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Hirdessen
az Izsáki
Hírekben

és az Izsáki 
Televízióban

Izsáki Sárfehér Napok 2008
Szeptember utolsó hétvégéjén immár huszonötödször rendeztük 

meg városi ünnepünket, a Sárfehér Napokat. Az első két nap idő-
járása nem volt igazán kegyes hozzánk, meglehetősen hűvös volt, 
ennek ellenére igen nagy érdeklődés kísérte most is a programokat. 
Alábbi összeállításunkban Bálint Vilmos és Bakonyi Györk fotóival 
idézünk néhány szép pillanatot.

Gyenesei István önkormány-
zati miniszter köszöntőjében 
az izsákiak szorgalmát, te-
hetségét és az Arany sárfehér 

értékeit méltatta. 

Mondok József polgármester 
a hagyományok továbbvitelé-
nek fontosságát hangsúlyozta, 
s azt, hogy a Sárfehér Napok 

igazi izsáki ünnep. 

Az Izsákért Emlékérmet hatan vehették át az idei ünnepen:

Az Izsák díszpolgára címet idén Tetézi Lajosnak nyújtotta át 
Mondok József polgármester. 

Beke Gyuláné Csomor Sándorné Hangya Zsigmondné

Csorba Mihály Jankovics István
Izsák Környéki Erdélyi 
Magyarok Egyesülete

Idén is avattak rendes és tiszteletbeli borlovagokat.

A Szent Mihály-templom felszentelésének 200-dik évfordulójá-
ra rendezett ünnepi program zárásaként szeptember 28-án, va-
sárnap, dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
érseke áldotta meg az évfordulóra kívül-belül és környezetében 

is megújított templomot.

A Sárfehér Néptánc Együttes színpompás 
felvonulása.

Elegáns fogatok és csőszlányok a menetben.

Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a 
színpadi programokat is. 

A városi mazsorettcsoport bemutatója.
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Tisztelt Izsákiak!
Ismét túl vagyunk egy izsáki ünnepen, s a visszajelzések alapján 

ismét elmondhatjuk, hogy sikeres volt az idei Sárfehér Napok is. 
Köszönet jár ezért minden segítőnek, támogatónak és közreműködő-
nek, hiszen nélkülük aligha lehetne ez így. Amint az előző számban 
megjelent ünnepköszöntőmben is írtam, igen jó érzés látni a három 
nap nyüzsgését, színes forgatagát. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az 
idén is megkaptuk ezt az élményt annak ellenére is, hogy az időjárás 
nem feltétlenül kedvezett a programoknak.

Látva a más környékbeli települések hasonló rendezvényei 
iránti érdeklődést nyugodtan elmondhatjuk, hogy az Izsáki Sárfehér 
Napok a térség egyik legrangosabb rendezvénye, ahová szívesen 
jönnek szerte az országból érdeklődők. Még egyszer köszönet 
mindenkinek, aki tett azért, hogy mindezt most ismét örömmel 
megtapasztalhattuk!

Mondok József
polgármester

FOGATHAJTÁS
A Lázár testvérek Izsákon is taroltak

Több mint ezer motoros érkezett az izsáki találkozóra.
Az izsáki mellett több borrend is részt vett a 

felvonuláson.
Színpompás lovas menet. 

Csikósok a menetben. 

Az ünnep főszereplői.A nyugdíjas klub kiállítása ismét telitalálat volt.

Keleti hangulat a színpadon. Gera Zsuzsi és a Neptun.

DLC7 Tánccsoport

2008. szeptember 28-án Izsákon az akadályhajtással fejeződött be az idei fogathajtó országos baj-
nokság. A 25. Sárfehér Napok keretében Mondok József, Izsák város polgármestere és a Magyar Lovas 
Szövetség Fogathajtó Szakágának elnöke immáron tizenhatodik alkalommal hozta el a magyar bajnokság 
döntőjét Izsákra. A Sárfehér Kupa, amely az Izsáki Sárfehér Napok rendezvénye, a versenyzőknek rangos 
küzdelmet, a sportág kedvelőinek pedig színvonalas szórakozást jelentett ebben az esztendőben is.
„Aki személyesen nem éli át azt a miliőt és légkört, amelyet e szinten rendezett versenyek adnak, annak 
még sejtése sem lehet az ott látottak, történtek megítélésében. A versenyen minden a helyén volt! A 
világ fogatsportját meghatározó hajtólegendák sora, esztétikumában és talajában csodálatos pályák, jól 
felkészült bírók, kiváló szervezés. ...”  Dallos Gyula, Magyarország örökös díjlovagló bajnoka

A fogathajtó ob. eredményei: 
Póni kettes:
1. Dénes Mihály 117,42 hibapont
2. Osztertág Kristóf 128,75
3. Magyar Koppány 134,36

Póni négyes:
1. Dobrovitz József ifj. 137,82
2. Mórocz János 161,52
3. Németi Tamás K

Egyes: 
1. Szilágyi Zsolt (Dabas) 128,27 hibapont
2. Fábián László (Kakasd) 131,05
3. Gáspár Szilvia (Kecskemét) 137,27 

Kettes: 
1. Lázár Vilmos (Gödöllő) 104,67
2. Kákonyi Norbert (Fadd) 117,18
3. Selyben Zsolt (Hódmezővásárhely) 120,01 Négyes: 

1. Lázár Zoltán (Szilvásvárad) 
122,47
2. ifj. Juhász László (Bugac) 
145,35
3. Dobrovitz József (Vecsés) 
146,07 

Kovács Zoltán

Flash-táncosok Tóth Vera

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…mindenki hallott, olvasott a többek 

által már, a „legendás” 1929-es gazdasági 
világválsághoz közelítőnek mondott most 
kibontakozó globális válságról. Bankok sora 
megy tönkre, a tőzsdei részvények értéke me-
redeken zuhan. Akik egy kicsit is foglalkoznak 

gazdasági kérdésekkel, azok számára egyértelmű, hogy nem 
több és nem kevesebb zajlik most a világban, mint az úgyne-
vezett neoliberális gazdasági modell látványos összeomlása. Ez 
az a modell, amely fennen hirdeti, hogy az égvilágon mindent a 
piac szabályoz, így az állam ne avatkozzon be, például a lakos-
sági energiaárak alakításába, mert csakis a magántőke törvényei 
alapján álló piac tud jól és hasznosan működni, az állam rossz 
tulajdonos ezért mindent privatizálni kell, stb, stb. Sokat hall-
hattuk ezeket a megfellebbezhetetlenként hirdetett tételeket 
idehaza is. Ezzel szemben mi történik most? A rosszul gazdál-
kodó privátbankok az államoktól várják, s kapják a segítséget 
dollár és euro százmilliárdok formájában. E pénzek jó része 
persze megint csak azon adófizetőktől elszedett fillérekből áll-
nak össze, akiket e fennkölt eszme hirdetői nem tartottak arra 
érdemesnek, hogy állami beavatkozással könnyítsenek szorító 
gondjaikon, megfékezve például a piaci alapon elszabaduló gáz 
és villanyárakat. Arra viszont jók, hogy az ő további nyomo-
rúságuk árán kerüljenek ki a bajból a téves gazdaságpolitikát 
folytató magánbankok, s milliárdos irányítóik!

Gondolom, mindenki tudja, hiszen saját bőrén tapasztal-
hatja, idén már négyszer emelték nálunk a gáz árát, s minden 
egyes emelés mellé megkaptuk azt az üzenetet is, hogy még 
mindig nem tartunk a világpiaci árnál. Azt azonban valahogy 
mindig kifelejtik mondókájukból a kioktatók, hogy a jövedel-
meink sincsenek ott! A havi több ezer eurós nyugati fizetések 
mellett egy-kétszáz eurós fizetéseinkből vajon hogyan jöhetne 
ki a világpiaci ár?! Pláne úgy, hogy a napi megélhetési cikkek 
ára már ma is magasabb nálunk, mint a tőlünk nyugatabbra 
élőknél?

Gondolom, az is sokak előtt világos, hogy komoly válság 
volt itt már korábban is. A kisemberek napi megélhetési 
válsága. Csak hát ez „megszokott”, „természetes” dolog, így 
nem rázta meg a világot, hiszen az ő hangjuk egyébként sem 
hallatszik messzire. Most viszont a „nagyok” kiáltottak egy jó 
nagyot, s ez már mindenhová elhallatszott.

Gondolom, mindenki számára világos, hogy a mi, izsáki 
kiáltásunk sem kelt nagy figyelmet nemhogy a világban, de még 
idehaza sem. Pedig komoly kiáltás az, hogy a mostani Sárfehér 
Napok idején sokan vetették fel: vajon az ünneplés helyett nem 
kellene inkább halotti tort ülni szőlőnk felett? Hiszen egyre 
kevesebb van belőle, s azt is egyre nehezebb eladni…

Gratulálunk a kitüntetésekhez!
Önkormányzati hírek

Közmeghallgatás
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. 

november 11.-én (kedd) tartandó ülésén 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart, melyre az érdeklődő választópolgárokat 
tisztelettel meghívja.

Meghívó

Talált táska

Nagy Imre 
emlékezetére

A Sárfehér Napokra készülődve vettem kezembe az izsáki új-
ság szeptemberi számát, s meghatódva olvastam benne a kitün-
tetések sorát. Elsőként gratulálunk Mondok József polgármester 
úrnak magas kitüntetéséhez. Gratulálunk Tetézi Lajosnak, kinek 
írásait és a lap megjelenését minden hónapban alig várjuk. Nem 
szólva városunk nevezetes ünnepének megrendezéséről, ami 
nem csupán annak a három napnak az elfoglaltsága, hanem 
több hónap előkészítő munkájával jön létre.

Nem utolsósorban gratulálunk minden Izsákért Emlékérmet 
kapott személynek, közülük is elsősorban Csorba Mihálynak, 
aki fáradtságot, időt nem kímélve igen sokat tesz a nyugdíjas 
klubért.

Csodálatos, felemelő érzés, hogy a mi generációnk megérte 
katolikus templomunk felszentelésének kétszázadik évforduló-
ját. Hála a Mindenhatónak, hogy megértük és végig figyelemmel 
kísérhettük a templom megújulását. Köszönet illeti ezért Pod-
maniczki esperes atyát. Óriási izgalom, odafigyelés, szervezés 
és nem kis idegeskedés egy ilyen nagy munka lebonyolítása. 
A városba érkezőknek már messziről szembetűnik e munka 
szép eredménye. Valamennyien gratulálunk esperes úrnak és 
köszönjük.

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub vezetősége nevében: 
Árvai Istvánné

Kiállítás
2008. december 2-7 között a Művelődési Házban díszállat és ás-

ványbörze kiállítás lesz.
A kiállítás naponta 9-18 óra között tart nyitva. 

A kiállítás megtekintésére jegyet kell váltani a helyszínen.

A Képviselő-testület leg-
utóbbi ülését szeptember 23.-
án tartotta, melyen elhatá-
rozta pályázat benyújtását a 
TIOP 1.2.3. kódjelű Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt 
infrastrukturális fejlesztése – 

„Tudásdepó-Expressz” megne-
vezésű pályázati kiírásban fog-
laltak szerint – konzorciumban 
Kiskőrös-Kecel-Soltvadkert 
városok önkormányzataival 
közösen – Kiskőrös gesztor-
ságával, 70 M Ft összköltségű 

beruházás megvalósítására, 
melyet a fenti önkormányza-
tokkal közösen a konzorciumi 
megállapodásban foglaltak 
szerint nyújtj be.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Tisztelettel meghívunk vala-
mennyi Izsákit október 2�-án 
18 órára, a Művelődési Ház-
ban tartandó 1956-os emlé-
kező ünnepségre.

Beszédet mond: Bérces Lajos 
önkormányzati képviselő, az 
oktatási és kulturális bizottság 
elnöke.

Ünnepi műsort az iskola ta-
nulói adnak.

Az ünnepség zárásaként az 
’56-os kopjafa megkoszorúzá-
sára kerül sor.

Izsák Város 
Önkormányzata

És megnyittatik a föld 
vádló katakombája: 
elõbb a lábszár,
aztán a bakancsok. 
Majd az egyenes gerinc 
a csigolyák
néma sikolyával
és a dróthuzalokkal 
átkötözött bordák boltozata.
S végül a koponya, 
az IDÕ
felborult pohara.

Szenvedtél 
Poncius-Kádár alatt és rútul 
megölettél, 
gödörbe dobattál, 
poklokra alászálltál.

1989 
június 16-án 
feltámadtál 
és feljöttél a fényre, 
ölelõ nemzeted elébe.

Most együtt ítélsz 
eleveneket és holtakat,
hogy lehulljon szívünkrõl 
a halál-lakat!

Budai Kulcsár János

A Sárfehér Napok idején 
találtak egy táskát, benne egy 
mobiltelefonnal. Tulajdonosa 
átveheti a szerkesztőségben.

A közlekedésbiztonságról
Mint köztudott, a közleke-

dés veszélyes üzem, ám sokan 
mégsem ennek tudatában ül-
nek gépkocsiba, vagy szállnak 
kerékpárra, motorkerékpárra. 
Kothencz Zoltánt, a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság Közleke-
dési Alosztályának vezetőjét 
kérdeztük városunk és a térség 
közlekedési helyzetéről.

– Közös érdekünk, hogy 
a közlekedési balesetek szá-
mát csökkentsük Izsákon is. 
Idén a Kiskőrösi Rendőrkapi-
tánysághoz tartozó térségben 
85 sérüléses baleset történt, 
ez 11 százalékkal kevesebb, 
mint tavaly volt. Ezen belül a 
halálos kimenetelű balesetek 
száma drasztikusan csökkent. 
Az elmúlt évben tizenkettő 
történt, idén három.

Sokan nem szeretik az 
objektív felelősséget és a zéró 
toleranciát, viszont szakembe-
rek szerint ennek köszönhető, 
hogy sok halálos baleset nem 
következett be. Sajnos a ha-
lálos balesetek statisztikája 
Izsák esetében a legrosszabb 
a térségben. Az említett idei 
három eset közül kettő Izsák 
külterületén történt. Az igaz, 
hogy nem izsáki lakosok ve-
zettek de mindkét esetben itt 
fogyasztottak alkoholt. Kérek 
mindenkit, hogy figyeljenek 
egymásra, ne engedjék ve-
zetni ismerőseiket, ha azok 
italoztak.

–  A rendőrség mit tud 
tenni az esetek visszaszorítása 
érdekében?

– A fő eszköz az ellenőrzés 
és a büntetés. A figyelmezteté-
sek kora már lejárt. Mind a he-
lyi, mind a kiskőrösi kollégák 
sűrűn kijárnak és büntetnek, 
ha erre szükség van. Sok izsá-
ki találkozott már biztosan a 
sebességmérő műszerünkkel. 
Ezzel kapcsolatban rossz hí-
rem van. Immár nemcsak egy 
figyeli a gyorshajtókat, hanem 
beszereztünk egy másikat is. 
Mindkettővel kiállnak a kol-
légák akár ugyanarra az útsza-
kaszra, s bizony két büntetést 
is kioszthatnak akár 600 ezer 
forint értékben is. Arra kérek 
mindenkit, hogy figyeljenek a 
megengedett sebességre, nem-
csak a pénzbüntetés miatt, ha-
nem főleg a balesetmegelőzés 
érdekében.

– Nemrégiben komoly 

kerékpáros, sőt gyalogos el-
lenőrzési akciót tartottak, mi-
lyen tapasztalatokat szereztek 
ennek kapcsán?

– Október 2-án tartottunk 
a kapitánysághoz tartozó min-
den városban kerékpáros és 
gyalogos ellenőrzéseket. En-
nek oka, hogy idén jelentősen 
megnőtt az általuk elkövetett 
szabálysértések száma. Sajnos 
a legtöbb esetben nincsenek 
a kerékpárok kivilágítva, s ez 
rendkívül balesetveszélyes. 
Azt is kevesen tudják, hogy 
lakott területen kívül még 
láthatósági mellény viselése is 
kötelező a kerékpárosoknak, 
de a gyalogosoknak is. Ezen 
akció keretében kerékpárlám-
pát és mellényeket osztottak 
a kollégák. Az akció ered-
ményeként két ittas személy 
vezetői engedélyét vettük 
el. Egy ittas kerékpárost is 
találtunk, aki ráadásul még 
kivilágítatlanul közlekedett 
lakott területen kívül. Külön 
fel szeretném hívni a figyelmet 
az elektromos kerékpárokra. 
Őszintén megmondva, ennél 
balesetveszélyesebb közleke-
dési eszközt én még nem is 
láttam. Főleg idősek használ-
ják, akiknek már nem annyira 
frissek a reflexeik, hogy ezt a 
gyakran 50 km/h sebességgel 
haladó járművet biztonsággal 
uralni tudnák. Ráadásul telje-
sen hangtalanok ezek biciklik, 
ami különösen veszélyessé 
teszi őket. Sajnos ezekre nem 
kötelezők az olyan biztonsági 
eszközök, mint például a bu-
kósisak.

Izsákon lakott területen 
belül eddig kilenc személyi 
sérüléses baleset történt a 
tavalyi háromhoz képest, ez 
komoly emelkedést mutat. 
Ennek oka elsősorban a gyors-
hajtás és az ittas vezetés.

Tetézi Attila

A mellények nagyban javítják 
a láthatóságot.
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Természetesen-
egészségesen

Egészségünk
szolgálatában

Közlemény
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

a Trend-Fix Kft. Uzovicsi telephelyén,
a honvédségi robbantó téren

2008. október 6-tól 2008. október 31-ig 
- munkanapokon 7 és 19 óra között- 

megsemmisítési feladatokat hajtanak végre.

A terület zárásáról a Honvédség gondoskodik.

Dr. Hauzmann János 
címzetes főjegyző

Ismert a mondás, hogy az egészség a legnagyobb kincs. Az is 
ismert, hogy e kincs megőrzéséért illik tenni is. Például a betegségek 
időbeni megelőzésével. Ehhez bőséges segítséget kínál a természet, 
a maga számtalan értékes gyógynövényével. Az alábbiakban két –túl-
zás nélkül állíthajuk- csodanövényt ajánlunk Olvasóink figyelmébe. 
A csipkerózsát (vadrózsa) és a galagonyát. Mindkettő most érleli 
termését. Csodás látvány, ahogy az őszi verőfényben kelleti magát 
egy-egy galagonyabokor mélyvörös termés-zuhatagával, s „...izzik a 
galagonya/ izzik a galagonya ruhája.”- amint azt Weöres Sándor is 
megírta e növényről szóló versében. Bár szerényebben, de szintén 
magára vonja ilyenkor figyelmünket a vadrózsa termése is. Érdemes 
mindkét növény termését saját kezűleg megszedni, mely módszer 
két szempontból is hasznos lehet. Egyrészt gyönyörködtető órákat 
tölthetünk el az őszi színekben pompázó természetben, másrészt lé-
nyegesen olcsóbban biztosíthatjuk téli egészségmegőrző adagunkat, 
s élvezhetjük azok jótékony hatását.                                         -te-

Csipkerózsa, csipkebogyó
A rózsafélék (Rosaceae) csa-

ládjába tartozó cserjés növény, 
melyet nálunk az erdőszéleken és 
kisebb mennyiségben a legelők 
mentén találhatunk meg.

A növény gyógyászati célokra 
használt termését szeptember 
környékén gyűjtik, ám teljesen az 
első őszi fagyok idején érik be. A 
termés színe változó, de általában 
elmondható, hogy a narancssárga 
színű még nem egészen érett, míg 
a sötét mélyvörös már túlérett. Jól-
lehet a túlérett bogyó kellemesen 
édes, viszont C-vitamin tartalmá-
nak nagy része ekkorra már elvész.
A csipkebogyó drogja kétféle 
alakban kerül kereskedelembe, 
szárítva és szőreitől, magvaitól 
megtisztított „csipkehúsként”. 
Az igazi azonban az, ha magunk 
gyűjtjük, szárítjuk és ebből főzünk 
teát.

A csipkebogyó a C-vitaminon 
kívül számos olyan anyagot tartal-
maz, amelyet az emberi szervezet 
kiválóan tud hasznosítani: pektin, 
flavonoidok, cukor, alma- és cit-
romsav, cseranyag, A-, B1-, B2-, 
P- és K-vitamin. De a legfonto-
sabb hatóanyaga a természetes 
C-vitamin. Ebből tízszer több 
van benne, mint a citromban és 
hússzor több, mint a narancsban. 

A C-vitamin részt vesz az oxidá-
ciós folyamatok szabályozásában, 
erősíti a vérerek falát, szilárdítja a 
kötőszövetet, fokozza a szervezet 
védekezőképességét, ellenállását 
a fertőzésekkel, betegségekkel 
szemben. Megelőzésként segíti a 
csontok erősödését, szilárdságát 
és a csontképződést. A bogyóból 
készített gyógytea influenzás 
időszakban, meghűléses megbe-
tegedések idején rendszeresen 
fogyasztandó. Ismeretes gyógyha-
tása vese- és hólyagbántalmakra, 
bélhurut és hörghurut esetén. 
Emésztést javító hatása közismert, 
gyenge vizelethajtó tulajdonságú. 
A csipkebogyó készítmények jól 
használhatók erősítő, üdítő és 
élvezeti célokra is. Ízjavító hatása 
miatt gyógynövény-keverékekben, 
gyümölcs-teákban széles körben 
alkalmazzák.

A csipkebogyó tápértéke ak-
kor a legmagasabb, ha leszedé-
se után azonnal felhasználjuk. 
Csipkebogyótea készítéséhez a 
kocsánynál vágjuk le a termést, 
vágjuk félbe, majd távolítsuk el 
a magokat és a szőrös magbelet. 
Frissen azonban csak igen korlá-
tozott ideig szedhető, így azon túl 
szárított csipkehúsként főzhetünk 
belőle teát.

A teakészítés módja
Mindkét növényből azonos módon készíthetünk teát. 3-4 evőka-

nálnyi termésre este öntsünk 4-5 dl forró, de nem lobogóan forró vizet. 
Miután a termések megáztak, villával nyomkodjuk szét. Reggel szűrjük 
le a levet és további 3 dl melegvízzel hígítsuk. Kevés citromlével, mézzel 
ízesíthetjük, de ízesítés nélkül is kiváló ital. A jelzett mennyiség két fő 
részére elegendő, kortyonként ajánlott fogyasztani. Az egyszer kiáztatott 
terméseket érdemes még egyszer kiáztatni. Így a reggeli leszűrés után 
ismételt forróvizes felöntés után este újabb adag teát nyerhetünk.

Galagonya
A galagonya is a rózsafélék 

családjába tartozik és számos válto-
zata, alfaja ismeretes. A hazánkban 
őshonos fajok közül a cseregalago-
nya és az egybibés a leggyakoribb. 
A mi vidékünkön az utóbbival 
találkozhatunk tömegesen. A 
galagonya drogja flavonoidokat 
(vitexint, hiperozidot, rutint), 
aminszármazékokat (feniletila-
mint, tiramint), proantocianidokat 
és triterpéneket, valamint számos 
vitamint tartalmaz.

A galagonyát a „szív gyógynö-
vényének” is nevezik, mert bizonyí-
tottan jó szíverősítő és szívnyugtató. 
Jótékony hatással van a fáradt, túl-
terhelt, stresszben élő szívre, javítja 
a szívizomsejtek aktivitását, serkenti 

a szívizom vérellátását. Teakeveréke 
értágító és vérnyomáscsökkentő 
hatású, fogyasztása javallt koszo-
rúér-betegségek esetén. Segít a vér-
keringési problémák enyhítésében, 
visszaszorítja az érelmeszesedés 
kialakulását, csökkenti a koleszte-
rinszintet. Öregkori szívpanaszokra, 
illetve a szívizmok degenerációs 
megbetegedéseire ajánlott galago-
nyatea és galagonyatartalmú készít-
mények fogyasztása. Teát a levélből, 
virágzatból, valamint a termésből 
készíthetünk, mely gyakorlatilag 
korlátlanul fogyasztható, mivel a 
hatóanyagok nem halmozódnak 
fel kórosan a szervezetben. Terhes 
és szoptatós kismamák azonban 
kerüljék fogyasztását.

A bor a legnemesebb ital

A borfogyasztás hatásait az orvostudomány 
történetében az ókortól napjainkig feljegyezték. 
Ahogy a borra vonatkozó ismeretek –különösen 
Pasteur működése óta- egyre bővültek, tudomá-
nyosan megalapozottabbak lettek, úgy a mai orvosi 
kutatások eredményeként a borfogyasztás egész-
ségügyi hatásai is jelentősen tisztázódtak.

Jól ismertek a mértéktartó és kulturált bor-
fogyasztás kedvező hatásai, de az alkoholizmus 
egyéni katasztrófája és társadalmi terhei is.

A szőlőbor –amely (Pasteur szavait idézve) 
az erjesztés útján készülő italok legnemesebbike- 
egészségügyi hatása igen kedvező. Most nem az 
élvezeti alkotórészekről, például az alkoholról, 
finom és sokféle savairól szólunk, hanem a kevésbé 
ismert egyéb anyagaira hívjuk fel a figyelmet.

Értékes ásványi anyagok
és vitaminok

Az emberi szervezetnek a zavartalan és ked-
vező élettani folyamataihoz ásványi anyagok szük-
ségesek. A káliumhiány szívritmuszavarokhoz, 
gyorsabb pulzushoz és ugyanakkor alacsonyabb 
vérnyomáshoz vezethet. A kalcium és magnézium 
hiánya ideg, izom-túlérzékenységgel jár.

Az intenzív fizikai munka, az erős testedzés, 
sportolás jelentősen csökkenti szervezet kálium, 
kalcium, magnézium és vas készletét.

A nyomelemek is rendkívül fontosak. A man-
gán a vérképzéshez és az idegek anyagcseréjéhez 
nélkülözhetetlen. A cink a fehérjeszintézis és a 
vércukor mennyiségét szabályozó inzulin-termelés 
szempontjából jelentős.

A bor, mint növényi alapanyagból készülő ter-
mék igen kedvező mennyiségben és arányban tar-
talmaz ásványi anyagokat. Az élettani szempontból 
fontosabbakból a borok általában literenként a 
következő mennyiségeket tartalmazzák: kálium 
100-1800 mg, kalcium 80-150 mg, magnézium 
50-150 mg, vas 4-50 mg, mangán 0,4-10 mg, cink 
0,4-8,5 mg.

A bor vitaminokban nem gazdag, de ezek 
az alkotórészei is a bor egészségügyi értékét 
mutatják. A borban német kutatók a következő 
vitaminokat találták: C-vitamin (aszkorbinsav) 
20-70 mg, B1-vitamin (aneurin) 1 mg, B2-vi-
tamin (laktoflavin) 1 mg, B3-vitamin (nikoti-
namid) 1,8-8,8 mg, B5-vitamin (pantoténsav) 
0,3-3,4 mg, B6-vitamin (piridoxin) 0,3-2,9 mg. 
Literenként.

A nagy fizikai erőkifejtéssel dolgozó embe-
rek vitaminszükséglete egyéb forrásokból szorul 
pótlásra.

Kedvező hatás

Napjainkban orvostudományi kutatásokkal 
kívánják tisztázni a bor hatásait az emberi szer-
vezet életjelenségeire. Felteszik a kutatók ezt a 
jogos kérdést is: lehet-e a bor gyógyszer? Ennek 
érdekében a mai kor eszközeivel, analitikájával 
és statisztikai módszerekkel több oldalról vizs-
gálják a borfogyasztás nyugtató, illetve altató, 
étvágygerjesztő, az emésztést segítő, az öregedést 
késleltető, a szívműködést és az érrendszert ser-
kentő hatását.

Leger és munkatársai 1979-ben vizsgálatokat 
végeztek 18, gazdaságilag fejlett országban élő, 55 
és 64 életév közötti férfira és nőre vonatkozóan. 
A vizsgált államok között voltak bortermelő és 
nem bortermelő országok. Az eredmények nem 
feleltek meg a kutatók várakozásainak. Ugyanis a 
szívkoszorúér megbetegedésben meghalt emberek 
száma lényegesen alacsonyabb volt a bortermelő 
államokban, mint a többiekben. Legmagasabb volt 
az elhalálozási arány Finnországban. A szívinfark-
tus gyakoribb a tömény szeszes italt fogyasztók, 
mint a rendszeres borfogyasztók között.

Ricci és Angelico olasz kutatók 1979-ben az 
alkoholnak a zsíranyagcserére gyakorolt hatását 
kutatták. A borfogyasztóknál az összes koleszterin 
nem, viszont a zsírhoz hasonló anyagok (lipoidok) 
mennyisége jelentősen emelkedik.

Egy kanadai kutatócsoport 1979-ben az alko-
holnak a vérlemezkékre gyakorolt kedvező hatásá-
ról számolt be. A bor a vérlemezkék tömörülését 
fékezi. Az alkoholnak az esszenciális zsírsavakra 
gyakorolt kedvező hatására is felfigyeltek, mely a 
trombózis veszélyét csökkenti.

Egy másik kutatás, szintén a szívkoszorúér 
megbetegedéseivel foglalkozva megállapította, 
hogy naponta körülbelül félliternyi bor fogyasztása 
csökkenti a megbetegedést. Megállapítást nyert az 
is, hogy a kulturált borfogyasztás segítséget nyújt 
a szívinfarktus megelőzésében is.

Dr. Mercz Árpád

A fenti, 1980-as évek közepén született írást, 
Varga László teszi közzé azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy népszerűsítse a kulturált borfogyasz-
tást. A bor pozitív élettani hatásait illetően nap-
jainkban is folynak kutatások, s azok mindenben 
igazolják a fent leírtakat.                     (a szerk.)
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Nincs szám
Nos, nem az a nyílás hiányzik, amelyen át a reggelit, ebédet, vacsorát 

betáplálom halandó testembe, vagy értékes és kevésbé értékes gondo-
latokat közlök testvéreimmel, - nem, ez a mobilom kijelzése. Valami-
kor, valaki felcsöngetett, amikor nem voltam telefonközelben. Száma 
homályba burkolózik. Megtehette volna, hogy jelezze a készülékem, 
milyen számról hívtak, hogy visszahívhassam, de nem tette. Legyen ő 
rejtekben, legyen a titkolózás rejtelmes köpenye alatt.

Arra gondolok, hogy emberi kapcsolatainkban is nagyon gyakori ez a 
„nincs szám” szisztéma. Beszélek, te csak hallgass, nem azt akarom tud-
ni, mit mondanál te, nincs is rá igényem. Csak azt akarom, hogy hallgass 
meg engem, én beszélek, te bólogatsz. Lehetőleg igent jelezve bólogass. 
Nincs szükségem baráti tanácsra, eligazításra, - elég, ha meghallgatod, 
milyen okos vagyok én, mennyire igazam van. Média-gyakorlat. Nem 
tudsz visszabeszélni. TV és rádió ugyanezt teszi. Ha a visszásságokon 
felháborodsz, és kívánod visszahívni, foglaltat jelez a telefonjuk. Te 
csak hallgass, fogadd el, amit rád öntenek, ne beszélj bele a „nagyok” 
dolgába. Igaz, azt mondják, sok embernek elég, ha meghallgatják, már 
az is könnyebbséget szerez nekik. Médiaelemek. Te meg a nagyérdemű 
hallgató vagy. Ha szólnál, nem vagy jó hallgató. Fogyasztani kell, amit 
mondanak, mint babának a pempőt. 

Arra is gondolok, hogy Istennel is hasonlóképpen bánunk sokan. 
Elsírom Neked a bánatomat, Uram, Te csak hallgass meg, de ne szólj 
vissza, mert még át kellene gondolnom, mennyire nincs igazam, s hogy 
talán nekem is bűnbánatot kellene tartanom. Te csak hallgass meg, 
Uram, bólogass, adj igazat, de a Te Igazságod maradjon rejtve. Legyen 
olyan, mint a „nincs szám”. Nem, érdekel. Érdekeljen egyedül Téged, 
amit eléd ömlengek. Elég megvetendő az a Sámuel, aki így szólt Hozzád: 
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” No, nekem ne szólj! Szólok én 
eleget, helyetted is. 

Annyira megrázó az a teljes feltárulkozás, amellyel Ávilai szent 
Teréz feltárja egész lényét Jézus előtt: semmit nem rejteget, semmit 
nem tart meg magának, egész testével, lelkével felajánlja magát, hogy 
tegyen az Úr vele, ahogy Neki tetszik, s legyen meg az ő akarata! Sőt, 
élete legnagyobb vágya, hogy meghallja Barátja szavát, s azt hűségesen 
meg is tegye. Nincs zárolt szám, nincs rejtőzködés, titkolózás. Csak 
teljes önátadás. Meg is ízleli, hogy irgalmas és édes az Úr, része is van 
mennyei, misztikus és boldogító kegyelmekben, melyek olyan szépen 
összesimulnak törékeny teste fájdalmaival, gyötrelmeivel. Boldogan 
vallja: „Istenünk irgalmas jóságát mindörökké éneklem!”. Nem is csak 
vallja, szíve nagy örömében zengi is! 

Testvéreim! Legyen nyílt és nyitott az Istenhez szóló telefonunk! 
Ne zárjuk el magunkat, hanem éljük át, amit a szerelmes lélek mond: 
„Kedvesem az enyém, és én teljesen az Övé vagyok!” Legyen számunk, 
legyen közvetlen, oda-vissza kapcsolatunk az Úrral, s legyünk boldogok 
együtt Ávila szentjével!

Podmaniczki Imre plébános

Aranymosás a história patakából (1.)

Máté Ernő halálának 1. éves évfordulójára

Kisizsáki megemlékezés Marosi Izidor néhai püspökről

Egyházi hírek
- Októberben minden este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk, 

utána szentmise van.
- Október 23-án este 6-kor az igazságtalanságok áldozataiért 

ajánljuk fel a szentmisét.
- Október 26-án, Missziós vasárnapon öregek és betegek napja 

van. Előtte három este előkészítő elmélkedések vannak, vendég atya 
segít gyóntatni. Idős, beteg testvéreinket szertettel várjuk a 9 órai 
szentmisére, betegek szentségének kiosztására, majd utána a Kö-
zösségi Házba meleg ebédre és beszélgetésre! Missziós vasárnapon 
a Missziók számára gyűjtünk adományokat.

- Szintén október utolsó vasárnapján este a szentmise után 
folytatjuk felnőtt Biblia-óráinkat a Plébánián. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

- November 1-én, Mindenszentek napján du. 2-kor az Alsóteme-
tőben, 2-án, Halottak napján a Felsőtemetőben mondunk szentmisét 
és megáldjuk a sírokat. Kérjük, jelentsük ne hozzátartozóink sírjait 
megáldásra!

- November 23-án tartjuk az évi Karitász-napot, szent Erzsébet-
kenyér osztással. Ugyanekkor a helyi és országos Szeretetszolgálat 
céljaira gyűjtünk adományokat.

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon október 26-án, 13.30-tól(!) istentiszteletet és úrvacsorai közösséget tartunk
- Október 31-én (péntek), 18 órától: reformáció emléknapja, ünnepi istentisztelet; szolgál: Édes 
Árpád kiskunhalasi lelkipásztor; előadást tart: dr. Horváth Ezsébet: „ A váradi Biblia” címmel. 
Mindenkit szeretettel várunk!
- Október 31-én (szerda), 19 órától: gyülekezeti vacsora. Várjuk a jelentkezéseket!
- November 1-én  (szombat), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- November 9-én  (vasárnap), 10 óra: újborért való úrvacsorás hálaadás.
- November 6-7-8-án, 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban.
- November 4-én, 18 órától Helvécián folytatódik a felnőtt bibliaiskola sorozata.

Az elkövetkezendőkben olyan 
oklevelek közlésére kerül sor e 
rovatban, melyek az Erdélyi Fe-
jedelemség fennállásának utolsó 
évtizedeiből valók (I.Apafi Mihály 
1662-1689). Viszontagságos, 
sok szépséggel és romlással járó 
korszaka volt történelmünknek, 
melynek valós tanulság-nyomait 
jórészt elmosta az idő. Ami mégis 
megmaradt és felszínre hozható, 
kimosható a múlt iszapjából, azt 
adjuk az olvasó elé – talán tanul-
ságul, talán építőanyagul jövendő 
munkákhoz, de mindenképpen az 
értékőrzés szándékával.

Amikor a „Nagyságos türe-
lem” is elfogy…

„Michael Apafi Dei gratia 
Princeps Transilvaniae, partium 
Regni Hungariae dominus et Si-
culorum Comes etc.

Prudentes et circumspecti 
fideles nobis dilecti salutem et 
gratiam nostram

Felette nagy búsulással s 
Fejedelmi méltóságunknak sé-

relmével értjük, mitsoda böcs-
telenséget követtenek légyen el 
Városokban lévő Prédikátorokon 
azonban mind ez mái napigis nem 
szüntenek meg magok között 
egjenetlenkedni és viszszálkodni; 
nem tartván magokat töllünk s 
az nemes országtól rendeltetett 
Commisariusoktol elejekben ada-
tott Uniohoz; Parantsollyuk azért 
igen serio, tudtokra lévén az, hogy 
mi fizetünk Predicatorijoknak, 
azonban az közöttök lévő egje-
netlenségekis mind itt Fejérváratt 
s mind ott az Commissariusok 
által mint Complanálottanak, ki 
ki Papját meg bötsülje, birájátol 
s a Tanátsi rendtül függjön min-
denekben, mert meg nyugodva 
légjenek benne az áruló, beste 
kurva fiai, valakik mind egj s mind 
más egjenetlenségek okai lésznek, 
bizony rövid nap az só aknákban 
hányatjuk őket, mert el untuk a 
miattok való sok busulást. 

Secus animadversiona grave 
ne facturi.

Datum in Civitate nostra alba 
Julia, die 8 maji Anno 1673.

Apafi mp.

lejebb a fejedelem kezével: 
P.S. Hidgjetek Tanaczok Czapai 
Kovacz Istvan Egjedi, hogy ha 
mégis afféle tumultusokra okot 
attok közelebb viven Isten szem-
ben lészünk veletek.

A levél hátán: a fejedelmi 
pecsét és címzés: Prudentibus ac 
circumspectis Judicis primario 
sacterisque juratis civibus ac 
universis inhabitoribus civitatis 
nostrae Marosvasarhely, etc.

Fidelibus nobis dilectis. 

A fejedelem türelmes, hívő és 
művelt ember hírében állt. Ám a 
folyamatos oktalan és szemtelen 
szembeszegülés még a legtü-
relmesebbeket is felbőszítheti. 
Mentségére legyen mondva: nem 
magáért hadakozott itt sem, ha-
nem a marosvásárhelyi lelkipász-
torok békességéért.

(forrás: A Marosi Egyházme-
gye (Erdély) Levéltára: 93/1673)

közli: 
Nagy Árpád

IKEM hírek
- Október 18 (szombat), 16 óra: Grandpierre Attila csillagász tart előadást: „ Magyar őstörténet és a 

mágusok”, helyszín: Ipartestület Székháza (Gábor Áron u.1.)
- November 16 (vasárnap), 16 óra: „Tamási Áron és életműve” bemutatására kerül sor, előadónk: 

dr.Medvigy Endre, közreműködik: dr.Szabó András előadóművész, helyszín: Vino Étterem pincéje.
- December 6. (advent első szombatja): 16 órától Jókai Anna írónő lesz a vendégünk a gyülekezeti házban; 

az adventi elmélkedés címe: „Mit kezdjünk az életünkkel.”
Mindenkit szeretettel várunk!

Álmodtunk egy öregkort 
csodálatos szépet,
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Szívedben nem volt más,
Csak jóság és szeretet.
Örök álom zárta le két szemedet.

Magaddal vitted a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál: 
az emlékedet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
most is élsz szívemben, 
nem feledlek Téged.
                                       

Dr. Bábel Balázs érdek is megkoszorúzta 
Marosi Izidor emléktábláját

Friss reggel, szikrázó őszi 
verőfény fogadta azokat, akik 
ellátogattak a Sárfehér Napok 
szombatjának délelőttjén 9 órakor 
a kisizsáki Szent Kereszt-templom-
ba. Ott és akkor kezdődött ugyanis 
a néhai izsáki plébánosra, váci 
püspökre, Marosi Izidorra való em-
lékezés, amelyet a hagyományok 
szellemében, a jeles főpapról neve-
zett templomkertben - a Kisizsáki 
Templomért Alapítvány és régi 
szövetségese, a Porta Egyesület Ka-
tolikus Munkacsoportja szervezett. 
Bár a város már a búcsúi szentmise 
lázában égett, mégis voltak olyan 
hűséges hívek, akik úgy gondolták, 
nekik egy jeles templombúcsú 
igazából ennél az emléktáblánál 
kezdődik/kezdődhet csak. És ezzel 
a gondolattal/ihlettel nem voltak 
egyedül. Megérkezett ugyanis a 
kecskeméti hívek képviseletében a 
Műkertvárosi Templomépítő Egye-
sület delegációja dr. Fekete László 
elnök vezetésével és nem utolsó 
sorban megjelent excellenciás és 
főtisztelendő dr. Bábel Balázs, 
Kalocsa-Kecskeméti érsek is, aki 
- mint a vallomásában elmondta 

- fölszentelése 
óta jól ismerte 
a nemes szívű, 
fáradhatatlan, 
bátor főpásztort. 
A rendezvény 
első perceiben, 
a Szent Kereszt-
templomban, a 
metropolita föl-
kereste az Oltá-
riszentséget és 
imával üdvözöl-
te a mindenható 
szent otthonát. 
Ezután a temp-
lom külső falán elhelyezett emlék-
táblánál Farkas P. József, a Porta 
Csoport alapítója idézte föl ’Izidor 
atya’ a múltból békével visszakö-
szönő emlékét. Szólt arról, hogy 
milyen hűséggel vigyázott a kül-
területeken élők leli szolgálatára, 
a tanyasi iskolák hittanoktatására, 
de azt is elmondta a bevezetőben 
az előadó, hogy most a Szent 
Mihály-templom 200 éves jubile-
umán is fontos emlékezni, arra a 
korszakalkotó, építő plébánosra 
aki, a nehéz időkben példát adott 

hűségből, de bölcsességből és Isten 
szeretetből is. Dr. Bábel Balázs ér-
sek úr, a paptestvér emlékeit idézte 
föl. Megismerhettük a vigasztaló és 
bátorító kollégát, a nehéz időkben 
és percekben is jó testvért.

A megemlékezés végén imá-
val kérték az Urat, hogy küld-
jön hasonlóan elkötelezett lelki 
munkásokat az aratásba és hogy 
a főpap égi boldogsága zavartalan 
legyen. Az emléktáblához ezután 
az emlékezés és a tisztelet koszorúi 
kerültek.                              FPJ .Felesége és családja
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Ételed legyen
egészséged forrása!

(2. rész)

Őszi receptek
Mézes sütõtökkrém
Hozzávalók: 40 dkg sütõtök, 5 dkg méz, 10 dkg dióbél.
Fél liter vízben a méz felével megfõzzük a feldarabolt tököt. Leszűrjük, villával összezúzzuk a 

maradék mézzel, majd kistányérkákra tálalva megszórjuk darált dióval.

Sütõtök krém télire
Hozzávalók: Fél kg sütõtök, 2 ek. olaj, 1 kis fej hagyma, só, paprika.
A tököt kettévágjuk, magjait eltávolítjuk és sütõben megsütjük. A hagymát karikákra vágjuk és az 

olajban megpároljuk. A végén megszórjuk paprikával, sózzuk, majd elzárjuk alatta a lángot. Az egészet 
összekeverjük, pürésítjük és üvegekbe töltjük.

Részeges õszi gyümölcssaláta
Hozzávalók: 2 alma, fél kg szõlõ, 5 dkg darált dió, 1 ek. citromlé, fél dl desszertbor, 5 szem érett 

szilva, 2 ek. porcukor.
Az almát 1,5x1,5 centis kockákra vágjuk és nyakonöntjük a citromlével. Elkeverjük a leszemezett 

szõlõvel és a kimagozott, vékony szeletkékre vágott szilvával. Megszórjuk porcukorral, meglocsoljuk 
a citromlével, valamint a borral és megszórjuk a durvára vágott dióval. Jól behűtve tálaljuk.

Mustban párolt marhahús
Hozzávalók: 1 kg marhalábszár, fél liter must, 2 húsleveskocka, 1 sárgarépa, egy gyökér, késhegynyi 

pirospaprika, késhegynyi frissen õrölt feketebors, 1 dl tejföl, só.
A húst 1 liter vízben a leveskockákkal, a gyökérfélékkel, a paprikával, a borssal és némi sóval puhára 

fõzzük. A megfõtt húst felszeleteljük és egy elõmelegített tálra tesszük. Turmixban összepürésítjük 
a gyökérféléket, majd felfõzzük a musttal és 2 dl húslevessel. Tejföllel finomítjuk, sózzuk, borsozzuk 
és a hússzeletekre öntjük.

Mustos pecsenye
Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb, 4 dl must, 1 sárgarépa, 1 gyökér, 2 zöldpaprika, 2 paradicsom, l 

kisebb hagyma, 3 szem feketebors, 8 dkg sertészsír, 3 borókabogyó, 2,5 dkg liszt, só.
A hagymát apróra vágjuk, a zöldpaprikát kicsumázzuk és a paradicsommal együtt nagyobb kockákra 

vágjuk, a gyökérféléket pedig tisztítás után lereszeljük. Egy lábasban a zsíron körben megpirítjuk a húst, 
majd mellédobjuk a hagymát, a paprikát és a reszelt gyökérféléket és néhány percig együtt pirítjuk. 
Most jönnek a paradicsomkockák és újabb néhány perces pirítás. Felöntjük a musttal, sózzuk és fedõ 
alatt puhára pároljuk. A húst felszeleteljük és egy el?melegített tálra rendezzük. A mártást leszűrjük, 
liszttel megszórjuk, összeforraljuk és a pecsenyére öntjük.

ELEKTRONIKAI ÉS SZÁRAZELEM 
GYŰJTÉS

Izsák Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az elektronikai hulladékok és száraz-
elemek gyűjtése az alábbi időpontban történik.

2008. október 27, 28, 29-én (hétfő, kedd, szerda)

Hulladékok köre: 
Képcsöves (Tv, számítógép-monitor) háztartási kis és nagygép, szórakoztató elektronika. 

(mosógép, hűtőszekrény, kenyérpirító, kazettás magnó, rádió, stb.) 
Elektromos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyűzet, telefon, faxgép, fénymásoló stb.

Helye: Izsák, Polgármesteri Hivatal udvara   

Mindhárom nap: reggel  7 órától – 12 óráig tart a gyűjtés.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY
2008. november 15-én (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 jármű- 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 begyűjtő járművek, tehát nem áll módunkban a 
később kihelyezett lim-lomot, hulladékot elszállítani!

MI MINŐSÜL LIM-LOMNAK:
A háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűjtőedényekben méretére, nagy-

ságára tekintettel nem helyezhető el. Ilyenek pl. a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, 
bútorok, háztartási jellegű szemét – bekötött nyakú zsákban stb.

Veszélyes hulladék, és törmelék elszállítására nincs lehetőség! (Hűtőszekrény, tv, vegyszerek, 
illetve ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj, stb.)

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Előző cikkem az emésztés 
témakörét kezdte tárgyalni, 
elsősorban a rágás fontossá-
gát. Immáron eljutottunk a 
további szakaszokhoz, lássuk 
ezeket néhány apró tanáccsal 
fűszerezve:

Az étel alapos rágása után 
a falatot a nyelőmozgások 
juttatják a garatba, majd a nye-
lőcsövön keresztül a gyomor-
ba. Itt átmenetileg tárolódik, 
keveredik a gyomorsavval. Itt 
az étel (attól függően, hogy 
mit fogyasztottunk, kb. 3-4 
órát tölt, de ez lehet akár több 
is. A gyomor egy természetes 
mozgást végez, az úgynevezett 
perisztaltikus (féregszerű) 
mozgást, azért, hogy a falatot 
minden oldaláról minél jobban 
el tudja érni, fel tudja dolgozni. 
Ez azért fontos, hogy előké-
szítse a bevitt táplálék felhasz-
nálását. Ebből az „anyagból” 
táplálkozik az egész testünk 
(sejtjeink), ez szolgálja a fenn-
maradásunkat, energiánkat. Ha 
a gyomor mozgása lassú, akkor 
ez azt jelenti, hogy tovább kell 
dolgoznia a bevitt táplálékon, 
jobban elő kell készítenie. 
Ez viszont nem jó, hiszen ez 
olyan mintha egy nagyüzemi 
konyhánk lenne, s mi lennénk 
a főszakácsok. Tudjuk, hogy 
az ebédnek legkésőbb fél 12-re 
készen kell lennie. Ennek tuda-
tában minden konyhalányt arra 
sarkallunk, hogy mindent idő-
ben készítsenek elő, alaposan 
dolgozzanak, mindent gondo-
san mossanak meg, pucoljanak 
meg, s ha kell daraboljanak ös-
sze. Ők is tudják, hogy mi lesz 
a menü, s tudatában vannak, 
hogy kinek mit kell tennie, 
ki milyen munkafolyamatot 
végez el. Ha olyan a menü, ami 
több fogásból áll, vagy nagyon 
aprólékos munkát igényel, ak-
kor több időre van szükségük 
ahhoz, hogy jól elvégezzék a 
munkájukat.

Így van ez a mi „nagy kony-
hánkon” is. Amikor az evéshez 
készülődünk, tudjuk, hogy mi 
lesz az étel, amit meg fogunk 
enni, s már ha rá is gondolunk 
össze fut a nyál a szánkban. Így 
már el is kezdődött a „konyha” 
beüzemelése. A falat szánkba 
kerülésekor a gyomor felkészül 
az étel fogadására, előhívja 
azokat az enzimeket (a „kony-
halányokat”), akik a falatot 
fel tudják dolgozni. Ha egy 
fajta ételt eszünk például le-
vest zöldség nélkül, akkor csak 
egy- vagy két lebontó enzimre 
van szükség, s ők is gyorsan 
végeznek. Viszont egy töltött 
káposzta esetén, ami zsíros, fű-
szeres, igen sok segítségre van 
szükség, ami ráadásul lassú is, 
mert nehéz dolguk van. Ennél 
fogva nem gondolom azt, hogy 
ha valaki egy jó kis karácsonyi, 
vagy más egyéb alakalomból 
töltött káposztás menü után, 
este még megeszik egy újabb 

adaggal belőle, jól fogja magát 
érezni, s az éjszakája is nyugo-
dalmas lesz!

Természetesen ezzel nem 
azt  k ívánom hangsúlyoz -
ni, hogy le kellene mondani 
mondjuk a töltött káposztáról, 
hanem, hogy mértékkel fogyas-
szuk, s meggondolva, hogy ezt 
az igen nehezen emészthető 
ételünket mivel is párosítsuk. 
Nem kell azonnal mindenféle 
puffadás elleni bogyót bevenni. 
Két dolgot tehet:

- nem eszik belőle, ha már 
mást is evett,

- egy kis leves után pár 
falatot fogyaszt belőle, s utána 
1-2 dl jó minőségű vörösbort 
fogyaszt, ami segíti az emész-
tést (ez nem ajánlott abban az 
esetben, ha Ön gyógyszereket 
is szed!!). A bor mennyiségét 
azért emeltem ki külön, mert 
nagyobb mértékben káros! 
Szervezetünkben nincs olyan 
enzimünk, ami le tudná bon-
tani az alkoholt!

Miért is fontos a jó gyo-
mormozgás? Mert akkor ke-
vesebb energia kell a bevitt 
ételek feldolgozásához, ezáltal 
fittnek érezzük magunkat. Ha 
a szerveztünk energia szintjét 
100 százaléknak tekintjük, 
akkor miden folyamatra kell 
energia, s ahova több kell, 
akkor máshova nem jut ele-
gendő, vagy csak kevesebb. A 
szervezetünk igen okos, így 
a kevesebb energiát nem a 
létfenntartásnál használja fel, 
hanem a számára „luxusnak” 
vélt energiánál. Ez azt jelenti, 
hogy nincs annyi energiánk a 
dolgaink elvégzéséhez, mint 
azt szeretnénk, tehát fáradtab-
bak vagyunk. Általában senki 
nem szokott kemény fizikai 
munkát végezni egy pukkadá-
sig töltött káposztás étkezés 
után. Ha igen, akkor nem érzi 
magát igazán jól.

Érdemes megfogadni pár 
dolgot:

* étkezések előtt igyunk 
egy pohár vizet. Ne evés köz-
ben, mert felhígítja a gyomor-
savat, ami a gyorsabb lebontást 
segítené, ne evés után, mert 
felhígítja a táplálékot, és ne 
hideget mert a hideg folyadék 
lelassítja az emésztés folya-
matát.

* alaposan rágjuk meg a 
falatokat, hogy így előkészítsük 
a gyomor munkáját

* gyümölcsöt ne étkezés 
után fogyasszunk, hanem reg-
gel vagy délelőtt, ez szolgálja a 
mindennapi tevékenységünk-
höz a megfelelő energiát.

Folytatása következik a 
következő hónapban.

Jóga órák minden szerdán 
az általános iskola tornatermé-
ben: 18:30-19:00

Jó Egészséget Mindenki-
nek!

Nagy-Szalai Melinda
tel.: 06 30/338-90-51
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LABDARúGÁS

Borúra derű
Az Arany sárfehér Szőlő- és Borterme-

lők Szövetkezetének tájékoztatója
       

       „a gyengék erőssége az egység”

Az elmúlt mérkőzéseken 
tovább folytatódott gólképtelen-
ségünk, kivéve az utolsó mérkő-
zésünket, amikor sikerült is a 
győzelem. Három mérkőzésen 
mindössze egy gólt szereztünk, 
azt is büntetőből. Az időszak 
utolsó mérkőzésén pedig az első 
kilenc forduló góltermésének 50 
százalékát szereztük.

A hetedik fordulóban Új-
buda látogatott el hozzánk. Az 
ellenfél az első négy fordulóban 
nem szerzett egyetlen pontot 
sem, míg az elmúlt két forduló-
ban egy győzelmet és egy dön-
tetlent ért el. Az volt a tervük, 
hogy itt nálunk is folytatják a 
pontszerzést. Így is kezdődött 
a mérkőzés, mert jól szervezett 
védelemmel kerültünk szembe, 
és amikor alkalmuk nyílt az 
ellentámadásra, nagyon gyor-
san odaértek a kapunkhoz. Mi 
többet tartottuk a labdát, de 
igazán nagy helyzetünk nem 
adódott. A második félidőben 
is mi játszottunk fölényben, a 
vendégek teljesen visszaálltak 
védekezni, és onnan vezettek 
néha igen veszélyes támadást. A 
kapusunknak többször bravúrral 
kellett hárítani. A mérkőzés 
vége felé aztán nekünk is adó-
dott nagy helyzetünk, de sajnos 
két méterről sem tudtunk a 
kapuba találni, ezért maradt a 
döntetlen, amely a látottak alap-
ján igazságosnak mondható. A 
következő mérkőzésen Gyulára 
látogattunk. Az első félidőben 
mind a két csapatnak adódott 
helyzete, de ezek rendre kima-
radtak. Továbbra is hiányzott az 
olyan játékosunk, aki a kapuba 
talált volna. Szerencsére az el-
lenfél is hadilábon állt ezekkel 
a dolgokkal. A második félidő 
aztán úgy folytatódott, ahogy az 
első abba maradt, kivéve, hogy 
a hazai csapat egy akcióból, mi 
pedig egy büntetőből szereztünk 
gólt. Már mindenki elkönyvelte 
a döntetlent, amikor az utolsó 
percben egy támadásunk után 
úgy látszott, hogy a gólvona-
lon túlról jött ki a labda, de a 
játékvezető továbbot intett. 
Sajnos reklamálás miatt Hlebát 
kiállították. Aztán az ellentáma-
dásnál nem figyeltünk igazán, és 
ezért büntetett a hazai csapat, és 
ezzel megnyerte a mérkőzést. 

Legalább egy pontot megérde-
meltünk volna. 

A kilencedik fordulóban 
ismét vidékre kellett utazni. Mo-
norra látogattunk. Sajnos ezen 
a mérkőzésen nagyon sok hibát 
vétettünk. A hazaiaknak több 
helyzetük adódott, de egy ideig 
nem tudták ezeket kihasználni. 
Még egy büntetőt is kihagytak. 
A félidő vége felé aztán csak 
sikerült megszerezniük a ve-
zetést, ezáltal nyugodtabban 
vonulhattak egy kis pihenőre. 
A második félidőben kicsit 
többet támadtunk, de ismét 
csak nem tudtunk a kapuba 
találni. A hazaiak magabiztosan 
tartották az eredményt. Mi egy 
kicsit fejetlenül mentünk előre, 
és hátul nagyon kinyíltunk, 
ezt kihasználták a monoriak 
és ismét gólt szereztek, sőt ha 
egy kicsit jobban odafigyelnek 
akkor többet is elérhettek volna. 
Sajnos ezen a mérkőzésen is 
gólképtelennek bizonyultunk, és 
megérdemelt vereséget szenved-
tünk. A következő mérkőzésün-
kön Hódmezővásárhely csapatát 
fogadtuk. Az ellenfelünk rutinos 
NB III-as csapat, mert szinte az 
utolsó 20 évben mindig ebben 
az osztályban szerepeltek. Nagy 
iramban kezdődött a mérkőzés. 
A vendégek birtokolták többet 
a labdát, de jól védekeztünk, és 
amikor lehetőségünk nyílt gyors 
ellentámadásokat vezettünk. A 
félidő közepén aztán kiegyenlí-
tett játék folyt a pályán, és egy 
szép támadás végén megsze-
reztük a vezetést. Ez egy kicsit 
megzavarta az ellenfelet, és ha 
jobban figyelünk, akkor több 
gólt is szerezhettünk volna. A 
félidő utolsó percében egy ki-
pattanó labdát jól eltalálva ismét 
gólt szereztünk. A második fél-
időt úgy kezdte a vendégcsapat, 
hogy mihamarabb egyenlíteni 
szeretne. Pár perc elteltével egy 
valóságos tűzijátékot rendeztek, 
kapusunknak egy támadáson 
belül háromszor is hárítania 
kellett. Nemsokára büntetőhöz 
jutottak, amit ki is használtak. 
Ezután egy fegyelmezetlenség 
miatt kiállítottak egy vendég-
játékost. Az elkövetkező per-
cekben próbálkoztak még az 
egyenlítéssel, de igazi átütő erő 
már nem volt a támadásaikban, 

sőt az egyik ellentámadásból 
nekünk sikerült növelni az elő-
nyünket. A gól után lélekben 
már fel is adták a vendégek és 
akár több találatot is szerezhet-
tünk volna. Szerencsére ezen a 
mérkőzésen ismét megtalálták a 
játékosok a góllövő cipőjüket, és 
újra győzelmet ünnepelhettünk, 
ami teljesen megérdemelt volt.

7. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 

– Újbuda TC 0-0
Gréczi Gábor: Sok hibával 

és rúgott gól nélkül nem lehet 
mérkőzést nyerni.

8. forduló:
Gyulai Termál FC – Adrena-

lin Izsáki Sárfehér SE 2 – 1 (0-0) 
Góllövő: Kovács (11-esből).

Gréczi Gábor: Zsebünkben 
éreztük a három pontot, de egy 
sem lett belőle

9. forduló:
Monori SE – Adrenalin Izsá-

ki Sárfehér SE 2- 0 (1-0)
Gréczi Gábor: A játékban 

egyenlő partnerek voltunk az 
ellenféllel, de a helyzetek alap-
ján sajnos megérdemelten nyert 
Monor.

10. forduló: 
Adrenalin Izsáki Sárfehér 

SE – Hódmezővásárhelyi FC 3 
– 1 (2 – 0) Góllövőink: Parti 
(2), Thám.

Gréczi Gábor: Végre gólokat 
lőttünk és ez akarással is bővült, 
így nem maradt el az eredmény 
sem.

A további mérkőzések:
Október 18. 15:30: Érdi VSE 

– Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Október 26. 14:30: Adre-

nalin Izsáki Sárfehér SE – Oros-
háza FC

November 01. 14:00: Bu-
dafoki LC – Adrenalin Izsáki 
Sárfehér SE

November 09. 13:30: Adre-
nalin Izsáki Sárfehér SE – Tisza 
Volán SC

November 16. 13:00: FC 
Dabas – Adrenalin Sárfehér SE

Remélem hogy az őszi sze-
zon utolsó mérkőzéseinken 
a legutóbbi gólerős játékot 
láthatjuk a csapattól, és ismét 
győzelmeknek tapsolhatunk, 
ezért is:

HAJRÁ IZSÁK
Izsák László

Legyen egy plusz ajándék a fa alatt! 
Karácsonyi akció a Katibazárban!
Húszezer forint feletti vásárlás esetén ajándékként választhat

vezeték nélküli telefont vagy foci, illetve teniszjátékot.
Kínálatunkból: hifi és műszaki cikkek, lakástextil és felszerelés, 
konyhai-kerti-fitness és barkácsgépek, sátrak, grillezők, játékok, 

baba és gyermek termékek, karácsonyi díszek, kellékek,
ajándéktárgyak, stb.

Várjuk kedves vásárlóinkat folyamatosan új árukészlettel.
Hétfő – péntek 8 - 12-ig  13 - 16-ig, szombat 8 – 12-ig

Tel.: 06-20-430-2587
Izsák Gábor Á.u.1. Fejszés autóalkatrész udvarában.

www.katibazar.hu     

Október 13-án a szövetke-
zet Agárdy-telepi feldolgozójá-
ban véget ért a szüret. Összesen 
31.000 q szőlőt dolgoztunk 
fel. A szüret során most is 
voltak feszültségek, hiszen a 
nemzetközi piaci folyamatok 
sajnos igen jelentős hatással 
voltak az itteni szőlőtermelők 
jövedelemviszonyaira is: a nagy-
mennyiségű olasz importbor 
lenyomta a helyi szőlőárakat. 
A helyzetet súlyosbította az 
országon belüli kedvezőtlen 
helyzet: két jelentős felvásárló 
csődje miatt a Mátrai és az Egri 
borvidékeken a helyi áraknál 
20-25%-al alacsonyabb szőlő-
árak alakultak ki, így azok a ve-
vők, akik korábban a térségből 
vásároltak alapanyagot, most 
más borvidéken szerezték be 
az alapanyagot. 

Mindezek alapján a szö-
vetkezet vezetősége a követke-
zőképpen értékelte az elmúlt 
szüretet: 

1. Magasabb hozamok vol-
tak a tavalyi fagykáros évben 
szüreteltnél, hasonló a 2006-os 
év szüreti eredményeihez.

2. A felvásárlók valamennyi 
fajtacsoportnál, a tavalyi árnál 
30-35 %-kal kevesebbet kínál-
tak szigorúbb előírások (maga-
sabb mustfok) mellett. A fehér 
borszőlők közül az Irsai Olivért 
és a Cserszegi fűszerest 65-75 
Ft/kg, a többi szinte fajtától 
függetlenül 50 Ft körüli áron 
kelt el. A kékszőlők 50-58 Ft/
kg áron kerültek felvásárlásra 
17, esetleg 18 magyar mustfok 
elérése esetén.

3. A fizetési feltételek rom-
lottak, átvétel utáni kifizetés 
csak néhány esetben, elsősorban 
az Irsai Olivér fajtánál történt. 
Általánossá vált a kétrészben 
történő fizetés, az ár felét az 
átvételt követő 15-30 napon 
belül, másik felét néhány felvá-
sárló december 31.-ig, a többség 
jövő március végéig vállalta. A 
szüret végén a teljes ár jövő évi 
kifizetésére is volt példa. Egyes 
esetekben szövetkezetünkhöz 
hasonlóan bérfeldolgozás és 
tárolás is történt. Itt a termelő a 
bor értékesítése után kapja meg 
a termék árát, remélhetőleg az 
előző évekhez hasonlóan ked-
vezőbb áron, mint az azonnali 
értékesítés esetén.

4. Szerencsére a felvásárló 
hiányában a tőkén maradó ter-
méssel kapcsolatos félelmek 
nem igazolódtak be.

5. A termés pincébe kerü-
lésével a gondok nem rende-
ződtek, továbbra is feszítenek 
az ágazatot súlytó problémák, 
melyek, megoldása túlnő a 
helyi szervezetek lehetőségén. 
Ezek:

a) Nem csökkent a borásza-
tok forgóeszköz hiánya, amit 
feszít a szüret kezdése előtti, 
tavalyi hasonló időszaknál 
nagyobb borkészlet. Segíthet-
ne egy kedvezményes, esetleg 

kamatmentes középlejáratú 
hitelkonstrukció, melynek fel-
tétele lehetne a szőlő felvásár-
lási ár teljes összegének ez évi 
kifizetése.

b) Az ellenőrzésre jogosult 
hatóságok – MGSzH Borel-
lenőrzési és Borminősítési 
Igazgatósága (OBI), a Vám- és 
Pénzügyőrség, APEH – lehe-
tőségének koncentrált alkal-
mazásával fékezni szükséges a 
határainkon kívülről szárma-
zó borok – legális és illegális 
– beáramlását és térhódítását a 
hazai piacon.

c) Kormányzati ráhatással 
el kellene érni, hogy a nagy élel-
miszerforgalmazó áruházláncok 
Magyarországon elsősorban a 
hazai termékeket forgalmazzák 
és legalább akkora mennyiség-
ben, terítsenek magyar termé-
ket, közte bort határainkon 
kívüli hálózataikban, amennyit 
onnan behoznak.

d) Újra kell gondolni és 
szabályozni a bor forgalomba 
hozatali járulék kivetése alapjá-
nak, beszedésének és felhaszná-
lásának egész rendszerét, hogy 
a befizetők által közvetlenül át-
láthatóan ténylegesen a magyar 
bor piaci pozícióinak erősítését 
szolgálja.

e) A szüret időszakában 
hatályba léptetett a mellékter-
mékek kivonására vonatkozó 
rendelet előírásait a kisterme-
lők nem, vagy csak részben 
ismerik, a melléktermékek 
rendelet szerinti kivonását a 
szüret után értékelni kell.

Az eredetvédett Arany 
sárfehér termesztésére beje-
lentkezett termelők ültetvé-
nyeinek utolsó szemlézésénél 
kiderült, hogy, csak nagyon 
kevés ültetvény felelt meg a 
rendelet szerinti elvárásoknak. 
Elsősorban kórtani problémák, 
/fürtperonoszpórás, botrítiszes, 
lisztharmatos fürtök/, másrészt 
a magas hozamok /130q/ha-nál 
több termés/ miatt, minőségi 
származási hiány csökkentette 
le a védett eredetként betaka-
rítható mennyiséget. 

Az agrár-környezetgazdál-
kodási támogatások ötéves pe-
riódusa lassan lejár. A feltételek 
szerint az első és utolsó évben 
talajvizsgálati eredményeket 
kell csatolni a gazdálkodási 
naplóhoz. Szövetkezetünk a 
Kecskeméti Főiskolával közö-
sen, tagjai részére kedvezmé-
nyes díjért vállalja a talajminták 
begyűjtését és elemzését, vala-
mint az ezen alapuló szakta-
nácsadást. A részletekről októ-
ber 27-e után érdeklődhetnek a 
szövetkezeti irodán.

Elérhetőségünk változat-
lan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, 
Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 
20/5693-783, 20/2362-558, 
E-mail: aranysarfeher@sv-net.
hu, Internet: www.aranysarfe-
her.hu 

Vezetőség
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Felhívás Izsák Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet

ÉpÍTÉSHATóSÁGI ÜGYINTÉzŐI
munkakör betöltésére;

határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Izsák, Szabadság tér 1.
Ellátandó feladatkör: építésügyi hatósági feladatok.
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, építészmérnök, építő-
mérnök, településmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
-  szakmai, közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP),
- közigazgatási alapvizsga megléte, saját gépjármű és vezetői engedély.
Benyújtandó okmányok: 
- erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.

A munkakör 2009. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet

OKMÁNYIROdAI ÜGYINTÉzŐI MUNKAKöR
BETÖLTÉSÉRE;

határozott idejű közszolgálati jogviszonyban:
2010. május 8-ig.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Izsák, Szabadság tér 1.
Ellátandó feladatkör: okmányirodai igazgatási feladatok.
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskolai/gimnáziumi 
végzettség, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- közigazgatásban eltöltött jogviszony (legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, közigaz-
gatási alapvizsga
Benyújtandó okmányok: 
- erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.  október 30.
A munkakör 2008. november 3. napjától tölthető be.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Az Izsákért Közalapítvány következő ülését november hónapban 
tartja. Az Alapító Okiratában meghatározott céloknak megfelelő 
támogatási kérelmeket 2008. október 31–ig fogadja. A közalapítvány 
az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekkép-

viselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében 

megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, 

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 Hivatalban Tóth Otília titkárnál. 
Kuratórium

Tájékoztató
a régi hulladéklerakók 

rekultivációjáról

Szijjártó Jánosné Marikának
60. születésnapja alkalmából,

sok boldogságot és
hosszú életet kívánnak:

párja, Károly és Károly fia 

Kérjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával továbbra is támo-
gassák alapítványunkat! Köszönjük továbbá az egyéb pénzügyi 
támogatásokat is!

Kuratórium

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal az 
alapítványt segítették.

Kuratórium

Izsák város Önkormányzata az izsáki regionális hulladékgazdál-
kodási rendszer települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi 
szintű szilárdhulladék lerakókat érintő rekultivációs programhoz 
kapcsolódóan közbeszerzési eljárást írt ki. 

A közbeszerzési eljárás a programhoz tartozó műszaki tervezési 
és engedélyeztetési feladatok elvégzésére részletes megvalósítható-
sági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítésére (RMT, CBA) 
a KEOP 2.3.0-2 forduló közbeszerzési műszaki dokumentációjának  
és ugyanezen kiírás pályázati dokumentációjának elkészítésére irá-
nyult. A közbeszerzési eljárás gyorsított meghívásos eljárás volt. 

A részvételi jelentkezési határidőre egy részvételi jelentkezés 
érkezett. A jelentkező ADAM LEE MILLER KFT. 1122. Budapest, 
Városmajor u. 21. A részvételi jelentkezést a Bíráló Bizottság meg-
vizsgálta, ellenőrizte és hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlást a 
jelentkező az előírt határidő előtt teljesítette, majd ezt követően a 
Bíráló Bizottság megállapította, hogy a jelentkező az előírt alkal-
massági feltételeknek megfelel és így jelentkezése érvényes. A Bíráló 
Bizottság javasolta, hogy az ajánlatkérő fenti szervezetet hívja fel 
szerződéses ajánlattételre.

A jelentkező a felhívásnak eleget tett és szerződéses ajánlatát 
a feladatok elvégzésére benyújtotta. A bruttó ajánlati ár a feladat 
elvégzésére 35.572.000.-Ft. Az ajánlat szerint ajánlattevő elvégzi 
az izsáki regionális rendszerhez tartozó 9 település – Fülöpszállás, 
Harta, Izsák, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Solt, Szabadszállás, 
és Újsolt - települések régi hulladéklerakói rekultivációjával kap-
csolatos tervezési engedélyeztetési feladatokat. 

A gesztor Izsák Város Önkormányzata az ajánlattételről és 
az egész eljárásról a közbeszerzési értesítőben tájékoztatót tett 
közzé. 

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet

OKMÁNYIROdAI ÜGYINTÉzŐI
munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Izsák, Szabadság tér 1.
Ellátandó feladatkör: okmányirodai igazgatási feladatok.
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskolai/gimnáziumi 
végzettség, közigazgatásban eltöltött jogviszony (legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- közigazgatási alapvizsga
Benyújtandó okmányok: 
- erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.  október 30.
A munkakör 2008. november 3. napjától tölthető be.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző
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Aletta, Bianca, Cserszegi, Kunleány, Kékfrankos I. osztályú gyökeres vessző, származási igazolással őszi, tavaszi 
telepítésre 115 Ft/db.
Szőlőkivágási, telepítési és támrendszer pályázatok teljes körű intézése Kiskőrösön a Gazdairodában. Szőlőtelepítési 
kvótát veszünk Elérhetőségünk: Kiskőrös, Bánffy u. 9. (a Tesco mögött)  Tel:.70-339-5917 Budavári László   
Flavin termékek (őssejt kapszula) sima valamint cukorbetegek részére. DVD-t tudok hozzá adni. Stárlife táplálék 
kiegészítők kedvezményes áron kaphatók Izsákon is, nem kell Fülöpszállásra menni érte. Tel.: 06-20-496-3090, 
vagy 374-152

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 nemesvakolat készítés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák:

Beton csatornaelem 

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

  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  

Akció!
óriási árengedmény! 40%!

Akciós termékeink: Falazókő, kertépítőkő, rönk kerti 
bútorok és játékok, homok, agyag - a készlet erejéig.

Izsák, Gedeon dűlő 52.
(52-es főút 24-es km kőnél)

Nyitva tartás: hétfőtől-vasárnapig 9-20 óráig
Telefon: 06-20-9549-075

06-76-569-185
06-20-557-1631
06-30-431-8688
06-30-9352-130

Minden kedves vásárló
1 zsák kvarcitos követ kap ajándékba!  

Öcsémhez 
szeretettel 

szólva

Képesen – 
képtelen

Üzlethelyiség kiadó Izsákon, az iskolával 
szemben. Jelenleg használtruha üzlet.

Érd.: HOLSzA  TRAFIK,
Izsák Szabadság tér 3-5.

Ó drága testvérem! Jó Csabám!
Kit Ámor nyila döfköd ám!
Jól vigyázz, mit teszel,
Hogy Hozzá mily hű, s jó leszel!

Látod, - jól tudod
A Földön is járnak Angyalok!
Bár én csak nővéred vagyok,
de titkon Rád biztatót hagyok.
Szeretni nem könnyű, - tudod...,
Amíg működik az EGÓ-d!

Ne gondolkozz, hát csapj bele!
Vesszen az EGÓ, - el vele!
Isten Veled lesz akkor, ne félj!
S kárpótol meglásd mindenér!

A jónak hitt dolog feladása!?
Meglátod, jobb lesz én Csabám!
Az őszinte, hű szív tárulkozása,
Sok boldogságot hoz, - az ám!

Ne félj átadni most hát mindened,
Úgy belső békédet örökre megnyered!

Szekér Istvánné

APRÓHIRDETÉSEK

XXI. századi 
tabló

Proli itt minden:
az asztal, a szék,
a köpködő
„tökjó” beszéd.

Proli itt minden:
eftécé felirat az ingen

A falon függő
porlepte képek,
az elsárgult, rongyos
függönyön
mászó férgek.

Proli az emlék,
a jövő, a múlt:
itt minden
megfakult.

Proli a család:
az alkohol gőzben
istenült galád
apa,
a bokor hajú
meggyötört anya.

Proli az újság
az asztalon.
A főcím:
mindenki menjen
és szavazzon...
Proli a kamasz lány,
arcán maszatos
sminkfesték.
(Kóros-elesdé-nemzedék)

A proli kultúra:
a Monika-show
betölti az agyat, a lakást
(ki kivel coitált?)
Ma ez a sikk,
a „harasó”,
a médi-peep-show...

Proli a sezlon,
a sperma, a gén,
haldokló déenes-
remény...
Proli a lépcsőházi huzat,
a hazátlan,
aki a kukában
kincs után kutat.

Proli az álom,
az utcán hagyott
szerelmi lábnyom...
A pince ajtón
berozsdált lakat,
a sufniban
felgyűlt bűzlő kacat.

Proli az üres üvegek
éles koccanása:
prolivaluta...
a jövőt visszaváltja.

Proli a bél szagú,
sápadt gyerek,
a konyhában cikázó legyek.
A prolinak sosem elég
a lekozmált főzelék.

Proli itt minden
és az is marad,
mert a kutya ugat,
a karaván halad...

Halgass!
Majd pihensz
a földben
te szegény.
Érted kiált
e költemény!

Budai
Kulcsár János

Saját képedre teremtettél, Uram.
Mégis képtelen vagyok.
Én hibám.
Rólad képet alkotok.
Így leszek
Másodszor képtelen-
Meglátni Képedet.
                                                              

          Nagyné Igaz Melinda Sára
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ÜGYELETEK

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,
zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása,

függönyök és terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197    

Október 22. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Megyei Krónika
19:40: Sárfehér Napok 2008.  III. (ism.)
20:50: Biztonsági Zóna

Október 23. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: „A magyar őstörténet
            és a mágusok”
            Grandpierre Attila 
            izsáki előadása
20:25: Református Krónika
20:40: A Vágtázó Csodaszarvas 
           Együttes Végtelen Ázsia 
           címû koncertje felvételrõl

Október 29. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Az október 23-i városi 
           megemlékezés felvételről
19:45: Sárfehér Napok 2008.
           Összefoglaló a Sárfehér
           Fogathajtó Kupa 
           versenyeiről
20:35: Katolikus Krónika. 
           Jubileumi érseki mise
           a templom 200 éves
           évfordulója alkalmából I.

Október 30. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika 
19:45: Református Krónika (ism.)
20:55: Sárfehér SE-Orosházi FC
           NB III-as labdarúgó mérk.

November 5. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Az október 23-i 
           városi megemlékezés 
           felvételről (ism.)
19:45: Sárfehér Napok 2008.
           Összefoglaló a Sárfehér
           Fogathajtó Kupa
           versenyeiről (ism.)
20: 55: Református Krónika 
21:10: Biztonsági Zóna

November 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika
19:40: Sárfehér Napok 2008. 
           Elszármazott izsákiak
           találkozója
20:45: Katolikus Krónika. 
           Jubileumi érseki mise
           a templom 200 éves év-
           fordulója alkalmából I. (ism.)
21:50: Szivárvány Magazin

November 11. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről és
           a közmeghallgatásról

November 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Katolikus Krónika. 
            Jubileumi érseki mise
           és bérmálás a templom
           200 éves évfordulója
           alkalmából II.
20:00: A képviselő-testület nov. 
           11-ei ülése és közmeg-
           hallgatás felvételről

November 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Református Krónika (ism.)
19:25: Izsáki Sárfehér SE-Tisza 
           Volán FC NB III-as 
           labdarúgó mérk.

November 19. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Sárfehér Napok 2008. Elszár-
mazott izsákiak találkozója (ism.)
20:45: Református Krónika 
21:00: Biztonsági Zóna

November 20. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika
19:40: Katolikus Krónika. 
           Jubileumi érseki mise és
           bérmálás a templom 200
           éves évfordulója alkalmából
           II. (ism.)
20:50: Szivárvány Magazin

Születtek: Csomor Anna an.: Börönde Márta, Prikkel Lea Sára 
an: Böcz Mónika,  Mészáros Liza an: Borsos Mariann Klára, 
Garai Rita Anett an: Csernák Beatrix.  
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Molnár Józsefné sz: Varga Rozália 85 éves, Pacsirta 
u. 26.,  Horváth József 86 éves, Kertész u. 10., Barcsik Istvánné 
sz: Szabó Mária 72 éves, Hunyadi u. 70., Adácsi Istvánné sz: 
Deák Ilona 87 éves, Kossuth L. u. 31. Murár Zsigmond 70 éves, 
Vadász u. 1. 

Rendelési időn kívüli
OrVOSI ELÉrHETŐSÉgEK

ÜGYELET: Szabadszállás, Kálvin tér 1. 
   Telefon: 76/353-324

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtö-
kön 16 órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat 

reggel 8 óráig, szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 24 órában.

AZ IZSÁKI OrVOSOK dÉLUTÁNI ELÉrHETŐSÉgE
hétfő: 12-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)

              13-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. Rigó József Zsolt 

(T: 76/374-190)
               13. 30-tól 16 óráig:  Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   Dr. Rigó József Zsolt

péntek: 12-13 óráig:   Dr. Bíró Sándor
   Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a záró-

jelben szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es 
számon, 16 óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Gyógyszertári ügyelet
Október 20-26: Izsák, T: 76/569-208

Október 27-november 2: Szabadszállás, T: 76/358-028
November 3-9: Izsák

November 10-16: Szabadszállás
November 17-23: Izsák

Kábeltévé ügyelet
Október 13-19: Izsák László, 06-20/475-7966
Október 20-26: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400

Október 27-november 02: Izsák László

rendõrség: 78/311-711
Polgárõrség: 06-30-555-6645

Ruhajavító műhely
Mindennemű átalakítás rövid határidővel!

Méretre alakítás. Zipzár csere. Szoknya, nadrág felhajtás.
Függönyvarrás. Ruhatisztítás.

Rövidárú értékesítés - zipzárak, tűk, cérnák, tépőzárak, gombok, stb.
Gobelin nagy választékban – hozzá osztott hímzők.

Megkezdtük kiváló minőségű
zoknik értékesítését nagy választékban:

- pamut gyerek, felnőtt zoknik 130 Ft/pár
- sportzoknik női és férfi 170 Ft/pár 
- frottir zoknik
- térdzoknik gyerek és felnőtt 280-380 Ft/pár
- vastag talpú zoknik 170 Ft/pár
- combfix zoknik

Izsák Kossuth l. u. 7.
(edit virágbolt mellett)

Nyitva tartás: hétfő 12-18-ig
kedd-szerda-csütörtök 8-17-ig 

péntek 8-18-ig
szombat 9-12-ig


