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Hirdessen

az Izsáki

Hírekben

és az Izsáki

Televízióban

Újbor- és pinceszentelõÚjszilvási látogatás

Január 3-án, egy baráti meg-
hívásnak eleget téve, az
újszilvási Bolyhos és Fia Bt. pá-
linkafõzdéjébe látogattak az
izsáki képviselõ-testület és az
önkormányzati bizottságok tag-
jai. Az úgynevezett
ágyaspálinkák kedvelõinek isme-
rõsen csenghet a cégnév, hiszen
többszörös nagydíjas, valamint
számos arany-, ezüst- és bronz-
érmet nyert termékeik igen sok
helyen, köztük Izsákon is meg-
vásárolhatók. A családi cég két
tulajdonosa, Bolyhos László és
fia, Bolyhos Zoltán fogadta az
izsáki látogatókat a modern,
Európai Uniós szabványok sze-
rint épült, és nem mellékesen
nagyon esztétikus üzemben.

A kezdetekrõl Bolyhos Lász-
ló adott tájékoztatást.

- Családunk
1994 óta foglal-
kozik pálinkafõ-
zéssel. Tápió-
szõlõsön indul-
tunk, majd
2003-ban építet-
tük ezt az
újszilvási üze-
met. Ágyaspá-
linkáinkat csalá-
di receptura és
az évek során szerzett újabb ta-
pasztalatok alapján készítjük.
Talán elmondhatjuk, hogy nem-
csak a családnak ízlik az ered-
mény, hiszen 2001-ben -amikor
elõször indultunk el nemzetkö-
zi pálinkaversenyen-, ágyas szil-
vapálinkánkkal fõdíjasok let-
tünk, emellett aranyérmet és kü-
löndíjat is kaptunk. A 2004-ben
megrendezett V. Gyulai Nemzet-
közi Pálinkafesztiválon a “Ma-
gyarország legjobb pálinkája
2004” címet nyerte el ágyas szil-
vapálinkánk, és miénk lett a
pénzügyminiszter által felaján-
lott fõdíj is. 2006-ban a Cser-
szegi fûszeres szõlõ
ágyaspálinkánk nagyarany minõ-
sítést kapott, valamint a Magyar
Pálinka Lovagrend az év zászlós
pálinkájának választotta. A
2007-es év legjobb magyar pá-
linkája szintén a miénk lett - ci-
gánymeggy ágyaspálinkánk kap-

ta a kitüntetõ címet.
- A siker alapjáról, vagyis a

gyártási technológiáról Bolyhos
Zoltánt kérdeztem.

- Hagyományos kisüsti pá-
linkafõzdeként dolgozunk. Két-
szeres lepárlással, rézüstökben
fõzzük a pálinkát. Csak kiváló,
étkezési minõségû, érett, ma-
gas cukor- és aromatartalmú
alapanyagokat használunk. Az
általunk szabadalmaztatott
aszaltgyümölcs-ágyon (az aszal-
ványokat is mi készítjük) tartá-
lyokban és fahordókban, hat
hónapig érlelõdik a tiszta, kel-
lemes aromájú pálinka. Ezt kö-
vetõen palackokba töltjük úgy,

hogy a pálinka
fajtájának megfe-
lelõ aszalt gyü-
mölcsöt teszünk
az üvegekbe,
majd további 6
hónapos érlelés
következik, mely-
nek során a gyü-
mölcsök vissza-
nyerik eredeti
alakjukat, s kelle-

mes színt adnak a pálinkának.
Tavaly 5000 mázsa alapanyagot
dolgoztunk fel ágyaspálinkának,
emellett bérfõzést is vállalunk.
Termékeink az ország szinte
minden táján megtalálhatók,
eladási gondjaink hála Isten-
nek, nincsenek. 2006-ban pá-
linkáink elnyerték a Kiváló Ma-
gyar Élelmiszer minõsítést.

Aki megkóstolta már a Boly-
hos-féle pálinkákat bizonyára
nem csodálkozik Bolyhos Zol-
tán utóbbi szavain. A paletta
csábító; birs-, szilva-, barack-,
körte-, szõlõ ágyaspálinka kínál-
ja magát a karcsú üvegekben. A
fõzdében szívesen fogadják az
érdeklõdõket üzemlátogatásra
és kóstolóra. Izsákról egy dél-
utáni programként is beiktatha-
tó a látogatás, hiszen Cegléd-
tõl alig néhány kilométerre ta-
lálható Újszilvás.

-tetézi-

Bolyhos László: Már régóta
invitálom Mondok urat

hozzánk, s nagyon örülök,
hogy egy ilyen kiváló

társasággal együtt tisztelt
meg most bennünket.

Kellemes program volt a
kiváló italok kóstolása.

Bolyhos Zoltán:
2006-ban

pálinkáink elnyerték a
Kiváló Magyar Élelmiszer

minõsítést.

2006 december 27-én, János
napján rendezett a Helibor Kft.
elõször újbor- és pinceszentelõt
Izsákon. A kezdeményezéssel egy
régi-új hagyományt kívántak fel-
éleszteni és meghonosítani a vá-
rosban. A Szent János-napi újbor
szentelés hagyományát Európá-
ban a franciaországi premontrei
szerzetesek teremtették meg a
XVII. században. E hagyományt
kisebb-nagyobb rendszerességgel
többfelé ápolják a világon, nálunk,
az utóbbi évtizedtõl éli reneszán-
szát. A 2007. december 27-ei új-
borszentelésre az Arany Sárfehér
Bor és Pezsgõrend szervezésében
került sor, a katolikus templom-
ban. Az ünnepi szentmise kereté-
ben Farkas János prépost,
ágasegyházi plébános és Nagy Ár-
pád izsáki református lelkész szen-
telte, illetve áldotta meg a Helibor
Kft. és a Varga Birtok Kft. által ter-
melt újborokat, majd a szertartást
követõen Agárdy-telepen, a
Helibor pincéjét. A pinceszentelõ
után bemutatták az érdeklõdõk-
nek és a sajtó képviselõinek az
Izsáki Eredetvédett Arany sárfe-
hér, Cserszegi fûszeres, és Rajnai
rizling újborokat, valamint az új
pezsgõmárkák közül a Szent Ist-
ván extra dry, és édes pezsgõt, va-
lamint a Muscat d’or, közvetlen
mustból erjesztett pezsgõt.

A szente-
lõ után Ores-
kó Imrével, a
Helibor Kft.
ü g y v e z e t õ
igazgatójával,
az izsáki új-
bor- és pinceszentelõ kezdemé-
nyezõjével beszélgettünk:

- Második alkalommal került
sor a Szent János napi újborszen-
telõre. Tavaly ilyenkor még
“csak” az eredetvédett Arany sár-
fehér bor került az asztalra újdon-
ságként, idén viszont már több
pezsgõt is be tudott mutatni a cég.

- A Helibor fennmaradásá-
nak alapfeltétele hogy új márkák-
kal, saját fejlesztésekkel mielõbb
a piacra tudjon lépni. Sajnos az
elõdcég, egy német befektetõi
csoport, eladta a korábbi izsáki
márkákat, annak a német cégnek,
amely a Törley, valamint a BB.
tulajdonosa is. Nos ezzel kell
most nekünk versenyezni. Új ter-
mékeink az eredetvédett Sárfe-
hérbõl készült Sárfehér pezsgõ, a
korábbi Claudius helyett beállí-
tott Szent István száraz és édes
pezsgõ, valamint a Muscat d’or.
Ezek már kaphatók. Mindez azon-
ban még kevés a talpon maradás-
hoz. Fel kell gyorsítanunk a ter-
mékfejlesztést. Több termékkel és
termékenként nagy tételszámmal
kell megjelennünk a piacon ah-
hoz, hogy a magas banki kölcsön
terheit ki tudjuk termelni, vala-
mint a gazdáknak is olyan árat
tudjunk kínálni, amely értelmes
alternatívát kínálhat az ültetvé-
nyek magas összeggel támogatott
kivágásával szemben - magyarán,
megérje szõlõt termeszteni.

- Tehát van már néhány új
márka, amelyek valóban figye-

lemreméltó minõséget rejtenek,
de ahhoz, hogy ez a minõség a
szélesebb vásárlóközönség elõtt
is ismertté váljon, amolyan “átü-
tõ” piaci megjelenésre van szük-
ség. Milyenek a Helibor esélyei,
hiszen a laikus is láthatja, a kon-
kurenciaharc igen erõs, ráadásul
e harcban még egykori önmagá-
val is meg kell küzdenie a cégnek,
mivel a korábbi izsáki sikermár-
kák mára a legnagyobb konku-
renst, a Henkelt erõsítik.

- Valóban, nem egyszerû a
helyzet. A termékbevezetés az
egyik legdrágább mûfaj, komoly
marketingmunka kell hozzá. Erõs
reklámot kell mögé tenni. Egy-
egy termék belistázása több mil-
lió forintba kerül. Az például,
hogy egy pezsgõnk valamelyik
nagy üzletlánc boltjainak polcára
kerüljön, durván 7 és 10 millió
forint költséget jelent. S ez csak
egy termék, és a vevõ ebbõl még
nem tudja, hogy ez száz százalék-
ban magyar termék, és azt száz
százalékban magyar tulajdonú cég
állította elõ, magyar termelõk
alapanyagából. A volt izsáki már-
kák is úgy konkurenciáink most,
hogy alig van közük magyarok-
hoz. Tehát igen fontos minél szé-
lesebb körben megmutatni ma-
gunkat. Az ilyen rendezvények
éppen ahhoz teremtenek lehetõ-
séget, hogy minél több csatornán
keresztül juthassunk el a fogyasz-
tókhoz. Fontos tudatosítani, hogy
ezt a magyar tulajdont minden-
képpen meg kell õriznünk egy-
részt azért, hogy a szövetkezett
800 termelõ biztos megélhetés-
hez jusson általa, másrészt, hogy
az olyan magyar értékek,
hungarikumok, mint a Sárfehér,
ne vesszenek el.

Az ünnep-
ségen jelen volt
Módos Péter
akadémikus, a
Magyar Boraka-
démia elnöke is,
akitõl azt kér-
deztük, mennyire jellemzõ, hogy
egy-egy borgazdaság ilyen prog-
ramokat rendez?

- Egyre jobban terjedõ szokás
ez, ami nagyon helyes. Különösen
olyan borvidékeken és olyan szõ-
lõfajtáknál hasznos, mint az
Arany sárfehér, hiszen többre hi-
vatott szõlõfajta ez, mint amilyen
ismertségnek ma örvendhet. Ma-
gyarország egyik zászlósboráról
van szó, amely a jelenleginél sok-
kal nagyobb hazai és külföldi el-
ismertséget érdemel. Az ilyen al-
kalmak jó lehetõséget jelentenek

ehhez az ismertség növeléshez.
Font Sán-

dor képviselõ,
a Parlament
Mezõgazdasá-
gi Bizottságá-
nak elnöke
kérdésünkre a
következõket
mondta:

- Új útra lépett a Helibor Kft.
ezzel az úttörõként felvállalt tu-
lajdonosi szerkezettel. Én, sze-
mély szerint is, de az egész mezõ-
gazdasági bizottság is nagyon
drukkolunk azért, hogy ez a kí-
sérlet sikerüljön, hiszen olyan te-
rületre léptek, ahol a termelõk is
érezhetik milyen egy komoly fel-
dolgozó tulajdonosának lenni, és
együtt izgulnak az aktuális veze-
téssel, hogy piacot is találjanak
annak a bornak, amit a termelõk
nagy szaktudással, hozzáértéssel
állítanak elõ. A szentelõ alkalmá-
ból az új termékpalettából kós-
toltunk meg egy sort. Úgy érzem,
ismét lesznek a piacon rangos
borok, pezsgõk az Agárdy pincé-
szetbõl, a Helibor jóvoltából. Egy
szép hagyományt elevenítettek fel
azzal, hogy újborszentelõt tartot-
tak, s ily módon is a nagyközön-
ség elé tárták az új termékeket.

- Ahhoz, hogy a Helibor va-
lóban sikerrel mûködhessen kel-
lõ nagyságú szõlõterületre van
szükség. A térségben talán még
elfogadható terület található, ám
az Európai Unió komoly össze-
geket fizet egy-egy hektár kivágá-
sa után. Nem jelent ez komoly
veszélyt úgy Izsákra, mint a teljes
ágazatra nézve?

- De, nagyon is. A nemrégi-
ben elfogadott uniós reform, va-
lódi reformot nem hoz Magyaror-
szágnak. Megkockáztatom, in-
kább hátrányt. Bizony, a szõlõki-
vágási támogatás olyan mértékû,
hogy jó néhány gazdaember el fog
azon gondolkozni, hogy inkább
kivágja a szõlõjét, minthogy küzd-
jön, gürcöljön, s végül méltatlan
árat kapjon a terményéért. Tuda-
tosítani kell az emberekben, hogy
éppen az ilyen, izsákihoz hason-
ló összefogással lehet biztosítani,
hogy értékén fizessék meg a szõ-
lõtermelõt. A kivágás nem ide
vezet, ez nem a jövõ. Távlatosan
kell gondolkodni, építve termé-
szeti adottságainkra, s hagyomá-
nyos szõlõkultúránkra, melynek
mûvelése már ezer éve apáról fi-
úra száll. Nem szabad megenged-
ni, hogy ez a tudás és az általa tes-
tet öltõ érték semmivé váljon.

Folytatás a 2. oldalon.
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Németh Ferenc budapesti kiállítása

Tatai kiállítás a Kolon-tóról

Festményvásár az izsáki
alkotótábor javára

Pálffy István
a katedrán

Figyelem!
A hulladékszállító autó
január 31-ig elszállítja
a kuka mellé kitett fe-
nyõfákat, a területen
aktuális hulladékszállí-
tási napokon.

Felhívás!
Szeretném, mindenki számára tudatosítani, hogy az Izsáki

Borklub összejövetelei nem zártkörû rendezvények! Azokat bárki,
bármikor látogathatja, bekapcsolódhat a soron következõ rendez-
vényekbe. KORTÓL, NEMTÕL FÛGGETLENÜL várjuk azokat az
érdeklõdõket, akik úgy gondolják, szeretnének részt venni egy
kötetlen, társalgási esten, ahol Izsák kulturális életébe bekap-
csolódva, megismerkedhetnek híres borászokkal, gasztronómu-
sokkal, s emellett az ételek és a borok határtalan ízvilágával.

Kérem, ha valakinek észrevétele, véleménye van a programok-
kal és azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne minél szélesebb
korosztály számára vonzóvá tenni Izsák egyik kimagasló kulturá-
lis rendezvényét,  keressen a 20/317-6059 mobilszámon.

Birkás Zoltán fõszervezõ

Téli örömök

Folytatás az 1. oldalról.
Benke Lász-

ló mestersza-
kács, “Laci bá-
csi” elkötelezett
híve az izsáki
boroknak, pezs-
gõknek, vele is
beszélgettünk az újborszentelõn.

- Második alkalommal talál-
kozhatunk az izsáki bor-és pin-
ceszentelõn Laci bácsival. Tavaly
az Arany sárfehér bort méltatta,
most új pezsgõkkel találkozha-

Újbor- és pinceszentelõ
tott. Ezekrõl mi a véleménye?

- Egyszerûen fantasztikusak,
nemcsak azért mondom ezt, mert
magam is az Alföld szülötte va-
gyok, és számomra a szülõföld ne-
dûjét fogyasztani mindig egy fel-
emelõ érzés, hanem valóban ki-
tûnõ italok. Méltán nevezeték el
például Szent Istvánról az egyiket.

- A Helibor borai, tévémûso-
raiban is gyakran szerepelnek.

- Én a magyar termékek meg-
szállottja, elkötelezettje vagyok.
Így természetes, hogy magyar

bort a magyar embernek! A me-
gye bora cím megnyerésekor mu-
tattam be elõször az Arany
sárfehért, ezzel is arra biztatva
honfitársainkat, hogy magyar
bort fogyasszanak. A magyar föld
termékét és kincsét! Egy másik
alkalommal egy hónapon keresz-
tül csak Helibor termékeket aján-
lottam ételeimhez televíziós mû-
soromban. Hiszem, hogy szép jö-
võje van az izsáki boroknak, pezs-
gõknek!

-tetézi-

Téli igék
tûzjelei...

...címmel jelent meg nem-
régiben az Accordia Kiadó ver-
seket és prózai írásokat tartal-
mazó antológiája, melyben Ma-
gyar Gyuláné tíz verssel szere-
pel. A szép kiállítású kötet a
könyvtárban megvásárolható.

Hosszú idõ után újra fehér
telünk van. Karácsonyra, vala-
mint az óév és az újév forduló-
jára bõséges és tartósan meg-
maradó hó esett. A fehérkará-
csonynak -hiszen errefelé még-
iscsak az az igazi- bizonyára
mindenki örült. De talán a gye-
rekek voltak igazán hálásak a
szánkózási lehetõségért, amit
sokan alaposan ki is használ-
tak. Alig volt olyan lejtõ a kör-
nyéken, ahol ne siklott volna
egy-két szánkó, hangos gyerek-
kacajtól kísérve. Mire e sorok

megjelennek, valószínûleg elol-
vadnak az utolsó hófoltok is,
ám az élmények bizonyosan
még sokáig megmaradnak.

Elment Baba néni
Január 11-én, csendesen és váratlanul -ahogy

tizenöt évvel ezelõtt szeretett férje is-, meghalt
Kovács Gyuláné Ibolya néni - sokunknak Baba
néni.

Alig több mint egy éve, 2006 decemberé-
ben, 60 éves tanítói jubileuma alkalmából ké-
szítettem vele riportot, melyben szüleirõl (pél-
dájukat követve lett tanító), férjérõl, gyermekei-
rõl, menyeirõl, unokáiról és persze tanítói pá-

lyájáról beszélgettünk. Ezek éltették õt; a család, a tanítványok.
Arról is beszélt, hogy nyugdíjasként sem szakadt el a gyerekektõl,
az iskolától, hiszen nélkülük kevesebb lett volna az élete. Múzeum-
szakkört vezetett, korrepetált. A maga korosztályát pedig zenei te-
hetségével szolgálta. A városi nyugdíjas otthon lakóit és a katolikus
egyházközség idõs tagjait szórakoztatta rendszeresen harmonika-
játékával. De segített mindenütt, ahol tudott. Adományokkal, ala-
pítvány létrehozásával szolgálta a nagyobb közösséget. Mint be-
szélgetéseinkkor többször is elmondta, mindezzel férje nyomdo-
kaiba kívánt lépni. Az õ jóságának továbbvivõjeként igyekezett minél
több jót tenni. Búcsúzva tõle most elmondhatjuk; nem volt meddõ
az igyekezete.

Egy, a kecskeméti Angol Kisasszonyok Tanítóképzõjétõl, vég-
zõsként kapott, s útravalónak szánt verset mutatott, az idézett ri-
port készítésekor: “Mikor elõször lépsz az iskolába,/ Legyen arco-
don Jézus nyájassága,/ Öleld magadhoz a kisgyermekeket,/ Simo-
gasd meg fejecskéjüket.” E sorok vezérelték hosszú pályáján. A sze-
retet volt vezérfonala a családban is. Három fiát, azok családjait
mély anyai és nagyanyai szeretettel óvta. Hitte, hogy ez az óvó sze-
retet megvédi mindannyiukat a bajtól. Augusztusban mégis szembe
kellett néznie a legnagyobb fájdalommal, ami egy anyát, szülõt csak
érhet; tragikus körülmények között elvesztette középsõ fiát.

Január 8-án pont került a sok szépséggel és nem kevés fájda-
lommal megélt földi pálya végére. Baba néni, hívõ emberként, az-
zal a bizonyossággal viselte szerettei elvesztésének evilági fájdal-
mát, hogy egyszer majd újra együtt lesznek ott, ahol már senkit sem
veszíthet el. Ugyanez a hit vigasztalhatja most a tõle búcsúzókat!

Tetézi Lajos

Január 15-én, dr. Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria
fõigazgatója nyitotta meg, a budapesti Nemzeti Táncszínházban,
Németh Ferenc festményeibõl rendezett kiállítást. A tárlat febru-
ár 29-ig várja a látogatókat,izs01- naponta 13-18 óráig, a Színház
utca 1-3-ban (volt Várszínház).

Január 22-én nyitja meg dr. Sztarpák Ferenc, körzetünk egy-
kori országgyûlési képviselõje, a tatai Eötvös József Gimnázium
dísztermében, Turóczi Tiborc természetfotós, “A Kolon-tó vilá-
ga” címû fotókiállítását.

A 14.30-kor kezdõdõ megnyitó után beszélgetést rendeznek
a fotóssal, mely elõtt Németh Ákos, a Kolon-tavi Madárvárta ve-
zetõje mond bevezetõt.

Tavaly az év legnépszerûbb te-
levíziós híradó mûsorvezetõjének
választott Pálffy István, mint a Bács-
Kiskun megyei magán szakközép-
iskolákat üzemeltetõ Euroszféra
Oktatási Alapítvány kuratóriumi el-
nöke látogat el városunkba, hogy ta-
lálkozzon a továbbtanulás iránt ér-
deklõdõ szülõkkel és diákokkal.
Mint ismeretes 2006 óta nagy siker-
rel mûködnek a magánintézmé-
nyek Izsákon, Kiskunfélegyházán,
Kecelen, Solton és Szabadszálláson.
A diák-szülõ találkozón részt vevõ
szakemberek szólnak majd az
Euroszférás kéttannyelvû oktatási
rendszer elõnyeirõl, amely nagyban
eltér a megszokottól, s amely a ta-
nár-diák-szülõ hármas õszinte és fo-
lyamatos kapcsolatára épít. Ennek
legkézzelfoghatóbb bizonyítéka,
hogy az euroszférás “szülõi értekez-
leteken” a gyermekek is részt vesz-
nek, amint az intézmény házirend-
jének kidolgozásában és betartatá-
sában is. Az intézmények célja az,
hogy az EU munkaerõ piacán jó
eséllyel elhelyezkedni tudó fiatalo-
kat képezzenek. Nem a lexikális
tudás, hanem a gyakorlati ismere-
tek játsszák a fõszerepet a tanrend-
ben. Ennek alapja a tökéletes nyelv-
tudás: a már mûködõ euroszférás
gimnáziumokban heti 18 órában ta-
nulnak a diákok angolt.

Izsákon 2008. február 7-én,
csütörtökön 18 órakor Pálffy István
vezetésével tartják a továbbtanulási
tájékoztatót a Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében.

Lapunk elõzõ számában indítottuk a festményvásárt, melyet
az izsáki alkotótáborban résztvevõ mûvészek alkotásaiból rende-
zünk azzal a céllal, hogy az idei tábor költségeihez így biztosít-
sunk anyagi fedezetet. Most újabb öt képet ajánlunk megvételre.
Érdeklõdés esetén a szerkesztõségben megtekinthetõk az alkotá-
sok, színesben is.

Gróf Zoltán: Romos tanya
(10.000 Ft.)

Szappanos István:
Szeles idõ (40.000 Ft.)

Szappanos István: Este
(40.000 Ft.)

Szappanos István: Öböl
az Adrián (40.000 Ft.)

Menyhey Szabolcs:
Szarvasok (15.000 Ft.)
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...úgy általában kevesen kelnek-fek-
szenek azzal a tudattal, hogy milyen jó
is az, hogy számtalan hungarikum lé-
tezik, egyebek mellett a mezõgazdasági
termékeink között. Pedig a jövõnk múl-

hat azon, hogy élni tudunk-e a tõlük várható elõnyökkel,
s legfõképp, meg tudjuk-e ezeket õrizni. Abban biztosak
lehetünk, ez utóbbit, helyettünk, senki nem teszi meg.
Pláne nem az Európai Unió, mint azt sokan hiszik, s hi-
tetni próbálják. Akik ezt hiszik, azok naivak, akik hite-
tik, azok számító ügyeskedõk. Ezzel természetesen nem
azt állítom, hogy nincs uniós tagságunknak pozitív ho-
zadéka, pusztán azt, hogy nemcsak az van. Sõt vannak
olyan káros hatások, amelyek összességében messze nin-
csenek arányban a pozitívumokkal. Gondoljunk csak az
ellenõrizetlenül ránk zúdított silány élelmiszerekre és az
ezek nyomán tönkremenõ hazai termelõ és feldolgozó ága-
zatokra (de említhetnénk a könnyûipart, ruhaipart, hír-
adástechnikai ipart is).

Gondolom, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ma
Magyarországon gyakorlatilag lehetetlen sertést eladni.
A következõ abszurd történet jól jellemzi a helyzetet: Ezer
forintért kínáltak választási malacokat az egyik vásárban,
ám ennyiért sem kellettek. Az elkeseredett gazda végül
szélnek eresztette a malacokat. De ugyanilyen abszurd az
is, hogy az Unió hektáronként milliós összegekkel támo-
gatja a hazai szõlõkivágást, holott nem nálunk, hanem a
dél-európai tagállamokban van szõlõbõl, borból túlterme-
lés. Mégsem ott, hanem itt, biztatnak szõlõkivágásra.

Gondolom, könnyen belátható; létkérdés értelmezni
és megérteni ezeket a folyamatokat, s érdekeink szerinti
választ adni rájuk. Amikor ezeken a dolgokon gondolko-
dunk, jussanak eszünkbe azok a francia gazdák, akik nem
engedték be országukba a magyar libamájat szállító kami-
onokat, vagy azok a lengyel társaik, akik a sínekhez he-
gesztették a magyar gabonát szállító vagonok kerekeit.
Õk már rájöttek, az uniós tagság nem egyenlõ az önfel-
adással .  De jusson eszünkbe i lyenkor a  mi
hungarikumunk, az Arany sárfehér (és vele a többi fajta)
sorsa is, amely a mi kezünkben van, s vele -túlzás nélkül
állíthatom- Izsák jövõbeni sorsa is. Tudomásul kell ven-
nünk, hogy a mi adottságaink fõleg a szõlõtermesztésre
alkalmasak. Ha pillanatnyi kecsegtetõ ajánlatokért ezt is
feladjuk lesz-e, lehet-e még izsáki jövõ...?

Gondolom...
TETÉZI LAJOS

Aforizmák a jegyzetfüzetbõl

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom az Izsák Kht. kábeltévé elõ-

fizetõit, hogy az Izsák Kht. fejállomása 2008.
február 22. napján befejezi adását.

 Az Izsák Kht. Általános Szerzõdési Fel-
tételei 11.3.3 pontja alapján A szolgáltató ér-
dekkörében bekövetkezett más okból az Izsák
Kht. az érvényben lévõ kábeltévé elõfizetõi
szerzõdéseket felmondja.

A felmondás oka az Izsák Város tulajdo-
nában lévõ Szélessávú Internet és Catv háló-
zat üzemelésének megkezdése.

A szerzõdés felmondásával kapcsolatban az
Izsák Kht. ügyfélszolgálatán (Izsák, Kossuth
tér 8.) kaphatnak felvilágosítást ügyfélfogadási
idõben.

Bak Nándor
ügyvezetõ

Vállalom lakás- és szabad
felhasználású hitelek teljeskörû

lebonyolítását, elõzetes
értékbecsléssel,  kedvezményes
ügyvédi lebonyolítással, 6 éves

gyakorlattal .
Jelenleg 7 bank kínálatából

választhat, állandó
akciók mellett!

Vásárlás, akár külterületi
ingatlanra is.

Jövedelemigazolás
nem alapfeltétel!

Életbiztosítás nem szükséges
a hitelhez!

Izsák, Kodály Z. u. 22/c

Tel.: 06-70-335-7866

Kedves Olvasó!
Egy kis sarkot kértem és

kaptam lapunkban. Tettem ezt
azért, mert évtizedek óta gyûj-
töm az itt-ott megjelent, s ál-
talam érdekesnek, értékesnek
tartott gondolatokat, amelyek
esetleg másoknak is hasznára
válhatnak, így véleményem sze-
rint, érdemesek a közlésre. Ha
ez a próbálkozás az Önök részé-
rõl jó fogadtatásban részesül,
akár egy sorozat is kikereked-
het belõle.

Lesznek bölcsességek, ba-
darságok, és olyan aforizmafé-
lék, amiken el lehet, sõt el kell
gondolkodni, vagy éppen mo-
solyogni (néha akár fanyar mo-
sollyal is). Évtizedekkel ezelõtt
elkezdett jegyzetelésem termé-
sébõl most következzen az elsõ
részlet. (Sajnos a szerzõket nem
mindig jegyeztem föl, így a leg-
több esetben azok megjelölése
nélkül olvashatók a gondola-
tok.)

Varga László

1. Egy görög filozófus sze-
rint: “Az igazság semmi más,
mint az erõsek elõnye.”

2. “Az a gondolat, amelyet

nem tudnak megfogalmazni,
nem gondolat. Csak sejtelem,
megérzés, értelmi irritáció. Az
a szeretet, amely nem nyilvánul
meg tettekben, nem szeretet.
Csak önzésünk jóindulata.”

3. A boldogtalan gazdagem-
ber a bölcs kádihoz fordult ta-
nácsért. A kádi az ablakhoz ve-
zette és így szólt: - Nézz ki az
ablakon és mondd, mit látsz.

- Az embereket - felelete a
gazdagember.

A bölcs ezután a tükörhöz
vezetette. - Most mit látsz? -
kérdezte.

- Magamat - felelte a gaz-
dagember.

- Látod - szólt a bölcs kádi.
Az ablak is üvegbõl van, meg a
tükör is, de a tükör hátát vé-
kony ezüstréteg fedi. E parányi
ezüst elegendõ ahhoz, hogy az
ember ne lássa többé a feleba-
rátját, csak önmagát!

4. Egy gyötrõdõ ateista fo-
hásza: “Úristen, ha lennél, s az
én uram is lennél, Te képes len-
nél arra, hogy az én elvtársa-
immal verjél?”

5. A kommunista mese be-
fejezése: “Aki nem hiszi, annak
utánajárnak!”

Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

“a gyengék erõssége az egység”

2007. december 27-én az Arany Sárfehér Bor
és Pezsgõrend szervezésében került megrende-
zésre a Szent János napi újborszentelõ az Izsáki
Római Katolikus templomban. A szentmise ke-
retében a római katolikus és a református egy-
ház képviselõi áldották, illetve szentelték meg a
borrend tagjai által termelt újborokat. A szertar-
tás után a Közösségi Házban kóstolni is lehetett
a megszentelt italokból. A résztvevõk visszajel-
zései alapján azt mondhatjuk, hogy a rendezvény
sikeres volt. Ezen fellelkesedve szeretnénk a Szent
János napi újborszentelõ ünnepséget hagyo-
mánnyá tenni Izsákon.

Ugyancsak Szent János napján került megren-
dezésre immár második alkalommal a Helibor Szö-
vetkezeti Pincészet piceszentelõ ünnepsége, me-
lyen Farkas János prépost, ágasegyházi plébános,
valamint Nagy Árpád református nagytiszteletes
megáldotta a borászati üzemet. A pinceszentelõ
ünnepség keretében került sor az idei VI. Arany
Sárfehér borverseny elsõ helyezetteinek oklevél
átadására. A mûsort Papp Krisztina operaénekes-
nõ és az izsáki Sárfehér Néptáncegyüttes fellépé-
se tette még emlékezetesebbé. Ez után a pincé-
szet átalakított látványpincéjében, a “pókhálós-
ban” bemutatásra került az Izsáki Eredetvédett
Arany sárfehér, Cserszegi fûszeres, és Rajnai riz-
ling újborok, valamint az új pezsgõmárkák közül
a Szent István extra dry, és édes pezsgõk, vala-
mint a Muscat d’or, az illatos szõlõ mustjából
erjesztett pezsgõ. A vendégek között jelen volt
Font Sándor az Országgyûlés Mezõgazdasági Bi-
zottságának elnöke, Módos Péter akadémikus, Dr.
Lakatos András a Magyarországi Borrendek Or-
szágos Szövetségének Alapító tagja, nemzetközi
szaktanácsadó, Kunszeri Miklós Péter OBI borá-
szati fõfelügyelõ, Benke László mesterszakács és
sokan mások a szakma számos jeles képviselõje, a
Helibor Kft üzleti partnerei, valamint szakírók,
újságírók és fotóriporterek.

Január 14-én kezdõdött az Izsáki Téli Gazda-
esték elõadás-sorozat az Izsáki Kertész Gazda-
kör és a szövetkezet társszervezésében. Az elõ-
adások idõpontja hétfõnként 18 órakor. Helyszín:
az Izsáki Gazdakör nagyterme (Izsák, Dózsa tér
3.). Az elõadások nyíltak, bárki meghallgathat-
ja. A részletes program a következõ:

2008. január 14. /hétfõ/ 18h  Szõlõ-
tápanyagutánpótlás a Malagrow Kft termékeivel.

Elõadó: Éber Csaba Szaktanácsadó
Tájékoztató a Regionális Szaktanácsadási

Központokról
Elõadó: Dr. Szõke Lajos tanszékvezetõ
2008. január 21./hétfõ/ 18h  Tájékoztató a

termelõket érintõ változásokról
Elõadó: Farkas Zoltán Bács-Kiskun megyei

MgSZH
Növényvédõs cég bemutatkozása 2008. janu-

ár 28. /hétfõ/ 18h.
A szerkezetátalakítási támogatás és a szõlõ-

bor ágazatot érintõ változások
Elõadó: Keresztes József, a Kunsági Borvidék

titkára
Dr. Kerényi Zoltán a Szõlészeti Kutatóinté-

zet munkatársa
2007. február 04. /hétfõ/ 18h. Tájékoztató

az engedélyezett hatóanyagokról
Elõadó: Kujáni László Mezõgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Növényvédelmi Fõfelügyelõ
2008. február 11./hétfõ/ 18h  Komplex nö-

vényvédelem a szántóföldi növénytermesztésben
2007. február 18. /hétfõ/ 18h. Õstermelõi

adózás
Elõadó: APEH munkatársa
2007. február 25-tõl Borbírálói tanfolyam
A gazdaesték során a VI. Arany sárfehér bor-

verseny díjnyertes borait kóstoljuk. A gazdaköri
tagok által termelt borok bemutatására is lehe-
tõséget adunk. Programváltozás lehetséges! Az
esetleges változásokról a gazdaköri hirdetõtáb-
lán és a www.aranysarfeher.hu honlapon tájé-
kozódhatnak.

A korábbi termelõi borbírálatok eredményei
alapján úgy döntöttünk, hogy idén elsõ ízben
szervezünk okleveles borbírálói tanfolyamot. A
tanfolyam várható költsége 60. 000 Ft. Az in-
tenzív kurzus során a fõ hangsúly a gyakorlati
oktatáson van. A tanfolyam elvégzését azoknak
ajánljuk, akik borászattal, borokkal foglalkoznak
és céljuk a minél jobb, hibátlan, valóban élvez-
hetõ borok készítése.  Jelentkezni, felvilágosí-
tást kérni a szövetkezet elérhetõségein lehet.

Megjelent a szõlõ-szerkezetátalakításról szóló
3/2008. FVM rendelet. Várható, hogy támoga-
tás igénylésének konkrét feltételeit tartalmazó
MVH közlemény is hamarosan megjelenik. A szer-
kezetátalakítási támogatáshoz kapcsolódó friss
információk elérhetõk lesznek a gazdaköri hir-
detõtáblán és a szövetkezet honlapján.

Szeretnénk felhívni a tagok figyelmét, hogy
2008. március 28-án tisztújító közgyûlést tar-
tunk. A szövetkezet sikeres mûködéséhez elen-
gedhetetlen a tagság tevékeny részvétele. Min-
den tagnak joga van kérdéseket, javaslatokat,
észrevételeket tenni a szövetkezet munkájáról.
Ezeket a jogokat a közgyûléseken gyakorolhat-
ják. Kérjük Önöket, éljenek jogukkal és vegye-
nek részt a közgyûlés munkájában! Természete-
sen a meghívókat mindenki postán is megkapja.
Amennyiben valaki nem tud részt venni a köz-
gyûlésen, meghatalmazottján keresztül érvénye-
sítheti tagsági jogait. Ebben az esetben a meg-
hatalmazó, a meghatalmazott és két tanú aláírá-
sával ellátott meghatalmazást kell írni. Megha-
talmazás-mintát a szövetkezeti irodán kérhetnek!

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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Változások az építésügyi hatósági eljárásokban
2008. január 1-vel lépett hatályba a 37/2007.(XII.13.)

ÖTM számú rendelet, amely újólag szabályozta az építés-
ügyi hatósági eljárásokat és a telekalakítási, valamint az
építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmát.

Ezen, tájékoztatónkban a lakosság tudomására szeret-
nénk hozni, hogy mely építmények építésengedély kötele-
sek, melyek tartoznak csak bejelentési kötelezettség alá,
és melyek azok a tevékenységek, amelyek építési engedély
nélkül végezhetõk.
Építési engedély alapján végezhetõ építési tevékenysé-

gek
1. Építmény építése, bõvítése, elmozdítása
2. Építési engedélyhez kötött építmény felújítása, hely-

reállítása, átalakítása vagy korszerûsítése, ha az építés so-
rán az építmény tartó szerkezeti rendszerét, vagy elemét
meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani vagy
meg kell erõsíteni.

3. Az építési engedélyhez kötött építmény homlokza-
tának megváltoztatása, amely a terherhordó szerkezet vál-
toztatással jár együtt. (nem tartozik ide az utólagos hõszi-
getelés)

4. Meglévõ építményben a hozamos tartózkodásra szol-
gáló helyiségek, illetve önálló rendeltetési egységek szá-
mának megváltoztatása.

5. Lift mozgólépcsõ, mozgójárda építése.
6. Építménynek vagy annak egy részének használatba-

vételi engedélytõl eltérõ használata
7. Elektronikus, hírközlési építmény esetén antenna

létesítése, ha annak magassága a 4 métert meghaladja.
8. Közterületen - park, játszótér sportpálya és kerítés

építése.
9. Épített égéstermék elvezetõ (kémény)
10. Telek természetes terepszintjének végleges meg-

változtatása.  Külterületen 1 métert meghaladóan, egyéb
területen 3 métert meghaladóan.

Bejelentés alapján végezhetõ építési munkák
1. Temetõ területén sírbolt, urnafülke, urnasírbolt épí-

tése.
2. Siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló épí-

tése.
3. 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû és 4

méternél kisebb magasságú nem emberi tartózkodásra
szolgáló építmények építése.

4. 500 m2-nél kisebb bruttó alapterületû ideiglenes
jellegû, feszített sátor szerkezetek építése.

5. A telek természetes telepszintjénél 3 méter magas-
ságnál kisebb végleges jellegû megváltoztatása.

6. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel, emlékfal épí-
tése, ha a talapzat magassága a 6 métert nem haladja meg.

7. Kettõ m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-
, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú épít-
mény, kirakatszekrény elhelyezése, építése.

8. Közforgalom elõl elzárt, telken belüli, tehergépjár-
mû-forgalommal is terhelt út, térburkolat, 2 m fesztávnál
nagyobb áteresz, bejáró, átjáróhíd építése.

9. Három méternél nagyobb és 20 m2-nél nagyobb
vízszintes vetületû kiállású elõtetõ, védõtetõ, ernyõszer-
kezet  felszerelés, amely az épület homlokzatán van.

10. Tíz  m3-nél nagyobb nettó ûrtartalmú tartály elhe-
lyezése.

11. 30 m3-t meghaladó térfogatú állandó és a 60 m3-
nél nagyobb térfogatú szétszedhetõ, idényjellegû, az év
során legfeljebb 6 hónapra felállított magánhasználatú
kerti víz-, fürdõmedence építése.

12. Háztartási szilárd hulladékgyûjtõ-, tartály vagy tá-
roló építés 10 m2- felett.

13. Pihenés céljára szolgáló nyitott kerti tetõ építése
20 m2-es alapterületet meghaladóan.

14. 30 m2vagy  annál kisebb bruttó alapterületû
árúsítás célját szolgáló kiskereskedelmi építmény építése.

15. Az épület egy teljes homlokzati felületét érintõ
építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, teljes felület-
színezése)

Építési engedély és bejelentés nélkül
végezhetõek

1. Temetõ területén urnasírhely, sírhely, sírjel építése.
2. A telek határain és a telek területén kerítés építése.
3. 10 m2 vagy annál kisebb alapterületû állattartási

építmények.
4, 50 m2-es szezonális jellegû sátor építése.
5. A telek terepszintjének 1 méter alatti megváltozta-

tása.
6. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, ha ta-

lapzatával együttmért magassága 3 méter alatt van.
7. Két m2 alatti reklám-, cég- címtábla vagy fényrek-

lám elhelyezése.
8. Napenergia kollektor, szellõzõ vagy klíma és égés-

termék-elvezetõ rendszer szerelvényei.
9. Közmûcsatlakozási mûtárgy építése.
10. 10 m2-ter alatti hulladékgyûjtõ tartály.
11. Kerti építmény  (hinta, homokozó, szökõkút,

csúzda).
12. Kerti épített tûzrakóhely építése.
13. Kerti lugas 20 m2-es alapterületig.

14. Kemence, húsfüstölõ, jégverem, zöldségverem épí-
tése.

15. Állatkifutó, (karám) építése.
16. Háztartási célú trágyatároló, komposztáló, árnyék-

szék építése.
17. Zászlótartó oszlop, és zászlótartó építése.
18. Felvonulási épület és állványzat építése.
A következõ bontások bontási engedély alapján

végezhetõ
1. 1000 m3-nél nagyobb térfogatú és 9 méternél maga-

sabb építmények bontása.
Bejelentés alapján végezhetõ bontási tevékenység
Az 1000 m3-nél kisebb térfogatú és 9 méternél nem

magasabb építmény magasságú lakóépületek bontása.
Az építésügyi hatóság engedélye szükséges, illetve az

építõ bejelentése is kell az építmény építési engedélyhez
kötött.

Be kell jelenteni az építésügyi hatóságnak, ha az
alábbiakban megjelölt építés következik be

a, lakás
b, szálláshely-szolgáltatás
c, iroda
d, vendéglátó
e, egészségügyi szociális
f, sport
g, ipari
gy, kereskedelmi
h, ellátó szolgáltató,
i, szórakoztató, mûvelõdési mûvészeti, kulturális,
j, nevelési és oktatási,
rendeltetési egység rendeltetése megváltozik.
Az építési engedély-köteles tevékenységek esetén épí-

tési engedélyt kell kérni, a bejelentésre kötelezett építési
és bontási tevékenységek esetében az építési tevékenység
használatbevételét, illetve elkészültét be kell jelenteni.

Felhívjuk az építkezõk figyelmét, hogy megváltoztak
a tervdokumentációk és bejelentési nyomtatványok

A nyomtatványokat az építéshatóságtól lehet igényel-
ni, illetve a tervezõk bocsátják az építkezõk rendelkezésé-
re.

Kérjük a lakosságot, hogy kellõ idõben tájékozódjon
az építéshatóságnál az elvégzendõ építési munkákról, mi-
vel azoknak bejelentés nélkül is meg kell felelni a helyi
rendezési terv elõírásainak és így elkerülhetõk a késõbbi
szomszéd viták.

Dr. Hauzmann János címzetes
fõjegyzõ

Tallózó
A Népszabadság január 16-ai számában olvastuk

Magyar Dakar

Tényleg úgy tûnhet néha, mintha mi lennénk a világ
vicces nyomorultja, az országok Buster Keatonja, akivel min-
dig kibabrálnak, de mindig faarccal áll föl az újabb és újabb
megalázó esések után, vagy az a kis kopasz bajszos, akit
mindig nyakon vág a Bud Spencer, és a végén már saját szá-
jába tömi a büdös halat és önként ugrik a szemétkupacba:
ha mi például Dakar-ralit akarunk rendezni, akkor rögtön
megszûnik a Dakar-rali, vagy legalábbis néhány földrésszel
arrébb költözik;

a sportrajongók most drukkolhatnak, nehogy megkap-
juk az olimpiát, nem a 2020-ast, az eleve reménytelen, talán
a 2200-ast, akkor 2196-ig még lehetnek olimpiák. Persze
nem valami rettenetes pechsorozatról van szó, mi mindig
helybe megyünk a sallerért, a Dakarnál rosszízûbb, múlt
századibb, cikibb dolgot ki sem szúrhattunk volna magunk-
nak, hiába, ehhez van érzékünk, stílusunk, eszünk; nemhiá-
ba a Kárpát-medencében tartotta magát a legtovább a pata-
cipõ és a poliészter szabadidõruha. A Dakart már éppen
kiutálta Nyugat-Európa, egészen Portugáliáig szorult, tulaj-
donképpen logikus is, hogy lassan Kelet-Európába költöz-
zön, sõt egy-két év alatt Oroszországba, és akkor már kizá-
rólag S8-as Audikkal és S-Merdzsókkal indulnak majd Adi-
das-melegítõs, kopasz, izmos fiatalemberek, nonfiguratív
tetoválásaikat csodálják majd az afrikai pásztorok. Hogy
miért utálták ki a Dakart Nyugat-Európából? Kábé azért,
mert kolonialista taplóság, azért.

Mi a Dakar lényege mégis? Aki látott már összefoglalót
valamelyik híradóban (és ki ne látott volna, hiszen miná-
lunk valóságos Dakar-mánia tombol évek óta), az tudja: sok
millióból összelegózott autók nagy porfelhõben húznak el
egy szál ágyékkötõben botra támaszkodó fekete pásztor-
gyerek mellett, aki áhítattal és félelemmel figyeli az elszá-
guldó Nagyszerû Európai Embert, a számára szinte felfog-

hatatlan gazdagságot és hatalmat. Nem nagyon bonyolult
szimbólum.

A Száguldó Fehér Ember legyõzi a természetet. 2007-
ben. Amikor már a fehér emberek többsége számára is vilá-
gos, hogy a természet már éppen eléggé le van gyõzve, in-
kább meg kéne próbálni életben tartani valahogy. Százöt-
ven éve még igazi férfinak, tiszteletre méltó, bátor felfede-
zõnek számított a szavannákra merészkedõ szafarikalapos
viktoriánus vadász, aki mögött fekete vademberek tucatjai
hordták a cuccot és tartották a lelõtt kafferbivaly fejét. Aki
ma agyonlõtt kafferbivallyal pózol egy szafariztató cég hon-
lapján egy Land Rover Defender mellett, azt legföljebb idió-
ta újgazdagnak nézik. Változnak az idõk. A Dakar ilyen
szafari kábé. Igaz, veszélyes, mert aki százhatvannal szá-
guld földúton, az könnyen meghalhat. De ezért csodálat nem
jár. Minek száguld a nyomorult? Csodálat az ágyékkötõs
néger gyereknek jár, aki még el tud ugrani a Mitsubishi Pajero
elõl. A dakarosok életére többmilliárdnyi felszerelés, tech-
nika, mindenféle stáb vigyáz.

Az indulók nyolcvan százaléka amatõr, egy-két gyári
csapat próbál komolyságot és versenyszerûséget vinni a
dologba az üzletileg indokolható mértékben. És véletlenül
sem szeretnék szociáldemagóg antiglobalista lenni, de ne-
kem nem tûnik elegáns dolognak az egy szál szövetdarab-
ban sovány állataikat terelgetõ bennszülöttek orra alá dör-
gölni, hogy nyomorult életük annyit sem ér, mint egy speci-
ális lengéscsillapító-tömítés, Euróban. (A Dakart nemcsak
Nyugat-Európa nagy baloldali lapjai gyalázták emiatt, de az

egyik leghatározottabb kritikus az autóversenyügyekben vi-
szonylag ritkán megnyilvánuló Vatikán; a L’Osservatore
Romano a gazdagság és a hatalom nyers erõdemonstráció-
jának nevezte a ralit.) Tehát, mondom, nem volna meglepõ,
ha itt kötne ki végül az egész vircsaft, a szellemi környezet
megvan, és ahogy a trendet nézem, a Dakar rohamosan ma-
gyarosodott.

Az meg már a magyarosnál is magyarosabbá teszi a
sztorit, hogy egyenesen a kormány jelentkezett

a mûsorért, ha már bunkók vagyunk, akkor a legfölsõ
szinten legyünk bunkók. Közpénzbõl. Csakis a turizmus
föllendítése érdekében, persze. Nincs kétségünk afelõl, hogy
a kormányzati szerepvállalás ezúttal is éppoly sikeres lesz,
mint a korábbi, hasonló projektek esetében. Annak idején
csodálkozott mindenki, hogy a Forma-1 a világ összes or-
szágában fényes üzlet, csak minálunk ráfizetéses; persze
hogy ráfizetéses volt, amikor a dolgot úgy találták ki, hogy a
veszteséget a kormány fizette.

Az ilyen bravúros, látszólag önszopató, valójában si-
mán korrupt gazdasági konstrukciókban világelsõk vagyunk,
kétségtelenül. Mi még egy metróépítési szerzõdést is képe-
sek voltunk úgy kötni, hogy az építõ annál többet keressen,
minél többet csúszik. (Van egy fogadásom egyébként, hogy
egy éven belül leáll a metróépítés is, ahogy a Dakar, lehet
majd töprengeni, honnan szerezzünk megint pénzt, amibõl
lehet majd megint lopni.) A néplélek rezdüléseire érzékeny
mélymagyarként viszont nagyon is megértem, miért van
szükségünk a Dakarra, mint egy falat malátával színezett
alpesi rozskenyérre: hogy érezhessük újra és újra, vannak
minálunk is szerencsétlenebb, reménytelenebb népek, or-
szágok, és legalább néhány ágyékkötõs sivatagi kecskepász-
tort képesek vagyunk lehagyni a spoileres, sportkipufogós
Ladával.                                                                       Uj Péter

Az Izsákért Közalapítvány minden évben hozzájárul az is-
kola mûvészeti csoportjainak mûködéséhez, az iskolai és
diáksport eredményes mûködéséhez, a nehéz körülmé-
nyek között élõk kirándulásához és az utazási költségek-
hez. Kérjük támogassa adója 1%-ával az alapítványt.

Az Izsákért Közalapítvány számlaszáma:
18351851-1-03
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Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért
nagymértékben hozzá járul ahhoz, hogy

az alsótagozatosok Erdei Iskolában
tanulhassanak minden évben.

Kérjük, támogassa adója 1%-val
az alapítványt!

Számlaszáma: 18354311-1-03
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A Kovács Gyula Kimûvelt Emberfõk Alapítvány

évente hozzájárul a nehéz körülmények között élõ

gyermekek továbbtanulásához, a hittanos és jól

tanulók ösztönzéséhez, a helytörténeti múzeum

ápolásában résztvevõk támogatásához.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az alapítványt.

Számlaszám: 18350180-1-03
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V A L L Á S

Református múltunk (1.)

Gyülekezeti hírek
- az  ökumenikus imahét istentiszteletei gyülekezetünkben: január 21-26. között, a gyüleke-

zeti házban, 17.00 órától.
- evangelizációs hét: február 18-23.között; az istentiszteletek minden nap 18.00 órakor kez-

dõdnek a gyülekezeti házban. Kivétel szombat, akkor: 17.00, utána közös vacsora a gyülekezeti
házban. A hetet vasárnap úrvacsorai közösség zárja.

- Nagyböjti úrvacsora: február 10-én, 10.00 órakor; megelõzõen csütörtökön, pénteken és
szombaton bûnbánati, elõkészítõ istentiszteleteket tartunk, 18.00 órai kezdettel a gyülekezeti
házban.

- Kisizsákon január 27-én tartunk istentiszteletet, 13.30-tól
- az egyházfenntartói járulékok minimális díja 2008-ban: 460 ft/ hónap keresõ személyek-

nek, nyugdíjasoknak: 370 ft/hónap. Kérjük minden Testvérünket, hogy konfirmációi fogadalmá-
hoz hûen, ha szeretne élni bármikor az egyházközség szolgálataival, akkor legalább ennyivel
járuljon hozzá a végzendõ munkák anyagi hátterének biztosításához, egyházközségünk fennma-
radásához!

- Kérjük, hogy adója 1%-val 2008-ban is támogassa a Református Egyházat. Technikai száma:
0066. Adója másik 1%-val kérjük, támogassa az Izsáki Református Egyházközséget - “Feltáma-
dunk Alapítvány”, adószám: 18351545-1-03. Köszönettel: az Elnökség.

IKEM hírek
- február 29.(péntek), 17.00 órakor elõadást tartunk, helyszín: Pártok Háza (OTP feletti

tanácskozó terem). Halász Péter: Életmû beszélgetés (Csángókról és honismeretrõl).
- Március 9.(vasárnap), 17.00 órakor, Szakácsné Friedrich Klára tart elõadást, “ Torma Zsófia,

a világ elsõ régésznõje” címmel. Helyszín: Ipartestület székháza (Gábor Áron u.1.).
Mindenkit szeretettel várunk! Várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is!
Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú

Egyesületét, s ezzel a közmûvelõdés szolgálatát. Adószámunk: 18364107-1-03.

Tízéves a helyi Karitász
A Katolikus Karitász olyan

közcélú humanitárius szervezet,
amely korra, nemre, felekezeti ho-
vatartozásra való tekintet nélkül
segíti a rászorulókat szociális,
egészségügyi intézmények fenntar-
tása és különbözõ segélyprogra-
mok, akciók útján. A legfontosabb-
nak azt tartják, hogy a karitász há-
lózatban dolgozó önkéntes és hi-
vatásos munkatársak személyes
szeretete eljusson az általunk támo-
gatott emberekhez. A szeretetszol-
gálatot közösségben gyakorolják és
ezekbe a közösségekbe szeretettel
várunk minden érdeklõdõt. Ilyen
közösség mûködik immár tíz éve
Izsákon is, melynek vezetõjével,
Nagy Ferencnével beszélgettünk a
kerek évforduló alkalmából.

- A szociális karitatív munka
az egyháznak mindig is élettevé-
kenysége és jele volt, az igehirdetés
és a szentségek kiszolgáltatása mel-
lett. 2007. november 11-én múlt
tíz éve, hogy megalakult az izsáki
karitasz csoport, azóta minden hó-
nap elsõ hétfõjén találkozunk. Ek-
kor beszéljük meg a következõ
hónapra szóló teendõinket. Indu-
láskor tíz fõ jelentkezett majd ti-
zenöt fõre bõvült a csoport, ami
megyei szinten igen jónak mond-
ható, hiszen átlagosan négy-öt fõs
csoportok mûködnek. Fõfelada-
tunkká az idõsek felkarolását, va-
lamint közösségi életük megszer-
vezését, mûködtetését tûztük, illet-
ve a rászorulók támogatását. Egy-
egy évben három kiemelt közössé-
gi alkalmat szervezünk. Az egyik
az idõsek napja, amikor a szentke-
net kiosztása történik a szentmisén,
majd a közösségi házban megven-
dégeljük résztvevõket. A követke-
zõ alkalom a Szent Anna-nap amely
egyébként a nagymamák és nagy-
papák napja. Ez is egy jó alkalom
az együttlétre, a beszélgetésre az
idõsebb és persze a fiatalabb kor-
osztálynak. A harmadik ilyen ese-
mény Szent Karácsony délutánja.
Ilyenkor természetesen itt is van
gyertyagyújtás, ajándékozás vala-
mint egy kis vacsora, rendszerint
guba. Szívesen jönnek hozzánk az
idõsek, már hagyománnyá váltak
ezek az együttlétek. Ilyenkor a
karitasz tagok közül mindenki itt
van, takarítani, fõzni, mûsort adni.

- Hányan vesznek részt egy-egy
alkalmon?

- Folyamatosan növekszik a
létszám. Eleinte húsz-harmincan
voltak ma már olyan ötven körül.

- Két részre oszthatjuk tehát a
helyi karitasz csoport tevékenysé-
gét. Egyik a rendezvények szerve-
zése, a másik a rászorulók támoga-
tása. Utóbbiak létszáma hogyan

alakult a tíz év alatt?
- A kezdetektõl készítünk ka-

rácsonyi csomagokat. Elõször csak
harminc körül készítettünk, akko-
ri anyagi forrásaink ennyit tettek
lehetõvé. Aztán az évek során ez is
egyre nõtt ma már kilencven darab
körül kell készítenünk. A csoma-
gokat kivisszük az érintettekhez. Jó
alkalom ez a személyes találkozás-
ra, kis beszélgetésre is. Nyugodtan
mondhatom, hogy a beszélgetés, tö-
rõdés sokkal nagyobb örömöt ad
ilyenkor, mint a csomag. Persze
nemcsak karácsonykor nyújtunk
segítséget, hanem ahogy a bejövõ
adományok lehetõvé teszik évköz-
ben is. Tartós élelmiszert, ruhát, ci-
põt juttatunk a rászorulóknak. Volt,
amikor az iskolai étkeztetéshez
tudtunk segítséget adni, s volt hogy
az iskolakezdéskor felszerelés vá-
sárlásával nyújtottunk támogatást.
A karitasz munka része a nyári hit-
tanos-tábor szervezése is. A múlt-
évben Alsóörsön voltunk, sok gyer-
meknek ez volt az elsõ találkozása
a Balatonnal. Nagy öröm volt szá-
mukra. Ugyancsak fontos része
munkánknak a városi idõsek ott-
hona lakóinak látogatása.

- A karitász támogatja a rászo-
rulókat, de ki támogatja a karitászt,
hogy támogatni tudjon?

- Legfõbb bevételünk az éven-
ként megrendezett karitasz-bál be-
lépõ és pártolójegy bevétele. Van-
nak, akik élelmiszerrel, például
krumplival, almával, ruházati cik-
kekkel, vagy pénzzel segítenek. A
vasárnapi misék után mûködik a
karitasz-bolt, ahol lelki tartalmú
könyveket árulunk. Ennek szerény
bevételét is céljaink megvalósításá-
ra fordítjuk. A múlt évben olyan
szerencsés helyzetben voltunk,
hogy uniós támogatás segítségével
nagyobb mennyiségû liszthez va-
lamint tésztához jutottunk és ezt is
szét tudtuk osztani

- Hogyan sikerül felderíteni a
rászorulókat?

- Tagjaink a város különbözõ
részein laknak, így van rálátásuk a
környékükön lakók helyzetére, és
kérdezõsködnek is, hol kelne el egy
kis segítség.

- Aki szeretné, hogyan támo-
gathatja a karitász csoportot?

- Bármely tagunkkal fel lehet
venni a kapcsolatot, s rajtuk keresz-
tül megtehetik felajánlásaikat, va-
lamint ezúton is felhívom a figyel-
met a legfõbb bevételi forrásunkat
adó karitász-bálra. Általa úgy se-
gíthetnek, hogy közben egy nagyon
kellemes, hangulatos estét is eltölt-
hetnek, jó társaságban. Az idei ja-
nuár 19-én lesz, várunk minden-
kit.                              -tetézi-

Feljegyzéseket közlünk az Izsáki Reformá-
tus Egyházközség levéltárában megmaradt régi
iratokból, melyek tanúsítják gyülekezetünk haj-
dani életét, jó tanulságul szolgálhatnak a ma
élõknek, és e közléssel nagyobb esélyt adunk
emlékeink megmaradásának. Szolgáljon mindez
is a közöttünk munkálkodó Isten dicsõségére!
Soli Deo Gloria !

Nro.II. számmal jegyzett egyházközségi
protokollum bõrbe kötött fedõlapjának belsõ ol-
dalán olvasható: “Ez az Izsáki Ref. (ormatus)
Sz.(ent) Ekklésia Actáit magába foglaló, s néhai
b.(oldog) e. (mlékezetû) Édes Atyámrol reám
maradott Könyvet, az emlitett Sz.(ent) Ekklésia
javára, Tiszteletes Körtvélyesi Imre Uramnak
mint azon Sz.(ent) Ekklésia mostani lelki Pász-
torának önként által adtam.

Pesten. d(ie) 6-a Junii 1796.
Mátyási Jósef mp.

23.oldalon (bemásolt irat)
1761. február 23-án , Eszterházi Károly váci

püspök rendelkezésére, Kecskeméten idõsebb ta-
nukat hallgattak meg a Kecskemét környéki tele-
pülések szabad vallásgyakorlatát vizsgálva: Sza-
badszállás, Fülöpszállás és Izsák településeket il-
letõen. (Megj.N.Á.: Az ún. I. és II. Carolina
Resolutiok értelmében szigorúan korlátozták az egész
ország területén a szabad vallásgyakorlást. Csak ott
folytathatták valamilyen formában a protestánsok val-
lásgyakorlatukat, ahol a török hódoltság elõtt, alatt is
folyamatosan tartottak istentiszteleteket. Ahol bizonyít-
ható volt, hogy reformáció kora elõtti volt a templom,
ott az bármilyen körülmények ellenére, át kellett adni
az újra betelepülõ római katolikus egyháznak.)

Az Isáki Refor. Ekklésia képében megjelen-
vén elõttünk Betsületes Nagy Ferencz kívánt Ta-
nukat vallatni illyeten kérdésre: Ha ugyan 1681-
dik vagy azulta fellyebb mult esztendõkben volt é
az Isaki Reformatusokk. Szabad vallásbeli
gyakorlasok és Predikatorjaik?

1. Tanú, Bodonyi Gergely, Ketskemeti lakos,
Reformatus 75 esztendõ, vallja: Õ Isakon szü-
letett a Kurucz világ kezdeteig ott neveltetett,
oskolába ott járt, tudja bizonyossan, hogy ak-
kor az Isáki Refor. Ekkl.ban Csernatoni Istvan
volt a Predikator; volt nékik szabad gyakorlasok
a Refor. Vallás szerent valo Ini. (isteni) tiszte-
letben a kõ Templomban. Kurucz világ kezdeté-
tõl fogva lakik szakadatlanul itt Ketskeméten
és tudja hogy Isák pusztan nem állott, hanem a
Rácz elõtt egyszer el szaladtak ide Ketskemétre,

de tsak hamar vissza szállottak és azolta szün-
telen vallások gyakorlásával éltek Predikatorokat
tartván. Emlékezik arra is, hogy mikor Szentánál
a Törököt meg verték, a nagy félelem miatt meg
szaladtak az Isákiak; de még nem értek az Ágas
egyházi homokok köze midõn némely katonák
utánok nyargalván a gyõzedelemnek hírét
tudtokra adtak és menten Predikatorjokkal
együtt vissza fordultak.
2. Tanú, Csernatoni Istvan, Ketskemeti lakos,
Reformatus, vallja: õ itt Ketskemeten született
a tatár futásban 1687-ben midõn a tatár Eger
alá elért volt volna, ekkor az Isakiak falustul ide
Ketskemetre és Predikatorostul (ki a tanúnak
Atyja vala) be szaladtak és talán egy holnapig
itt laktak; osztán a Tatár vissza takarodván az
Isákiak is vissza szállottak. Kurucz világig bé-
kével voltak; hanem ekkor a Kurucz el kerget-
vén a Duna mellyékét, az Isákiak is ismet
Ketskemetre szaladtak, Szabadszállási János
nevû Predikatorjokkal; de gabonajokat innét ki-
menvén Isákra fel takarták, ugyan ide
Ketskemetre Rákoczi Ferentz adván nékiek õri-
zõ seregeket és itt telelvén; tavasszal osztán
vissza szállottak az emlitett Predikatorjokkal és
azolta szakadatlanul ott lakk. (laknak) semmi
pusztulást nem szenvedvén.
3. Tanú, Kozma János, Ketskemeti lakos,
Reformatus, 75 esztendõs, vallja: õ Isakon szü-
letett és onnét 15 esztendõkkel ez elõtt jött
Ketskemetre lakni, tudja bizonyossan, míg õ
Isakon lakott, a kõ Templomot birták a
Reformatusok. Az õ gyermeki és Ifjúi korában
Predikatort Csernatoni Istvant tudja, ezután
Szabadszállási Jánost, Halasi Mihályt s töb-
beket. Pusztulását Isáknak nem tudja, hanem
hogy a Szentai harcz tájban ide Ketskemetre
hozott a faluban érve szekerháton és a gyõze-
delmet meg beszellette, s azok mindjárt letele-
pedtek, a többi és pedig azon héten vissza men-
tek és a Predikator is velek együtt. Tudja azt is
hogy a Kurucz Vilagban el szaladtak az Isákiak
ugyan ide Ketskemetre, és mikor letsendesedett
az ország, ismet vissza szállottak. Tömösvár
vetelekor pedig sohová nem szaladtak, hnm.
(hanem) szakadatlanul helyt állottak, lévén
vallásokk. (vallásoknak) szabad gyakorlásában
az õ emlékezetitõl fogva.

Actum Ketskemt Anno, die ut supra
Ketskemet varosa Biraja
Tanatsa  L.S. (pecsét helye)
                               Közli: Nagy Árpád

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

“Akik igazságra oktatnak másokat,
tündökölnek örökkön örökké,
mint a csillagok.”             Dániel 12.3

Mélységesen szomorú szívvel tudatjuk, hogy
KOVÁCS GYULÁNÉ

SCHWANNER IBOLYA tanítónõ
örökre itt hagyott bennünket.

Szeretett halottunkat 2008. január 11-én helyeztük örök
nyugalomra a felsõvárosi temetõben.

Köszönetet mondunk minden hívõ léleknek, akik temetésén
megjelentek fájdalmunkat enyhíteni,

érte imát mondani.
A gyászoló család
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Kisebbségi közmeghallgatás

A 2006 végén alakult Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat
december 21-én, a Mûvelõdési
Házban tartotta elsõ közmeg-
hallgatását. A 2007-ben végzett
munkáról és a 2008-as tervek-
rõl Radics Péter elnök adott
számot a megjelenteknek. Leg-
fõbb tervük szerint a rászoruló
családok támogatási lehetõsé-
geinek feltárását, és egy a fia-

taloknak programot adó klub
létrehozását jelölték meg az idei
esztendõre.

UTAZÓKNAK, ÉS IRODALOMKEDVELÕKNEK

A legnevezetesebb füredi nyaraló-
ház a Jókai Villa

A gyermekiesség Jókainak
jellemzõje és mûvei legfõbb va-
rázsa. A meseszép és hagyomá-
nyos füredi Anna-bál az ottani
neves Horváth-házhoz fûzõdik,
mert Horváthék Anna-Kriszti-
na leányát tartják a füredi Anna-
bálok elsõ híres Annájának. De
Balatonfüred sok nagyhírû épü-
lete közt, talán a legtöbbet em-
legetett - a magyar regényírás
nagy mestere -, Jókai Mór nya-
ralója, mely ma az õ emlékmú-
zeuma. Oka a nagy magyar me-
semondó mûvei népszerûsége.

Évente több tízezren láto-
gatják a Jókai-házat; gyönyör-
ködve látnivalóiban, s felidéz-
ve a nagy író életét és korát.

Az 1870-ben épült ház a
fürdõtelep központjában - a
Honvéd, a Jókai és a Blaha Luj-
za utcák találkozásánál áll, ár-
nyas fák között, melynek kert-
jében az író mellszobra talál-
ható. Eklektikus stílusú, s beil-
lik, a balatoni város összképé-
be történelmi, irodalmi emlé-
keivel, páratlan természeti kin-
cseivel, szépségével, látnivaló-
ival. Füred ma a Balatonvidék
leglátogatottabb helye: gyönyö-
rû, külön kis világ; hazánk
egyik legszebb pontja. Belsõ
szobáiban az író és felesége La-
borfalvi Róza emléktárgyaiból
álló gyûjtemény látható “Jókai
és a Balaton” címmel. Magyar
irodalmi emlékhely, mely szin-
te nemzeti emlékhellyé vált az
elmúlt évek során.

Építése idején a készülõ
nyaraló elõtt kertek, s aljában
nádas terült el. Még tovább pe-
dig már a Balaton víztükre csil-
logott. Jókait bensõséges, erõs
szálak kötötték Füredhez. Éle-
tében - a fõvároson kívül - Ba-
latonfüreden tartózkodott a
legszívesebben, a leghosszabb
ideig. Több nagy mûvét - így Az
aranyember c. regényét is - e fü-
redi házban írta. Jókai az élete
során igen megkedvelte a sze-
líd szépségû balatoni tájat, a pa-
tinás fürdõhelyet. A füredi te-
lekvásárlástól (1867), a villa el-
adásáig 22 év telt el. Az épület
csupán 1870-ben készült el és
20 nyáron át volt Jókai Mór tu-
lajdonában. Hogy pontosan
mennyi idõt töltött Balatonfü-
reden nem tudható, de a forrá-
sok jól jelzik, miként folyt az
élet e füredi nyaraló-villában.
A nyarat Jókaiék megosztották
Füred és a Svábhegy között.

Jókai a nap nagyobb részét
az íróasztalánál töltötte, de
szenvedélyes kertész maradt
egész életében. A napi írói mun-
ka elõtt és után szenvedélyesen
kertészkedett a svábhegyi és a
füredi kertjében egyaránt: fái,
rózsafái és virágai közt. A fej-
lõdõ kert mindig bõven adott
neki alkalmat kertészkedésre.

Az író bizony alig mozdult
ki füredi otthonából. Visszavo-
nult, ritkán mutatkozott a sétá-
nyon. Feleségével együtt zárkó-
zottan éltek. Mindig ugyanab-
ban az idõben indult fürödni,
amikor mégis csak végigsétált
a hírneves sétányon. Ilyenkor
köszöntötték tisztelõi. Megszo-
kott idõben történtek kártya-

parti jai  is társaságával.  Az
aranyembert rövid idõ alatt
(nyolc hét) írta meg Balatonfü-
reden. Fõhõsét, Tímár Mihályt
egykori (gyermekkora idejé-
bõl) gazdag komáromi gabona-
kereskedõrõl, Domonkos János
táblabíróról mintázta.

A legteljesebb Jókai élet-
rajz-monográfiát Mikszáth Kál-
mán írta, aki szerint a regény-
ben Noémi és Tímár Mihály
idilli szerelme a Senki szigetén
Jókai saját érzelmeibõl táplál-
kozott. A Mikszáth-legenda
szerint mintegy másfél évvel Az
aranyember megalkotása elõtt,
megkereste õt Kü1sõ-Stáció ut-
cai otthonában egy honvédezre-
des özvegye, és kérte Jókait - aki
korábban szintén szabadság-
harcos volt -, vállalja két árván
maradt gyermeke (fia és szép
szõke leánya, a 18 éves Ottilia)
gyámságát. Jókai szabadkozott,
mert felesége ellenezte, de vé-
gül is eleget tett az özvegy ké-
résének. De Jókainé tiltakozá-
sa végett titokban kellett tarta-
nia. Az özvegy nem járhatott a
Stáció utcai lakásban. A gyám-
atya, Jókai járt el hozzájuk.
Megszerette a gyermekeket. Kü-
lönösen a törékeny szépségû,
szõke Ottiliát. Ismétlõdõ talál-
kozások, együttlétek során a
költõi érzékenységû Jókai, s az
érzelmes lelkû ifjú leányka közt
bensõséges kapcsolat fogant,
mely egyre bizalmasabb, mele-
gebb szint öltött, és lassan köl-
csönös szerelemmé mélyült.

Mikor az özvegy meghalt,
attól fogva Jókainak kellett gon-
doskodnia a gyermekekrõl. A
gyenge szervezetû, tüdõbajos
leányt Füredre küldte - s egyik
nénje társaságában - egy villába
költöztette. Amikor õ maga is
Füredre ment, mindig ott keres-
te fel gyámleányát, és sok szép
órát töltöttek együtt. Jókai köz-
ben odaálmodta magát a Senki
szigetére, és az ábrándos, beteg
kislányt, Ottiliát Az aranyem-
ber Noémijává avatta képzele-
tében. Amirõl nappal beszéltek,
amit éreztek, amit elgondoltak,
azt este a költõ beleöntötte Az
aranyemberbe. Így készült a re-
gény, egyik a világ számára, a
másik nagy titokban.

A füredi mende-monda
azonban felfigyelt erre, és va-
lószínû Jókainé is meghallha-
tott valamit.  Jókai emiatt
Arácsra vitte Ottiliát, hogy ke-
vésbé figyelhessék, de mégis
közelében maradt. Ottilia be-
tegsége sajnos rosszabbodott. A
leány Meránba - a tüdõbetegek
utolsó állomására - került, s ott
meg is halt. A tanítónõ, aki ápol-
ta, elhunyta után - a leány utol-
só kívánságára - hazaküldte Jó-
kainak a tõle származó emlék-
tárgyait, s a lángoló hévvel írt
szerelmes leveleit.  Mindez
Jókaíné kezébe jutott, és sok
bánatot okozott az idõsödõ
asszonynak. Egyébként
Ottíliáról, füredi és arácsi tar-
tózkodásáról nincsen más hite-
les adat, mint a mikszáthi le-
írás, mely romantikus epizód,
mégis részévé vált Jókai regé-
nyes élettörténetének. Egyike a

szépséges, kedves szálaknak,
amelyek Balatonfüredhez kö-
tötték a nagy magyar mesemon-
dó; Jókai Mórt.

- A gyermekiesség Jókai lé-
nyének alapvetõ vonása, és mû-
veinek legfõbb varázsa - hang-
súlyozza Szerb Antal. Már kül-
seje is, álmatag kék szeme, lágy
arcvonásai gyermeki tisztalel-
kûségét és romlatlanságot fejez-
nek ki. Rendkívüli termékeny-
ségét is bizonyára gyermekies-
sége magyarázza. Miután meg-
találta a hangját, azt a Victor
Hugo-i ellentéteken és színes-
ségeken nevelt, rövid mondatos
Jókai-stílust, amely elsõ regé-
nyétõl az utolsóig változatlan
maradt, szakadatlanul írt.

Végül idézzünk Jókai füre-
di írásaiból. Az aranyemberrel
(melyet Füreden írt) Tímár Mi-
hály költött személyét tette hal-
hatatlanná. Maga is legkedve-
sebb mûvének nevezi e híres re-
gényt, mely a legnépszerûbb a
könyvei közt. Tímár Mihály
bérbe veszi a balatoni halásza-
tot, és kastélya van Füreden. A
kastély, s környéke leírásából
idézünk:

“Negyedórányi távolban
nincs hozzá közel emberi lak.

És amik közel vannak is
hozzá, azok is lakatlanok. A
kolnák, a pinceházak az idén fel
sem fognak nyílni, mert szüret
nem lesz, s a balatonfüredi nagy
épületeken már csukva vannak
mind a redõnyök; az utolsó ven-
dég is elköltözött; ez idõ sze-
rint még gõzhajó sincs ott; a sa-
vanyúvízforrás oszlopcsarnoka
látogatatlanul áll, s a sétányon
a platánlevelek zörögnek a vé-
gighaladó ember lába alatt, sen-
ki sem söpri már azokat el on-
nan .... S a Balaton közepén ott
áll egy kopár hegy, és azon egy
kéttornyú kolostor, amelyben
hét szerzetes lakik. Felül és
alant fejedelmi csontok kriptája
... S a nagy tó a behulló kövekért
özönvíz elõtti csigakövületekkel
fizet; kecskeköröm alakú kagy-
lókat hány ki a partjaira ... s az
egész vize édes és iható. Sok
embert ismerek, aki valósággal
szerelmes a Balatonba.“

Domonkos János

Birkás Pincészet - Szabadszállás

Szabadszállás, Bem utca 6.

www.duna-volgye.hu

Rendezvényre, esküvõre

Minõségi fehér-, rosé- és vörösbor, folyóborként

Chardonnay, Muskotály Cuvée (édes),

Kékfrankos Rosé, Kékfrankos, Cabernet Franc

Fehér 350 Ft/liter

Rosé 400 Ft/liter

Vörös 400 Ft/liter

Vásárlási lehetõség mintaboltunkban:

Szabadszállás, Bem utca 6. Információ: 76/558-152

Nyitva tartás: 8-17 h

dunavolgye@t-online.hu    www.duna-volgye.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
RAGÓ MIKLÓST

utolsó útjára elkísérték sírjára koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk
KUGLER FERENCNÉ

temetésén részt vettek sírjára koszorút, virágot helyeztek,
jelenlétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
UJSZÁSZI DEZSÕ

temetésén megjelentek, részvétüket nyilvánították, az
elvesztés fájdalmát enyhíteni igyekezetek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Emléked szívünkben örökké él.
ID. KAMASZ ANDRÁS

halálának 7. évfordulójára
Felesége és gyermekei
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Fogászati körzetek és az ügyelet

Kipróbált recept Könyvtári hírek - Új könyvek

A páciensek legtöbbször ezt
a két kérdés teszi fel.
1./ Miért nincs már szabad fogor-
vos választás?
2./ Miért nincs már fogászati
ügyelet?

1./ Szabad fogorvos
választás.

Az egészségügyi alapellátás
reformja elõtt területi körzetek
voltak kijelölve. A reform-kor a
fogorvosi kamara ragaszkodott
a területi körzetek fenntartásá-
hoz. Vagyis szabad fogorvos vá-
lasztás soha nem volt Magya-
rországon, így Izsákon sem. A
területi körzethatárokat én sem
tartottam be. Mindenkit ellát-
tam, aki megkeresett. Ezért ter-
jedt el, hogy Izsákon jár a sza-
bad orvosválasztás. Soha nem
járt! Ezt évtizedekig plusz szol-
gáltatásként nyújtottam az
izsákiaknak.

2./ Fogászati ügyelet.
Kecskeméten volt, oda tar-

tozott Izsák is, mi fogorvosok
is a kórházba jártunk ügyelni.
A fogászat reformjakor a kama-
ra kidolgozott egy állásfogla-
lást. E szerint a fogfájdalom
nem tartozik a sürgõsségi ellá-
tás keretébe, ez csak fájdalom-
csillapító tabletta kérdése. Csak
a begyulladt fog igényel sürgõs-
ségi ellátást, viszont akkor nem
tudunk érzésteleníteni. A gyul-
ladáscsökkentõt a háziorvosi
ügyelet is felírhatja. Tehát a fo-
gászati ügyelet szervezése nem
kötelezõ, ez csak a lehet kate-
góriába tartozik. Ahol ezt a pá-
ciensek igénylik ott a polgár-
mesternek, önkormányzatnak
lehetõsége és kötelessége a
szervezés.

Tehát Izsákon fogászati
ügyelet soha nem volt. A fájós
fogakat a rendelési idõn kívül

évtizedekig vállaltam. Tehát ez
sem járt soha sem, ezt is plusz
szolgáltatásként nyújtottam az
Izsákiaknak.

Mint az élet minden terü-
letén, mindenre van egy kon-
zervatív és egy liberális megol-
dás is. Ez az egészségügyben is
így van. Amikor a reform elkez-
dõdött, az egészségügy szakmai
vezetésben a liberálisok még
érvényre tudták juttatni akara-
tukat. Így a háziorvosi körze-
teknél eltörölték a területi ha-
tárokat, ott még megvalósult a
liberális szabad orvosválasztás.
Késõbb az orvosok, gyógysze-
részek, fogorvosok túlnyomó
többsége konzervatív, jobboldali
lett. Így természetes, hogy a
szakmai vezetésben is a konzer-
vatív “értékrend” uralkodott el.
Így a fogászatban már megtor-
pedózták a liberális szabad or-
vosválasztást. Maradt a terüle-
ti körzeti felosztás, s a gyógy-
szerészetben sem lett patikali-
beralizáció. Mivel a sok konzer-
vatív kolléga utál ügyelni, õk
elérték, hogy ne legyen kötele-
zõ ügyeletszervezés.

Izsákon most is zajlik egy
klasszikus konzervatív mûvelet
az egészségügyben. A harmadik
háziorvosi körzet elsorvasztása.
Ha megszûnik a harmadik kör-
zet, az orvosoknak bõségesen
lesz betegkártyája, nem kell
harcolni a páciensekért, nem
lesz verseny (eszi, nem eszi,
nem kap mást). Hogy ez jó-e a
pácienseknek az már mellékes.

Az önkormányzati ülésen,
újságban sokat harcoltam a li-
berális megoldásokért, mert
meggyõzõdésem, hogy ez szol-
gálja jobban a lakosság érdeke-
it. Emlékeztetõül: gyógyszertári
ügyelet, második patika, fogá-
szati ügyelet, fogászati kistér-

ségi központ létrehozása (ami
a 3. fogorvost is magába foglalt
volna), háziorvosi ügyelet, har-
madik háziorvosi körzet betöl-
tése stb. Ezekben a vitákban
hány izsáki állt nyíltan mel-
lém?! Hány izsáki nyilvánított
véleményt?!

Hány izsáki írt az újságba?!
A bátor izsákiak otthon ültek
és élvezték a vitákat. Legfeljebb
suttogtak, de azt is csak négy-
szemközt. Ne csodálkozzanak,
hogy most itt tart az egészség-
ügy!

Errõl legjobban maguk te-
hetnek!

Nálam 2005-ben betelt a
pohár.

Mint tudják (errõl már
részletesen írtam) Ágasegyháza
1996-ban Fillér doktornõé lett.
A pácienslétszám és a finanszí-
rozás a következõképpen osz-
lott meg. Izsák 60%-a lett az
enyém 3900 páciens és a hozzá
tartozó 180.000 Ft. havi alapfi-
nanszírozás.

Fillér doktornõ: Izsák 40%-
a 2600 páciens és 120.000 Ft.
alapfinanszírozás, Ágasegyháza
2000 páciens és 100.000 Ft.
alapfinanszírozás. Tehát össze-
sen 4600 páciens és 220.000 Ft.
finanszírozás. 2000-ben Fillér
doktornõ otthagyta Ágasegy-
házát, eldobott 2000 pácienst
és havi 100.000 Ft. finanszíro-
zást. Ezután viszont rögtön
bejelentette igényét az izsáki
felezésre. A képviselõ-testület
2001-ben határozatot is hozott
a felezésre. Az új megállapodást
viszont én nem írtam alá. Nem
voltam hajlandó szerzõdést
módosítani. Így 2005-ig maradt
a 60-40%-os felosztás.

A MEP minden évben lét-
számkorrekciót kér a települé-
sek jegyzõjétõl (halálozás, szü-

letés, elköltözés, odaköltözés
miatt). Izsák jegyzõje 50-50%-
os létszámjelentést adott le. Ez
azt jelentette, hogy Fillér dok-
tornõhöz irányítottak 600 pá-
cienst és havi 30.000 Ft. finan-
szírozást. Vagyis 1/6-al csök-
kentették a praxisomat.

Itt álljunk meg. Egy orvosi
praxis forintban kifejezhetõ ér-
téket képvisel. A teljes praxis-
nak is van értéke, az egyhatod
praxisnak is van értéke. Ez el-
adható és vásárolható. Nekem
Izsákon 60% lakosra volt szer-
zõdésem, nem 50%-ra. Én ar-
ról nem tehetek, hogy Fillér
doktornõ nagyvonalúan elha-
gyott 2000 pácienst és 100.000
Ft. finanszírozást.

Az önkormányzati képvise-
lõk arra hivatkoztak, hogy
egyenlõségnek kell lenni. Hát
amikor Fillér doktornõ kezében
4600 páciens és 220.000 Ft.
havi finanszírozás volt akkor
behumták kiguvadt szemüket?!
Még a fülüket is befogták, és a
farkukat is behúzták! Nem gon-
doltak arra, hogy egy praxisnak
ára van? Várom, hogy a nagy
igazságtevõk tárgyalják már az
1/6 praxis árát is! Fillér dok-
tornõ tõlem sohasem kért. A
piszkos munkát mással végez-
tette el. A határozatot a testü-
let hozta és a jegyzõ hajtotta
végre! A felelõsség is az övék!

Ma már nem kommuniz-
musban élünk, amikor kötele-
zõ beszolgáltatás volt. Praxi-
som megcsonkítását úgy éltem
meg, mint önök a Rákosi idõk-
ben a padlássöprést.

Beszéltem egészségügyben
jártas jogásszal. Biztosított,
hogy ha megtámadom az ön-
kormányzat intézkedését nyert
ügyem lenne. Beleegyezésem
nélkül önhatalmúlag nem lehe-

tett volna praxismódosítást csi-
nálni. De én már úgy voltam
vele, hogy nem harcolok tovább.
Mert nem állt Izsák lakossága
egyszer sem nyíltan mellém!
Viszont megfogadtam: ha a tes-
tület egyenlõséget akart, akkor
megkapja. Attól kezdve betar-
tom a területi határokat, és be-
szüntettem a rendelési idõn
kívüli foghúzást. Rendelési
idõn kívül ugyanannyi fogat
húzok, mint Fillér doktornõ.
Hölgyeké az elsõbbség, húzza
õ az elsõt.

Izsák vezetõi biztosítottak
arról, hogy Fillér doktornõ csak
a havi 30.000 Ft. finanszírozást
kéri, az ehhez tartozó 600 páci-
enst nyugodtan elláthatom to-
vábbra is. Hát kérem az igaz, hogy
liberális vagyok de hülye nem!

Évtizedekig a liberális érték-
rend szerint éltem. Megpróbál-
tam mindig többet nyújtani a
pácienseknek, mint ami jár. A
konzervatív értékrend az orvo-
sok számára sokkal nyugod-
tabb, kedvezõbb. Nincs verseny
nincs harc a páciensekért. Az
alapfinanszírozás fix összeg.
Tökmindegy, hogy a fogorvos
egy hónapban 10 vagy 100 fo-
gat húz ki, az összeg ugyanaz
marad. Izsák lakossága úgy sem
szereti a liberalizmust, hát ak-
kor éljünk a konzervatív érték-
rend szerint.

Ezt a cikket azért írom,
mert az izsákiak minden hét-
végén és ünnepek alatt rajtam
keresik az ügyeletet. Vegyék
már tudomásul, hogy Izsákon
fogászati ügyelet nincs, én meg
a rendelési idõn kívüli foghú-
zásokat már nem vállalom. For-
duljanak Izsák vezetõihez és az
egyenlõsdit hirdetõ álszent kép-
viselõkhöz.

Dr. Horváth Csaba

Farsangi fánk
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tej,

4 dkg élesztõ, 5 dkg cukor, 5 tojás
sárgája, 6 dkg olvasztott vaj, olaj a
sütéshez, porcukor, lekvár

A lisztet mély tálba szitáljuk. A
tej felét meglangyosítjuk, belemor-
zsoljuk az élesztõt, beletesszük a
cukrot és kb. 15 percig pihentetjük.
A liszt közepébe mélyedést nyo-
munk, beleöntjük az élesztõs tejet,
hozzáadjuk a tojások sárgáját, a va-
jat, egy csipet sót és még annyi tejet,
hogy lágy tésztát kapjunk. Hólyagos-
ra kikeverjük és meleg helyen kb.
30 percig kelesztjük, míg a tészta
kétszeresére dagad. Lisztezett desz-
kán ujjnyi vastagra nyújtjuk a tész-
tát, és 5-8 cm átmérõjû szaggatóval
vagy pohárral kiszaggatjuk. A ma-
radék tésztát összegyúrjuk és újra ki-
nyújtjuk, s kiszaggatjuk. A kiszagga-
tott fánkokat kb. 20 percig pihen-
tetjük. Bõséges olajat forrósítunk a
fánkokat középen kissé benyomjuk
és kis adagokban kisütjük. Az elsõ
oldalukat lefedve kb. 3-4 percig,
majd megfordítjuk õket és fedõ nél-
kül további 1-2 percig sütjük. A ki-
sült fánkokat lecsöpögtetjük az olaj-
tól, papírkendõre tesszük, majd tál-
cán meghintjük porcukorral. Aki
lekvárral szereti, az a közepébe ba-
racklekvárt tehet.

Assenso: Modern lakberendezés; Mikulka: Gyöngyszövött karkö-
tõk; Siemund: Fürdõmedencék és pezsgõfürdõk kezelése; Kormarnik:
A Manchester United legjobb 50 futballistája; Habsburgo: Marie
Antoinette; Praschl-Bichler: A Hofburg fehér asszonya; Adler: Nyár Capri
szigetén; Allenede: Zorro; Barker: Sayonara Bar; Brezina: Hét tappancs
gazdája, Penny; Brodeur: Pasinevelde; Cabot: Fedõneve: Kasszandra; Cabot:
Isten veled, Villámlány; Calman: Leckék vasárnapi apukáknak; Cornwell:
Angolszász históriák; Courts-Mahler: Az amazon; Duras: A szeretõ;
Erskine: A múlt árnyai; Falett: Szemtõl szemben; Grey: A sivatag aranya;
Hajdu: Boldog bolondok; Holt: Jezabel királyné, Horn: Egy gyilkos vé-
delmében; Kálmán: Sicc a slamasztikában; Lászlóffy: Hiányzol-e ma-
gadnak?; Lawrence: Lady Chatterley szeretõje; Olsen: 16 leszek; Schlink:
A felolvasó; Polgár: Életinduló; Snicket: A balszerencse áradása; Stirling:
Terminator; Sütõ: Hargitai vadászkalandok; Zola: Tisztes úriház; Mistry:
India, India; Erickson: II. Erzsébet: egy királynõ portréja; Anderson:
Örökké a szívemben; Benkõ: Angyalok Párizs felett; Benkõ: Aranyköd;
Bringdvaerd: Locspocs: a kis tengeri szörny úszni tanul; Carolis: A
provence-i kisasszonyok; Christie: Éjféltájt; Collins: A természet lágy
ölén, Cook: Járvány; Dugoni: Az igazság bajnoka; Evans: Viharhegy;
Foster: Transformers; Garden: Ha kígyót melengetsz; Garwood: Árnyék-
tánc; Golding: Ripacs Martin; Hamilton: Anita Blake, vámpírvadász;
Harsányi: Az üstökös; Kiss: Szívembõl kívánom, a garast elvárom...;
Kecskemét; Coelho: A Zahir; Mózes: Erdõszélen, nádon, réten; Darnel:
Misztikum nélkül; Karlóczainé: Komámasszony, hol az olló?; Közleke-
dés autóval; Közlekedés kerékpárral; Közlekedés az utcán; Rowling: Hary
Potter és a félvér herceg; Kubik: Prága; Cséfalvay: Prága; A fortélyos öreg:
99 magyar népmese; Griffin: Harcoló ügynökök; A Balaton és környéke;
Basics: Sisi: Erzsébet királyné; Forgerthy: Horoszkóp 2008; Hermann: A
fény esszenciája; Müller: Bensõ mosoly; Rajneesh: Az élet misztériumai;
Rajneesh: Nõk könyve; Needlman: Dr. Spock babagondozási alapisme-
retek; Pöltl: Merre megyünk?; Bóna: A formáktól az erõkig; Hegedûs:
Kavicsmunkák; Szathmári: Gyöngyök; Grützmacher: Cserépkályhák
építése; Bereczki: Balti országok; Gidáné: Útkeresés; Brown: Régen várt
szerelem; Cameron: Harmadik Shrek
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
Rövidáruk kedvezõ áron!

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

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabad-
szállási 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

Január 21-27: Szabadszállás, T: 358-028
Január 28-február 3: Izsák, T: 569-208

Február 4-10: Szabadszállás
Február 11-17: Izsák

Február 18-24: Szabadszállás
Kábeltévé ügyelet

Január 14-20: Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
Január 21-27: Izsák László tel: 20/475-79-66

Január 28-február 3: Farkas Zsolt
Február 4-10: Izsák László

Február 11-17: Farkas Zsolt
Február 18-24: Izsák László

Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645
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Születtek: Dubecz Vanda an.: Berger Tímea, Csépe Bence an:
Kátai Erzsébet, Mezei Márton an: Farkas Rita.
Házasságkötések: Lázár Zoltán-Bánfi Erika.
Meghaltak: Dudás József 63 éves, Muszály u. 10., Kugler
Ferencné sz: Kozma Mária 76 éves, Tompa u. 10., Kovács
Istvánné sz: Németh Éva 59 éves, Nyár u. 16, Pulai Istvánné
sz: Bényi Györgyi 67 éves, Kodály Z. u. 26/A., Ragó Miklós
89 éves, Õsz u. 8., Kovács Gyuláné sz: Schwanner Ibolya 80
éves, Kossuth L. u. 51, Kontra Józsefné sz: Luda Piroska 78
éves Fleming u. 3.,  Szabó István 67 éves Zrínyi u. 14., Takács
József 69 éves Kada E. u. 5.

Bálás ruha és cipõ vásár
minden hónap második pén-
tekén. Legközelebb február 8.-
án 8 - 12 óráig a Mûvelõdési
Házban. Jó minõség, alacsony
árak.

Eladó Cserszegi fûszeres
szõlõ, almás, szántó, kettõ
kúttal, 2,7 hektár, bekerítve.

RS traktor permetezõvel,
valamint szõlõkaró tûzifának.

Tel.: 06-20-441-6954

180 literes  fagyasztó-
szekrény és 300 literes fa-
gyasztóláda jó állapotban el-
adó.

Érd.: Gödör u.18. Tel.:
06-30-2316-879

Eladó 1900 négyszögöl
nyolcadik éves, jó karban lévõ
magasmûvelésû szõlõ! T: 06-
70-295-3477

Oldja meg pénzügyeit könnyen és gyorsan Izsákon,
az OTP Bank Nyrt fiókjában!

Február hónapban válassza Akciós OTP Személyi kölcsönünket!

Mert... gyorsan hozzájuthat: a kölcsön akár már aznap a számláján lehet és fel is használhatja.

Mert... összege és futamideje az Ön igényeihez igazodik: az OTP Személyi kölcsönt az adott konst-
rukció és a hitelbírálat függvényében 6 - 84 hónap közötti futamidõvel, 100.000 Ft és 5.000.000 Ft
közötti hitel összeggel igényelheti.

Mert... akár egyedül is igénybe veheti: a hitelbírálat eredményétõl függõen Ön akár egyedüli kötele-
zettségvállalás mellett is hozzájuthat a kölcsönhöz.

Mert... hitelbírálati díj nélkül igényelheti

Mert... egyszerûen igényelheti: amennyiben Ön alkalmazottként dolgozik és olyan OTP lakossági
folyószámlával rendelkezik, amelyre legalább 6 hónapja jövedelem-átutalás érkezik, a kölcsön igénylé-
séhez elegendõ személyi igazolványa.

Mert... díjmentesen kapcsolódik hozzá az OTP Garancia Biztosító szolgáltatása: az OTP Személyi
kölcsönhöz automatikusan és díjmentesen kapcsolódik az OTP Garancia Biztosító hitelfedezeti biz-
tosítása, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvevõ hitelfelvételt követõen 90 napon túl bekövetkezett termé-
szetes halála, vagy hitelfelvételt követõen bekövetkezett baleseti jellegû halála, illetve legalább 51%-os
baleseti rokkantságának bekövetkezte esetén a biztosító fedezetet nyújt a még fennálló tartozás vissza-
fizetésére.

Mert... svájci frank alapú kölcsön igénylése esetén a kamat és árfolyam ingadozásainak kiküszöbölésé-
re “forintban fix” törlesztõ részletû kedvezményes konstrukciót is választhat.

Mert... már meglévõ fogyasztási hiteleit egyetlen személyi kölcsönre cserélheti, meglévõ személyi
kölcsönét más devizanemre válthatja, vagy futamidejét meghosszabbíthatja.

Mert... most 1-1,6 millió Ft összegû Személyi kölcsönt svájci frank alapon akár évi 7,50% (THM:17,35%-
17,72%)**, forint alapon akár évi 9,99% (THM:22,59%-25,89%)** induló kamattal vehet fel ingatlan-
fedezet nélkül.
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

**Az adatok tájékoztató jellegûek, nem minõsülnek ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat
jogát fenntartja.
Az egyes konstrukciók- és az akció további részleteirõl az OTP Bank ügyintézõinél, vala-
mint a Hirdetményben tájékozódhat.

Tisztelettel:
OTP Bank

Csepela Istvánné Magyar Sárának
névnapja és 58. házassági

évfordulójuk alkalmából sok erõt
és egészséget kíván:

Férje


