy
minden lehetséges eszközzel terjesztik az Izsáki
térség és az itt termett borok jó hírnevét, kiemel-
ten az Arany sárfehérét szerte a világban, szomju-
kat Izsáki borokkal és pezsgõkkel csillapítják.  A
borrend nagymestere, Oreskó Imre valamint a két
ceremóniamester: Osvay Gabriella és Vargáné
Kovács Ildikó közremûködésével avatták az új bor-
rend tiszteletbeli tagjait: Gráf József FVM minisz-
tert, Mondok József polgármestert (alapító tag),
Sirman Ferencet, az FVM szakállamtitkárát, Dr.
Tarján Balázst a MEH megbízott szakállamtitká-
rát, Koncz Gábor színmûvészt, Zámbory Károly
cégtulajdonost és Ruszthi Szabolcs ügyvezetõt. A

jelölteknek egy próbát kellett kiállniuk ahhoz,
hogy Bor- és Pezsgõrendünk tagjai legyenek: be-
kötött szemmel kellett kiválasztaniuk két bor kö-
zül a Sárfehér bort. A próba sikerült így mind-
annyian esküt tettek. A szertartás végén Koncz Gá-
bor egy szavalattal köszönte meg az új borrendi
tagok nevében a tiszteletbeli tagságot.

Az új borrend, mely Magyarországon egyedü-
li a tekintetben, hogy nem csak egyszerû borrend,
hanem bor- és pezsgõrend, másnap részt vett a
hagyományos szüreti felvonuláson is. Meghívá-
sunkra további 10 magyarországi borrend képvi-
seltette magát. A felvonulás után a borrendek kép-
viselõi végigkóstolták a borutca kínálatát. Szeren-
csére jó borokból idén sem volt hiány a borutcá-
ban.

A borrendi rendezvények sikeres lebonyolí-
tásában segítségünkre volt a Helibor Szövetkezeti
Pincészet, a Varga Birtok Kft, valamint Kovács Ta-
más, a Wolf ABC tulajdonosa. Köszönjük!

A Sárfehér Napok rendezvényei közé tarto-
zott, hogy a Helibor Szövetkezeti Pincészet, és az
Izsáki Házitészta Kft. közösen megnyitotta az Izsák
Kincsei elnevezésû mintaboltot Izsák központjá-
ban, a valamikori cipõbolt helyén. A kiskereske-
désben a Helibor Szövetkezeti Pincészet és a
Házitészta üzem minden terméke kapható. A
Helibor Szövetkezet tagjai továbbra is kedvezmé-
nyesen vásárolhatják a borászati termékeket mind-
két mintaboltban.

Az elmúlt hónapban jelent meg a termelõi
csoportokról szóló FVM rendelet módosítása.
Több ponton is módosult a rendelet, ami némileg
több plusz feladatot jelent a vezetõség számára. A
legjelentõsebb változás azonban az, hogy a szõlõ-
bor ágazatban az állami elismeréshez szükséges
árbevétel küszöb a korábbi 300 millió forintról
100 millió forintra módosult. Ez annyit jelent,
hogy immáron (talán) nincs veszélyben a terme-
lõi csoportunk elismerése. Természetesen a lehív-
ható támogatás mértéke még mindig a termelõk
által a termelõi csoporton keresztül történõ érté-
kesítések árbevételétõl függ, ezért kérjük, tovább-
ra is a szövetkezeten keresztül értékesítsék ter-
mésüket. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is szán-
dékunkban áll valamilyen többletjuttatást adni ter-
melõinknek. Ehhez azonban elõbb tisztán kell
látnunk, mekkora pénzösszeg áll rendelkezésünk-
re illetve milyen nagyságú forgalmat bonyolítot-
tak tagjaink.

A rendelet módosítása nem érintette a tagi kö-
telezettségeket, melyeket a Szövetkezet alapsza-
bályában is szerepelnek. A rendelet (és az alap-
szabály) az alábbi alapvetõ kötelezettségek betar-
tását kérik a szövetkezet tagjaitól:

- termelési, saját célú termék-felhasználási
adatokat szolgáltatnak a szövetkezetnek /különö-
sen a terület, a betakarított, illetve elõállított ter-
mék mennyiségére, hozama valamint termékei-
nek értékesítése vonatkozásában/,

- a tagok egy adott termék értékesítésére csak
egy adott termelõi csoportnak lehetnek tagjai,

- vállalják, hogy belépésüket követõen leg-
alább 3 évig a termelõi csoportból nem lépnek ki,

- termelésük 100 %-át a termelõi csoporton
keresztül forgalmazzák.

Tagjaink továbbra is kedvezményes áron vásá-
rolhatnak kötözõanyagot a Szövetkezeti irodán
400 m-es tekercsekben 1000 Ft/db árral szemben
400 Ft/db áron. A termelõi csoport tagjainak ül-
tetéshez, támrendszer állításhoz, kézi gödörfúró
géppel végzünk szolgáltatást. Az igények bejelen-
tése a szövetkezeti-hegyközségi irodán történik.
A szolgáltatás díja szövetkezeti tagok részére ön-
költségi ár.

Sajnos szerverhiba miatt az utóbbi napokban
nem tudtuk frissíteni a www.aranysarfeher.hu hon-
lapunkat. Elnézést kell kérünk azoktól a terme-
lõktõl, érdeklõdõktõl, akik az elmúlt napokban a
honlapról szerettek volna naprakész információ-
kat szerezni, ám ott csak korábbi tájékoztatókat
olvashattak. A hibát már javítottuk és folyamato-
san frissítjük a honlap tartalmát.

Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dó-
zsa tér 3, Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783,
20/2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher. hu

Vezetõség
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Izsáki versenyzõ sikere a nagyatádi Ironman versenyen

A Lázár testvérek Magyarországon is diadalmaskodtak

Lázár Zoltán a 2007. év négyesfogathajtó, míg Lázár
Vilmos kettesfogathajtó magyar bajnokként zárta a
versenyévadot. Az egyesfogathajtók között Farkas Jó-
zsef, a póni négyesfogatok között ifj. Dobrovitz József,
a póni ketteseknél Dénes Mihály állhatott a dobogó
legfelsõ fokára.

A fogathajtó sport számára rendkívül sok sikert
hozó versenyszezon utolsó versenyét rendezték meg
Izsákon, amely már több mint tizenöt éve a Magyar
Fogathajtó Bajnokság záró versenye. A rangos esemé-
nyen 48 fogat 6 kategóriában állt rajhoz, hogy részt
vegyen a mindent eldöntõ versenyen. A Lázár testvé-
rek az eddigi fordulókon (Fábiánsebestyén, Vecsés,
Szilvásvárad) már annyi pontot gyûjtöttek, hogy utol-
érhetetlenekké vált, ezért a lovaik kímélése érdekében
nem indultak ezen a versenyen. Izsák városa és a város
polgármestere Mondok József, mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a verseny színvonala megfeleljen
a hazai bajnokságban már megszokott nemzetközi szín-
vonalnak. Két új maraton akadállyal gazdagodott az
izsáki pálya, amelynek díjhajtó négyszöge az egyik leg-
szebb magyar pálya. A Muity Ferenc vezetésével meg-
rendezett verseny zökkenõmentesen zajlott le a jól
összeállított bírói gárda és a maraton szolgálatnak kö-
szönhetõen. A város a már megszokott különleges
programokat, koncerteket, borutcát és más kikapcso-
lódási lehetõséget biztosított a versenyzõk és az ide
érkezõ nagyszámú közönség részére. A versenyt meg-
tisztelte jelenlétével több magas rangú vezetõ, többek
között Gráf József agrárminiszter, aki az Izsáki
Házitészta Kft. által rendezett fogadáson kitüntette a
világbajnok magyar csapatot.

A versenyzõk elõször a díjhajtás versenyszámban
méretkeztek meg a zsûri és a szakértõ közönség elõtt.
A póni egyesfogatok között egyedüli indulóként Tor-
mási Ferenc mutatta be programját, amelyet a zsûri
78,88 pontosra ítélt. Ebben az osztályban még jelen-
tõs fejlõdésre van szükség, mind versenyzõi létszám-
ban, mind felkészültségben, amennyiben a 2009. évi
pónifogathajtó világbajnokságon Magyarország is kép-
viseltetni szeretné magát, hiszen a csapat egy póni
egyesbõl, egy póni kettesbõl és egy póni négyesbõl áll.
Reméljük a következõ szezonban többen kedvet kap-
nak ehhez az osztályhoz. A póni kettesek között már
több versenyzõt bírálhatott el a zsûri, amelyek között
Osztertág Kristóf programját ítélték a legjobbnak 60,80
hibaponttal. A póni négyesek osztályában szintén csak
egy induló ifj. Dobrovitz József mutatta be program-
ját, amelyet 61,06 pontosra bírált a zsûri.

A nagylovak között az egyesfogatok kezdtek, akik
között Farkas József Marco Bay nevû világbajnok díj-
hajtó lovával természetesen a legjobb programot mu-
tatta be (45,82). Második Szilágyi Zsolt, harmadik
Gáspár Szilvia. A mai magyar fogatsport legdinamiku-
sabban fejlõdõ osztályát Dr. Sahin Tóth Tibor szövet-
ségi kapitány vezeti. A kettesfogatok között Selyben
Zsolt sérülése miatt, míg a világbajnoki ezüstérmes
magyar csapat tagja Hódi Károly nemzetközi versenye-
ken való részvétele miatt nem állt rajthoz. A
verenyszámot Nyúl Zoltán (51,07) nyerte, második
Kákonyi Norbert (51,58), aki az év legnagyobb fejlõ-
dését produkálta, hiszen Vecsésen még 69,12 hibapon-
tos díjat hajtott. A harmadik legjobb programot Saru
Zsolt (52,99) mutatta be. A négyesfogatoknál Bárdos
Attila (57,60), Váczi Csaba (59,39) és Dobrovitz József
(59,78) volt a sorrend, aki ezúttal nem a csúcsfogatá-
val állt rajthoz.

A második napon a maraton verseny tette próbára
a hajtókat és lovaikat. Fintha Gábor szokásosan és a
Magyar Bajnoksághoz méltóan nehéz pályát jelölt ki.
A póni egyes- és négyesfogat szépen teljesítette a pá-

lyát, a póni kettesfogatok között ezt a számot Dénes
Mihály nyerte, második Osztertág Kristóf, harmadik
Görbe Zsolt lett.

Az egyesfogatok között Gáspár Zoltán, Gáspár Szil-
via és Lantos Gábor volt a sorrend. A kettesfogatok
között Papp János nóniusz lovaival megelõzte Farkas
Lászlót és a hintõkészítõ család sarját, Galambos Nán-
dort, aki ebben az évben kitûnõ maratonhajtásaival
hívta fel magára a figyelmet. A négyesfogatoknál Bozsik
József nyerte a számot, õt követte Bárdos Attila és Váczi
Csaba.

Az utolsó nap a mindent eldöntõ akadályhajtásé
volt, amely mind a versenyzõk, mind a közönség ré-
szére a legizgalmasabb versenyszám. A pónifogatok
között Tormási Ferenc egyesfogatban 12 hibával, és a
póni négyesfogattal szintén egyedül induló ifj.
Dobrovitz József szintén 12 hibával teljesítette a pá-
lyát. A póni kettesek között Osztertág Kristóf és Dé-
nes Mihály is hibátlanul teljesítette a pályát, de
Osztertág volt a gyorsabb (158,61 mp)

Az egyesfogatok nem tudták a pályát a labda leve-
rése nélkül teljesíteni, a végsõ sorrend Fábián László,
Gáspár Szilvia és Gáspár Zoltán lett. A
kettesfogatoknál a csodálatos versenyzõi képességét
már a világbajnokságon is bebizonyító Nyúl Zoltán
egyedüli versenyzõként most alapidõn belül, hibátla-
nul teljesítette a pályát. Második a tehetséges fiatal
versenyzõ, Genzwein Alex, aki a bajnokság legjobb
akadályhajtó teljesítményét nyújtotta 2007-ben. A
négyesek között Bárdos Attila teljesítette hibátlanul a
pályát, ezután következett Váczi Csaba kis alapidõ túl-
lépéssel, majd Dobrovitz József egy verõhibával fejezte
be a versenyt.

Összetettben a pónik között eredményt hirdetni
csak a kettesfogatok között lehetett, amelyben a sor-
rend Dénes Mihály, Osztertág Kristóf és Kovács Ro-
land volt.

Az egyesfogatok mezõnyében Farkas József gyõzött,
második Gáspár Szilvia, harmadik Gásár Zoltán. A
kettesfogatoknál Nyúl Zoltán, Farkas László és Kele-
men Balázs végzett az élen. A négyeseknél Bárdos At-
tila, Váczi Csaba és Bozsik József volt a sorrend.

A Magyar Fogathajtó Bajnokság eredményét a négy
forduló összesített eredményébõl számítják a Nem-
zetközi Lovas Szövetség Világkupa sorozatra vonat-
kozó szabályzatának megfelelõen. A 2007. évi “A” ka-
tegóriás versenyszabályzatnak megfelelõen a bajnok-
ságban a három utolsó kettesfogathajtó versenyzõ
visszaminõsül a “B” kategóriába. A Magyar Bajnok-
ság eredményértékelése után 4 versenyzõ nulla pon-
tot kapott, míg 5 versenyzõ nem volt értékelhetõ,
mivel nem vett részt minimálisan három versenyen.
A Fogatható Szakbizottság a verseny lebonyolítása
után tartott elnökségi ülésén úgy határozott, hogy a
kilenc versenyzõ között a sorrendet az éves díjhajtó
teljesítmény átlaga alapján állítja fel. Így a kiesõ ver-
senyzõk: Szatmári Benõ (71,42), Sánta István (74,41)
és Papp Albert (75,90).

Magyar Bajnokok
Négyesfogatok

1. Lázár Zoltán 46 p
2. Dobrovitz József 35 p

3. Váczi Csaba 31 p
Kettesfogatok

1. Lázár Vilmos 60 p
2. Nyúl Zoltán 44 p
3. Farkas László 42 p

Egyesfogatok
1. Farkas József 31 p
2. Lantos Gábor 18 p
3. Gáspár Szilvia 17 p
Póni négyesfogatok

1. ifj. Dobrovitz József 12 p
2. Móroz János 12 p

3. Osztertág Kristóf 1 p
Póni kettesfogatok
1. Dénes Mihály 29 p

2. Magyar Koppány 16 p
3. Görbe Zsolt 4 p

Rendkívül izgalmas nyári versenyszezont zárt a
fogathajtó sport Izsákon, amely a magyar sport számá-
ra hatalmas sikereket és hazánk részére nemzetközi
elismerést hozott. Lengyelországban jó volt magyar-
nak lenni a népes szurkolótábor elõtt, akik jelentõsen
hozzájárultak részvételükkel a magyar és a nemzetkö-
zi fogathajtó sport további fennmaradásához és fejlõ-
déséhez. Ez a szurkolótábor tartja életben a magyar
bajnokságot és az egy fogathajtó sportot, akik Izsákon
is végig szurkolták a záró fordulót.

A nyári szezon véget ért, de a sport fejlõdésével
lehetõvé váltak a téli versenyek is. Hortobágy, Mis-
kolc-Szirmabesenyõ, Kaposvár és Székesfehérvár is
többfordulós fedeles fogathajtó bajnokságot szervez.
A lovassportok legnagyobb hazai eseménye a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában kerül megrendezésre 2007.
december 7-9. között. A rendezvényen lehetõséget kap-
nak a hazai fogathajtók is bemutatkozásra, a többi lo-
vas szakág mellett. A kettesfogatok és a négyesfogatok
a novemberi hortobágyi fedeles versenyen minõsülhet-
nek a budapesti versenyre. Így nincs már téli álom a
lovas sportokban sem, izgalommal várjuk a téli verse-
nyeket.                                              Kovács Zoltán

Augusztus 25-én ren-
dezték meg Nagyatádon a
17. Nemzetközi Triatlon.
Hosszútávú Bajnokságot,
ahol tizenegy ország 291
versenyzõje mérte össze
felkészültségét a 3800
méter úszásból, 180 km
kerékpározásból és 42 km
futásból álló úgynevezett
Ironman távon. A verse-
nyen részt vett és a koráb-
biakhoz hasonló kiváló
eredményt ért el Cséplõ

Zoltán, akit az idei felké-
szülésrõl és versenyrõl
kérdeztünk.

- Az ez évi felkészülé-
sem elég jól sikerült, mi-
vel a napi 11-12 órányi
munka után megmaradó
összes szabadidõmet a
sportnak szenteltem. Es-
ténként irány a kerékpár,
utána pedig futás! Ez napi
2- 3 óra edzést jelent. A
hétvégeken versenyek van-
nak, vagy ha éppen nincs
verseny, akkor a 6-8 órás
hosszú edzések “tarkít-
ják” programomat. Ezek-
nek egyébként igen nagy
hasznát veszem a nagy-
atádihoz hasonló hosszú
versenyeken. A mostani
megmérettetésen azt tûz-
tem ki célul, hogy a leg-
jobb 30 közé kerüljek. Ez

sikerült is, mivel a 291 fõs
abszolút mezõny 28. he-
lyén végeztem, míg a ma-
gyarok között sikerült a
20. helyet megszereznem.

- Úgy tudom, már kö-
vetõi is vannak a
triatlonozásban.

- Valóban, igen nagy
öröm számomra, hogy az
idei évben beindult egy kis
atlétikai élet Izsákon. Elõ-
ször egy 10-12 fõbõl álló
kerékpáros csapat jött
össze, majd négyen közü-
lük csatlakoztak hozzám,
és kipróbálták a triatlont.
A többiek meg a futást vet-
ték fel a bicaj mellé. Õk
már futóversenyeken is
szerepeltek velem. Jövõre
viszont már az Ironman
(vasember) versenyen sem
egyedüli izsákiként indu-

lok, mivel a társaim úgy
döntöttek, hogy csapat-
váltóban õk is elindulnak
az emebertpróbáló távon.

-te-

Zoltán szeptember 30-
án részt vett a berlini

maraton futáson is, s a
41 ezer induló közül

az 1778. helyen
végzett.
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LABDARÚGÁS

Szép eredmények
Holecz Imréné,

Amica, 100 éves!

É R T E S Í T É S
hulladékszállításról

Értesítjük a lakosságot, hogy
 október 23-án kedden, a megszokott idõben történik

a hulladékszállítás.
Izsák KHT.

Csak a lányai, Edit és Ju-
dit, szólítják Anyukának, uno-
kái, dédunokái, többi hozzátar-
tozói és barátai egyszerüen
Amicának. Gábor dédunokája
kiskorában azt kérdezte anyjá-
tól, hogy Amica hogyan mene-
kült meg az özönvíztõl.

Amica 1907. november 8-
án született Izsákon, Radványi
Nagy Amália és Faragó János
második gyermekeként. Túl
messze vezetne, ha fel akarnánk
hosszú és sokszor bizony ne-
héz életének minden állomását
sorolni, röviden csak annyit,
hogy egy nagyszerü, okos
asszony. Még most, 100 évesen
is minden érdekli, minden nap
olvasgat.

37 éves volt, amikor a má-
sodik világháború borzalmai
kapcsán férjét és bátyját elvesz-
tette s azóta irányította család-
ja sorsát. Nemcsak saját lányai
jövõjét egyengette, hanem Béla
testvére özvegyével és leányai-
val is törödött. 1948-ban Izsák-
ról Budapestre költözött, majd
1972-ben édesanyjával Néme-
tországba települt át, ahol Edit
lánya lakott családjával, de min-
den évben néhány hónapot Ju-

dit lányánál is töltött, akit
Hollandiába vezetett a sors. 96-
éves koráig még utazgatott, és
minden házimunkában igyeke-
zett segíteni, azóta azonban
ereje fogytán van, és csak napi
egy-két órát tud ágyon kívül
tölteni. Látása és hallása egy-
re romlott, de idén februárban
még mindkét oldali
szürkehályog mûtétre vállalko-
zott. Azóta ismét tud olvasni
és gyönyörködni népes család-
jában. 100-dik születésnapjá-
ra több országból össze fog
gyülni a közvetlen család és
néhány közeli barát. Lányai,
unokái és dédunokái ezúttal
meg szeretnék Amicának kö-
szönni a sok szeretetet, törõ-
dést, segítséget, mesélést és
meleg otthonos hangulatot,
amivel mindannyiukat meg-
ajándékozta.

Boldog születésnapot kívá-
nunk: Edit, Judit (lányai) és Mi-
lán (veje), Laci és Karen, Judith
és Steven, Péter, Alíz és David
(unokái), Anna, Katus, Alice,
Elisabeth, Gábor és Milan (déd-
unokái), Ildikó és Emese (uno-
kahúgai), az izsáki rokonok, és
a baráti köre.

Az utóbbi hónapban sze-
rencsére csapataink nagyszerû
eredményeket értek el. Négy
mérkõzésen 12 pontot szerez-
tünk, ezeknek a pontoknak kö-
szönhetõen a 7. helyet foglal-
juk el a tabellán, és csak öt
ponttal vagyunk elmaradva az
elsõ helyezettõl. A játékunk is
sokszor szerzett örömet a né-
zõknek, akik tapssal jutalmaz-
ták a játékosokat.

A 6. fordulóban Tiszakécs-
ke csapatát fogadtuk hazai pá-
lyán. Az elsõ félidõ a mi fölé-
nyünkkel kezdõdött, de sajnos
ekkor még minden helyzetün-
ket kihagytuk. A vendégek
visszahúzódtak a saját térfelük-
re, és ellentámadásokkal próbál-
koztak, de igazán nagy helyze-
tet nem sikerült kialakítaniuk.
Sajnos mezõnyfölényünk ekkor
még meddõnek bizonyult. A
második félidõben is folytató-
dott a fölényünk, de ez csak a
félidõ közepén mutatkozott
meg gólokban is. Akkor viszont
nyolc perc alatt három talála-
tot is szereztünk, s ezzel el is
dõlt a mérkõzés. A hátralévõ
idõben is akadt gólszerzési le-
hetõségünk, de ezek kimarad-
tak. Ekkor már a vendégek szin-
te fel is adták a küzdelmet,
ugyanis ritkán jutottak el a ka-
punkig. Magabiztos gyõzelmet
arattunk.

A következõ fordulóban
Soltvadkertre látogattunk. Ér-
dekessége volt a mérkõzésnek,
hogy két egykori izsáki játékos
is az ellenfélnél játszott. Meg-
lepetésre az akkor még máso-
dik helyezett otthonában is mi
kezdtük jobban a mérkõzést.
Sokszor, szinte a kapujuk elé
szegeztük a hazaiakat, de saj-
nos a befejezéssel bajok voltak.
Félóra elteltével váratlanul egy
nagy hiba után megszerezte a
vezetést a vadkerti csapat, sõt
két perc elteltével újabb talála-
tot is elértek. A félidõbõl hát-
ralévõ idõben is nálunk volt
többet a labda. A második fél-
idõben akadt néhány helyzete
a hazaiaknak is, de ezek nem
voltak igazán veszélyesek. A
hazai kapusnak viszont sokszor
bravúrral kellett hárítania, de
sikerült megõriznie a hálója
érintetlenségét. Sajnos az egy-
kori izsáki játékosok vertek meg
bennünket, ugyanis mindkét
hazai gólt õk szerezték. Ezen a
mérkõzésen nem érdemeltünk
vereséget, de ezt a játékot gól-
ra játsszák, és ezt a hazaiak sze-
rezték.

A 8. fordulóban Solt csapa-
ta látogatott hozzánk. Volt mi-
ért visszavágni nekik, ugyanis

az elõzõ bajnokságban mind a
kétszer õk nyertek ellenünk. Az
elsõ félidõben okosan visszaáll-
tunk a térfelünkre és a megszer-
zett labdával gyors ellentáma-
dásokat vezettünk. Negyedóra
elteltével büntetõhöz jutot-
tunk, amit sajnos kihagytunk.
A kihagyott lehetõség után ki-
csit jobban felpörögtünk és
több helyzetet is kidolgoztunk.
Az elsõ félóra után volt egy na-
gyon jó öt percünk, ugyanis
ezalatt a védelmi hibákat ki-
használva három gólt is szerez-
tünk. A második félidõ elején
nagyobb intenzitással kezdett a
solti csapat, és sikerült is a szé-
pítés. Szerencsére védelmünk
stabil volt és emiatt nem tud-
tak több nagy helyzetet kiala-
kítani, nekünk viszont voltak
lehetõségeink az elõny növelé-
sére. A félidõ közepén szerzett
gólunk után a vendégek is fel-
adták a küzdelmet. Nagyszerû
mérkõzésen megérdemelten
vertük meg a tavalyi gyõztest és
az idei tabella eddigi vezetõjét.
Az egész csapat jó teljesítményt
nyújtott, és ezúttal a gólok sem
maradtak el.

A következõ fordulóban
Tompára látogattunk. A szur-
kolók azt várták a csapattól,
hogy folytassa az utóbbi mér-
kõzéseken látható jó játékot, de
ez sajnos nem teljesen jött
össze. Az elsõ félidõben ki-
egyenlített játékot produkáltak
a csapatok. A kapuk ritkán fo-
rogtak veszélyben, fõleg a két
tizenhatos között pattogott a
labda. A félidõ vége felé kicsit
váratlanul büntetõbõl megsze-
reztük a vezetést. A hazaiak igen
erõsen vitatták az ítéletet. A
második félidõben a hazaiak
mindent egy lapra feltéve el-
kezdtek rohamozni, de szeren-
csére sok hibával játszottak, és
amikor helyzetbe kerültek, vagy
kihagyták azokat, vagy pedig a
kapusunk hárított, több eset-
ben bravúrral. Sajnos mi csak
nagyon ritkán látogattunk el a
hazai kapuig, alig tudtuk meg-
tartani a labdát. Szerencsére a
mérkõzés vége elõtt nem sok-
kal az egyik szórványos ellen-
támadásunkat kihasználtuk és
ezzel kettõ gólra növeltük az
elõnyünket. A mérkõzés
hosszabbításában büntetõhöz
jutottak a hazaiak, amit ki is
használtak, de ez csak szépítés-
re volt jó a hazai csapatnak.
Ennél nagyobb gond az, hogy
kiállították  középhátvédünket,
második sárga lapja miatt. Leg-
alább egy meccset ki kell hagy-
nia. Remélem, hogy az õszi sze-
zon hajrájához érve a csapat

folytatja a nagyszerû játékát,
eredményes is lesz, és felzárkó-
zik az élbolyhoz a tabellán.

Az ifjúsági csapat szinte tel-
jesen ugyanazt az eredményt pro-
dukálta, mint a felnõtt csapat.
Három gyõzelem mellett egyszer
kaptak ki, õk is Soltvadkerten.
Egyre jobban összeszoknak és
szép játékkal szerzik pontjaikat.
Az lenne a jó, ha õk is ennél a
sorozatnál maradnának.

6. forduló:
Izsáki Sárfehér SE -

Tiszakécskei VSE 3 - 0 (0 - 0)
Góllövõink: Parti (2), Riscutia

Gréczi Gábor: Összeszedet-
ten játszott a csapatom, ami a
második félidõben már gólok-
ban is megmutatkozott.

Ifjúsági eredmény: 5 - 0
Góllövõink: Cserna (2),
Jandácsik, Farkas, Vízhányó

7. forduló:
Soltvadkerti TE - Izsáki Sár-

fehér SE 2 - 0 (2 - 0)
Gréczi Gábor: Hiába ját-

szottunk a mezõnyben jobban,
mint a hazaiak, a saját kapunk
elõtt bizonytalanok, az ellenfél
kapuja elõtt határozatlanok vol-
tunk, így pont nélkül kellett
távoznunk.

Ifjúsági eredmény: 3 - 1
Góllövõnk: Bertalan

8. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Solti FC

4 - 1 (3 - 0) Góllövõink: Hleba,
Árva, Aczél, Takács

Gréczi Gábor: Ezen a napon
a csapatomnak nem volt gyen-
ge pontja és teljesen megérde-
melten nyertünk a bajnokcsa-
pat ellen.

Ifjúsági eredmény: 2 - 0
Góllövõink: Jandácsik, Bertalan

9. forduló:
Tompa KSE - Izsáki Sárfe-

hér SE 1 - 2 (0 - 1) Góllövõink:
Valkai (11-esbõl), Parti

Gréczi Gábor: Nem tudtuk
megismételni az elõzõ heti já-
tékunkat, és bár nem érdemel-
tük meg, de roppant értékes
gyõzelmet arattunk.

Ifjúsági eredmény: 0 - 4
Góllövõink: Bertalan (2), Víz-
hányó, Cserna.
További mérkõzések:
Október 21.     14:30: Bácsbo-
kodi SK - Izsáki Sárfehér SE
Október 27.     13:30: Kiskun-
halasi FC - Izsáki Sárfehér SE
November 04. 13:30: Izsáki
Sárfehér SE - Dusnok KSE
November 11. 13:30: Kun-
szállás SE - Izsáki Sárfehér SE
November 18. 13:00: Izsáki
Sárfehér SE - Kiskõrösi LC
November 25. 13:00: Hartai
SE - Izsáki Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK

Izsák László

Aláírásgyûjtés a megszorítások
elleni népszavazásért!

Amint megkezdõdik a Fidesz-KDNP
népszavazást kezdeményezõ

aláírásgyûjtése, Izsákon is aláírhatók
az ívek a Szabadság téri traktor

alkatrész üzletben és az aktivistáknál.
Kérjük minél többen csatlakozzanak a

kezdeményezéshez.

Fidesz-KDNP helyi szervezetei

Faragó Béla, Amica, Holecz Imre (1928)

Amica, unokája, dédunokái
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V A L L Á S

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

F o r r  a  d a l o m ... Imádkozzál és dolgozzál !
 olvasandó: 2Thesszalonika 3:6-15

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, munkatársaknak, akik szeretett férjem

SZABÓ SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk

együtt éreztek.
A gyászoló család

Jaj, bárcsak forrna! Bárcsak
sisteregve forrna, mint a pincék
mélyén az édes must! Ott van, éle-
tünk része a mézillatú préselés, a
savanykás, muslicafelhõktõl ter-
hes, bódult törköly nehéz aromá-
ja, a suttogó hordók csokoládéil-
latú, sietõs persegése. Forr a bor.
Gyerek-mustból valami elemi
kamasz-õrülettel felnõtté akar
válni; átváltozni és letisztulni. Ma-
gában hordva a fürtök csodás za-
matát, de átlényegítve, felnõve és
felnõtt gondolatokat nyújtva.

Jaj, bárcsak forrna! Amint
forrt a levegõ is ott a pusztában,
amikor a Törvény gyermekeibõl
az Isten Országának örömhíre fel-
nõtt Isten-gyermekeit akart alakí-
tani! A Hegyi Beszéd példázatai,
örök érvényû törvényei, melyek-
re csak azt lehet mondani: Ember
így még nem beszélt! Ahogy forrt
a Pünkösd levegõje az apostolok
örömet hirdetõ szavaiban, s a hall-
gatók ámulata az új bor részegí-
tõ, félelmet oldó hatását vélte fel-
fedezni ujjongó megjelenésük-
ben!

Jaj, bárcsak forrna! Mint Ist-
ván diákonus mindenkit magával
ragadó Krisztus szeretetében! Pál
apostol szeretet-himnuszában,
János apostol könnyezõ boldog-
ságában Patmosz szigetén, amikor
megsemmisülten az Úr lábai elé
roskad! A szent Zsoltárok zubo-
gó soraiban, a próféták teljesen
lélekké váló lényében, az Egyház
fészekalja madárfiókák kérõ csi-
pogásához hasonló himnuszaiban
és énekeiben!

Mert ez a forrás létszükség-
let. A must nem maradhat meg
gyermekded édességében, ki kell
vetnie magából mindent, ami
szükségtelen, ami homályossá,
éretlenné tenné. Nem maradhat
a gyermek gyermek, mégha na-
gyon bájos és kedves is, el kell jön-
nie az idõnek, amikor minden
átrendezõdik benne, amikor ma-
gát is nagyon zavarosnak és tisz-
tátalannak érzi, környezete pedig
csak türelemmel várhatja, amikor
lassan megnyugszik, új értékek-
kel gazdagodik, majd letisztul,
megcsendesül, s dühöngései után

párbeszédre érett felnõtt válik
belõle.

De forr a nép is. Forrong, for-
radalmat csinál. Annál veszettebb
forrásba kezd, minél inkább gyer-
mek-pórázon tartották, akiknek
az lett volna a feladatuk, hogy jó
szülõk gyanánt elkísérjék felnõt-
té érésének útján, megértõen se-
gítve átalakulásának gondjaiban.
Forr a világ bús tengere, ó magyar!
Forrt a levegõ Petõfi “Nemzeti
Dal”-ának hallgatásakor, forrt a
nép, szelíd sustorgással ’56 ihle-
tett napjaiban, amikor lehántotta
magáról a ráerõszakolt gyermek-
ruhákat, a nagy vezérek kényszer-
zubbonyát. Forrni indult, hamar
lehûtötték. Így se gyerek, se ka-
masz nem lett, hanem egy név
nélküli, zavaros valami. Ez a mi
népünk. Mint kései szüret must-
ja, több, mint harminc év után újra
forrásnak indult, reményteli vál-
tozásba kezdett, újra leállították.
Itt vagyunk most: torzak és se
must, se bor kotyvalékok, gyer-
mekek már nem akarunk lenni,
felnõtté nem engednek válni.
Nincs rosszabb a megszakított
forrású, soha le nem tisztult lõré-
nél. Valahogy meg-és le kellene
tisztulnunk. Valahol meg kellene
találnunk a módját, hogy ha már
ez a világ nem engedi, legalább
az Üdvözítõ bátorítása adna erõt,
hogy végre kialakuljon bennünk
a gyermek helyett az érett ember.
Kellene nagyon, mert Egyházunk-
ban is sok a vén kora ellenére is
mustnak maradt, vagy forrásában
megállt lélek. Pedig az Úr el akar
vezetni bennünket a felelõs férfi
korra, a  felnõttként szeretni tudó
szív bölcsességére.

Ó, Uram! Ne engedj bennün-
ket csak forrongani. Hiszen a sze-
mét felkavarása még nem szemét
eltakarítás! A tiszta bor alján is
ott a seprõ, és utálatos az egész
élet, ha folyton felkavarják, de
megérni, megtisztulni nem hagy-
ják! Segíts minket teljes átalaku-
lásra, józan, határozott és tiszta
bor-életre! Szent forradalom Is-
tene! Segítsd a magyart!

Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Október minden estéjén fél 6-kor közös Rózsafûzér

imádságot végzünk az egész világ üdvösségéért. Imádkoz-
zunk együtt a Szûzanyával!

- Október 28-án, vasárnap a 9 órai szentmisében öregek
és betegek napja van, szentkenet osztással. Elõtte 3 estén
elõkészítõ szentbeszédek vannak és szentgyónási lehetõség.
Segítsük idõs és beteg testvéreinket eljutni a templomba!

- Október 31-én egész napos szentségimádást tartunk a
keresztények egységéért. Reggel fél 8-kor misézünk, utána
helyezzük ki a Legméltóságosabb Oltáriszentséget imádás-
ra. Este fél 6-kor közös Rózsafûzér imádság és szentmise
lesz.

- November 1-én, Mindenszentek ünnepén az Alsóte-
metõben, 2-án, Halottak napján a Felsõtemetõben lesz szent-
mise, halotti ájtatosság és sírszentelés, du. 2 órakor. A temp-
lomban mindkét napon reggel fél 8-kor és este 6-kor lesz-
nek szentmisék, elõtte Rózsafûzért mondunk halottainkért.

- A solti esperesi kerület õszi korónáját Páhiban tartjuk
november 3-án, szombaton.

- Köszönjük Testvéreink eddigi támogatását, s kérjük
további, jószívû adományaikat az egyházközségi munkák foly-
tatásához!

Gyülekezeti hírek
- Október 22-én, 18 óra: filmvetítéssel emlékezünk a forradalomra: “Szabadság, szerelem”.
- Kisizsákon október 28-án, 13.30 (!): úrvacsorás istentisztelet.
- Október 31-én (szerda), 18 órától: reformáció emléknapja, ünnepi istentisztelet.
- Október 31-én (szerda), 19 órától: gyülekezeti vacsora (várjuk a jelentkezéseket!).
- November 1-én (csütörtök), 15 óra: csendesség a református temetõ ravatalozójánál.
- November 4-én(vasárnap), 10 óra: újborért való úrvacsorás hálaadás.
- November 2-án és 3-án, 18 óra: bûnbánati, elõkészítõ istentiszteletek a gyülekezeti házban.

IKEM rendezvények
- Október 26-án (pénteken), 17 órától: Dr. Grezsa Ferenc professzor: “Lelki megújulás szüksé-
gessége, és az erdélyi lelkiség jellemzõi”, helyszín: OTP feletti tanácskozó terem (Pártok Háza).
- November 18-án (vasárnap), 17 órától: Dr. Kiszely István professzor: “ A magyar ételkultúrá-
ról”, helyszín: református templom.
- December 2-án 16.óra: (ökumenikus adventi rendezvény) Csomafáy Ferenc: “Az én erdélyi
arcképcsarnokom” (fotókiállítás), megnyitja: Dr. Szász István Tas.
- December 9-én 16 óra: (adventi rendezvény) Hörcsök Imre tanár úr tart elõadást Kodály Zoltán
életmûvérõl, közremûködik az Izsáki Városi Vegyeskar, Bíró Jánosné vezetésével.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, melyek díjtalanok, de nem olcsók!

A reformáció hónapját ír-
juk, s ennek idõszerûségében
emlékezzünk meg arról, hogy
nem csak az újulás “nagy kor-
szakában”, hanem már régeb-
ben is igaz volt Murphy törvé-
nye a keresztyén gyülekezetek-
ben, a “hõsi idõkben” is: “amit
félre lehet érteni, azt félre is
értik...”. Más változat szerint:
“ami elromolhat, az el is rom-
lik...”.

Erre kénytelen eszméltetni
Pál apostol már a korabeli
thesszalonikai “hippi-
ket”(lázadókat), akik még nem
a várható atomtámadás miatt
(mint huszadik századi kortár-
saik), hanem Jézus Krisztus
közeljövõre várt visszajövetele
miatt, már nem voltak hajlan-
dóak dolgozni. Az apostol
azonban azt mondja, hogy ez
két okból is nagy tévedés: egy-
részt, következetlenség. Mert
ez a “bölcs” kiállás akkor éri el
megfelelõ hatásfokát, ha az
ilyen “hitvallók” nem is esz-
nek... Mert aki nem dolgozik,
ne is egyék! Ez így tisztességes.
Ha mégis úgy gondolná a tét-
lenkedõk közül bárki, hogy ab-
ból baj lenne, akkor másrészt:
vegye azt is tudomásul, hogy a
hívõ életnek megvan a pontos
rendje, üteme (azt írja Pál: tak-
tusa). Ezt a rendet, taktust pe-
dig maga Jézus Krisztus szab-
ja.

Ha pedig elérkeztünk eddig

a megállapításig, akkor máris
megérkeztünk magunkhoz,
akik azt gondoljuk, hogy íme,
ez a nekünk való tanítás! Hi-
szen mi olyan szorgalmasak
vagyunk, hogy éjt nappallá téve,
látástól-mikulásig képesek és
készek vagyunk gürcölni... Ez
azonban az életünknek szintén
olyan túlzása, elbillenése,
amelyre azt kell mondanunk:
rendetlenség. Rendbehozatalra
szorul. Krisztus tanítványának
lenni, nem lehet rendetlenül.
“Más úton” járva, máshová is
fogunk megérkezni!

Jézus parancsai kell irányt
szabjanak az életünknek, amint
az sok területen világos is: a
munka rendje hat napig tart, a
hetediket az Úrnak kell szen-
telni. Ha nem így teszünk, ne
csodáljuk, hogy kimerülünk,
kiüresedünk... A házasság: egy
férfi és egy nõ egész életre szó-
ló szövetsége! (Bármit is mon-
danak -az éppen aktuális irányt
figyelembe véve- a “brüsszeli
bolsevikok”...  A békesség ér-
dekében pedig, a szülõk Isten
Igéje szerint neveljék gyerme-
keiket, akik pedig tisztelettel
taroznak szüleiknek. Miért
olyan csodálandó, hogy ha el-
marad a hit, elmarad a tisztelet
is? A világi hatalomnak is meg-
szabta a rendjét az Úr! Jaj pe-
dig annak az államhatalomnak,
amely Isten ellen cselekszik,
buzdít vagy kötelez! A gyüleke-

zet életének is megvan a jó
rendje. Aki ebbõl kilép, az nem
fejlõdik lélekben, kisiklik az éle-
te...

Úgy is summázható tehát
az életünk reformációjára való
felhívás, hogy: Ne legyen ren-
detlenség közöttetek! Aki nem
akar dolgozni (nem nem enge-
dik, vagy nem tud!), az ne is
egyék!

Másszóval (a folytatás): Ne
legyetek senkinek terhére! Sem
felesleges beszéddel, sem örö-
kös késéssel, tapintatlan be-
széddel... stb.-stb. - mert le le-
het azt küzdeni, “meg lehet öl-
dökölni” - ahogy a Biblia mond-
ja. A keresztyén ember legyen:
fegyelmezett, rendszeretõ, az
Igét szeretõ, a másik embert
tisztelõ. Aki lusta, öldökölje
meg magában a lustaságot! Aki
túlbuzgó az azt !

Hol teszek magamat elterelõ
“engedményeket” Isten Igéjé-
hez képest az életemben?

Vagy önmagunkat valósít-
juk meg, vagy Krisztus növek-
szik bennünk?!

Aki hívõ ember, annyit en-
gedhet meg magának, amennyit
az Ige mond! Ha kilép ebbõl a
ritmusból, rendetlenné válik,
magára marad - Jézus nélkül és
testvéri közösség nélkül...

De mi közöttünk ne így le-
gyen, mert Aki eljövendõ, hogy
mindent újjá tegyen, közel van!

Nagy Árpád
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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

F E L H Í V Á S !

ELEKTRONIKAI ÉS
SZÁRAZELEM GYÛJTÉS

Elõadás az õssejt
kapszuláról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY
2007. NOVEMBER 3.-ÁN (SZOMBATON) 9 ÓRÁTÓL
A VÁROS BELTERÜLETÉN LOMTALANÍTÁST TART.
A lim-lomot reggel 9 óráig kell kirakni az út szélére. Az elszállítandó hulladékot úgy kell

elhelyezni a közterületen, hogy a jármû- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet
és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset-, vagy károkozás veszélyével.

Egy utcában csak egyszer mennek végig a begyûjtõ jármûvek, tehát nem áll módunkban a
késõbb kihelyezett lim-lomot, hulladékot elszállítani!

MI MINÕSÜL LIM-LOMNAK?
A háztartásokban keletkezõ azon hulladék, amely a használt gyûjtõedényekben méretére,

nagyságára tekintettel nem helyezhetõ el. Ilyenek pl. a háztartási berendezési és felszerelési
tárgyak, búborok, háztartási jellegû szemét - bekötött nyakú zsákban stb.

Veszélyes hulladék, és törmelék elszállítására nincs lehetõség! (Hûtõszekrény, tv, vegysze-
rek, illetve ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradtolaj, stb.)

Izsák Város Önkormányzata

Izsák Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az elektronikai hulladékok és
szárazelemek gyûjtése az alábbi idõpontban történik.

2007. október 24-25-26-án (szerda, csütörtök, péntek)
Hulladékok köre:

Képcsöves (Tv, számítógép monitor) háztartási kis és nagygép, szórakoztató elektro-
nika. (mosógép, hûtõszekrény, kenyérpirító, kazettás magnó, rádió, stb.)

Elektromos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyûzet, telefon, faxgép, fénymásoló stb.
Helye: Izsák, Polgármesteri Hivatal udvara

Mindhárom nap: reggel  7 órától - 14 óráig tart a gyûjtés.
Izsák Város Önkormányzata

Tisztelt Izsákiak

Felhívjuk a nõi lakosság figyel-
mét, hogy a Népegészségügyi Prog-
ram keretében tovább folytatódik a
méhnyakrák szûrés. A hölgyek leg-
alább két évente keresse fel a terü-
letileg illetékes nõgyógyászati szak-
rendelést. Tudni kell, hogy a szûrõ-
vizsgálat nem kötelezõ, elmulasz-
tása nem a közösségre „csak” kinek-
kinek önmagára jelent veszélyt. Szer-
vezett formában Izsákon nincs rák-
szûrés. Szûrést az alábbi helyeken
és idõben, díjmentesen végeznek,
idõpont egyeztetés után.
Kecskemét Izsáki u. 5. Kórház, C

pavilon,
hétfõtõl - péntekig: 8 - 12-ig,

tel.: 06-76-516-900/6965 mellék.
Rendelõintézet, Kecskemét, Nyíri

u. 38.,
hétfõtõl- péntekig:
8-12-ig és 14-16-ig,

tel.: 06-76-516-900 (kartonozó)
Szabadszállás, Rendelõintézet,

hétfõtõl - péntekig:
9,30-12,30-ig

Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk

november 8-án, csütörtökön
17 órakor a Pártok Házá-
ban. Az elõadás után az

érdeklõdõk fórum kereté-
ben tehetik fel kérdéseiket

az elõadóknak.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk:
Lajosházi Péter, Eger
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Kovács Gyulára emlékezünk

Tizenöt éve, 1992. október 16-án váratlanul elhunyt Kovács Gyula. Neve után most itt sorjáz-
hatna, hogy tanár, igazgatóhelyettes, helytörténész. De felesleges lenne. Akik ismertük tudhatjuk,
hogy család-, ember-, haza-, és lakóhelyszeretete, emberi tartása, tisztessége az, ami megmutatta ki
is volt õ igazán. Családja, tanítványai és Izsák közösségének szolgálata töltötte ki életét. Tizenöt

éve eltávozott közülünk, de szellemisége ma is velünk él az általa létrehozott helytörténeti gyûjteményben, la-
punkban közölt cikkeiben, egyéb írásaiban. Olyan ember volt, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után,
akinek munkásságára hivatkozni lehet és kell, ha Izsák történetérõl kíván valaki szólni, írni.

Gyuszi bácsi legnagyobb büszkesége három fia volt. Életük alakulása, pályájuk egy-egy sikeres állomása a
legnagyobb örömmel töltötte el. Idén, középsõ fia Tibor -aki mentalitásában, gondolkodásban talán a leginkább
hasonlított hozzá-, 50 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Elment oda, ahol immár örökre együtt
lesz apa és fia, a minden földi bajon felülemelkedõ közös szeretetben. Emléküket megõrizzük!

Tetézi Lajos

“Nem múlnak õk el,
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,

álmok, évek,
Õk itt maradnak

bennünk csendesen
még.”

(Juhász Gyula)

Szeretettel emlékezünk
Kovács Gyula

tanár halálának
15. évfordulóján.

A szeretet örök, - még
találkozunk!

Felesége és Fiai

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest,

VIII. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 303-4738

Fax: 303-4744
http://www.observer.hu

Kipróbált receptek izsáki musttal, borral
Mustos kacsasült

Hozzávalók: 4 kacsacomb, 10 gerezd fokhagy-
ma, 2 vöröshagyma, 4 szál újhagyma, 20 dkg li-
bazsír, 20 dkg szõlõ, 60 dkg burgonya, 5 babér-
levél, szemes bors, 1 teáskanál majoránna, 1 evõ-
kanál méz, 3 dl Diamand must (Helibor), só.

A húst megmossuk, tálba tesszük, ráöntünk
2 dl mustot (ezt helyettesíthetjük száraz sárfe-
hér borral is). Letakarva egy napig hûtõben pá-
coljuk. A páclébõl kivéve bedörzsöljük sóval és
majoránnával. A szõlõt leszemezzük, kimagoz-
zuk. A combokat tepsibe tesszük, mellé szórjuk
a fokhagymagerezdeket, a babérlevelet, meghint-
jük borssal. Rákenjük a libazsírt, öntünk alá
kevés vizet és 1 dl mustot (bort), és kb. 2 órán át
lefedve sütjük. Ha már majdnem megpuhult, köré
rakjuk a megtisztított, feldarabolt, besózott bur-
gonyát. Tovább sütjük, s ha már a burgonya is
puha, a combokat másik tûzálló tálba rakjuk, és
fedõ nélkül pirosra sütjük. Serpenyõben megol-
vasztjuk a mézet, rátesszük a vékonyra kariká-

zott hagymát és megpirítjuk. Hozzáadjuk a cen-
tis darabokra vágott újhagymát meg a szõlõt és
puhára fõzzük. Ráöntjük a burgonya alatt ma-
radt zsiradékot, jól összeforgatjuk, majd a tányé-
rokba adagolt kacsacombokra és burgonyára önt-
ve tálaljuk.

Boros brokkoli
Hozzávalók: 1 kg brokkoli, 2 gerezd fokhagy-

ma, 5 evõkanál étolaj, 1 teáskanál só, 1 késhegy-
nyi bors, 4 dl sárfehér (száraz fehérbor).

A brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük, a
kemény végeit levágjuk. Az olajat felforrósítjuk,
beletesszük a finomra vágott fokhagymát, majd
rádobjuk a brokkolirózsákat. Sózzuk, borsozzuk
és néhány percig pároljuk. Hozzáöntjük a bor
felét, ha elpárolgott, a másik felét is. Kb. 20 perc
alatt kész.

(Az étel húsos változata is elkészíthetõ úgy,
hogy sonka kockákat pirítunk a fokhagymás olaj-
ban, utána tesszük rá a brokkolit.)

Adalékok Izsák történetéhez
A kecskeméti Porta Egyesü-

let és az Alföldi Napló közös ki-
adásában hamarosan az olvasó-
közönség elé kerül Szabó Bence:
Adalékok Izsák történetéhez
címû kötete.

A Bács-Kiskun Megyei Le-
véltár munkatársa által készített,
Izsák történetét, társadalmi, gaz-
dasági, kulturális fejlõdését be-
mutató helytörténeti monográ-
fia a másfél évszázados oszmán

uralomig vezeti vissza a történel-
mi visszatekintést. A magas
színvonalú dolgozat nagy erénye,
hogy egyszerre alaposan és olvas-
mányosan idézi fel a település
múltjának hétköznapjait.

ELADÓ

Izsák, Gábor Á. u. 25. sz. alatti ház 526 m2 telekterülettel,
tanya a Kisizsáki út mellett, hozzátartozó 6232 m2 területtel,
2320 m2 szántó a Gedeonban a 24 hektáros mellett, valamint
12954 m2 szántó a “Dediczki” mellett.

Érdeklõdni: 374-735
vagy 06-20-226-9583

Évfordulós készülõdés

Mint arról már lapunkban is beszámoltunk, jövõre ünneplik a helyi katolikusok templomuk
felépítésének és felszentelésének 200-dik évfordulóját. A jeles évfordulóra való készület látványos
része a templom és környezetének megújítása. A belsõ díszítõfestés és a templomkerítés építése,
valamint a már sok évtizede esedékes parókiafelújítási munkálatok jó ütemben haladnak, így 2008
Szent Mihály napjára (a templom névadójának ünnepére) bizonyosan befejezõdnek a munkák. A
nagyszabású vállalkozás EU-s pályázati pénzbõl, a kalocsai érsekség támogatásából és adományok-
ból valósul meg. A további költségek fedezeteként már csak adományokra számíthat az egyházköz-
ség, ezért minden jó szándékú támogató segítségét köszönettel fogadják.

A díszítõfestés elsõ üteme befejezõdött.
A plébánia épülete többévtizedes toldozás-
foltozás után most végre felújításra kerül.

Heltai Jenõ

Szabadság

Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,

Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyûlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertõzi meg,

Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.

Nem alkuszik meg, hû becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetõs-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e õse,
Nem bámul görnyedõn a kutyabõrre

S embernek nézi azt is, aki põre.

Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.

Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembenéz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És gyõzi szíwel, gyõzi vállal.

Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,

De megmutatja olykor, hogy van ökle...
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelmûen, ingyen ajkadra ne vedd!

Tudd meg: szabad csak az, aki
Oly áhítattal mondja ki,

Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.

Hiába õrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.

Az akkor is, ha koldus, nincstelen
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.

Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.

De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,

Magad javára letarold,
Mert szabadabb szeretnél lenni másnál.

A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,

Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva

Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson

Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,

Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.

1945. május 1.
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám
alatt.

2006. január 1-tõl megkezdtük,
kedvezõ áron,

rövidáruk értékesítését.

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,

kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,

bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzár-
csere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197

Egyszer vetett fémzárolt ve-
tõmag búza 8000,-Ft/q eladó.
Érd: 76-374-380

Import bálás ruha és cipõvá-
sár november 16.-án pénteken
8-12 óráig.
Ruhák 100,-Ft/db cipõk 500,-
Ft/pár kabátok 500,-Ft/db.
Szeretettel várjuk a Mûvelõdé-
si Házban.

Kiadó helyiségek!
Izsák központjában a volt háztartási bolt,
internettel, klímával rendelkezõ irodák és

az
Alsóvárosban üzlethelyiség (boltnak,

raktárnak, telephelynek stb.)
Érdeklõdni: Izsák Dózsa tér 1.

Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928
Munkanapokon: 8-12-ig és 13-16 óráig

Az Iparcikk Áruház októberi
ajánlata

Teatûzhely 40990,-Ft
Hagyományos tûzhely 61990,-Ft
4 KW Krepen kályha 27500,-Ft
5 KW Filex kályha 49990,-Ft
6 KW Nosztalgia kályha 53900,-Ft
6,5 KW Plútó kályha 49900,-Ft
5 KW Visegrád kandalló 45990,-Ft(
6 KW Servant kandalló 59990,-Ft
6,5 KW Kelvin Kandalló 49990,-Ft
8 KW Servant kandalló 79990,-Ft

Füstcsövek, hõdobok bõ
választékban kaphatók!

Üvegballonok 5 literes 759,-Ft
Üvegballonok 10 literes 1590,-Ft

Születtek: Hajagos Valter an.: Szabó Éva, Pelejtei Panka an.: Szalai
Krisztina, Hajma Erika Angéla an: Kiss Erika, Radics Nikolasz
Kevin an: Sztojka Mária, Flaisz Dániel an: Póti Zsuzsanna.
Házasságkötések: Mónus Tamás-Kiss Ildikó, Nagy Máté-Gincsai
Anita Kitti.
Meghaltak: Kozma István  64 éves, Madách u. 6.,Csizmadia Sán-
dor 76 éves, Fürst S. u. 2., Varga Sándor 74 éves, Kossuth L. u. 101,
Szabó Sándor 69 éves, Hunyadi u. 12., Sárga Gyula 42 éves, Gál
István  62 éves, Kodály Z. u. 26/d., Nemes István 63 éves Bihari u.
18., Bárdi Imréné sz: Izsák Ilona 69 éves, Katona J. u. 20.

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási központi
ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon. Rendelési idõben,
illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.

Gyógyszertári ügyelet
Október 15-21: Szabadszállás, T: 358-028

Október 22-28: Izsák, T: 569-208
Október 29-november 4: Szabadszállás

November 5-11: Izsák
November 12-18: Szabadszállás

November 19-25: Izsák
Kábeltévé ügyelet

Október 15 - 21: Izsák László, tel.: 06-20/475-7966
Október 22 - 28: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/436-7400

Október 29 - november 04: Izsák László
November 05 - 11: Farkas Zsolt
November 12 - 18: Izsák László
November 19 - 25: Farkas Zsolt

Rendõrség
06-20-539-5909, 06-20-583-9085, 06-20-539-5635

Polgárõrség
06-30-555-6645
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Üveg ballonok 20 literes 2690,-Ft
Üvegballonok 25 literes 2900,-Ft
Üvegballonok 34 literes 3490,-Ft
Üvegballonok 54 literes 4499,-Ft

A fentieken kívül még több ezer féle
termék, kedvezõ áron kapható!

Háztartási kisgépek, kerékpárok,
alkatrészek, könyvek, mûanyagáruk,

kézi szerszámok,
huzalok, csavarok, szegek,

mindszenti gyertyák, mécsesek stb.

Az élelmiszerboltok ajánlata
október 29-ig

Jar mosogató 3x500 ml 419,-Ft 279,-Ft/l
Domestos fehérítõ 750 ml 275,-Ft
Omnia kávé 250 gr 469,-Ft
Tchibó Family õrölt 3x250 gr +bögre

1099,-Ft/csg
Maggi ízvarázs 75 gr 95,-Ft
Silán 2 literes öblítõ 649,-Ft
Sütésálló sárgabarackíz 0,5 kg 265,-Ft
Aquarel ásványvíz 1,5 literes 79,-Ft
Pickwick variációk teák 259,-Ft/cs
Jót, jó áron az ÁFÉSZ-tól!

Tagsági kártyára 3 %
engedmény!

Felhívás
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

Az Izsákért Közalapítvány következõ ülését november hónapban tartja. Az Alapító Okiratában
meghatározott céloknak megfelelõ támogatási kérelmeket 2007. november 15-ig fogadja. A közala-
pítvány az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi:

- egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott

sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez

kapcsolódó tevékenység.
A kérelmek leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné elnöknél és a Polgármesteri Hivatal-

ban Tóth Otília titkárnál.                                                                                     Kuratórium

Tüdõszûrõ a lakosság
részére, csak beutalóval!

Kecskemét Piaristák tere
(régi SZTK)

Tüdõgondozó Intézet
Naponta: 8 - 12 óráig

Hétfõ és szerda: 14-16,30-ig


